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mycket sökta daggmasken, och ryska fiskare infinna sig der-
före också på sina tider här och uppehålla sig här några dagar.
På vestra stranden hafva dessa fiskare uppfört sex jordkojor,
lika lappska gammer, som tjena dem till boning, den tid de
söka agn. I en sandbacke hade de också inrättat åt sig en
bakugn. Nu stodo kojorna helt tomma, utan någon dörr eUer
lucka. Men, att det var ryssar, som hade sitt tillhåll här, såg
man klart nog af de höga träkors, som stodo här och der, och
som man ser öfverallt, der rättroende ryssar finnas eller färdas.
De beteckna icke alltid, att någon är död på stället, utan upp-
sättas vid åtskilliga tillfäßen som minne af en eller annan sär-
skild tilldragelse, räddning från sjukdom eller annan fara. Här
voro likväl flere uppsatta öfver döda, då likkistan, eller rättare,
en kista utan botten, här låg öfver grafven. Korsen göras så
höga som möjligt och bestå af två rätvinkliga kors öfverst uppe
med ett sluttande tak, samt ett liggande (grekiskt) kors längre
ned. På hufvudstolpen och tvärslåarna finnas långa inskrifter,
som uppgifva den dödes eller uppsättarens namn.

Den finska kolonien i Örafjorden bestod år 1867 af sju fa-
miljer, som hade valt en hög jordbacke, som går rundt kring
fjordänden, tiU byggningsplats. Här finnes rödjeland nog tiU
ängsmark — och timmer nog på icke långt afstånd, uppe vid
den flottbara elfven, till många flere familjer än der för när-
varande finnas. Troligen skola också flere flytta hit och bosätta
sig längre uppe vid elfven, der stränderna äro odlingsbara, om
denna kolonisation af lutherska finnar gynnas som hittills af den
ryska regeringen, så att de erhålla ftdl äganderätt tiU jorden,
säkerhet för trakasserier af underordnade embetsmän, och i syn-
nerhet — om de, som det varit dem lofvadt, vinna full reli-
gionsfrihet och få egen kyrka och prest från Finland.

Vi togo in hos den mest välmående af finnarne, vid namn
Maurits Bergström. Han var född i Vadsö och höU ständig
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handelsberöring med denna stad, der han också besökte kyrkan.
Han kunde derföre också tala bra norska, eller, som vår lapp
sade, dä jag frågade honom, om Bergström kunde norska: —

uHan, han talar norska '-dego tschatse"-, så lätt som rinnande
vatten!" Han hade ett vältimradt hus, som utom ett allmänt
boningsrum också hade bagarstuga eller gäststuga med renlig
gästsäng. Han hade fyra kor, ypperliga mjölkbunkar, renliga
kärl, kokugn i köket och utanför huset ett inhägnadt rofland.
Antagligen kunna morötter och potates växa här, lika väl som de
växa i Sydvaranger.

Jag tog mig en tur uppåt längs elfven, hvarest då var
flod, så att hon var omkring hundra alnar bred; men i normalt
tillstånd har hon visst icke heller liten vattenmassa. Omkring
två mil uppåt elfven skall finnas furuskog och grof björkskog,
men af de prof, jag såg af timret, som just nu flottades ned,
var furen hvarken synnerligen rak eller qvistfri. Laxen går upp
genom elfven, och fisket var det året bortlegdt till en finne för
10 rub. af Bergström, som åter hade arrenderat det af staten.

Elfven såg ut att vara särdeles lämplig till flugfiske och kan
troligen befaras med båt milslångt uppföre och utföre. Om det,
som nu begynt är, blifver jemn ångbåtsförbindelse mellan Vadsö,
Kola och Archangel, skola både Peisen-elfven och denna elf
troligen snart blifva arrenderade af engelsmän, som nu snart
icke längre finna någon elf mera i Norge att arrendera, och hon
skall då inbringa den lilla kolonien en helt annan och säkrare
intägt — förutsatt att de få den — än hon nu gör, då finnarne
här, som öfveraUt, förstöra fisket med att hålla elfven stängd,
så länge fisk försöker att gå upp. Det skulle vara en utom-
ordentligt intressant tur för en sportsman att sommarmånaderna
Juli och Augusti göra en upptäcktsresa upp genom elfven till
det inre, obekanta landet med dess sjöar, strömdrag och forsar,
der ännu ingen fluga varit kastad på vattnets yta. Det låter
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troligen mycket lätt göra sig att med båt tränga flere mil upp.
Den närmaste insjön ligger två mil inåt landet och heter Ora-
javre. Vid dess stränder växer furuskog; den nästa insjön heter
Galbajavre och ligger omkring två mil söderom den första. Vi-
dare besked om landets beskaffenhet i det inre kunde jag icke
få af någon.

Då jag gick tillbaka igen längs elfstranden, kom en karl
mig till mötes, som redan på afstånd såg ut, som om han
hvarken var ryss, finne eller lapp, utan rätt och slätt norrman.
Han gick nämligen med en gul sydvest på hufvudet, stora fiskar-
stöflar på benen och — hvad som i synnerhet röjde norrmannen
— stora ullvantar på händerna, oaktadt det var en varm sol-
skensdag.

uDu är väl aldrig finne, du?" sporde jag honom på norska,
då vi möttes. "Nei, eg e' inf Fin, eg e' fra Vassöia", svarade
han på nordlandska. "Men hvad i all verlden har du att göra
härinne i ändan af Örafjorden?" Jo, han var nu egentligen pä
fiske vid ön Kildin, österom Kola, men så hade brödförrådet
gått åt för honom och hans kamrater, och han hade då blifvit
tvungen att resa till Jeretik för att köpa mjöl och sedan tre
mil inåt fjorden till Bergström för att få det bakadt till bröd.

Alltså, fram och tillbaka 26 mil för att få hvad han i norska
Finnmarken skulle haft alldeles till hands; ty här bo handels-
männen icke många mil från hvarandra, så att fiskaren öfveraUt
har lätt att få sin produkt afsatt och igen köpt allt, hvad han
behöfver, antingen mat eller redskap. Men så dåligt står det
ännu till med samfärdselförhållandena i Rysslappland.

Finnarne i Orafjorden hade naturligtvis också sin Sauna
eller badstuga. Ännu såg det imellertid icke ut, som hvar sär-
skild familj fått tid att uppföra sin egen för sig sjelf; men en
större, som Bergström uppfört, begagnades af flere. Just som
vi skulle fara af, kom nämligen en grannfamilj, man, hustru och.
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tre barn, ut ur badstugan, heta så att det rök af. dem genom
deras tunna kläder, satte sig i en liten barkass eUer båt ock
rodde hemåt.

Från Örafjorden till Kola.

Från Örafjorden skulle vi begynna vår resa med de hjelp-
medel, landet erbjöd oss. Kuttern skulle nämligen härifrån segla
tiUbaka tiU Vadsö. Vi slöto derföre ackord med Bergström om,
att han på en norsk fembäring, som han ägde, skulle skjutsa
oss tiU Kola. Han var den enda här, som ägde en sådan båt
och kunde öfvertaga skjutsen. Han förstod då också att be-
begagna sig af situationen till att begära så hög betalning, som
han trodde kunde afpressas. Vi hade intet annat val än att
betala och tacka dertiU, och likväl hade vi kan hända icke fått
honom till att skjutsa, om han icke derjemte hade tänkt skaffa
sig en extrafortjenst med att på återfärden samla renmossa i
Kolafjorden och dermed segla öfver tiU Vadsö.

Den 5e Juli kl. 12 middagen lemnade vi Orafjordbugten,
men ännu på kuttern, medan Bergström i sin fembäring krys-
sade ut framför oss. Om aftonen kl. 8, alldeles vid fjordens
mynning, gingo vi om bord på fembäringen och bytte om kut-
terns rymliga kajuta mot fembäringens trånga ruff. I detta
furmos två smala sängplatser, och alldeles meUan de båda huf-
vudgärderna på dessa, som baktill kommo hvarandra temligen
nära, medan de framtill gingo i sär, stod en miniatyr-ugn, af
hvilken man dels kunde skaffa sig näsvärme, dels fotvärme —

genom att vexelvis ändavända sig i sängen. Det värsta var
ändå, att båten icke blifvit ordentligt renspolad, sedan han be-
gagnats på vårfiske. Kölvattnet bestod derföre af en blandning
af ruttet torskblod och saltvatten, som i synnerhet inne i kajutan
utsände en så olidlig parfym, att jag måste besanna, att ro-
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marne hade god orsak att begagna ordet ttsentina" (kölvatten)
som ett fasligt skällsord.

För att kunna klara det yttersta näset för inseglingen till
Kolafjorden, måste vi göra ett slag på 1| mil ut till hafs, men
hade sedan en laber fördevindskultje inåt fjorden, så att vi hade
god tid att betrakta landskapet på dess båda stränder. Kola-
fjorden har på det hela taget ett långt blidare utseende än Öra-

fjorden. Stränderna äro icke så höga och mycket mera bevuxna
med björkskog, i synnerhet då man kommer innanföre Zrednii
(midtfjords). När man kommer långt in, ser man här och der
också spår af ett och annat krympligt granträd, som med sin
mörka färg lätt skiljes från den ljusgröna björkskogen, på hvilken
nu våra ögon med fröjd hvilade, sedan vi lefvat omkring nio
månader i vinterliga omgifningar. Vi hade nämligen hittills
ända från Kristiania icke haft snö ur sigte, och till och med här
inne i Kolafjorden lågo ännu — den 7e Juli — här och der snö-
fläckar.

Liksom Kolafjorden utmärker sig genom ett blidare utse-
ende än Öra, så lär hon ock vara mycket fiskrikare. Derföre
har hon också på lappska fått namnet Gnollevuodna, Fiskfjorden.
I synnerhet skall hon vara rik på lax, som troligen kommer deraf,
att tvä af Lapplands största elfvar hafva utlopp i fjordens innersta
ände. Men oaktadt dessa förhållanden och oaktadt hon för in
till Lapplands äldsta stad, spejade vårt öga likväl förgäfves efter
civiliserade menniskoboningar längs hennes stränder. I Finn-
marken ser man likväl öfverallt, till och med i de ofruktbaraste
fjordar, enstaka bygningar, t. ex. handelsmännens ofta hvit-
målade hus, som vitna om smak och välstånd, men här såg
man intet. Blott några dåliga jordgammer finnas uppförda här
och der, och man måste vara väl bekant för att finna dessa, då
de icke till färg och form utmärka sig synnerligt från den öfriga
marken. Ingen åbo finnes längs fjorden; utan en del ryssar
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och skultlappar uppehålla sig om sommaren här och der i dessa
usla jordkojor för att idka laxfiske med redskap, som likna dem
som de norska strilerne begagna på vestkusten. Efter långt spe-
jande upptäckte vi också en sådan jordtufva, hvarur rök uppsteg,
som antydde tillvaran af menskliga väsenden. Vi lade i land
och gingo upp till gam men, som var bygd i tältform, af torf,
med ett sparrverk af björkstammar. Den beboddes af en lapp
och hans hustru. Båda sågo ut att hafva lefvat och att lefva
i den yttersta fattigdom. I synnerhet var hustruns hälft ryska
drägt så trasig, att knappt en handsbredd någonstädes på hennes
kläder var fri från lappverk. Imellertid hade de fångat en hop
lax, som låg nedgräfd i en snöhög. Med de lappar, jag förut
träffat, hade det icke varit svårt att tala, men här var dialekt-
skilnaden större. Likväl var det ändå möjligt att taga sig fram
med mannen i språkligt hänseende, och hvad som icke kunde
redas på lappska, förklarades på ryska genom vår tolk; ty alla
vuxna rysslappar kunna tala detta språk. Dels på lappska, dels
på ryska blefvo vi ense om priset på en lax om 30 markers
vigt för 2 rub. Vi fingo strax en gryta i land från fembäringen,
gjorde upp eld och kokade laxen på stället. Lappen inbjöd oss
visserligen gästfritt att gå in i torfgammen och koka den på
hans härd, ett tillbud, som var all tacksamhet värdt, när man
betänker, att vi i hans ögon voro vantroende kättare, och att
våra kärl och vår gryta voro så orena, att han må hända, för
att lugna sitt samvete, derefter måste hafva gjort i ordning en
ny härd för att åter kunna koka der med sin egen rättroende
gryta. Vi föredrogo imellertid att koka och förtära vår lax ute
på en berghäll, der det just fanns en fördjupning, lämplig till
eldstad, eller ett "tillfälle", som österdalingen kallar det, och
läto röken af vår eld stiga upp till den himmel, der efter vår
öfvertygelse en Gud tronar, som icke ser på kärlets, utan på
hjertats renhet.





Kola, sedd från sjön.
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Kola.

