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FOR ORD.

Under sommaren 1867 hade jag, tillsammans med professor
L. K. Daa, tillfälle alt med hjelp af offentligt understöd göra en
resa öfver norska Finnmarken till ryska Lappland och den nord-
ligaste delen af ryska Karelen.

I norska Finnmarken uppehöllo vi oss jemförelsevis helt kort
tid, da vi ansågo det af större vigt att använda den längsta och
bästa delen af sommarn till att förvärfva kännedom om förhållan-
dena i det mäktiga rike, hvartill Norge gränsar i nordost och
med hvars befolkning inbyggarena i den nordligaste delen af detta
land stå i ständig och omfattande handelsförbindelse.

För min egen del var en längre vistelse i sjelfva Finnmarken
också mindre nödvändig, då jag nämligen redan två gånger förr
haft tillfälle att resa omkring i denna del af Norge.

De skildringar, som jag i detta arbete vågar lemna af lap-
parnas och finnarnas vilkor och lefnadssält i norska Finnmarken,
stödja sig derföre icke på iakttagelser under en enda, utan under
tre särskilda resor, samtidigt med det, att jag under studiet af dessa
folks språk i en lång följd af år haft tillfälle att inhemta kännedom
om dem ur tryckta och otryckta källor.

Skildringarna af förhållandetia i ryska Lappland och Karelen
stödja sig icke heller uteslutande på personliga iakttagelser undet
resan år 1867; ty efter denna uppehöll jag mig omkring \år i
Helsingfors och hade der tillfälle att göra mig bekant med samt-
liga arbeten af de ryska författare, som under de senare åren
skrifvit om dessa nordliga trakter.

Plancherna i boken äro alla (på en enda när, sid. 33) trogna
atergifningar af fotografibilder, som jag sjelf tog under resan.
De skola, som jag hoppas, tjena både till att Hfva framställningen
och att bestyrka hennes trovärdighet.

Kristiania i Oktober 1872.
J. A. Frus.
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Finnmarken

Tåren 1867.

Hvar som helst man reste omkring i Norge 1867, klagades öfver
•att våren kom senare, än händelsen varit i mannaminne. Det
var icke blott i fjälltrakterna, som denna klagan öfverljudt hör-

des, utan också längs kusten, ända från Lindesnäs till Jakobs-
elfven i Sydvaranger. Den 21" Maj åkte jag öfver Glommen
med häst och kärra- Slädföret var, livad myckenheten snö an-

gick, godt öfver Moraskogen, och ypperligt som midt i vintern
öfver Tonsätkölen den 23e Maj, ja, hvad som värre var, folk be-
rättade, att de icke tidigare på vintern haft så godt slädföre som

just då. Bäljingen 1 och andra fjäll, som synas från landsvägen,
som går från Röros till Trondhjem, lågo naturligtvis snöklädda
som midt i vintern. Just den dag, då jag for öfver Tonsät-
kölen, kom det ena tunga, täta snöfallet efter det andra, och

1 Moraskogen har kan hända sitt namn af det lappska muorra, träd, skog,
och Bäljingen af bålje, öra. Det sist nämda fjällets båda toppar likna
nämligen två npprätt stående, spetsiga hundöron. I Finnmarken finnes
också ett fjäll med samma namn, nämligen Bäljatschak o: de två små
hundöronen, på grund af två uppstickande fjälltoppars likhet med sådana.
Två liknande fjälltoppar finnas i Helgeland och kallas Bälgene o: Bäljak,
öronen). I fall denna härledning är riktig, äro dessa bada ortnamn —

Moraskogen och Bäljingen — må hända de sydligaste af lappskt ursprung,
som kunna uppvisas i Norge.
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vädret var jcke blidare, än att skjutsgossen måste begagna sin
vinterfårskinnspels och sina ullvantar.

Längs kusten norr om Trondhjem låg snön ännu den 29*
Maj ända ned till stranden. Det inre af Altenfjorden, som
man brukar kalla "Finnmarkens Italien," gjorde också detta år
ett märkligt undantag. Man såg der sturre fläckar bar mark, än
hvad förut synts från ångfartyget ända ned från Namsos. Ute
vid hafskusten och längre norr ut såg allt vinterlikt ut. I Tromsö
hade man långt fram i Maj kunnat åka på kälke från takåsarna.
I Hammerfest hade man sett sig nödsakad att spränga bort
stora snödrifvor, som lagt sig hotande öfver det fjäll, som tvär-
brant reser sig upp strax bakom staden. Snömassan skulle el-
jest genom inträffande töväder, och genom att plötsligt lossna
lätt kunnat i egentlig mening sopa hela staden ad undas. Ned
till amtmannens port gingo tolf trappsteg i snön. I Vadsö var
mindre snö än i Hammerfest, och ryssar, som kommit från Kola,
berättade, att det skulle varit mild vinter i trakterna af Archan-
gel, så att det var hopp om att Hvita hafvet skulle gå upp lika
tidigt som annars.

I anledning af den sena våren var foderbristen svår 1867,
i synnerhet längre in i landet, der man icke som vid kusten
har tillfälle att lifnära kreaturen med hafstång och så kallad
"löping" eller kokta fiskhufvuden, hvilket i synnerhet brukas i
Finnmarken, der höförrådet icke sällan tryter redan i Mars må-
nad. Fjäll-lapparne söder om Tromsö hade, utan att ana sådana
snömassor vid kusten, och derför, att det öfver kärren i fjäll-
trakterna lagt sig ett hårdt lager af skare och isskorpa, tidigare
än vanligt drifvit sina renar ned på myrarne vid kusten; men
man berättade att djuren omkommo hundratals, äfvensom att
kalfvarna af den myckna snön och af kölden fröso ihjel strax
de föddes.

Foglama, som lågo på ägg längs Finnmarkskusten, hade
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också farit illa denna vår. Snö låg der ännu öfverallt vid den

tiden, då de pläga lägga ägg. Följden var, att de måste lägga
dessa på några sammanrafsade strån ofvanpå snön. Men vid

jjggfogelns värme smalt snön, och äggen rullade från hvaraDdra.
En hel del af de ägg, som man den våren fick köpa, voro der-

före också frusna.

Finnmarkens lappska befolkning. Folkräkning med norr-
män och lappar. Lapparnas tillväxt från 1567 till

1865. Deras framsteg i odling.

Om lapparne * har skrifvits så mycket och af så många,
att det knappast finnes något mera nytt att berätta om dem.
Deremot kunde nog åtskilligt vara att rätta, och innan jag be-

gynner någon egentlig beskrifning om min resa från Vadsö och

österut, vill jag försöka lemna några få statistiska upplysningar
om den lappska befolkningen i Norge, i synnerhet i äldre tider,
hvilka hittills dels icke varit kända, dels icke uppmärksammade.

Den allmännaste föreställningen om förhållandet mellan de
båda nationaliteterna i Finnmarken, norrmän och lappar, synes
vara den, att lapparne icke allenast äro ett ytterst svagt folk,
utan en befolkning, som varit och är i aftagande, "en utdöende
race". Det är visserligen också fullkomligt sant, att lappen i
ett egentligt kraftprof i allmänhet skulle komma till korta mot

1 Benämningen lapp och lappar härstammar antagligen från finska språket.
Lapparne sjelfva kalla sig Samer. Finnarne eller Suomerne kalla dem der-
emot Lappala'set. Denna benämning är upptagen af svenskarne och till
en del äfven af norrmännen, som likväl ännu i den nordligaste delen af
landet kallar dem finnar. På ordet lapp har man många olika uttydnin-
gar. Det sannolikaste är, att med Skogman 1870) utleda ordet
frän det finska verbet lappaa, som brukas i förbindelse med andra verb
för att beteckna att en rörelse går fram och tillbaka, t. ex. Hån kulkee
lappaa, han vandrar fram och tillbaka, sa som nomadlappen också gör
med sina renar. Af detta lappaa är härledt Lappalainen, en nomad, lik-
som lerjålåinen, en tiggare, är härledt af verbet kerjää, tigga.
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norrmannen och finnen; men å en annan sida tör det väl också
hända, att lappen kan visa sig lika käck i att utsätta sig för
lifsfara på fjäll och haf, lika seg i att uthärda besvärligheter,
och ihärdig i att öfvervinna naturhinder, som någon norrman
eller finne. Meningarna om mod, svaghet och styrka kunna
imellertid vara ytterst olika, och någon afgörande dom i sådant
hänseende är svår att afgifva. Annorlunda förhåller det sigder-
emot med det andra, lika allmänna, påståendet, att'lapparneäro
en "utdöende race". Detta beror icke af något godtycke, utan
skall kunna bevisas som sannt eller gendrifvas som oriktigt, när
tillräckliga och pålitliga statistiska upplysningar för ett längre
tidsförlopp kunnat skaffas.

Den äldsta hittills bekanta uppgift öfver hela befolkningen
i det egentliga Finnmarken finner man hos Magnus Dureli i hans
Relationer om Finnmarken. Han uppgifver, att i Öst- och
Vestfinnmarken eller Vardöhus län år 1653 furmos 357 "Leilaen-
dingsbönder', som kallas "bofaste män" och 327 tjenstedrängar.
Med uttrycket "bofaste män" menar Durell helt visst icke blott norr-
män, utan också lappar; ty redan då hade en stor del af dessa
fasta bopålar och födde sig på samma sätt som norrmännen.
De upptecknades derföre också i mantalsförteckningarna och måste
betala skatt i likhet med deförre. I motsatt fall skulle man vänta,

att Durell hade särskildt uppgifvit antalet af lappska skattskyl-
dige, hvilka, som det längre fram här skall visas, redan i sista
hälften af 17:de århundradet utgjorde öfver 200. Men någon
speciel uppgift öfver lapparne finnes icke hos Durell. Med un-
dantag af deDna uppgift öfver Finnmarkens befolkning för näm-
da år, saknar man för öfrigt hitintills alla pålitliga upplysningar
om så väl den norska som lappska befolkningens antal under den
öfriga delen af det 17:de århuudradet och ännu längre tillbaka
i tiden. Hos flere författare finnes deremot den förmodan ut-
talad, att Finnmarken långt tillbaka i tiden skulle haft en tern-
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ligen betydlig och mycket välmående befolkning af norrmän, men

redan från medlet af 16:de århundradet, heter det, skall denna

hafva varit i starkt aftagande. Jag har den tillfredsställelsen, att

här kunna meddela en del nya upplysningar om Finnmarkens
befolkning också under det 16:de århundradet, som skola tjena till

att till en del bekräfta, hvad äldre författare uttalat som för-

modan.
Vid genomgåendet af en del manuskript af olika slag an-

gående Finnmarken, som finnas förvarade i det norska riksarki-

vet, blef jag nämligen för längre tid sedan uppmärksam på, att
bland länsräkenskaperna från 1567—1699 och fögderiräkenska-
perna från 1700—1815 furmos nästan i hvart års packe en
-skattemantalsförteckning", eller uppräkning med uppgifna namn,
å hvar särskild skattskyldig "norrman och finne" i hela den
egentliga Finnmarken, tillika med uppgift på hvars och ens bo-
stad. Genom att således påtaga sig det visserligen mödosamma
arbetet att uppteckna hvart och ett på olika tider bebodt ställe
och sammanräkna de namngifne skattande, kunde man, som jag
insåg, erhålla noggranna tabeller öfver den egentliga allmogebe-
folkningen och besked om de på olika tider bebodda ställena,
icke blott under hela 17:de århundradet, hvarom man hittills
intet kände, undantagandes den af Durell angifna hufvud-
summan, utan ännu ett helt århundrade längre tillbaka i
tiden än hvad någon författare, hittills kunnat uppgifva an-
tal på eller meddela någon pålitlig underrättelse om. Jag
har genomgått ett antal af dessa packor för två och ett hälft
århundrade och har resultatet liggande för mig i tabellform för
ett antal af 160 särskilda år; men jag vågar naturligtvis icke att
meddela det samma här i en resebeskrifning. De kunna möjligen
vara af det intresse, att de annanstädes borde meddelas i sin
helhet, icke blott för siffrornas skull, utan också för ortnam-
nens, då man af dessa tydligt ser, hvilka trakter af Finnmarken
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tidigast blifvit bebodda af norrmän, och huru desse efter hand
utbredt sig från de yttre kuststräckningarna till det inre af lan-
det, under det att just motsatsen varit händelsen med deu lapp-
ska befolkningen. Jag vågar på sin höjd meddela några huf-
vudsummor för några särskilda år.

Siffrorna angifva "skattemän", hvarmed likväl icke menas
ensamma personer, utan familjefäder eller familjer. Embetsmän,
förrättningsmän och "borgare" eller köpmän äro icke medräk-
nade. Det är blott den egentliga allmogebefolkningen, som upp-
räknas, man efter man. Man får således vid dessa siffror vis-
serligen icke något alldeles noggrannt besked om individantalet
genom att multiplicera med 5, utan blott det ungefärliga familje-
antalet. Då imellertid i skattelängderna hela tiden igenom
räknats på samma sätt efter "skattemän" eller familjefäder, får
man deremot genom dessa tabeller likväl en säker grundval för
att döma, huruvida den norska och lappska befolkningen i olika
tidrymder under loppet af 300 år af- eller tilltagit.

Det är intet skäl för att antaga att denna uppräkning af
"skattemän", som förnyades hvart år, skulle vara mindre nog-
grann. Det ligger i sakens egen natur, att det skulle varit makt-
påliggande för öfverheten, att i sina mantal få upptecknade hvar
familjefader, som kunde erlägga skatt. Man ser också af man-
talsprotokollen, att vid hvart tingställe flere tingsvittnen voro
tillkallade, som med sitt sigill eller med namns underskrift hafva
bekräftat mantalens riktighet. Naturligtvis furmos alltid hvart år
några fattiga, som för ett eller flere år fritogos från skatt. Dessa
uppfördes i förteckningarna särskildt, likasom också så kallade
'■springmän" eller inflyttade, och äro här medräknade i sum-
morna. Intill 1815 äro finnarne medräknade bland lapparne.
men deras antal var då ännu så högst ringa, att det icke är af
någon betydenhet.
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Tabell öfver sammanlagda antalet lappar (och finnar) samt
norrmän i Finnmarken från 1567—1865.

¨Skattemän¨eller Familjer. Lappar ( och finnar).

Norrmän. Familjer.

" Skattemän" eller Familjer
Lappar (och finnar).

Lappar ensamt.
Familjer.

Norrmän. Familjer.

Till jemförelse med här anförda summor kan, utom det af
Durell redan förut uppgifna antalet af lappar och norrmän sam-
mantagne, också anföras, att Pontoppidan i Fin mark ske Ma-
gasins Samlin ger uppgifver antalet lappfamiljer för 1756 till
642 och för 1768 till 652.

1 Finnar medtagna i räkningen. 2 Några finnar medtagna i räkningen.

År i 1567 1597 ' 1619 1667 1688 1717 1730 1747 1757 1767

Östfinnmarken
Testfinnmarken

73 48 116
84 110 90

150
75

103 116
150 160

138 I 213 218
180 397 450

Summa 154 157 358 206 225 253 276 318 610 668

Östfinnmarken
Testfinnmarken

239 203 I 188
389 315 ' 297

194 195 169 151
191 183 241 I 224

113
208

126
235

106
223

Summa 561 518 435 385 378 410 375 321 361 329

År 1777 1787 1798 1805 1810 1815 1835 1845 1855 1865

Östfinnmarken
Testfinnmarken

244
516

259
591

260
595

276 297 295
525 I 692 692

433 ■

859 2

446

864
479
967

Summa 760 850 855 801 962 987 1292 1310 1446 1556

Östfinnmarken 105 109 108
Yestfinnmarken 215 187 215

I

97
193

112
188

117 210 I 284 525
179 I 531 618 797

Summa 320 296 323 290 300 296 741 902 1322 1749
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Af denna tabell framgår, som man lätt skall se, men an-
tagligen icke förmodar, tvänne ovedersägliga fakta, nämligen att
den norska befolkningen i Finnmarken lika jemnt gått tillbaka
eller aftagit, som den lappska gått framåt eller tilltagit, icke
blott under en särskild, kort tidrymd, utan ända från 1567 till
1815. Efter 1815 har visserligen den norska befolkningen åter
tilltagit omåttligt starkt, men den lappska har icke heller under
denna tid stått stilla eller aftagit. Man måste dervid taga i
betraktande, att ett icke obetydligt antal lappar efter hand för-
svunnit in bland norrmännen, i det de äro räknade med dessa
som förnorskade individer. Å en annan sida hafva visst också
under tidernas lopp några få norrmän gått upp i den lappska
nationaliteten. Man kan derföre icke neka, att det ju ännu bor
någon lifskraft i denna handfull folk, kanske just för det att de
icke stannat vid att bestå som en alldeles ren race, utan blifvit
blandade med ryskt, finskt, svenskt och norskt blod. I alla
fall har den norska befolkningen, hvad angår de förflutna sam-
manlagda 300 årev, ingen egentlig orsak att karakterisera lap-
parne som någon "utdöende race".

Orsaken till den norska befolkningens aftagande i Finn-
marken från medlet af 16:de århundradet till mot slutet af det
17:de, "då landet var nära att blifva helt öde", är tillräckligt
bekant. Den låg i det monopoltyranni, som i synnerhet Bergens
köpmän utöfvade genom privilegier, som den danska regeringen
tillerkände dem.

Af åtskilliga upplysningar i äldre skrifter och manuskript,
som det blefve för vidlyftigt att här meddela, är det skäl att
antaga, att Finnmarken i sin första blomstringsperiod eller mot
medlet af det 16:de århundradet haft en befolkning afomkring 650
familjer eller 3,250 individer norrmän — ett antal, hvilket först
1835 åter uppnåddes. Under tidrymden från 1591 till 1789, från
hvilket sist nämda år handelsfrihet åter infördes, var befolkningen
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i Finnmarken nämligen, på grund af monopolväsendet, utsatt för
så mycken misshandel, att en berättelse om den samma väl med
skäl kunde kallas Finnmarkens lidandes historia.

Den här påpekade fortgående ökningen af lappames antal

inom Finnmarkens gränser har dock varit afbruten för ett och

annat år, som icke kunnat få plats i tabellen. Särskildt gäller
detta för året 1704—1705, då en minskning ägde rum af 30
familjer i Öst- och 51 familjer i Vestfinnmarken, eller af till-
sammans kan hända icke mindre än omkring 400 individer på
ett år. Denna minskning härrörde, enligt notiser i fögderi-
räkenskaperna, från en kopp-epidemi, som synes hafva begynt
1704 i Sydvaranger, der befolkningen ensamt i Pasvigs distrikt
sjönk ned från 24 till 13 familjer, och synes derifrån hafva ut-
bredt sig öfver Öst- och Vestfinnmarken. Den hemsökte i syn-
nerhet lapparne, men har förmodligen också kraft en del offer
bland norrmännen, då befolkningen i Östfinnmarken mellan
1704—1705 sjönk ned från 212 till 191 "skattemän".

Orsaken till lappames oproportionerligt stora förökelse från
1747—1757 ligger i gränsregleringen af 1752, då de förr ge-
mensamma svensk-norska distrikten fördelades så, att Enare och
Utsjok blefvo uteslutande svensk, under det att Avjovarre och
Koutokäino blefvo uteslutande norsk tillhörighet.

Man skulle närmast antaga, att den här påvisade oveder-
sägliga och starka ökningen af lappames antal inom Finnmar-
kens gränser från 1567 till 1815 stode i någon förbindelse med
norrmännens starka aftagande under samma tidrymd. Detta är
likväl icke fallet. Visserligen ledo icke lapparne och aldraminst
fjäll-lapparne så under monopoltyranniet som norrmännen, då de
förste blott idkade fiske till eget bruk och för öfrigt lefde af
boskapsskötsel och jagt, under det att de sist nämde idkade
fisket som uteslutande näringsfång. Lapparne fortforo derföre
att vara sina egna herrar, under det att norrmännen blefvo han-
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delsherrarnes slafvar. Det synes väl ock som om tillströmningen
af lappar och finnar högeligen skulle befordrats af att den ena
platsen efter den andra öfvergafs af sin norska befolkning. Men
de platser, norrmännen då bebodde, voro valda uteslutande med
hänseende till fiskerierna; de lågo vid den yttersta hafskusten
och eftertraktades då för tiden alldeles icke af hvarken lappar
eller finnar, som funno land nog för sig och sina hjordar i det
inre af fjordarne.

Man kunde vidare antaga, att lappames tillväxt i den nord-
ligaste delen af landet härrörde från tillströmning söder ifrån,
allt efter som påtryckningen af den här ständigt tillväxande
norska och svenska befolkningen på båda sidor om Kölen blef
starkare och starkare. Detta är icke heller fallet. Någon flytt-
ning bland den lappska befolkningen söder ifrån och norr ut
har, efter länsräkenskaperna, icke ägt rum i äldre tider och äger
icke heller rum nu för tideD.

Öfver den lappska befolkningen utanför Finnmarken kan
ty värr icke framläggas uppgifter, liknande dem, som äro sam-
lade öfver befolkningen i Finnmarken. Blott för enstaka år
hafva dylika af summarisk beskaffenhet stått att finna. Den
fullständigaste och antagligen pålitligaste finnes hos Th. v.
Westen i ett manuskript om den finnmarkska missionen. Han
uppgifver lappames antal i hela landet år 1724 till 1,472 fa-
miljer eller 7,231 individer. Enligt denna uppgift har befolk-
ningen i hela landet jemnt upp fördubblats på något öfver 100
år; ty enligt de offentliga folkräkningslistorna hade lappames
antal i hela riket år 1845 stigit till 14,464 individer. Denna
tillväxt har icke varit jemnt fördelad öfver hela den sträcka,
som bebos af lappar. Under tidrymden från 1724 till 1845 har
minskning ägt rum från Vesteraalens prosteri och söder ut, syn-
nerligen i prestegällen Lödingen, Saltdalen, Skjerstad, Gilleskaal,
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Rånen och Vefsen. Någon ökning har likväl, märkligt nog, åter
äo-t rum här frän 1845— 1855.

Det resultat, man för hela landet kommer till, härleder sig
således förnämligast från den starka ökningen i Finnmarken eller
på det hela taget i trakterna norr om Tromsö och Balsfjorden.
Den synes i äldre tider härröra lika så mycket af tillväxt som af
inflyttning. Inflyttningen i äldre tider af de så kallade "spring-
männen" försiggick i synnerhet från sydost eller från rysk-finskt
område. Liksom vildbråd under en klappjagt hafva lapparne
blifvit sammanjagade in på Finnmarkens grund, icke så mycket
genom påtryckningen sydvest ifrån, på båda sidor om Kölen, af
den norsk-svenska befolkningen, som af påtryckningen sydost
från af den finskt-karelska. I Sverige, Finland och Byssland
har antalet lappar varit i aftagande och synes allt vidare aftaga.
Det samma blir också fallet i Norge söder om Ofoten eller Finn-
marken i vidsträcktare mening. Imellertid är det likväl onek-
ligen ett bevis på denna lilla folkstams sega uthållighet under
århundradens styfmoderliga behandling, att lappar ännu i det 19:de
århundradet på det hela taget förefinnas icke blott i Nordlan-
dens amt och på orter, som redan under 16:de århundradet blott
voro glest bebodda af dem, utan äfven förekomma som fast bo-
satta ända ned i norra Trondhjems amt, utan att det kan bevi-
sas, att de här äro afkomlingar af lappar, som i en senare tid
inflyttat frän Sverige.

Den beslägtade finsk-karelska och den ryska befolkningen
hafva också långt bättre än norrmännen förstått att dels förjaga,
dels denationalisera lapparne, hvarför sannolikt i tidernas lopp
de sista lemningarna af detta folk skola finnas i Norge och den
siste lappen blifva begrafven i norsk jord.

Pa det långa stråket från Jarfjorden i Sydvaranger till Eöros,
hvaröfver den lappska befolkningen finnes spridt boende, äro
hennes vilkor högst olika och förhållandena till norrmännen lika-
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ledes olika. Man kan träffa på lappar, som bo i lika väl upptimrade
hus som de bättre af den norska befolkningen, och man träffar
dem, som bo i de uslaste torfkojor.

Längst norr och längst söderut är befolkningens ställning
uslast. Om man, för att bedöma lappames grad af odling ide
olika delarne af landet, väljer som måttstock husbeqvämligheten
eller det mätt, hvarmed hvar och en har sörjt för att skaffa sig
tak öfver hufvudet, med andra ord antalet gammer eller jord-
kojor i förhållande till timmerhusen, så visar det sig, att lap-
parne stå på den lägsta graden i

Trondenäs, der år 1860 blott fanns 1 timmerhus mot 23 gammer,
Maasö, _____ — i _

_ 97 —

Lebesby, — — — — 1 — — 50 —

Hammerfest, — — — — 9 — — 129 —

Högst stå lapparne i prestegällen
Skjärvö, der det fanns 225 timmerhus mot 5 gammer,
Lyngen, - — 264 — — 13 —264 — — 13
Inre Alten, — — 38 — — 6
Koutokäino — — 18 — — 6

Att lapparne stå lägst i de först nämda prestgällen och
högst i de sist nämda härrör af flere samverkande omständig-
heter. I de första prestgällen finnas få eller inga finnar. Norr-
män och lappar trifvas icke bra ensamma tillsammans. Finnar
och lappar komma bättre öfver ens. Finnen betraktar visserligen
icke sin svagare broder, lappen, som sin like; men han erkän-
ner dock slägtskapen, och äktenskap mellan finnar och lappar
förekomma derföre ganska ofta. Härvid lyfter icke allenast fin-
nen lappen upp till sig, utan han bildar också ett förmedlande
led mellan lappen och norrmannen. Mellan finnar och norrmän
förekomma äktenskap likaledes ofta, och på detta sätt kommer
en blandning till stånd mellan alla tre nationerna. När derföre
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ett större antal finnar bor ibland norrmännen och lapparne, för-
tryckas icke längre de sist nämde, men det visar sig, att de

genom äktenskap blandade med och understödda af finnarne kunna

höja sig till samma grad af upplysning och raskhet på land och

till vatten, som de bättre af norrmännen. Afkomlingar af de blan-
dade äktenskapen mellan finnar och lappar eller finnlappar och
norrmän äro lätt igenkänliga på sitt långt bättre utseende än de
äkta lapparne. Man ser icke sällan både högväxta, starka och

vackra menniskor af denna blandade race. Det eljest icke sällan
förekommande bedröfliga och förtryckta uttryck, som är påtagligt
i många äkta lappansigten och inprägladt i dem genom århun-
dradens ringaktande behandling af deras öfvermän, försvinner
för ett bättre utseende, likasom också deras ofta krypande och

inställsamma väsen gifver rum för en större frimodighet i upp-
trädandet, allt efter som de både behandlas och känna sig som
■de bägge andra nationernas jemlikar.

Fjäll-lapparne. Gränsspärrning år 1852.

Längst tillbaka i tiden synes lapparne efter de äldste för-
fattares — t. ex. Tacitus och Jornandes — beskrifning, icke hafva
lefvat som nomader med tama renhjordar, utan uteslutande som
jägare och fiskare. Man kan med någon sannolikhet också göra
denna slutsats af språket. Af detta ser man nämligen, att lap-
parne i äldsta tider icke känt andra husdjur än hunden; ty en-
dast namnet på hunden är äkla lappskt. Alla andra husdjur,
såsom hästen, kon, fåret, geten, svinet och katten hafva de lärt
känna af skandinaviska folkslag och lärt benämna efter namnen
i dessa språk. Icke heller renen hafva de längst tillbaka i tiden
känt annat än som jagtvildbråd. Som jagar- och fiskarfolk kun-
na de deremot nog hafva uppehållit sig längre tid på ett och
samma ställe, så som händelsen ännu är i ryska Lappland. Sam-
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lade i små flockar, bo de här på ett och samma ställe i 15—20
år, eller så länge der finnes tillräckligt med fisk och vildt, mossa
och ved i närheten. Men börjar det blifva brist på dessa artik-
lar, medan deremot afskrädeshögarne af bortkastadt affall af alla
slag växt upp i jemnhöjd med husen, flyttar kolonien till ett
nytt ställe. Att tämja renar och mjölka dem eller, på det hela
taget, lefva af tama renhjordar som nomader, hafva lapparne
sannolikt först lärt af de skandinaviska stammarna, då de
måste dela jagtmark med dessa och vildbrådet började aftaga.
Deraf tör må hända också komma, att det lappska språket icke
har något ord för tttämja u, utan att det ord, som betecknar
detta begrepp, nämligen •idabmat", sannolikt är lånadt. Detta
ords rot är nämligen dam (jemför grekiska dttt ucua) eller tam,
hvarför också de svenska lappar, som kunna uttala t i begyn-
nelsen på ord, säga tabmet, tämja, tames, adj. tam. Först med
de tama renhjordarne begynte nomadlifvet, i det ägaren blef
tvungen att följa med hjorden till olika betesmarker på olika
tider af året. På Othars tid eller i 9:de århundradet synes no-
madlifvet eller det näringssättet, att hålla tama renhjordar, icke
ännu varit mycket utveckladt, ty man ansåg då en hjord af 600
renar som mycket stor.

Liksom lapparne af de skandinaviska folken lärt att lefva
af tama djur, så hafva de också af dessa språk, långt mera än
af de slaviska, upptagit benämningar på alla föremål, som höra
till ett mera civiliseradt lif och en lagbunden samhällsordning.

Den här förut påpekade jemna tillväxten af den lappska
befolkningen, i synnerhet inom Finnmarkens gränser, har icke
inskränkt sig ensamt till de lappar, som hafva fasta bostäder,

hvilka upptagit norrmännens lefnadssätt och näringsyrken: hon
har, märkligt nog, redan frän äldre tid ägt rum bland fjäll-
lapparne eller nomadbefolkningen, till dess för ett par tiotal år
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sedan en händelse inträffade, som plötsligt gaf henne ett slag
och medförde en betydlig minskning inom de norska gränserna.

Enligt de 3 sista folkräkningarna var individantalet af noma-

diserande lappar följande:
År 1845. 1855. 1865.

Finnmarken ....1,235. 1,325. 988.
Hela riket 1,531. 1,945. 1,577.

Året 1855 blifver sannolikt det sista, som någonsin visar
någon förökning i nomadbefolkningens antal.

Samtidigt härmed aftog antalet af tama renar i Finnmarkens
amt sålunda:

1855 furmos der 83,554 renar

1865 — — 65,090 —

Aldravärst träffades fjäll-lapparne i Östfinnmarken, der an-
talet af tama renar förminskades sålunda:

År 1855. 1865.

Nesseby . . . 15,663. 9.252.
Sydvaranger . 12,815. 4,282.

Hvad var det då, som åstadkorn denna olycka, denna säregna
tillbakagång, medan öfverallt annanstädes alla näringsfång gått
framåt och välståndet tilltagit öfver hela Finnmarken? Var det
några särskilda brott eller laster, som togo öfverhand hos nomad-
befolkningen sjelf? Nej. Var det sjukdom eller pest eller svåra
år eller rofdjur eller orimliga åtgärder, vidtagna af landets egen
regering, för att försäkra den bofaste mot nomaden? Nej, intet
af allt detta. Olyckan vållas endast och allenast af vår mäktige
granne i öster, som sviken i sina förslag på att erhålla, antin-
gen det nu var för sig sjelf eller för Finland, någon egendomsrätt
eller medegendomsrätt öfver någon del af norska Finnmarken, i
vredesmode lät sitt hämdslag drabba den del af vår befolkning,



16 Finnmarken.

som minst kunde tåla det, minst af alla förstå orsaken och svår-
jigast, om icke omöjligt, erhålla någon ersättning.

Som bekant, blef den 100 år gamla öfverenskommelsen af
7/18 Oktober 1751 om tillåtelse för den norska nomadbefolknin-
gen att färdas öfver på finsk mark om vintern, och omvändt
för den finsk-svenska att om sommaren uppehålla sig på norsk
mark plötsligt upphäfd af Kyssland 1852.

Som orsak till gränsspärrningen kunde minst af allt anföras,
att Norge skulle tänka på att genom sina nomaders flyttning öf-
ver på ryskt område förvärfva sig någon eganderätt eller läns-
höghet öfver någon del af ryskt land. Det är icke heller tänk-
bart, att gränsspärrningen skulle härröra af ryssames obekant-
skap med förhållandena eller, rättare sagdt, från ett på obekant-
skap med förhållandena grundadt försök att värna sin egen be-
folknings intresse, i den falska förmodan, att de norska noma-
dernas vistande på Finlands jord vore till skada och intrång för
landets egna barn. Tvärtemot. Det erkännes också af Finlands
egna författare, att förbudet är till skada för befolkningen på
båda sidor om gränsen; ty "under det att de norska renarne om
vintern svälta genom att tillträde förbjudes dem till Finlands
rika och föga begagnade betesmarker, vantrifvas de finska om
sommaren genom att det förbjudes dem tillträde till den norska
hafskusten."

Efter G. Eeins berättelse för år 1868 beror den renskötsel,
som äger rum i Utsjok och Enare, vidare på, att forbudet icke
alldeles öfvervakas från norsk sida. Från rysk sida öfvervakas
■det deremot i sin fullaste stränghet, så vatt hvar renhjord, till-
hörig norska lappar, som anträffas på ryskt område, är hemfal-
len till ödeläggande konfiskationer och böter, som indrifvas med
efter regeln obeveklig stränghet, då en del af det förverkade
tillfaller den angifvande och anhållande polisen (länsmannen)."
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Förbudet öppnar också en ny anledning till renstöld på det
sättet, att samvetslösa menniskor lömskt passa på att jaga ovak-
iade renar öfver gränsen, för att få del af böterna och det, som

konfiskeras. De norska lapparne i Östfinnmarken hafva således
visserligen farit mest illa; men om man än icke har tillfälle att
höra något specielare om den rysk-finska befolkningens svårig-
heter, är det likväl säkert, att också den lider af förbudet och det
genom det samma inträdda ovänligare förhållandet mellan grannar,
som äfven ofta äro slägtingar.

Just af denna orsak har också förbudet förekommit den
lappsk-finska befolkningen pä andra sidan gränsen så orimligt,
.att hon, som jag haft tillfälle att personligen öfverbevisa mig
om, var i den tron — antagligen efter påverkan af sin egen lokal-
öfverhet — att förbudet alldeles icke härrörde frän hennes egen
regering, utan att det tvärtemot "var den norska styrelsen, som
genom sina fordringar och sin vrångsinthet förorsakat dessa
olyckor."

Om förordningen endast berodde på den norska eller finska
regeringen, skulle förhållandet antagligen i vänlighet snart kunna
föras tillbaka till sitt gamla, naturliga och för båda parterna
nyttigaste tillstånd. Men då gränsspärrningen är en hämd för
•svikna förväntningar eller för det att förhandlingarna "icke ledt
"till önskadt resultat", kommer förbudet från rysk sida antagligen
icke blott att icke upphäfvas, utan man skall sannolikt låta miss-
förhållandet fortfara att verka, i det man förutsätter, att, om man
ån skadar sig sjelf, skadar man likväl sin fattiga nabo lika så
mycket, om icke mera — dels derigenom, att Byssland såsom den
starkare öfvervakar förbudet i dess fulla stränghet, under det att
den svagare parten kan hända icke är så nogräknad, dels derige-
nom, att den fåtaliga rysk-finska nomadbefolkningen har andra
kuststräckor, nämligen trakterna mot Kola, att vända sig till,
och slutligen derigenom, att förbudet å den ryska sidan i verk-
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ligheten blott drabbar den nomadiserande befolkningen; ty de
bofasta söka hädanefter som förr Norges kuster för att idka fiske.

Imellertid hafva dock förväntningarna om, att nödropen från
den arma norska nomadbefolkningens sida skulle blifva så hög-
röstade, att den norska regeringen måste bedja om eftergifter
eller medgifva det önskade resultatet, blifvit gäckade och skola
förmodligen framdeles blifva det. Hade det varit norska eller fin-
ska (qvänska) undersåtar, som ett sådant förbud drabbat, skulle
man förmodligen också fått höra helt andra, högröstade kla-
gomål. Men lappar och i synnerhet nomadlappar hafva varit
så väl vana vid att undertryckas och inskränkas, eller att blifva
"jagade som vildbrådet från fjäll till fjäll", att de nu som alltid
med tystnad och tålamod funnit sig i de förändrade, ogynsamma
förhållandena. Man skulle närmast väntat att de, förtvifiade
öfver sin ställning, hade kastat sig i armarna på sin mäktiga
östliga granne, från hvilken förbudet utgick, för att åter lå draga
fördel af trakter, som de efter den gamla öfverenskommelsen i
ett århundrade varit vana att vistas på, under mera än hälften
af hvart år. Men det hafva de icke gjort. Icke heller ärRyss-
land angeläget om att få några hundra llere nomadlappar att
råda öfver.

De 14,944 renar, som försvunnit frän Nesseby och Syd-
varanger från 1855 till 1865, hafva förmodligen dels omkommit
af brist på betesmark, dels blifvit konfiskerade af ryska gräns-
tjenstemän. Hvad som blifvit af deras ägare vet jag icke, men
ryska undersåtar hafva de icke blifvit, på möjligen ett par un-
dantag när. Deremot ha nedstämning och förtviflan öfver de-
ras bekymmersamma tillvaro och sorgliga utsigter gjort, att no-
madbefolkningen i Varanger blifvit ännu mera fallen för dryc-
kenskap, än den förr varit, och likgiltig i sitt yrke. Koutokäino-
lapparne, som icke heller alla kunna reda sig inom sitt eget
lands gränser, föredrogo, till ett antal af öfver 200 indivi-
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der, att flytta öfver till Sverige, medtagande omkring 20,000
renar.

Medan man icke kan annat än respektera detta lilla folk
för dess tålmodiga och loyala uppförande under högst förtviflade
förhållanden, eller åtminstone måste glädja sig öfver dess brist på
sympati för ryskt herravälde, skulle man billigtvis vänta, att det
icke blott härvid i allmänhet vunnit opinionen för sig, utan
att också den norska styrelsen hade gjort allt hvad som kunde
göras, för att för dem lätta dess tillvaro inom de norska grän-
serna, vore det än af blott medlidande för en befolkning, som
oförskyldt är uppoffrad och drabbad af olyckor, derföre att vår
mäktige granne icke fick sina politiska planer främjade till det
önskade målet. Detta kan likväl icke sägas vara fallet, hvarken
genom offentligt understöd, enskild teckning eller hjelp åt lapparna
till att förändra lefnadssätt, genom att öfvergå från nomad till
bofast. En enda, visserligen gagnelig, förhållningsregel har likväj
åstadkommits. Ett stängsel uppsattes 1860tvärs öfver Varanger-
edet, så att icke de norska nomadernas renar tidigt om hösten
i större eller mindre hopar skulle mot sina ägares vett och vilja
på egen hand söka sig in på de gamla ryska betesmarkerna vid
Enaresjön, och således blifva ett lätt byte för roflystna gräns-
tjenstemän. Detta torde hafva varit till åtskillig nytta för noma-
derna i dessa trakter, ty stängslet gör det nu möjligt för dem
att samla sina renar om hösten och att föra dem i samlad massa
öfver på vinterbetesmarkerna i Sydvaranger. Renlafmarkerna
här äro visserligen långt mindre än de, som de förr hade till-
gång till på andra sidan gränsen; men de skola likväl för en
tid lemna uppehälle åt det långt mindre antal renar, som nu
ägas af Nesseby- och Varangerfjäll-lappar.

Samtidigt med det, att lappames jordområde inskränkts ge-
nom gränsspärrningen, har det också år för år inskränkts inom
landets egna gränser genom anvisningar till de bofasta. Förr för-
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siggick sådan anvisning alldeles godtyckligt; men det är att hop-
pas att hädanefter dervid också fästes tillbörligt afseende vid
nomadens behof.

Det är icke omöjligt, att den större mängden i allmänhet
tänker sig förhållandena i Finnmarken något liknande dem i
Amerika, eller antager, att det jordområde, som ännu är lem-
nadt till bruk åt nomaden, kunde vara tjenligt till åkerbruk eller
kunde afrödjas till förträffliga slåtterängar, eller att det i alla
händelser mera egnade sig till betesmarker för kor än förrenar,
så att den naturligaste utvecklingen skulle vara, att nomaden
med sina renhjordar antingen alldeles försvunne, så att den bo-
faste ensam kunde upptaga sträckorna till en mera lönande od-
ling, eller att nomaden i stället för sina renhjordar skaffade sig
kor, hästar och får.

Om förhållandena vore sådana, vore nomadens undergång
säker och oundgänglig; ty det kan säkerligen icke vara någon
förnuftig menniskas mening, att jordbrukets framåtskridande skulle
vara underordnadt nomadlapparnes behof af betesmarker, eller
att icke någon annan eller någon mera jord skulle kunna läg-
gas under enskild ägo än den, som lapparne hittills icke begag-
nat eller behöft begagna. Men en sådan uppfattning är, icke
allenast hvad Finnmarken utan också hvad en stor del af Tromsö
amt angår, om den finnes till, en stor och sorglig villfarelse eller
"ett oförståndigt fantasteri, stridande mot de naturliga förhål-
andena" '.

Efter de undersökningar, som i senare år företagits af ut-
sända agronomer och andra, kan det, med anspråk på att blifva
obetingadt trodt, påstås, att det jordområde, som Finnmar-
kens nomader nu i alla händelser hafva qvar till begagnande,
sedan det år för år inskränkts på grund af "den planlöshet,

1 L. Kr. Daa. Afbl. 1870: N:o 57.



Fjäll-lapparne. 21

hvarmed man gått fram vid afstående af statens jord* ', icke kan
odlas eller med fördel begagnas till slåttermark, utan förnämli-
gast egnar sig till betesmark för renhjordar, så att de bofastes kla-

gan öfver nomadens existens, om den än i några speciela fall
kunde vara befogad, dock i allmänhet är ogrundad.

Begreppen om jordens egentliga värde äro bland den bo-
fasta befolkningen i Finnmarken ännu så oklara som möjligt. I
sjelfva verket är man alldeles icke kommen till insigt om, att
"ett mindre stycke väl odlad jord har långt större värde än den
mångdubbla sträckan obrukad jord, till och med om denna ock-
så efter utseendet gifver en myckenhet foder". Ängsodling,
hvartill jordbruket i Finnmarken måste inskränkas, står derföre
icke blott lägre än på något annat ställe i landet, utan så lågt,
att det ännu nästan kan räknas som ett undantag, att hemmar-
ken rödjes, godes eller befrias från alltför stor fuktighet. Blott
det gräs slås af, som växer upp af sig sjelft under den korta
sommartiden, sedan marken är både höst- och vårafbetad. "Att
behandla ängen bättre", säger en resande agronom 1861, "skona
henne för vårbete, göda henne samt taga vara på sin gödsel,
förekom dem (t. ex. befolkningen i Porsanger) såsom något, som
låge utom det rimligas gränser", hvarför "gödseln i stället för
att spridas öfver ängen ännu mångenstädes bortföres i sjön".
Som exempel på "hvilken okunnighet och obekantskap med de
vanliga åkerbruksredskapen der herrska", berättar han, "att en
karl vid åsynen af en plog tog den för en våg". Det är samma
agronoms mening, att den jord, som de bofasta i Finnmarken
redan upptagit, icke allenast är stor nog för den nu lefvande ge-
nerationen, utan "stor nog för mänga slägten till att derpå an-
vända de krafter, som äro öfver från fiskena", hvilka äro och
alltid förblifva Finnmarkens hufvudnäringsmedel. "Men den

1 Kommiss. 1859.
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gradvisa upprödjningen och odlingen af den bebodda platsen för-
summas på grund af den skadliga vanan att begagna långt bort
liggande utslåtter. När man betänker den långt mindre tid, afberg-
ningen af väl brukade hemmarker toge, det kraftigare och rikligare
hö, som dervid erhölles, skulle det synas lätt att locka åboen hem
frän dessa utslåtter, der han nu hela sommaren ligger och skra-
par efter det tunna skogs- och myrgräset, som oftast gifver ho-
nom ett halfruttnadt och i hvart hänseende kraftlöst foder
för hans kreatur. Han bedrager sig sjelf med all den stora
möda, han använder på det usla skogshöet, och han bedrager
sina kreatur med att gifva dem något, som icke är stort annat
än bukfylla. Utom tidspillan vid de till en del långa resorna
till och från utslåtterna fordras det stora omkostnader vid ut-
rustandet af slåtterfolket, som leges för dagspenning, så att, när
man tager i betraktande hvad som försummas af annat arbete
(såsom sommarfisket och hemjordens skötsel) och den slutliga
behållningen af utslåtterna, man säkerligen skall finna, att de
sammas begagnande sällan kommer räkningen att gå ihop", sa
att det synes efter hand "blifva en temligen utbredd mening
(bland de förnuftigaste) att bruket af längre bort liggande ut-
slåtter (hvarom den bofastes strid med nomaden häftigast vän-
der sig) är absolut skadlig".

"Till följd af den planlöshet, hvarmed man (förr) farit fram
vid afstående af statens mark", i synnerhet till utslåtter, är det.
som kommissionen af 1859 anmärker, "för fjäll-lappen ofta en
fullkomlig omöjlighet att afgöra om en jordfläck, som ligger af-
sides, högt uppe i en fjälltrakt, är en del af allmänningen eller
i någons ägo, då sådana sträckor i senare fallet i Finnmarken
ofta icke bära något spår af att vara tagna i besittning" — lik-
som det också erkännes vara en omöjlighet för fjäll-lapparna att
hålla sina renar från alla sådana, rundt omkriug i fjällen spridda
utslåtterfläckar, dels, om det vore möjligt att så strängt bevaka
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renarna, sådant "vore förenadt med så mycken tidspillan, att
deb nödtvunget måste uppgifvas". Den år 1859 nedsatta kom-
missionen fann derföre, att på grund af tidigare planlös anvis-
ning "borde, vid inlösen på statens bekostnad, indragas från
•enskild egendom sådana sträckor, hvilkas läge medför särskilda
svårigheter för renhjordens vaktande".