Vid midnattstiden den 7e Juli kunde vi se in till Kola,
eller, rättare sagdt, till det ställe, der Kola låg; ty ännu voro
blott få nya hus uppbygda efter bombardementet år 1854, och
blott en del dåliga kojor stod qvar af den gamla staden. Endast
den nyuppbygda, om än icke alldeles färdiga kyrkan, med sin
ofantliga kupol reser, sig högt upp och visar sig tydligt mot Suola-
varekas skoglösa åsrygg bakom staden. Kl. 1 på morgonen
voro vi inne i hamnen och gingo till kojs för att senare frampå
dagen göra vår uppvaktning i staden hos ställets öfverhet. Häri
blefvo vi likväl förekomna, då ställets förnämsta öfverhetsperson
frampå förmiddagen, då folket kom ur kyrkan, — det var näm-
ligen söndag, — lät ro sig ut till oss för att helsa på oss om
bord på båten och underrätta oss om. att han hyrt logis för
oss hos en af stadens förnämste köpmän vid namn Malvistof.
Han visade oss härmed en mycket stor tjenst, då i den öde-
lagda staden naturligtvis icke fanns något hotel. Vi skulle
naturligtvis, utan denna artighet, hafva varit nödgade att
först antingen bo om bord på båten eller att för första gången
göra bruk af våra medhafvande tvänne tält. Strax efter kom
också tullembetsmannen till oss i uniform. Vi visade honom
våra pass, nämligen Padoroshjnaja, postpass, och Otkruituilist
eller embetspass, som vi i Kristiania blifvit försedda med från
Petersburg genom vår minister. Oaktadt detta väntade vi oss
dock en mycket skrupulös undersökning af våra många effekter;
men detta blef ingalunda fallet. Med utomordentlig höflighet
frågade han oss nu, hvad vi hade i våra åtskilliga koffertar
och tecknade endast upp, hvad som efter vår förklaring fanns
i två lästa kistor, utan att låta öppna dem. Vi blefvo så be-
hagligt öfverraskade öfver denna oväntade liberalitet, att vi icke
voro helt fria från att skämmas öfver att hafva några klingande
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silfverrubler till reds i fickan till att stickas i handen på en eller
annan underordnad tjensteman, som vi hade förmodat att vi skulle
få göra med, icke för att derigenom fä förbudet gods insmuggladt,
ty vi hade intet annat med oss, än hvad vi behöfde för resan,
— utan för att undgå att öppna och gräfva igenom alla våra
persedlar.

Mycket väl till mods öfver en så förekommande och liberal
mottagning, gingo vi i land för att intaga det för oss bestälda
logis'et och helsa på vår värdinna. Hennes man var nämligen
frånvarande på en resa. Huset var en envånings, nyuppförd
bygning af trä, innehållande fyra rum och två kök samt ett par
vindsrum, och inredt för två familjer. Vi fingo till vår dispo-
sition den ena hälften af våningen, nämligen gornitsa, storstugan,
tillika med mellersta rummet eller sofrummet. Till våra två
tjenare öfverläts det stora och rymliga köket, hvari fanns en
ofantligt stor bakugn. Denna hälft af våningen åtskildes genom
en Senj eller gång från den andra hälften med samma beqväm-
ligheter, hvilken begagnades af värdinnan.

I sofrummet fanns en stor Krovat se verchom, säng med
himmel öfver, med ett haf af kuddar. I hörnrummet med fyra
fönster, hvarifrån vi hade utsigt åt staden och ut öfver fjorden,
fanns, utom vanlig tarflig möblering och två speglar, ingenting
annat säreget än två helgonbilder i hörnen af de båda väggarna,
till höger om ingången. Framför hvar bild hängde en glasvas
med en lampa i, som troligen alltid var tänd, när familjen bodde
der, men nu naturligtvis icke tändes. Troligen har husets herr-
skarinna dagligen bedt dessa helgon om ursäkt för denna oupp-
märksamhet. Värdinnan, en medelålders fru, med godmodigt
utseende, kom strax derefter in i sina högtidskläder och bjöd
oss Tschai, the i ölglas, och bakverk. Socker var redan förut
lagdt i theet, men grädde kom in med, så att man efter behag
fick begagna eller icke begagna sådan. Så vidt jag erinrar mig,
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var det första gången, vi voro tvungna att göra bruk af våra
ryska glosor, i det vi med Pokorno blagadario, som bäst öfver-
sättes med det svenska "tackar ödmjukast", besvarade vår vär-
dinnas vänliga bjudning att förse oss. Theet var rätt godt, fast
ingalunda utmärkt, det rostade hvetebrödet deremot alldeles för-
träffligt. Då vi hade druckit vårt the, kom värdinnan in igen
och bjöd oss ännu en kopp. Byssarne äro nämligen stora the-
drickare. Vi deremot ville icke hafva mera och skulle säga nej,
tack, men hade icke uttrycket genast tillreds. Ändtligen tror
jag att endera af oss drog till med ett Bovolno, (nog), hvilket
troligen icke är det artigaste sätt att säga nej, tack. Till middag
fingo vi laxsoppa och lax, inbakad och stekt i hvetebröd, en

allmän rätt i Eyssland och Karelen. Eyssarne kalla den Pirog,
karelerne Kolybdka. Då vi väl hade satt oss till bords, kom
en gammal ryss med långt, grått skägg in genom dörren och
korsade sig för helgonbilderna. Derpå bugade han sig också för
oss och lemnade en flaska vin som välkomstskänk och gåfva
från stanovoien. Vi uttalade vår tack för hans uppmärksamhet
med Pokorno blagadario och med, hvad som förstods lika väl,
Bengii na vodky, drickspenningar till öfverbringaren. På flaskans
vignett stod Cognac, men innehållet var ett slags sherry. Kork-
skruf var öfverflödig.

Om aftonen hade vi tillfälle att se Kolabefolkningens sön-
dagsförlustelse. På en slätt utanför staden samlade sig.om af-
tonen efter hand en stor del af befolkningen, likväl i synnerhet
ungdomen. Dessa stälde sig parvis, en herre och en dam, upp
i en lång rad, 10—12 par, så att det eva paret stod strax bakom
det andra. Derpå uppstämde en försångare en rysk folksäng,
och alla instämde efter hand med, i det de långsamt och i takt
begynte marschera, men icke som man snarast skulle tro, framåt,
utan baklänges. När ett par således baklänges var kommet till
en bestämd fläck, skildes det åt och de gingo hvar på sin sida
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om raden framåt, mötte åter hvarandra vid radens ända och
stälde sig här upp igen hand i hand för att åter begynna mar-
schen baklänges. På detta sätt aftog raden i den ena ändan
lika mycket som hon tillväxte i den andra, och man blef följ-
aktligen gående på samma fläck hela tiden.

Sången var ytterst monoton, och melodien slöt med en
långt utdragen näston. Det hela hade icke allenast en främ-
mande prägel, utan ock något ytterst sorgligt med sig, så att
man måste tänka på slafvar på en plantage, som roa sig efter
slutadt arbete. Medan de unga ogifta så hade godt tillfälle att
se hvarandra och att samtala, suto de gifta hustrurna med eller
utan sina män på marken eller stodo i klungor rundt omkring
som åskådare och åhörare. Bland hela qvinnoskaran såg jag icke
ett enda ansigte, som man hos oss skulle kalla vackert; tvärt-
emot utmärkte sig nästan alla, med undantag af ett par af de
mest välmående köpmännens fruar och prestdottren, genom sin
gula och mörka hudfärg, sina trubbiga näsor och utstående kind-
ben, så att man kunde tro, att befolkningen här vore en bland-
ning af lappar och ryssar. Detta är nog likväl icke händelsen,
ty om än ryssarne icke i samma grad som norrmän och sven-
skar förakta lapparne, höras likväl icke giftermål af mellan dessa
båda nationer.

Den ryska nationela qvinnodrägten, som brukas i Kola,
tjenar ingalunda till att framdraga en vacker figur, utan döljer
den helt och hållet. Hon är påfallande lika qvinnodrägten i
Hallingdalen. Ryskorna i Kola brukade nämligen, liksom halling-
flickorna, så långt lif på klädningen, att det gick öfver bröstet
jemt under armarna. Härtill kom ett par hvita skjortärmar, som
voro af ett så ofantligt omfång, att de uppe vid axlarna nådde
ända till öronen. Detta kunde icke annat än gifva den aldra
vackraste unga flicka ett besynnerligt styft och matronlikt utse-
ende. De gifta fruntimren buro en broderad och med perlor
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utsirad mössa på håret, till skilnad från de unga, som buro
en brokig, i breda veck lagd halsduk, som var stramt åtknuten

om hufvudet, så att han också täckte öronen. Blott prostdottren
hade europeisk damdrägt Männemas drägt utmärkte sig icke i
något väsendtligt hänseende från vanlig europeisk drägt.

Senare frampå aftonen omvexlade man med bollspel, som

af den manliga delen utfördes som hos oss. De unga flickorna
bildade en grupp för sig sjelfva och begagnade en större volant,
som de slogo med handen. Strumpor och skor hade de flesta
tagit af sig och sprungo barbenta, raskt och glädtigt bort
öfver slätten för att taga bollen. Emot kl. 12 börjades åter
den monotona sången. De äldre gingo nu hem hvar till sitt.
De unga höllo i att sjunga ännu en timmes tid eller längre.
Sedan följde de fleste herrar sina damer hem, blott några få par
togo sig ännu, förr än de gingo hem, en liten spatsertur i sta-
dens närmaste omnejd för att mera ostördt och obemärkt kunna
samtala med hvarandra.

AfKolaboarnas vinterförlustelser gifver den berömde resanden
Castrén följande lifliga skildring:

*Har du lust att se Kolas döttrar i sitt rätta element, så
följ mig på en spatsergång bort till det lappska fjället bakom
staden, der man roar sig med, hvad ryssarne kalla katschatscha,
och vi kalla att åka kalkbacke. Hvilket tåg af herrar och damer,
som parvis — i små renslädar — pilsnabbt fara nedför åsens
branta sidor! Pojken gläder sig åt den blixtsnabba farten, yng-
lingen känner en stolt glädje öfver att vara sin dams beskyd-
dande riddare; men hvad kan det vara för en glädje, som bringar
rodnaden fram på den unga flickans kinder? Eller är det kanske
den bittra kölden, som målar rosorna? Det är helt visst den
naturliga förklaringen; ty vi hafva nu h- 26 gr. Réaumur och
flickorna äro klädda i tunna pelströjor. På hufvudet hafva de
blott en halsduk och pä händerna handskar af svart sammet.
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Men betraktom de åkande bitet nogare! Se der kommer midt i
skaran en junker, som spänt en hund for sin lappsläde (Kjäris).
Eärden kan vara temligen behaglig för herrn, men helt säkert
är den ytterst obehaglig för hunden, som allt i ett får en smärt-
sam stöt af kjärisspetsen. Till sin herres stora förargelse spelar
hunden honom oväntadt det elaka putset att plötsligt stanna
midt i backen och låta det blifva herras sak, huru han må
kunna värja sig mot de andra slädarne, som komma pilsnabbt
farande utföre. Också vi vilja öfverlemna honom åt hans öde,
i det hoppet, att han utan vår hjelp reder sig ur sin nöd; ty
der kommer med en pils hastighet en kjäris utan anspann, som
ovilkorligt ådrager sig vår uppmärksamhet. I kjärissen sitter en
yngling med sin flicka i skötet. Stolt och säker styr han kälken
genom alla banans farliga krökningar och gropar, medan flickan
icke är alldeles fri för att darra litet af ångest. Under den
vilda farten har halsduken kring hufvudet lossnat och hennes
lockar fladdra för vinden. Hon vänder sitt leende ansigte mot
sin älskade. Heroiskt slingrar han sin arm om flickans lif, men
förlorar i det samma jemnvigten och den poetiska excessen ändar
på det sättet, att det goda paret, till stor munterhet för åskå-
darne, få tillfälle till att afkyla sina känslor i närmaste snödrifva.
Sedan kommer der en modig amazon, som sjelf styr sin farkost,
och är lyckosam nog att komma lyckligt ned öfver hela backen.
Hon belönas med hurrarop. Men se, der har midt i den lysande
skaran trängt sig fram en släde full med trasiga gatpojkar, som
väsnas och skrika och klinga med klockor och bjellror. Hela
berget genljuder af skrattsalvor."

Staden Kola benämnes af lapparne guoladak, ett namn,
som betyder fiskeplats, (af guola eller guolle, och aflednings-
ändelsen -dak). Den ryska benämningen Kola synes således
■omedelbarligen härstamma från det lappska guola, eller som det
i dialekten der heter, kuola.
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Min reskamrat professor Daa -tror, att benämningen Kola
mera liknar det finska kala än det lappska guollea, (guola eller
kudla), "så att alltså språkformen hän tyder på, att finnar och
icke lappar hafva gifvit stället sitt namn." Finnarne sjelfva
kalla imellertid stället Kuola, alldeles efter det lappska, på samma
sätt som de också upptagit denna lappska ordform i ortnamnen
Kuolajärvi och Kuolanniemi.

Att finska och karelska folkstammar bott omkring Hvita
Hafvet, ja, också längs den sydliga kusten af den kolska halfön,
framgår visserligen af flere ovedersägligen finska ortnamn; men
till och med en så ifrig uppspårare af finska ortnamn som D.
E. D. Europeus faller det dock icke in att leda Kola från det
finska kala. I en lång afhandling * har denne outtröttlige for-
skare gjort ortnamn i Finland, Lappland och Norra Kyssland
m. m. till föremål för en skarpsinnig granskning, och är af den
meningen, att en hel del är af ostjakiskt ursprung.

På hela halfön finnas knappt flere än 7—B namn, som man
med säkerhet kan leda från finska språket, och samtliga dessa,
på ett när, finnas längs kusten från Kandalaks till Ponoi. "Här-
ifrån och vidare längs Ishafvets kust," säger Europseus, "finnes
icke ett enda finskt ortnamn." Samtliga äro nämligen antingen
ryska eller lappska. Det enda finska ortnamnet inne i landet är
Maaselk. Detta häntyder pä, att den finska kolonisationen, om
någon sådan i äldre tider ägt rum före den ryska, icke gått
längre än till kusten af Hvita Hafvet, mot Ponoi. Det inre
landet och den nordliga Ishafskusten hafva antagligen icke varit
befolkade af andra än lappar, förr än ryssarne bosatte sig i Kola,
som ännu i denna dag är den enda kolonien på Lapplands Ishafs-
kust. Hade karelerne i äldre tider före ryssarne bosatt sig i

1 Suomi 1870.
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blott finnes eländig björksmåskog. Genom de båda elfvarna,
Kola och Tulom, är likväl tillfälle till att få bygnadstimmer af
vanlig storlek. De nyuppförda husen äro derföre bra bygda och
rymligt inredda.

Bland de på nytt uppförda husen, som alla äro af trä, är
prestgarden den ansenligaste. Han är, som alla bättre hus i
dessa nordliga bygder, bygd i en egen stil, som ses af planchen.
På denna ser man prestgarden till venster om kyrkan.

Kola hade år 1867 c. 80 hus och 12 jordkojor, som en del
af befolkningen provisoriskt måste nöja sig med. Befolkningens
antal uppgafs af protopopen Alexeiefski till c. 500. Denna minsk-
ning härrör visserligen närmast af det sista bombardementet.
men troligen skall Kola aldrig uppnå någon talrik befolkning,
då det ligger obeqvämt till för landets rikaste näringskälla,
fiskena, som försiggå ute vid hafskusten. Uppland finnes näm-
ligen icke; ty de få lappar, som bo i det inre landet, kunna
icke skapa någon handelsrörelse. Visserligen fryser icke Kola-
fjorden till i mera än sin halfva längd, eller två mil utåt från
innersta änden, men de 4 milens insegling till Kola äro och
blifva alltid ett stort hinder. Långt rimligare vore att flytta
staden till ett af de yttre fiskelägena, Gavrilov, Katharinaham-
nen, Jeretik eller Normansät, der farvattnet alltid är öppet, och
der fiskena försiggå alldeles utanföre köpmännens fönster, så som
vid Vardö, Vadsö och Hammerfest.

Med dessa norska städer, hvarmed Kola närmast skulle för-
söka att täfla, finnes ingen postförbindelse. Det kan nästan synas
otroligt, men är dock rena sanningen, att när en köpman i Kola
vill skrifva till en köpman i Finnmarken, måste brefvet sändas
öfver Archangel, Stockholm och Kristiania, med mindre enskild
lägenhet erbjuder sig, som blott osäkert kan påräknas och ofta
tör vara riskabel. Postforbindelsen med Kyssland är också ytterst
dålig och oregelmässig, sedan Kola upphört att vara kretsstad.
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Posten bäres om sommarn och ros öfver insjöar och längs elfvar,
så att det kan gå åt intill fyra månader, innan han hinner fram
från Archangel till Kola. Härtill kommer också, att penninge-
bref icke kunna försäkras längre än till Kem, ty posten härifrån
till Kem är en privat anstalt. Ingen vet, när han kommer,

och när han går. Äro embetsmännen, som skulle öppna honom,
frånvarande, sändes express efter dem. Så går den åter från
Kola, när menniskorna äro färdiga med sina bref. Hafva penning-
remisser kommit till Kem, måste vederbörande iKola låta hemta
dem genom ombud. Det aldra besynnerligaste är likväl, att
ingen poststation finnes mellan Kovda och Kola, oaktadt posten
passerar städerna Knashja och Kandalaks. Mellan Kandalaks
och de många småstäderna österut till Ponoi finnes ingen ordnad
postförbindelse. Oaktadt dessa för handeln ogynsamma förhål-
landen, hvartill äfven kommer, att de vigtigaste införselartiklar,

som salt, socker m. m., måste förtullas i Archangel, finnas likväl
i Kola 6—7 köpmän, nämligen två bröder Bazarnoi, af hvilka
den ene skall vara mycket rik och äga fyra fartyg, Shjabonin,
Shjipagin, Lagoskin, Mitjef och Malvistof, vår värd. Ingen af
dessa köpmän hade öppna salubodar mot gatan, så att det såg
ut för den, som spatserade omkring, som om der icke skulle finnas
en enda köpman. Vi gjorde besök hos den rikaste, hr Bazarnoi,
hvars hus, liksom flere af de välmåendes, var omgifvet af ett
högt plank, som afstängde det inre gårdsrummet för nyfikna
ögon.

Vi blefvo mycket förekommande mottagna af ryssen, men
sågo icke till frun. Rummet, der vi kommo in, var stort och
ljust och försedt med vanlig möblering; likväl fattades soffor
alldeles. Deremot furmos många vackra helgonbilder i hörnen
af rummet — och flere speglar. Vi blefvo bjudna kaffe, the och
vin. Det sista stod länge orördt, till dess tolken gjorde oss upp-
märksam på, att det efter ryskt bruk var gästens, icke värdens
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pligt att vara den, som skänkte i glasen. Jag följde anvisningen,
och det tycktes vara i sin ordning. Jag har eljest icke sedan
hört eller märkt något till detta bruk annanstädes. Vi hade
den äran att vara inbjudna hos stadens läkare, hr Lauterstein,
den 8 e Juli. Han talade tyska, och vi behöfde således icke hafva
vår tolk med oss. Middagen var arrangerad på österländskt vis,
det vill säga, vi sågo vid middagsbordet icke till husets fru.
Hon visade sig först sedan, då kaffet blef inburet, och då i en
mycket präktig, nationel rysk drägt. För kuriositetens skull vill
jag nämna rätterna vid denna Kola-diner: 1. Hönssoppa med
hönskött. 2. Pastej af hvetemjöl, hvari ägg voro inbakade. 3.
Hönsfrikassé. 4. Köttfrikadeller. 5. Bakverk med ett glas
mjölk. Som troligt kunde vara, var vinet det minst goda, ett slags
sherry, som icke synnerligen tilltalade våra norska gommar.

Kola har haft tre kyrkor, men efter bombardementet finnes
det nu blott en i brukbart stånd. Det är en träkyrka, som ligger
på en holme, strax vid staden. Under ebbtiden kan man gå
torrskodd från staden till kyrkan, men under flodtiden måste båt
begagnas. Då gudstjensten är lång, måste man begagna omvex-
lande båda fortskaffningssätten. Den stora stenkyrkan var år
1867 ännu icke mera än ungefär halffärdig. I staden finnas två

prester. Den ll e Juli var stor kyrkfest, och det hade varit guds-
tjenst kl. 3 om morgonen och kl. 6 förmiddagen. Vi infunno
oss kl. 9 till högmessan. Den grekiskt-katolska presten synes
således hafva mycket strängt arbete, och troligen betraktas guds-
tjenstens förrättande som ett slags offer eller offertjenst af pre-
sten, som kommer menigheten till godo, till och med om ingen
infinner sig i kyrkan. Vid högmessan kl. 9 voro omkring 50
personer tillstädes. Menigheten stod, männen på högra och
qvinnorna på venstra sidan. Det fanns nämligen alldeles inga
stolar eller andra tillställningar att sitta på. Antalet af manfolk
var större än qvinnornas, i motsats till hvad händelsen plägar
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vara i norska kyrkor. Oaktadt det var en både klar och varm
Julidag, var kyrkan likväl uppvärmd och upplyst af en otalig
mängd vaxljus framför alla helgonbilderna, som hängde högt och
lågt omkring på väggarna. Dä de rättroende kommo in i kyr-
kan, bugade de sig under korsning, eller med att sätta tre fingrar
mot pannan, bröst, högra och venstra skuldran, först mot öster
och sedan mot vester. Derpå gingo de till ett litet bord i kyr-
kan och köpte ett litet vaxljus, som de tände och stälde framför
en gudabild eller sitt specielt utkorade helgon, i det de åter
korsade sig och bugade. Jag följde då också exemplet så till
vida, att jag likaledes gick till samma bord och aflemnade några
kopek till offer. För dessa tändes flere ljus, hvilket möjligen
skulle tjena till att försona diverse helgon med min närvara, ja,
kan hända att vederbörande prest varit liberal nog att bedja
dem taga också mig i sitt gunstiga hägn. Gudstjensten bestod
hufvudsakligen i en enformig litaniesång, som en liten kör ut-
förde, med de ideliga slutorden eller omqvädet: Gospodi pomilui!
(Herre förbarma dig!) Allt imellan gingo presterna omkring i
brokig skrud och svängde med sina rökelsekar dels framför hel-
gonbilder, dels in bland menigheten. Rökelsen luktade så illa,
och hettan var så stark, att det ville goda nerver till att hålla
stånd, utan att imellanåt gå ut och hemta frisk luft. Under hela
gudstjensten fortfor menigheten att korsa och buga sig, somliga
med stort allvar och långsamt, andra mera vårdslöst. Några
qvinnor hade framför sig på golfvet en duk eller utbredde en
flik af sin klädning på golfvet, när de bugade sig ned med pan-
nan mot det samma. Andra vidrörde det bara golfvet med
pannan. Jag kunde icke undgå att beundra den färdighet, som
ryssen har att buga sig, både för Gud och menniskor. Andra
åter föllo blott på knä och en och annan bugade sig blott stå-
ende och utförde korsningen mycket flygtigt. Jag lade märke
till en gammal, efter utseendet sjuklig hustru, som i synnerhet
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utmärkte sig genom sin långsamma, noggrannt utförda korsning
och bugning. Hvar tredje gång, hon korsade sig, böjde hon sig
med besvär på knä och lade den blotta pannan mot det bara
golfvet. Ansträngningen och hettan pressade svetten fram på
hennes gamla, bleka och fårade ansigte. Gud vet, hvilka sorger
och bekymmer, som tyngde på hennes sinne, men att hon icke
var kommen dit för syns eller ceremoniels skull, var tydligt af
hennes af allt orubbade allvar, och jag hoppas, att hennes ide-
ligt upprepade bön: Gospodi pomilui! må hafva funnit nåd och
bönhörelse för den Allsmäktiges tron. Af presten föredrogs eller
upplästes till slut en kort predikan ur en tryckt bok på slaviska
språket, som alltid begagnas vid gudstjensten, oaktadt presterna
medgifva, att menigheten förstår litet eller intet deraf. Efter-
middagen hölls åter en långvarig aftonsångsgudstjenst, så vidt
jag kunde märka, på alldeles samma sätt och af samma innehåll
som högmessan. Der voro då blott få menniskor tillstädes. Jag
fick då tillfälle att nogare bese kyrkans inre och hennes många
taflor. Ingen af dem hade konstnärligt värde eller utmärkte sig
genom ålder. Efter prestens förklaring var den äldsta icke mera
än 150 år gammal, men samtliga sågo de mycket äldre ut. Kon-
sten vid kopieringen — ty de äro alla kopior af gamla original —

består nog förnämligast i att gifva dem detta gammal-ärevördiga
utseende. Blott en af taflorna hade under branden blifvit räddad
från den ödelagda kyrkan i staden. Fram i koret stod ett bord.
hvarpå lågo ett par ofantligt stora böcker, troligen biblar, mess-
och homilieböcker. Likaså stod der en ofantlig dopfunt med
lock på — till formen som en soppterrin — hvari barnen döpas
genom neddoppning. Inne i staden finnes i ett litet kapell, kal-
ladt lappkyrkan, en ännu större dopfunt, hvari vuxna kunna
döpas, när detta icke kan försiggå i elfven.