Då det kan anses för en afgjord sak, att icke blott i Finn-
marken, utan också i Tromsö amt och ännu längre söder ut
stora landsträckor finnas, som icke med fördel kunna begagnas
påd annat sätt än som betesmarker, skulle det vara en dårskap,
om man läte det näringsfång, som fjäll-lappen idkar, alldeles gå
under. I Finnmarkens amt hölls år 1865 ett antal af 65,293
tama renar och i hela riket 101,768. Jag törs icke yttra någon
mening om, huruvida det utan skada för åboarna och för jord-
brukets gagn kan hållas flere eller bör hållas färre; men det
vore en stor villfarelse, om man trodde, att en mycket betydlig
inskränkning i detta näringssaft vore till fördel för den bofasta
befolkningen. Man behöfver i sitt försvar för nomaden alldeles
icke anlita filantropiska talesätt om medlidsamhets- eller barm-
hertighetshänsyn till "en utdöende race", utan endast hålla sig
till den behållning eller den nytta, dessa ofruktbara trakter gifva
genom att begagnas till renbeten, medan det vore till liten
eller ingen nytta om nomaderna utrotades och de öfverlätes till
de bofasta.

Den högsta norden har intet öfverflöd på många och rika
näringssaft K "Ju mera derföre hvart och ett af dem frodas,
dess mera blomstra de öfriga samtidigt. Då något af dem ef-
terlåtes eller vanskötes, förkofras icke de andra bättre, utantyna
af, ty de hafva förlorat en vigtig stödjestaf. Så har den norska
Finnmarkens utbildade fiskeindustri väsentligt framhjelpts genom

1 L. Kr. Daa. Aftbl. 1870: N:o 57.
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samhandel och varv-utbyte med fjäll-lapparna, hvilka i sin öde-
mark utan förfång för någon frambringa det ypperligaste bidrag
af helsosamma och för klimatet passande ämnen till föda och
beklädnad. Det ryska Lapplands kust måste förblifva obebodd,
ty ingen kan hålla ut der som enbart fiskare, och Finlands
ständiga missväxter på åkrarne skulle aldrig blifva härjande hun-
gersnöd, om landet hade flere medel till lifsuppehälle. Det är
osannolikt, att det vore dåligt år samtidigt för renhjorden och
för sädesgrödair.

Renhjordarne lemna icke allenast det nödvändiga till under-
håll för nomaden, utan elt icke litet öfverskott till försäljning
åt de bofaste, hvarom tidningarna i dessa nordliga trakter nog-
samt vittna genom sina ständiga annonser om försäljning af ren-
kött och renhudar. "De flere tusen renar, fullvuxna ochkalfvar,
som årligen slagtas, förse icke allenast nomaden sjelf, utan hela
den norska befolkningen med lifsmedel, med hudar och skinn till
beklädnad och sängkläder". Fjäll-lappen förser också den bo-
fasta befolkningen med vildt, t. ex. ripor, som fångas dels af
dem sjelfva, dels af bofaste lappar. Det har händt, att vid ren-
transport på en dag förts ned från Koutokäino till Alten 10,000
ripor.

Härtill kommer vidare, att intet lands näringsyrke kan ut-
vecklas, utan att samfärdsel äger rum '. "I sådant hänseende
kan hästen i den yttersta norden aldrig till fylles ersätta renen.
För hästens fortkomst fordras banad väg. Om man än tänkte
sig, att staten ville anlägga körvägar genom de vidsträckta lapp-
ska ödemarkerna, skulle det aldrig finnas folk nog' till att hålla
dem öppna med snöplog och skottning". Visserligen har i senare
åren samfärdseln mellan det nordliga Norge och den öfriga verl-
den blifvit så godt som oberoende af renskjuts, sedan nämligen

1 L. Kr. Daa. Aftbl. 1870: N:o 57.
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en regelmässig ångbåtsfart redan lång tid nästan hela året om

ägt rum mellan Bergen, Trondhjem och Hammerfest. För re-

sande är det således icke längre nu som förr nödvändigt att be-

gagna renskjuts genom Finnmarken till Torneå och Uleåborg,
för att komma till utlandet.

Men dermed kan man icke på något sätt undgå att nödgas
taga i beräkning renskötselns stora betydelse som kommunika-
tionsmedel, både nu för tiden och antagligen för en längre fram-
tid, när det gäller det nordliga Norges förseende med ladugårds-
produkter från Norrbotten och Finland, samt omvändt dessa
trakters förseende med fiskeriprodukter från Norge. Nomaden
med sina renar utgör det naturligaste eller, rättare sagdt, enda
möjliga kommunikationsmedlet mellan Finnmarken å ena och
Torneå lappmark, Norrbotten och Finska lappmarken å andra
sidan. På finsk och svensk sida kan man komma fram med häst
från Torneå och Haparanda till Karasuando eller Muonio, men
längre fram måste renen begagnas. De vigtigaste transportvä-
gar med renar äro: från Muonio till Alten 32 mil; från Kara-
suando till Alten 25 mil; från Muonio till Lyngen 29 mil; från
Karasuando till Lyngen 19 mil; från Jukasjärvi till Lyngen 30
mil och från Vitangi till Lyngen 28 mil. Norrut gå hufvud-
kommunikationsvägarne med tillhjelp af ren mellan Alten, Kou-
tokäino, Karasjok, Porsanger, Tanen och Yaranger samt österut
till finska grannsocknarna Utsjok och Enare. I hela ryska Lapp-
land och i Nordkarelen ända ned till Kem brukas likaledes re-
nen till dragare. De vigtigaste varor, som föras från Finnmar-
ken öfver på svensk sida, äro: torsk, gråsej, sill, valrosshudar,
tobak, kläde, mjöl, m. m. Den vigtigaste införselartikeln är smör.
"Ensamt vid Bossekop marknad säljes 2—3,000 Voger • smör,
infördt från Sverige med fjäll-lappames renar".

1 Vog = 42,336 skalp. sv.
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Hela Karasuando så väl som den öfversta delen af Jukas-
järvi kan aldrig göra räkning på någon god årsväxt. Befolknin-
gen skaffar sig derför mjöl (ryskt rågmjöl) från Norge genom
fjäll-lapparne. De få i allmänhet vid byteshandel 5 Lpd mjöl
för 1 Lpd smör. Skulle de dereraot resa ned öfver landet, t. ex.
till Kängis, skulle de knappt få 3 Lpd mjöl för 1 Lpd smör.

Pä det hela taget, kan det med skäl påstås, att nomaden
och hans ren i dessa nordligaste, ofruktbara trakter äro lika så
nödvändiga för all transitohandel och trafik till lands rikena
emellan som araben och kamelen i söderns öknar.

Det har påståtts, att man har "erfarenheter från Finland och
så vidt man vet äfven från norra Sverige, som tillräckligt visa,
att renen kan af bofasta hållas i tillräcklig myckenhet som dra-
gare, för att icke tala om att behofvet i nämda hänseende i alla
fall skulle vara tillfredsstäldt med ett långt mindre antal noma-
der och renar" än de, som nu finnas.

Den bofaste kan visserligen vara ägare till renar, när dessa
vaktas af nomader, men vill han sjelf både äga och valla sina
renar, måste han antaga nomadens lefnadssätt, ty renen vantrif-
ves, om han behandlas som klafbunden boskap, och får han den
nödvändiga friheten utan att vaktas, blifver han snart rof för var-
gar och tjufvar eller alldeles vild igen. Till att köras, begagnas
i allmänhet blott hanrenen eller renoxen. För att erhålla det
tillräckliga antalet korrenar, måste man derföre också hålla stam-
djur af båda könen. Det är icke blott händelsen i Finland,
Sverige och Norge, utan också i ryska Lappland och Nordkare-
len, att de bofasta äga ett större eller mindre antal renar till
dragare; men antingen skötas dessa om sommaren af nomader,
eller också måste antalet ständigt ifyllas genom inköp af nomadens
hjordar. Antingen måste reiftn ändra sin natur och tåla att
klafbindas som kon, eller också måste nomadlifvet fortfara.

Det är möjligt, att ett mindre antal nomader och renar än
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de nu lefvande, enkannerligen i Tromsö amt, kunde lemna
de nödvändiga dragarne; men då det i ett fritt land väl icke
går an att fastställa ett bestämdt tal, som nomadbefolknin-
gen skall kunna nå till, men icke öfverskrida, eller att förbjuda
presterna att predika: Våren fruktsamme och föröken eder! så
har man intet annat råd än att gifva lagar, som ordna förhål-
landet mellan nomaden och den bofaste så, att å ena sidan
"jordbruket beskyddas och dess vidare utveckling göres möjlig,
medan å andra sidan nomadlappens bestånd möjliggöres, i det
rättvist och billigt afseende fästes vid urgamla rättigheter och egen-

domligheter i hans näringssaft". För att ordna förhållandet ge-
nom bestämda lagar, särskildt hvad Tromsö amt angår, dit de
svenska lapparne efter traktaten af 1751 ha rätt att flytta om
sommaren, hafva, som bekant, flere kommissioner varit nedsatta.
Den sista, af 1866, var sammansatt af norske och svenske män
och utarbetade utkast till lag angående lapparne i de förenade
rikena. Det märkligaste hos detta utkast är bestämmelsen i §

10 om en viss grad af gemensamhetsansvarighet mellan lappar-
ne för skada, tillfogad af deras renar. Blott den yttersta nöd
eller fullständig omöjlighet att ordna förhållandet på annat sätt
kan rättfärdiga användandet af ett så utomordentligt rättsmedel.
Före den sista kommissionen har imellertid fullkomlig enighet
rådt mellan medlemmarne från båda rikena i afseende på nöd-
vändigheten af gemensamhetsansvarigheten. Andra auktoriteter
hafva också förklarat sig för den samma. I Sverige har en lik-
nande bestämmelse varit gällande redan från 1817. Pastor
Stockfleth, som anses för den mest entusiastiske försvarare af
fjäll-lapparne, har likväl i sin bok Bidrag til Kundskab om
Finn er ne pag. 302 i ett utkast till lag föreslagit, i § 6, att
"solidariskt ansvar för skadeersättning hvilar på samtliga de
lappar, som höra till en by, eller utgöra ett sällskap". Ändtligen
hafva "samtliga defjäll-lappar och ren-ägande sjölappar, som varit
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närvarande vid kommissionens möten, förklarat, att de funno
den samma rimlig och billig". Desse sist nämdes förklaring
har visserligen mycket biten betydelse, då de knappt inse följ-
derna af gemensamhetsansvarigheten. Imellertid har ingenkun-
nat utfinna någon annan utväg eller något medel, hvarigenom
det blefve möjligt för den bofaste att bevisa, hvilken som är ägare
till de renar, af hvilka skada är föröfvad. Kenen låter nämligen
icke så lätt fånga sig af den oöfvade, och till och med om man
langar honom, är det väl mycket sällan som någon främmande
af märkena i öronen kan veta, hvilken som är renens eller renam-
es ägare. Lappen måste derför, säger man, förmås till att
sjelf "meddela de nödiga upplysningarna, och detta skall det
först då blifva för hvar enskild maktpåliggande att göra, när han
dervid antingen kan fria sig sjelf helt och hållet eller eljest bi-
draga till att det ersättningsbelopp, hvarom det gäller, af honom
kommer att utgöras med en viss andel, när han nämligen kan
upplysa, hvilka de andre äro, hvilkas renar varit med att ställa
till skadan". Att bevisningen utom detta medel som oftast
skulle vara omöjlig, kan icke nekas, och sjelfva den ifrigaste
försvarare af nomadlappen kan knappt någonsin få freden afslu-
tad mellan de stridande parterna på andra vilkor, än att han går in
på gemensamhetsansvarigheten, med de modifikationer i de fall
och i de distrikt, som kommissionen tänkt sig och lagutkastet
faststält.

För öfrigt röjer lagutkastet och premisserna för det samma
den fullkomligaste opartiskhet i sin affattning och den allvarli-
gaste sträfvan efter att sörja för båda de stridande parternas,
den bofastes och nomadens, behof och bästa. Såsom motvigt
mot gemensamhetsansvarigheten innehållas i lagutkastet lagbe-
stämningar, som omedelbart syfta på att hjelpa nomaden, nam-
neligen § 4, som medgifver lapparna en rättighet att begagna
sig af statens skog, som icke en gång är tillstådd andra inbyg-
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gare; förbudet i § 5 om att beröfva dem de behöfliga renvä-
garna och § 17 om dråp eller misshandling af ren, antingen det
sker medelst hundar eller på annat sätt. Efter utkastet skall
den offentliga myndigheten åklaga saken, hvilket både med hän-
seende till bevisning och omkostnader gifver lapparne fördelar,
som de bofasta icke hafva under deras inbördes stämningsmål
för skada å boskap.

Icke dess mindre förkastades lagförslaget af den senaste
svenska riksdagen af skäl, som till en del hafva någon likhet
med några af dem, efter hvilka det stora unionsförslaget blef
förkastadt af det norska storthinget. Man anser det för "ytterst
oklokt" att uppgifva de gamla bestämmelserna i traktaten af
1751 och att obetingadt underkasta sig en ny lag. Man vet,
hvad man har; man tror sig icke säker på följderna af hvad
man får. Den part, som af den anledningen är mest att be-
klaga under ett nu fortfarande rättslöst tillstånd, är den svagare
eller nomaden. Han skall än mera än förr blifva utsatt för hat,
och de bofaste skola, då deras grundade hopp om att båda re-
geringarna skulle kunna blifva ense om att införa en laglig, för
båda parterna betryggande ordning, ständigt svikes, "sannolikt
allt oftare taga sig sjelfva rätt genom att nedskjuta renar — på
förhand som hittills för att skaffa sig bevis och säkerhet för
skadeersättning, hvilket sätt att gå till väga i följd af en nyli-
gen fallen Höiesteretsdom blott är att betrakta som sjelfpant-
ning och icke som tjufveri och följaktligen icke som föremål för
offentligt åtal. Det stridstillstånd, som häraf utvecklar sig, skall
öfverheten med bästa vilja icke kunna hindra och det skall efter
sakens natur ofelbart drabba lapparne, som efter hand skola
trängas tillbaka från de bebodda kuststräckorna" och knappt nå-
gonsin längre fram uppnå bättre vilkor för sitt näringsyrke och
sin tillvaro än de nu i lagförslaget upptagna.

Med skäl kan man fråga, hvad det är som gör denna no-
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madsak så kinkig eller hvarför man, oaktadt så många kommis-
sioner varit nedsatta, ännu icke mäktat föra henne fram till ett
önskadt resultat. Orsaken ligger icke blott i sakens svårighet,
utan förmodligen till en stor del också deri, att man oaktadt
nedsatta kommissioner, oaktadt betänkanden från med förhållan-
dena antagligen mest bekanta män, likväl ännu i sjelfva verket
saknar den nödvändiga öfverblicken öfver bostadsförhållanden samt
kännedom om helt egendomliga ortförhållanden. Det aldraförsta
och efter mitt tycke oundgängligaste dokument för dem, som
skola dömma och gifva lag i en sak som denna, saknas ännu
tills vidare. Detta dokument är en karta öfver de trakter, der
nomader fördas, der de måste färdas, men nu icke längre kunna
undgå att komma i strid med de bofaste, sedan dessa dels
genom sin högre kulturs berättigande hafva upptagit odlingsbara
landssträckor, dels genom "planlös anvisning" hafva tillegnat sig
utmärker och utslåtter, som visserligen med rätta borde varit
nomaden förbehållna. På en sådan karta skulle fjäll-lapparnas
flyttningsvägar från. det inre landet till kusten angifvas och de
ställen noga betecknas, der de, till följd af jordmånens beskaf-
fenhet, äro tvungna att passera i närheten af, langsmed eller
till och med tvärs öfver de bofastes mark, t. ex. smala ed,
som förbinda stora landssträckor med fastlandet. Dernäst skulle
de ställen noga angifvas, der renhjordar uppehålla sig om som-
marmånaderna och der man antager, att de utan skada för de
bofaste allt vidare kunna tillåtas uppehålla sig, så väl på last-
landet som på öarna; samt de smala sund angifvas, der de hafva
lättast att sätta sig öfver till öarna. Ändtligen skulle de bofastes
utslåtter, spridda här och der inne i fjällmarken ända till öfver
en mil från bostället, temligen noga angifvas, så att man på
det hela finge en öfversigt öfver, huru orimligt dessa ofta äro
valda och planlöst tillåtna, och huru svårt, för att icke säga
omöjligt, det för nomaden är, i synnerhet om försommaren, att
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med sina talrika och utsvultna hjordar af halfvilda kreatur röra

sig imellan dessa, utan att komma dem för nära, medan man
å en annan sida troligen också skall finna, att nomaden med
sina hjordar har tillträde till trakter eller särskilda ställen, hvar-
ifrån han borde vara utestängd. På det hela taget, skall först
dä en äudamålsenligare fördelning af jorden kunna försiggå.

Att dömma eller träffa det rätta i denna sak utan en myc-
ket detaljerad karta, är lika så förtvifladt som för en sjöman att
segla utan kompass och karta genom en svår och obekant skär-
gård. Det gagnar föga att höra på de båda stridande parternas
ömsesidiga beskyllningar om orättmätigt och otillbörligt inskri-
dande på hvarsandras mark eller försöka att dela landet mellan
dem, när man icke står på det i fråga varande stället eller har
en karta framför sig, hvaraf man får ett noggrannt begrepp om
huru landet ser ut. I hvar och en större lokalitetsfråga anses
ju en karta vara oundgängligt nödvändig; men har det någonsin
varit en svår sådan sak att dömma i, så är det denna mellan
den bofaste och nomaden, icke blott i den egentliga Finnmar-
ken, utan också i synnerhet i Tromsö amt. Redan 1865 l har
jag tillåtit mig leda uppmärksamheten på nödvändigheten af en
sådan karta och nu, sedan lapplagen blifvit förkastad i Sverige,
ser det ut som om man icke heller kommer någon väg förrän
en sådan uppgjorts. Det skulle icke vara någon oöfvervinnelig
sak. 1861 utgaf jag en etnografisk karta öfver Finnmarkens och
Tromsö amt i samma skala som amtskartorna. På denna karta
angafs hvar bofast familj af norrmän, finnar och lappar, hvar
och en på sitt ställe och med sitt särskilda tecken. Utan stora
svårigheter skulle det med hjelp af de lokala myndigheterna och
ombudsmännen vara möjligt att få en ny upplaga till stånd,
hvarpå man, allt efter som den geogiafiska uppmätningen skrede

1 Morgenbl. N:o 142: 1865.
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fram, utom de etnografiska upplysningar, som också äro alldeles
nödvändiga, tillika kunde få angifvet, hvad förut är angifvet som
nödvändigt i den egentliga lokalitetsfrågan, nämligen utsträck-
ningen af de bofastes hem-marker, deras utslåtter, den jord, som
ännu är lemnad åt nomaden, det ungefärliga antalet renar i hvar
trakt och på hvar ö, samt flyttningarna till och från kusten.
Den klara öfversigt, en sådan karta skulle lemna öfver de svå-
righeter, som med anledning af planlös anvisning och plan-
lös bosättning utan nödvändighet lagts i vägen för nomaden,
skulle enligt min öfvertygelse vara den bästa inlaga i fjäll-lappens
sak, men i hvart fall vore hon afgörande för hans lif eller död.

Fjäll-lappen på flyttning. Vargen, hunden och lappen,
skidlöpare. Rentjufvar. Efterståndare.

"Ingen känner fjällfolkets besvärliga lif-', säger nomadlap-
-pen och det visserligen till en del med rätta. Ingen norrman
har i längden försökt det med honom, och ingen skulle kunna
hålla ut dermed. Men i århundraden har fjäll-lappen, slägt efter
slägt, härdats, och århundraden gammal är hans erfarenhet och
traditionella kännedom om renames natur och skötsel. Om en
norsk familj försökte med samma lefnadssätt, om än blott med
en hjord af ett par hundra renar, skulle hon vid årets slut san-
nolikt icke äga en enda.

Följom då en gång en fjäll-lapp på hans flyttning från fjäl-
let till kusten, från trakterna omkring Koutokäino till den stora
lalfön, som förbindes med fastlandet genom Altedet, der han
ytterst ute vid hafvet pä uddarna vid Seglviken uppehåller sig
om sommaren eller ungefär 2 månader af året. Det är en sträcka
af ungefär 30 mil, der han två gånger om året måste fördas fram.

Under den förflutna vintern har fjäll-lappen haft sitt tält
stående på ställen, der hans fäder hade sitt för århundraden





Gumpe lä botsuinl Vargen är framme!
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sedan, nämligen dels på fjället Boaganvarre (Bältefjället), dels
i dalen vid Lawojavre, dels på Javrisduoddars slätter. Hela
vintern igenom har han dag och natt måst vara i rörelse och
hålla vakt för vargen, hans värsta fiende, som, dels ensam, stän-
digt och lömskt, smyger sig omkring hjorden, dels plötsligt kan
komma i flock och följe och angripa kreaturen. Natten är der-
före indelad i vakter, och skiftesvis måste gamla och unga sitta
ute bland kreaturen och passa på, helst just då, när kölden är
som skarpast, snöyran värst och natten mörkast. Hvar fjerdedels
timme måste vakten göra en rund omkring hjorden, samla ho-
nom tillsammans med hjelp af hundarna, skrika, ropa, skjuta och
göra så mycket larm som möjligt, så att vargen på långt håll

och nära till kan märka, att folk både är tillstädes och i rö-
relse. Är vargen riktigt utsvulten, skyr han ingenting, icke en
gång skott med löst krut, men eljest håller han sig på afstånd
och lurar på beqvämt tillfälle; ty han känner sitt folk och vet
att han lätt kan komma till korta mot lappen på skidor, när
snön är djup. Men just som denne efter en rund kring hjorden
krupit in i ett hål under en snöhög, för att komma i lä för snö-
yran, och slagit sig till ro en stund, kan det hända att det plöts-
ligt blifver oro i lägret. Hundarna, som lagt sig öfver vakta-
rens ben och en stund tjenat honom till fottäcke, fara plötsligt
upp och sätta skällande åstad. Renarna, som i det samma också
ana oråd, slå sig först tillsammans ien tät klunga. Derpå fara
de rådvilla hit och dit, till dess de få väder af rofdjuren; men
rusa så åstad i skarpaste språng, helst emot vinden, förföljda af
vargarna, som söka att spränga hjorden, för att derpå två och
två angripa de ensamma renarna. Nu gäller det för vaktame,
ofta barn om 15 års ålder, att vara snabba; den ene med hun-
darna efter hjorden, den andre så fort som möjligt på sina ski-
dor bort till tältet, för att få familjen eller familjerna, om de
äro flere tillsammans, upp och ut på skidor med ropet: "Gumpe
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lä botsuinh Vargen är framme! Vargen är öfver hjorden!
Den andre väktaren har imellertid med hundarna sökt värja
hjorden så godt som möjligt. Hundarna Muste, Eanne, Girjes
och Tschalmo, eller den svarte, den grå, den spräcklige och
den med fläckar öfver ögonen — en egenhet som gifvit anledning
till namnet Tschalmo, "den fyrögde" — göra hvad de förmå för
att dels sammanhålla hjorden, dels angripa vargarna. Lappens
hundar äro små, men modiga nog att angripa både varg och björn.

Se på Muste der borta i backsluttningen, huru han tumlar
om med en varg! Muste har ingen svans. Har vargen tagit
den? Nej. Muste har aldrig haft någon. Han är född utan
svans i, och just detta gör det ännu svårare för vargen att få
fatt i honom. Längre upp i backen arbeta två stora renoxar
sig fram genom den djupa snön. Tungan hänger ut af halsen
på dem, och det hade visst redan varit förbi med dem, om icke
Muste hade retat, uppehållit och hindrat vargen. Hvar gång
denne rusar fram, är Muste bakefter honom, så att vargen hvart
ögonblick måste vända om och göra försök att få tag i hun-
den. Men det tjenar honom till intet. Muste snurrar rundt
omkring så fort som en hvirfvelvind och vargen, som, efter hvad
lapparne säga, är temligen styfryggig och alldeles icke så snabb
i vändningarna som en hund, gör lika förgäfves ett språng efter
Muste, som en harhund efter en kanin. En hund sådan som

1 I Koutokäino och Enare hafva några lappfamiljer en hundslagt, som fö-
des utan svans. Jag förde sjelf med mig en sådan från ryska Lappland
till Kristiania. Det är naturligtvis icke någon egen race, utan egenheten
härrör ursprungligen af misshandling eller derifrån, att man under århundra-

den, slägt efter slägt, afhuggit svansen, till dess att några individer till
slut blifvit födda svanslösa. Detta har nu så grott in i racen, att hun-
dar af denna slägt föda svanslösa valpar, till och med om de para sig
med långsvansade hundar. Detta har två gånger visat sig vara fallet
med den tik, som jag medförde till Kristiania. Kan hända skulle Dar-
win's vänner häri finna en bekräftelse på sin teori.
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Muste är derför oskattbar för fjäll-lappen och han säljer honom
icke för 10—15 Spd. En hel timme har Muste hållit vargen
i schack och frälst de båda renoxarne. Ändtligen har hans arga
skall blifvit hördt och kallar folk hit till hjelp. Två skidlöpare
synas uppe på åsen och fara pilsnabbt nedåt, för att afskära var-
gen från renoxarna. Häftigare än förut angriper Muste, ja, så
häftigt, att han troligen skulle blifva ihjelrifven af vargen, om
icke denne vid åsynen af skidlöparne, förskräckt vände om och
toge till flykten utför backen. Han springer långt från Muste,
men livad hjelper det mot skidlöparne! Susande fara de förbi
Muste och nu börjas en häftig kapplöpning med vargen. Är
marken gynsam och snön djup, upphinnes han ofta. Den skid-

löpare, som först kommer på sidan om honom, gifver honom
tvärs öfver korsryggen, vargens svagaste punkt, ett slag med
skidstafven, som lemlästar honom så, att han blifver sittande i
snön med gapande käft mot sina fiender, utpustande ett hvitt
moln af het andedrägt ur sitt röda, blodtörstiga svalg. Snart
kommer Muste också flåsande efter och börjar springa omkring
vargen och skälla ursinnigt, ännu icke säker på, att icke denne
kan resa sig och fara efter honom. Kan hända att lapparna icke
gifva sig tid till att dräpa vargen strax på stället, utan fara
åstad efter andra, säkra nog på att han med sin knäckta rygg
är dödens kandidat och blifver der han är, tills det behagar dem
att komma tillbaka. Men antingen han får nådestöten sträi eller
sedan, sker det i alla fall icke förr än lappen lättat sitt för-
bittrade sinne med ett litet tal till sin erkefiende. Först sedan
han påmint honom om hans och hans förfäders många missger-
ningar och uttömt sitt förråd af skällsord, gör han slut på hans
lif med att kasta knifven i sidan på honom eller att sända ho-
nom en kula från sin bössa. Att slå efter vargens hufvud med
skidstafven tjenar till intet, säga lapparna, då han förstår att
förträffligt parera med tänderna.
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Men icke alla hundar äro så flinka som Muste. Oaktadt
all ansträngning af vaktame gå derföre vid ett sådant öfverfall
af en vargflock nästan alltid flere eller färre renar förlorade.
Det kan hända att lappen slipper undan med ett par renar, kan-
ske just hans största och bästa inkörda ren; men det kan också
hända, att han på en natt mister 10—20—30, ja, det kan hän-
da, att en fjäll-lapp om aftonen varit en rik man, som ägde
flere hundra renar, men om morgonen är en tiggare. Eenarne
äro antingen ihjelrifna, jagade utför fjällbranter, förskingrade eller
i bästa fall jagade milsvidt bort, så att han måste resa omkring
och plocka dem tillsammans igen från andra hjordar, som de
slutit sig till, så vida icke tjufvar gjort gemensam sak med
vargen.

Somliga år kan det likväl hända, att vargen nästan alldeles
icke visar sig. Då är ufredÄ eller frihet för vargen och man
kan alldeles icke undra på, att fjäll-lappens högsta och inner-
ligaste önskan är att han måtte få njuta denna "fred". Derför
är "fred" hans helsning, när han kommer, och ufredu hans af-
skedsönskan, när han går. I ryska Lappland berättade man, att,
märkvärdigt nog, der på trakterna varit "fred" i hela 10 år.
Men till och med om på en tid icke spörjes om eller höres af
vargen, måste man lika väl hålla vakt, ty Gud hjelpe den fjäll-
lapp, hvars ovaktade hjord öfverfölles af en hungrig vargflock!
Han skulle dagen efter icke finna en oskadad ren qvar milsvidt
omkring.

Stundom händer det, att man på en trakt underrättas om
att vargen är framme annanstädes, derigenom att en vacker
dag, plötsligt som en stormvind, en flock främmande renar kan
komma rusande midt in i hjorden och kasta sig ned, sprängda
till döds efter en förtviflad flykt. Af sådana flyktingar från en
sprängd hjord är det lätt att märka, att dödsfienden är framme
och af märkena i öronen ser lappen också strax, hvilken det är,
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som rår om djuren, frände eller obekant, vän eller ovän. Fjäll-
lappen bryter då gerna upp och flyttar flere mil bort, medan
vargarne ännu frossa af de döda kropparna. Nu skulle man vis-
serligen tro, att fjällvidderna i det inre af Finnmarken stode till
nomadens uteslutande förfogande, och att han blott hade att värja
sig mot vargen och rentjufvar. Men det förhåller sig icke all-
deles så. När han flyttar från ett ställe till ett annat, måste
han också om vintern se sig för hvar han slår sig ned. De, af
hvilka han näst efter vargen kan vänta sig obehagligheter, eller
med hvilka han kan komma i krångel, äro åboarna i Koutokäino
och Karasjok. Dessa hafva likasom befolkningen vid kusten för
plägsed att slå hö här och der rundt omkring i fjällen, ofta flere
mil från deras bostad, medan de alldeles icke sköta om hem-

jorden så som de borde. Höet eller, rättare sagdt, det usla kärr-
gräs, som skrapas af här och der, sättes upp i större eller
mindre stackar, som allt efter tillfället täckas mer eller mindre
omsorgsfullt. Det förklaras för "enskild egendom" och åboarne
fordra, att det af fjäll-lapparna skall respekteras som sådan, oak-
tadt mycket ofta de fläckar, på hvilka höet är slaget, alldeles
icke äro anvisade till den enskilde eller bära "minsta spår af

något besittningstagande".
Nu är det en känd sak, att renen har ypperligt väderkorn

eller mycket fin näsa, och att han i riktigt oväder, snöyra och
bitande köld, eller när snön är sådan, att det är svårt att komma
åt mossan, kan vädra sådana höstackar på långt håll, ofta på en

fjerdedels mils afstånd. Han sätter då af, först en del af de
gamla renarna främst, och i en lång rad följer hela hjorden efter,
rakt mot höstaeken. 1 ett ögonblick är denne upprifven, höet
kringspridt för väder och vind, och då lappen flåsande hinner
fram, går renen i en röra omkring på platsen, der höstaeken
stod, och plockar ut de särskilda strån, som synas honom bäst.
Det hela förderfvas för den bofaste, som dervid kanske råkar
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i ytterlig foderbrist, men icke en tredjedel fortares af renarne.

Vet lappen om, att här och der i den eller den dalen hö årsla-
get och höstackar uppsatta, kan han ju hålla sig derifrån ända
till \ mil bort, så att renarna icke mot hans vilja skola göra
skada. Det förslår nämligen icke alltid, om han med sina hun-
dar fattar posto vid höstaekarna och håller vakt mot sina egna
renar. Hjorden kommer, påstår han, ofta liksom rasande och
störtar in på honom från alla kanter, sparkar undan både honom
och hundarne med frambenen och rifver i ett nu upp höet med
hornen.

Fram på vintern kommer åboen och skall hemta sitt hö,
sedan allt det han hade hemma är förtärdt. Han finner intet
Så stämmes lappen, om man vet, hvilken det är, och han måste
finna sig i att betala skadan, om detta än från hans ståndpunkt
kan synas orimligt och obilligt. Det är knappt något, som hin-
drar åboen att tidigt om hösten på den första snön hemta hem
sitt hö, och jag har hört fjäll-lappar säga, att de mot ringa
godtgörelse gerna ville vara åboarne behjelplige att köra hem
höet för att sedan kunna begagna trakterna. Men efter den gamla
slendrianen skall intet göras i rätter tid. Det rimliga och bil-
liga synes här, som på många andra orter, också vid kusten, vara,
att om den bofaste vill hafva någon nytta af det usla gräs, som
han sammanskrapar på sina utvista eller icke utvista utslåtter-
fläckar eller af den renmossa, som han också samlar här och
der till foder på en mark, som tyckes böra vara nomaden och
renen förbehållen, så får han antingen hemta sin fångst i tid eller
täcka den så väl, att fjäll-lappen icke nödgas hålla vakt öfver
den samma. Vill han hafva sin möda betalad på den mark, som

på visst sätt är gemensam för båda parterna, bör han berga in
skörden i tid.

Har fjäll-lappen väl stått öfver vintern och det lider fram
i Maj månad, börjar han draga ned mot kusten i korta dagsresor.
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Af gammal vane eller af instinkt vilja renarne om sommaren
gerna draga sig ned mot kusten, liksom kon tvärtom gerna vill
till säters. Någon absolut naturnödvändighet är detta icke för
kon och skall icke heller vara det för renen. Kenarna kunna
lefva inåt landet hela året igenom, när marken är stor nog och
åtskilliga nödvändiga vilkor finnas före. Några få fjäll-lappar
uppehålla sig också hela året i det inre af landet, utan att nå-
gonsin komma till hafvet. Så också några norska lappar från
Karasjok, som hålla till på höjderna mellan Karasjok och Por-
sangerfjorden. Lika så skall den rike svenske Karasuandolappen
Lars Janson Sikko, som äger en hjord af 3,000 renar, hålla till
Tid Altevattnet i Tromsö amt, nära riksgränsen, hvarifrån hans
xenar söka sig ned mot Bardo, som ligger flere mil från hafvet.
Denne fjäll-lapp är icke blott den rikaste i Sverige, utan har
i Norge också namn för att utmärka sig för att akta sina renar

för att göra skada, så att han aldrig kommer i delo med de
bofaste, och omtalas af alla med respekt och aktning.

Ingen af de renar, som vissa tider af året hålla till i Trond-
lijems stift, kommer ned till hafvet, lika litet som vildrenen
på Dovre, Filefjällen och Hardangervidderna någonsin kommer
till kusten.

Det går imellertid icke an att af dessa omständigheter göra
den slutsatsen, att samtliga fjäll-lapparna med sina talrika hjor-
dar skulle kunna hålla sig inåt landet, och tillträde till hafsku-
sten alldeles nekas dem. Det är, som sagdt, alldeles icke nöd-
vändigt, att renen kommer till kusten för att "dricka haf" eller
saltvatten; men för att trakterna inåt landet i lång tid skola
lemna föda åt talrika hjordar, är det nödvändigt att fara fram
med hushållsaktighet, eller att tillåta lapparna att skiftesvis be-
gagna både det inre landet och ouppbrukade sträckor vid kusten.
Det är ännu blott en kort tid, som några fjäll-lappar försökt att
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hålla sina renar inåt landet, och man har således ingen erfa-
renhet om, hvilken inflytelse detta skall hafva på deras trefnad
och på sjelfva betesmarkerna. I ryska Lappland hålles en del
renar i skogarna omkring Imandra samt på öar i denna insjö
och i Kandalaxbugten; men också trifvas de icke så som noma-

dens fria hjordar, som om sommaren komma till lshafvets kuster,
der de icke blott finna frodiga gräsbetesmarker — ty fram på
sommaren torkar mossan och, som bekant, äter renen henne dä
icke — utan den svalkande och uppfriskande vinden befriar dem
från de millioner mygg, som i den hetaste sommartiden inåt
landet är en förfärlig plåga för både menniskor och djur. I
Sveriges lappmarker hållas några renar qvar sommaren om; men

dessa plågas så af myggsvärmarna, att man måste göra upp eld,
på det att de måtte kunna söka skydd mot dem genom att ställa
sig alldeles in i röken från denna. Detta kan likväl icke annat
än medföra vantrefnad. Visserligen kan det på några ställen
inåt landet finnas snöfjäll, dit renen kan draga hän, så som man

också ser vildrenen göra längre söderut i landet; men att un-
derhålla renar i stor skala om sommaren, eller, rättare sagdtT
hela året om på de trakter inåt landet, som i synnerhet borde
begagnas till vinterbetesmarker, skulle sannolikt mycket snart
hafva en högst ödeläggande inverkan på dessa. Skola renhjor-
darna uppehålla sig på mossmarkerna hela året igenom, blifver
följden den, att mossan icke blott nedtrampas, utan om som-
maren, när hon är torr och sitter helt löst, lätt upprifves af
renens klöfvar, då hjorden går deröfver. Helt annorlunda är det
om vintern, då ett skyddande shölager täcker henne. Kenen
gräfver sig då ett hål genom snön till en enstaka mossfläck, men
för öfrigt föröder han henne icke. Som bekant, växer renmos-
san utomordentligt långsamt, så att det går lång tid om, innan
hon kommer sig igen, då hon en gång är starkt medtagen.
Man påstår, att renmossan, en gång afgnagen eller upprifven,



Rendjurens bevakning. 41

behöfver att i 10 eller—efter andra — ännu flere år vara i fred
förr än hon åter når full växt. "Det är således visserligen utom
allt tvifvel, att det fordras en förståndig måtla i bruket af moss-
markerna och ett jemnt ombyte af betesplatser, om icke brist
snart skall uppstå". Och för att detta må kunna ske, måste
kusttrakterna begagnas. Påståendet, att lapparnakunde uppehålla
sig hela året om med sina renar inåt landet, stödjer sig troligen
hufvudsakligast på åboarnes utsago. Men man bör väl knappt
ovilkorligt sätta lit till dessa i det hänseendet. Dels känna de
nämligen icke det inre landet, hvarken med hänsyn till vidd eller
beskaffenhet, så som nomaden, dels ligger det naturligtvis sär-
skildt i deras intresse att göra detta påstående gällande för att
blifva qvitt lapparna och alldeles befrias från de svårigheter,
renskötseln vållar dem.

På turen till kusten inträffar den tid då renkorna kalfva,
vanligen omkring medlet af Maj månad, som derföre af lapparna
kallas Miesse-manno, kalfmånad. Lapparna påstå, att, om deras
hjord vid denna tid inne på någon fjällsträcka öfverfalles af flere
dagars ihållande snöstorm, händer det att en stor del, stundom
största delen af kalfvarna omkomma. De fattigaste familjerna,
som ej äga mera än 100—200 renar, resa derföre så tidigt åstad,
att de uppnå kusten eller öarna, ännu innan kalfvarna födas, då
det vid kusten är mindre hårdt väder och finnes mera lä. De
bofastes klagan, öfver att de komma så tidigt, har imellertid gjort,
att man tänkt på att förbjuda dera detta eller att förmå dem
att allesammans uppehålla sig inåt landet, eller, hvad angår
de sydligare lapparna, i Sverige, så länge tills kalfningen vore
öfver. Men största delen eller de rikare familjerna flytta först
senare.

Med smått och stort, renar och renkalfvar, hundar och hund-
hvalpar, fullvuxna och barn, hus och bohag rör lappen sig endast
långsamt framåt. Snön ligger ännu på marken och isen på alla
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insjöar är vanligen ännu farbar, så att tältsaker och husgeråd,
oberäknadt ett icke öfver måttan stort bibliotek, kunna föras på
släde. Renen kan eljest också användas till att bära bördor.
Klöfsadlarna likna icke riktigt dem, som användas på häst, utan
äro enkom och sinnrikt afpassade efter renens rygg och skap-
nad. För att komma fram i dessa ovägade trakter, fordras en
kännedom om terrängen, om hvart fjäll, hvart isfält, hvar insjö,
hvar elfs och bäcks beskaffenhet under de olika årstiderna, hvart
vadställe o. s. v., som aldrig någon norrman har, men som
fjäll-lappen deremot äger i alldeles utomordentlig grad. Det
finnes många, som känna sträckor på ända till 20 mil och mera,
der det kan finnas ända till 200 insjöar och elfvar, ungefär lika
noga som en bonde känner sin egen ängsmark. Lappen'har
icke blott namn på fjäll, insjö och elf, utan för att känna igen
sig eller för att beteckna ett bestäm dt ställe för andra, också
här och der på stora stenar och på andra märkbara föremål.
Om vintern kunna två eller tre familjer hafva haft sina renar
tillsammans i en flock och de följas då också åt nedåt till ett
par mil från hafvet; men här skiljas de då, i händelse de hafva
olika sommarbetesmarker.

I omvändt förhållande kan det än oftare hända, att en fa-
milj under sommaren har sina renar gående tillsammans med hjor-
dar från andra håll. De skiljas då om hösten och draga hvar
och en med de sina till olika vinterbetesmarker. Men huru få
de renarna åtskilda, huru få 3—4 familjer hvar sina renar af-
skilda ur en massa af flere tusen? Delar man dem blott efter
antalet? Ingalunda. Hvar och en får sina; det tages icke
fel på ens den minsta kalf. Ett sådant göromål skulle synas
fullkomligt omöjligt, och det skulle också vara omöjligt för alla
andra än fjäll-lapparne. Ett sådant urskiljande af hvar särskild
familjs ren, antingen det försiggår om våren eller hösten kallas
"Rathkem*. Då sådan Bathkem skall försiggå, jagas med före-
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nade krafter och hundar alla renarne tillsamman i en tät massa
ut på en större insjö, i händelse att isen ligger och är stark
nog, eller bort på en dertill lämplig högfjällslätt, som på norska
kallas Fly, på lappska Rasshja. Der kan vara från 1,000 till
10,000 renar, och alla äro märkta i öronen, icke blott med mär-

ken för hvar familj, liksom hvar handelsfirma har sitt timmer-
märke, utan hvart barn i hvar familj får strax efter sin födelse
en ren, som åter med sin afkomma märkes för barnet i likhet
med familjemärket, men likväl så, att det kan åtskiljas derifrån
af de invigde. Ett sådant märke kallas Rievdadus-märke, som
kan öfversättas med ändrings- eller dialektmärke. Således skall
en ofantlig hvimmel af renar, blandade om hvarandra såsom
olika märkt timmer i en timmerflotta, fördelas efter märkena i
hjordar om ett, två, tre, fyra eller flere hundra stycken. Dagen
räcker icke alltid till och det blefve för vidlyftigt att här be-
skrifva huru allt tillgår. Men i korthet berättadt: menniskor
och kreatur springa omkring, hundar bjäbba, *~Suopan'' eller
lasson flyger än hit au dit om hornen på en ren, som dragés
bort åt ena eller andra hållet, och omsider lyckas det ändtligen
efter ett par dagars ansträngande arbete. Hvar och en har fått
sin flock åtskild och hundarna vakta nu hvar sin hjord lika noga
som en skottsk fårhund vaktar sin fårhjord. RathJcem är verk-
stäld och hvar hjord drager sin väg.

Öfver Altedet hafva således två gånger om året 5, 6 och
7,000 renar flyttat. Detta ed måste nämligen nödvändigt pas-
seras af alla, som skola ut på halfön Ainas Njarga, hvarifrån
åter omkring 2,000 renar om våren i båt sättas öfver till Stjernö
och komma om hösten simmande tillbaka igen. På ed sådana
som detta och andra, t. ex. Balsfjord-edet och Breidvig-edet, hafva
förhållandena varit sådana och äro det till en del ännu, att det
icke varit möjligt annat *au att de bofasta och nomaden måste
komma i delo med hvarandra.
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Jag förutsätter nu att vi följa med en eller ett par famil-
jer, som skola vidare öfver till uddarna vid Seglviken. Sedan i

midvintras hafva de, af goda skäl, icke haft något krångel med
de bofasta; men nu då de ungefår vid midsommartiden skola
passera Altenedet, börjar det riktigt på allvar. Ungefär midt på
edet, dock inom Tromsö amt, hade en norrman för en del år
sedan fått lof att nedsätta sig — jag vet icke om han bor der
ännu — och fått sig anvisad så mycket jord, att det var så
godt som omöjligt för flyttlapparne att undgå honom. Österut
och vesterut, närmare Langfjord eller närmare Lille Altenfjord,
komma de i ännu värre beröring med de der boendes hjordar,
och öfver Altedet måste de med sina renar. Hvad skola de nu

göra? Sjövägen kunna de icke fara, icke heller kunna renarna

flyga, följaktligen finnes intet annat råd, än att de antingen måste
betala tribut eller tilltrotsa sig öfvergång der, hvarest deras för-
fäder i århundraden passerat oförhindrade, eller vända tillbaka dit,
hvarifrån de kommo, eller gå under. Men hvarföre har man då
här och på andra ställen, af hvilka flere kunde nämnas, låtit någon
nedsätta sig, det må vara norrman, finne eller lapp, och anvi-
sat dem jord just in på nomadens oundgängliga flyttningsväg,
helst så länge det ännu finnes plats nog och det icke långt
borta? Detta härrör från tidigare "planlös anvisning" eller be-
gångna "missgrepp af myndigheterna vid att anvisa jord till en-
skildt bruk eller egendom på ställen, i synnerhet inne i landet,
der sådant gjort nomadväsendet mera skada än kulturen och
jordbruket gagn". (Inre departem. Föredrag. 2a Febr. 1869). Det
har till och med påståtts, att somliga fått sig dylika platser anvisade
till en del på spekulation eller för att de skulle kunna tilltvinga sig
en tribut af fjäll-lappens hjord. Men om så varit, blir det helt sä-
kert icke fallet hädanefter, då öfverheten nu icke blott gör sig
besvär för att lära bättre känna lokalförhållandena, utan helt sä-
kert också mera opartiskt tillser nomadens behof än förr. Af
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de olika kommissionernas förhandlingar framgår också, att man
på åtskilliga sätt har tänkt på att få "undanröjda sådana svå-
righeter för lapparna, hvilkas fortfarande flerstädes skulle göra
alla ansträngningar å deras sida att afvärja skadafruktlösa", sär-
skildt att gamla och framgent nödvändiga renvägar, som äro
stängda, åter öppnas för dem, så att de kunna komma fram till
ställen, "der de hafva rätt att söka bete för hina renar", eller
hvilka "en förnuftig hushållning aldrig skall bringa till att blifva
odlade eller bebygda". Detta är då icke annat än enkel rätt-
visa. Å en annan sida kan man icke heller förundra sig öfver
den bofastes harm, då han ser sin, af öfverheten anvisade och
af honom brukade jord, ödelagd af renhjordar. Man kommer
alltså slutligen till det resultatet, att det hvarken är nomadens
skuld, att han ödelägger den bofastes mark, eller den bofastes
skuld, att han ligger i krig med nomaden, och att uppträden äga,
rum, dervid både renblod och menniskoblod flyter, utan att miss-
förhållandet härrör allenast af brist på tjenliga lagbestämmelser,
genom hvilka båda parternas rättigheter bestämdes och hvarefter
de kunde handhafvas. Först då man fått kunskap om och akt-
ning för hvarsandras rättigheter, kan ett bättre förhållande in-
träffa.