Socknepresterna i dessa nordliga trakter hafva fått sin ut-
bildning i ett seminarium i guvernementets hufvudstad, Archangel.
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Undervisningstiden i seminariet är hela fjorton år. Den mesta
tiden åtgår förmodligen till att inöfva kandidaten i alla den
grekiska gudstjenstens många former och handgrepp; under det
att den teologiska kunskapen måste förvärfvas på det gammal-
slaviska språket. Något främmande språk läres icke. Åtmin-
stone kunde ingen af Lapplands prester hvarken lappska eller
finska. De påstodo, att alla lappar kunde ryska. Deras lön är
icke stor. Efter Kolapresten Alexiefskis utsaga var lönen af staten
150 rub. årligen, när församlingsmedlemmarnes antal var under
1000 individer, och 200 rub., när det var större, utom de ovissa
intägterna vid brudvigsel och barndop. Lovozeroprestens lön
skulle således stiga till 300 rub. årligen. Presterna kunna efter
ansökan befordras från ett distrikt till ett annat, men befordras
stundom också utan ansökan.

Huruvida presterna i allmänhet stå i någon stor respekt
eller högaktning hos menigheterna, hade jag litet tillfälle att
erfara något om. Ett bevis på motsatsen blef jag vittne till en
dag i Kola. En positivspelare hade samlat en hop folk omkring
sig. Bland dessa var också en prest, iklädd sin långa samaria,
som är temligen lik den norska prestrocken, och svart, bred-
skyggig hatt. Positivspelaren ropade dä något till presten på
ryska, som jag icke förstod; men på min fråga till min tolk om
hvad det var, karlen sade, berättade denne med ett småleende,
att han uppmanade presten att dansa efter musiken.

Tulom.

Den största af de båda elfvar, som faller ut alldeles invid
staden Kola, heter Tulom. Hon kommer från Nuotjavre och har
en vattenmassa som Altenelfven eller som en elf af 3e ordningen
i Norge. Hennes namn är lappskt. Tulom-jok, egentligen Tulvom
eller Bulvom-jok, betyder "flod-elf", ett namn, som hon icke utan
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skäl fått. Hon har nämligen ett mycket bredt lopp, så att man
icke alltid vet, om man skall kalla henne elf eller insjö. Långa
sträckor af hennes låga strand öfversvämmas derföre också i vår-
och höstfloden. Eller kanske att namnet, flodelf, kan härröra
af den omständigheten, att inflytelsen af högvattnet i fjorden
går ända upp till det första strömdraget i elfven, omkring 10
verst från hafvet.

Den 10e Juli gjorde vi en tur upp åt elfven i en båt, som
vi hyrde af vår värd, och hade till roddare två finnar, af hvilka
den ene, Isqjussi, (o: Stor-Johani, hade bott i Kola i flere år.
Vi reste åstad, då högvattnet från fjorden begynte gå upp genom
elfven och således icke blott förlamade strömmens styrka, utan
också ofta bildade bakströmmar, der vi hade strömmen med oss.
Tulom har vackra, lågländta och skogbevuxna stränder. På den
första halfva milen uppåt längs elfven är björkskogen, som går
ända ned till elfstranden, ännu ganska låg, nästan blott småskog,
men den står så tät, att det pä afstånd ser ut, som om de jemna
sluttningarna vore betäckta med den yppigaste gräsvall. Här och
der reser sig ett enstaka granträd upp öfver björksmåskogen.
Detta tyder må hända på tidigare existerande skog, som menni-
skor och eld troligen ödelagt. Efter hand som man kommer
längre uppföre, begynna stränderna höja sig något och strömmen
att blifva starkare, men elfven är ännu ungefar 1 verst bred.
Granträden begynna stå tätare, blandade med furor. Också aspen
begynner visa sig | mil uppåt, ännu den lle Juli med rödbruna
blad, likaså rönn, sälj och al, och inne mellan dessa finner man
vilda buskar, så väl i sluttningarna ned mot elfven, som på de
med saf och videbuskar bevuxna mångfaldiga småöarna, der det
också växte yppigt gräs, blandadt med en rik flora af åkerbärs-
och hjortronblom. Men ingen lefvande själ sågs eller hördes
till i denna frodiga ödemark, förr än vi kommo något längre
upp, omkring 8 verst från staden, der den första laxfiskeplatsen
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finnes. Fisket drifves för Kolaprestens räkning af några lappar,
af hvilka en var en äkta skorfskult. Besynnerligt nog, sågo vi
icke heller något fogelvildt, oaktadt terrängen längs elfven eg-
uade sig alldeles förträffligt till uppehållsort för i synnerhet
änder. Jag såg på turen icke mera än ett enda par, och dessa
voro mycket skygga, en omständighet, som förekom mig både
besynnerlig och misstänkt i detta ärke-grekiskt-katolska land, der
man icke äter kött under hälften af året, och der fogelvildtet
således synes kunna få lefva i paradisisk fred och vara mycket
späkt. Jag har derföre en misstanke om, att lapparne icke sa
noga efterlefva fastelagen med afseende på förtärandet af fogel-
kött, och denna misstanke bestyrktes deraf, att jag upptäckte en
bössa i lappames båt. Här kunde intet annat vara än fogel att
begagna bössan på, med mindre det skulle vara för att fälla en
eller annan ren, som förvillat sig bort från de tamarenhjordarna.
Vi köpte en 12-markers lax af lapparne för 60 kopek. Lappen
blef ytterst förvånad öfver, att jag ville, att hansjelf skulle säga,
när han fått betalning nog, då jag lade penning för penning i
hans framräckta hand. Så stor tillit till hans ärlighet hade sä-
kerligen aldrig förr visats honom. Han tog likväl icke en kopek
mera än den ackorderade summan.

Ungefär en mil från Kola utvidgar sig elfven åter så, att
hon har likhet med en insjö. Ofta kommer man förbi öar, be-
vuxna med småskog och ypperligt gräs. Åsarna på båda si-
dorna äro låga och bevuxna, så långt ögat når, ända till toppen,
der man mot himmelen ser dels smärta och spetsiga granar, dels
furor med sina runda kronor, täfla om att resa sig mot skyarna.

Det kan intet tvifvel vara om, att längs denna stora, präk-
tiga elfs stränder, der det nu icke finnes annat än några få lax-
fiskande lappar, boende i ytterst usla, tillfälliga jordgammer, som
taflan visar, måste finnas mångfaldiga ypperliga boningsplatser för
en befolkning, som ville lefva af boskapsskötsel. I sådan måtto
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äro visserligen förhållandena här gynsammare än längs Pasvig-
och Tanaelfven. Här skulle en nybyggare icke behöfva arbeta
mycket för att få ängsmark nog till 6 å 8 kor eller flere. Men
blott på ett enda ställe, 16—17 verst uppe vid elfven, såg jag
på en ö och likaså på östra elfstranden, spår af, att menniskor
sökt göra sig någon nytta af det naturliga rika öfverflödet på
gräs. Här stod nämligen inne mellan björkskogen, på några
öppna fläckar, hässjor uppstälda till torkning af hö. Antagligen
insamlades detta här för Kolaboarnes kor och 4 hästar. Staden
Kolas egen jord sträcker sig 4 verst in i landet och 4 verst
utåt, längs fjorden. Resten af det inre landet med dess herrlig-
heter af jagt och fisken betraktas som tillhörande den lappska
befolkningen.

Tulom-elfven kan, som Pasvig- och Tanaelfven, befaras med
båt upp till den stora insjön Nuotjavre. hvarest finnes en ny lapp-
kyrka och bor en prest, som har en uteslutande lappsk försam-
ling. Tulom-elfven skall vara mycket rik på lax. Visst är det,
att vår värd med 4—5 garn, som sattes ut vid elfvens mynning,
alldeles nedanför hans hus i Kola, på ett dygn fiskade 21 pud
lax. Efter lappames utsaga skall laxen icke allenast gå upp i
Nuotjavre, utan också vidare, långt upp genom de elfvar, som
komma från höjderna vid Finlands gränser och falla i Noutsjön.

Vi kommo icke längre än 2 mil upp genom elfven. Här
finnes det första stora strömdrag, der stigningen är så stor, att
strömmen skummar hvit mellan stenar och klippblock. Hittills
hade aneroidbarometern icke visat mera än 12 fots stigning.
Bredden af elfven är ännu häruppe 330 fot. Stället heter Galje-
bokha njarga och egnar sig alldeles förträffligt för en sportsman,
som vill idka laxfiske med fluga. Kommer blott regelmässig
ångbåtsfart mellan Vadsö, Kola och Archangel, lär stället nog
blifva upptäckt och upptaget. Nu fiskar en lapp här, som hade
sin vinterby vid Kenses javre, några mil öster om Kola. Jag
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talade med honom; men hans språk var sä olika de dialekter,
jag hittills hade hört, att det föll sig svårt. Likväl togo vi oss

någorlunda ut med hvarandra. Jag förärade honom"en messings-
ring och skänkte dertill i åt honom en sup. Båda delarna
vunno hans obetingade bifall, och han blef så gästvänligt stämd
häröfver, att han nödvändigt ville koka en lax åt oss. På min
förklaring, att vi nyss ätit färsk lax, ville han, att vi skulle taga
laxen med oss. "Vi hafva lax i båten, som vi köpt förut i dag*,
förklarade jag för honom. "Ja, men denne skall du få som
'■skänka-', som skänk och gåfva. Han begagnade här, ehuru
hans hem, som sagdt, var öster om Kola, och ehuru han tro-
ligen aldrig förr talat med en norrman, likväl ett norskt ord.
Flere liknande hörde jag senare af lappar långt inne i ryska
Lappmarken, t. ex. rasse, gräs, risse, ris (qvistar), rinke, ring.
Troligen måtte dessa län härröra från den tiden, då dessatrakter
voro norskt skatteland. Så måste vi då taga mot den erbjudna
laxen. Strax derefter kom han med en stor näfverskäppa, fyld
med laxromm, tillagad som kaviar, och bjöd mig. Ulm böra!
— Jag äter icke sådant!" — svarade jag. Lappen blef syn-
barligen bedröfvad, att jag icke värderade en sådan delikatess,
men finnen Isojussi, som stod nära, och som troligen fann det
högst våpigt af mig att icke taga mot, hvad som tillbjöds, grep
utan något vidare näfverskäppan ur lappens händer och förde
den ned i båten. Han förtärde på nedresan rommen med stort
välbehag, rå, som den var.

Återfärden nedför elfven till Kola gick mycket raskt och
lätt, då det var ebbtid, och vi således hade en strykande ström,
bättre än någon medvind, hela vägen nedät, utan att likväl
hindras af alltför stridtskummande strömdrag.

Innan jag lemnar hufvudstaden Kola för att resa genom det
inre af landet, vill jag lemna en öfversigt öfver
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Ryska Lapplands vidd, indelning och folkmängd.

Under benämningen ryska Lappland förstår man nu för tiden
först och främst den stora halfö, som begränsas af Ishafvet i
norr, Hvita Hafvet och Kandalaksbugten i Öster och söder samt
Finland i vester. Men till ryska Lappland plägar man också
räkna den del af Karelen, som ligger norr om Topozero eller
66e breddgraden. Sjelfva halfön, eller ryska Lappland i trängre
mening, kallas också kolska halfön. Kyska Lappland är indeladt
i 3 Stanovoi Pristaf-distrikt, som ungefar motsvara våra läns-
mansdistrikt. Dessa utgjorde fordom en egen Ujesd eller ett
amtmansdistrikt, men äro nu efter Kolas ödeläggelse förlagda
under den kem ska ujesden.

Ryska Lappland utgör c. 2,900 qvadratmil, och sjelfva halfön,
från Finlands gräns till Ponoi, c. 2,600 qvadratmil.

I andligt hänseende är ryska Lappland deladt i 11 prest-
gäll med 12 prester och 17 kyrkor, nämligen:

1. Petschenga eller Peisen med 1 kyrka och ett kapell i
Sydvaranger, 2. Notozero eller Nuotjavre med en kyrka vid Tulom-
elfvens utlopp ur Nuotsjön, 3. Kola med 2 kyrkor och två prester,
4. Lovozero med en kyrka vid Lovozero 1, 5. Ponoi med en kyrka
i staden Ponoi, 6. Pjalitza med 3 kyrkor, i Pjalitza, Tetrina och
Tschavanga, 7. Varsuga med 3 kyrkor, 2 i Varsuga och 1 i Ku-
somen, 8 Umba med 3 kyrkor, i Olenitza, Umba och Porjeguba,
9. Kandalaks, med 2 kyrkor i sjelfva staden, en på hvar sida
af Mva-elfven, samt ett kapell i byn Knashja, 10. Kovda med
1 kyrka, 11. Keret med 1 kyrka.