Utom det egendomliga i lokalförhållandena på Altedet och
flere liknande ställen, är det ännu en annan omständighet, som
för fjäll-lappen, då han kommer inifrån landet ned mot kusten,
gör det mycket svårt att vakta sina renar för att komma in på
de bofastes oinhägnade jord. Den värsta tiden för renen är om
våren. Han finner då minst föda och ser mager och eländig
ut På de högfjäll, som lappen under nedflyttningen far öfver,
finnes mycket litet föda för renen '. "Gräskärren äro ännu be-
täckta med snö, som under stormens inverkan blifvit hård,

1 Svensk-norska Kommissionen.
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mångenstädes nästan som is. På de fjälltoppar, som äro isfria,
finnes ytterst litet renmossa. Renen lefver då af det gråaktiga
mossrask, som han gnager på stenar och de magra ryggar och
toppar, som han far förbi". Flyttningen måste försiggå lång-
samt, om de nyfödda kalfvarna skola kunna följa med. Renen
lider den tiden icke blott af brist på tillräcklig näring, utan "det
händer icke så särdeles sällan, att till och med vuxna renar
dö af svält*. "Då nu de huDgriga renarna närma sig kusten
och hafsvinden för dem till mötes doftet af det friska vårgräset,
inses det lätteligen, att det icke är lätt för lappen att styra
dem eller hindra dem från att sprida sig och fara hit och dit,
för att nafsa de få uppspirande grässtråen". De bofasta hafva
förklarat, att det i allmänhet icke finnes tillräcklig föda för re-
nen på högre liggande streck förrän 14 dagar efter midsommar.
Från äldre tider har derför fjäll-lappen också i synnerhet begagnat
de öfre, på skogsgränsen liggande delarna af utmarkerna, och
skall nomaden också framdeles kunna lefva af sitt näringsyrke,
är det absolut nödvändigt, att han fritages från ersättningsan-
svar, om hans renar komma in och beta på utmärker under ti-
den före den 8e Juli. Detta kan i allmänhet mycket väl för-
siggå utan skada för den bofastes boskap. Visserligen hör man
det påståendet framkastas, "att boskapen skall vantrifvas på de
sträckor i utmarken, som renen har besökt"; men om det vore
sanning i detta påstående, blefve naturligtvis alla våra betesmar-
ker söderut i våra högfjäll, der vildrenen finnes och går om-
kring, också osmakliga för boskapen. Men hvar vallare ochhvar
renjägare kan bevittna det osanna i detta påstående, då de ofta
hafva tillfälle att se både ko och ren fredligt beta antingen
skiftesvis på samma mark och mosse eller ock helt nära hvar-
andra. Hvarken ko, häst, får eller get hyser någon rädsla eller
afsky för renen, och omvändt tyckes renen i högfjällen minst
sky att uppehålla sig i närheten af hästen. Fogden i Helgeland
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har också förklarat, att han sjelf bott på en gård, der lappar
höllo till med sina renar, men "han märkte ingen gång, att
detta hade något inflytande på kreaturen". Lapparne sjelfva,
om man vill fästa något afseende på deras utsago, påstå sig
hafva märkt, "huru boskapen gerna söker sig till de ställen,
der de hafva sina rengärden (inom hvilka renen mjölkas), och
hvilka således ständigt beträdas af renen". Då nu påståendet
väl icke heller kan vara blott och bart hopspunnet, utan antag-
ligen måste hafva någon grund, ligger väl denna i den omstän-
digheten, att det stundom händer, att renen i en tät massa flere
timmar väljer till hviloplats en viss fläck, der gräset då blifver
nedtrampadt, smutsadt och betäckt med hår, i synnerhet under
den tiden då renen fäller hår, så att hvarken ko eller häst eller
renen sjelf betar der den dagen eller kan hända icke dagen der-
efter. Men så snart gräset åter rest sig, eller det kommit regn,
beta häst och ko lika så väl der renen legat, stått eller gått,
som annanstädes.

Har fjäll-lappen med sin hjord ändtligen sluppit öfver Alt-
edet, eller något annat svårt ställe, efter mer och mindre krån-
gel med hemmansägaren, kanske också slagsmål — i alla händel-
ser mellan dennes hund och renhunden — sedan några af hans
renar kanske äro skjutna, skadade eller — som pant för skade-
ersättning — fångade eller också jagade långt bort af hundar,
drager han vidare, i aldra bästa fall hotad af hemmansegaren med
att det nog icke skall gå honom bättre, när han kommer igen
och åter nödvändigt måste passera förbi.

Några familjer draga från Altedet mot norr öfver ännu ett
ed vid Tappeluft till Stjernsund, der de, för att komma till
Stjernö, måste föra sina renar i båt öfver ett ungefär \ mil
bredt sund. Detta tillgår på det sättet, att hvar särskild ren
först fångas med lasson. Derpå bindes alla fyra benen tillsam-
mans och han bäres i båten. Renen tycker alldeles icke om
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detta fortskaffningssätt, och i synnerhet skadas dervid hans horn,
hvilka vid den tiden börjat växa ut igen, men likväl ännu äro
helt mjuka. För hvart 100-tal renar brukar lappen vanligen få
betala 5 Spd. i färjpenningar. Om hösten deremot, då renen
blifvit fet på sommarbetet och kalfvarna äro större, simmar hela
hjorden öfver \ mils och ännu bredare sund.

Andra familjer, som jag förutsätter att vi följa, draga vester-
ut och hinna samma dag eller dagen efter till Jökelfjorden.
Denna har sitt namn af en stor isbrä, som sluttar ned mot
fjordens botten. Denna isbrä "kalfvar" alldeles som de-isländ-
ska isbräerna, det vill säga, att hela sommaren igenom lossna
isstycken från bräen, hvilka falla i sjön och drifva ut efter
fjorden. Kan hända för denna orsaks skull är denna också ett
mycket omtyckt uppehållsort för själhundar. Öfver Jökelen, som

gifvit fjorden sitt namn, kan man icke komma fram med ren-
hjorden, icke heller är det möjligt att komma fram norrderom;
följaktligen måste fjäll-lappen sätta öfver fjorden, som likväl är
ganska smal. Öfvergången sker antingen en fjerdedels mil från
fjordens ända eller helt nära under bräen, icke utan fara för att
renarna under simningen kunna slås ihjel af nedramlande is-
stycken. Det berättas, att en hel hjord en gång i äldre tider
skall ha blifvit förstörd af nedstörtande ismassor. Lappen trodd e
naturligtvis då, att det var en eller annan guddom inne i isen,
som åstadkorn olyckan, och de försummade derföre i äldre tider
icke, då de kommo hit, att göra ett offer för att ställa vederbö-
rande till freds innan öfvergången försiggick. Nu offras troligen
icke längre åt guddomen i isen; men deremot offras tusentals
förbannelser öfver hemmansägarne och deras hundar, som här
åter lägga oundvikliga hinder i vägen under den både besvär-
liga och farliga öfverfarten. Antalet af familjer, som brukat
sätta öfver Jökelfjorden, har förr varit 5, och antalet af deras
renar kan hafva uppgått till ungefär 4,000. Om i år äro flere
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eller färre, kan jag icke bestämma. Men för några år sedan
hade här en man satt sig ned och odlat upp en potatesåker
alldeles i stråkvägen, der renhjordarna plägade fördas fram. Så-
som bofast (hvilketdera han nu var, norrman, finne eller lapp),
fordrade han då, att nomaderna skulle gå af vägen för denna
potatesfläck och lemna sin gamla, häfdvunna flyttningsväg. Men
detta var lättare sagdt än gjordt. Renen känner sina gamla
vägar eller "stråk" och går högst nödtvunget in på nya. Öfver
Jökelen kunde lapparne icke komma och längre ute vid fjorden
skulle de komma i ännu värre krångel med andra åboar och
deras potatesfläckar. Öfver fjorden måste de, om de icke all-
deles skulle uppgifva sina sommarbeten och blottställa renarna
för att svälta ihjel.

En vacker dag kommer alltså lappen med sin hjord. Det
hvimlar af renar uppe på sluttningen, som för ned åt fjorden.
Ett par lappar föra en stor renoxe ned till stranden, sätta ut i
en båt och låta den ren, som är hjordens förlöpare, simma efter
båten. Hela den öfriga hjorden skall nu jagas efter ut i fjor-
den. Renarne äro kanske icke strax villiga att följa efter förlö-
paren. I tät massa rusa de hit och dit, jagade mot hafvet af
de efterblefna lapparne, af sina egna hundar och kanhända också
af hemmansägarens, till dess de ändtligen efter ett par våld-
samma sidosprång hit och dit öfver en potatesåker eller öfver
en äng eller kanske öfver hemmansägaren sjelf, om han stode i
vägen, som en mörk lavin störta ned utför branten och plumsa
i vattnet, sä att detta vidt och bredt omkring står i ett enda
skum. Svärjande står hemmansägaren qvar vid sin nedtrampade
åker, medan lappen, för andra gången hotad med hämd och stäm-
ning, klättrar upp bakom sin drypande våta hjord på den mot-
satta sidan. Hvad skall mannen göra och hvad skall "finnen*
göra? Pä detta och dylika ställen, der gamla renvägar stan-
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gas, är det väl hemmansägarena, som antingen måste gå sin
väg eller upplåta fri passage åt lappen.

Följande dag vandra lapparne öfver ännu ett ed mellan
Olderfjord och Frakfjord, och dagen derefter hinna de ändtligen
— mot slutet af Juni — fram till sin sommaruppehållsort, half-
ön utanför edet. Här går renen omkring halfannan månad. Om
inga bofasta funnes, hvilket helt visst skulle vara mest överens-
stämmande med fjäll-lappens önskan, kunde han nu lemna renen
till hans fulla frihet, hvarvid denne skulle trifvas aldrabäst, och
sjelf kunde han hvila ut efter vinterns och flyttningens besvär-
ligheter. Men då detta icke är fallet, måste han äfven nu vakta
sina renar, så framt de icke skola göra skada. De bofasta beskylla
fjäll-lapparne för att vara ytterst försumliga i denna sin vakt
öfver renarna om sommaren, och denna beskyllning är så all-
män, att hon säkert icke saknar skäl. Det sanna är, att bland
fjäll-lapparne finnas både de, som äro vårdslösa nog att icke
synnerligen hafva ögonen på sina renar — helst då de kommit ut
på öar, der de åtminstone hafva fred för vargen — och de, som
äro noggranna med att vakta dem. Af fiere skäl är detta nöd-
vändigt, nämligen dels för det att de icke skola komma in på
hemmansägarnes hemägor och göra skada, som måste ersättas,

dels för att de icke skola jagas och rifvas ihjel af deras hundar,
"af hvilka på hvar gård hållas I—2", dels ändtligen för att
de bofaste icke skola hafva fria händer att stjäla så många
de vilja.

Vaktningen tillgår om sommarmånaderna icke på samma
sätt som om vintern. Lappen uppehåller sig icke vid hjorden
och för honom icke heller, som om vintern, från bete till bete-
Om han också om sommaren skulle vallas, drifvas ihop och hål-
las tillsammans på några fläckar, skulle han icke allenast vantrifvas,
utan sjukdomar, för hvilka djuren i synnerhet vid sträng vaktning och
om sommarn äro utsatta, skulle snart fylla marken med kadaver.
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Hjorden måste om sommaren hafva frihet så till vida, att han
kan sprida sig något, efter eget behag söka sin föda här och
der, efter väderlekens beskaffenhet gå upp på de högsta, blåsiga
höjderna, för att blifva qvitt myggen, — eller i kyligt, dimmigt
och fuktigt väder följa sin instinkt och söka sig ned på myrar,
i dal och skogssnår. Kenen är ett halfvildt djur och kan icke
fösas och vallas som en skock kor. Han skulle då blott rusa
hit och dit och trampa ned marken, men icke gifva sig ro att
beta. Ju större frihet, dess bättre trifvas renarna. Derförelem-
nar lappen hjorden och fattar deremot posto omkring vid de
ägor, som renarna gerna vilja gästa, i synnerhet i fuktigt och
dimmigt väder, för att kunna möta dem och drifva dem till-
baka. Så är det nu också på den halfö — dit jag, och kan
hända en och annan läsare med mig, följt ett par lappfamiljer
— fyra särskilda ställen, der vakt i synnerhet måste hållas, näm-
ligen Olderfjord, Nässet-stölen, Andsnäs och Seglvik, i synnerhet
ändå på sist nämda ställe; ty icke allenast finnas här de fleste
bofasta, utan också, efter lappames påstående, flere svåra ren-
tjufvar. Medan hjorden nu går fritt omkring på det inre af
halfön eller på obebodda ställen längs kusten, ställer ägaren ut
vakt på de ställen, der renen brukar löpa utföre ned mot de
bofastes ägor. Det är icke alltid så lätt att möta och hejda
dem och det kan hända, att en och annan slipper förbi eller
annanstädes lurar sig ned, då lappen icke har manskap nog att
hålla vakt öfverallt. och renen, vid inträffande dimmig väderlek,
har stor benägenhet att sprida sig åtskils. Den väktare, som
så med sina hundar fattar posto på sluttningarna alldeles upp-
öfver hemmansägarnes hus eller gammer, hvilka nere vid stran-
den se ut som mullvadshögar, måste vara på sin post både natt
och dag, då renen visserligen hvilar en del af natten, men till
en del också går omkring, i synnerhet tidigt på sommaren, för att
uppsöka de här och der tidigast uppspirande grässtråna.
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Om solidarisk ansvarighet, som föreslaget är, ålagges lap-
parne, skall hemmansägaren icke blott kunna ligga i god ro i
sin säng, medan lappen måste sitta uppe i en fjällklyfta och
vakta hans oinhägnade jord, utan han skall också om dagen
kunna stå som en lugn åskådare, i händelse att renen gjorde
någon skada; ty denna skall då oundgängligen betalas, endera
med penningar eller med renkött.

Då och då måste hjordens ägare, som några dagar kan
hafva varit på fiske — hvilket om sommaren till en del också drif-
ves som binäring af fjäll-lapparna och i synnerhet af de fatti-
gaste, som icke kunna lefva ensamt af de få renar de äga — göra
en tur in till dessa för att se, huru det står till med dem och
deras väktare. Kan hända får han höra, att främmande hundar
hållit på att jaga efter renarna och rifvit ihjel flere. fLika
allmänt som det är att höra de bofaste klaga öfver lappames vårds-
löshet vid att valla renen, lika ofta hör man lapparne klaga
öfver att hemmansägarne hålla hundar, som icke blott jaga re-
nen från hemmarken, om han kommer dit, utan hafva för vane
att förfölja och jaga honom milsvidt omkring fjällen. Det är
en känd sak, att Tenen och haren äro de två slags djur, som
hunden, han må vara af hvad race han vara vill, helst går på
spår efter och ifrigast förföljer, och liksom harhunden, när han
icke hålles bunden, mycket gerna tager sig en jagttur på egen
hand i skog och mark emot ägarens vett och vilje och derun-
der ofta tager haren, så är det högst sannolikt, att många af
de hundar, som hemmansägarne efter sin uppgift hålla för
att vakta boskapen för rofdjur, lätt kunna få smak på att jaga
efter renen och få vane dervid, när de väl en gäng fått
smak på blod. Då lapparne derföre påstå "att renen oftare
jagas så af hundar, att han i sin förtviflan sprider sig åt alla
kanter, hvilket också bidrager till, att han kommer in på de
bofastes marker, medan han dels far ut öfver fjällbranter och
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slår ihjel sig, dels upphinnes och ihjelrifves af hundarna," så
är detta visst icke annat än nakna sanningen. Men då de
lappar, som om sommaren uppehålla sig i Skjärvö socken, på-
stått, att de genom hemmansägarens hundar "lida en årlig för-
lust inom socknen af omkring 230 renar, kalfvarne medräknade",
måste det väl vara en något dryg öfverdrift. Hälften tyckes icke
blott vara nog, utan för mycket En öfverdrift är det väl ock,
då lapparna påstått, att en och annan, som har hundar för alt
hålla dem till salu, om sommaren låta dessa hufvudsakligen föda
sig sjelfva på renkalfvarnas bekostnad. Efter de upplysningar,
den sista kommissionen inhemtat, synes likväl det "sanna vara,
i alla händelser hvad Norge angår, att på hvar gård hållas 1 å
2 hundar, som äro nödvändiga för att försvara boskapen mot
rofdjur och hemägorna mot främmande kreatur, och att många
af dessa hundar fått den ovanen att förfölja renhjorden också
utom hemägorna, ofta bita ihjel några renar eller jaga dem i
ofärd och att ägaren stundom försåtligt eller åtminstone genom
grof oaktsamhet har skuld dertill", hvarföre också lagutkastet fö-
reslagit straff för dem, som i anförda hänseenden göra sig skyl-
diga till försumlighet.

Det kan nu alltså lätt hända, att fjäll-lappen, som sagdt
är, icke blott får höra om att hundar jagat hans renar, utan
kanske, att han sjelf får höra fullt dref åt ett eller annat håll.
Han skyndar då naturligtvis efter drefvet så fort som möjligt,
och om han då får se en uttröttad ren nära att upphinnas af
ett par glupska hundar, eller om han sjelf hinner fram just då
dessa hålla på att sönderslita en ren, som är så sprängd, att
han icke längre orkar fly undan, skall man kan hända icke undra
på om hans af språnget upphettade blod kommer så i kok-
ning, att han skjuter ned hunden, som man skjuter en varg.
Hans bruk af bössan i detta fall synes åtminstone vara lika för-
låtligt, som då hemmansägaren brukar henne på renen, som kom-
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mer in på hans oinhägnade äng eller åker. Men orätt är det
naturligtvis i båda händelserna, att den ena af parterna skall
vara nödsakad att begagna bössan på den andras egodel.

Vid besöket hos hjorden kan det hända, att fjäll-lappen
hvarken hör hundskall eller träffar på döda renar, men att han
deremot finner inelfvorna af renar, som äro på vanligt sätt slag-
tade. Der hafva tjufvar varit framme. Dessa gå naturligtvis
stilla och hemligt till väga, och de förstå sin sak sä väl, att
blott få uppdagas. I äldre tider skall det hafva varit allmänt,
att nordfararne, som lapparne efter gammal norska kalla
"fellar", hade bössor med sig och sköto tama renar både på
öarna och fastlandet, hvar helst de sägo tillfälle till att göra
det obemärkt eller voro manstarka nog att trotsa lapparna, om
de blefve öfverrumplade, innan de kunde få köttet i båtarna.
Sådant uppenbart röfveri eller strandhugg äger naturligtvis icke
längre rum nu, men renstöld i smått är fortfarande en icke ovan-
lig förbrytelse bland de bofasta norrmännen och lapparne '.

Stundom händer, att fjäll-lappen öfverrumplar tjufvarna midt
under deras arbete med att flå renen eller på deras hemväg med
kött och skinn på ryggen. Saken afgöres då på stället med näf-
rätten. Det svagare partiet får prygel och måste vika, men
stundom kan det också gå på lifvet.

En gång hände, efter hvad en fjäll-lapp berättat mig, att
renarne försvunno för honom, utan att han kunde upptäcka spår
af hvarken hundar eller tjufvar. Han hade icke försummat att
lägga sig pä lur vid stranden for att passa på om tjufvarna
begagnade båt och sköto eller fångade renar, som gingo ända
ned till strandbrädden, men han hade ej kunnat upptäcka någon.

1 »Det hände ännu i min tid» (för omkring 25 år sedan), säger -pastor
Fritzner, »att en soldat från Vardö, som var ute på fiske med kommen-
dantens båt, sköt köpman Brodkorbs ren, som hade kommit öfver på fast-
landet, väl i den tanken, att det var en fjäll-lapps tillhörighet».
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Han hade också gjort besök i de bofastes stugor och gammer
och i all vänskaplighet talat om allt annat än renstöld, "rökt
tobak och druckit kaffe", likväl icke såsom man förebrått fjäll-
lappen för att lättjefullt "fördrifva tiden", utan för att speja, om
han icke skulle få öga på någon flik af en renhud eller blott
några hår deraf. Men förgäfves. Ändtligen får han en klar
dag på en tur inne i landet, långt från kusten och någon men-
niskoboning se, att en rök stiger upp någonstädes. Försigtigt
går han då vidare och upptäcker till sin förundran en torfkoja
på ett ställe, der aldrig förr bott menniskor. Kentjufvarne, som
han sökt nere vid kusten, hafva för beqvämlighetens skull bygt
sig en koja inne i fjället, närmare renarne och på en plats, der
spår svårligen kunna ses. Lappen smyger sig försigtigt och mot
vinden närmare, för att icke upptäckas, i fall hundar funnes i
gammen, kryper varsamt upp på taket och tittar ned genom
rökhålet. Tjufvarne äro frånvarande, må hända ute på jagt. I
gammen finnes blott en halfvuxen gosse, som ligger och sofver
på en renhud. Lappen kryper då in genom dörren, och vid åsy-
nen af "finnen" rusar gossen förskräckt upp från sin bädd på
renhuden. "Visa huden, se huden", säger lappen, som kan litet
norska. Han vill nämligen undersöka märkena på öronen för
att se, om det är af hans egna eller andras renar tjufvarne försett
sig. Men öronen hafva dessa försigtigtvis redan skurit af. Imel-
lertid ser han likväl på färgerna och andra märken, att det är
liuden af en af hans fars korrenar. Han tager den då och vill
rycka den till sig, men gossen håller emot. "Släpp hud, fars
hud*, säger lappen i vredesmode och gifver gossen ett slag med
•sin käpp öfver händerna. Skrikande rusar denne ut och skyn-
dar till fjälls för att få rätt på sina kamrater. Det är ingen
tid heller att förlora 'för lappen. Om han upphunnes af tjuf-
varne, kunde det hända, att det komme att gälla också hans eget
skinn. Olyckligtvis äro tjufvarne ute just åt det håll, dit lap-
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pen vändt sig. De upptäcka honom och han dem, och på båda
sidor är man försedd med bössa. Lappen kastar bort skinnet
och tager till flykten mot ett annat håll, men här är trakten
öppen och det är svårt att gömma sig här, så att han fruktar
att upphinnas af de långbenta rentjufvarne. Då han derför sprin-
ger öfver en ås, och ett ögonblick kommer ur sigte för dem,
kastar han sig framstupa ned öfverst på ett klippblock, drager
sig tillsammans i sin gamla gråbruna renskinnspels som sköld-
paddan i sitt skal och utgör i denna ställning ett så förvillande
helt — både hvad färg och form angår — med det mosslupna
klippblocket, att det fordras en lika skarp blick för att upp-
täcka honom, som att få öga på en spräcklig ripa, som för
en fogelhund trycker sig mot marken. Tjufvarne komma till
åsen och speja förgäfves efter "finnen", som ligger midtför deras
ögon. Då de springa bort igen, glider "finnen" ned från stenen
och tager en annan rigtning. Följande dag, då han kommer igenT

är gammen nedrifven, tjufvarne och tjufgodset borta.

Några fjäll-lappar mjölka sjelfva sina renar, andra öfverlåta
detta uteslutande åt kalfvarne, som naturligtvis växa fortare deraf
och på det hela taget trifvas bättre. När renen skall mjölkas,
måste han drifvas in i en inhägnad och här dessutom fångas
med snara och hållas fast under mjölkningen. I allmänhet
mjölkar en renko icke mera än omkring \ psegel ' mjölk; men
denna är öfver måttan fet och har behaglig smak, något lik
fårmjölk.

År efter år hafva lapparne från äldre tid flyttat sina ren-
inhägnader från plats till plats och sålunda uppröjt, inhägnat
och gödt stycke för stycke i skog och mark, i den meningen,
att deras renar på sådana platser skulle finna tidigare och fro-
digare gräs än annanstädes. Detta är orsaken till att icke blott

1 1 Paegel = Sv. k.-tum 18,5.
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i Finnmarkens och Tromsö amt, utan ännu längre söderut, så
långt som nomaden hållit och ännu håller till, ända till Hatt-
fjällsdalen i Vefsen, en stor del af hvar sockens gårdar och
platser "ursprungligen äro röjda af lapparne." De af lapparne
röjda och gödda platserna, som gå under namn af "rengårdar"
blifva nämligen snart odlingsbara jordstycken, som nybyggarne
naturligtvis finna sin fördel vid att tillegna sig, för att bruka
dem antingen till rofland, potatisland eller, om de ligga i ut-
marken, till "utslåtterängar". Att nomaden skulle hafva något
slags äganderätt till den af honom uppröjda marken, har aldrig
varit någon tanke på eller tal om. Då nybyggarne genom lokal-
myndigheterna tillegnat sig de samma, har fjäll-lappen icke alle-
nast icke fått ersättning för mistningen af de jordstycken, han
år efter år brukat, utan, om hans hjord efter gammal vane letar
sig fram till en "rengård", som blifvit förklarad för "utslåtter-
äng", måste han dertill finna sig i att betala skadeersättning.

Fram på hösten drager fjäll-lappen åter tillbaka till sina
högfjäll. Också då kan på några svårare platser förefalla stri-
digheter med de bofasta. Men renen är nu raskare och bättre i
stånd att sätta öfver fjord och sund, så att flyttningen kan försiggå
både fortare och utan så många svårigheter som om våren.

Af det föregående framgår kan hända temligen klart, att
nomadens tillvara står på ytterst svaga fötter, och att hans un-
dergång är säker, om man icke, på samma gång som genom den
föreslagna "gemensamhetsansvarigheten" omsorg tages om den
bofasta befolkningen, också för lapparna undanrödjer de svårig-
heter, som göra all ansträngning från deras sida för att afvärja
skada, fruktlös, eller, på det hela taget, "fäster rättvist och bil-
ligt afseende på urgamla rättigheter och egendomligheter i
deras näringssätt".

Då fjäll-lappen om hösten lemnar kusten med sin renhjord,
får han icke alltid alla renar med sig. Några renar både bland
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tama och vilda, i synnerhet gamla renoxar, hafva för vane att
gå helt ensamma på ensliga, afsides liggande platser, tills de
först fram i September uppsöka de stora hjordarna. Dessa re-
nar, som så blifva qvar på sommarbetesmarkerna, kallas "efter-
ståndare" och sä vidt man vet, anses det för stöld att utan
ägarens vett och vilja skjuta dessa. Understundom blifver fjäll-
lappen ense med åbon om att denne, mot senare godtgörelse, skall
ha lof att skjuta efterståndarne, då det händer, att de genom att
blifva ensamma efter utsättas för antingen svält eller rofdjur. Van-
ligtvis komma de likväl sedermera efter på kända vägar, då de icke
möta några hinder. En fjäll-lapp har berättat mig, att han en höst
efter ett par dagars resa saknade sin största renoxe. Han lem-
nade sin hjord och drog tillbaka för att, efter Skriftens ord, söka det
borttappade fåret, men fann det icke. Stor blef derför glädjen i
lägret ett par dagar derefter, då man på en bergås fick se sticka
af mot himmelen de höga greniga hornen på en ren, och högt
jubel bröt ut, då man upptäckte, när renoxen kom stolt sprin-
gande in bland renflocken, att han hade en hel mängd tågverk
invecklad i sina horn. Häraf syntes temligen tydligt, att han
icke allenast varit utsatt för förföljelse, sannolikt då han sam
öfver en vik eller insjö, utan ock att han hade segerrikt redt
sig ur sina fienders händer och dertill förmått dem att släppa
de rep, som voro kastade om hans horn.

Lappska slägtnamn. Saga.

Fjäll-lappen, som icke äger någon varaktig bostad och så-
ledes icke heller kan benämnas efter någon sådan, utmärker sig
deremot framför sjölappen genom bibehållandet af gamla slägt-
namn. På det hela har fjäll-lappen utomordentligt noga reda
på sin slägt och hennes utgreningar. Språket äger derföre sär-
skildabeteckningar för slägtförhållanden, som norskan och andra
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språk icke hafva uttryck för. Så har lappskan egna uttryck för
farbror och morbror, efter som desse äro antingen äldre eller
yngre än fadren och modren '.

Flere af de lappska slägtnamn, som ännu brukas, äro säkert
mycket gamla. Somliga finnas upptecknade i skattemantalet för
1567. Det torde derföre kanske icke vara utan intresse att se
en förteckning på en del namn, som dels varit brukliga, dels
ännu förekomma i Norge, Sverige och Finland.

> På samma sätt har han många namn på renen efter dess ålder. Också
fadderskapet erinrar man sig noga, och då tvänne personer träffas, hör
man ofta den ene tilltala den andre som fadder.

-Äiffto. Giema. Kenil. Moroti. Ruonga,
Annot. Gitte. Kolpm. Nango. Rikko.
Bakte. Gorva. Labbe. Nutti. Risti.
Bah. Gorvatm. Lavnio. Nik. Rasti.
Balto. Gurak. Lindi. Nirpi. Sajets.
Banne. Guoppejo. Lalla. Nulluk. Sabbe.
Blinde. Hatlcie. Lille. Ömma. Savva.
Bott. Hatt. Loide. Orbes. Sarri.
Bong&kei. Hotti. Logje. Oxehov. Sara.
Bonga. Hurri. Liggo. Påve. Semme.
Busk. Sätta. Los. Poidnok. Sine.
Bär. Rända. Liiki. Pingi. Sikko.
Bäive. Inger. Laure. Pokka. Sikkof.
Baal. Jompa. Lemma. Partapuoli. Siur.
Bordnius. Javva. Lub. Ponga. Siri.

Buvdde. JuJcs. Magga. Pilto. Sunna.
Fira. Junte. Marakat. Pallopää. Skuibe.
Fadde. Judnir. Matofri. Par/a. Skum.
Filemor. JUBO. Mangu. Ragna. Skiod.
Gaidno. Katt. Mellet. Rauna. Skinja.
Gaup. Kateke. Menna. Rovvuk. Slenja.
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En del af dessa slägtnamn äro ursprungligen ortnamn; så
är t. ex. Hätta namnet på en plats i finska lappmarken omkring
10 mil från Koutokäino. En finsk familj flyttade för ett par
generationer sedan härifrån öfver till Koutokäino och gifte sig
hland fjäll-lapparna. Den — af samma slägt — bekante Aslak
Hätta, som blef halshuggen för mord under de religiösa väckel-
serna i Koutokäino år 1852, var derför icke någon lapp, utan
nästan ren finne. Giema, Gitte och Guoppejo äro lappska för-
ändringar af ortnamnen Kemi, Kittilä och Kuopio, hvarifrån li-
kaledes finska familjer på sin tid kunnat invandra till Finnmar-
ken och der blandat sig med fjäll-lapparne. Dordnius är för-
vändt af Tornseus eller Tornensis, och det berättas, att denna
lappslagt härstammar från en svensk prestslägt af detta namn.

Bland sjölapparne finnas dertill slägtnamnen Hellander (i
Porsanger), Holmgren (Utsjok), Högman (Tanen), Kolström (Ta-
nen), Bjerregaard och Lidström (Sydvaranger).

Några bland slägtnamnen hafva en bestämd betydelse och
äro förmodligen öknamn, t. ex. Valkiapää (finska) hvithufvud;
Pallopää (finska) klumphufvud; Korva (finska) öra; Fartapuoli
(finska) halfskägg; Sokea (finska) den blinde; Varsa (finska) en
fåle; Vasar (finska) hammare; Virtotak (finsk-lappska) ström;
Bäive (lap.) sol, dag; Logje (lap.) den saktmodige; Ugjo (lap.)
den blyge; Utse (lap.) den lille; Spein (norska) sven; Oxehov
(norska) oxhufvud; Spir (ryska) djur; Trofim (norska); Sundi
betyder på lappska fogde (af ryska Sudia, domare).

•imuk. Tario. Tschudda. Varsa. Volani.
•lokea. Tjaggi. Ugjo- Vasar. Valkiapää.
tyein. Trqfim. Udas. Vakara. Vaske.
fondt. Tudekas. Unga. Valla. Vassiel.
Vurrok. Tveje. Utse. Vest. Virtotak.
Vombi. Turi. Utsebeide. Voros. Vuolab.
fyir. Tomma. Valde. Vollang. Zierge.
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Man ser således i dessa familjenamn en bekräftelse på hvad
redan förut är anmärkt, att lapparne knappt någonstädes längre
utgöra en ren race, utan att redan från äldre tider både norskt,
svenskt, finskt och ryskt blod flyter i deras ådror.

I äldre tider hade lapparne också egendomliga förnamn,
t. ex. mansnamn såsom Aiken, Alits, Lalle, Råte, Viol, Diesse,
Suk, Lamik, och qvinnonamn som Vaibi, Veike, Seimke och
flere. Nu hafva de deremot öfverallt upptagit förnamn från sina
mäktigare grannar, men ombilda likväl dessa efter sitt eget språks
ljudfordringar, så att de blifva nästan oigenkänliga.

Slägtnamnet Tschudda.

Om ursprunget till slägtnamnet Tschudda hafva lapparne i
Koutokäino följande berättelse.

En lapp och hans son, en halfvuxen gosse, stannade en
sommar qvar inne bland fjällen för att fiska i några insjöar, då
de öfriga fjäll-lapparne deremot som vanligt drogo ut åt hafs-
kanten med sina renhjordar. En dag, då de voro ute på en
mindre insjö, säger gossen, som satt vid årorna under detfadren
drog upp nätet: "Far, se der är folk nere vid stranden!" Fa-
dren såg upp och blef till sin bestörtning varse, att det icke blott
var menniskor på ett enda ställe, utan att der voro flere, som
fördelat sig rundt omkring insjön, och att de således voro om-
ringade. Att dessa icke voro slägtingar eller vänner, som ville
besöka honom, visste han nog, ty i den trakt, der han låg på
fiske, fanns icke en menniskosjäl på många mils omkrets. Det
måste följaktligen vara ußuoshja-tschudeku eller ryska tschu-
der, som voro ute på ett af sina röfvartåg. Hans ställning var
förtviflad och han förblef en stund liggande ute på vattnet, der
han för det första var i säkerhet, då tschuderne icke hade någon
båt. Men i land måste han i alla fall någon gång, och då det
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led fram på dagen, tog han mod till sig, fattade årorna och
rodde raskt emot stranden. Lappen var en ovanligt stor karl
och hade namn om sig att vara icke allenast stark, utan också
rask och fintlig. I det samma han och gossen sprungo i land,
tog fadren haten, som var helt liten och lätt, med båda hän-
derna och lyfte honom i vädret så lätt som om det blott varit ett
stort tråg. Han ville visa tschuderne, att han icke var att leka
med. De läto också skrämma sig af detta prof på ovanlig styrka
så till vida, att han fick gå oantastad upp till sin Darfe-goatte
eller torfkoja, som låg helt nära stranden. Hon var helt liten,
låg i taket och hade så träng dörröppning, att blott en karl i
sänder kunde krypa in. Han gjorde strax upp eld, satte grytan
på och skar upp i denna en del af den aldrafetaste fisk, som
han tagit den dagen. Men salt lade han icke i grytan. Gossen
satte han med en spänd båge till att passa på vid dörröppningen
och sade till honom så högt, att det väl kunde höras utanför,,
att den förste bäste, som försökte smyga sig in i gammen, skulle
han skjuta pilen midt i pannan. At sig sjelf lagade han i ord-
ning en tjock påk och stälde honomså, att han kunde fatta honom
hvilket ögonblick han behöfdes. Då grytan kokade och fettet smält,,
begynte lappen blåsa tillsammans fettet och samla upp det i en
träkopp. Då han fått koppen full, satte han sig och stirrade
ned i koppen. Han såg hvarken bort åt dörren eller upp åt
rökhålet, utan lade endast litet mera ved på elden och fortfor
att stirra ned i koppen, just som om allt berodde på, hvad han
såg deri. Ändtligen var rätta ögonblicket kommet. Koppen
var alldeles full af tschud-ansigten. Tschuderne lågo nämligen
rundt omkring rökhålet och tittade ned i kojan för att se hvad
den lappske kämpen tog sig för, och deras ansigten afspeglade
sig ganska tydligt i fettet i koppen. Utan att se upp eller låtsa
som om han märkte någon ting, tog lappen grytan af elden och
innan ryss-tschuderne, som tittade ned genom rökhålet, anade
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minsta oråd, slog lappen flottet i elden. En stor eldtunga slog
i det samma högt i vädret och slickade ryss-tschuderne så om
ögonen, att de som svedda flugor tumlade öfver gammens tak.
I det samma tog lappen påken, smög sig ut och började så i
mörkret bearbeta de helt och hälft blinda tschuderna, att ingen
af dem såg dagens ljus mera. För denna hjeltedat fick han till-
namnet "Tschudda", och detta har hans familj efter honom be-
hållit ända till denna dag.

Slägtnamnet Bäive, Påve eller Päiviä och Vuolab.

Så väl i Finnmarken som i svenska och finska Lappmarken be-
rättas en saga om en berömd lappsk slägt, som än benämnes Bäive
eller Påve, än Päiviö eller Päiviä. len beskrifning om Torneå och
Kemi lappmark från 1672 berättar mag. Tornajus, att stamfadren,
Peder Päiviä, skall hafva bott i närheten af Enaresjön. Så väl
Päiviä sjelf som hans familj och tjenare voro ifriga afguda-
dyrkare. Men så hände ett år, att sjukdom uppkom bland re-
narne, så att en hel mängd af dem dog. Många offer hemburos
ät gudarna, för att de skulle afvända sjukdomen, men förgäfves.
Ändtligen begifver Päiviä sig med sina söner bort till afguda-
bilden, för med sig flere fång torr ved, smyckar bilden med att
strö friska granqvistar deromkring och hembär honom derpå ett
stort offer, bestående af skinnen, hufvudena och hornen af de
renar, som omkommit i sjukdomen. Derpå föllo alla på sina
knän och anropade bilden ödmjukt om, att ett tecken måtte ske.
att den gud, åt hvilken de offrade, verkligen vore en lefvande
Gud. Då intet sådant tecken visade sig, oaktadt de likt Baals-
profeten (1 Kon. 18) tillbedt hela dagen, stodo de upp och ka-
stade all den torra ved, de medfört, öfver bilden, tände eld derpå
och lät denna gudabild, som dyrkades af hela bygden, gå upp i
lågor. Förbittrade häröfver, ville de hedniska grannarna taga



64 Finnmarken.

lifvet af Päiviä; men han svarade som Gideon: "Låten af-
gudarne sjelfva hämna sig på mig!" Från den tiden blef Päiviä
och hans slägt ifriga tillbedjare af den sanne Guden. Han upp-
brände alla de afgudabilder, han kunde komma öfver, och skic-
kade sin äldste son, Vuolab, till Enare lappska by, "som är
skattskyldig till 3 konungar", att han skulle bo der och upp-
bränna de afgudabilder, som der»furmos. Vuolab gjorde, som
hans fader hade befalt honom, men måste omsider "fly öfver
till konungariket Norge, der han ännu bor."

Stamfadren Päiviä har förherrligat sitt namn icke blott i
kamp för kristendomens seger, utan också i mången kamp mot
karelska röfvarhorder, som på den tiden "vandrade i stora skaror
till Lappland för att röfva och plundra. De plägade och pinade
menniskor på alla upptänkliga sätt, till dess de fingo veta hvar
de gömt sina skatter, och vände icke tillbaka förr än de hade
sina båtar fulla med silfver och andra dyrbarheter." Päiviä
var i synnerhet utsatt för karelernes roflystnad, eftersom han
ägde ofantliga skatter. Hans förnämsta egendom bestod likväl
i renhjordar, "som voro så talrika, att han för att vakta dem
måste hafva 30 pigor och 30 drängar i sin tjenst." Stamfadren
Päiviä hade 3 söner, nämligen Vuolab, Issak och Jouhan, och
om hvar och en af desse berättas åtskilliga hjeltebragder. Den
äldste, hvars namn också förekommer som slägtnamn, vann lik-
väl mest beröm icke blott för sin styrkas skuld, (se Castréns
Keiseerinnerungen Pag. 16—19), utan också tör sin snabbhet.
Han kunde nämligen hinna upp både vargen och vildrenen i
språnget. Med blotta händerna dräpte han en gång en björn.
Issak utmärkte sig i synnerhet som säker bågskytt. Han kunde
med sin pil träffa laxöringen, då denne spratt upp öfver vatten-
ytan. Jouhan utmärkte sig genom mycken klokhet och list,
som han i synnerhet brukade för att vilseleda ryssar och ka-
reler, när han nödtvunget måste vara vägvisare åt dessa, Flere
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berättelser om personer af denna slägt finnas i mina Lappiske
Eventyr og Folkesagn.

Lappames Noaider eller Schamaner och deras runelbom
eller trolltrumma.

Om lappames hedniska religion skall man finna mera eller
mindre berättadt i de flesta resebeskrifningar eller arbeten om
dessa nordliga trakter. Då jag gjort henne till föremål for sär-
skild behandling i ett eget arbete, vill jag här blott tala om
den rol, som deras noaider eller vise män spelade, och om deras
orakel eller spåtrumman.

Alla de turanska folkslagen hafva trott på schamaner eller
vise män. Lapparne kallade sina noaider. Ordet betyder nu på
lappska en, som förstår sig på trolldom, en, som känner till
öfvernaturliga hjelpmedel, en hexmästare. Noaiderne voro imel-
lertid icke blott folkets prester eller -vise män, spåmän och råd-
gifvare, utan också deras läkare. De vore på det hela taget
mellanvarelser mellan gudarne — eller andeverlden — och menni-
skorna. Osynliga väsen och magiska medel stodo till deras för-
fogande, de kunde gagna och skada menniskor och djur och
togos derföre till råds i både godt och ondt. Deremot finner
man ingen bestämd antydning om, att de varit folkets domare
eller skiljedomare i trätor. Oaktadt noaidernas antal var mycket
stort, kunde likväl icke hvar och en utan något vidare blifva
noaide, ännu mindre vinna något anseende som sådan. I sjelfva
verket var det blott mycket få, som förvärfvat sig rykte i en
vidsträcktare krets. Men ju större ryktet, dess större var också
förtjensten; ty de betalades för sitt biträde och sina råd. Noa-
iderne hade icke någon bestämd krets eller menighet, inom hvilken
de verkade. De hade full frihet att praktisera när som helst
och hvar som helst, och det berodde endast på deras skicklighet,
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om dft söktes af många eller få, från fjärran eller nära liggande-
orter. En och annan måste på sin tid vunnit mycket stort be-
röm, ty deras slägtnamn äro ännu ihogkomna, likasom deras be-
drifter ännu i denna dag omtalas i åtskilliga sagor och äfventyr;
t. ex. Bäive Barnek, solens söner, om hvilka en lappsk sång är
bevarad, och Guttavuorok, d. a. den, som kan antaga sex ge-
stalter. Dessa hafva en gång varit de namnkunnigaste schamaner
bland lappame liksom Väinemöinen och Umarinen m. fl. vora
det bland finnarne.

Hvar och en riktig noaide måste genom åtskilliga kropps-
och själsansträngningar hafva kunnat bringa det derhän, att han
fallit i ett slags dvala eller magnetisk sömn. I detta tillstånd
hade han då föregifna eller verkliga syner, dem han, sedan han
återkommit till sig sjelf, förkunnade församlingen som uppen-
barelser. Medan hans kropp låg som död, trodde man, att hans
själ, med tillhjelp af en Saivvo-lodde, en fogel från de dödas
rike, som alltid stod till hans tjenst, kunde fara upp till him-
melen eller ned till de dödas rike eller bort till hvad ställe som
helst här på jorden, och uträtta hvad som åstundades, antingen
nu detta bestod i att få svar från gudarne eller de döda eller
att skaffa underrättelser om långt bort boende personer. Noa-
iderne voro naturligtvis stora charlataner och i de flesta fall
var väl en sådan svimning blott låtsad, men likväl så väl ut-
förd, att hon i alla fall bedrog de lattrognaste och i konsten
minst invigda. Somliga noaider tycktes likväl, dels derigenom
att de utmattat sin kropp genom fasta, dels derigenom att de
fortärt åtskilligt, och dels ändtligen genom åtskilliga upptåg, som
starkt inverkade på sinnena och inbildningskraffcen, hafva bragt
sig sjelfva i ett slags svimning eller fantiserande tillstånd. Tro-
ligen är det lättare för lappar och andra med dem beslägtade
polarfolk att råka i ett sådant tillstånd än för andra, mera nerv-
starka nationer. Det är nämligen en känd sak, som icke blott
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äldre resande t. ex. Tornseus, Scheffer, Högström och Leem,
utan också senare resande t. ex. Castrén och författaren sjelf
under sina resor i Finnmarken och Ryska Lappland anmärkt,
att lapparne beherrskas af en besynnerlig nervretlighet eller huru
man får kalla den egendomliga svaghet hos dem, att de, och i
synnerhet äldre qvinnor, vid den obetydligaste anledning, blott
vid ett plötsligt rop, vid åsynen af ett motbjudande föremål eller
då en gnista sprakar fram ur elden, kunna rusa upp i den häf-
tigaste extas eller fullt vilda. I ett sådant upphetsadt och med-
vetslöst tillstånd slå de omkring sig på vän eller ovän med
hvad de hafva i handen eller närmast få tag i, yxa eller khif,
tala oredigt och bete sig på det hela taget som de, som plötsligt
förlorat förståndet, till dess de slutligen dåna af eller falla i en
dvala och först efter någon hvila börja att åter tala förnuftigt,
likväl utan någon klar erinran om hvad som passerat. Högström
berättar, att det stundom händt icke blott "att man i kyrkan
funnit hela menigheten afsvimuad, utan också att en eller annan
af församlingen sprungit i vildhet och slagit till dem, som sutto
i närheten." Castrén berättar, att han sjelf framkallade ett så-
dant tillstånd hos en lappska genom att han plötsligt skrämde
henne och att han Därå nog blef utsatt för att få känna hennes
naglar i sitt ansigte. Då denna egendomliga nervretlighet hos
lapparne är helt allmän, har också det tillstånd, hvari de på
grund af det samma lätt kunna försättas, sitt eget uttryck i
språket, nämligen verbet kewot, som betyder att vara från sina
sinnen eller bära sig åt som en, som är från sina sinnen, och

den, som är särdeles utsatt för sådan nervös upphetsning, kallas
kevvolis. Antagligen är denna nervretlighet icke egendomlig för
lapparne ensamt, utan förekommer helt säkert också hos andra

polarfolk, som liksom lapparne föra ett ensligt lif på dessa nord-
liga trakters öde och dystra tundrar. Enligt Schrenck * skulle

1 Reise durch die Tnndren der Samojeden.
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också bönderna i närheten af Archangel lida af dylika nervösa
anfall, en sjukdom, som der kallas ikota. En del lappar påstå,
att de ådragit sig denna svaghet derigenom att de blifvit skrämda
i barndomen, andra kunna icke uppgifva någon bestämd orsak.

Stundom har det då händt, att denna nervretlighet visat
sig hos en och annan individ i en ovanlig grad. Som barn voro
de ofta sjuka, fantiserade eller hade febersyner och drömmar.
Man trodde då, att sådana i synnerhet voro ämnade till noaide-
embetet. De bestämdes då dertill och fingo undervisning af
äldre, i konsten invigde. Men hvari denna undervisning egent-
ligen bestod, har icke någon författare kunnat upplysa. Icke heller
Snorre Sturlesson, som förtäljer, att Assur Tote skickade sin dotter
Gunhild till konung Mattul i Finnmarken för att blifva inlärd
i lappsk magi, gifver någon upplysning härom. Naturligtvis be-
rodde noaidernes anseende till en del på, att deraskonst hemlig-
hölls, och allraminst anförtrodde de sig väl åt den kristne presten.
Imellertid måste väl undervisningen till stor del bestått i med-
delandet af trolldomssånger och trollformler samt förklaring af
betydelsen af alla de hieroglyfiska figurerna på runebommen, dennas
begagnande eller de handgrepp och taskspelarekonster, som voro
nödvändiga för hans rätta bruk. Äfven måste lärjungen sanno-
likt ha öfvat sig i konsten att svimna eller låtsa sig vara afsvimnad.

Jessen 1 berättar, "att då kandidaten var behörigen under-
vist i alla de stycken, som hörde till trolldomskonsten, invigdes
han i sitt embete med följande ceremoni. Ett möte hölls af
flere noaider och den äldste bland dem satte sig jämte kandi-
daten utanför tält- eller gammedörren, så att deras fötter lågo
alldeles invid hvarandra och spärrade ingången. Derpå började
den unge noaiden att joige eller sjunga trollsånger och slå på
trolltrumman dertill. Då nu Saiwo-gadse eller andar från den

1 J. K. Leems Beekrivelse över Finnmarken.
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andra verlden infunno sig och stego öfver de sittandes fötter in
i tältet, så att endast den unge noaiden förmärkte, att andarne
rörde vid hans fötter och gingo öfver dem, under det att den
gamle noaiden icke kände denna beröring, utan endast märkte
andra tecken till deras närvaro, utnämdes kandidaten genast till
noaide, och från den stunden voro alla tvungna att erkänna ho-
nom som sådan."

Alla författare säga, att noaiderne voro lappames läkare.
Dels genom en i arf gående undervisning af fäderne, dels genom
egen lång erfarenhet och eftertanke hafva helt säkert några af
dessa noaider förvärfvat sig både naturkunnighet och insigt i
att bota åtskilliga utvärtes sjukdomar och kroppsskador. Men
för att slå dunster i ögonen på mängden, företogo de sig tillika
en hel mängd gycklerier. Vidare talade noaiderna sins imellan,
när de tillsammans hade en eller annan förrättning, ett eget
språk eller använde de vanliga lappska ord i en helt olika be-
tydelse med den, hvari de brukades af mängden i vanligt tal.

Noaidernes förnämsta läkarekonst bestod likväl icke i att
bota tillfälliga kroppsliga skador genom åtskilliga utvärtes och
rimliga medel, utan en verklig noaide måste kunna företaga en
tur in i de dödas rike för att der hemta råd och hjelp. Lap-
parne hade nämligen den tron, att alla farliga sjukdomar, till
hvilka de icke kände någon angifven yttre anledning och hvaremot
de icke hade några bestämda medel, härrörde från deras egna
döda slägtingar. Det var nämligen dessa, som vid sådana till-
fallen ville hafva den sjuka slagtingen till sig, antingen för säll-
skaps skull eller för att straffa honom för någon förseelse. Då
nu sjukdomen hade en sådan orsak, kunde det följaktligen icke
tjena till något att söka hjelp af naturliga medel, utan man

måste då hemta en noaide för att göra en resa till Jabmi aibmo,
de dödas rike, i ändamål att öfvertala de döda att afstå från sin
önskan eller att försona dem med löfte om offer. Då en sådan
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resa skulle företagas, samlades både män och qvinnor, utstyrda
i sin bästa drägt. Noaiden begynte med att sjunga trollsånger,
hvari församlingen också deltog, samt att slå häftigare och häf-
tigare på trolltrumman. Sedan bortkastade han trumman, föll
på knä, höll händerna för ansigtet, böjde sig hit och dit och
bar sig allt mer och mer åt som en vansinnig, till dess han
ändtligen föll omkull afsvimnad, "så att man icke kunde för-
nimma hvarken lif eller ande hos honom." I detta tillstånd
kunde han förblifva ända till en timme. Imellertid fick ingen
röra vid honom; man skulle icke en gång låta en fluga komma
honom nära, utan varsamt jaga bort henne. Under svimningen
reste nu hans ande med tillhjelp af Saivvo-lodde, hans skydds-
engel, till de dödas rike. Här hade han ofta att bestå en hård
kamp med de döda slägtingarna, innan de gingo in på, att den
sjuke skulle få lof att ännu någon tid lefva på jorden, mot det
att man hembar dem det eller det offret. Stundom kunde det
naturligtvis också hända, att de alldeles icke stodo att bevekas
med något slags offer, och den sjuke måste då dö. Men an-
tingen det nu gälde lif eller död, fick man veta detta, då den
afsvimnade genom en mängd gycklerier åter bragtes till sans
och reda af en annan närvarande noaide.

Rnnebommen eller trolltrumman.

Det tyckes, som om alla turanska folkslags schamaner under
utöfningen af sina konster begagnat sig af ett instrument, som

haft större eller mindre likhet med en trumma. Den grön-
ländska angakokens trumma beskrifves som ganska enkel, till-
verkad af en ring af trä eller fiskben och ganska liten. Öfver
ringen var ett skälskinn spändt och vid ringen var fast ett skaft.
Hon begagnades alltid, när en grönländsk angakok eller schaman
skulle utöfva sina konster, men användes också ofta till profant
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bruk, vid lek och annan förlustelse. Vid båda tillfällena slog
man på henne med en träpinne och sjöng dertill.

De samojediska tadibernes "Pjanser" beskrifves som en flat
trumma, blott 4 tum hög och 1| fot i diameter. Barabintzernes
och tungusernes schamaner hafva haft dylikatrummor. På skinnet
på åtskilliga sådana schamantrummor har man funnit några figurer
målade, som skulle föreställa "djur, foglar eller ormar;* men
ingen resande bar kunnat gifva någon närmare förklaring öfver
meningen med dessa figurer. Det synes derföre, som om trum-
man hos samtliga dessa folkslag begagnats i ändamål att höja
inbillningskraften eller för att genom slag på detta instrument
och genom dertill hörande sång, bringa schamanen och åskå-
darne i rätt stämning och spänning. Måhända kunde ock trum-
man användas som medel att bättre skyla ett och annat task-
spelarekonstgrepp.

Den lappska runebommen begagnades kanske också i samma
afsigt, men hvad som i synnerhet utmärkte denna och gaf honom
värde och anseende i folkets ögon, var den omständigheten, att
alla lappames hedniska gudar med figurer med mer eller mindre
hieroglyfiskt utseende voro aftecknade på den samme, hvar och en
inom sin krets eller den afdelning af universum, der man trodde,
att han hade sitt hem. Sol, måne, stjernor, vilda djur, fisk-
vatten, lappen sjelf, hans renar och hans bostad voro likaledes
aftecknade på runebommen. Också norrmännen eller de kristne
jämte de för dem egendomligaste saker hade sin plats der På
det hela taget furmos der bilder af allt, som kunde interessera
lappen eller hvarom han önskade besked.

Den lappska runebommen, var. således både folkets bibel
och deras orakel, på samma gång som han var ett slags karta
öfver denna och den andra verlden. Hos andra turanska folk
synes schamantrumman icke på långt när hafva haft den bety-
denhet som hos lapparne. Den lappska runebommen var också
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större än samojedernes och grönländarnes och arbetad med långt
större omsorg än deras. I beskrifningen om detta beryktade in-
strument afvika de olika författarne något från hvarandra, an-
tagligen af den orsaken, att runebommen icke blott varit något
olika i de olika trakterna af Finnmarken och Lappmarken, utan
sannolikt har hvar noaide, allt efter sin större eller mindre be-
kantskap med gudaverlden eller för särskilda intressens skullr
haft flere eller färre figurer på sitt orakel. Man är ännu i åt-
skilliga museer i besittning af några exemplar, men omkring 70
stycken, som af missionären Th. v. Westen voro nedskickade
från Finnmarken till Köpenhamn, gingo förlorade vid Barnhusets-
brand derstädes år 1728.

Det lappska namnet på runebommen var Göbdas, som be-»
tyder något, hvarpå en hop bilder (govva) äro aftecknade, en sam-
ling bilder, så att det norska uttrycket "runebom" är ett slags
öfversättning af det lappska ordet. Träverket i runebommen
var formadt som en flatbottnig skål eller ask af oval ellerrättare
äggrund form. Träet kunde vara af björk, gran eller furu, det
måste endast "vara vuxet på ett ställe, der man icke såg solenr
och afsides för sig sjelft, långt från andra träd." Dernäst måste
stammen i växten "icke vara vriden mot, utan med solens gång,"
troligen för att göra solguden eller solen till behag, då solen
alltid stod afmålad mtdt på runebommen. En sådan urhålkad
träskål var på bak- eller yttersidan sirad med utskärningar, som
bildade cirklar, triangler, qvadrater och åtskilliga andra figurer.
Skålens botten var icke hel, utan midt i den samma voro tvänne
aflånga hål gjorda, så att det mellan dem qvarsittande trä-
stycket bildade ett handtag.

På flere ställen längs yttersidan af skålen voro hål an-
bragta, hvari snören kunde fastas och i ändan på dessa messings-
ringar och annat, som skramlade. Dessa ringar voro offrade till
runebommen som tacksamhetstecken, när någon efter att hafva
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rådfrågat denne varit lycklig i sitt företag. Likaledes målades
kors på honom med hjertblodet af en skjuten björn, och små
inslagna messingsnitar visade, huru många sådana vederbörande
ägare hade skjutit.

Skålens storlek var gemenligen emot 1 aln i diameter på
den längsta sidan. Enligt Tornaeus skola likväl åtskilliga varit
mycket större. Han berättar nämligen, att Kemilapparne hade
"levererat runebommar, så stora och breda, att man icke kunde
föra dem med sig, då de icke rymdes i en rensläde, utan måste
de brännas på stället."

Öfver den konkava delen af den förut beskrifna träskålen
utspändes ett sämskadt renskinn. Detta spikades fast nedanför
kanten med tränitar och stramades så starkt som möjligt, för
att få den rätta spänstigheten. På öfversidan var det sämskadt
hvitt och glatt; ty på denna målades nu med en dekokt af ren-
blod och albark allahanda hieroglyfiska figurer, hvilka, som förut
är anmärkt, voro flere eller färre och mer eller mindre skickligt
utförda, allt efter noaidens kunskaper och färdighet i teckning.

Runebomfigurernas namn och betydelse.

1. Radien Attschje, Allmaktens
fader.

2. Radien Akka, hans gemål.
3. Iddedes Guovso, morgonrod-

nåden.
4. Radien Noaide, Allfaders

noaide.
5. Radien Bardne, hans son.
6. Hora-gales, tordönets gufl.
7. Tordöngudens hund.
8. Biegga-gales, vindens gud.

9. Vindgudens gemål.
10. Mader-akka, alltings moder.
11. Sarakka, skapelsens moder,

som bestämde fostrets kön.
12. Juks-dkka, gossebarnens

särskilda gudinna.
13. Sälgge-edne, jordgumma.
14. Eatoshj-ädne?
15. 16. 17. Ailekes Olbmak,

helgdagsmän.
18. Bäivve, solen.
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19. Skyttar.
20. Elg.
21. Läibbe-ohnai, skogens gud.
22. Kenar.
23. Elg.
24. Saiwo-sarvaJc, renar i under-

verlden.
25. StouJc-almai?
26. Mörkret.
27. En båt.
28. En noaide, som köper en

get i bygden.
29. En get
30. En bondes hus.
31. En bondes hustru.
32. Kyrka.
33. Inhägnad, hvarirenen hålles

under mjölkningen.
34. Lapptält.
35. Stabur med stege.
36. Goarmes Guolle, trollfisk.

Till att slå på runebommen
af renhorn ungefär i form af etl
från 6—B tum lång. Han var pr
i ändan på skaftet var anbragt et
ett snöre med åtskilligt skrämmel.

Vigtigare än hammaren var

37. Vuormes Lödde, trollfogel.
38. Offersvin.
39. Barnkopporna.
40. Offren till de döda.
41. JabmiAibmo, de dödasrike.
42. Sjukdom, som följer med

Rota.
43. Rota, det onda väsendet,

sittande på en offerhäst
44. Rotas gemål, som för sjuk-

dom med sig.
45. Rota-aibmo. Botas hem i

den andra verlden.
46. Rotas kyrka.
47. Aftonrodnaden.
48. Varg.
49. Noaidernes kampren.
50. Vuolle Aibmo, nedersta

hemmet i den andra verl-
den.

51. Trollfluga.

en begagnades en liten hammare
ett latinskt T. Han kunde vara
prydd med fina utskärningar, och
ett hål, der man kunde sätta in

en annan sak, som fordrades
då runebommen användes. Den kallades "visaren" och var gjord
som en ring af tjock messingstråd, omkring 1£ tum i diameter.
Omkring denna ring voro åter 4 mindre ringar anbragta, så attmindre ringar anbragta, så att
hon på dessa lättare skulle kunna röra sig, då man lade henne
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på trumskinnet och slog med hammaren. Från början lades
ringen eller visaren alltid midt på runebommen och alldeles
öfver solens bild.

När helst en lapp skulle företaga något af minsta vigt, t. ex.

göra en resa, fara ut på jagt eller fiske eller finna på råd vid
sjukdomstillfallen, sökte han alltid först att utforska utgången
genom att rådfråga runebommen. Icke hvar och en, som hade
en runebom och rådfrågade honom, var derföre noaide. Tvärtom
synes det hafva varit i sin ordning, att runebommen fanns i
livar lappfamilj, liksom bibeln finnes på hvar kristen familjs
bokhylla. Då han var så allmän, är det icke heUer något be-
synnerligt i det att någorstädes i ett manuskript förtäljes, att
Th. v. Westen "af omvända noaider tagit öfver 100 runebommar."

Vid vanliga tillfallen eller till dagligt bruk rådfrågade hus-
fadren i familjen sjelf runebommen, men var saken af särskild
vigt, angick det lif eller död eller hela byns väl och ve, då
måste en noaide hemtas och utföra förrättningen. Man samlades
då omkring honom, klädd i sina bästa kläder, och då allt var
vederbörligen ordnadt, fattade han med venstra handen rune-
bommen i handtaget, vände den sidan, der gudarna och figu-
rerna voro tecknade, mot sitt bröst och föll ned på venstra knäet
med det högra upprätt, hvarpå också hela församlingen föll på
knä. Derpå fattar han hammaren och ringen med högra handen,
lägger ringen på solens bild och börjar slå helt sakta med ham-
maren på trumskinnet rundt omkring ringen, som vid dessa slag
hoppar och rör sig hit och dit. Derpå slår han hårdare, ringen
rör sig hastigare, men omsider stannar han på ett eller annat
ställe eller rakt öfver ett eller annat tecken och vill icke röra
sig derifrån, huru mycket noaiden än fortfar att slå. Allt detta
försiggår under en sång, "hvars betydelse", säger en missionär
i sitt manuskript om lappames gudalära, "ingen finne har velat
bekänna." Hela församlingen stämmer in, männen med starkare,
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qvinnorna med svagare röst. Allt efter som ringen rörde sig i
den eller den rigtningen eller slutligen stannade vid den eller
den figuren, uttydde noaiden gudames vilja eller gaf besked om
åtskilliga efterfrågade saker. I allmänhet ansågs det som ett
lyckligt förebud, då ringen från början begynte följa solens gång.
Man kunde då vänta lycka i sitt företag och "god helsa för både
folk och kreatur, antingen de voro fjärran eller nära". Gick
han i motsatt rigtning var utgången tvifvelaktig eller någon
olycka hotade med att inträffa. "Eådfrågade man runebommen
om en förestående resa och ringen rörde sig mot tecknet för
morgonrodnaden (Fig. 3), inhemtades deraf, att man skulle be-
gifva sig åstad om morgonen. Om ringen deremot drog sig
mot Fig. 47 eller aftonrodnaden, skulle resan företagas om aftonen.
Om man under vägen sporde runebommen till råds och ringen
då gick till tecknet för aftonrodnaden, skulle man fortsätta resan

hela natten; vände han sig deremot till morgonrodnaden, skulle
man afbida följande dag. Ämnade sig lappen ut på fiske i en
eller annan insjö och ringen for midt ut i det tecken på rune-
bommen, som förestälde ett fiskevatten, var det ett godt tecken
till gynsamt fiske; kom han blott i kanten, men icke innanför,
var det ett tecken till att Guli Ibmel, fiskames gud, ville hafva
något offer innan fisket begyntes; men ville han alls icke komma
i beröring med fiskvattnet, utan höll sig från det samma, var
det tecken till, att man skulle få alldeles intet, hvad man än
offrade eller lofvade." "När runebommen rådfrågades angående
någon, som låg för döden, och ringen då rörde sig bort mot Jabmi
aibmo (Fig. 41), de dödas rike, var det ett säkert tecken till,
att den sjuke skulle dö, hvarföre man då strax offrade åt Jabmek,
de döde eller den döde, som man trodde ville hafva den sjuke
till sig. Då ringen nu sedan offret var fuUbordadt, rörde sig
tillbaka mot det ställe, der en lappkåta var tecknad (Fig. 34, 35),
var det säkert hopp om att den sjuke genom offret räddats från
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döden och ännu en tid framåt skulle komma att bebo sin kåta;
men gick ringen vid det förnyade försöket alldeles in i Jabmi
aibmo, de dödas rike, hjelpte hvarken bön eller lön — den sjuke
måste dö, om han än lofvade att offra alla sina renar eller var
rik nog att köpa och offra alla de sturiker eller hästar, som
kunde öfverkommas; ehuru de mena att i offrandet af en häst
åt de döda ligger en synnerlig kraft."

De verkliga noaiderna kunde troligen icke haft någon syn-
nerlig tilltro till runebommen, då de sjelfva begagnade honom,
då de naturligtvis voro medvetna om att utgången berodde på
trumslagarens konstfärdighet i att få ringen att fara hvart han
ville eller blifva stående hvar han ville. För att lätta manövern
voro förmodligen hålen vid handtaget nedunder anbragta så, att
handen nedifrån kunde komma i beröring med skinnet, hvarpå
ringen rörde sig. Men då en sådan rådfrågning med runebom-
men var en förrättning, som betalade sig väl, aktade noaiden
sig naturligtvis väl att röja något för den oinvigda, troende
mängden, hos hvilken det gälde att hålla detta orakel i så högt
anseende som möjligt. Eunebommen hade sin plats på ett be-
stämdt ställe i Boasshjo eller den innersta delen af tältet och ingen
fullvuxen qvinna fick röra dervid. Om någon vuxen qvinna fär-
dades öfver den väg, der runebommen var förd, var det fara
vid att hon antingen skulle dö eller en stor olycka skulle veder-
faras henne. Men i fall det ändå var absolut nödvändigt, att
en qvinna måste resa öfver den väg, hvarpå runebommen hade
förts, måste hon förära honom en messingsring till försonings-
offer.

För att förekomma sådan olycka måste runebommen icke
allenast föras genom bakdörren i tältet och förvaras i Boasshjo,
utan under flyttningen fördes han ytterst af en mansperson, eller,
på det man skulle vara ännu säkrare, fördes han vanligen på
sådana afvägar, der inga menniskor plägade färdas.
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Sedan lappames prester, (säger L. Lsestadius) kommit under
rand med den omständigheten, att lapparne aUtid förde spå-
trumman med sig i den eftersta kärran eller släden, då de
flyttade förbi kyrkplatserna, försummade de icke att hålla visita-
tion i denna, och fanns trumman, konfiskerades hon naturligtvis
strax. Men lapparne å sin sida blefvo väl också snart kloka af
skadan och togo sina försigtighetsmått.

Högsinnad uppoffring.

Efter denna beskrifning om runebommen och hans använ-
dande, vill jag återgifva en offerhistoria, som finnes berättad i
ett manuskript från missionstiden.

"Lappen Andreas Sivertsen hade en enda son, Johannes,
som i sitt 20:de år föll i en så farlig sjukdom eller hetsig feber,
att ingen trodde, att han skulle lefva. Fadren grämde sig out-
sägligt öfver denna sonens sjukdom och säkert väntade död,
och begagnade alla de medel och små hexerier han kände till,
men förgäfves. Omsider beslöt han att taga sin tillflykt till
runebommen. Nu var han väl sjelf en stor noaide, men eftersom
detta var en sak, som rörde honom sjelf så nära, då det var
hans egen köttsliga son, kunde det efter hans trosartiklar icke
låta sig göra, att han sjelf förfrågade sig hosrunebommen. Han
lät derföre hemta sin aflidna hustrus broder, som var lika så
förfaren i noaidekonsten som han sjelf. Efter det de föregående
ceremonierna voro iakttagna, lade svågern ringen på runebom-
men och började slå med hammaren. Men hvadhänder? Kingen
går strax bort till Jdbmi aibmo, de dödas rike (se runb. Fig. 41),
hvaröfver blef icke ringa konsternation hos fadreD, helst då han
såg, att ringen, oaktadt de häftigaste slag på runebommen tillika
med andra besvärjelser, icke ville flytta sig, utan blef på samma
ställe liksom fastlimmad, stående orörlig, till dess han efter sin
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svågers- råd lofvade till de döda en. renko. Då flyttade- ändt-
ligen ringen sig vid nya slag på runebommen, men gick likväl
icke längre än ut på Rist-balges (runeb. Fig. 28—32), dekristnas
väg, hvarföre svågern slog ånyo. Men nu gick ringen åter till-
baka till de dödas rike. Nu lofvade fadren ännu en ren, en
renoxe, åt Mubben aibmo (o: satan), om hans son finge lefva,
och derpå flyttade ringen sig från de dödas rike till Rist-balges,
men ville alldeles icke gå till det ställe på runebommen, der
lappames kojor stå aftecknade (runeb. fig. 34). Ändtligen slog
svågern med många besvärjelser för tredje gången; men ringen
gick vidare — som förut — till de dödas väg och blef der
stående, till dess fadren» utom de tvänne renarna, ännu lofvade
en Sturik eller häst åt Vuollenere noaide (dödsrikets noaide),
på det att han skulle trolla så, att ringen på de dödas befall-
ning kunde gå till lappkåtorna, hvarigenom han skulle försäkras
om, att hans son skulle lefva. Men denna gång var än mindre
bönhörelse än förut, ty ringen blef vid alla slag stående fast på
de dödas rike, så att fadren såg icke annat än den säkra döden
för sin son. Svågern, som hade förrättat denna gudliga handling,
blef också helt konfunderad dervid och kunde icke finna sig deri
att ringen var olydigare och gudarna onådigare nu, då så mycket
var lofvadt, än förut då blott litet var lofvadt. Omsider vet han
råd. Han går ned till strandbrädden och tager en sten, som
är något aflång. Denne invigde han först med många besvär-
jelser och med "joigen" eller sång, derefter hängde han den i
ett band utkastadt långt från finnkojan och lät honom hänga derr
tills han häng helt stilla, kastade sig sedan ned på sitt ansigte,
gjorde sin bön till honom och frågade derpå Mubben aibmo,
(o: satan), hvaraf det kom Fig, att ringen icke ville gå från de
dödas rike, då det likväl var lofvadt honom, de döda och Vuolle-
neve noaide ett så herrligt och stort offer? Hvarpå han af stenen
fick det ljudeliga svar, att antingen måste det lofvade i samma
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moment, han utsade det, gifvas åt honom och de andra gudarne
eller också skulle gossen dö, med mindre en annan menniskas
lif gåfves honom i stället. Detta var hårda vilkor, ty det var

fadren omöjligt att vara så precis i sin betalning som satan
pretenderade, dä han icke hade hvarken de lofvade renarna eller
hästen till hands, och om detta icke skedde, hvar skulle han då
efter satans andra kondition finna en menniska, som funne plaisir
i att förnöja honom med sitt lifs uppoffring för hans sjuka sons
uppehållande? Här var således intet annat råd; ville fadren hafva
sonen lefvande, måste han sjelf dö, hvilket han också gladeligt
resolverade. Och så snart denna resolution var tagen, genom
hvilken han sannerligen bevisade en större kärlek till sin son
än till sin själ, slog svågern ånyo på runebommen, der ringen
ännu stod på sitt förra ställe, men nu gick han strax derifrån
till finnkojorna, hvilket betecknade lif och helsa för den sjuke.
Dock är det underligaste af alltsammans, att sonen strax der-
efter begynte blifva bättre, medan fadren i samma moment blef
dödssjuk, och att sonen eftermiddagen samma dag blef fullkom-
ligt restituerad, i samma ögonblick som fadren genom en olyck-
salig död levererade sin själ åt djefvulen. Den tacksamhet som
sonen, hvilken genom fadrens död sjelf var räddad från döden,
bevisade honom derför, var, att han efter fadrens begäran på
sitt yttersta, offrade en renoxe åt hans själ, som då efter hans
tanke redan blifvit en gud, för att kommodare kunna resa om-
kring i de dödas rike, hvart han ville. Den finnen Johannes,
med hvilken detta har passerat för 5 år sedan och som nu tjenar
i min socken på en gård vid namn Finne, i Kanens socken på
Helgeland, har tillika med andra finnar och deras hustrur i min
presance här i mitt hus bekant denna passage för Th. v. Westen
i Januari innevarande år 1720."
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Den sista lappska afguden.

Den undervisning, som den lappska befolkningen i Norge
fick före 1714, eller före den danska missionens tid, meddelades
den, hurudan den nu var, på danska språket. Men från 1714, då
Th. v. Westen och hans samtida insett, att menniskorna, oaktadt
till namnet kristne, med denna undervisning på norska likväl i
verkligheten fortforo att vara hedningar, lät man henne efter
hand hufvudsakligen försiggå på lappska. Denna undervisning
på lappska fortsattes oafbrutet till 1774 eller i omkring 50 år,
och befolkningen blef genom den samma till största delen om-
vänd till kristendomen. Blott i en och annan vrå bedrefs väl
ännu afgudadyrkan i smyg. Men något före 1774 började den
meningen att göra sig gällande, att det vore oriktigt att gifva lap-
parne undervisning och böcker på deras eget språk. Detta språk
borde, "det mesta, som möjligt är, kasseras, och det norska infö-
ras." Följden af denna åsigt var, att det i Trondhjem upprättade
lappska seminariet upphäfdes genom ett reskript af den 3:dje
November 1774, som bland annat bjöd: "Det norska språket skall
införas bland lapparne, och ungdomen tillhållas att läsa sin kri-
stendom på norska.* Folkets högsta intressen blefvo åsidosatta
för ett rent nationelt mål. Dessa sträfvanden att förnorska lap-
parne fortsattes derefter i de närmaste 50 åren. Missionsverk-
samheten upphörde, efter hand försvunno också de få lappska
böcker, som folket fått under missionens tid, det andliga ljuset
slocknade med dem, och befolkningen, som var på god väg att
på allvar omvändas, vände åter till sina gamla gudar, som ännu
voro i friskt minne och hvilkas bilder af trä och sten ännu stodo
rundt omkring i fjäll och på strand.

Så hade man alltså i 50 år bygt upp på lappska och i 50
år rifvit ned på norska, och hvad hade man härmed vunnit an-
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nat än arbete? Lapparne voro åter 1824 till en stor del hed-
ningar, men ingalundaförnorskade. År 1837 fingo de åter genom
pastor Stockfleth sin första bok på lappska och undervisningen
har sedan dess hufvudsakligen meddelats på detta språk, lmel-
lertid lefva ännu många män och qvinnor, som blifvit undervi-
sade och konfirmerade på norska, "utan att hafva förstått me-
ningen af. hvad de antingen hafva läst, hört eller sjungit.* Kan
det då förundra någon, om man ännu skulle träffa på en hed-
ning? Författaren har vid åtskilliga tillfällen haft anledning att
komma i en mer än vanligt förtrolig bekantskap med en och
annan af dessa menniskor, och dervid kunnat se djupare in i särde-
les den äldre delen af befolkningens okunnighetstillstånd, än kan
hända många af deras egna prester. Jag vill här, visserligen
som ett enstaka exempel, berätta om en lapp, en hedning midt
i det 19:de århundradet, om hvilken jag fått följande berättelse.

Det är nu omkring 20 är sedan, som en lapp i en af sock-
narna i det egentliga Finnmarken hade stående vid hafskanten
en afgud i form af en bautasten, åt hvilken han hvart år, då
han flyttade med sin renhjord från högfjällen till öarna vid ku-
sten, på fullt allvar plägade offra på gammalt hedniskt vis och
med gammal hednisk öfvertygelse om att afguden kunde bringa
honom ly^cka eller olycka med renafveln. Fjäll-lappen hade det
allmänna förnamnet Kastus, och det är icke omöjligt, att
han ännu lefver, sä vida icke någon särskild olycka träffat
honom. Han var döpt, undervisad och konfirmerad, men, liksom
alla i hans ungdomstid, på norska språket. Då han derföre lärt
utantill så mycket af den norska katekesen, att han, som det he-
ter, "slapp fram" för presten, och kunde gifta sig — ett mål som
han, då han underkastade sig den nödtvungna konfirmationen, i
synnerhet hade för ögonen — kastade han bort boken, offrade ät sin
afgud eller sina afgudar och kunde som äldre man, då berättaren
senast hörde om honom, hvarken läsa norska eller lappska. På
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den tiden eller för 20 år sedan hade de norska fjäll-lapparne
ännu lof att om vintern flytta med sina hjordar öfver gränsen
in på den finska sidan. Hvar gång nu Rastus fram på våren
åter skulle flytta från ryska Finland ned mot norska kusten, der
hans afgudar, eller i alla händelser en af dem stod, köpte han
sig något smör och bränvin. Häri bestod nämligen offret åt af-
guden och offringen tillgick sålunda: med smöret smorde han
först afgudens hufvud och sedan hälde han, då han troligen af
egen erfarenhet visste, att en sup gör godt ofvanpå det feta,
bränvinet öfver afguden. I längre tid hade det gått Rastus ef-
ter önskan. Afguden syntes belåten, Rastus's renko fick ofta
tvillingar och hans hjord förökades. Men hvad händer då ett
år? Rastus kom som vanligt en vår med sin renhjord ned mot
kusten, men antingen hade han icke kunnat få något bränvin i
Finland, eller ock hade han, utfrusen och trött af att bära —

hvilket fjäll-lappen på sina vårflyttningar ofta måste göra — hustru,
barn, renkalfvar och hundhvalpar öfver de iskalla, öfversvämmande
fjällbäckarna och öfvervunnen af frestelsen, sjelf druckit ur allt
bränvinet. Nog af, för en gång måste afguden låta sig nöja
med endast smörtraktamentet. Men detta fick den syndige Ras-
tus dyrt betala. En dag går hans hjord längs under ett sten-
röse, tätt vid det Q all, vid hvarsfot afguden står. Plötsligt slår
blixten ned öfver fjälltoppen, rifver lös en mängd stenar, som, i
det de ramla utför, åter rifva lös andra, och, innan åskknallen
ännu är riktigt öfver, ligga två af Rastus's bästa renar krossade
under stenskredet. Rastus var på sin tid bekant för sitt vilda,
utseende och sitt häftiga, obändiga lynne. Då han en gång blif-
vit riktigt uppretad, skydde han intet, fruktade ingen öfvermakt,
och hade icke längre någon vördnad för hvarken guddomliga eller
verldsliga ting." Att afguden blott för en eländig sups skull
skulle straffa honom med att slå ihjel två af hans bästa renar,
befanns också denna gång vara mera än en renlapps kött och blod



84 Finnmarken.

kunde bära med ödmjuk undergifvenhet. I stället för att, som
man skulle väntat, strax gå och böja knä för afguden med öd-
mjuk bön om tillgift och löfte om dubbel skänk nästa gång,
ilade Rastus först bort till stenraset. Vid åsynen af de krossade
renarna blossade hans vrede upp i vilda lågor. Harmfullt ref
han upp lemningarna, som lågo spridda här och der, och sprang
så i rasande förbittring och slog de ännu skälfvande, blodiga
köttstyckena rakt i ansigtet på afguden. "'Der har du,* skrek
han, "livad du sjelf har slagtat, men från denna dag skall du
aldrig mera smaka något offer från min hand." Detta tilldrog
sig för 20 år sedan. Möjligen har händelsen bidragit till Ra-
stus's omvändelse, så att han sjelf dött som kristen, och att den
afgud han tjenade, blef den siste, som någon lapp tillbedt.

Finnarne i Vadsö.

Af de redan förut omtalade skattemantalsförteckningarna, som
finnas förvarade i riksarkivet för tidrymden från 1567—1811,
och hvari hvar särskild skatteskyldig man uppräknas samt hans
nationalitet uppgifves, ser man, att invandringen till Finnmarken
af finnar från Finland och det nordliga Sverige icke tagit sin
början förr än vid den stora nordiska krigstiden eller i första
hälften af det 18:de århundradet. Troligen har just detta krig
gifvit första anledningen till invandringen.

De första finnarne nedsatte sig vid Tana- och Altenelfven.
I senare år har, som bekant, denna tillströmning tilltagit så, att
hon nästan antagit prägeln af en folkvandring, och det ställe,

der finnarne i synnerhet slagit sig ned, är Vadsö, der deras an-
tal nu stigit till 773 individer, medan norrmännen derstädes
icke utgöra flere än 518.

Vadsö kunde således med mera skäl kallas en finsk än en
norsk stad, om man blott tager i betraktande, hvilkendera na-
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tionaliteten räknar det största antalet individer. Men i andra
hänseenden, som mera utgöra grunden för en riktig benämning,
nämligen högre bildning, kapital och handelsverksamhet, är staden
fortfarande norsk.

Vadsö heter på lappska: Tschatse-suolo, d. a. vattenö, på
finska: Vesi-saari, som har samma betydelse. Stundom kalla
finnarna staden blott "Saari," d. a. ön företrädesvis. Staden har
också sitt ryska namn, nämligen Vasino, och sommartiden hör
man ofta det ryska språket talas der både på gator och i han-
delsbodar. Det nämda namnet höres likväl mest sällan af de
fyra anförda, och man vågar väl uttala den förhoppningen, att
det norska namnet må blifva det, som oftast höres bland stadens
och traktens tillkommande befolkning.

1 äldre tider låg Vadsö icke som nu på fastlandet, utan på
ön "Stora Vadsö" eller "Kyrkön," som genom ett smalt sund
skiljes från fastlandet. Ön har troligen fått sitt namn, Vandö,
vattenö, af den egenheten, att på den samma, ehuru hon är li-
ten och flack, likväl fanns sött vatten i en källa. Denna är nu
försvunnen, troligen derföre att ön höjt sig, hvilket är händelsen
med hela kusten i Varangerf]orden.

Folkmängden, som år 1596 utgjorde 35 skattemän eller fa-
miljer norrmän, utom embets- och förrättningsmän, bodde äfven
ute på ön. Men 1694 hade redan de fleste flyttat öfver till fasta
landet, till uSkatöret," det nu varande Vadsö, dit kyrkan också
flyttades. Hon invigdes af biskop Krogh 1711.

1684 bodde på Skatöret 24 norska familjer utom en amt-
man, 1 fogde, 1 prest, 1 handelsförvaltare, 2 f. d. borgare eller
köpmän, 1 skräddare, 1 bundtmakare och en skjutshållare, alltså
på det hela omkring 33 norska familjer.

Näst efter Vadsö räknar nu Hammerfest 318 och Tromsö
209 finska individer. I dessa städer bo finnarne mer och min-
dre afsöndrade från norrmännen. I Vadsö gör man i allmänhet
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skilnad mellan "mellersta Vadsö" eller hufvuddelen af staden,
der den norska befolkningen i synnerhet bor, och "yttre eller
östra Vadsö" samt "inre Vadsö", der i synnerhet finnarne bo.
Det öfvervägande antalet finnar bor i yttre Vadsö, som derföre
också kallas "Qvänstaden"; ty i Finnmarken kallar man, som
bekant, detta folk Qväner, en benämning, som härrör af den
omständigheten, att en stor del i äldre tider kom från Kajana
län, der de sjelfva kalla sig Kainulaiset.

Qvänstaden. Utseende. Fiske. Boskapsskötsel. Säll-
skaplighet. Dans. Klädsel. Bröllopp.

Den så kallade Qvänstaden stöter icke omedelbart till den
mellersta staden, utan är skild från den samma genom en 5—600
alnar lång öppen plats, som ännu är obebodd, men troligen snart
blir bebygd, om staden framgent tilltager i samma förhållande
som under de senaste 10 åren. Qvänstaden består af en 7—Boo
alnar lång rad af hus, som sträcker sig längs stranden, ända
fram emot udden Näveren. Husen ligga i allmänhet icke mera
än I—2oo alnar från hafvet. En ny husrad är påbörjad ännu
närmare stranden, och då han fortsattes, kommer en lång gata
att bildas mellan båda husraderna, som på norska troligen kom-
mer att få namnet strandgatan och på finska Ranta-Kaatu.
Husen äro någorlunda regelmässigt bygda; likväl ligga flere
utan någon begriplig orsak kastade huller om buller om hvar-
andra. Det ser ut, som om man fått lof att bygga och bosätta
sig utan synnerlig kontroll af någon lokalmyndighet. Större
regelmässighet kunde visserligen ha varit iakttagen och derigenom
vunnits icke allenast besparing, utan ock ett bättre utseende.
Facaden af hvart hus vätter naturligtvis mot hafvet, ty det är
på detta och icke på landbacken, som innevånarne hafva sin blick
fäst och sin största uppmärksamhet vänd, samt hvarifrån de
hemta sitt väsendtligaste lifsuppehälle. Alla husen äro af trä,
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de flesta blott en våning höga med tvänne vindsrum; likväl fin-
nes ett par med två våningar. Mellan husen finnas öfverallt en
smal gång och antingen framför hvart hus eller bakom det samma
ett mindre stycke inhägnad jord, 2—3 uMaal Ml stort, som brukas
dels till potatesland, dels till gräsmark. För öfrigt är hela stran-
den längs husraden planterad med stänger att torka fisk på.
ömhvälfda båtar, hustak och för öfrigt hvar användbar fläck
är betäckt med fiskegarn, som ligga utbredda till torkning, högar
af fiskhufvuden, trankärl, till hälften eller helt och hållet fylda
med lefver m. m., allt tydande på att invånarnes väsendtligaste
näringsfång är fiske. Husfliten består således också väsendtligen
i att ställa med fiskedon. Under fisketiden äro alla använd-
bara händer sysselsatta. Qvinnornas eller hustrurnas förrättning,
från prestfrun ända till gårdsägarens hustru, är att reda de upp-
dragna, ofta sammanvecklade draglinorna och att åter sätta agn
på dem. Barnen hjelpa till, så fort de kunna. I vackert
väder ser man menniskorna sitta ute på trapporna eller på går-
den med detta arbete; men i fult väder häller man i de bättre
husen till i köken, hvaremot i de tarfligare hela stuggolfvet
upptages, så att man knappt kan sätta sin fot någonstädes utan
att trampa på linor, krokar eller lod. Karlame äro antingen
på sjön eller stå de nere vid stranden, sysselsatta med att skära
upp den fisk, de fört hem. Först skär man på en dertill in-
rättad trebent bänk hufvudet af fisken, derpå uttages innanmätet,
lefvern samlas i ett kar, fisken fläkes och hänges upp, två och
två hopknutna vid stjerteu, på fiskställningarna. Dessa äro
fiskarenas hässjor, och en valbehängd fiskställning är i deras ögon
en lika vacker syn som en rad med höhässjor är det i landt-
mannens. De träkar, der lefvern samlas, kunna rymma 50—60
tunnor och således innehålla ett värde af 6—Boo Spd. "Sjökan-
ten nedanför husraden är i fisketiden uppfyld både med hafvets

1 Maal = 2,304 qv.-aln.
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vanliga alster och med ofantliga massor af hvad man kallar fisk-
affall. Detta består icke blott i hufvuden och innanmäten i
sådan massa, att man knappt kan gå utan att trampa i högar
deraf, men dit kastas också fisk, som man aktar för ringa," l

t. ex. kolja. Är fisket rikt, anses koljan knappt värd att skötas.
Det kan då hända, att man tager in den på den ena sidan af
båten och kastar ut den igen på den andra, och om man tager
den med sig i land, har man ofta så liten tid att sysselsätta
sig med den, att mycken kolja blifver liggande på stranden.

Norrmän, finnar och lappar använda samma fiskerimetod,
nämligen så godt som uteslutande lina eller långref. Metref
brukas naturligtvis också ibland, då fisket slår ojemnt till.
Linan sättes bunden ut från land, der hvar fiskare har ett märke,
som består i en stång, hvarpå man hängt en gammal skinntröja,
en trasa eller annat, som kan ses på afstånd. Dessa märken
se alldeles ut som de fogelskrämmor, man söderut brukar sätta
ut på åkrama. En och annan har också en liten flagga på sin
stång. Nordlandingen sätter, som bekant är, agn på sina linor
i baljor, som kunna rymma 4—500 famnar ref med krokar
och agnar. Östfinnmarkingen deremot "agnar" på s. k. bågar
(gam. norska: bogi), en ring, som är gjord af ett tunnband om-
kring 1 aln, i diameter, och öfverspunnen med ref, så att han
ser ut ungefär som en spindelväf. På en sådan "båge" sättes
100 famnar, hvarför uttrycket "båge" är liktydigt med 100
famnar lina, och räknemåttet så eller så många "bågar" brukas
i allmänhet i stället för uppgift i famntal. Bågen föredrages
framför baljan, ty agningen kan fördelas i mindre afdelningar
och flere personer, till och med barn, kunna vara sysselsatta
dermed, då deremot icke rätt bra mer än en i sänder kan
agna i baljan. En halfvuxen gosse kan under fisketiden, det

1 L. Kr. Daa. Skisser fra Lapland. Aftenbl. 1870.
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vill säga under loppet af 1^—2 månader, genom agning för
tjena ända till 20 Spd. Då bågarna äro fullagnade, läggas de
pä en bår och föras på det sättet till och från båten.

Naturligtvis måste sträng rättvisa handhafvas mellan ett så
stort antal fiskare, som det som ofta samlas vid Vardö, Vadsö
och mellanliggande orter, af norrmän, finnar, kareler, ryssar och
lappar, så att den ene icke skall förorätta den andre. Skulle
således hvart båtlag få resa ut på hafvet och sätta ut garn eller
draga upp dem, när det sjelft funne för godt, skulle snart oreda
uppkomma och slagsmål inträffa, i det det ena båtlaget satte
sina garn öfver andras eller skure af andras, som vore satt^
öfver deras egna. De, som hafva uppsigten öfver fisket, hMva
derför visligen anordnat, att samtliga båtarne om morgonen sam-
las liksom i slagtordning, hvar under sin märkestång, och på en
gifven signal ro alla ut på en gång och börja samtidigt att
sätta ut sina garn vid sidan af hvarandra från land och utåt
hafvet till. Styrelsen bestämmer också, om vädret är af den
beskaffenhet, att man bör våga sig ut pä hafvet eller icke. Några
vaghalsar skulle eljest alltför dumdristigt äfventyra lifvet.

Utom fiske idka finname vid Vadsö också något litet
boskapsskötsel. Nästan alla finnar, som äga eget hus,- hafva
en eller flere kor, några till och med 4—5. Till och med några
af dem, som hyra bostad, hafva en ko. Finnames hus i'•Qvän-
staden" äro temligen bra bygda, af ordentligt timmer, med bräd-
eller torftak. Finnarne hafva namn om sig, att det som oftast
i deras hus finnes mera prydlighet, att de flesta saker der äro
bättre hållna och i ordentligare och renligare skick än händel-
sen i allmänhet är hos den norske fiskaren. Men utgör en finne
ett undantag, så skall man hos finnarna träffa långt större
osnygghet än hos någon annan, det må vara norrman eller lapp.
Det nationella finska bruket, att till hvar stuga, till och med
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den fattigaste husmanstuga, hör en Sauna eller badstuga, bibe-
hålles också till en del i Norge. Likväl finnes i den östra Qvän-
staden, märkligt nog, icke flere än 3—4 badstugor, tillhöriga
Math. Foikila och Joh. Winika. Har finnen god råd, målar
han gerna både bord och bänkar, sängställen och stolar. I ett
af husen i Qvänstaden såg jag ett bord, måladt af Mikel Rietola.
Kundt omkring kanterna voro vissa ornament anbragta och i
midten var ett försök gjordt att återgifva en utsigt af Vadsö
stad. Det var visserligen i konstnärligt hänseende mycket brist-
fullt, men så till vida naturtroget, att man tydligt igenkände
kyrkan och många af husen m. m. Kan hända har i Mikel
Hietola en stor målaretalang gått förlorad. Hälften af stugorna
i östra Qvänstaden. voro klädda med papperstapeter. I livart
finskt hus finnas dubbla fönster. Hos norrmännen äro också
sådana mycket allmänna. I finnen Ollilas hus furmos till och
med tredubbla fönster. "Dubbla fönster", sade en norrman till
mig, "har till och med den qvän, som inte äger skeden, som
han äter med." Deremot lära finnarne, efter norrmännens ut-
saga, ofta vara mycket illa försedda med husgeråd, koppar, ske-
dar, tallrikar, m. m. När de] hålla gästabud, kommer alltid
bud till norrmännen om att låna sådana saker. I hvardagslag
sätter finnen fram mjölkbyttan på bordet, och man dricker tur-
vis med en skopa.