Kuststräckan från den norska gränsen omkring Lappland
och söderut till Onega indelas i: 1. Murmanska kusten, (o:
norrmanska; i ryskan förändras i lånta ord ett N i ordets be-

1 PrestgäUen Peisen, Notozero och Lovozero äro upprättade efter 1857.
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gynnelse ofta till M), från den norska gränsen till Svjatoi Nos,
2. Terska kusten, från Sviatoi Nos till Varsuga, 3 Kanda-
lakska kusten, från Kandalaks till Kem, 4. Pornorska kusten,
från Kem till Onega.

Den östliga delen af den kolska halfön benämnes af rys-
same Terska Lappland och af lapparne sjelfva Turja 1.

Befolkningen i ryska Lappland består af ryssar, kareler och
lappar, samt några få, i de senaste åren inflyttade norrmän och
finnar.

Folkmängden i ryska Lappland var år 1859, efter officiel
rysk uppgift, 9,134 individer. Dessa voro så fördelade på na-
tionaliteterna, att antalet af

Efter Siderof 2 skulle lappames antal 1866 varit 2,146 indi-
vider. Tschubinski uppgifver år 18673 deras antal till 1,035 män
och 960 qvinnor eller 1,995 individer. Forstmästaren i ryska
Lappland uppgaf år 1867 männens antal till 1,069, hvarefter
hela individantalet knappt skulle vara 2,138. Efter den andliga
och verldsliga öfverhetens uppgift till författaren, under det han
uppehöll sig i ryska Lappland år 1867, skulle antalet lappar år

1 Denna del af halfön benämdes i äldre tider af norrmännen: Trines,
Trånes eller Tarje njarg. Som den östligaste gränsen för de norska skatte-
distrikten uppgifves i gamla skrifter Trjanema, hvarifrån »den gick in öfver
Gandvik till Veleaga.» Detta Trjanema bör icke — med prof. Munch — sökas
i Tetrina, icke heller i det längre in i Kandalaksbugten liggande Turja mys;
ty icke först härifrån, utan redan från Ponoi, begynner kusten att böja sig
»inåt Gandvik.» Men Trjanema är helt enkelt en förvrängning af den ka-
relska formen Turjaniemi, o: Turjas näs (fin. Niemi, näs) eller Trines.

2 Ruski Westnik, St. Petersbg. 1866.
3 Sapiski dljå Stenia, St. Petersbg. 1867.

Män. Qvinnor. Summa.

Kyssar var . 2,386. 2,585. 4,971.
Kareler 965. 991. 1,956.
Lappar 1,134. 1,073. 2,207.

Summa 4,485. 4,649. 9,134.
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1867 knappt stiga till 2000. Det synes således, som skulle lap-
pames antal i Ryssland i de senare åren snarare vara i af- än
tilltagande.

Den äldsta uppgift öfver den lappska befolkningen i dessa
trakter finnes förmodligen i de länsräkenskaper för 1567 — 1699,
som förvaras i det norska riksarkivet. I dessa uppräknas de di-
strikt i ryska Lappland, der norrmännen på sin tid togo skatt,
med uppgift af antalet af lappska "skattemän* eller familjer
såsom följer för året 1594:
Malmis (borgare och munkar.) Perisjaur 8.

(Ryssar.) Poldun „

Mannemis 26. Maselk „

Kieldun 3. Fokestra 9.
Kardiuk (o: Korddok) . . 23. Notjaur 20.
Nordiuck eller Norres... 37. Syndergjeld 14.
Trines 74. Ackild 11.
Loddijaur 22.

Alltså tillsammans 246 skattemän eller troligen då för tiden
aldra minst 1,230 individer lappar, då naturligtvis icke få för-
stodo att undandraga sig att betala skatt till de norska fogdarna.

Till den förut uppräknade nu varande befolkningen i ryska
Lappland kommer också, som inflyttade under de senaste sex
åren, efter upplysningar inhemtade af författaren på resan år 1867:

10 norska familjer. 4 af dessa familjer samt 2 lösa karlar
bo i Vaideguba, 2 bo i Peisenfjord, 1 i vestra Bumans-
fjord och 1 i Zubovka, samt 2 i Kola.

18 finnfamiljer. 1 bor i Vaideguba, 1 i Kjärvan, 4 i Bu-
mansfjord, 7 i Örafjord, 3 i Kola och 2 i Akkala, vid
Juni-elfvens källor l.

1 Tschubinski uppgifver i Sap. dljä Sten. — 1867 — antalet till 8
norska, 9 finska och 3 svenska familjer, tillsammans 59 män och 46 qvinnor
eller 105 individer.
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Bland ryssarne äro dessutom medräknade 5 karelska, nästan
förryskade familjer, som bo vid Vjelozero, norr om Umba.

Till öfversigt öfver befolkningens antal på qvadratmilen kan
anföras:
Ryska Lappland ... c. 2,900 qv.mil, på hvar mil 3—4 mdiv
Finska Lappland l

.. . . 1,250 „ „ „ „ 4—5 „

Svenska Lappmarken 2. 2,300 „ „ „ „ c. 13 „

Norska Finnmarken .. . 765 „ „ „ „ c. 26 „

Beskaffenhet. Skog. Floder. Insjöar. Fjäll. Myrar.

Förhållandet mellan den skogbevuxna, den skoglösa samt
insjö- och myr-terrängen i det 2a kemska forstdistriktet, som om-
fattar hela ryska Lappland, är, enligt uppgift af distriktets forst-
mästare, hr Trofimenko i Kovda — hvars välvilliga medde-
landen jag är skyldig icke allenast dessa upplysningar om skog-
förhållandena och deras angifvande på kartan, utan också flere
vigtiga rättelser med afseende på floder och insjöar — följande:

Skoglös eller tundra-terräng 9/i6-
Skog-terräng (gran, fur och björk) 6/ie-
Insjö- och myr-terräng å/16 .

Häri äro likväl icke inberäknade öarna i Hvita Hafvet och
Kandalaksbugten. Efter denna uppgift vore alltså tundrater-
rangen eller den skoglösa terrängen den obetingadt öfvervägande,
och benämningen "tundrornas land* skulle alltså vara det namn,
hvarmed man mest träffande kunde karakterisera denna landsdel.

Drager man en linie från staden Kola i sydostlig rigtning,

I »Besedi o sev. Jiossii», 1867, uppgifves antalet vara 61 individer norrmän
och 114 finnar, tillsammans 175 individer.

1 Finlands Historia och Geografi af Halsten, 1863.
2 Globus 1867, 12 B. 4e Lief. Die Lapmark. Schwed. C. J. Frisch.
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så att den skär Lovozero och åter stöter till hafvet vid Sosnovets,
delar man icke allenast Kola-dialfön i ungefär två lika stora delar,
utan man uppdrager också dermed gränsen mellan den skoglösa
och skogsbevuxna terrängen. Allt landet nordost om denna linie
består af skoglös tundra-terräng. Sydost om den samma begynner
först en remsa björkskog och derpå en blandning af gran- och
furuskog. Med den här och på kartan angifna gränsen menas
naturligtvis gränsen för sammanhängande skog. Några sporadiskt
förekommande exemplar af löf- och barrskog kunna deremot nog
finnas norr om den samma. "I ryska Lappland, liksom på det
hela i det nordostliga Europa, synes granen gå längre fram mot
Ishafvet än furan, medan motsatsen är händelsen i Skandinavien" \
Så finnas några förvridna granträd på höjderna kring änden af
Kolafjorden, och på den andra sidan finnes åter — enligt Schrenck
— det första granträdet, ett par fot högt, strax söderom Ponoi.

Den skoglösa terrängen går, som man ser af kartan, djupare
och djupare nedåt eller mot söder, allt efter som man kommer
österut. Medan sammanhängande björkskog upphör vid Sosnovets
och alltså icke når polcirkeln, finner man deremot icke blott
björken, utan också här och der granen, i trakten afKola sträcka
sig upp emot 69°. Vid gränselfven Pasvig går furan, men icke
granen, upp öfver 69j°. Ännu vestligare i norska Finnmarken,
t. ex. vid Tanaelfven, Porsanger och Alten, går furan till och
med till 70°, medan björken här öfverskrider denna gräns.

Österom Kolafjorden sjunker skoggränsen med ens plötsligt
brant söderut på grund af, att det lågländta kustlandet, som här
oförändradt sträcker sig mycket djupt in i landet, ligger alldeles
öppet för de nordostliga Ishafsstormarnas härjande inflytelse. På
vestsidan af Kolafjorden är terrängen deremot icke allenast genom-
skuren af djupa fjordar, utan också långt merakuperad eller består,

1 Boethlingk i Bull. Scient. Tom. 7. Pag. 193. 1840.
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som i norska Finnmarken, omvexlande af dalar och höjder, mellan
hvilka åtminstone björkskogen finfier skygd. Denne förekommer
derföre fläckvis rätt frodig innerst i vestra Bumansfjorden på
Fiskarön, "och på den låga landtunga, som förbinder Fiskarön
med fastlandet, finnes, på den sydliga sluttningen, en för dessa
trakter öfverraskande vegetation. En 20—25 fot hög björkskog,
finnes nämligen här utbredd öfver ett godt stycke af sluttningen.
Några björkstammar hafva en tjocklek af 7—14 tum och växa
alldeles raka och smärta upp till en höjd af 12 fot, innan de
utbreda sig i en buskig, något förvriden krona, lik den, som
fruktträd hafva* l.

Från Kandalaks och österut till Varsuga går gran- och furu-
skogen ända ned till hafsstranden, men längre österut förekommer
barrskogen först på ett afstånd af —1 mil bort från hafskusten 2.

Sammanhängande, ofantligt vidsträckta, ehuru ingalundatät-
vuxna skogar, bestående af en temligen jemn blandning af gran
och fur, finnas i den sydvestra delen af ryska Lappland, i syn-
nerhet på Imandrasjöns vestsida eller mellan denna insjö och
Nuotjavre, samt omkring båda dessa insjöar. Dessa polarskogar
må man likväl alldeles icke föreställa sig som ogenomträngliga
urskogar, som skulle kunna lägga hinder i vägen för vandraren.
Hvar och en vet, att när man kommer så högt till fjälls, att
barrskogen är nära att upphöra, står den aldrig riktigt tät. Det
samma är fallet, när man närmar sig dess yttersta gräns mot
norden. Ogenomträngliga polarskogar är en motsägelse. Just
den omständigheten, att det finnes skog i dessa nordliga trakter,
gör det möjligt för menniskor att komma fram öfver insjöar,
elfvar och myrar, samt att kunna lefva der med att hålla bo-
skap, som naturligtvis finner långt mera både skygd och föda i
skogen än på tundrans nakna sträckor.

1 Boethlingk. Bull. Scient. Tom. 7. 1850.
2 Efter upplysningar, meddelade af distriktets forstmästare.
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Så väl i ryska Lappland som i Nordkarelen, men i synnerhet
må hända längs Imandrasjöns stränder, utmärker granen sig genom
sin egendomliga, smärta växt. Hennes grenar växa nämligen här
nedtill icke synnerligen längre ut från stammen än högre upp
eller så godt som alldeles vid toppen. Följden häraf är, att hon
får en besynnerlig likhet med ett ljus och derigenom redan på
långt afstånd skiljer sig från den vanliga granen, som längre
söderut i Karelen och i Finland åter framträder i sin vanliga
pyramid- eller sockertoppsform.

Så väl granen som furan uppnår helt nordligt, vid Tulom
och Kolaelfvens stränder, en storlek, som gör den brukbar till
hus- och skepps-bygnad.

Ofta ser man i inne i barrskogarna i Lappmarken större
eller mindre sträckor af löfskog, i synnerhet björk, men till en
del också asp, hägg och rönn. Stora skogseldar hafva tydligt
nog på sina tider härjat större eller mindre sträckor af barr-
skogen och derigenom lemnat plats och luft för uppväxt af
löfskog.

Ehuru skogen i ryska Lappmarken och nordliga Karelen är
illa medfaren, dels genom skogsbrand, som i synnerhet förr ofta
förekom, förrän ett ordnadt skogsväsen trädde i kraft, dels genom
svedjebränning, tjärbränning och barkfläkning till barkbröd, finnes
der likväl ännu stora sträckor, bevuxna med stor och god furu-
och granskog. Den smula, som den fåtaliga befolkningen be-
höfver till eget bruk, kan derföre icke blott utan skada huggas,
utan på flere ställen, der skogen hittills stått och ruttnat bort
till ingen nytta, skulle helt säkert kunna försiggå ett icke obe-
tydligt hygge och utförsel af timmer. Åtminstone skulle den
skogfattiga norska Finnmarken till en del kunna förses med nödigt
trävirke, bygnadstimmer och bränsle från Kola, om driftiga kolo-
nister nedsatte sig på de lämpligaste ställen och en planmessig
skogsskötsel blefve satt i gång. Tvänne afLapplands största floder
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genomlöpa icke blott de skogrikaste sträckorna, utan utmynna
båda vid staden Kola, så att man med stor lätthet dit kan flotta
timmer från fjerrbelägna trakter, medan vid Kolaelfvens mynning
tillika är förträffligt tillfälle att anlägga sågverk. Men också
mycket närmare, nämligen från Öra-, Peisen- och Pasvig-elfven,
på hvars ryska sida finnes bättre skog än på den norska, skulle
utförsel af timmer kunna försiggå till Finnmarken. Imellertid
utföres ingen skogsmaterial från någon af de norrut till Ishafvet
löpande floderna. Den utförsel af trävirke, som äger rum, för-
siggår från Hvita Hafvet, öfver Archangel.