Finnen har en uppenbar förkärlek för den blåa fårgen. Lik-
kistan för fullvuxna målas visserligen svart, men barnlikkistor
måla finnarne blå. Är det äkta paret af olika nation, kan det hända,
att strid uppstår om färgen på barnets likiksta, ty norrmännen
vilja hafva henne svart. En finsk likkista skiljer sig till formen
temligen betydligt från den norska. Den finska har svängda
sidor, prydda med kanter eller inhyflade ränder. Ofvanpå har
den icke, som ofta är fallet med de norska, ett bredt bräde,

utan en smal kant, som sticker upp som kölen på en omvänd
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båt. På det hela liknar finnames likkista en omvänd ökstock.
Uppe på köleD fästes en krona af ståltråd, omlindad med gröna
band och ibland utstyrd med konstiga blommor, hvilken förmod-
ligen skall beteckna lifsens krona. Det har ock händt, att
någon finsk likkista varit grönmålad, öfversådd med ljusgula
stjernor.

Presten anmodas nästan alltid att följa liket till grafven,
och finnen ser öfver måttan gerna, att han hemma i huset hål-
ler ett tal, till och med om detta sker på norska, och mäng-
den således icke förstår synnerligt deraf. På det hela taget
synas finnarne visa mera vård om sina döda än lapparne. Så
hjelpsamma dessa annars äro mot hvarandra i ett och annat,
så omedgörliga och ohjelpsamma äro de, då det gäller lik. Här
i Varanger hjelper icke en broder den andre med fadrens lik
utan betalning, som alltid består i en mark, som efter veder-
taget bruk skall erläggas. Det har derföre i hög grad förvånat
en norrman att höra den ene af tvänne bröder svara den andre,
på hans anmodan att biträda honom vid fadrens begrafning:
"det gör jag icke, med mindre än att du gifver mig 1 ort."

Gör man en tur genom finnstaden, märker man, att i fön-
stren i några få hus finnas blomkrukor med blommor. Man
kan då vara viss på, att der i huset bor en norrman eller att
det är en norsk familj, som äger eller bebor byggningen. Fin-
narne hafva nämligen intet af denna förkärlek för blommor,
som utmärker norrmännen ända från Lindesnäs till Nordkap, så
att man till och med i den torftigaste stuga ofta finner försök
att odla en eller annan sådan. Säterjäntorna till och med bruka
ofta taga med sig upp till fjällen någon af sina favoritblommor,
för att der sköta om henne och glädja sig med åsynen af henne
i sitt lilla säterföuster. Fönsterkarmen i en finnstuga är ganska
smal och sluttar inåt, så att vattnet efter den smälta snön skall
kunna rinna undan lätt. På grund af sin smak för fönsterblom-
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mor göra norrmännen deremot, kan hända på det nyttigas be-

kostnad, fönsterkarmarna breda och horisontela, så att det är
plats der att sätta blomkrukor och andra saker. För öfrigt är
det inne i finnames hus intet, som i någon märklig grad skiljer
dem från de norska husen — om icke sängarna; ty finnarne
bruka icke öppna sängställen, utan bänkar, som kunna slutas till,
och således om dagen tjena till säte. En sådan liggbänk har
alltid ett högt ryggstöd, som ofta är prydt med träsnideri.

Jag tror icke, att sällskaplighet kan sägas vara något ut-
prägladt hufvuddrag i det finska folklynnet, ty finnen kan trifvas
öfver måttan väl som ensam i helt folktomma trakter; men
finnarne i Qvänstaden hade imellertid namn om sig att vara
mycket sällskapliga. De göra besök eller titta in hos hvarandra
tidt och ofta. Går man in i ett finskt hus, träffar man ofta
hela stugan full och munnen i gång på allesammans. Så snart
en karl eller en qvinna har någon tid ledig, gå de omkring till
grannarna, för att fördrifva dagen med tomt prat. På sådana
hvardagliga småvisiter bjudes ingenting, men om söndagsaftnarna
kan nog hända att der är någon liten traktering och i synnerhet
synes Wiili-pytty (af sv. filbytta) vara det, som oftast bjudes
fram. I alla händelser få herrskapen inne i mellersta staden
oftast det svaret af sina tjenstepigor, som varit på besök i "Qvän-
staden", att de blifvit trakterade med "gräddbunke". Om julen
slå ofta flere sig tillsammans och hålla stora bjudningar, der
det icke sällan drickes tappert. Också åkturer höra till fin-
names vinterförlustelser.

Ehuru i grunden ett något trögt folk, äro finnarne likväl
ifriga och ihärdiga dansare, då de väl en gång kommit i takten
och fått foten i fart. En af köpmännen i Vadsö har i Qvän-
staden uppfört en danssal, som flitigt hyres och begagnas. Alla
moderna danser, såsom vals, galopp, polka m. m. hafva — i
sällskap med krinolinerna — nått också hit upp till finnarna.
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Krinolin begagnades år 1867 af alla fina finnflickor, lika stor
och styf som någonstädes söderut.

Finnarne utmärka sig icke genom någon särskild national-
drägt, men de finska qvinnorna äro i hög grad begifna på toi-
letten. Till och med den aldra fattigaste har ändå alltid en
svart silkeshalsduk öfver hufvudet, då hon går ut. De välmå-
ende utmärka sig med prydliga klädningai; i synnerhet af ljust
tyg, och med många ringar på fingrarna, armband, perlband om
halsen och stora örhängen. Har en brud icke sjelf den erfor-
derliga skruden, lånar man henne både kläder och annan grann-
låt. Finnbruden brukar icke som de norska qvinnorna utslaget
hår, utan detta knytes upp i nacken och deri fästas bandrosor
och brokiga band. Brudgummen är — liksom hos norrmännen —

klädd i svarta kläder. Liksom finnarne i sin drägt icke syn-
nerligen afvika från norrmännen, utom på trakter, der de antagit
den lappska koftan, utmärka de sig icke heller genom egendom-
lighet i seder och bruk. Vid deras bröllopp t. ex. går det till
ungefär som hos norrmännen. Likväl göra finnarne skilnad
mellan så kallade "skålbröllopp-' och "dansbröllopp." Vid först
nämda slags bröllopp är hvar gäst tvungen att gifva en gåfva,
hon må vara stor eller liten; vid det andra slaget är detta en
mera frivillig sak. Dansbröllopp hållas icke hemma i huset, utan
danssalen i Qvänstaden hyres dertill. Brudparet begifver sig
strax efter vigseln från kyrkan till danssalen, der gästerna sam-
las och dansen strax begynner. Vid dansbröllopp undfägnas
gästerna blott med dryckesvaror, vin och punsch. Man roar sig
och dansar natten ut och dermed är högtidligheten vanligen
slut. Ibland kan det likväl hända, att några par fortsätta med
att dansa nästa natt också. Sedan man dansat en stund, fram-
sättes ett bord, hvarpå står en tallrik, som är betäckt med
en duk. Köksmästaren tager plats vid bordet och uppmanar
gästerna att komma med sina gåfvor.
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Hvarje gifvare öfverlemnar sin gåfva till köksmästaren, som
gömmer henne under duken och derpå med hög röst utbasunar,
att N. N. skänkt så mycket. Likväl nämner han, väl till mär-
kandes, aldrig den verkliga summan, utan gör henne 3 eller 4
gånger så stor, för att uppmuntra publiken att visa sig frikostig.
Gifver man 2 spd., utbasunar köksmästaren kan hända, att K N.
gifvit 6 spd. o. s. v. Den, som icke känner till detta drag af
finnens ofta storskrytande väsen, torde vid ett flygtigt besök i
danssalen under skålskänkningen få ett storartadt begrepp om
folkets förmögenhetsvilkor, så framt han icke, genom att sjelf er-
lägga en gåfva, strax uppdagar hemligheten. Stundom hålles också
dansgille, sedan det är lyst för brudparet, och då skänkes ocksä
i skålen.

Förhållandet mellan norrmän och finnar. Finnames
kännedom om norskan. Fennomaner.

Förhållandet mellan norrmännen och finnarne som grannar
är olika eller mera och mindre godt på olika orter. På det
hela taget vågar man likväl påstå, att de slå sig bättre ut med
hvarandra, än man kunde vänta af tvänne till språket så helt
olika nationaliteter. Det väsendtligaste föreningsmedlet är ge-
mensam religionsbekännelse. Förhållandet är, enligt min erfa-
renhet, bättre, ju längre man kommer söder ut, och bäst i de
socknar, der alla tre nationerna bo tillsammans till ungefär lika
antal. Således är förhållandet bättre i Vest- än i Östfinnmarken.
Det visar sig också af folkräkningslistorna, att äktenskap mellan
norrmän och finnar blifva sällsyntare, eller antalet af blandade
individer proportionsvis färre, allt efter som man kommer, norr
eller österut, närmare mot finnens förra fäderneslands gränser.
Således har Vadsö, jemfördt med Tromsö och Hammerfest, för-
hållandevis det minsta antalet af blandad race. Under det att
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jag i Vestfinnmarken icke hört norrmännen klaga öfver finnames
omedgörlighet, äro sådana klagomål icke sällsynta i Östfinnmarken.
Vid Varangerfjorden och på kusten från Vadsö till Vardö tyckes
det nästan, som om norrmännen veke undan för finnarne. Detta
är likväl kan hända fallet endast med den gamla stocken af norsk
befolkning, de så kallade "skolperne", som härstamma från de
kolonister, som i den danska tiden, då Finnmarken betraktades
som en förbrytarekoloni, skickades dit för att "peuplera" landet.
Finnen utmärker sig öfverallt, der han kommer fram, om just
icke såsom en af Finlands egna författare säger, genom sin "tjur-
skallighet", sä genom sin sega natur och sitt ihärdiga fasthän-
gande vid sitt eget. Han är derföre icke den angenämaste eller
raedgörligaste granne. Kommer det till ovänskap, är finnen icke
den, som först bjuder handen till förlikning; solen måste många
gånger gå ned öfver hans vrede, förrän detta sker. Han lider
förtret och gör — till gengäld — förtret så länge, att hvar och en
annan tröttnar och viker platsen. Nedsätter finnen sig bland en
flock af sina i lekamligt hänseende visserligen svagare bröder,
lapparne, går det ibland icke bättre för dessa än för ungarna i
ett småfogelbo, der göken lagt sitt hgg. Gökungen knuffar,
stöter och sparkar så länge, att han till slut behåller platsen
ensam.

Några resande hafva rosat finnarne såsom de, hvilka skulle
stå framför norrmännen både i afseende på fysisk styrka och
förmåga att uthärda klimatet i Finnmarken. Detta kan kanske
äga någon grund, om man jemför finnen med lemningarna af
den gamla norrmansbefolkningen i Östfinnmarken. Men vill man

jemföra de från det nordliga Finland ankomna eller årligen an-
kommande finnarne med norrmän, som komma från samma bredd-
grad i Norge eller från Nordland, tör jemförelsen icke utfalla till
finnens fördel. Det är en erkänd sak, att nordlandingen står
framför så väl ryss och lapp som finne, i synnerhet som fiskare
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och sjöman. Icke dess mindre har ett par norska författares
välvilliga uttryck om de finska kolonisterna så kittlat finnens
sjelfkänsla, att de ifrigaste fennomaner icke äro helt fria från
att hysa den åsigten, att af alla nationer är finnen den, som är
mest passande till att bygga och bo i dessa nordliga trakter,
och att det derföre är i sin ordning, om icke en naturnödvän-
dighet, att Finnmarken befolkas med finnar. Lyckligtvis för
Finnmarken äro finnarne, som komma dit, icke från inre och
östra Finland, der den renaste, mest oblandade finska racen
finnes, utan från TJleåborgs län eller från Österbotten. Befolk-
ningen der utmärker sig icke blott genom sitt yttre, utan också
i flere andra hänseenden framför den äkta, ljusletta finnen. Öster-
bottningen, i hvars ådror förmodligen flyter både något svenskt
och lappskt blod, har ofta mörkt hår, är af lifligt, ofta hetsigt,
temperament, hvarföre han, liksom Lerdalingen i Norge, också är
fallen för att vid slagsmål begagna knifven. Han är raskare i
sina rörelser än den benstarke, undersätsige, äkta finnen inåt
landet, som under nödåret 1867 visade sig till den grad trög
och omöjlig att fä från gamla vanor, att han föredrog att svälta
framför att byta ut den vanliga kosten, bröd och fisk, mot
färskt kött.

På mina resor i Finnmarken har det förekommit mig, som
om man funnit den vackraste, raskaste och lifligaste befolkningen
der, hvarest en ungefärligen lika blandning af alla tre natio-
nerna uppkommit, t. ex. i Skjärvö, Lyngen och Alten. En blandad
race af norrmän, finnar och lappar lär derföre kanske vara den,
som bäst håller ut med klimatets stränghet och hvarmed landet
är bäst betjent, förutsatt att detta blandade folk talar det norska
språket eller åtminstone har norska sympatier.

Man påstår, att norska språket vinner betydligt insteg bland
finnarne, efter det man på allvar gripit sig an att i skolorna
lemna finnbarnen undervisning i norskan jemte religionsunder-
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visningen och genom dertill afpassade ändamålsenliga böcker.
Detta lär icke blott vara händelsen i Vestfinnmarken (Alten,
Kaafjord, Hammerfest), utan också i Vadsö, så väl i vestra eller
gamla finnstaden som i den östra. Man påstår, att det under
de sista 3—4 åren, sedan en bättre ordning i skolväsendet in-
förts, finnes långt flere finnar, som intressera sig för att lära
norska och som förstå detta språk, än förr, då de till antalet
voro i minoritet'. Det vore glädjande, om så vore, men jag
tviflar på, att det går så fort, som en del kanske tro, med fin-
names förnorskning. Jag tror icke, att norrmännen någonstädes
utmärka sig genom någon hög grad af förmåga att denationalisera
andra. Tvärt emot hafva de öfver måttan lätt att lära främmande
språk och att införlifva sig i främmande förhållanden. Man får

också lätt ett felaktigt begrepp om så väl lappames som finnames
kännedom om norskan, då man på en resa genom Finnmarken
endast är i tillfälle att träffa den fullvuxna manliga befolkningen
på fiske- och handelsplatserna eller på ångbåtarna, men deremot
icke är i tillfälle att besöka invånarne i deras ofta afsides lig-
gande hemvist. På en resa längs kusten träffar man ofta på
finnar och lappar, som någorlunda kunna uttrycka sig på norska
i allmänna frågor och svar om alldagliga föremål, men sluter
man af de personer, som man så träffar i sällskap med nord-
män på resor och på de större fiskeplatserna och som gerna
hålla fram sig sjelfva, då den resande sjelf icke kan tala med
dem på deras eget språk, att kännedomen om norskan är för-
hållandevis lika allmän annanstädes, tager man mycket fel. Har

1 »Hos de flesta finnar» — säger professor Daa — »var det alldeles omöjligt att
upptäcka någon skilnad mellan deras norska och de så kallade nordmännens.
Deri furmos hvarken någon märkbar utländsk accent, någon ogrammatikalisk
språkbildning eller någon onaturlig stelhet i uttalet, som om språket varit in-
lärdt. Deras uttryckssätt förekommo mig att vara alldeles som de norskas af
samma stånd, lika idiomatiska, lika dialektmessiga.» L. Kr. Daa. Aftbl. 1870.



98 Finnmarken.

man tillfälle att besöka finnarne i deras hem, der man sommar-
tiden träffar nästan blott qvinnor och barn, då männen äro på
fiske, kommer man nog till den motsatta slutsatsen, att ytterst
få förstå norska.

Några dagars vistelse i Vadsö lär således icke heller vara
tillräcklig, om man vill genom egen erfarenhet få rätt begrepp om
de der boende finnames kunskaper i norskan. Man blir tvungen
att hålla sig till andras utsago och kan lätt komma till ett högst
ensidigt resultat. Jag vände mig derföre till stadens prest och
fick af honom en uppgift öfver språkkännedomen i Vadsö stad,
som var upptagen samtidigt med folkräkningen, och af med för-
hållandena mest bekanta personer. Jag vill här återgifva denna
uppgift, då hon naturligtvis har en långt annan betydenhet än
det subjektiva intryck, jag sjelf eller någon annan resande kunde
mottaga vid några besök i Qvänstaden och samtal med ett hälft
tjog olika individer.

Yttre eller Östra Vadsö.

Norrman (o: n. sv. d.) 58 pers., af dessa förstå 2finska och lappska.
25 finska, 1 lappska.

Norsk-finska (bland.) 18 „ „ „ „ 5 norska och finska.
13 blott finska.

Finnar (obiand.) 448 „ „ „ „ 2 norska och lappska.
104 norska.

Lappar (obiand.) 1 (tjenare) „ „ norska och finska.
Samtliga personerna voro fördelade i 64 hus med 156 hushåll.

Inre Vadsö.

Norrmän 25 pers., af dessa förstå 3 finska, 1 finska och lappska.
Finnar 179 „ „ „ „ 3 norska och finska, 110 norska,

fördelade i 25 hus med 41 hushåll.
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Mellersta Vadsö.

Norrmän (o: n. d.sv. tyskar) 450 pers., af dessaförstå 8 finska o. lappska.
24finska, 1 lappska.

Norsk-finska (bland.) 29 „ „ „ „ 13 norska o. finska.
1 n., fin. o. lappska.
15 blott finska.

145 „ „ „ „ 11norska o. lappska.
4 „ „ „ „ 3 norska.

Finnar (obiand.)
Lappar (obiand.)

Med dessa uppgifter till grundval skall hvar och en sjelfkunna
uppgöra sin mening om språkförhållandena i Vadsö innevarande
tid. Sannolikt skall en norsk läsare tycka, att det är ett godt
tecken till norska språkets framgång, då 291 af 772 oblandade
individer finnar kunna norska. Det är å andra sidan möjligt,
att en fennoman glädjer sig åt, att finska språket ser ut att
råda i de blandade äktenskapen, då af 47 blandade individer,
(tab. 49) icke finnas flere än 19, som kunna norska, och att
bland 533 oblandade norrmän (tab. 518) finnas 63, som kunna
norska. Af en sådan uppgift om språkförhållandena för ett en-
staka år kan likväl ingen slutsats dragas för framtiden. Blott
när dylika samlas för en följd af år, kan detta blifva möjligt.

Jag har gjort början härmed på en etnografisk karta öfver
Finnmarken, som utkom år 1860, men har varit hindrad från
att få en ny upplaga till stånd. Jag hade tänkt mig, att en
ny upplaga kunde komma ut hvart 10:de år eller hvar gång
folkräkning hölles. Man skulle då med det samma erhålla en
klar öfversigt öfver språk- och bostadsförhållandenas så väl be-
skaffenhet som utveckling.

Det har imellertid visat sig öfverallt, der finnar bo, att den
sista egendomlighet, de uppgifva, är språket. Deras barn lära
derföre icke i hemmet att tala norska af sina föräldrar, så länge
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dessa ännu kunna tala finska. Skulle de lära norska, måste
det ske i skolan och genom umgänge med norska barn.

Jag har ännu icke varit lycklig att träffa någon, som lärt tala
norska så bra, att man icke kunde höra, att han ursprungligen
var finne och finskan hans modersmål. Accentuationen eller
tonfallet i finskan är så starkt och egendomligt markerad, att
man snart känner igen det i det norska talet. Likaså igen-
känner man finnen på uttalet af åtskilliga konsonanter. Detta
är händelsen icke blott i Finnmarken, men man hör det också
hos finnarna på Finnskogen vid Kongsvinger, oaktadt dessa nu
hafva bott der omkring ett par århundraden, helt isolerade bland
norrmän, och allesammans kunna tala norska. Det är också en
känd sak, att svensktalande från Finland strax röja sig bland
rena svenskar genom sitt egendomliga uttal.

I Finnmarken hafva finnarne efter hand från norskan upp-
tagit en del benämningar på föremål, som röra fisket, dem de
dels icke kände, dels voro föga bekanta med i Finland. Som
exempel på norskans inflytelse på finskan kan anföras några sjö-
termer, som icke finnas i finska lexikon. Ferta, perta. Klova,
klo. Tohat, tofte, toffc. Trava, drag. Vänta, vante, vant.
Ripa, rip, reling. Treggi, dreg, dragg. Fita, bete. Ealari,
vadben. Skauta, skavt, skot. Brase, brås. Rakke, räck. Roäri,
ror, roder. Tyri, styre. Tyrvolla, styrvold, styrpinne. Tauni,
stavn, stam. Krystikki o. fl.

Hvar helst man för öfrigt går omkring i sjelfva Vadsö, det
norska centrum mellan östra och vestra Qvänstaden, hör man
på gator, bryggor och i krambodar oftare qvänskt än norskt tal.
Handelmännen kunna naturligtvis så godt som alla tala qvänska,
liksom också många af dem kunna tala ryska. Flere kunna också
tala lappska.

Vadsö stad har icke allenast en borgarskola, utan också en
folkskola och en småbarnskola. Bland lärjungarne i borgar-
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skolan fanns 1867 också en finngosse, son af fattiga föräldrar,
som hade fri skolgång.

Folkskolan har tre klasser med tre lärare, af hvilka tvänne
äro kunniga i finska språket. Nedersta klassen är ett slags för-
beredande klass, der finska barn få undervisning i norska för
att sedan i andra och tredje klassen kunna njuta undervisning
tillsammans med norska barn. En dylik förberedande klass har.
med ett bidrag af 50 spd. årligen från Oplysningsvaesenets Fond,
år 1866 blifvit upprättad också vid folkskolan i Hammerfest.
Annanstädes i Finnmarken undervisas finska barn dels på finska,
dels på norska. Något tvång i afseende på undervisningen i
norskan eller på norska bör naturligtvis aldrig användas — och
kan icke heller användas, ty det står föräldrarna fritt att hålla
sina barn borta från skolan, då de sörja för att de få den nöd-
vändiga undervisningen i hemmet. Här kunna de då undervisa
eller låta undervisa dem på hvad språk, de finna för godt. Men
då föräldrarna inse nyttan af att deras barn för framtidens skull
lära känna sitt nya fäderneslands språk och önska detta, kan väl
knappt ens den ifrigaste fennoman hafva något att invända mot
att de undervisas i det samma. Så väl embetsmän som köp-
män, säger prof. Daa (Aftbl. 1870), pästodo, att "finnarne voro

stolta öfver den norska, de förstodo, och ville gerna, då det lät
sig göra, passera för att vara norrmän. För att vinna denna
införlifning i det norska samhället betänkte finnarne sig icke på
att lägga bort sina egna, för välljud berömda slägtnamn eller
ombytte t. ex. Rantatalo mot Strandgaard. Finnar, som bott
länge i Norge, kalla sina nyligen ankomna bröder råqväner,
alldeles så som den amerikaniserade norrmannen ser ned på alla
ne wc o mes, för det de äro okunniga i det nya landets seder
och förhållanden."

Folkskolan hålles under 6 månader af vintern och den år
1866 inrättade småbarnsskolan under de andra 6 månaderna.
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Den har en lärarinna, som aflönas med 15 spd. i månaden, och
underhålles med ett årligt bidrag af 100 spd. från Oplysnings-
vsesenets Fond. Norska och finska barn besöka skolan tillsam-
mans och de sist nämda hafva således här aldrabästa tillfälle
att lära norska språket; ty, "blott i barndomen kan den ofant-
ligt svåra och vigtiga delen af språkkunskap förvärfvas, som be-
står i ett riktigt uttal, på samma gång som just en gemensam
skolgång bidrager till att bygga en bro öfver klyftan mellan de
båda nationaliteterna 1."

På det hela taget är det sörjdt och kommer allt vidare att
mera och mera så sörjas för de invandrande finnames undervis-
ning, dels på deras eget språk, dels på norska, att icke något
som helst berättigadt skäl till klagan eller missnöje kan finnas.

Kedan år 1867 hade man 21 fast anstälda och i finskan
kunniga skollärare, specielt för de finska barnens skull i Finn-
marken, hvarjemte 3 för samma ändamål på samma tid för-
bereddes i skollärareanstalten i Alten. Denna är nu införlifvad
med skollärareseminariet i Tromsö, der 12 friplatser finnas för
elever, som skola bildas till lärare för lappar och finnar. Till
dessa 12 friplatser är beviljadt 1000 spd. årligen från Oplys-
ningsvsesenets Fond. De 8 lappska äro beräknade till 60 spd.
årligen för hvar elev, och de 4 finska eleverna (eller finsktalande,
norrmän födda eleverna) äro beräknade att kosta 70 spd. hvar-
dera årligen.

På det hela taget är det en tillfredsställande ordning i skol-
väsendet i dessa nordliga trakter, der de 3 nationerna bo till-
sammans, förbunden med mycket arbete och ovanligt stora ut-
gifter. Jag vill blott anföra följande: i de 4 nordligaste proste-
rierna (Tromsö, Alten, Hammerfest och Varanger) äro tillsam-
mans 91 undervisningsdistrikt. I 15 af dessa undervisnings-

1 L. Kr. Daa. Aftbl. 1870-
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distrikt är det nödvändigt eller i alla händelser högst önskligt,
att vederbörande skollärare kunna tala alla 3 språken, norska,
finska och lappska. I 45 distrikt fordras färdighet i 2 språk,
nämligen antingen norska och lappska eller norska och finska.
I 9 distrikt är färdighet uteslutande i lappskan nödvändig. På
det hela taget är det således 69 undervisningsdistrikt, "der vid
undervisningen begagnas lappska eller qvänska språket." Ytter-
ligare kan upplysas, att årsutgiften för hvart barns undervisning
i de 3 nordligaste prosterien, Alten, Hammerfest och Varanger,
år 1866 uppgick till 4 spd. 117 sk., medan årsutgiften i medeltal
för hela landet för hvart barn belöpte sig till 1 spd. 78 sk.

Flere af presterne äro kunniga i finskan och ännu flere språk-
kunniga prester komma att anställas, allt efter som behofvet af
sådana blir större. Med hänseende specielt till gudstjensten i
Vadsö är genom Kongl. Eesol. af 1867 bestämdt, att det "för
att verka till qvänernas kristliga upplysning" bland annat "skall
hållas aftonsångsgudstjenst på qvänska språket 2 söndagar af 3."

Jemför man skolväsendets tillstånd i den nordliga delen af
sjelfva Finland med, hvad som är gjordt här i landet för detta
folk, finnes ännu mindre skäl till klagan. Medan vi, som visadt
är, i Finnmarken 1867 hade 21finsk-talande skollärare (jag känner
icke antalet nu, 1871) för de cirka 6,000 finnar, som bo der,
finnas socknar i norra Finland med lika stor, om icke större,
folkmängd, t. ex. Kuusamo, hvarest 1867, då jag reste derigenom,
icke fanns en skolföreståndare. Undervisningen meddelades barnen
af deras föräldrar. Prest och klockare hade tillsyn härmed på
det sättet, att der skiftesvis på åtskilliga gårdar ett par gånger
om året höllos sammankomster och läseförhör med så väl för-
äldrar som barn eller med både gamla och unga.

För finnames behof äro i Norge på offentlig bekostnad tryckta
med dubbel text, finsk och norsk, tvänne ABC-böcker, en biblisk
historia, en katekes och utdrag ur handboken, den sist nämda
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förnämligast till bruk för presterna vid gudstjensten på finska.
Nya Testamenten, biblar m. fl. skaffas åt dem från Finland.

Likaledes äro förberedande steg tagna för att få den norska
grundlagen tryckt på finska med norsk text vid sidan, så att
folket genom den samma också på finska kan blifva bekant med
de rättigheter och de skyldigheter, det har i sitt nya fädernesland.

De, som känna det inre af det nordliga Finland närmare,
förundra sig icke det minsta deröfver, att en hel del af befolk-
ningen derifrån söker sig norr emot till Ishafvets kuster, dels
för att det fiska någon tid och så vända tillbaka igen, dels för
att bosätta sig der. Vid Ishafskusten står alltid lifsuppehälle att
erhålla af hafvet. Det inre af norra Finland har deremot grunda,
fiskfattiga insjöar, frostländta marker, är glest befolkadt, fattigt
på kommunikationsmedel, och befolkningen har genom täta miss-
växtår ofta varit utsatt för hungersnöd.

Norska resande, som om vintern fara från Finnmarken till
utlandet öfver Enare och norra Finland, hafva ofta varit i till-
fälle att se innevånarnes nöd eller huru de varit nödsakade att
lifnära sig med att koka soppa pä furubark*, tillsatt med ett par
näfvar mjöl och några fettklimpar.

En sådan resande har berättat mig, att det en gång hände,
att hela familjen i den stuga, der han hvilade under resan, stod
upp och bugade sig, då hans skjutsgosse kastade ryggbenet af
en sik, som han förtärt, upp i familjegrytan som bidrag till att
gifva soppan smak, och att barnen slogos med hunden om de
ben, som kastades åt honom. Annorlunda är det i Finnmarken
med sitt öppna haf, sina lätta kommunikationer, sina talrika och
välmående handelsmän, sin lifliga samfärdsel med södern, utom
det att innevånarne alltid kunna trösta på hafvet och derifrån
hemta åtminstone nödtorftigt lifsuppehälle icke allenast för sig,
utan också för sina kreatur med tillhjelp af tång och löping eller
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kokta fiskhufvuden och fiskspad, som i alla händelser är mera
födande än inlandsfinnens barksoppa.

Finland är, som man lätt ser, då man kastar en blick på
kartan öfver Europa, utestängdt från Ishafvets kuster, der likväl
en icke liten del af dess befolkning söker sitt lifsuppehälle och
der ännu flere kunde finna det. Eyssland och Norge äga hela
kusten och äro grannar norr om Finland. Finland har icke mera
än ett par mil qvar till hafvet och en af dess ifrigaste önsk-
ningar är, naturligt nog, att nå dertill. Kunde detta ske, t. ex.
genom ett utbyte af Sydvarangers socken mot Utsjoks eller Enonte-
kis's, skulle intet vara mera efter Finlands önskan och icke heller
något finnas deri, som strede motRysslands intressen, så länge fin-
narne äro och blifva ryska undersåtar. Men vi för vårdelhafva
intet öfverflöd att sälja af och icke heller någon orsak att byta.
Eyssland deremot har öfverflöd pa föga begagnade och litet befol-
kade, fiskrika Ishafskuster. Det naturligaste vore derföre, att
Eyssland afstode åt det fattiga Finland något af sitt öfverflöd,
t. ex. en sträcka af den närmaste rysk-lappska kusten, der finska
kolonister kunde nedsätta sig, om de ville, eller draga dit pa
fiske en tid på aret, så som de nu fara till Finnmarken. Från
Finland är verkligen också försök gjordt att erhålla en del af
den ryska kusten. Så vidt man vet, gjorde finska regeringen
1862 ansökan om, att kuststräckan från Jakobselfven tillPeisen-
fj orden, blott 2 mil lång, hvarest finnas 2 mindre vigtiga af
rysskustens 41 fiskelägen, måtte afträdas åt finska undersåtar till
särskildt och uteslutande begagnande. Men denna ansökan med-
gafs icke på de vilkor, som man önskade, nämligen att kolo-
nisterna skulle få bygga och bo under finsk domvärjo. Finlands
hopp om att på detta håll komma i besittning af ett litet stycke
Ishafskust har således till en börjau blifvit sviket.

Saken är väl helt enkelt den, att Eyssland, som äger denna
kust, icke skall blifva mera ägare af den, om den besattes med
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lutherska lappar och finnar, lika så litet som vi för vår del mera
försäkras om Finnmarkens besittning genom definska kolonisterna.
Och närmaste följden af Eysslands obenägenhet att gå in på Fin-
lands önskan är den, att den finska utvandringsströmmen fram-
gent går öfver till oss. Om detta åsyftas och gerna ses af vår
östliga granne, vill jag låta vara osagdt. Att det fennomanska
partiet i Finland intresserar sig för, att deras landsmän här som
annanstädes behålla sitt språk och sin nationalitet, är säkert. Det
tyckes till och med göra fennomanerna ondt, då de höra talas
om, att finnarne här hos oss lära norska och i Sverige svenska,
eller att man bereder dem tillfälle att lära sitt nya fädernes-
lands språk och att detta tillfälle gerna begagnas. Således be-
traktas också den omständigheten, att finska böcker tryckas med
dubbel text, finsk och norsk, som något, hvilket är långt från
att förtjena erkännande. "Häri", säger professor Koskinen i
Kuukaus lehti (Litterärt månadsblad för Maj 1868, p. 121), "gör
man icke allenast mera, än som kan begäras, utan i sanning också
mera, än livad som kunde vara önskligt." Hvarföre anse fenno-
manerne det icke för Önskligt, att de norska finnarne lära sitt
nya fäderneslands språk?

Ligger det under det fennomanska partiets "nationala sträf-
vanden" och under deras förhoppning om ett Suomi, oafhängigt
af alla nationer, Eyssland deri innefattadt, likväl den baksluga
bitanken dold, att det kunde lyckas dem, att genom denna plant-
skola af kolonister förvärfva sig Finnmarken eller någon del af
den samma? Eysslands bistånd kunna de säkert påräkna. Dessa
samma fennomaner anse det deremot för mycket prisvärdigt, när
en svensk infödd i Finland lär tala deras fäderneslands språk eller
finskan, och samma författare uttalar sig i samma blad i "Kaulujen
suomentamisesta* (skolornas förfinskning eller det finska ele-
mentets spridande genom skolan) temligen diktatoriskt om för-
hållandena i sitt eget land, på följande sätt: "i detta land får
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icke finnas någon särskildt, egentligen finsk befolkning, utan alla
stånd, alla klasser af menniskor böra tillhöra ett folk; en enda
finsk befolkning."

Med finnarna hos oss och i Sverige eller på det hela med
dem, som bo vester om Finlands gränser, är det ingen nöd i
något hänseende. Ett långt värdigare föremål for fennomanernes
omsorg och verksamhet vore de Suomis söner, som bo öster om
Finlands gränser. Här finnes okunnighet till den grad, att hon
gränsar till hedendom och här, hvarest förfädrens språk, seder
och skaldskap hittills bäst bevarats, hvarest det finska national-
eposet, Kalevala, ännu klingar på folkets läppar, här äter nu det
slaviska elementet långsamt men säkert, år för år, mera och
mera omkring sig, liksom branden i en mosse. Tänka fenno-
manerne må hända på att släcka branden här genom att upp-
tända missnöjets flamma i Finnmarken? Jag kan icke tro det;
i alla händelser är det icke en tanke, som näres af finska folket.

Vi å vår sida göra, som visadt är, hvad vi förmå för våra
finska kolonisters allsidiga upplysning, samtidigt med det, att
vi medgifva dem alla en fri norsk medborgaresrättigheter. Huf-
vudsaken för oss är icke språket, eller hvilket språk finnen talar,
<lå han aflägger sin kristna och politiska trosbekännelse, utan
hufvudsaken för oss är, att de, som bo inom vårt lands gränser,
må hafva allt skäl att uppriktigt förklara, att de heldre vilja
vara norska medborgare än hvilket annat lands som helst under-
såtar. De må fritt uttala detta på norska, finska eller lappska.
Att försöka på att göra finnarne till norrmän mot deras vilja,
vore icke blott förspild möda, utan höjden afdårskap och oklokhet.
Det bör hvarken användas något tvång eller visas något åsido-
sättande, som kan alstra missnöje. Låt det vara fri konkurrens
eller öppen täflan på land och på haf, och låt så finnen vinna
öfver eller gå framom norrmannen, om han kan.
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Qvänstaden under fisketiden.

Men vi vända åter tillbaka till Vadsö för att se, huru det
ser ut i qvänstaden på den tiden, då talrika skaror komma från
Finland för att under någon tid idka fiske på den norska kusten,
dels tillsammans med sina förra landsmän, dels legda af norska
redare.

Det finnes icke, såsom en och annan författare af missför-
stånd till en del synes antaga, något förbud för finnar eller Fin-
lands undersåtar att fiska på norska kusten inom Tromsö och
Finnmarkens amt. Genom lag af den 17e Juni 1869 är för-
hållandet bestämdt så, att det "tills vidare är fremmande
lands undersåtar tillåtet" att idka lottfiske eller "att be-
tinga sig lott (andel) af det fiske, som de idka (inom
Tromsö och Finnmarkens amt) på norska undersåtars
båtar, mot det, att de härför erlägga en årlig afgift,
hvars storlek bestämmes af konungen.'- Genom Kongl.
Eesolution af den 9e April 1870 är bestämdt, att denna afgift
"skall utgöra 1 spdr för hvar person, som idkar fiske pa nämda
sätt.'1 I stora båtladdningar komma finnarne öfver från Neiden
till Vadsö och skola nu hafva logis hos sina landsmän. De
fleste äro lösa karlar, men ofta komma också både man och
hustru med små barn, som i brist på ordentliga kläder stundom
äro insvepta i en säck eller något annat plagg, så att det händt,
att man vid landstigningen i brådskan tagit ett sådant bylte och
kastat upp det på stranden som en annan packe, och först vid
barnets skrik märkt, att det innehöll något lefvande.

De i qvänstaden boende finnames små hus blifva på denna
tid starkt öfverfylda. En stuga, som i allmänhet icke plägar
lemna ordentlig plats för flere än fem individer, måste nu stundom
rymma ända till tjugo. De ankommande äro både utsvultna och
dåligt klädda, i bästa fall klädda i en ofta dålig fårskinspels,
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som om natten på det bara golfvet måste tjena till både öfver-

och underbolster. Blott sällan finnes innanför pelsen annat än
blotta skinnet.

Det är omöjligt för den eljest renliga qvänstadsbefolkningen
under denna tid eller från omkring den la till den 15e Mars att
hålla sina hus rena för smuts, ohyra och dålig luft, så att följden
af denna sammanstufning i alla stugor ofta är sjukdom och
elände.

Så snart de fiskesökande finnarne fått anställning, antingen
hos sina egna landsmän eller norrmännen, försvinna de från
qvänstaden och fara antingen utåt mot Vardö eller inåt Varanger-
fj orden eller söderut mot ryska kusten, allt efter som fisket
slår till.

Den norska fiskaren beskyller icke sällan handelsmännen
för, att de äro villigare att gifva qvänerna än norrmännenkredit
och betrakta derföre dessa konkurrenter i fiskeyrket med ungefär
lika ogena ögon. som norska arbetare söderut till en del betrakta
de ditkommande svenska arbetarne. Finnen och svensken låter
förmodligen lega sig för billigare betalning än den infödde norr-
mannen, då de äro nödgade att som snarast möjligt få anställ-
ning och under främmande förhållanden icke allenast äro hof-
sammare i sina fordringar, utan också ofta flitigare och mera
om sig att förtjena bra på kort tid, än hvad de skulle vara i
sitt hemland.

I qvänstaden är efter fiskarenas afresa åter fint och ordent-
ligt under 2 å 3 månader. Slår fisket icke till vid sjelfva Vadsö,
utan på andra ställen, på flere eller färre mil derifrån, ser man
under fisketiden nästan blott qvinnor och barn i staden. Alla
arbetsföra karlar äro frånvarande. Mot midsommartiden är i
allmänhet vårfisket slutadt och den fiskande finnbefolkningen
vänder nu tillbaka till Vadsö, för att få klarering af sina redare
eller medfiskare. Har fisket varit rikt, herrskar da vanligen en
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veckas tid ett gladt lif i qvänstaden. Matti, Jussi, Fekka och
Flera från Haapajärvi, Kalajoki eller Kuusamo och andra socknar
i norra Finland — eller de starovjerska karelerna Jeremei, Ivan,
Seder o. fl. från Pääjärvis och Kuitojärvis stränder, som kommo
nästan nakna till Vadsö, utsvultna och utan en skilling i fickan,
hafva nu bra kläder på en välfödd kropp och blanka silfver-
dalrar i fickan. Men dessa äro också ofta surt förvärfvade.
Arbetet på hafvet är hårdt, blåsten bitande och beqvämlig-
heterna i land ofantligt tarfliga. Intet under derföre, om Jussi
och Matti efter återkomsten till den trefliga qvänstaden känna
sig frestade att uppfriska lifsandarna med en klunk af det midt
i all fisklukt lifligt doftande bränvinet och rommen. Men blott
en liten del af vinsten får användas, blott en helt liten obetyd-
lighet, så mycket att de något styfnade och stela lemmarna ma
återfå sin smidighet. Eesten af de blanka penningarna måste
sparas och föras med hem, der kanske hustrun med en skara
ungar, klädda i trasor och utsvultna, längtansfullt vänta på sin
hemvändande fader. Eller kanske afslöts före afresan kontrakt
om ett litet torp, som skall betalas vid hemkomsten, eller kanske
en gammal moder väntar sin son penningrik hem tillbaka för
att rädda henne från hungersnöden. Imellertid, och huru det
än är, ett hälft qvarter kan ändå den bäste fader och son taga
sig med godt samvete. Till deras beröm måste man också säga,
att de fleste låta det blifva dervid och begifva sig strax på hem-
vägen med största delen af sin förtjenst. Men undantag finnas
också och, ty värr, den ädla drycken är der uppe, icke mindre
au på andra ställen, af den natur, att ju mera man dricker
deraf, ju mera törstar man, och Norges lagar äro i sådant af-
seende kanske liberalare än Finlands, att man ostrafiadt kan
taga sig en tår öfver törsten. Hvarföre skulle man då icke åt-
minstone göra ett försök att släcka honom? Man tager derföre
ännu ett hälft qvarter, derpå ett helt och så begifva sig Jussi
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och Piera, glada i högen och arm i arm, bort till Spélar-Matti
eller någon annan munter kamrat. Der spelas kort och nu in-
samlar Spelar-Matti och hans kamrater många af de surt för-
värfvade dalerna; ty ihärdig i allt, är finnen också ihärdig i
spel och gifver icke tapt vid de första olyckliga försöken. Men
på grund af dessa dröjer det likväl icke länge, förr än det under
spelet uppstår en smulakrångel och ordväxling. Ferkele! Perkele!
höres oftare och oftare, men till och med de kraftigaste eder
förslå icke alltid i längden. Knytnäfven begagnas till slut för
att godtgöra parternas rättfärdiga sak och omsider blandar po-
lisen sig, eller borde åtminstone blanda sig i affären, släpar de
druckna i arrest och bötfaller dem för slagsmål m. m. Änden
på historien med detta slags individer blir då den, att de, sedan
de sålt kläderna af sig för bränvin, af öfverheten transporteras,
försedda med nya kläder, öfver gränsen. Dessa kläder tingo de
förr behålla, men följden häraf var, att de sålde dem till den
förste bäste köpare och åter halfnakna infunno sig för att söka
tjenst. Man berättade mig härom, att en finnpojke på trans-
porten hem svarade en norrman, som önskade att hafva fått
honom i sin tjenst, men nu ansåg det ogörligt: "Hvarför icke?
Vänta bara i 8 dagar, så skall jag vara här igen!"

Från Vadsö till Mortensnäs. Gammer. Bautasten.
Sagan om Walit.

Under uppehållet i Vadsö gjorde vi en tur 3 mil inåt Va-
rangerfjorden till Mortensnäs, der handelsmannen Nordvi bor.
Vi blefvo här mottagna med största gästfrihet och välvilja.
Handelsman Nordvi har icke blott förvärfvat sig ett namn i
den vetenskapliga verlden för sina naturhistoriska kunskaper,
utan både Kristianias och Köpenhamns museer hafva honom att
tacka för samlandet af flere etnografiska sällsyntheter.
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I närheten af Mortensnäs finnas några jordgammer. Åsynen
af dem var intet nytt för mig, som förr hade rest i Finnmarken,
men deremot för min reskamrat, professor Daa. Jag vill der-
före tillåta mig att efter Aftenbladet N:r 18, 1870, återgifva
hans beskrifning om en sådan, medan jag sjelf tager en fotografi
af den samma och lemnar en bild af dess yttre. "Omkring
handelsplatsen lågo en del jordkojor, som voro de första lapp-
gammer jag haft tillfälle att se. Den första vi kommo till,
ägdes af en tronder från Opdal, en stor och dugtig karl, som
likväl hade nöjt sig med att bygga sin boning på ett sätt, som
i det väsendtliga liknade den hälft vilda, ursprungliga stilen, men
likväl innehöll stora, sjelfständiga förbättringar. Utvändigt be-
stod huset blott af torf, men det var fyrkantigt, invändigt pa-
neladt och försedt med fönster. Tak var der alldeles icke, så
att rummet var öppet ända till de sotade spärrarna. Der var
blott ett ram för familjen att bo i, hvilket var' ohyggligt hett,
ty sådana torfhus äro långt varmare än trähus. Vid sidan deraf
var ett annat rum i två afdelningar, hvardera med en dörr, för
mannens häst och hans båda kor. Ett sådant hus underhålles
på det sättet, att man hvart (?) år lägger på ett par hvarf torf
till att fylla i den gamla, som alltid sjunker tillsammans. I
fall ägaren tröttnar vid alltsammans och vill sälja sin bostad,
kan han få ett kapital af en eller två daler för den.

Från denna förädlade gamme gingo vi till en mera ur-
sprunglig, som beboddes af en finne, som var gift med en hälft
norsk, hälft lappsk hustru. Deras hus var deremot, såsom lap-
pames, alldeles rundt och bestod af upprätt stående stolpar, som
voro utfylda med torf, som bildade väggarna, utan vidare be-
täckning eller försök till smink eller försköning. Midt i stugad
på golfvet var en eldstad af stora stenar, omgifven af stolpar,
som buro det spetsigt uppgående taket. Vi funno familjen lig-
gande påklädd, men i rikliga skinnfållar, omkring elden. Allt
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var på golfvet. De tycktes sofva, då vi kommo in, ehuru det
var midt på dagen. Men det var icke sjöväder. Den tredje
gammen beboddes af den sist nämde mannens dotter och hennes
äkta man, en ren lapp. Den var likväl invändigt panelad med
horisontela lister.