Orsaken härtill ligger troligen i åtskilliga orimliga bestäm-
melser om afgift till staten för fällning af timmer. Så måste
t. ex. den fattiga befolkningen i Karelen "betala afgift till staten
till och med af virke och drifved, som begagnas till husbygnad
och bränsle". Det har derföre icke hittills kunnat löna sig för
Kola-köpmännen att spekulera i skogsutförsel till Norge.

I afseende på angifvandet af floder och insjöar i det inre
af ryska Lappmarken och Karelen äro de hittills utkomna kar-
torna både ofullständiga och högst felaktiga. På den här med-
följande kartan äro flere rättelser upptagna, dels efter egna iakt-
tagelser, dels efter kartor af distriktets forstmästare, dels efter
upplysningar af de kunnigaste infödda.

Ryska Lapplands flodsystem kan delas i 2 afdelningar: Is-
hafsfloder och Hvitahafsfloder. De förra löpa i nordlig,
de senare i sydlig rigtning, och midt imellan båda löper Ponoi-
elfven från vester mot öster.

De vigtigaste Ishafsfloder mellan den norska gränsen och
Kolafjorden äro, utom gränselfven Pasvig, följande:

Bätsamjok, Bomenijok, Latschajok, (rysk. Kitzareka, Räf-
elfven), Orajok, Tschadnajok, Tulomjok och Guollejok.

Den skoglösa tundraterrängen mellan Kolaf]orden och Ponoi
genomskäres af flere elfvar, af hvilka de största äro: Tiriberka,
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Vuronje (lap. Kar dok eller Kardejok, (o: Gärdeelfy, och Jokongo
(lap. Jdkkojok).

Från norr mot söder löpa Tschjavanga, Varsuga och Umba
samt Nivå, ' hvarigenom Imandra har aflopp till Kandalaks-
bugten. Den största flod i Nordkarelen är Kovda. Hon faller
vid staden Kovda ut i hafvet och är der 630 fot bred. Hon
är ännu större än Tulom och har en vattenmassa som Glommen.
Hon kommer nämligen från den stora, 9 mil långa, Tuoppajärvi,
löper genom Pääjärvi, derpå genom 5 mindre insjöar och ändt-
ligen genom Kuotojärvi, af hvilken hon har sitt namn "Bred-
floden", (lapp. govda, bred), ut i Kandalaksbugten.

Inga af ryska Lapplands större elfvar har högt forsfall.
Det bästa bevis härpå är, att laxen icke allenast går upp genom
Tulom till Nuotjavre, utan också vidare, genom Nuot- och Lut-
elfvarna, så långt, att han kommer inom Finlands gränser.
Genom Kolaelfven går han upp till Guollejavre. Icke heller
hindras han af forsar från att gå till Imandra genom Nivå,
ehuru det är en sällsynthet, att han kommer dit upp. Genom
Kovdaelfven går han upp alldeles till Pääjärvi.

Hela ryska Lappland är uppfyldt af insjöar, tjärnar och
kärr. Landet är ännu så vattensjukt, att man skulle tro att
denna afsluttning af den skandinaviska höjden senare höjt sig upp
öfver hafsytan än den högre liggande norska Finnmarks-kusten.

De vigtigaste af Lapplands insjöar äro: Imandra, Nuotjavre,
Guollejavre, Umbozero, samt — i Nordkarelen — Koutojärvi och
Pääjärvi.

Störst af dessa är Imandra, hvarom mera senare. Han
benämnes också Inandra 2 eller Nedre-Imandra i motsats till

* Finsk: nivå, stridt löpande elf.
2 Må hända af det finska ina, som betyder en liten not, som på Torne-

dialekten heter enar. Både Inandra och Enare skulle alltså på finska betyda:
Notsjön.
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Enare, som förr också benämdes Öfre-Imandra. Lapparne der-
emot benämna insjön Av er l.

Lapplands insjöar isbeläggas i allmänhet i slutet af Oktober,
eller senast 7 veckor före jul, och äro vanligen åter isfria i den
första hälften af Maj, vid Jogors dags tid (o: 5e Maj n. st.) På
samma tid tillfryser också Hvita hafvet, till mera än hälften af
sin bredd, och blifver åter isfritt i medlet af Maj. Ett och
annat år kan islossningen likväl inträffa betydligt senare; så
gingo de stora insjöarna i Karelen år 1867 icke upp förr än i
slutet af Juni (Tuoppajärvi den 29e Juni).

Vanligen inträffa i Lappland snöfall, strax efter det kölden
inträdt. Den gagneliga följden häraf är, att isen på Lapplands
insjöar icke fryser mycket tjock. Inträffade deremot långvarig
barfrost, bottenfröse troligen många af Lapplands grunda insjöar,
och fisken utöddes derigenom. Denna välgerning af Försynen,
att redan tidigt på hösten utbreda ett tjockt snötäcke öfver nor-
dens insjöar, gör det möjligt, att den icke synnerligt tjocka isen
åter kan försvinna i Maj, och elfvar och insjöar således icke
allenast kunna öppna sig för kommunikationen, utan också genom
sin rikdom på fisk vara till nytta för menniskor och djur under
omkring fem månader af året.

Den största insjön näst efter Imandra är Nuotjavre. Han
skall vara 6 mil lång och 1 mil bred. Liksom Imandra är
också han uppfyld af öar, samt har låga och skogrika stränder.

De karelska insjöarna äro långt djupare än de, som finnas
på den lappska halfön. Troligen äro de ock fiskrikare. Åtmin-
stone är Koutojärvi bekant för sin stora fiskrikdom.

Den skandinaviska fjällryggen fortsätter från Anarelfvens
källor eller Boldovuome-duodar, (lap. bäldo, åker, vuobme, skog),

1 Må hända af det finska avara, öppen; alltså Storsjön, eller må hända
sammandraget af lapp. oaive-jaur, o: Hufvudsjö.
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sitt lopp rätt i öster under namn af Maan selkä (landtrygg) till
Kemi- och Nuorti-elfvens källor. Här viker han af, nästan rätt
i söder och går, mellan Kuola-elfvens källor i vester och Juni-
elfvens i öster, ned mot de stora finska insjöarna Kitka- och
Kuusamo-järvi, der han efter hand förlorar sig i låga, spridda
åsar. Likväl bildar han inom Finlands gräns ännu en fcemligen
kuperad terräng, medan deremot landet österut, i ryska Karelen,
allt efter som man kommer söder om Koutojärvi, mer och mer
går öfver till slättland.

Den skandinaviska fjällryggen utskjuter ingen arm nordost
mot Fiskarön, så som somliga kartor angifva, ännu mindre österut,
in på Kolahalfön; ty genom Kola- och Imandra-vattendragen är
denna afskuren nästan till en ö, då en, blott 1 verst lång och
ganska låg landtrygg mellan Guollejavre och Pieresjavre för-
binder den med fastlandet vesterut.

Utan att de stå i någon förbindelse med Kölens fortsättning,
finnas likväl inom ryska Lappland flere, dels skoglösa höjder,
dels nakna högfjäll af mindre utsträckning. Så finnas mellan
Pasvig- och Lutelfvarna tre skoglösa höjder, och mellan Nuotjavre,
Kolaelfven, Imandra och Junielfven finnas fyra fjällryggar, näm-
ligen Poats-oaivve (lapp. renhufvud, ryska Olenja göra) strax
vesterom Kolaelfven. Volshje-, Monshje- och Tschyne-dunder
vesterom Imandra. Högst och längst af dessa är Tschyne-dunder,
som från Jokostrof sträcker sig i nord-nordvestlig rigtning upp
mot Nuotjavre.

Det högsta och vidsträcktaste högfjäll inom ryska Lapp-
marken finnes strax österom Imandra och heter Umbdek-dunder.
Högfjället, som af Middendorf anslås till c. 2,500 fot högt, l

begynner vid Einemanne-vuon och löper i nordostlig rigtning
mot Lovozero, men utbreder sig också söderut, mellan Oktakanda

1 Beiträge zur Kenntnis. d. russ. Reiches. II B. 1848.
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och Kolvitsozero, tills det i fyra knutar, Savoaivantschj, Ruvd-
dunder (Jernfjället), Gask-dunder (Mellanfjället) och Valaste-
dunder (Nedrefjället), slutar vid Kandalaks.

Ännu en skoglös höjd finnes mellan Umba och Varsuga.
Äfvenså flere mindre i den nordliga skoglösa terrängen, hvilken
likväl på det hela är flackare än den skogbevuxna, och för öfrigt
också i andra hänseenden har stor likhet med siberiskt tun-
dra-land.

I ryska Lappland finnas flere stora myrsträckor. Dessa äro
dels alldeles ofruktbara eller blott betäckta med mossa och ljung,
dels bevuxna med ett starraktigt gräs (Carex), som af den bo-
fasta befolkningen till en del begagnas till kreatursfoder.

Den vigtigaste af dessa stora myrsträckor finnes ' mellan
Tulom- och Kola-elfvarna. Äfvenså finnes en mellan Ponoi-elfven
och Varsuga, samt söderom Ponoi äunu en tredje, som sträcker
sig ned mot Babja.

Vid anstälda försök i Augusti månad 1867 var det icke
möjligt att på ett djup af flere alnar finna isfrusen botten i någon
myr i närheten af Imandra. Att källor eller källsprång före-
komma, som icke tillfrysa om vintern, gör det också osannolikt,
att någonstädes inom skogsterrängen skulle finnas evig is till
ett visst djup under myrskorpan, hvilket deremot, som bekant,
är fallet på de siberiska tuudrarna.

Isfria Ijordar och hamnar på kusten af Ryska
Lappland.

Det har länge varit den allmänna meningen icke blott i
Skandinavien, utan — man kan gerna säga — i hela Europa,
att norska Finnmarken i flere hänseenden vore särskildt gynnadt
framför ryska Lappmarken. Denna fördel skulle förnämligast

1 Enligt upplysningar, meddelade af forstmästaren Trofimenko.
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bestå deri, att fjordar och hamnar i norska Finnmarken om vin-
tern icke isbelades, utan hela året om vore öppna för skeppsfart
och handel. Det samma skulle deremot ingalunda vara fallet i
ryska Lappland. Förhållandena norrut, så väl i Kyssland som
i Norge, hafva imellertid på senare tiden varit föremål för mer
än vanlig uppmärksamhet och hafva efter hand undersökts när-
mare. Allt efter som dessa undersökningar skrida fram, visar
det sig, att flere gamla föreställningar om förhållandena på båda
sidor om gränsen äro origtiga. Således också den förr så allmänt
rådande föreställningen om den stora klimatiska olikheten på den
norska och den ryska Ishafskusten. Å ena sidan är det en öfver-
drift, när åtskilliga författare, bland dem också ryska, förr hafva
påstått, att de finnmarkska fjordarna alldeles icke i någon mån
frysa till, men å andra sidan är det en ännu större öfverdrift
eller rent af en origtighet, när man sagt, att ryska Lapplands
fjordar alldeles frysa till. Som bekant är, har denna gamla,
hittills obestridda åsigt, att Byssland just saknade, hvad Norge
hade öfverflöd på, gifvit anledning till välbekanta, ofta upprepade
yttranden om att denna stormakt just på grund häraf ständigt
kastade begärliga blickar öfver på norska Finnmarken. Lyck-
ligtvis kan det nu, efter nyaste undersökningar, bevisas, att Kyss-
land inom sina egna landamären i dessa nordliga trakter sjelft
har både isfria fjordar och hamnar, till sådant antal och så för-
träffliga, att det alldeles icke i detta hänseende har något slags
rimligt skäl att försöka förvärfva sig flere. Att detta faktum
hittills icke blifvit mera omtaladt och bekant, l är märkligt nog,
då saken eller det verkliga förhållandet likväl varit bekant i flere
menniskoåldrar, icke blott af de 2—3,000 ryska fiskare, som
årligen från Mars månad ligga pä fiske, rundt omkring Lapplands
kuster, utan också af de icke fåtaliga norska fiskare, som nu år-

1 Jag har först talat om det samma i Morgenbladet för 1868.
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ligen begifva sig dit från norska Finnmarken och på senare åren
till och med hafva begynt nedsätta sig der som kolonister mot
det att de antagit ryskt medborgareskap. På senare tiden hafva
också flere ryska vetenskapsmän berest dessa nordliga trakter, och
i sina skrifter undandölja icke heller de sanna förhållandet. Bland
de nyaste författarne säger således Siderof: l "Vi hafva hundra-
åriga historiska fakta och många statistiska uppgifter, som klart
bevisa, att också våra nordliga kusttrakter innehålla vilkor för
samma rika industriverksamhet, hvarmed kusttrakter i allmänhet
utmärka sig, hvarfore hvar enda bit af denna kuststräcka är af
utomordentligt värde". — "Vår Ishafskust har en långt större ut-
sträckning än den norska: den ligger sydligare än denna; vid dess
stränder finnas massor af skog, och på den samma finnas skepps-
ankarplatser, så förträffliga och väl skyddade mot alla
vindar, att de kunna anses för de förträffligaste på
jorden". "Så fryser t. ex. Kolafjorden", säger Dolinski, 2 "blott
vid 30 verst ut från staden Kola och är endast tillfrusen i Januari
och Februari; stundom fryser den alldeles icke till. Jekaterinen-
hamnen, 40 verst från Kola, fryser aldrig till. Denna
hamn är en af de ypperligaste, näst må hända Peisenfjord (och
Pasvig, som nu tillhör Norge)". På samma sätt uttala sig flere ryska
författare, icke allenast om isfria hamnar på Lapplands kuster och
möjligheten af skeppsfart hela året igenom,3 utan påstå till och
med, att "Ryssland på det hela äger icke allenast den
största, utan ock den bästa delen af Ishafvet* 4.