Dessa familjer, som alltså bestodo af alla tre nationaliteterna
i mångfaldig blandning, hade fiere barn, som allenast fördomen
kunde förneka att vara raska och kraftiga. De gingo likväl alla
i lappsk drägt och talade lappska språket"

Jag har redan förut (pag. 12) anmärkt, att en stor del
lappar bo i timmerhus, som kunna vara lika väl bygda som
många af norrmännens. Ett eget slags torfhus, af hvilka en af-
bildning här gifves, och som äro ett slags mellanting af jord-
gamme och timmerhus, finnes också. De äro bygda af torf, som
är lagd på hvarannan som mursten. När detta slags stugor äro
försedda med fönster, golf och panelade väggar, äro de tätare
mot vinden och varmare än ett mindre godt timmerhus, på samma
gång som de äro billigare än ett sådant.

I en stor stenör i närheten af Mortensnäs gård hafva lap-
parne i gamla tider haft en begrafningsplats. Här, som annan-
städes i Finnmarken, der dylika begrafningsplatser finnas, har
grafven bestått af en aflång, murad kammare, täckt med en
eller fiere stenhällar. Men det hela, både sidomurarna och ta-
ket, har med flit varit formadt så, att ett oöfvadt öga har svårt
för att skilja grafstället från den öfriga ören. I åtskilliga grafvar
har man funnit kranier och ben af menniskor, invecklade i näfver.
De flesta äro likväl, märkligt nog. tomma, eller liket har för
läng tid sedan tagits bort, utan att man med bestämdhet kan
förklara orsaken dertill. Kan hända hafva lapparne sjelfva, vid
öfvergången till kristendomen, öppnat sina fäders grafvar och
fört deras ben i kristen jord. Åtskilliga hafva då lemuats qvar, der?
före att de dolt denl så väl, att de icke sjelfva kunnat finna dem.
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I stenören finnes också på åtskilliga framstående punkter,,
som väl kunna ses från sjön, runda, murade stenringar. Dylika
har jag sett på flere andra ställen i Finnmarken, af hvilka jag vill
nämna några väl bibehållna vid Laxelvattnet i Porsanger. På
dylika ställen och inom stenringen, der ibland också lades ett
brädstängsel, hade lappen sina afgudar stående, som antingen
voro formade af trä eller bestodo af en sten, som genom för-
vittring erhållit en fantastisk form. Dessa afgudabilder äro na-
turligtvis nu för lång tid sedan kullstörtade och försvunna. Pår
återvägen snafvade jag öfver en sten af ganska besynnerlig form,
som låg nere vid strandbrädden. Kan hända var detta enhämd
af en detroniserad hednisk gud, som en gång — för århundraden
sedan — haft sitt säte på höjden och njutit tillbedjan af hela
traktens befolkning.

Tätt vid handelsplatsen Mortensnäs står en bautasten. Det
finnes spår af, att han en gång varit omgifven af 14 stenringar,
den ena utanför den andra, med bautastenen till centrum.

Stenen är 3 alnar 19 tum hög öfver jorden. Under jorden
dessutom 1| aln. Bredden är 1 aln och tjockleken 4* tum.
Lapparne kalla honom: Zävdse-Gädge o: bautasten. Han är
sannolikt icke rest af den lappska folkstammen. Funno dessa
ett eller annat klippblock stående enstaka och af någon sällsam
form, trodde de visst, att någon guddom hade sin bostad deri
och offrade åt honom. Men de stengudar, som de sjelfva reste
upp, voro icke större än att de kunde flyttas med händerna af
en ensam person. Det är derföre nog möjligt, att lapparne på
sin tid kunna hafva offrat åt stenen, och det förtäljes, att en
gammal lappqvinna ännu i mannaminne skall hafva gjort det.
Men sannolikt är han rest till minne af någon skandinavisk vi-
kingahöfding, som här antingen funnit sin bane eller utfört någon
stor bragd. Byssarne vilja ockra tillegna sig äran af att hafva
rest den samma, i följd af en sägen om en kämpe Walit eller
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Warrent. Denna sägen innehåller kan hända minnet af eller
gifver i sagoform en framställning om det ryska herraväl-
dets framträngande öfver de trakter, som en gång voro norska
skattedistrikt. Hon lyder som följer, efter en rysk författare,
Weretschagin:

"I gamla dagar, då Karelen och Dvinatrakterna voro Nov-
gorod underkastade, lefde en mäktig man eller godsägare vid
namn Walit eller Warrent. De novgorodska posadnikerne
öfverläto åt denne Walit regeringen öfver hela Karelen. Walit,
som önskade öka Novgorods besittningar, begaf sig till den mur-
manska kusten för att bekriga landet. De förskräckta murman-
nerna kallade Njemetski (o: norrmän) till hjelp, men desse kunde
icke försvara dem, som de kommo att hjelpa. Walit slog dem
vid Varenga; -ty han var en stor krigare och härens vän." På
det ställe, der slaget stod, lät han uppresa en stor sten och om-
gaf honom med 12 rader stenmur. Detta monument till minne
af segern kallade Walit "Babylon." Han bosatte sig på en ö,
som nu kallas Schalim (o: Salimozero i Örafjorden).

Norrmännen blefvo tvungna att öfverlåta hela Lappland ända
till Ivgei (o: Lyngen) åt Walit. Från den tiden blefvo lapparne
skattskyldiga till Novgorod och de moskovitiska storfurstame.*

"Denna sägen", säger Weretschagi, 'är hörd af Fedor Jo-
hannovitsch's fullmäktige, som 1592 sändes till Kola för att
underhandla med Christian den 4* om gränserna." Må hända
hon ännu kunde anföras* som ett historiskt skäl för Ryssland till
att bemäktiga sig Finnmarken.

Efter ett par dagars särdeles behaglig vistelse på Mortensnäs
foro vi åter i en båt, bemannad med sju man, af hvilka hufvud-
mannen var norrman och de öfriga finnar, åstad till Vadsö, hulpna
fram af en strykande vind.
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Nors och hval.

Det minsta och det största af alla djur, som i Finnmarken
eftersträfvas för nyttans skull, äro norsen och hvalen. Man
hör dem ofta nämnas tillsammans som förebud till ett begyn-
nande torskfiske. Norsen har otaliga fiender, så väl i vattnet
som i luften och på land; ty fisk, fogel och menniskor söka
honom lika ifrigt Hvalen har blott en fiende, nämligen Sv.
Foyn. Norsen begagnas, som bekant är, blott till agn, men då
tillgången af den samma är osäker, hvaremot ett lyckligt fiske
till en stor del beror på denna agn — liksom en "god skörd
på ett godt utsäde", så är följden den, att då man antingen på
norska hör utropet: "Lödda e' me' Stranna!" eller på lappska:
Shjafshja lä gaddest! eller på finska: Lotti on rarmassa! så
komma alle man, norrmän, finnar, kareler, lappar, till och med
ryssar i ett ögonblick på benen och i den mest brådskande verk-
samhet, ja, jag fruktar att till och med en aldrig så andäktig
menighet i en kyrka skulle högligen frestas att springa sin väg,
om någon midt under gudstjensten komme in och ropade: Norsen
är vid stranden!

Den stackars lilla fisken har, som sagdt, både många och
farliga fiender. Jagad på djupet af sej, torsk och hval, söker
han i täta stim att smyga sig fram längs strandbräddarna, ty
också han skall nu hän någonstädes, för att lägga sin romm eller
sörja för sin förökelse. Som en mörk skugga ser man honom
glida fram öfver den hvita sandbottnen. Men så finnes der
någon dristig sej, som stundom söker att tränga sig mellan
honom och stranden för att jaga honom ut åt branten, der
han då otvifvelaktigt mottages af tusen gapande torsksvalg. För
att icke kringrännas, smyger norsen sig derföre så nära upp mot
stranden, att han icke sällan kan tagas med håf från land. Blåser
det något, kastar sjögången ofta åtskilliga upp mellan stenarna
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på stranden, der de ligga sprattlande, blanka som nya tväskil-
lingsstycken, till dess nästa bölja drager dem med sig igen. Men
förbryllade af luftbadet, spritta de helt yra upp ur vattnet och
komma ofta så upp på det torra, att de blifva till föda för krå-
korna. Plötsligt upptäckes stimmet af några måsar, och under
skri slå de med näbb och klo ned i sjön. Detta ses snart af
andra måsar, som sväfva i luften längre bort, och med pilsnabb
flygt ila de till stället. Kan hända att de på vägen komma
förbi ett skär, alldeles betäckt med måsar, krikor och skarfvar,
och desca, som se en ensam mås fara förbi i möjligast skynd-
samma flygt, ana nu också, att "norsen är vid stranden" och
sätta efter den, som ilat förut. Snart samlas en härskara af
måsar och krikor, som anfalla honom från luften, medan teisten,
skarfven och alken simma i kapp med torsken och sej en under
vattnet. Och sedan den svarta labben bland de hvita måsarna;
icke i stånd till att sjelf fånga någon nors, är han deremot en
mästare i konsten att stjäla honom ur näbben på andra, hvar-
före han också med rätta bär namnet "tjufjo". Detta skrikande
hvimmel af foglar både ses och höres på långt häll. Det märkes
då af någon båt, och man griper strax kraftigt tag i årama för
att hinna fram snarast möjligt medan norsen •'gar till". Var-
skodda häraf, så som den ena måsen varskos af den andra, följa
andra båtar efter.

Så hände också oss, då vi med båtskjuts kommo från Mor-
tensnäs till Makkenäs, f mil från Vadsö, att norsen hade visat
sig vid stranden, och att fogel och båtar strömmade till, allt
hvad vingar, segel och årar kunde draga. Vi måste då natur-
ligtvis också låta vårt folk få lof att ro till platsen, der det
snart rådde ett lif och en rörelse och skrik af folk och fogel,
som hvar på sitt sätt slogos om norsen. I ett ögonblick kommo
vi i land, fingo ned masten, båten ut igen, noten kastad omkring
en mörk fläck på sandbottnen och dragen in till stranden, propp-
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full af hvimlande nors; många sluppo ut igen, men tillräckligt
var qvar, och i en handvändning lågo millioner af den lilla vackra
silfverblanka och rödvioletta fisken sprattlande på stranden. Vår
skjuts tog med sin lilla norsnot, som alltid medföres i båten för
påkommande tillfällen, omkring 5 tunnor nors, som då för tiden,
då det just var brist på denna agn i Vadsö, värderades till 150
spd., det vill säga som "utsäde"; ty hela fjorden var full af
torsk och hade man endast agn, fick man fisk på hvarenda krok.

Norsen har åtskilliga favoritplatser, dit han, ovisst af hvad
orsak, i synnerhet letar sig hän. Men ingenstädes är tilloppet
af nors så rikt och tillgången att fånga honom så lätt som vid
gränselfven Vuorjem eller Jakobselfven i Sydvaranger. Orsaken,
hvarföre han söker denna elfmynning framför andra, har jag icke
hört någon kunna förklara; men terrängens beskaffenhet gör, att
man här ofta kan ösa upp så mycket man vill med håf eller
smånöt En bugt, ungefär £:dels mil lång och ett par hundra
alnar bred, deri elfven faller ut, är vid ebbtiden genom en sand-
bank afdämd från hafvet — på en smal ränna när, så att hon
bildar ett slags stor fiskdam. Vid högvatten strömmar norsen
öfver sandbanken in i detta vattenbäcken, kan hända blott för
att undkomma sina glupska fiender på djupet, och uppfyller det
helt och hållet med sina massor. Men då sjön faller ut igen,
passar icke norsen på att följa med strömmen eller passera sand-
banken, medan det ännu är tid eller nog med vatten. Snart
höjer denna upp sin bara rygg och stänger vägen. Imellertid
fortfar vattnet inne i bäckenet allt vidare att sjunka och den
välling af nors, som då ofta finnes der, måste ut genom den
smala öppningen mellan banken och fastlandet. Denna ränna
fylles då stundom så, att strömmen består nästan af idel nors,

så tätt sammanpackad, att man påstod, att en båt icke kunde
ro fram i norsströmmen. Det följer af sig sjelft, att man vid
dylika gynsamma tillfällen kan taga så mycket man vill, med
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»4e aldra enklaste redskap. Platsen sökes också som gemensam
terräng af alla de fyra der fiskande nationerna.

Längre in, på norra sidan af Varangerfjorden, finnes en
mindre elf, som också fått namnet Jakobselfven. Här finnes
äfvenledes stundom nors i mängd. Lika så i Vadsösundet, men
likväl alltid mindre säkert och i mindre myckenhet än vid
gränselfven.

En tidig morgonstund varseblef jag från fönstret i mitt logis
i Vadsö ute pä Varangerfjorden en liten ångbåt, som än for åstad
inåt, än utåt fjorden, än hit, än dit. Ibland låg han åter helt
stilla. Jag tog då min kikare och gick upp på en backe vid
kyrkan för att se efter, hvad som vore på färde med den lilla
ångaren. Icke förr hade jag fått honom i kikaren, förr än jag
också med det samma fick se en stor hval skjuta upp alldeles i
närheten. Ett hvitt rökmoln sprutade i samma ögonblick ut frän
skeppets styrbordssida. Hvalen försvann med ett starkt sqval-
pande och fartyget for åter af. Det var således hr Foyn, som
var i full strid med en hval, i hvilken han redan skjutit fast en
harpun. Nästa gång hvalen kom upp, var han icke ensam, utan
tätt vid sidan af honom sköt ännu en upp, som tycktes vara ett
ännu större odjur än den, som träffats. De voro troligen ett par
eller i alla händelser goda vänner, ty den stora ville tydligen
icke lemna sin sårade kamrat. Att Foyn skulle skjutit harpuner
i båda, kan jag icke förmoda, då man troligen har nog med
en i sänder af dessa bestar. Åter for ett rökmoln fram ur far-
tyget. Smällen kunde man icke höra i land, då kampen försig-
gick långt ute på fjorden, men deremot sag man, huru vattnet
sprutade upp om harpunen, just som han i vattengången for in
i hvalen. Med ett väldigt plaskande försvann han igen och
kampen fortsattes på detta sätt under \ timme, dä både hval
och fartyg kommo ur sigte. Hvad slutet denna gången blef,
vet jag icke, men troligen måste åtminstone den ena hvalen
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sätta lifvet till. Stundom går likväl hvalen så till vida bort
med segern, att jagten måste uppgifvas. Så skall det hafva
händt, att då Foyn en gång sköt harpunen i en ofantlig hval
utanför Vardö, denne satte af med honom rätt mot nordpolen.
Oaktadt en styf kultje af motvind och oaktadt maskinen också
arbetade emot, drog han ändå, som om intet varit å färde, ång-
båten åstad med 8 mils fart i vakten, så att man omsider såg
sig nödgad att att kapa linan och låta honom fara.

Med sina ofantliga kampakrafter är hvalen ändå nästan all-
deles försvarslös. Vore han ondskefull eller klok nog att göra
angrepp tillbaka, i synnerhet om han smälde till båten med sin
ofantliga stjert, blefve kampen må hända så farlig, att han finge
gå i fred. Om icke mycket lång tid blifver han, liksom Grön-
landshvalen, troligen utrotad.

Från Vadsö till Sydvaranger.

Lördagsmorgon den 23e Juni kl. 6 lemnade vi Vadsö med
ångfartyget Nordkap. Vi voro nu fyra i sällskap, som skulle
hålla tillsammans så mycket som möjligt i både ljuft och ledt.
Utom lappen Lars Hätta, som följt med prof. Daa från Kristiania,
hade vi nämligen i Vadsö engagerat, som tolk i ryskan, en han-
delsbokhållare Dahl, som också någorlunda kunde tala finska.
Båda våra följesvenner visade sig under hela resan trogna och
skickliga, så att vi hade allt skäl att vara nöjda med vårt val.
Vi skulle nu öfver den ungefär 2 mil breda fjorden till Pasvig
i Sydvaranger, den sista ordentliga hamnen på norska kusten.
Derifrån hoppades vi få följa ett stycke inåt längs lyska kusten
med Vadsö tullkutter, som skulle göra en krysstur åt de kan-
terna. Ångbåten gick icke tvärs öfver fjorden, utan skulle först
göra en sväng inåt till Nässeby. Vi föredrogo imellertid att
heldre följa med ångfartyget än att taga båtskjuts tvärs öfver
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fjorden, i hopp att komma lika hastigt fram, på samma gång
som det vore både billigare och beqvämare. Men den gången
missräknade vi oss. Under turen till Mortensnäs kom hafs-
tjockan så tät som en \ägg drifvande in öfver fjorden från Is-
hafvet till och inhöljde oss snart så i sin hvita slöja, att vi icke
kunde se från stäf till stäf. Det lär ofta vara händelsen, att
hafsdimman i slutet af Juni och början af Juli kommer in från
Ishafvet mot Vadsö och Fiskerön, men mera sällan att hon går
in i Varangerfjorden. Hon begynner, när isen lossnar i Hvita
hafvet, och härrör troligen från de i Golfströmmen smälta is-
massorna. Inhöljda i dimman, nödgades vi gå med sakta fart,
men stötte icke dess mindre kl. 11 förmiddagen pä ett skär eller
grund utanför Mortensnäs och suto fast, likväl utan minsta fara
för fartyget. Kl. 11 om aftonen, da vi åter hade högvatten,
försökte vi att slippa lös, och bland åtskilliga medel, som an-
vändes, anstäldes också en språugmarsch från den ena relingen
till den andra af hela manskapet ombord, norrmän, finnar, ryssar
och lappar, för att få fartyget i en vaggande rörelse, men för-
gäfves. Först följande dag kl. 11, efter 24 timmars förlopp, efter
lossning af ankare, kettingar, kol m. m. och förnyad språng-
marsch gick fartyget loss och vi fortsatte turen 24 timmar akterut
i vår kosa.

Om aftonen den 23e, då vi voro ombord på fartyget, sago vi
på Sydvarangersidan stora S:t Hans' (midsommar) bloss. Läns-
man Klerk med familj och andra hade gladt sig åt, att vi skulle
hafva kommit efter, som bestämdt var, och de hade träffats framme
vid landningsplatsen l mil bortom sitt hem, i väntan på en treflig
S:t Hans natt tillsammans med oss och fartygets öfriga besätt-
ning. Men kl. 3 om natten hade de måst resa tillbaka igen,
och det var derföre intet under, att de kl. 5 om eftermiddagen,
då vi ändtligen ankommo, voro en smula snopna.
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Sydvaranger. Beskaffenhet. Nybyggare. Fiske. Jagt.

Sydvaranger eller landet på sydsidan af Varangerfjorden
kallades i gamla dagar "Kaftesiden", (af ftaft, timmerstock),
ty befolkningen på de skoglösa kusterne kring Vadsö hemtade
härifrån sitt byggnadstimmer. Under de sista 20 åren har be-
folkningen i Sydvaranger, i synnerhet genom inflyttning affinnar,
tilltagit så, att distriktet nu utgör ett eget prestgäll med 2 kyrkor.
Den ena af dessa, som är uppförd helt n}ligen, står vid stranden
af wVuorjem u eller Jakobselfven, icke långt från det 363e eller
sista af de stenrös, som beteckna gränsen mellan Norge, Byss-
land, Finland och Sverige. Hon är således bygd på den yttersta
udden af norskt land, som den norska kyrkans sista vakttorn
mot den östliga kolossens åtskilliga trosbekännelser och som ett
märke pa, att här begynner eller, om man så vill, här ändar
konungariket Norges odelbara och oafhändeliga jord.

Jag har en viss förkärlek för Sydvaranger, och dröjer gerna
en stund vid beskrifningen om det samma, innan jag för läsaren
längre öster ut eller inåt på de trakter, som nu tillhöra detryska
riket, men som också en gång voro underlagda Norge som
skatteland.

Då man någon tid rest längs Nordvarangers nakna och
dystra klippkust, der intet barrträd växer, knappt nog björk-
buskar förmå spira fram, och kommer till den södra stranden
af Varangerfjorden, öfverraskas man behagligt vid inseglingen
genom en af de tre djupa fjordarne, Jarfjorden, Bögfjorden eller
Neidenfjorden, som genomskära detta landskap. Eedau i myn-
ningen af dessa fjordar uppträder björken buskformig och täcker
i förening med åtskilliga ljungarter somliga partier af kustens
ofruktbara granitfjäll. Kommer man längst in i fjordarna, får
landskapet en ännu blidare karakter, då björkträden blifva an-
senligt större, medan frodigt gräs betäcker stränderna. Ännu
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en half mil längre inåt fjordänden träffar man på stora, sam-
manhängande och rätt frodiga furuskogar.

Sydvaranger genomskäres af tre stora elfvar, Jakobselfven,
Pasvigelfven och Neidenelfven. Alla tre äro ypperliga laxelfvar.
Den största vattenmassan och den största rikdomen på fisk har
likväl Pasvigelfven, också kallad Klosterelfven, derföre att lax-
fisket i elfven fordom tillhörde Peisens kloster. På lappska
heter elfven Batscheväi-jok (Skytterdals-elfven). Enaresjön, hvars
ytinnehåll lär vara omkring 60 geogr. Q mil, har genom denna
elf sitt utlopp i Bögfjorden. De vackraste och intressantaste
trakter finnas också längs Pasvigelfvens stränder, fram emotEnare-
sjön. På en sträcka af omkring 9 mil utgör elfven gränsen mellan
Norge och Byssland.

I Sydvaranger, liksom i hela Finnmarken, höjer landet sig
icke någonstädes upp till imponerande, höga fjäll. Då man der-
före kommit ungefär ett par mil upp längs Pasvigelfven och
stiger upp på en af de högsta åsarna, har man en öfver måttan
vidsträckt utsigt. Men hvad som skall förundra hvar och en.
som kommer till Finnmarken med de allmänna begreppen om
vegetationsförhållandena under 69e —70e breddgraden, är, att man
här både söder-, vester^ och österut milsvidt icke ser annat än
ett haf af furuskog, hvarigenom Pasvigelfvens breda yta slingrar
sig och flere af de många insjöar glimta fram, som elfven danar
på sin väg mot kusten. Så långt ögat når, består landet blott
af vågformiga åsar, skogbevuxna ända till toppen, då man un-
dantager en bar kulle långt söder ut — omkring 7 mil från
kusten — kallad ~~Galggo-varre" eller Kärringfjället. Jag hade
ingen aning om, att det här på Finnmarkens utkant, men likväl
inom våra gränser, skulle finnas ett så vidsträckt skogland, hvilket
från Klostervattnet till det ställe upp mot Enaresjön, der gränsen
skär elfven, kan anslås till icke mindre än 50 geogr. Dun! (se
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Forstmester Barths Indberetning om Skovforholdene i Fin-
marken P. 140).

Furuskogen börjar blifva tät, då man kommit ett par mil
uppåt elfven eller — med andra ord — söder ut Han står
då både tät, hög och temligen tjock, så väl längs elfkanten som
längs insjöstränderna, ända på de yttersta framskjutande näsen r

ännu temligen orörd af yxan, åtminstone längre upp vid elfven,
der man ofta ser urgamla träd med tätt grenade och vackert
formade kronor ligga kullstörtade, dels ute i elfven, dels i in-
sjöarna, men alltid fallna åt den sida, hvarifrån de pä sina gamla
dagar saknat det nödvändiga stödet.

Här och der är furuskogen insprängd med löfskog, i synnerhet
björk. Somligstädes, der antagligen i gamla dagar skogseld gått
fram, är björkskogen alldeles öfvervägande och så frodig, hög
och tjock, att han, om man ville, kunde begagnas till bygnads-
timmer. Asp och al finnes också här och der. Af aspträd såg
jag mellan Kloster- och Långvattnet så stora som de vackraste,
man ser söder ut i landet, med stammar så tjocka, att det knappt
var möjligt att famna om dem.

Pasvigelfven utmärker sig framför andra Finnmarkens elfvar
derigenom, att hon bildar en hel mängd smala insjöar, så vidt
jag erinrar mig, inalles tolf, af hvilka ett par äro från I—l|
norsk mil långa. Elfstyckena mellan insjöarna äro deremot i
allmänhet icke mera än £ mil långa. Antalet forsar i elfven
skall belöpa sig till tjugonio. Vattendraget är farbart ända från
hafvet till Enaresjön på det i Finnmarken och svenska Lapp-
marken allmänna sättet, att två man i en båt med långa stakar
staka eller stöta sig fram tätt invid elfbrädden och draga båten
på land förbi de värsta forsarna, der en smal stig vanligen är
"oplunnet" eller belagd med trästockar så pass, att två man
med temligen stor lätthet kunna draga åstad med en vanligt stor
elfbåt.



Strandparti vid Männiköjärvi.
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Elfbåten är lång, smal, med låga bord och lätt. Han har
ingen köl och flyter derföre på ganska grundt vatten. Flere än

två resande kunna icke fraktas ien båt. Färden uppför Pasvig-
elfven lättas betydligt af hennes många insjöar, der man i de
smala och utomordentligt lättrodda elfbåtarna finner omvexling
och hvila efter den ansträngande stakningen i elfstråken. Den
eftersta karlen är i elfbåten, liksom under seglats, alltid befäl-
hafvare. Han styr och måste kunna hålla fast båten, till och
med i ett hvitskummande strömdrag, till dess kamraten i för-
stäfven fått fatta nytt tag, hvarefter båda med förenade krafter
skjuta båten några alnar framåt. Utföre går det naturligtvis af
sig sjelft och ofta fortare, än den ovane i början tycker om. Men
ser det alltför farligt ut, eller tycker man icke om att rida ut-
före på strömdragets hvita rygg, kan man stiga ur båten och gå
längs med stranden och se på, huru finnen eller lappen lustigt
och pilsnabbt seglar utföre, stundom stående upprätt i båten med
upplyft stakestång, färdig att stödja både sig sjelf och båten,

om så behöfdes.
Blixtsnabbt går det utföre, som i en riktigt brant skidbacke.

Likhet är det också i det fallet att liksom den lösa snön kan
yra högt om skidlöparen, far man också i elfbåten vara beredd
på att få litet skumstänk öfver sig; men fara är dervid icke.

Bedan en fjerdingsväg från hafvet, strax ofvanför det ryska
kapellet, Boris-Gleb, kommer man till de första forsarna i Pasvig-
elfven, den ena strax efter den andra. Den sista är för hög för
laxen, som således icke kommer längre upp än en god fjerdingsväg
från sjön. Men några väl anbragta sprängskott skulle troligen
öppna honom väg 8 mil längre upp, kan hända ända till Enare-
sjön. Den vackraste af alla Pasvigelfvens forsar är Männikö-
koski, Furuskogsforsen. Han kommer rakt ut frän en insjö, som
också bär namnet Männikö järvi, Furuskogssjön, ett namn, som
han i fullaste mått förtjenar, då hans stränder rundt omkring
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äro tätt besådda med vacker furuskog, som är så godt som all-
deles oberörd af yxan, ty ännu hafva inga nybyggare der bosatt
sig. Det enda lefvande, som vi upptäckte längs hans stränder,
utom talrika familjer af flyttfoglar, som här lågo på 'é,gg, var
en förvildad tam ren. Uppskrämd, då vår båt kom förbi ett näs,
tog han språnget in mellan furuträden; men nyfiken, som alla
arter af hjortslagtet, blef han strax åter synlig, kastade så äter
plötsligt om och försvann i tjocka skogen.

Männikö-sjön smalnar i sin norra ända, som vänder sig mot
hafvet, temligen tillsammans, liksom i trattform, och allt efter
som insjön blifver smalare, börjar strömmen blifva starkare, till
dess på en gång insjöns blanka yta tvärs öfver hela sin bredd
afbrytes i ett brusande fall. Detta är Männikö-koski, hvaraf
planchen blott återgifver hälften. Männiköfallet är icke högt, men
minst 300 alnar bredt, icke heller brytes vattenmassan i jemn
linie, som i en bygd dam i en fabrikself, utan hon brusar vildt
och oregelmässigt ned mellan en mängd små klippöar, hvarifrån
några smärta och högkronade furuträd pittoreskt resa sig i luften»
imellanåt höljda i hvitt skum, som likt en snöhvit slöja då och
då kastas ända upp öfver deras mörka kronor.

Nedanför detta laga, men breda fall bildar elfven först ett
ofantligt stort bäcken, men ilar sedan liksom med förnyad styrka
äter bort i ett skummande lopp till nästa insjö. Har man kom-
mit alldeles ned på denna, kan man icke längre se något till
bäckenet uppe under det första fallet När man derföre efter
en hastig fart utföre vänder sig om och ser tillbaka, frestas
man att tro, att forsen plötsligt förlängts, så att han gått i ett
sammanhängande lopp från insjö till insjö. Sätter en båt öfver
bassängen, eller blifver en af ressällskapet efter för att fiska,
kunna hans kamrater nedifrån nästa insjö hvarken se båten eller

roddaren, utan endast fiskaren, som står upprätt i båten. För
dem der nere ser det derföre alldeles ut så, som om deras kamrat
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ginge helt beqvämt omkring och fiskade midt i forsens hvit-
skummande böljor.

Längs detta vattendrags stränder, hvilka hittills äro så godt
som alldeles obebygda, finnes icke allenast mera än tillräcklig
skog till bygnadstimmer, utan också till en del mycket godt
rödjeland till gräsmark, utom rikdom på åtskilliga slags fisk och
vildt. Så vidt man vet, bo på den norska sidan af elfven ännu
icke flere än 5—6 finnfamiljer, som på den aldrasista tiden köpt
land der af den norska staten. Men flere skola troligen snart
följa efter.

Det bästa rödjelandet skall finnas omkring 3 mil från hafvet,
vid det stora Klostervattnet samt vid Männikö-järvi. Om jord-
månen på först nämda ställe har en kunnig agronom sagt "att
den är särdeles rik, bestående af ett dels ganska tunnt, dels tem-
ligen tjockt humuslager, hvilande på ler-underlag. För personer,
som välja boskapsskötsel till hufvudnäringsväg, kan detta med
rika gräsmarker och utmärkt god löfskog utrustade, för nämda
bedrift särdeles lämpliga stråk, i synnerhet anbefallas."

Det kan följaktligen icke vara något tvifvel om, att ju en
del norska familjer här mycket bättre skulle finna lifsuppehälle
än mångenstädes långt söderut, i några af våra tätast befolkade
och med afseende på jordmånen ytterst fattiga fjälldalar.

Hvar och en, som rest med öppen blick för förhållandena
der norrut och här söderut, skall vara ense med mig häri och
beklaga, att dessa trakter företrädesvis synas skola upptagas af
en helt främmande befolkning, i grunden olika med oss till språk,
nationalitet, seder och — åtminstone i den första tiden — också
till sympatier, under det att våra egna landsmän i skaror också
der norr ifrån resa öfver till Amerika.

Nybyggare längs Pasvigelfven och dess insjöar skulle icke
allenast kunna söka sitt uppehälle med boskapsskötsel, utan äfven
väl kunna deltaga i de stora vårtorskfiskena, som falla längs
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båda sidorna af Varangerfjorden. Åtminstone skulle de med
större lätthet och större fördel kunna deltaga i dessa, än de
många finnar, som komma till detta fiske ända från Kemi, Kuu-
samo och trakter ännu längre ned i Finland. För flere år sedan
nedsatte en Hedemarking sig vid Klostervattnet Han bygde upp
ett bra hus, som innehöll 3 rum och 2 vindsrum, och dertill
lada och fähus. Gräsmark var der rikt tillfälle att få genom
att rödja upp i björkskogen, som stod tätt omkring husen och
på god jordmån. Men mannen var ett original, som lefde som
eremit och icke tog sig till annat än att anställa förtviflade ex-
periment med att odla kora samt försök att tappa ut en längre
bort liggande stor myr, som för den kunnige strax måste visa
sig icke vara odlingsarbete värd, utan helst borde förblifva att
vara hvad han i urminnes tid varit —en hjortronsmosse. 1855
sålde han stället till en finne, som nu troligen håller minst 12
kor. En annan finne stod samma år i underhandling med fogden
om att köpa ett stycke land vid Männikösjön, hvarpå han, efter
hans egna landsmäns utsaga, strax skulle kunna föda minst 6
kor, om han blott sloge det gräs, som växte upp af sig sjelft
rundt omkring. Ett så pass stort stycke land med växande skog,
som stundom kan vara tillräcklig till bygnadsvirke, brukar staten
sälja för s—lo spd.

Utom boskapsskötsel och hafsfiske som hufvudnäringsmedel
finnes öfverallt längs Pasvigelfvens vattendrag rikt tillfälle till
färskvattensfiske. Laxöring, sik och harr finnas i mängd, så väl
i elfven som i insjöarna. Vildt finnes der också. Svanen, gåsen,
otaliga änder och andra af våra allmännaste flyttfoglar rufva
längs det stora vattendragets skog-, busk- och mossbevuxna
stränder. Ripan finnes i mängd och en och annan storfogel —

eller tjädertupp och höna — träffar man likaledes på i de tä-
taste skogspartien. Behållningen af jagten blifver likväl här,
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som öfverallt i landet, af underordnad betydenhet och icke att
lita på i längden.

En sportsman eller en, som idkar fiske och jagt för sitt nöje,
skall deremot här i en af de alltid ljusa månader, då solen aldrig
går ned, ännu kunna finna mångsidigare och intressantare syssel-
sättning än må hända på något annat ställe i landet Det är
visserligen långt bort och högt upp, innan man hinner trakten,
men så lönar det också omaket, när man hunnit fram. Man
kan begynna med laxfiske vid Pasvigelfvens mynning, i fall elfven
icke är utarrenderad, och, om man vill eller duger dertill, kan
man sluta med vildrenjagt uppe vid Enaretrakterna. I mellan-
tiden har man småjagt och fiske i rik omvexling.

Som medlem af ett resesällskap, som för några år sedan i
Augusti månad gjorde en tur uppåt längs elfven, hade det fallit
på min lott att skaffa färsk fisk. Detta var vanligen en långt
lättare uppgift än att skaffa vildt före den 15e Augusti, då ripan
efter lagen ännu icke är jagtbar, och man således, för att kunna
njuta sin middag med godt samvete, måste hålla sigtill de fogel-
arter, som äro fredlösa hela året igenom, nämligen flyttfoglar,
t. ex. änder, snäppor och beckasiner. Efter den 15e Augusti
är uppgiften att skaffa vildt här lika lätt för jägaren och —

efter min individuella mening — långt intressantare. Jag var
imellertid nolens volens fiskare. På ett par timmars tid kunde
jag nästan öfverallt draga upp så mycken laxöring och harr, att
nio karlar hade nog för en hel dag, oaktadt sex af dessa karlar
voro finnar och lappar, hvilkas magar, i synnerhet de sist nämdes,
beqvämligt kunna intaga dubbelt af livad en vanlig uthungrad
norsk mage kan rymma. Men det måste man då åter medgifva,
att de, en gång ordentligt fullproppade, också godt kunna hjelpa
sig ett helt dygn utan mat.

Icke blott i de korta elfstråken, utan i synnerhet i insjöarna
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eller, rättare sagdt, på de så kallade "Huve", lappska: Guoika-oaivve,
(forshufvudena), strax innan insjön öfvergår till elf, der strömmen
är så stark, att ytan nästan alltid är blank som en spegel, —

just der höllo sig i synnerhet otaliga massor af fisk. Härtill
kom, att på de flesta ställen här hade ännu aldrig förr någon
konstgjord fluga berört vattnets yta. Så snart derföre flugan
eller flugorna — om man hade flere på — vidrörde vattenytan,
slöks hon också ögonblickligt af den närmast stående, 3—6
markers laxöringen eller harren. En väl gjord och väl kastad
fluga åstadkorn ett formligt uppror ute på dessa, hittills orörda
"huven". Icke blott just der, som flugan fallit, blef det pla-
skande i vattnet, utan i ysterhet eller ett slags vildhet spratt
fisken upp och slog med stjerten på vattenytan också rundt om-
kring i närheten. Den lycklige eller rättare sagdt olycklige, som
tingat denna rara avis till fluga, strök imellertid åstad dermed
in bland sina kamrater. Nu måste det visst alltid vara en obe-
haglig missräkning för fisken, när han får den konstgjorda flugan
i gapet i stället för en naturlig eller ätbar, och detta medför,
som hvar fiskare vet, att han alltid gör en hel del krumsprång
och volter. Men här voro fiskens rörelser så ovanligt förtviflade,
att jag måste antaga, att han förföljdes och plågades af en hel
del svultna kamrater, som ännu voro af den mycket rimliga
meningen, att han snappat upp en stor läckerbit — ungefär som
när en kyckling fått fatt på en stor mask, och hans kamrater
förfölja honom för att draga fångsten upp ur halsen på honom.
Fick man icke strax napp, var det ingalunda för det, att der
var brist på fisk eller vilje hos fisken, utan tvärtemot för det
att hetsigheten och konkurrensen i början voro för stora. Den
förste, som fick tag, for bort, men upphanns åter, långt förr än
man fick honom i land, af andra, och af den plötsliga ökningen
af vigten på spöet kunde man tydligt nog känna, att nu nappade
N:o 2 och nu N:o 3, om man hade så många flugor. Jag fann
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mig bäst betjent med att begagna två flugor och ett mycket
solidt tafs. Som oftast begagnade jag båt, rodd af en förfaren
lapp, som noga kände till, huru långt nedåt "huvens" städse
tilltagande ström han tordes låta båten drifva, i det han rodde
"poiki-poiki" eller från den ena sidan till den andra, snedt öfver
strömmen. I fall jag hade tid på mig, fiskade jag naturligtvis
rationelt eller lät fisken, som engelsmannen säger, "play" sin
tid och löpa sig trött, innan jag halade in honom. Men stundom
gjorde jag hastverk och firade då blott ut 2 flugor i ändan af
en refstump, som strömmen strax förde med sig nedåt. Med
de starka tafsar, jag begagnade, och de stora flugorna kunde jag
då utan krus i en handvändning draga upp två och två fiskar i
taget Lappen N:o 2 i båten lösgjorde dem af krokarna, refven
ut igen, och på en timmes tid var det en lätt sak att draga upp
25—30 laxöringar och harrar om 2, 4 å 6 markers vigt pr stycke.

De båda lapparne, som jag hade i båten, jublade som små
barn, icke så mycket öfver den rika fångsten, som öfver detta
för dem så ovanliga sätt att fiska och förundrade sig i synnerhet
högligen öfver denna trolldomsaktiga agn, som aldrig förnyades,
men alltid var lika förförisk för harren, eller som de — på grund
af felaktig eller uppsåtlig miss-uppfattning af norskan — kallade
honom Njoammel o: haren. I sin ifverattse "-Njoammel njuikotu

o: haren hoppa, var roddkarlen flere gånger nära på att glömma
rodden och en gång hade draget på "huven" på ett hår närafört
båten med sig öfver forsstupet. Roddkarlen hade låtit båten
glida längre och längre nedåt, frestad af att fisken blef större
och större och nappade ifrigare och ifrigare, ju längre vi kommo
ned. Nu var det icke mera än nätt upp så långt, att han med
användande af all sin kraft förmådde få makt med strömmen, och
jag ropade derföre till honom: '-Suga bajas, suga bajas!" Ko
uppåt! Men nu träffade det sig så, att jag just i samma ögon-
blick fick napp på båda refvarna och mera än några få punds
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vigt ville det icke till för att båten, oaktadt lappens förtviflade
ansträngningar att ro uppåt, lika väl skred nedåt mot forsen,
som likt ett gapande odjur sög vattnet ned i sitt svalg. "Doaras
gaddaH" Snedt öfver mot stranden! skrek jag då och släppte
de båda refvarne så att de fritt snurrade af vindarna, som lågo
i båten. Genom att lägga båten bitet på sned och ro mot
stranden var det just jemt vi nådde land, nästan rakt öfver
forsens stup, der två andra af vårt folk, som sett faran, stodo
färdiga och fattade i båten, då han tornade mot stranden. Hade
roddkarlen hållit i ännu ett par sekunder att ro rakt mot ström-
men, skulle vi helt visst alla tre gjort en närmare, men mindre
behaglig bekantskap med laxörings- och harrfamiljerna i närmaste
djup nedanför.

Under det att jag fiskade, hade jag då och då hört knallen
af mina reskamraters dubbelbössor längre uppe vid Männikösjöns
vass-stränder, och då vi åter samlades, fattades oss hvarken fogel
eller fisk till vår middagsmåltid på gräsbacken utanför tältets dörr.

Hvilka guldgrufvor funnes icke här för en hungrig Kristiania-
söndagsflugfiskare ! Huru han skulle frossa här i en af dessa
stilla solskens Julinätter, hvilkas underbara skönhet icke kan be-
skrifvas, utan måste ses! Men myggen! Gör intet, när man är
försedd med slöja och handskar. Dessutom fiskar, jagar, arbetar,
ja till och med fotograferar man här uppe om de ljusa nätterna
och hvilar i sitt tält eller i sin båt om dagen, då hettan icke
sällan går upp till öfver 20° Eéaumur i skuggan.

Gränsuppgörelsen år 1826.

Gränsen mot ryska Lappland upp- och afgjordes, som be-
kant, genom konventionen af den 14° (2 a) Maj 1826, under-
tecknades i Petersburg på Rysslands vägnar af kansleren, grefve
Nesselrode och på Sveriges och Norges vägnar af ministern,
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baron Palmstjerna och ratificerades sedermera af båda suverä-
nerna. Vid denna konvention blef ett distrikt, — som kallades
"Fsellesdistrikt", det gemensamma distriktet, derföre att Norges
och Rysslands invånare från gammalt haft lika tillträde till det
samma, och som sträckte sig från den östliga bredden af Buge-
fjorden, af ryssarna kallad Veres, till midten af Fiskarön —

sa skiftadt, att Norge behöll kuststräckan intill Jakobselfven
och Ryssland den österom liggande kuststräckan. Tid denna
delning erhöll Norge ingalunda lejonparten. Tvärtemot Under-
söker man den officiela kartan öfver "Faellesdistriktet\ som upp-
rättades år 1825 af bägge ländernas kommissarier, finner man,
att afståndet i rät linea mellan detta distrikts ändpunkter pa
kusten utgör 90—100 verst, hvaraf något öfver \ tillfallit Norge,
medan den del af inlandet, som Norge behöll, likaledes är mindre
än Rysslands andel. Men den fördelen vann man likväl, att strid
om dessa trakter härmed skulle för framtiden vara omöjliggjord.
Denna slutliga uppgörelse afslöts jemt 500 år sedan stridig-
heterna begynte. År 1326 betraktade Norge sig nämligen ännu
som herre öfver hela Kola-halfön eller nästan hela det nu va-
rande Ryska Lappland, likväl så, att under det att norrmännen
kräfde skatt (af lappar och halflappar) intill Yeleaga (Vieljok vid
Umba), hade Ryssland åter rätt till att kräfva skatt (af kareler)
i norska Finnmarken intill Lyngstuen. Hela landet från Lyng-
stuen till Veleaga var således långt tillbaka i tiden på visst sätt
också ett slags gemensamt distrikt. Rysslands rätt till attkräfva
skatt i Finnmarken förstods likväl aldrig annorlunda än som en
blott och bar rätt öfver personer eller rätt till att kräfva skatt
af individer, (kringflackande karelska jägare), hvarhelst dessa
furmos. Denna rätt var alldeles icke förbunden med eller grundad
på någon länshöghet eller reel rätt till landskapet. Det samma
kunde man ock tänka sig hafva varit fallet med norrmännens
rätt i afseende på det nu varande ryska Lappland, sä att de t. ex.
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icke skulle haft rätt till kräfva skatt af en ryss, om någon
sådan der nedsatte sig. Men i några manuskript angående Finn-
marken, som förvaras på det norska riksarkivet, finnes ett par
anteckningar, som jag hittills icke sett anförda nägonstädes, och
som tyda på, att Norges rätt med afseende på dessa östliga
trakter erkändes af Ryssland som mera än rätt öfver individer,
eller som verklig länshöghet. I en räkenskap för tidrymden från
Philippi Jacobi dag (la Maj) 1611 till Phil. J. dag 1612 öfver
den skatt, som "uppburits och af gammal tid varit sedvanlig af
finnarne på Nordfjället-4 (ryska Lappland) finnes således anfördt,
att af "Munkarne och borgarena i Malm is (Kola) uppbars för
deras laxfångst följande: Af munkarne för 2\ laxfång 21 kopek
och af 5 borgare, af hvar för \ laxfång 3J kopek." Likaså finnes
anfördt i "Mandtal över Finneskatten över Vardöhus Lehn 1599:
Efterföljande byar, Orre (o: Örafjord), Leidz (o: Litsa) och Bo-
meni ligga också på Nordfjället, och bruka munkarne i Pesand
(Peisen) kloster (hvarom mera senare) deras (o: lappames) mark
och elf och gifva derföre på deras vägnar till Norges
krona årligen 18 mark danskt." De till Kola och klostret
i Peisenfjorden inflyttade ryska kolonisterne måste alltså för att
få begagna landet och dess herrligheter också betala skatt till
Norges krona. Detta var deremot ingalunda fallet med de till
Finnmarken inflyttade norska kolonisterna i förhållande till Ryss-
land. Häraf ser man, icke blott, att lapparne i ryska Lapp-
land betraktades, liksom de fortfarande au i dag betraktas, som
de der, hvilka landet tillhör, eller hvilka det allena tillkommer att
draga nytta af dess herrligheter, utan med rätten till att kräfva
skatt af lapparne följde också för Norges krona rätt till att kräfva
skatt af ryssar eller andra, som ville draga nytta af dessa samma
herrligheter, antingen nu dessa furmos på "mark eller i elf."
Norges rätt var således också här uppenbart icke blott herre-
dömet öfver individer, utan tillika en reel rätt öfver landet, i
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alla händelser intill Kola. Efter E. J. Jessens berättelse i hans
Norges Historie fra 1763 sändes 1582, då Kolas bebyggande var
påbörjadt, "Deputerade till Malmis (Kola) för att protestera mot
Malmis's byggande. Det svar, de fingo, var, att den icke skulle
lända Norge till nackdel,... utan ämnad också till deras bästa,...
och endast åsyftad mot sjöröfrarne och andra menniskor till
att skaffa kofferdifolk beskydd. Samma år har den danske ko-
nungen kraft skatt af munkarne i Kola kloster, hvartill de hafva
svarat: De bekände, att landet der tillhör Norges krona,
de hade som fattigt folk bygt der i dessa utöknar och lefde af
Guds gåfvor, fisket." I århundradenas lopp lyckades det imellertid
Ryssland, förnämligast genom att uppbygga kyrkor och genom
att kristna lapparne, att tillegna sig herredömet både öfver indi-
vider och land, så att det 1826 återstod blott en obetydlig del
som kallades gemensamt distrikt, och som då delades, som förut
är uppgifvet.