Det vore också en högst märkvärdig geografisk företeelse,
om de klimatiska förhållandena någonstädes på dessa kuster plöts-
ligt förändrades så, att fjordarna på ryska sidan om gränsen alltid

1 Ruski Westnik. 1866, p. 88 och Besedi o severe Rossii. 1867, p. 193.
2 Besed. o. sev. 8., p. 225.
3 Morskoi Svornik. Nov. Tom XCIII. 1867. St. Petbrg. Sebeck.
4 Besed. o. s. 8., p. 243. 1867.
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isbelades, medan detta deremot aldrig vore fallet, strax man
passerade Jakobselfven och komme in på norskt område, eller,
med andra ord, att golfströmmen, hvilken, som man antager,
Finnmarken ända till Sydvarangers gränser har att tacka för sitt
förhållandevis milda klimat, plötsligt vände tvärt om vid Jakobs-
elfven, eller toge rigtningen ut till hafs, eller plötsligt afkyldes
genom det, att den komme in på ryskt område. Vid observa-
tioner den 24e—26 e Juni 1867 visade det sig, att hafvet utan-
före Pasvig, på norska sidan, och 1 mil derifrån utanföre Jakobs-
elfven, på rysk sida, hade nästan alldeles samma värmegrad,
nämligen + 8° C.

De klimatiska förhållandena längs dessa kuster kunna natur-
ligtvis hvarken på land eller haf plötsligt på en gång förändras.
Den närmaste ryska kusten är derföre icke blott i alla vigtiga
hänseenden alldeles lik den norska, utan, då han ligger sydligare,
i åtskilliga hänseenden till och med gynnad framför denna '.

I Sapiski dljä Stenia, 1867, säger Tschubinski, ttatt vintern
på den murmanska kusten icke är så sträng som i det inre af
det archangelska guvernementet. Kölden stiger sällan till 20°
R., oftast icke mera än till 10—15°"2.

Sanningen med afseende på de klimatiska förhållandena är,
att de norska fjordarna i Sydvaranger tillfrysa innerst från utåt
till ett längre eller kortare stycke, från £—1 mil. År 1867 var
det till och med händelsen, att den för sin isfrihet ofta prisade
Bögfjorden (Kloster- eller Klisterfjorden, af ryssarna kallad Pasvig-
fjorden), frös till nästan 2 mil från fjordens ände eller ända till
Kjelmesön, som ligger i fjordens mynning, och ännu den 25e Juni

1 Siderof B. o. s. 8., p. 193.
2 Danilevski i Isljed. o sost. Bub. v. B. säger deremot, "att temperaturen i

Finnmarken är långt blidare än i Trondhjem och Kristiania, ja, man
kan gerna säga, än i hela det öfriga Norge (!!) Sällan stiger kölden
här till B°, medan han i vårt Lappland stiger till 30°".
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låg isen omkring £ mil utåt från fjordens innersta ände. För-
hållandet kan naturligtvis vara något olika i olika år. Det beror
dels på vinterns stränghet, dels på den större eller mindre massa
sötvatten, som kommer ned från de olikt stora floderna. Det
samma är fallet på den tillgränsande ryska kusten. De djupare
fjordarna tillfrysa också här innerst från och utåt, ett längre
eller kortare stycke; men den yttre, djupaste och största delen
af dem, liksom af de norska, är isfri hela året igenom.

Sådant är förhållandet icke blott i de närmaste, utan också
i samtliga ryska fjordar längs den murmanska kusten, t. ex.

Peisenfjorden, Östra och Vestra Bumansfjorden, Stora Mutka-
fjorden, Litza-, Ära-, Öra-, Kola-fjorden o. fl. 1 Orafjorden
fryser isen aldrig så långt ut som till Jeretikhamnen och i Kola-
fjorden aldrig längre än till Zredni Zaliv, oaktadt fjorden både
är lång och smal samt upptager två af Lapplands största floder.

Det är vidare ett faktum, som man hittills, på grund af
obekantskap med förhållandena, icke kunnat lägga tillbörlig vigt
vid, nämligen att flere af dessa isfria fjordar på närmaste ryska
område hafva ypperliga hamnar, större och mindre, som äro tjen-
liga till båt- och skeppshamnar eller till örlogshamnar, om man
ville begagna dem dertill. Utom Stolbova, Vaidde-guba, Kara-
bella, Inre Mutka och flere andra öster om Kola, t ex. Tiri-
berka, Gavrilov och Semiostrof, kan i synnerhet nämnas som de
förträffligaste: Peisenfjord-, Jekaterinen- och Jeretik-
hamnarna. Ryska författare omtala i synnerhet de båda första,
men märkligast af dessa tre är likväl må hända Jeretik-hamnen,
i mynningen af Örafjorden. Den kan delas i den stora och lilla,
eller inre och yttre. Genom ön Salimozero, lapp. Härgadak
suolo, (Renskinnsön), delas Orafjordens mynning i två armar.
Den yttersta delen af den östligaste af dessa armar afstänges
åter genom ön Jeretik och fem mindre öar till en omåttligt stor
hamn eller — rättare — ett ofantligt bäcken, som kan kallas
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yttre hamnen eller stora hamnen. Det vanligaste och säkraste
inloppet till denna ligger mellan Jeretikön och de fem österom
den samma liggande småöarna, men det går också an att segla
in mellan dessa och fastlandet österom. Inloppet är kan hända
under motvind något smalt för segelfartyg, men djupt nog för
de största kofferdi- och krigsfartyg. Strax man passerat Jeretik-
öns östliga spets, öppnar den stora hamnen sig, och man ser
strax, att denna ligger väl skyddad mot alla vindar, dels genom
Härgadak, dels genom Jeretik och dels genom de fem småöarna,
som spärra inloppet och bryta Ishafvets böljor. Både de två
stora öarna och sjelfva fastlandet resa sig högt upp och skydda
hamnen eller denna del af den östra fjordarmen så väl, att det
inne på den samma kan vara vindstilla, om än stormen rasar
aldrig så mycket utanför, från öster eller vester, norr eller söder.
Storhamnen är c. I mil lång och £ mil bred. Från denna löper
man in i den inre hamnen, som består af ett ännu mera som
en dam inneslutet bäcken mellan Jeretik- och Härgadak-öarna.
Genom ett ganska smalt sund mellan dessa båda öar står den
inre hamnen också i nordvest i förbindelse med hafvet. Detta
sund är visserligen så grundt, att det blott vid högvatten kan
befaras med båt, men kunde med lätthet göras djupare, da bottnen
består af sand och lera. Den inre hamnen är rymlig nog för
ett större antal skepp och ännu bättre skyddad mot storm, så
att det största skepp kan här, som fiskarena der uttryckte sig,
"ligga till ankars for en segelgarnsända." Ankargrunden i båda
hamnarna skall vara god. Omkring den inre hamnen äro för
närvarande blott några få fiskarkojor uppförda, men der är plats
nog till bebyggande i långt större utsträckning. Dessa kojor
bebos om våren och sommaren af fiskande ryssar, kareler och
lappar. Detta märkliga ställe är nämligen icke allenast väl kändt
af alla fiskare, som en utmärkt hamn, utan det har också den
fördelen, att det är en af den ryska kustens bästa fiskeplatser.



Isfria fjordar och hamnar. 223

Jemför man lokaliteterna vid Jeretik t. ex. med Brashamn
eller den hamn i Kjöfjorden, som man påstått, att Ryssland
gerna ville blifva ägare af, finner man nog, att både Jeretik-,
Peisen- och Jekaterinenhamnarne i flere afseenden äro långt gyn-
sammare utrustade än denna för anläggningen af en örlogshamn,
en stad, eller — om icke för annat — ett storartadt fiskeri-
etablissement, hvarom på senare tid talas, och hvilket skulle tjena
till ett slags mönsterfiskeri till undervisning för den fiskande ryska
allmogen.

När det således här är ådagalagdt, samt visadt såsom er-
kändt af ryska författare, som rest i dessa trakter, att i sjelfva
verket Ryssland sjelft — inom sina egna landamären — har ett
tillräckligt antal "skeppsankarplatser, öppna för skeppsfart hela
året igenom och så väl skyddade mot alla vindar, att de kunna
anses för de ypperligaste på jorden," att det har "öfver-
flöd på de lämpligaste hamnar för skeppsvarf och skepps-
dockor," l att det äger "den största och bästa delen af Is-
hafvet," är likväl ingalunda meningen härmed att leda någon
till att slå sig till ro med den tanken, att följaktligen ingen fara
är att frukta från Rysslands sida för norska Finnmarken. Fara
är det antagligen fortfarande, men hvad man hittills förmodat
vara hufvudorsaken till Rysslands begärlighet efter denna del af
landet, existerar åtminstone icke, och i händelse att denna stor-
makt framdeles gjorde försök att få fotfäste inom våra områden,
bure dessa sträfvanden i framtiden än mera än förr prägeln af
att vara ett verk af öfvermaktens omättliga roflystnad.

Jag skall i det följande meddela några upplysningar om

fiskena längs Lapplands nordkust och visa, att dessa äro så rika,
att Ryssland icke allenast kunde meddela det fattiga Finland en

del af sitt obegagnade öfverflöd, så att dess befolkning icke be-
höfde vända sig till Norge, utan att man genom ett rigtigt till-

1 Dolinski i Besed. o sev. Bossii. Pag. 244.
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godogörande af de samma, kunde, som en rysk författare, Do-
linski, säger, " mätta hela Europas befolkning med fisk och smörja
alla Europas maskiner med trän."

Fiskena på den Murnianska kusten l.

Om de ryska Ishafsfiskena har man i Norge hittills haft
liten kunskap och till en del felaktiga föreställningar. Det är
troligen icke så få som trott, att de till Norge gränsande ryska
kusterna vore nästan lika fattiga på fisk, som de norska vore
rika, eller åtminstone, att de i afseende på fiskrikedom icke på
långt när kunde mäta sig med Finnmarkens kuster. Denna före-
ställning är ungefär lika långt från sanningen, som den inbill-
ningen, att de ryska fjordarna om vintern frysa till öfverallt,
under det att de finnmarkska äro öppna. För en del af handels-
männen i Finnmarken liksom också för en del af den fiskande
befolkningen derstädes har det deremot länge varit en känd sak,
att de ryska kusterna äro fiskrika. Men det är med denna som
med så många andra sakförhållanden der norrut; det går lång
tid åt, innan de bana sig tillträde till erkännande af allmän-
heten söderut.