Hos ett par nyare ryska författare finnes denna gränseupp-
görelse omtalad och, märkligt nog. framstäld som alldeles obillig,
för hvad Ryssland angär. I ''Besedi o severe Rossii" — (Samtal
om det nordliga Ryssland), 1867 — Pag. 225 säger B. L. Do-
linski: "Den verkliga gränsen mellan Ryssland och Norge utgick
— och bör naturligtvis utgå — till näset Veres, Bugönäs. Mellan
detta näs och ändan af den nu varande gränsen, på en sträcka
af 70 (?) verst, befinna sig fjordarna Neiden, Pasvig (o: Bög-
eller Klosterfjorden) och Ravdin" (o: Jarfjord, lapp. Ruovde-
vuodna, Jernfjorden). Att gränsen borde gå sä, har Dolinski
utfunnit efter en del gamla ryska kartor. Det finnes också några
kartor, utgifna i Ryssland före delningen, som upptaga det ge-
mensamma distriktet såsom delyis eller helt och hållet tillhö-
rande Ryssland. Detta förklarar ma^hända, huru den meningen
kunnat bilda sig, att de ryska intressena blifvit uppoffrade genom
konventionen af 1826. Imellertid finnas också kartor, som göra
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sig skyldiga till motsatt origtighet. En karta öfver europeiska
Ryssland, utgifven i London 1808, "öfverensstämmande med
Vetenskapsakademiens i S:t Petersburgs nyaste kartor" "> betecknar
det gemensamma distriktet som helt och hållet tillhörande Norge,
Fiskarön deri infattad. Nämde ryska författare finner förmod-
ligen också, att det icke är nog att vara i besittning af en del
hvarandra motsägande kartor; ty han slutar med det diktatoriska
påståendet, att, "huru det nu än förhåller sig" (med dessa kartor),
"så är det i alla fall obestridligt, att den nu varande ryska
gränsen mot Norge, såsom icke införd i traktaterna (Kak nje
vnesennujo ve traktatii), ej kan anses för gällande (djeistvitelnui,)
och att således de ofvan nämde hamnarna, (Pasvig, Neiden och
Ravdin), äro Rysslands ovedersägliga egendom."

Som nu är visadt, synes påståendet bero icke blott på full-
komlig ovetenhet om, att den omhandlade kuststräckan var en
gemensam jord, hvarpå Norge icke hade mindre berättigad for-
dran än Ryssland, och att skiftning af samäga i allmänhet icke brukar
gå till på det sättet, att den ena parten behäller det hela — utan
författaren synes icke heller känna till, att uppgörelsen är under-
tecknad af bägge rikenas kommissarier och ratificerad af båda
rikenas suveräner. Som bekant, är gränsen nu under 1871 på
nytt uppgången och åter stadfäst af kommissarier från Ryss-
land, Finland och Norge. Författarens obekantskap med de geo-
grafiska förhållandena på dessa håll visar sig tydligt nog på en
karta af honom sjelf öfver ryska Lappland, som medföljer boken
~'Besedi.a Han räknar så kusten från Veres (Bugönes) till
Jakobselfven — eller den del, som Norge behöll, för 70 verst
"eller längs hafvet c. 500 verst" (!!), medan han på ett annat
ställe räknar sträckningen från Jakobselfven till Svjatoinos för

1 The Eussian dominions in Europé, drawn from the latest maps by the
Academy of sciences, St. Petersburgh, revised and corrected with the Post
Roads and New governments from the Russian atlas of 1806 by Jasper Nantial.
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400 verst, och likväl är den senare minst sju gånger så lång
som den förra.

På grund af denna, både historiska och geografiska obe-
kantskap med de rätta förhållandena, anser han Ryssland all-

deles fororättadt genom gränseuppgörelsen af 1826. "Oss åligger",
säger han derföre, "skyldigheten att från Norge taga det, som
det orättmätigt tillvallat sig, nämligen en sträcka af Ishafvets
strand, 500 verst lång (!!), med tre af de förnämsta hamnarna,
Pasvig, Neiden och Ravdin." En annan rysk författare, Siderof,
uppgifver i samma bok pag. 194 den uppgifna sträckan blott
till 200 verst. Bägge författarne äro imellertid ense i att kasta
skulden för denna uppgörelse på "den ryske stabsofficeren" (Öf-
verstelöjtnant Galamin), "som" (1826 tillsammans med de norska
kommissarierna) "uppgick gränsen" och "som i mutor mottog 20
räfskinn och 2000 spdlr" L Beskyllningen är både skamlig och
löjlig; men då hon står på två ställen i tryck på ryska, kan
hon också citeras här. Det är högst sannolikt, att denna historia
härrör från en helt simpel omständighet, nämligen att berörde
ryske kommissarie köpt 20 räfskinn för 2000 spd., ett pris, som
ingalunda är orimligt, då ett silfverräfskinn i Ryssland anses
vara det kostbaraste pelsverk och icke sällan betalas med 100
spd. Man har således antagligen berättat, att kommissarien "har
fått 20 räfskinn för 2000 spd.", men sedan har detta gjorts till,
att han "fått 20 räfskinn och 2000 spd."

"Lyckligtvis är den kejserliga ryska regeringen* — säger
den svensk-norska ministern i Petersburg — "alltför rättskaffens
till att låna öra till slika författares ogrundade påstående, och
aktar sina naboars rättigheter, på samma gång som hon förstår
att ingifva respekt för sina egna. Kan man väl ett euda ögon-
blick föreställa sig, att Ryssland under dessa underhandlingar,

1 Besedi o severe Rossii p. 194.
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som varade i åratal, har låtit taga sig genom öfverraskning, eller
att det med berådt mod skulle afstått distrikt, som faktiskt till-
hörde de samma? Den minsta allvarliga eftertanke borde vara
nog till att bevisa det litet grundade i en sådan förmodan."

Om befolkningen i Sydvaranger uttalar den först nämde för-
fattaren sig sålunda: "Desse norrmän (o: norske undersåtar, som
bo i Sydvaranger), som liksom de nordliga finnarne höra till
den finska folkstammen och alltid ligga i strid med det skan-
dinaviska elementet, älska ryssarne och sätta värde på den ryska
regeringens bevågenhet, efter alla de personers utsaga, som äro
närmare bekanta med deras stämning (!!). De dragas ju till
Ryssland redan af den orsaken, att de endast derifrån kunna er-
hålla korn, som de icke producera hos sig sjelfva. Vid åter-
upprättande af den verkliga gränsen kan man med full öfver-
tygelse säga, att icke en enda af de norska undersåtar, som
bosatt sig der, skall lemna sin bostad, utan att de alla med fullt
bifall skola blifva ryska undersåtar (??). Men icke nog härmed,
— de bästa och inflytelserikaste af det nordliga Norges invånare
skola öfverflytta till de nya platserna (som skola anläggas), på
den murmanska kusten, om blott d,e hinder undanrödjas, som nu
hejda bosättningen pä denna strand, som har öfverflöd på natur-
liga rikedomar och utan jemförelse erbjuder flere beqvämligheter
än det nordliga Norge. Detta är den allmänna öfvertygelsen
hos alla dem, som känna de der varande förhållandena (!!)."

Då Ryssland således efter sina egna författares utsaga har
större lshafskust än vi med isfria hamnar, rika fisken och bättre
kolonisationsterräng, men ändå, som Dolinski sjelf säger, "icke
har velat och icke förstått sig på att begagna dessa rikedomar*,
hvad kunde det väl gagna denna stormakt, om hon ytterligare
genom ett eller annat maktspråk fråntoge sin fattige nabo ett
obetydligt stycke land, som denne har begynt att flitigt upp-
rödja och bebygga, ett stycke land, som i förhållande till det
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ofantliga ryska riket icke är så stor som en enda bokstaf i för-
hållande till en tryckt sida i denna bok

1825, då dessa trakter voro gemensam norsk-rysk egendom,
belöpte sig befolkningen i hela "Fällesdistriktet" icke till mera

än 82 protestantiska och 67 grekisk-katolska individer. Efter
delningen har följden af den norska styrelsens envälde öfver sin
andel af ödemarken varit den, att nu på den samma uppstått
ett nytt norskt prestgäll, Sydvaranger, der befolkningen efter
sista folkräkningen (1865) består af 1,171 individer. Af dessa
äro 194 norrmän, 339 finnar, 539 bofasta och 86 nomadise-
rande lappar, samt af blandad race 4 norsk-finska, 8 norsk-
lappska och 19 finsk-lappska individer. Samtidigt härmed äro
dit "införde tjenstemän, prest, läkare och domare, samt post-
och ångfart." Beskyddad af de norska lagarna, har enhvar ar-
betsam man, som ville, kunnat flytta dit. Finnarne och lap-
parne — eller den del af denna befolkning, som icke hör till
den skandinaviska stammen" — har här, som annanstädes i riket,
alldeles samma rättigheter och samma tillgång till begagnande
af landets herrligheter som norrmännen. På det hela behandlas
de så, att de ingen upptänklig orsak hafva till att föredraga
ryskt medborgareskap för norskt. Må hända vill man invända,
att skatterna i Norge äro större än i Finland och Ryssland.
Men om så vore, är orsaken ingen annan än den, att här hos
oss användes långt mera till befrämjande af folkupplysning och
kommunikationer, samt till att försäkra hvar individ sin rätt
och sin egendom, än i det förra landet. Den del af det ge-
mensamma distriktet, som tillföll Ryssland, är deremot framgent
så godt som alldeles obebodd och obegagnad, icke på grund af
dåliga vilkor för kolonisation, utan på grund af olika lagar och
styrelsesätt.

Jag vågar derföre också — efter min kännedom om för-
hållandena — uttala som min öfvertygelse, att, om genom något
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maktspråk skuggan af den ryska örnens vingar skulle sträckas
ut öfver den omhandlade delen af Sydvaranger, hvilket Gud för-
bjude, skulle det inom det sammas område blifva lika så öde
och liflöst, som det nu är på de tillgränsanderyska fiskekusterna,
hvilka jag senare hade tillfälle att besöka och senare här skall
beskrifva.

Boris och Gleb. Trifan. Skult lappar. Brölloppsseder.

Vid brädden af Pasvigelfven, ungefär en fjerdingsväg från
hafvet, ligger det lilla kapellet Boris och Gleb, så kalladt efter
två ryska helgon. Det skall, efter ryskt påstående, vara bygdt i
det 16e århundradet af munken Trifan och skulle således nu
vara öfver 300 år gammalt. Traditionen förtäljer, att Trifan
sjelf skall hafva huggit timret, burit fram det på sina skuldror
och timrat ihop det. Af en holländare, Simon von Salingen,
hvilken som handelsresande i tre år (1565—68) reste omkring
i Lappland, har man en berättelse l från år 1591, hvari han för-
täljer, att han har sett och talat med Trifan och att denne be-
rättat honom orsaken, hvarföre han blef eremit och missionär.
"Han hade förut varit en väldig krigare mot fienden, hade
plundrat mycket folk på gränserna och utgjutit mycket blod, men
omsider hade han börjat känna ånger och samvetsqval öfver detta
sitt lif. Som penitens försvor han att bära finne i alla sina
dagar, omgjordade sin länd med ett simpelt bälte och beslöt
sig till att göra bot för Gud i ödemarken bland vilda djur långt
från menniskor, att aldrig mera dricka någon dryck, hvari fanns
humle, icke äta kött och dylikt. Derföre bygde han sig en
hydda ofvanför Munkefjorden, tog med sig sina bilder dit och
bodde der någon tid utan att se menniskor, åt icke annat än

1 Buschings Magazin. Halle 1773.
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fisk, som han sjelf fiskade, samt rötter och bär, som han fann
i skogen, till dess ryktet om hans heliga lif hann vida omkring
och mycket folk strömmade dit för att se honom och hans hydda.
Så bygde han ett litet kapell (Boris och Gleb?) och från den
tiden kom der ännu mera folk. Också fiskarena i trakten kommo
till kapellet och erlade donde eller offer, med tillhjelp afhvilket
bygdes ett större kloster" (i Peisen?) Visst är det, att munken
Trifan från Novgorod var en af de första missionärerna bland
lapparna på dessa håll. Efter en annan berättelse skall han
"genom en uppenbarelse af Frälsaren" blifvit befald att begifva
sig "till ett törstigt och otillgängligt land." "Han drog till
trakterna omkring floden Peisen eller Petschenga, der han träf-
fade lapparne, lefvande i afguderi, tillbedjande bilder, ormar och
andra kräldjur. Hans predikan mötte mycket motstånd, i syn-
nerhet bland lappames noaider eller trollkarlar. De grepo honom
i håret, slogo honom, kastade honom till jorden och hotade honom
med döden, om han ej lemnade "deras land. Ofta ämnade de
utföra sitt hot, men Herren hindrade dem deri. Sedan det
lyckats honom att genom ständigt predikande, genom sakt-
modighet och genom sitt gud fruktiga lefverne böja lappames
hjertan, drog han till Novgorod och vände tillbaka derifrån med
ett välsignelsebref från erkebiskopen samt byggmästare, med
hvilkas hjelp han bygde en kyrka vid Peisenelfven. Kyrkan stod
oinvigd i tre år; men då Trifan sedan kom till den nyligen
anlagda staden Kola, träffade han der en hieronomach Ilja (Elias),
som följde honom till Peisen för att inviga den nya kyrkan
och döpa lapparne." (I. Vahl, Lapperne och den lapske
Mission).

Trifans namn är framgent väl kändt bland de grekiskt-
katolska lappar, som bo vid Pasvig- och Peisenelfven; men deras
öfvertro eller tro på hans helighets makt och deras ringaktning
för honom äro ofta besynnerligt sammanblandade. Icke långt
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från Pasvigelfvens mynning kommer man ute i fjorden förbi en
håla i fjället, som synes vara från början bildad af förvittring, men
sedan något utvidgad af menniskohand. Denna hålakallas Trifan-
raige (Trifans håla). Man förtäljer, att detta helgon en gång
företog sig att rensa det beryktade Holmengrånäs, vid fjordens
östliga mynning, från de troll, som der hade sitt tillhåll och
som hindrade de sjöfarande att segla kring näset. För att
ändå komma fram, var man nödsakad att draga båten på land
öfver edet mellan Kongsbugten, lapp. Gonagas luokta, och
Holmengråfjord. På återvägen härifrån gjorde Trifan sig en
liten andaktsstund i den håla, som sedan bär namn efter honom.
"Inne i hålan", säger Keilhau ', "till hvars ingång man måste
klättra några alnar uppför den nästan lodräta klippväggen, mötte
först en grof lärftsduk som förhänge, derefter sjelfva helgedomen,
som bestod i ett litet måleri, föreställande en Guds moder, samt
i ett derunder hängande hvitt kläde med ett gyllene broderadt
kors. Framför bilden stodo tvänne smala vaxljus."

Kysslapparne försumma aldrig, när de resa här förbi, att
blotta sitt hufvud. buga och korsa sig. Är det deras afsigt att
resa ut på fiske eller jagt, pläga de ofta gå upp och offra ett
kopparmynt åt Trifan, för det att han skall hjelpa dem till en
rik fångst. Man kunde tro, att Trifan under tidens lopp blifvit
rik genom dessa offer, men detta är ingalunda fallet. Han äger
i denna dag må hända icke en enda kopek. Efter hvad man
berättat mig, är saken nämligen den, att om rysslappen är olycklig
på jagten eller med sitt fiske, gör han på återvägen åter en visit
upp till Trifan-raige och tager då icke blott tillbaka sin egen
gåfva, utan må hända också, hvad andra imellertid kunna hafva
offrat, så vida icke någon redan kommit i förväg dermed. En
af köpmännen i Vadsö berättade också, att då han en gång

1 Eeise i Ost- og Vestfinmarken 1831.
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ägde en berömd bild af helgonet Nicolaus, som han nu skänkt

till det etnografiska museet i Kristiania, brukade ryssarne, som

kommo till Vadsö, ständigt infinna sig för att bocka och korsa
sig för bilden, samt offra någon obetydlighet. Men vanligen
stal den offrande, hvad hans föregångare hade offrat eller också
någon ting, som husets ägare hvarken offrat eller tänkt offra.

Kapellet Boris och Gleb, som ryssarna gifvit namn af kloster,
ehuru ingen munk bor här, är ganska litet och bygdt af trä.
Det ligger på en liten backe, i en vacker björklund. Den ena
delen af byggningen höjer sig något öfver den andra hälften
och på den högsta delen af den samma står ett grekiskt-katolskt
träkors. Invändigt är kapellet deladt i två rum genom en vägg,
hvari finnes en dörröppning, som för från det första rummet —

eller det heliga — in i det aldraheligaste. I båda rummen
hänga några, efter utseendet mycket gamla helgonbilder. Flere
ljusstakar finnas också uppstälda här, samt åtskilliga saker, som

äro offrade åt kyrkan, upphängda på väggarna, t. ex. brokiga
halsdukar m. m.

Nära invid kapellet bo om sommaren 10—12 lappfamiljer,
som äro ryska undersåtar och af den grekisk-katolska bekännelsen.
De gå i allmänhet under namn af skultlappar, en benämning,
som lär härröra från den omständigheten, att de — i synnerhet
förr — nästan alla voro så bekajade med ett slags hudsjukdom
på hufvudet, att de hade så godt som intet hår. Nu ser man
blott sällan en sådan person, lack vare de norska läkarnes be-
mödanden. Det var för dessa skultlappars skull och detta lilla
kapells förmenta helighet, som ryssarne år 1826 fingo gränsen
dragen så orimligt och ofördelaktigt för Norge, som man kan
se på en vanlig karta. Kapellet kunde hvarken flyttas eller
öfvergifvas. Gränsen drogs derföre nedåt Pasvigelfven — och
en qvadratverst rundt omkring kapellet afträddes åt Kyssland på
den sidan om elfven, som för öfrigt är norskt land. Med denna
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qvadratverst behöllo skultlapparne också det för laxfiske bästa
stället i elfven. Men på samma gång som Ryssland fick gränsen
dragen så till sin fördel på grund af kapellet och dessa få rätt-
troende lappar, fästes under underhandlingarna, sä vidt man vet,
icke afseende vid, att längre in på det gemensamma distriktet,
i Peisen och på Fiskarön bodde, och bo ännu, flere lutherska
lappfamiljer, som således nolens volens blefvo ryska undersåtar.
Hade Norge i rätt tid der någonstädes uppfört en kyrka eller
ett aldrig så litet kapell, kunde gränsen möjligen varit annor-
lunda. Också i Neiden står en liten stuga, som två der boende
skulteiappfamiljer gifvit namn af kapell. Detta var likväl lyck-
ligtvis för obetydligt, för att kunna åstadkomma någon allvarsam
fordran; men för öfrigt har Kyssland genom kyrkan och sina
kyrkor gjort alla sina eröfringar på dessa kanter. De ryska
skultelapparne bo blott om sommaren vid Boris-Gleb — och,
som man kan se af ritningen, i några usla stugor, hvilka liksom
små staburar äro bygda pä stolpar. Allt omkring dessa stugor
vittnar om, att befolkningens hufvudbedrift om sommaren är
fiske. Massor af garn hänga på långa stänger, torsklinor på
väggarna, och knippor af torskhufvuden äro utlagda till torkning
på taken. Ett par kjärisser eller renslädar vittna om, att be-
folkningen begagnar renar till dragare om vintern. Skultelappen
äger ingen ko och slår derföre icke heller det gräs, som mycket
yppigt växer omkring stugorna. Han öfverlåter detta åt norr-
männen. Deremot äger han åtskilliga renar, som om sommaren
vanka fritt omkring i Pasvig och Peisen skogarna och genom sin
storlek utmärka sig framför de norska renarna. Som lappen i
allmänhet, kan också skultlappen arbeta mycket flitigt och ifrigt
till en tid. Men när honom då synes, att han skaffat sig mat
nog för en lång tid, lägger han sig ofta på latsidan, sofver, äter
och dricker, så länge förrådet varar. Nu måste man också med-
gifva, att under den del af sommaren, då solen aldrig går ned,



Skultlappar. 145

då ingen "tid" är, öfverkommer hvar och en deruppe en viss
frestelse att slösa bort dagen i ett dolce far niente. Om hösten
eller i Augusti månad, när skultlappen är mätt och fet, föraktar
han derföre ofta att förtjena 4 mark, ända till 1 spd. pr dag, i
händelse någon vill hafva honom med på en skjutstur. Men
är vintern öfver, våren kommen, förrådet uppätet och ännu intet
fiske begynt, då är skultlappen nog spak och villig till ar-

bete för rimlig betalning; ty då är han både mager och ut-
svulten, ja, så utsvulten, att han springer genom både eld och
vatten endast vid den lockande åsynen af torkadt torskhufvud.

De ryska skultlapparne |iro både i hänseende till språk, seder,
skick och utseende temligen skilda från de lutherska lapparne i
Sydvaranger. Männens drägt är också till en del rysk, liksom
alla qvinnor hafva anlagt den ryska hufvudbetäckningen. 1 kristen-
domskunskap stå de långt tillbaka efter dessa, då de icke kunna
läsa, inga böcker hafva och ingen skolundervisning få. Blott ett
par gånger om året kommer popen från Peisen till kapellet för
att hålla gudstjenst. Af somliga individers höga växt och rika,
rödaktiga skägg ser man tydligt, att de äro starkt blandade med
ryskt blod. Många af dem kunna också tala ryska, oaktadt ingen
ryss bor närmare dem än presten i Peisen. Deras lappska är
också starkt blandad med ord ur ryska språket. Deras dopnamn
äro ryska; ja, till och med namnen på renar, som eljest i alla
dialekter pläga vara ursprungligt lappska, äro af ryskt ursprung.
En ren med hvit hals eller hvitt hufvud kallas Bjäloshjei eller
Bjällof (rysk. bjellui, hvit). Svitsch kallas en ren, som en, som
är i lifsfara, lofvar åt helgonet Trifan för sin räddning. Är faran
väl öfverstånden, föres renen till kyrkplatsen, när der hålles
marknad, och säljes till den högstbjudande. För pengarna köpes
af presten vaxljus (r. svietchj, ljus), som uppställas i Boris och
Glebs kapell eller i Peisens kyrka och tändas, när vederbörande
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infinner sig för att under bugande och korsning timtals tacka
sitt helgon för hans bistånd.

Pomilj är också namnet på en ren, (af rysk. pominatj, bedja
för en aflidens själ). Då en man eller hustru dör, utväljes af
den dödes renhjord det bästa och felfriaste djuret. För betal-
ning öfverlemnas det till närmaste slagting och för penningarna
köpas röda vaxljus, som brännas hemma i huset, den aflidne till
ära. Enligt folktron kommer nämligen en engel, personens spe-
ciela skyddsengel, ned från himmelen för att hemta själen. Denna
för han likväl icke direkte till himmelen, utan i hela sju veckor
måste själen i sällskap med engeln |ka omkring med renen och
besöka hvart ställe, der den aflidne i lefvande lifvet någonsin
varit och uträttat något, antingen godt eller ondt. Själen pa-
minnes härvid om hela sitt föregående jordiska lif, om godt och
ondt, lycka och olycka, glädje och sorg, kärlek och hat, och så
vidt hon icke är alldeles oförbätterlig, skall det vara henne möjligt
att genom ånger ännu i sista stunden få tillträde till himmel-
rikets rike.

Egendomliga plägseder äro nu till stor del försvunna bland
lapparne. Vid bröllopp, barndop och begrafningar iakttaga de
ungefärligen samma plägseder och bruk, som råda hos deras mäk-
tigare grannar, antingen nu desse äro norrmän, svenskar eller
ryssar. Endast skultelapparne göra ännu till en del ett undantag.
Hos dem finner man ännu brölloppsplägseder iakttagna, som synas
härstamma från äldre tid, och som uppenbart synas tyda på, att
fordom bland lapparne, som bland andra vilda folkslag, varit
plägsed och bruk, att man, för att icke gifta sig med beslägtade,
måste röfva sin brud från en främmande — och aldrahelst från
en fiendtlig stam.

Till tjenare och tolk hade vi legt med oss en skultlapp
från Sydvaranger, vid namn Ivan Feodorovitsch. Utom ryska
och sin egen skult-dialekt talade han också vanlig Sydvaranger-
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lappska, så att jag med lätthet kunde samtala med honom. Lite
norska kunde han också. Han var likväl blott några få dagar
i vår tjenst. Orsaken till, att vi icke behöllo honom längre, var
icke den, att han som rättrogen grek icke i längden kunde för-
likas med oss eller vår matanrättning, utan tvärtemot den, att
våra tvänne andra tjenare trodde sig hafva funnit, att han med-
tagit från hemmet en sådan mängd smådjur, att de alldeles icke
ville dela hytt med honom. Häröfver blef han förnärmad och
må hända med skäl; ty sedermera insågo vi, att detta icke var
någon egenhet hos honom, utan en national egendomlighet för
både lappar, kareler och ryssar.

Imellertid begagnade jag den tid, vi hade honom, till att
få honom att berätta följande om

Skultlapparnes brölloppsplägseder.

När en yngling gjort bekantskap med en flicka och bestämt
sig till att anhålla om hennes hand, underrättar han först sina
föräldrar derom. Vinner partiet deras bifall, begifver han sig,
ledsagad af föräldrar och slägtingar samt en friare eller talman,
åstad till den by eller det ställe, der bruden bor. Nästan alltid
företagas en sådan friarfärd om vintern, då det är lika lätt att
med renar komma fram öfver nordens snööknar, som att med
kamelen komma fram genom söderns sandöknar. Raskt går det
åstad öfver tundrans öde vidder och isbelagda insjöar. Redan
på afstånd bebådas de resandes ankomst genom de alltid vak-
samma hundames skall, och när de kommit så nära, att bjeller-
klang höres, springa brudens föräldrar och slägtingar ut för att
mottaga de ankommande. Hvar och en tager en ren och leder
honom fram till husets dörr. Här stiga de resande ur slädarne,
hvarpå körrenarne, glada att befrias från sitt seldon, strax sätta
åstad ut i vildmarken, der de med hjelp af spår i snön och sitt
fina luktsinne snart leta sig fram till kamrater och vänner. De
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ankomna gästerna bjudas in, men huslägenheten är ofta mycket
tarflig, så att de en och en måste krypa in genom den låga
och trånga dörröppningen. Men om än ingen flygeldörr slås
upp för de främmande, finnes der likväl alltid en gästfri härd,
till och med i den aldra uslaste lappkoja. Inkomna, framför tal-
mannen först den allmänna lappska helsningen till alla i all-
mänhet : "Rafthe vissui !■*■ "Fred i huset!" — hvartill alltid svaras:
"Pomel addi!li "Gud är den, som skänker den!" Derpå helsar
man särskildt på hvarandra, på lappskt vis med en half omfam-
ning, i det man lägger högra handen på hvarandras venstra
skuldra, stryker kind mot kind, och nästipp mot nästipp med
önskan: "Bärvan, därvan!" (Väl, väl!). Sedan tager talmannen
till ordet och spörjer: -'Lago mist loppe sardnot maidege?"
Må det vara oss tillåtet att framföra vårt ärende? "Ja, var så
god!" svarar flickans fader, hvarpå talmannen bugar djupt tre
gånger och tackar för den vänliga mottagningen, som blifvit
dem till del; men i stället för att, som man skulle vänta, fram-
föra sitt ärende eller att i väl valda ordalag anhålla om flickans
hand, tager han, utan att säga ett ord, fram ur barmen en annan
talman, som visserligen ofta verkar kraftigare på lappens sinne
och hjerta än ord och talesätt, nämligen en bränvinsflaska. Af
denna skänker han i åt fadren, modren och brödren, hvar och
en särskildt tre supar. Innan de dricka, buga de sig tre gånger
och göra korstecknet på grekiskt-katolskt sätt, i det de sätta tre
finger mot panna, bröst, högra och venstra skuldran. När de druckit
den erbjudna skänken, uttalar förmannen sitt "Ädnag spasib*
eller tack, så väl å brudgummens som följets vägnar, derföre att
de tillkommande svärföräldrarna mottagit och druckit de tre till-
bjudna suparna; ty härmed är saken upp- och afgjord. Motta-
gandet af den tillbjudna skänken är nämligen det samma som
ja och amen till partiet. Afslår man deremot att dricka det
tillbjudna bränvinet, är detta ett lika säkert tecken på, att för-
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äldrarna icke äro sinnade att bortgifta sin dotter med den an-

lände friaren. Vidare företages icke första dagen.
Följande dag göras förberedelser till gästabud i den stuga,

som är anvisad åt brudgummen och hans följe. Två friaremän
skickas öfver till flickans föräldrar, buga sig för dem tre gånger
och nämna hvar och en särskildt vid namn: ulvan Michailovitschj
m. m. våren så goda och infinnen eder till gästabud hos brud-
gummen och hans följe!" Inbjudningen mottages, friaremännen
uttala sin tack härför och vända tillbaka igen för att fullända
förberedelserna till gästabudet. Men efter en kort stund infinna
de sig igen och upprepa på samma sätt inbjudningen tre gånger.
Först efter tredje invitationen gå flickans fader, moder, bröder
och systrar öfver till brudgumsstugan. Bruden går deremot icke
med, utan måste sitta i en vrå af sin faders stuga och tillbringa
tiden med gråt och veklagan, medan alla andra hålla sig muntra.
När flickans föräldrar med följe kommit in i brudgumsstugan,
inbjudas de först nämda att taga plats i üßoasshjo" eller hög-
sätet vid den öfversta ändan af ett dukadt bord. De öfriga
taga plats på båda sidorna om det samma, männen på den ena,

och qvinnorna på den andra. Men brudgummens föräldrar stå
vid dörren och buga sig för gästerna. Bönemannen tager nu
en flaska bränvin och skänker i rundt kring bordet åt hvar gäst
tre gånger, hvarvid han begynner med brudens föräldrar. Hvar och
en, åt hvilken skänkes i, reser sig, bugar sig tre gånger, korsar sig
och dricker. Efter slutad måltid omfamnar en hvar sin granne
och kysser honom så, att han gnider kind mot kind och näs-
tipp mot nästipp. Då gästerna gå, inviterar flickans fader alla
till gästabud hos sig följande dag eller tredje brölloppsdagen.
Denna är den största högtidsdagen, och flickans föräldrar in-
bjuda så många af slägt och vänner, som de kunna moltaga.
Bruden måste också denna dag sitta borta i en vrå af stugan.
Hennes ansigte täckes med ett kläde, och skyld under detta,
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måste hon sucka och gråta. Häri biträdes hon af ett par af sina
bästa väninnor, som sätta sig på huk hos henne undan i vrån.
Äro slägt och vänner samlade, sändes bjudning öfver till brud-
gumsstugan. Gästerna infinna sig, men finna nu två ynglingar
stälda som väktare framför den yttre dörren. Hvar gamme har
nämligen två dörrar och en smal gång mellan båda.

Följet vänder sig till desse med anmodan: uLuoite min sisa!"
Släppen oss in! Dessa svara: "Gifven betalning, så skoleD I
få slippa in!" En tribut af ett par kopek erlägges, och de slippa
inom den första dörren. Framför den inre dörren stå likaledes
två ynglingar och följet måste också här erlägga en liknande
tribut. Då de inkommit i stugan, resa alla de församlade gä-
sterna sig och tre gå de ankomne till mötes och jaga dem utan
krus ut igen. De uppehålla sig en stund utanför och betäcka
sig på hufvudet, skuldrorna och hvar de kunna med snö, hvar-
efter de åter begifva sig in, utan att vaktame nu lägga hinder
i vägen för dem. Inkomna, klaga de öfver det förfärliga oväder,
som rasar utanför och bedja i en ömklig ton om husrum. Detta
krigsputs gagnar dem likväl icke: de blifva åter utan barm-
hertighet jagade på dörren. Ändtligen, då de för tredje gången
komma in, till utseendet alldeles förfrusna, beder husbonden
dem vara välkomna och för brudgummens föräldrar till hög-
sätet, hvarefter alla taga plats omkring bordet. Der skänkes nu
i af brudens köksmästare rundt omkring till alla, man äter,
dricker och håller sig lustig. Men bruden sitter framgent borta
i hörnet och gråter med sina väninnor. Efter måltiden går
brudgummen bort till bruden, sätter sig ned hos henne och
tittar in under det kläde, hvarmed hon är inhöljd. Det samma
göra också efter honom hans fader, moder och slägtingar. Derpå
tilltalar friaremannen brudens fader sålunda: ftNu hafva vi alltså
fått din dotter af din hand till hustru åt N. N.?" Fadren svarar:
"Ja, nu han 1 fått henne, och nu kurmen I behandla henne som
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I viljen, I kurmen ~lbasset sv tschalmid dolast", steka hennes
ögon i elden, eller göra med henne, hvad I viljen; nu sträcker
min makt sig icke längre till min dotter!" Sä komma brud-

pigorna fram med brudens resdrägt. Men under det hon skall
iklädas sin nya resdrägt, gör hon allt möjligt motstånd. Hon
stretar, sparkar och hoppar, som en otamd ren, för att icke få
kläderna på sig. Samtliga flickorna måste nu hjelpas åt. Medan
några hålla henne i armar och ben, måste andra se till att få
kläderna på henne. Till slut betäckes hon åter med en tät slöja
öfver hufvudet. Medan påklädningen försiggår inne, hålla männen
utanför på att köra i kapp omkring husen, ropa, stoja, fyra af
skott på skott, alldeles som om de vore invecklade i det vil-
daste stridstummel. Är bruden ändtligen påklädd, tager en af
brudgummens och en af brudens slägtingar henne i hvar sin
hand och leda henne mot utgången. Men förrän hon går ut,
ställa sig två personer framför dörröppningen och hålla ett bröd
med något salt samt en helgonbild öfver dörren, så att bruden
måste gå under brödet, saltet och bilden. Utanför dörren stå
två slädar, förspända med de största och vackraste renarna. Brud-
gummen tager nu sjelf bruden under armen och leder henne
bort till den ena släden, hvari hon sätter sig, och man snör fast
henne med remmar, som om hon skulle tänka på flykt. Derpå
sätter han sig sjelf i den andra släden och paret håller hvar-
andra under armen, under det renarna af bådas slägtingar lång-
samt ledas bort öfver marken. Imellertid köra andra vildt rundt
omkring dem. Ett stycke från husen tager brudgummen och
binder brudens ren fast bak i sin egen släde, och hela följet
sätter i det samma åstad i galopp, så fort en hvar kan drifva
sin ren till att springa, rätt som om det gälde den vildaste flykt.
Ankomna i närheten af brudgummens bostad, köra några förut
för att underrätta de hemma varande om följets ankomst, och
har man på vägen lossat något på brudens band, så att hon
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kunde sitta beqvämare, suöres hon nu fast igen. Då bruden
kör fram på gården, springa de hemma varande till och lösa
upp de rep, med hvilka hon är bunden. Få de icke upp dem ien
hast, afskäras de utan något vidare. Derpå ledes hon mot dörren,
der nu åter tvänne personer ställa sig och hålla ett bröd, salt
och en bild öfver hennes hufvud, då hon går in. Här mottages
hon af brudgummens moder, som lemnar åt henne ett bröd och
säger: "Från nu skall du vara '-laibbe-ämeden"- (brödmoder), vär-
dinna i detta hus!" Bruden behåller ännu i åtta dagar sin slöja
öfver sig, och hvar och en, som vill se hennes ansigte, måste
betala några kopek. Efter åtta dagars förlopp går man till presten
och viges af honom; men denna ceremoni anses icke så vigtig
som iakttagandet af de gamla brölloppsplägsederna.

Flere drag i dessa ceremonier, t. ex. vakten framför dörren,
listen, som friareföljet brukar för att få slippa in och få husrum,
stridstumlet, brudens motstånd och ändtligen flykten med den
bundna bruden bakom brudgummens släde synas, som redan
sagdt är, tyda på, att lapparne ansett det för prisvärdt att röfva
sin brud från en fiendtlig stam.

Pasyig.

Torsdagen den 25° Juni kl. 2£ på morgonen reste vi med
båtskjuts till Pasvig, der Vadsö tullkutter väntade på oss och
skulle efter aftal i Vadsö och med välvilligt medgifvande af
öfverheten föra oss vidare, så långt och så länge hon kunde,
utan att försumma sina kryssningar på embetets vägnar.

Pasvig är den sista ordentliga hamnen och det sista fiske-
läget på norsk mark. Stället har sitt namn af det lappska basse,
helig, och sannolikt hafva Pasviglapparna här i gamla dagar haft
ett offerställe. Det har varit tal om, att man skulle tänka på
att anlägga en stad här, liksom det också varit tal om, att rys-
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same skulle vilja försöka med en stads anläggande vidStolbova,
omkring 1 mil österut, eller vid den första hamnen på den ryska
fiskekusten. Pasvig har god hamn, nästan rund som en gryta
och instängd mellan klippor. Inloppet är trångt, men man påstod
likväl, att det var möjligt att kryssa in under allt slags vind.
För öfrigt synes platsen icke särdeles lämplig att bebyggas eller
har i alla händelser högst obeqväma bygnadstomter. Kundt kring
hamnen finnas blott nakna klippor och bergväggar. Husen måste
byggas dels på en hög sandbank inne mellan dessa bergväggar,
dels på några ganska små jordfläckar inne mellan klipporna, så
att kommunikationen från hus till hus måste försiggå med båt.

För öfrigt fattas icke, att fisket stundom slår väl till i när-
heten, och då vi kommo dit, voro alla fiskställningarna fullt be-
hängda med torsk. Äfven lågo på stranden en hel del fylda
trantunnor. En handelsman har derföre också här, som rit-
ningen visar, uppfört ett temligen ståtligt hus.

Längre inne från hafvet, i lä af en och annan klippa, växer
björken, och i grannfjorden Kobbolmfjord finner man till och
med vinbärsbuskar af ett par alnars höjd, och vanligen bära de
hvar sommar mogna bär.
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Kyska Lappland

Jakobselfven. Normansät. Henöarna.

Den 25e Juni gingo vi till segels frän Pasvig och hunno
frampå eftermiddagen i lugnt och vackert väder fram till Vourjem
eller Jakobselfven, gränsen mellan Norge och Kyssland. Vi gingo
i land här för att se den första ryska bostaden och de första
ryssarne på deras egen jord. På elfvens östra strand bo nämligen
två ryska familjer, men sedan bor ingen ryss på kusten, förrän
man kommer till Kola. Om sommaren ligger dessutom en del
ryssar från Kola på fiske här, och på grund häraf finnas här
uppförda flere stugor och en del små salthus; ty ryssarna salta
mera än de torka af sin fisk.

På grund af samfärdsel och handel med Vadsö kunde de
här boende ryssarne tala bitet norska; men för öfrigt voro de i
ett för allt ryssar. De flesta manfolken buro sin nationela, nästan
fotsida kaftan af groft vadmal. Några hade den kortare, ungefår
som en blus. Under denna buro de en skjorta, som nedanför
bältet hängde utanpå benkläderna som ett förkläde. Några barn,
som sprungo omkring mellan snöfläckarna, som ännu somlig-
städes lågo ända ned vid stranden, voro barbenta och hade för
öfrigt intet annat på sig än skjortan, oaktadt värmen icke var
högre än 14 grader Celsius. Vi fingo också se ett annat bevis
på rysk härdighet, då en naken, röd och af ångbadet rykande
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kropp, kom springande ut från en badstuga och störtade sig i
elfven för att afkyla sig.

Vi tillhandlade oss här något mjölk och en lax, den första
af årets fångst. Han var, besynnerligt nog, ovanligt mager mot
hvad Finnmarkslaxen plägar vara. Vid samma tillfälle kommo
vi att kika in litet i ryssens dagligstaga. Den hade den natio-
nela ryska stora pejsen, som begagnas både till kokning, bröd-
bakning och uppvärmning. Längs de båda väggarna furmos
sängbänkar, betäckta med renskinn, men det hela var lika, om
icke mera, smutsigt än en lappgamme. Imellertid badar ryssen
sig både tidt och ofta, och det hjelper alltid,saken något. Jakobs-
elfvens dalgång är bevuxen med björkskog. Fjällformationen
är öster om elfven alldeles den samma som' vesterom. Den
ryska stranden är vid elfvens utlopp ännu mera klippig än den
norska, som här består af en — till en del med litet gräs be-
vuxen — sandmo.

Den 26e Juni om förmiddagen kl. 5 kommo vi till ettryskt
fiskeläge, som ligger 3 mil från gränsen, vid den vestra myn-
ningen al en större fjord, som lapparne kalla Bätsam Vuodna
(Bätse-må, furuskogland), norrmännen Peisen, (i gamla dagar
hette han Munkefjorden), och ryssarne Petschenga.

Ryssarne kalla fiskeläget Mala njemetskaja Guba, (egentl.
den lilla tyska (o: norska bugten), och norrmännen kalla det
Normansät. Det norska namnet häntyder på, hvad också gamla
skrifter berätta, att här i gamla tider, i Finnmarkens första
blomstringsperiod, varit en norsk koloni. Egentligen voro der
två "Normansäder", det ena strax söder om det andra. Af Nils
Knags beskrifning från 1694 ser man, att dessa platser redan
då för lång tid sedan voro öfvergifna, ty, heter det, "der ses
ännu grundvalarna efter norrmännens hus.1*

Denna plats, som norrmännens förfäder således bebodde för
många århundraden sedan, egnar sig också långt mera till att
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bebos och till anläggande af en stad än Pasvig. Hamnen är både
rymlig och säker. Efter vår skeppares påstående är hon bättre
än både Vadsös och Vardös hamn. På land är tillräckligt god
plats till en mindre stads anläggande. I den nära liggande skog-
rika och gräsrika Peisefjorden skulle snart kunna uppblomstra
ett uppland, bebygdt af folk, som lefde af boskapsskötsel. Peisen-
klostrets historia, hvarom jag senare skall meddela några upp-
gifter, bär vittnesbörd om, att detta varit och i framtiden der-
före ännu mera skuUe kunna vara möjligt. Nu för tiden bo
der blott några få lappska familjer. Men då stället är ett af
rysskustens bästa fiskelägen, besökes det om sommaren af ungefär
20—30 ryska och omkring 20 karelska fiskare från trakten vid
Kem, samt några fa lappar frän Peisenfjorden. För desse fiskare
äro några usla kojor uppförda. Det enda hus, som ser någor-
lunda skapligt ut, tillhör handelsmansfamiljen Shjabonin i Kola.
Två bröder af denna familj uppehöllo sig här också nu. Båda ut-
märkte sig genom sitt vackra yttre, sin höga och smidiga växt,
samt mörka hår och hudfärg så från de öfriga fiskarryssarne,
— som vi sågo här och senare annanstädes, — att de uppen-
bart syntes tillhöra en långt ädlare race än dessa. Efter ryssames
utsaga äro icke heller bönderna omkring Hvita Hafvet äkta
slaver, utan en blandning af ryssar, finnar eller kareler, ma
hända också lappar.

Den ene af bröderne kom om bord till oss för att fråga,
om vi icke hade någon medicin att gifva hans broder, som låg
sjuk och plågades af sömnlöshet. Rysk läkare fanns nämligen
icke närmare än i Kola, och han hade olyckligtvis för tillfället
icke någon medicin. Af vårt resapotek lemnade vi honom några
opiidroppar, som skaffade den sjuke sömn och oss icke allenast
det vänligaste bemötande på stället, utan också ett rekommenda-
tionsbref med oss till familjen i Kola.

Vi legde i Normansät en ung 20 års gammal lapp, Nille
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Halt, som var i tjenst hos Shjabonin, till lots omkring Fiskarön
for en betalning af 1 rubel om dagen och kost. Han var lutheran

och kunde blott tala lappska, men hans språk var alldeles likt
Sydvarangerlapparnes, så att jag hade lätt för att tala med honom.
Han var ende sonen till en enka och hans moder var också till-
städes, då kontraktet afslöts. Hon hade haft en son tiU, men
denne var af den ryska öfverheten bortförd tiU tukthuset i Kem,
för det han sjelf tagit ut sin rätt hos en person, som var skyldig
honom penningar. Hon hyste intet hopp om att mera få se
honom åter, och det var derföre naturligt, att hon icke utan be-
tänkligheter ville låta denne sin siste och enda stödjestaf resa
åstad med oss, alldeles främmande. Men kontraktet afslöts om-
sider, och han kom om bord, åtföljd af sin moder. Här ville
modren, att han skulle lemna i hennes förvar de penningar
(1 spdr), som han förtjent hos Shjabonin, då han nu icke skulle
behöfva dem på resan med oss, af hvilka han skulle hafva både
lön och kost. Då sonen icke strax var villig härtill, grep hon
honom i hårluggen och ruskade honom kraftigt, utan att han
gjorde minsta motstånd mot denna moderliga tuktan för gen-
sträfvighet. Tvärtemot, som en lydig son tog han penningarna
fram ur barmen och levererade dem utan knorr i modrens händer.
Nu var också allt godt och väl. Moder och son skildes åt efter
den nationela lappska, halfva omfamningen, och i det hon strök
sin kind mot hans kind, uttalade hon den fromma önskningen:
"Guds sol skine öfver dig, hvarthän du må vandra! Fredens
Gud vare med dig och före dig oskadd hit tillbaka!" '.

Då vi seglade utåt, sågo vi den gamla följa med längs
stranden och till slut blifva stående på en framskjutande klipp-
udde, stirrande efter kuttern, så länge hon kunde skönja den.

Vi lemnade Normansät den 27e Juni kl. 4 e. m. och hade

1 »Ibmel bäiwashj dudnji baitashji, gosa joditschak! Rafhe Ibmel lekus du
mielde ja doalvoshji du fast dårvan deiki ruoktot!»
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nu i vårt sällskap — utom vår tolk från Vadsö — de tre lap-
parne Lars Hätta, Ivan Skultelapp och lotsen Nille Halt. Vi
satte kurs på Henöarna, som ligga vester om Fiskarön, i myn-
ningen af Varangerfjorden. Dessa öar omtalas nämligen ofta i
äldre skrifter som ett land, der jagt och skälfångst drifvas ge-
mensamt både af norrmän, lappar och ryssar. De hafva, som
många ställen här norrut, också sina tre namn. De heta näm-
ligen på lappska Ainak, på ryska Ainow och på norska än
Henöarne än Hanöerne. Den största af dessa öar är knappt
\ mil lång, hälften så bred och ganska låg. Hennes högsta punkt
reser sig knappt mera än 50 fot öfver hafvet. Den mindre är
något högre, men knappt hälften så stor. Om dessa öar heter
det i en berättelse från 1645 (i riksarkivet): "Tillförene, då norr-
männen voro många till antalet i Vadsö prestgäll, foro de till
dessa Henöar och samlade der om sommaren ejderdun och fogelägg,
och om vintern slogo de skalar, så att ho af norrmän eller karels-
gamfinnar (o: lappar på Fiskarön), som kom först, tog nyttan
af Henöarna. Men för ett par år sedan, då norrmän nästan
äro utdöda (eller bortresta för monopolväsendets skull), hafva de
karelsgamfinnar begynt att förbjuda de norske att komma dit
och begagna sig af Henöarna. De norske akta likväl icke detta
förbud." Henöarna hörde nämligen intill 1826 under det norsk-
ryska gemensamhetsdistriktet.

Redan då vi kommo i närheten af öarna, kunde vi märka,
att vi närmade oss ett tillhåU för foglar. Stora svärmar af
måsar och lunnefoglar flögo omkring kuttern, skrämda af vår
ankomst, och ännu flere af åtskilliga slag lågo inne längs kring
stranden som vakt. Kuttern lade till midt imellan båda öarna,
och Daa, jag, Ivan Skolt och Nille Halt gingo i land, vi för att
se oss om, Ivan och Nille för att samla ägg, hvartill den senare
var närmast berättigad som rysk undersåte, men Ivans samvete
tillät honom det också som grekisk-katolik. Eljest sade de, att
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ingen jagtlag eller fredningsstadga existerade. En hvar samlade
ågg och sköt, livad han kunde.

Ön är bevuxen dels med frodigt gräs på de högsta punk-
terna, dels med en skog af angelika, som, att döma efter de
lemningar, som stodo qvar från förledet år, här uppnår en höjd
af tre alnar, dels med skogsgräs pä sumpiga ställen och ganska

låg videskog, der jag väntat att finna ripan kläcka; men detta
var dock icke här fallet. Det djupa lager af mull, som finnes
på ön, måste vara utomordentligt fruktbart, då det är bildadt

af den guano, som otaliga fogelsvärmar i årtusenden hafva ned-
lagt. Alltefter som vi kommo längre upp på ön och spridde
oss, blefvo fogelsvärmarna i luften större och tätare. Uppskrämda
från sina rufve- och hviloplatser, flögo de ängsliga omkring oss,

kastade sig ned ute på sjön, men kommo strax åter för att se,

om fredsstörarne voro borta. Midt uppe på ön ligger en biten
tjärn. Han var alldeles besådd med flockar af ejdrar, måsar,
änder, lom och alfogel, som tycktes högst ogerna vilja lemna den

samma, då de förmodligen begagnade den som ett gemensamt
sommarförlustels.eställe. Jag gjorde dem icke heller någon för-
tret, hvarken med skrik eUer skott, ty oaktadt jag gick med
bössan i handen, kunde det likväl icke falla mig in att skjuta
här, der hvar fuskare kunde träffa, om han blott stack pipan i
vädret och sköt af i svärmen. De olika fogelarterna hafva hvar
sina älsklingsplatser på ön. Måsarna kläckte på ljungsträckor,
ejdern mellan säftufvorna, labben på de högsta topparna; tärnan
hade sitt bo både högt och lågt, men det förekom mig, som
om färgen på hennes ägg skiftade efter omgifningen, då de hade
stenens gråsprängda färg vid stranden och mossans färg på höj-
derna, så att de icke lätt upptäcktes af ett oerfaret öga. Lunne-
fogeln hade i synnerhet två platser till sitt uteslutande förfogande,
nämligen två sluttningar ned mot hafvet, hvilkas jordlagerbestod
af djup, torr, svart mull, blott obetydligt bevuxen med kort gräs.
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Dessa sluttningar voro så fulla af hålor, som lunnefogeln gräft
in i den lösa mullen för att bilda sig bon, att den såg ut som

ett såll, och när man gick omkring, kände man oupphörligt att
marken gaf efter. När man gräfde litet i mullen der, som foten
sjönk ned, kom man strax ned antingen på fogelns rygg, på
boet, eller till dess ägg. Här och der stack en och annan lunne-
fogel upp sin dumma uppsyn fram ur ett hål, stirrade ett ögon-
blick bestört på oss och flög sedan klumpigt bort, men kom
efter en liten stund med pilsnabb flygt tillbaka för att se, om
fredsstörarne voro borta. Våra lappar samlade 100 ägg af olika
sorter, som sedermera om bord underkastades vattenprofvet, och
de, som bestodo detta, förbehöllos Daa och mig. Lapparne och
nordländingarne taga det nämligen icke så noga med färskheten,
utan äta äggen, till och med om de äro en smula "äckliga"
eller tydligt nog bära spår af, att fogeln rufvat på dem.

På Henöarna måtte helt säkert några familjer kunna bo
och lefva af att hålla kor, drifva fiske och samla ägg, omfogel-
tillhållen fredades. Nu drifves insamlingen på rof och fogel-
mängden har derföre, sade man, aftagit mycket mot hvad hon
förr varit.

En sommarnatt på hafvet. Vaideguba. Lutherska
lappar i Ryssland.

I Finnmarken reser man sommartiden ofta om natten eller
föredrager till och med natten för dagen; ty till och med der
uppe plågas man ofta om dagen af hettan och än oftare af
myggen. Alldeles oberoende af den vanliga borgerliga tids-
indelningen, reser man af, när man har lust, och kommer fram,
när man kan. Hvar tid är lika god, ty hon är lika ljus, an-
tingen det är kl. 12 om natten eller kl. 12 om dagen. Solen
är alltid öfver horisonten.
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Så lemnade också vi Henöarna mot midnattstiden och seg-
lade till hafs för att komma omkring Fiskaröns nordvestra udde,
som på lappska heter Aide-njarga (Gärdenäs), på ryska Mys
Njemetskii (Nordmansnäs). IQ. 12 stillade vinden alldeles af,
så att kuttern låg och gungade i svaga öfverhalningar på de
stora dyningarna, som långsamt gledo in från Ishafvet. Efter
hand blef himlen mer och mer öfverdragen med moln. Blott
fjerran mot norr och vester och alldeles lågt nere vid horisonten
var ännu qvar en smal och blank strimma af himmelen, hvar-
öfver skyarna hängde ned som bågformiga gardiner. Det röd-
aktiga solljus, som strålade fram från denna strimma under det
mörka molntäcket, tog sig ut som skenet från tusen lampetter
bakom en ofantlig teaterridå. Bakom detta låg nu i vester för
oss gamla Norges solbelysta klippkuster, som vi på lång tid
icke skulle återse, och i norr den del af jordklotet, som ännu
intet menniskoöga sett. Framför oss på den mörka parkettens
ofantliga rymder, dansade ett par hvalfiskar mellan de svart-
blanka dyningarna och tycktes roa sig med att spruta upp mot
himmelen skumstrålar, som klart aftecknade sig mot den sol-
blanka strimman i horisonten. Intet skepp, ingen fogel, intet
annat lefvande syntes eller hördes. Fjerran i öster, ditåt vi
styrde, lågo ryska Lapplands okända kuster. Mörkt var det framför
och ljust bakefter oss. Men vi vände ju också nu stäfven, som
det står i Kalevala:

Hän till Pohjola det mörka,
Till det skumma Sariola,
Hän till Lapplands smala stigar,
In i troUdomsfolkets trakter.

Förmiddagen den 8e Juni kastade vi ankar i hamnen Vaide-
guba, lapp. Aide-vuodna, Gärdefjorden. Vi voro nu komna
många mil in på rysk botten, och blefvo derföre högst för-
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undrade öfver att se, att der inne i hamnen lågo tjugo nord-
landsbåtar. Dessa skiljas lätt från ryssbåtarna; de hafva större
stäf och mast, äro ljusare till färgen och hafva ofta relingen
målad. Ryssbåten är klumpig, med starkt tillbakaböjd förstäf,
ser svart och smutsig ut, ligger tungt på vattnet och målas
aldrig. Men än mera förundrades vi öfver att finna, att de enda
bofasta här i detta fiskeläge voro norrmän. Dessa hade flyttat
hit för 6 år sedan och bestodo nu af fyra familjer och två en-
samma karlar, samt en handlande. Alla ryssar, som hafva fiskar-
bodar här och drifva fiske, lemna stället senast i Augusti. Utom
dessa norrmän, skall der ännu, efter hvad vi hörde, bo en norr-
man i Zubovka på Fiskarön, två i Peisen- och en i Bomenifjord.
Att dessa norska kolonister icke alla voro af Vår Herres bästa
barn, hörde vi sedan. Att de och många flere skulle kunna
finna sin utkomst här och annanstädes på den nästan folktomma
rysskusten med fiske och boskapsskötsel är otvifvelaktigt, då till-
fälle till båda delarna, i synnerhet boskapsskötsel, till en del är
bättre här än på Finmarkskusten. Det är heller intet tvifvel
om, att dessa nya kolonister skola gifva industrien på dessa
kuster en uppkomst; men om de skola blifva boende der en längre
tid är ännu ovisst, och om deras exempel skall efterföljas af
andra, är ännu ovissare. Det skall alldeles bero på, huru den
ryska styrelsen betraktar denna kolonisation, om hon finner sig
befogad att gynna den eller lägga hinder i vägen för den. Att
uppmuntra den från norsk sida, vore knappt rådligt. Rättsäker-
heten är nu icke mycket stor på dessa håll och förbättras hon
icke genom en större och opartisk tillsyn, skola förmodligen
dessa trakter snart åter komma att ligga lika öde som förr, blott
besökta af fiskare, som tidtals vistas der. Eljest finnes ingen fast-
boende på hela Fiskarön. Men den har rika gräsmarker, och på
edet mellan östra och vestra Bumansfjorden, der i gamla dagar
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troligen bott norrmän, samt på edet, som förbinder halfön med
fastlandet, finnes rätt frodig björkskog.

Jag tog mig en spatsertur från Vaideguba inåt till en liten
sidofjord, kallad Kjärvan (i gamla dagar Kjörvåg), der några
lappar hade tillhåll. Då jag trädde in i ett lapptält, förundrade
jag mig öfver att se något bland lappfamiljens husgeråd, som

hade en besynnerlig likhet med formen på det lappska Nya Testa-
mentet, och då jag undersökte saken närmare, befanns det verk-
ligen också vara ett slitet exemplar af ett sådant. "Kan du
läsa i den boken?* sporde jag lappen. "Ja, hvarför icke?"
menade han och kom också fram med en lappsk katekes, som
jag väl nog igenkände, då jag sjelf hade öfversatt den. "Men
i all verlden, är du rysk undersåte, eller ligger du blott här en

tid på fiske?" "Nej", menade lappen, "jag är rysk undersåte
och mina fäder voro ryska undersåtar, och andra med oss äro
också ryska undersåtar, men hedningar äro vi icke!" Han hade
uppenbart mycket liten respekt för de grekiskt-katolska lappames
kristendom, då de inga böcker hafva och icke heller kunna läsa.
Jag fick då här och sedan det besked, att det tillsammans skulle
finnas nitton lutherska lappfamiljer boende på rysk mark. Jag
hade hvarken i Vadsö eller af presten i Sydvarauger hört något
härom, men det var troligen blott tillfälligtvis — och härrörde
icke af obekantskap med saken. Till Peisens stad hörde sju af
dessa familjer, som voro nomader, och tre bofasta. Till Muotke
by vid Fiskaröns ed, höra sex familjer, som äro bofasta, och tre
familjer nomader. Dessutom bor en ensam bofast lapp i Öra-

fjord. Dessa lappars drägt och språk skilja sig starkt från ryss-
lapparnes och språket är alldeles öfverensstämmande med syd-
varangerlapparnes, så att jag kunde tala med dem lika lätt som
med dessa. De sade, att de besökte kyrka dels i Sydvaranger,
dels i Enare och läto döpa sina barn der. Jag hoppas, att nästa
gång, som något af dessa vilsefarande får af den lutherska kyrkan
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infinner sig i Sydvarangers kyrka, presten der då skall förse dem
med böcker, som säkerligen fattas dem, så att de må kunna
underhålla den smula kristendom, de ännu hafva, och sin läs-
kunnighet; ty liksom vi icke på något sätt försöka att göra
proselyter af de få individer lappar af den grekisk-katolska be-
kännelsen, som bo på norsk jord i Neiden, skall man väl icke
heller på rysk sida taga förargelse af, att dessa lutherska lappar
behålla sin bekännelse. Dessa lappar hafva, efter sin egen ut-
saga, icke flyttat hit på senare år, utan de fleste af dem hade
bott der år 1826, då dessa trakter voro norskt-ryskt gemensamt
distrikt, och en gammal lapp kunde väl erinra sig, att han be-
talat dubbel skatt eller 40 rub. -till Ryssland och 4 spd. till
Norge. Enarelapparne betalade till och med tredubbel skatt,
nämligen både till Ryssland, Sverige och Norge. Af Th. v.
Westens skrifter kan man se, att också på hans tid bodde lu-
therska lappar i "-Bomen-' (o: Bomenifjord, nu stora Mutkafjord),
som kunde "Fader Vår och Trosartiklarna."

De lutherska nomadlapparne, 7—B familjer, som om vintern
bo i Peisen och Litsa, hafva om sommaren sitt tillhåll med sina
hjordar på Fiskarön och lefva här så till vida ett herrelif, som

de hafva plats nog och icke behöfva vakta sina renar för någon
åbos odlade ängsmarker. De två familjer, som jag besökte i
deras tält, en mils väg från Vaideguba, i Kjärvanbugten, för-
täljde, att nomadlapparnes antal i äldre tider var mycket större
i dessa trakter, men genom tschudernes (förmodligen karelska
röfvarband) röfverier, hade många nödgats flykta öfver till Norge.
Visst är det, att ett ställe alldeles invid lappens tält hade namnet
Doarro-tschorro (stridshögen) och en insjö namnetSorbmimjavre
(Mordsjön), som tydde på, att här en gång en skärmytsling ägt
rum. Må hända också att underordnade ryska tjenstemän under
skatteindrifningar stundom spelat tschudernes rol så träffande, att
de af lapparne förvexlats med dessa. Lapparne här sågo bra ut.
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Både män, qvinnor och barn utmärkte sig i alla hänseenden
framför skultlapparne i Sydvaranger, ja också framför den simpla
fiskarryssen. Detta vållades troligen af den omständigheten, att
de som lutheraner lefva af kraftigare näringsmedel hela året,
under det fastan förstör skultlappen och den simpla ryssen både
i lekamligt och andligt hänseende, i synnerhet i dessa polar-
trakter, der köttmat måste vara. en nödvändighet. De klagade
för öfrigt öfver skatterna. För hvar mansperson måste — utan
afseende på fattigdom eller rikdom — betalas 8 rub. om året

till skatteuppbördsmännen, som om vintern infunno sig på den
plats, der hvar familj då bodde. "Kunde man icke betala med
penningar, togo de utan något vidare grytan af eldstaden eller
annat, som hade något värde." Dessutom måste de betala 1
rub. pr mansperson för att slippa soldattjenst och 12 sk. årligen
för att få lof att hugga ved till bränsle. Skulterne betalade
samma skatt till staten, och till presten för en brudvigsel 10
rub., ja stundom ända till 100 rub., för att få lof att gifta sig
med en nära slagting.

Anikijef. Anika. Sägen. Peisens kloster.
Den 30e Juni på eftermiddagen gjorde vi försök att segla

vidare österut för att komma omkringFiskarön till hamnen Kara-
bella på östra sidan. Men sedan vi en stund kryssat utanför
Goaskem Njarga (Örn-näs "f), kom ishafstjockan tät och tjock
öfver oss, och vi funno det lligare att gå in igen till Vaide-
guba, än att ligga och gunga ute på hafvet i misten, utan att
veta hvar vi voro. Den 1* Juli på eftermiddagen syntes vinden
så gynsam, att vi åter reste af, men måste för vind och ström
mot land kasta ankar utanför fiskeläget Zubovka. Folket begag-
nade tiden till att med sina handsnören draga upp 50 stora
norstorskar, för hvilka de sedan ämnade tillbyta sig bröd af
ryska lodjeskeppare.
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Klippinskrifter på ön Anikijef.
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Ändtligen nådde vi vid middagstiden den 2a Juli hamnen
Karabella, på östra sidan af Fiskarön. På eftermiddagen foro
vi i en nordländsk fembäringsbåt för att undersöka en liten klippö,
som heter Anikijef. Om denna ö hade vi läst hos Castrén, som

talar om henne, utan att likväl hafva sett henne, och af andra
hade vi hört talas om henne som en märkvärdighet, då på den
samma skulle finnas inskrifter med bokstäfver, som ingen kunnat
läsa. Vi stego derföre i land med en smula förväntan om att
göra en stor upptäckt. Stället fanns snart — en flat horisontel
skifferklippa, h varpå ganska rigtigt furmos en hel del inskrifter,
men dessa voro likväl hvarken skrifna med kilskrift eller runor,
utan med ganska vanliga latinska frakturbokstäfver, på ett par
ryska när, och uppgåfvo namnen på skeppare, i synnerhet flens-
burgare, som lagt till här i hamnen för att göra fiskuppköp.
De äldste voro de, som här noggrant uppgifvas. De öfrigavoro
helt enkelt inhuggna namn med årtal, som jag icke fann värdt
att afskrifva.

Deremot vill jag berätta en sägen om ön, som jag hörde
af vår lots, lappen Nille Halt. Hon skall vara allmänt känd
bland ryssarne i Archangels guvernement. En rysk författare,
Weretschagin, säger, att han hört henne af dessa, och berättar
henne nästan ordagrannt så, som jag hörde henne och skref upp
henne på lappska efter Nille Halts berättelse.

Sägen om Anika.
För många år sedan måste alla, som lågo på fiske omkring

Fiskarön, betala afgift af sin fiskfångst till en sjöröfvare, som
hette Anika eller Aniki. Han kom dit hvart år med sitt skepp
och manskap och aftvang fiskarena tionde af deras fångst. Om
vintern var han icke der, och ingen visste, hvar han då uppe-
höll sig. Men de aldra första fiskare, som kommo om våren,
kunde vara säkra på att finna skeppet der och Anika sjelf spat-
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serande fram och tillbaka utmed stranden, färdig att mottaga
dem, när de kommo med sin fiskdrägt från hafvet. Gåfvo de
icke med godo, tog han med våld, och vid sådana tillfållen kunde
man vara glad åt att få behålla lifvet. Hvart år, när fiskarena
voro ankomna, samlade han dem omkring sig och tillsporde dem,
om någon ville våga sig i tvekamp med honom. Men Anika
var större och starkare än någon vanlig menniska, och ingen
vågade inlåta sig i denna kamp. Derföre vågade icke heller
någon neka honom afgiften af fiskfångsten. I många är varade
denna plåga, och i många år var Anika en skräck för alla fiska
rena på Fiskarön. Han gjorde hvad han ville. För honom fanns
hvarken lag eller rätt till.

Så hände det en dag, att ett båtlag ryssar skulle, som van-
ligt, resa ut på fiske från hamnen vid Anikijef. I sin brådska
att komma i väg hade de icke märkt, att en ung gosse kommit
bort till dem. Han helsade höfligt på styrmannen och sade:
"Tagen mig med eder ut på fiske, kamrater, jag skall göra tjenst
med att agna på linorna." Anföraren såg på gossen, men kunde
icke minnas sig hafva sett honom förr. Han svarade, att de
redan hade linagnare, lindragare och rorskarl, och att det bara
skulle bli till besvär, om de togo flere med i båten. Icke dess
mindre vidblef gossen att tigga anföraren om att han måtte få
vara med. "Nå, efter du har sådan lust", säger anföraren till
slut, *så får du vara med oss då! Korsa dig, bed din bön och
gå i båten!" Gossen gjorde så, och båten for af. Fiskarena hade
lycka med sig den dagen. Båten var snart full med fisk och
de rodde tillbaka igen, men, som vanligt, måste de först lägga
upp om Anikijef för att aflemna en del af fisken till kämpen
Anika. Då de landade vid ön, kastade de fisken upp på stranden
för att rensa honom. Detta göromål lemnades åt den unge gossen,
som den dagen varit med dem. Han gjorde, som man plägar
göra. Han skar af hufvudet, tog ur inelfvorna och fläkte fisken,
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men allt detta uträttade han med så otrolig fart, att manskapet
stod alldeles förvånadt och såg på honom. Då han var färdig,
tog han sina handskar af händerna och bad rorskarlen skölja
dem rena. Denne gjorde så och lemnade honom dem tillbaka
igen. Gossen tyckte icke, att rorskarlen pressat vattnet ur dem
riktigt. Han tog derföre sjelf och vred dem, men i det samma
gingo de tvärs af mellan händerna på honom. Båtmanskapet,
som såg detta prof på ofantlig styrka, begynte fatta en miss-
tanke om, att gossen icke kunde vara någon rigtig menniska.
I det samma kom kämpen Anika gående fram mot dem.

"Hör, I folk der", skrek han, "hvarföre han I icke lemnat
mig afgift af fisken i dag?"

"Du ser mig ut som eu underlig en, duu, svarade fiskarenas
unge kamrat, i det han vände sig om mot Anika, "hvad vill du
här; du är icke kommen till de rätta! Gå din väg med godo
eller så" — — —

"Hva' sa? Ha, ha, ha", log Anika. "Jag ser, att du icke
känner mig! Se till, att du sjelf packar dig bort, eller ock skall
jag slå dig så till marken, att du aldrig mer reser dig!" Gossen
såg ut, som om han slätt icke brydde sig om Anikas hotelse,
utan gick rakt mot honom. "Aha, min lille vän," ropade kämpen,
'•jag ser du saknar icke mod; jag tror nästan att du tänker på
att slåss med mig?" Ja, han vore slätt icke rädd för det,
menade gossen. Så blef då utvaldt ett ställe uppe på fast-
landet, der kampen skulle hållas. Platsen inhägnades med ett
gärdsel af stenar och båda de kämpande skulle under kampen
hålla sig inom stenringen. Men sjelfva kampen skulle försiggå
på det besynnerliga sätt, att hvar och en af de kämpande skulle
tre gånger kasta sig på händerna och slå sin motståndare för
bröstet med benen. Först skulle gossen stå för kämpen Anikas
slag, och han stälde sig derföre upp inom ringen. Anika kastade
sig på händerna, hjulade och slag gossen midt för bröstet med
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benen. Men gossen rörde sig icke ur fläcken. Anika gick till-
baka igen några steg och gjorde ett nytt hallingkast. Gossen
vek ett steg bakåt, men blef stående. För det tredje kastet vek
gossen en famn tillbaka, men blef likväl stående på benen innan-
före ringen. Nu var det Anikas tur att stå för gossens slag.
Han gjorde som Anika gjort, kastade sig på händerna och slog
honom med benen för bröstet Redan för det första slaget vek
kämpen en famn tillbaka. För det andra slaget drefs han tre
famnar tillbaka, och för det tredje slaget drefs han sju famnar
tillbaka och blef liggande död utanföre stenringen. Ryssarne
grofvo en graf innanföre ringen. I den lades kämpen Anika
och en stenhög uppkastades öfver honom. Derpå gingo alla
fiskarena, som öfvervarit kampen, tillbaka igen till stranden med
den gåtfulle unge mannen. Han samlade dem här framför sig
och sade till dem. "Tacken alla Gud! Eder fiende är icke
mera, och härefter skall ingen förorätta eder i eder fiskebedrift.
Gud vare med eder, farväl!" Efter dessa ord försvann den unge
mannen för deras ögon, och ingen vet, hvarifrån han kom eller
hvart han drog hän.

Efter lappames berättelse skall uppe på fastlandet, på en
slätt ett stycke från hamnen, ännu finnas spår af stenringen,
der kampen hölls, och der kämpen Anika fann sin graf. Ty värr
fick jag icke tid att undersöka stället. I sina Reiseskisser fra
Lapland menar min reskamrat, professor Daa, att "denna ro-
mantiska ryska folksägen icke är annat än ett bevis på allmo-
gens förvexling af äldre tilldragelser med nyare, mera bekanta*,
nämligen "engelsmännens vikingsbragder år 1809 mot de usla
fiskelägena på Ishafvets kust" och antager för öfrigt, att ön fått
sitt namn efter "Anikita, ett helgon i den ryska almanackan."
Någon särskild orsak att uppkalla denna obebodda klippö efter
detta helgon kan imellertid icke uppvisas. Jag skulle vara mera
böjd för att tro, att man linnet nyckeln till namnet och sägnen
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i Peisenklostrets historia, eller den märkliga och blomstrande
munkkoloni, som långt tillbaka i tiden haft bestånd vid Peisen-
elfvens stränder.

Ur åtskilliga verk och manuskript kan jag om detsamma
meddela följande: I medlet af 16* århundradet skall Trifan, lap-
pames apostel, hafva bygt en kyrka se pag. 141) och grundlagt
ett kloster vid utloppet af floden Petschenga i Peisenfjorden
som af norrmännen af denna orsak kallades Munkefjord. 1556
for Trifan sjelf till Moskva och utverkade ett gåfvobref af
storfurst Ivan Wasiljvitshj — af den 22" Nov. 1556 —- 'hvar-
efter hela omängden lades in under klostret." Vid Norges rätt
eller länshöghet öfver dessa trakter har väl den gången knappt
fästats något afseende; men som förut visats, erkändes hon dock,
och de munkar, som ännu furmos der år 1599, måste "betala
till Norges krona for begagnandet af mark och elf 18 mark danskt
årligen.- Trifans rykte for helighet gjorde, att mycket snart
strömmade både munkar och lekmän till klostret; 1565 voro der,
efter en berättelse af Simon von Salingen *, redan 20 munkar
och 30 lekbröder eller klostertjenare, 1572 voro der 50 munkar
och öfver 200 klostertjenare. 1590 måste der hafva varit ännu
flere, ty då ett svenskt ströfparti detta år ödelade och brände
klostret, skall efter någras uppgift 56 munkar och 65 af betje-
ningen, efter andra tillsammans 200 individer, blifvit dräpna.
I ett gammalt dokument (manuskript) af 7e Augusti 1590,
som förvaras i det norska riksarkivet, finnes följande underrät-
telse om denna tilldragelse, som må hända icke skall läsas utan
intresse.

"Dessa efterskrefne hafver svensken ihjelslagit af det munke-
kloster vid namn Pesanntz, som ligger en åtta vagsjös (sjömil)
från Vardöhus. Den öfverste munken med namn: Igumandt

1 Biischings Magazin. Halle 1773.
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Gurrij. Tre prester med namn Packum N. Föser N. Jionno N.
Munkar: Fodosra. Nacharij. Phefyl. Annodij. Annopher. Sams-
son. Jiuda. Felofe. Anisse. Jermandt. y Joff. Serop Jon.
Jiop. Yfsmainna. Sauffua. Spiridon. Sauatte. Kyrilaa. Semion.
Alaxander. Kalistrath. Ambrosia. Giermandt. Daniel. Fegnast.
Moiesse. Föderich. Lavrivan. Gjörras fy. Abraham. Derofey.
Ploien. Juffrin. Fodossij. Pauessy. Annorij. Filimion. Dertill
51 klostertjenare, som också uppräknas vid namn. Qvinnor, som
voro i la(du)gården i förmälda kloster, som svensken ihjelslog
vid namn: KyHinna. Fefemj."

Detta efterskrefna afbrände svensken i samma kloster: alla
hus der voro, och kyrkan och den största parten af allt godset,
och en la(du)gård och en qvarn blefvo ock afbrända. Desslikes en
gård vid namn Wickitz, som munkames hamn var, der de lade
timmer och båtar upp, den brände de upp, och alla båtar,
svensken öfverkom i samma hamn, dem höggo de i stycken."

"Item blef intet hus i behåll af samma kloster utom en
badstuga, stod något från klostret, och två gammer och bodar,
lågo på två små öar, der kunde svensken icke komma till.
Vardöhus den 7e Avg. [15]90.«

Nog af, klosterkolonien synes en gång hafva varit i en sär-
deles blomstrande ställning och munkarne hafva förstått att draga
nytta af de fördelar gåfvobrefvet skänkte dem. De drefvo icke
allenast fiske och hvalfångst, utan ock handel och sjöfart. Vid
mynningen af Peisen- och Pasvigelfven skola de hafva låtit
bygga båtar och fartyg, med hvilka de till en del utförde landets
produkter. Bland annat levererade klostret till det inre afRyss-
land årligen 20,000 pud salt tullfritt öfver Kola efter privilegium
af czar Alexei Michailovitshj och fick igen från Ryssland det nöd-
vändiga förrådet af mjöl, vax, linnevaror m. m. "Klostret hade",
heter det, "utom skeppsbyggen, fiskindustri och sjöfart, dertill
betydande boskapshjordar." Som bevis på klostrets handelsför-
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bindelse med utlandet anför Tschubinski i "Sapiski dljä Stenia 11,
en afskrift af en handelstraktat, som var afslutad mellan klostret
och ett handelshus i Amsterdam. Kommissionaren eller ombudet
för detta handelshus hette Andreas Neich, som hvart år kom med
ett större fartyg, lastadt med salt och tunnor, för att intaga och
föra tillbaka till Amsterdam, hvad som fiskades. Klosterbröderne
hade förpligtat sig att under sex år sälja till A. Neich — och
till ingen annan — all den lax, stockfisk, torsk- och hvaltran,
som de kunde uppdrifva, dels genom sina tjenare eller fiskare,
dels genom andra fiskare der i trakten, hvilka måste hafva skrift-
ligt förpligtat sig till "att icke gömma undan eller sälja tiU
andra än A. Neich. I fall klostrets föreståndare eller bröderna
stjäla eller gömma undan fisk, betalar klostrets föreståndare 100
rubel." Å andra sidan var A. Neich förpligtad att föra från
fiskelägena och från laxelfvarna Kola och Tulom in till Peisens
kloster, den fisk, som bröderne, betjeningen och gästerna be-
höfde. Af den lax, som levererades till klostret, skulle ingen
vara under 7 pund. "Och om någon fisk levereras under 7 pund,
skall af denna fisk tagas två i stället för en." Skeppets ankomst
från Amsterdam var bestämd till den 29e Maj. Om det kom
för sent med tunnor och salt, var Amsterdamhuset lika fullt för-
pligtadt att mottaga den förderfvade fisken som god vara. Om
skeppet med fisk eller salt förliste, voro redarne icke berättigade
att söka ersättning af munkarne, icke heller munkarne för för-
lusten af den betalade lasten af salt och tunnor. Utom betal-
ningen för fisken voro Amsterdam-köpmännen förpligtade att är-
ligen leverera till klostret som skänk och gåfva: "2 pud vax,
1 pud rökelse, 1 tunna rödt kyrkvin, samt för brödemes privata
behof — 2 tunnor bränvin och 1 ankare rhenskt vin." Af det
anförda är klart, att klosterbröderne på sin tid haft monopol på
fiskutförseln från en del af ryska Lappland, liksom Bergens köp-
män ungefär samtidigt hade monopol på all handel i Finnmarken.
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Hela fiskarebefolkningen har hållits i ett slags lifegenskap af
munkarne, i det de skriftligt förpligtat sig att icke sälja fisk till
andra än dem och troligen till det pris, som desse funno för
godt att gifva. Till att hafva uppsigt öfver befolkningen och
hålla den i tukt och respekt, bistodos de troligen af Neich, "som

hvart år ankom med ett stort skepp." Denne Neich, till hvilken
fiskarena voro förpligtade att leverera all fisk, har naturligtvis
uppfört sig som oinskränkt herre och tyranniserat befolkningen.
Intet under derföre, om hans framfärd blifvit förevigad i en

sägen, och att det ställe, der han oftast låg med sitt skepp, fick
namn efter honom. Neich blifver på lappska Nika och på finska
Niki. Men A-nika? Hans förnamn var, som Tschubinski till-
fälligtvis upplyser, Andreas. Han skref derföre må hända sitt
namn A. Neich, och — liksom andra store män — kallades han
i dagligt tal A. Neich, hvaraf då äfven uppstodAniki eller Anika.
Årtalen på ön Anikijef stå också i samklang med de här an-
förda data af Peisenklostrets historia. Intill 1590 voro kloster-
bröderne enrådiga öfver fiskelägena, så att det icke kunde gagna
någon annan skeppare eller köpman att komma till dessa för att
köpa fisk. Men efter klostrets ödeläggelse 1590 blef handeln
förmodligen äter fri, så att andra än Neich kunde handla med
fiskarena. Af denna orsak kunde skeppar-inskrifterna på A.
Neichs ö begynna först ungefärligen på denna tid eller, som den
äldsta utvisar, med 1595. Efter ödeläggeisen 1590 flyttades
klostret till staden Kola, der det åter år 1519 uppbrann tillika med
staden. Derpå uppfördes det tätt vid staden, men på östra sidan
om Kola-elfven och kaUades nu det kolskapetschenska klostret.
År 1701 anvisades klostret tiU bostad åt den kolska archipastorn
och snart derefter upplöstes det. Inne i Peisen har, som det
synes, en del munkar fortfarit att bo efter klostrets ödeläggelse.
Den förenämde ryske författaren, Tschubinski, berättar åtminstone,
"att det ännu 111 år efter klostrets ödeläggelse — eller 1701
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— skall hafva bott tretton munkar i Peisen, och oaktadt kolonien
således var alldeles i förfaU mot, hvad hon förr hade varit, skall
likväl enligt ett bref från föreståndaren för det kolska-petschenska
klostret i Kola, Lawrentius, till ärkebiskopen Afanasius samma år
vara "såldt till utlandet 12,752 st. torrfisk, 144 pud trän och
2,470 laxar." Och nu för tiden? Ja, nu för tiden finnes der
intet kloster mera, icke heller någon munkkoloni, men deremot
bor på samma ställe en pope eller landtprest, och längre upp
vid elfven, som faUer i Peisenfjorden, står en kyrka. Hon skall
vara temligen stor, åttkantig och rätt vacker. Hon kallas Trifans
kyrka, då denne helige mans likkista skall finnas här. Hon anses
för särdeles, helig, och det berättas, att ryssar ända från trak-
terna vid Ural stundom vallfärda dit för att förrätta sin andakt.
Dessa vallfarter företagas om vintern, vid marknadstiden, likväl
icke mödosamt till fots, under stora försakelser och besvärlig-
heter, som det sig egnar och bör för rätta pilgrimer, utan, efter
hvad man berättade, komma dessa rätt muntert åkande med lap-
pames renar. De rättroende lapparne skjutsa dessa gudfruktige
gratis, antingen det nu är af fruktan för dem eller i hopp om
att de skola taga dem med i sina böner, och dervid några droppar
af Herrens välsignelse komma äfven dem till del, då honrikligen
utöses öfver de förra. Den ryska popen bor om vintern vid
kyrkan, der också en del lappar har sin by, men om sommaren
vid fjordänden. Till hans vård höra alla lappar, som bo vester
om Kola och norr om Notozero. De benämnas efter de ställen,
der de bo om vintern och indelas i Pasviglappar, Peisenlappar
och -Mwo^e-(ed-)lappar. De sista hafva sina vinterplatser vid
ändan af Litzafjord. Antalet uppgår till omkring 300 indi-
vider.
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SaDhenjarga. Vagestav.

Strax norr om Anikijef sticker ut ett näs, som ryssarne
kalla Tsypnavolok — och lapparna Sabbenjarga. På gamla
norska kartor finnes anfördt namnet Stangenäs, likväl icke vid
detta näs, utan vid ett annat, som ligger en mil vestligare,
och som lapparne nu kalla Lavkanjarga. Man kunde lätt frestas
att antaga, att Stangenäs vore en öfversättning af Sabbenjarga;
ty njarga betyder näs, och sabbe har likhet med det lappska
sodbbe, som betyder en staf, spatserkäpp. Men lappames uttal
af ortnamnet var så bestämdt och tydligt Sabbe, icke sodbbe
(sv. lapp. sobbe, fin. sompa), att jag tviflade om förbindelsen
mellan namnen. De ville icke heller sjelfva gå in på, att detta
Sabbe hade betydelsen staf eller var ett origtigt uttal af sodbbe,
utan de logo åt min förmodan och påstodo, att näset hade sitt
namn efter en fjäll-lapp, hvars familj i långa tider haft och fram-
gent hade sin sommaruppehållsort der på ön och vid detta näs.
Hans namn var nämligen Sabbe, så att ortnamnet hade bety-
delsen Sabbe's näs och hade intet med staf eller Stangenäs
att göra.

Jag har sedan funnit en bekräftelse på denna förklaring i
den omständigheten, att Lilienskjold i Specul. Boreal. ellerFinn-
markens beskrifning från 1701 bland en del lappska namn, som
uppräknas, också nämner detta familjenamn Sabbe, liksom deri,
att på en annan gammal karta finnes anfördt ännu ett Sabben-
jarga inne på sjelfva fastlandet, vid Mutkafjorden. Den samma
lappska familjen har således haft två hufvuduppehåUsorter, ett
för sommaren och ett för vintern, som nomader pläga, och lemnat
efter sig dessa båda ortnamn.

Min reskamrat, prof. Daa, förmodar, att Vegestav eller Äge-
stav, gränsen for det norska rikets utsträckning i gamla dagar,
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bör sökas här vid Sabbenjarga l. Vagestav skulle nämligen efter
prof. Daas mening "dels i förvrängning, dels i öfversättning"
innehålla de lappska namnen Vaide och Sabbe. Som nu är visadt,
betyder Sabbe icke "staf", utan är ett nom. propr., och Vaide
{guba), den ryska formen af det lappska aide, fin. aita, ett
-gärde", är, såsom förut visats, namnet på en bugt eller hamn
på Fiskaröns vestligaste spets, flere mil från Sabbenjarga. Detta
ortnamn, Vaideguba, har således intet med Sabbenjarga att
göra, eller man kan väl knappt med skäl taga dessa två, tem-
ligen långt från hvarandra liggande ortnamn, Vaideguba i vester
och Sabbenjarga i öster, och stöpa första hälften af hvartdera
tillsammans, för att deraf få ut Vagestav.

Visserligen kan man icke med säkerhet bevisa, att den
norska kolonisationen i äldre tider gick längre än till Fiskarön,
men det norska herradömet öfver lapparne och öfver landet sträckte
sig bevisligen längre. Så måste munkarne i Kola betala skatt
för att drifva laxfiske i Kola- och Tulomelfvarna (se pag. 135).
Då nu Vagestav efter en marginalanteckning i Histor. Norveg.
skulle ligga *70 veckor sjös (sjömil) från Vargöhus" eller f så
långt österom detta, som Vaagen ligger vesterom, måste jag luta
mera till den meningen, som hyllas af andra historiker, att Vage-
stav är att söka vid Veleaga, det nu varande Vieljok, vid byn
Umba. Detta ställe benämnes nämligen också som gränsen för
det norska herradömet mot öster, och hit kommer man nästan
noggrannt efter det i marginalanteckningen uppgifna antal sjömil.
Det är väl icke heller omöjligt, att detta Väge(stav) kan vara
antingen ett felaktigt eller förvrängdt uttal af Veleaga.

1 Aftbl. 1870, N:o 85.
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OraQord. Lappar. Finnkoloni.

Den 2a Juli om aftonen lemnade vi Karabella och satte
kurs rakt mot söder, till Örafjordens mynning eller till hamnen
Jeretik, som jag sedan vill närmare beskrifva, då hon är en af
de ypperligaste isfria hamnar vid rysskusten.

Nästa dags eftermiddag seglade vi vidare, inåt den omkring
3 mil långa Örafjorden, för att besöka ett par fjäll-lappar, som
här hade sina sommartält stående. Nille Halt, som vi hade med
oss från Normansät, och som hittills tillfredsställande uträttat
sin lotstjenst, träffade nämligen i Jeretik en slagting, Lasse Halt.
Denne berättade, att hans familj bodde längre inne i fjorden, och
han stannade nu också sjelf hos oss som lots in till det ställe,
der hans familj tills vidare uppehöU sig. Lasse Halt och vår
Lasse Hätta blefvo snart förtroliga med hvarandra, då de upp-
täckte, att de voro "Gaima-tshjak" eller namnbröder. På ett
framskjutande näs stodo tvä tält, ett stycke uppe från sjön. Då
vi stego i land och närmade oss dem, kommo fram under tält-
duken fyra till fem lapphundar, som rusade skällande mot oss.
De hade uppenbart ondt i sinnet; men på ropet Ränne, Muste,
Diggal och Barke, deras respektiva lappnamn, kände de igen sin
herre, Lasse, och lemnade oss främmande i fred. Den andra här
boende lappfamiljen hette Inger, Lasse Halts svärfader, och en
tredje, som bor längre in i Örafjorden, heter Oxehov. Inger
skulle vara rik eller äga inemot 2000 renar.

Också dessa lappfamiljer voro lutheraner. De talade samma
dialekt som lapparne i Sydvaranger, och allt deras bohag och
deras drägt voro som norska fjäll-lappars. Jag fotograferade dem
och tältet, och af den anledningen visade de sig i sin högtids-
drägt, nämligen i blå och röda mans- och qvinskoftor, alldeles
som man ser dem i Finnmarken, dertill bälte, söljor, brokiga
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halsdukar och åtskilliga sysaker hängande ned från messings-
ringar i bältet. Ett par tombaksfingerringar och några tjocka
messingsringar till att hänga sysaker m. m. vid, som vi för-
ärade qvinnorna, gjorde mycken lycka. Lasse Halt, som för
öfrigt var en nidsk och slug krabat, kunde då icke annat än,
som skick och bruk är efter det finska ordspråket: "gåfva fordrar
gåfva, och ett godt ord fordrar svar", gifva något igen och hviskade
derföre till sin dotter, som i synnerhet blifvit begåfvad med mes-
sings- och fingerringar: ttGå och hem ta fogelägg och gif igen!"
Af husmodren sjelf fick jag särskildt till gåfva enrentunga, kanske
för det att jag talade med dem på deras eget tungomål.

Omkring tältet lågo åtskilliga saker, som man alltid ser i
ett fjäß-lappsläger, såsom omhvälfda renslädar, ren? elär, grytor,
renpelsar, upphängda till vadrings efter oafbrutet begagnande
hela vintern, och i de närmaste björkarna hängde torkadt ren-
kött, af hvars fett korpen med sin stora och talgmesen med sin
lilla näbb en tidig morgonstund tydligt nog hade tillhackat sig
en frukost.

Vi hade hört Örafjorden omtalas som särdeles lämplig för
kolonisation, men fann motsatsen vara händelsen. Den yttre
delen af fjorden omgifves nämligen af nakna klippor, som iill
en del resa sig ett par hundra fot öfver hafvet. Ingen slätt
var synlig inne mellan dessa öde, ofruktbara klippstränder, der
någon åbo kunde finna plats och rödja upp ängsmark åt sig.
Örafjordens renlappar hafva deremot plats nog för sina renar
både vinter och sommar. De besväras här icke mycket af åboar.
De berättade, att de heller icke de senaste tio åren sett något
tiU vargen. De kunde derföre låta sina renar gå ovaktade.
Men deremot påstodo de, att öfver hundra renar årligen stulos
från dem af tvåben ta vargar, skultlappar och ryssar. Den rike
Inger träffade vi icke, då han låg ute vid Orafjordens mynning
på skälskytte tillsammans med en finne. Han skaU utom sin
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talrika hjord också äga en hel del silfverpenningar. Dessa har
han nedgräft någonstädes i fjället och icke kunnat förmås att,
efter länsmannens råd, sätta dem in i en rysk bank. Det samma
har varit fallet i Finnmarken förr, men nu har likväl tilliten
till norrmännen vuxit eå mycket, att flere vågat insätta sina
penningar i sparbankerna, i stället för att nedgräfva dem i jorden.

I en finnbåt reste vi den 4e Juli kl. 7 om aftonen från
kuttern inåt fjorden för att besöka en koloni af finnar inne vid
fjordens ända. Stränderna voro allt vidare lika olämpliga till
bebyggande, och vi sågo på vår färd icke heller något spår tiU
menniskor. Ett lapptält i sin smutsgrå och rökiga färg skulle
heller icke med kikaren lätt kunnat urskiljas på den grå, stor-
steniga klippstranden. Sorgligt, dystert och dödsstilla lågo dessa
stränder der ien solklar natt. Intet ställe kunde mera föra den
resande in på den föreställningen, att en ofantlig öfversvämning
begrafvit lägre liggande blidare ängder och blott qvarlemnat de
afrundade fjälltopparnas skalliga hjessa, — än Örafjordens stränder.
Längs höjderna på båda sidor om fjorden låg en mängd, till
en del mycket stora rullstensblock. Krymplig björksmåskog växte
sparsamt här och der upp af klyftorna mellan fjällen. Lapparne
påstodo, att fjorden var fattig på fisk, och att det icke kom
annan fisk in från hafvet än lax och håkärring. Fjorden är
mycket djup och kan hända mindre lämplig till uppehållsort för
de vanliga småfiskstim, som eljest finnas i alla Finnmarkens
fjordar. Jag måste antaga, att detta är fallet; ty jag såg på
färden inåt nästan icke en enda mås, skarf eller ejderfogel.

Allt som vi kommo längre in, blefvo likväl stränderna lägre,
skogen frodigare och tätare och inne i sjelfva fj ordänden öpp-
nade sig en icke obetydlig slätt på båda sidor om elfven, som
faUer ut i fjorden. Fjorden är här inne ganska grund, så att
stranden i ebbtiden tiU stor utsträckning ligger helt torr. Här är
derföre företrädesvis tillfälle till att finna den till agn för torsken