Efter utsaga af finmarkska köpmän, som stå i ständig handels-
förbindelse med den på rysskusten fiskande befolkningen, samt
efter dennas eget vitnesbörd, äro torskfiskena längs ryska
kusten, från Jakobselfven till Svjatoinos, lika rika och
gifvande som på den norska finnmarkskusten. Häri sam-
manstämmer också utsagan af flere ryska författare, som skrifvit
om dessa fisken. Deremot skall det vara händelsen, att de
ryska fiskena begynna något senare än de norska och
senare, allt efter som man kommer längre österut. "Huf-

1 Efter Isljedovania o sostojanii rybolovstva v. Bossu. (Beskrifning om
Rysslands fisken). St. Ptbrg. 1862.
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vudmassan af torsken", säger Sebeck i Morkoi Svornik, 1867,
"kommer nästan en hel månad senare till den murmanska kusten
än till Norges kust." Likaledes skall den torsk, som faller längs
rysskusten, vara något mindre än Lofot- och Finnmarkstorsken.
De murmanska fiskena kunna således i afseende på jemn af-
kastning och rikdom godt liknas med Finnmarkens, men kan
hända icke ställas vid sidan af Lofotfiskena; ty här fiskas som
bekant under lektiden, medan man på rysskusten först begynner
fisket efter lektiden, eller på den tid, då torsken jagar mera
osäkert omkring efter nors eller annan småfisk. Österom Svja-
toinos och längre in i Hvita hafvet finnas inga torskfisken. Man
har derföre något skäl tiR att antaga, att om Finnmarkens rika
fisken orsakas af Golfströmmen, är det samma händelsen med
ryska Lapplands, ty de nyaste undersökningar hafva nu bevisat,
att denna ström från Svjatoinos böjer sig mot nordost och går
mot Novaja Semlja.

Det kan på rysskusten som i Finnmarken naturligtvis vara
år med god och år med dålig fångst. Fångsten kan vara rik
ända från Finnmarkens sydliga gräns till Svjatoinos, eller hon
kan vara rik i Norge och slå felt på den murmanska kusten och
omvändt, ja, hon kan till och med vara rik österom Fiskarön
och klen vesterom eller omvändt Ryska författare påstå imellertid
med bestämdhet, att fångsten alltid vore rik om fiskarena blott
ville söka fisken dels tidigare, medan han i Februari och början
af Mars lägger ägg också på rysskusten, dels på större xljup på
något afstånd från kusten.

Om behållningen af de murmanska fiskena kan man ty värr
icke anföra noggranna statistiska data för en längre tidrymd till-
baka, af den orsaken, att man vid tullverket i Archangel först
år 1859 började noga skilja mellan den torsk, som fiskades på
den murmanska kusten och den, som Hskades eller tillhandlades
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i Norge, ttPå grund häraf-', säger Danilewski *, "har man blott
den fiskande befolkningen att hålla sig till, och efter utsaga af
de erfarnaste och pålitligaste bland denna var:

1828 ett godt fiskar, 1844 var dåligt,
1829 mindre godt, 1845 godt heljeflundrefiske, litet
1830 dåligt, (godt i Norge), torsk,
1831 mycket dåligt, 1846 var godt vester om Tsyp-
-1832—36 voro icke fiskrika, navolok,
1837 var ett godt fiskar, 1847—48 medelmåttiga år,
1839 dåligt i vester, godt i 1849 dåligt,

öster, 1850 likaså,
1840 var ett särdeles godt år, 1851 utmärkt godt och de goda
1841 dåligt, åren hafva fortfarit till nu,
1842—43 voro goda är, likväl så, att 1851—57
var fångsten utomordentligt rik. 1854—55 hindrade engels-
männen fiskena. 1858—59 icke fullt så goda som förut. 1860
i begynnelsen dåligt, då nors icke fanns, sedan godt. 1867 så
utmärkt, att man icke kunde erinra sig bättre är, i synnerhet
fram på sommaren," likaså 1868.

Om man vågar draga någon slutsats af föregående upp-
gifter, synes det, som om goda och dåliga fiskeår voro mycket
ojemnt fördelade. Likväl visar det sig, att på de aldra dåligaste
följa alltid utmärkta fiskeår, och på det hela synas fiskena på
den murmanska kusten på de senaste 40 åren hafva tilltagit i
jemn afkastning och rikdom.

Hos några ryska författare finner man det påståendet ut-
taladt, att de murmanska fiskena i förra århundradet voro i en
långt mera blomstrande ställning än nu. Denna mening delas
likväl icke af den fiskande befolkningen, som tvärtemot påstår,
att fångsten nu är långt bättre än förr, väsendtligen af den orsak,
att man nu har långt bättre redskap, och att befolkning och väl-

1 Isljed. o sostoj. Ryb. v. Rossii, p. 101.
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stånd tilltagit i Pomorien eller de trakter, hvarifrån fiskarena
komma. Icke heller de få statistiska data, som kunna uppspanas,
tjena till stöd för den förra meningen. Hon synes vara en blott
och bar inbillning,' som endast härrör från den omständigheten,
att man i förra århundradet verkligen utförde, medan man nu,
som bekant, inför torsk. Denna utförsel härrörde imellertid inga-
lunda deraf, att fiskena då för tiden icke allenast gåfvo tillräck-
ligt för inbyggames behof, utan också ett öfverskott till utförsel.
Den härrörde endast och allenast af den omständigheten, att
fiskena i Hvita hafvet då för tiden voro ett monopol, i antingen
statens, kompaniers eller enskildas (t. ex. grefve Schuwalofs)
händer, så att inrikes, som det åstundade, voro alldeles beröfvade
tillgång att förskaffa sig fisk. Liksom Finnmarken en gång haft sin
trångmålsperiod, under den danska regeringens olyckliga styrelse,
har också ryska Lappland haft en lång period, hvarunder det
varit utsatt för en likadan styfmoderlig behandling, som icke
ännu kan sägas vara i någon synnerlig grad afhulpen. Då der-
före Hvitahafsfiskena åter år 1768 befriades från monopolismens
ok och återgåfvos åt folket till fritt begagnande, visade det sig,
att fångsten ingalunda på långt när tillfredsstälde det inrikes
behofvet, hvilket det icke heller nu för tiden gör. Visserligen
kan det vara möjligt, att fiskena efter monopolens upphörande
icke strax kunde idkas med kraft af folket, och att afkastningen
af de samma de första åren var något mindre än förut; men
orsaken till att utförseln upphörde och ännu icke börjat eller på
lång tid kommer att börja, ligger icke på det hela i någon till-
bakagång i fiskebedriften under detta århundrade i förhållande
till det föregående. År 1859, som var ett medelmåttigt godt
fiskeår, infördes, enligt ryska uppgifter, 2 från den murmanska

1 Så också hr Siderofs påstående i B. o. s. R. p. 193, »att 10,000fiskare

på Lomonosofs tid besökte den murmanska kusten.
2 Danilevski i Isljedovania.
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kusten till Hvita hafvets samtliga hamnar af åtskilliga fiskslag:
441,351 pud.

I öfverensstämmelse härmed och efter de erfarnaste fiskares
mening kan medelafkastningen af de murmanska fiskena icke
anslås högre än till 300,000 pud saltad och torkad torsk samt
c. 100,000 pud af andra fiskslag och trän L

Medelafkastningen af torsk, som fördes från den murmanska
kusten till Hvita hafvets hamnar under de nio åren 1782—1790,

uppgifves i ulsljedovania'i till 149,142 pud saltad och torkad
torsk — eller 189,309 pud af alla fiskslag, fiskhufvuden och trän.
Den skulle således icke utgöra mera än hälften af behållningen
under 1859. Men icke heller den största utförseln under något
af dessa 9 år kommer upp mot 1859. Hon ägde nämligen rum
år 1786, då införseln af torkad och saltad torsk belöpte sig till
231,144 pud, således ändå 107,368 pud mindre än år 1859.

Men till och med om man alltså måste antaga, att fiske-
afkastningen i detta århundrade är större än i förledet, har den
likväl icke tilltagit, så som i Finnmarken, och icke heller i för-
hållande till folkmängdens ökning i det archangelska guverne-
mentet. Denna uppgifves af Tschubinski för 1782till 183,267 indi-
vider, men hade år 1858 stigit till 268,453 individer och år 1861
till 278,798 individer. Orsaken ligger ingalunda i brist på ända-
målsenliga anstalter från styrelsens sida till driftens befrämjande.

Till jemförelse med ökningen af införseln från Norge kan
anföras, att medeltalet af den årliga utförseln från den mur-
manska kusten och från Norge (efter Tschubinski) var:

Från murm. kust. Från Norge.
1826—35 årligen i medeltal . . . 177,249 pud. 43,376 pud.
1836—45 „ „ „ ...127,778 „ 111,518 „

1855-65 „ „ „
... 317,540 „ 377,234 „

1 Materialii dljä Geograf, i Statits. Bossii. 1865 uppgifves afkastningen af
torskfiskena vid den murm. kusten till 200,000 å 250,000 och mera.
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Enligt dessa uppgifter utgjorde alltså fiskinförseln från Norge
under de första tio åren knappt fjerdedelen af införseln från den
murmanska kusten. Under de andra tio åren är införseln lika
stor som afkastningen från den murmanska kusten, och ändtligen
på de sista tio åren öfverstiger införseln af fisk från Norge af-
kastningen från den murmanska kusten nästan med 20 pct Men
enligt både Dolinskis, Danilevskis och ude erfarnaste ryska fiskares
utsaga, som tillika känna till handeln med Norge, är afkastningen
af de murmanska fiskerierna icke mera än \ af det qvantum, som
införes från Norge." Antagas de murmanska fiskena, som förut är
anmärkt, årligen gifva 3 å 400.000 pund, skulle den i Norge till-
bytta fisken anslås till minst 800,000 pud. Detta synes mindre
tillfredsställande, hvad de ryska fiskena angår, men å andra sidan
är den ständigt tilltagande införseln af fisk från Norge ingalunda
något, som Ryssland har orsak att beklaga sig öfver eller vara
missnöjd med, då denna införsel eller den byteshandel, hvari-
genom den försiggår, gifver detta land tillfälle till en ytterst fördel-
aktig afsättning af flere produkter, på hvilka det har öfverflöd,
och till en rask utveckling af sin handelsflotta i Hvita hafvet.
All utförsel af ryska varor och införsel af fisk från Norge försiggår
nämligen här nästan uteslutande med ryska fartyg.

Fiskslag.

Det vigtigaste af alla fiskslag, som fångas på den mur-
manska kusten är 1. Torsken (gadus morrhud). Man kan
gerna säga, att denna utgör det enda föremål, för hvilket så
godt som alla fiskeutrustningar äro inrättade, och att den öfriga
fisk, som fångas, blott fås tillfälligtvis bland torsken.

"En lycklig omständighet vid torskfångsten," säger Dani-
levski, "är, att den unga, ännu icke fullvuxna fisken af denna
art håller sig åtskild från den vuxna, på betydligt mindre djup,
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och då det naturligtvis är långt fördelaktigare att rigta fångsten
efter den stora, får den unga fisken gå i fred. Af flere hundra
båtar, som vända tillbaka med fångst, skall man således icke
finna en, som fångat någon liten torsk, som icke ännu är i
stånd att fortplanta sitt slägte.* De till den murmanska kusten
på bestämda tider ankommande pomorerna eller så kallade mur-
manska fiskarena veta intet att förtälja om fiskens lektid på dessa
kuster. De hafva icke en gång reda på, om han verkligen lägger
ägg der eller icke. Men för Kolaboarna är detta deremot en
välbekant sak. De berätta, att torsken redan i början af De-
cember strömmar till kusten, likväl icke för att strax lägga ägg,
då dessa icke äro mogna, utan för att uppsöka beqväma lek-
platser. Vid denna tid biter derföre fisken ännu bra på agn,
och Kolaboarna göra i slutet af November och början af De-
cember en liten fångst af torsk, som i fruset tillstånd sändes
till Petersburg. Mot jultiden inställes allt fiske, dels på grund
af årstidens stränghet, dels af brist på afsättning. Det börjar
först åter i slutet af Mars eller vid Mariae Bebådelsedagstid. Vid
denna tid skall man ännu träffa torsken med fritt flytande romm
och mjölke, och han finnes då i mängd, icke blott vid Fiskar-
halfön och vid inloppet till stora Mutkafjorden, utan ock längst
in i den samma. Häraf synes man kunna sluta, att den egent-
liga lektiden för torsken vid den ryska kusten infaller i Februari
månad och början af Mars, samt att den förnämsta lekplatsen
är den stora Mutkafjorden, som således i det afseendet åtmin-
stone svarar mot Vestfjorden i Norge.

De öfriga fiskarter, som fångas på den murmanska kusten,
och som förtjena någon uppmärksamhet i kommercielt hänseende,
nöra till största delen också till torskslagtet, nämligen 2. Pikshju
{gadus ceglifinus), 3. Saida (gadus virens), 4. Morskoi okonj
(sebastes norvegicd), 5. Sübåt ik (anarichas lupus), 6. Akula
(scymnus borealis) samt följande, som icke höra till torskslagtet,
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7. Paltus (hypoglossus maximus), 8. Morskaja kambala
(pleuronectes flesus), 9. Jer sch (pleuronectes limanda), 10.
Morskoi nalim (brosmius vulgaris). Slutligen 11. Moiva
(mdllotus arcticus) och 12. Pestschanka (Amodytes lancea)
eller nors och sil, som begagnas till agn.

Hajen eller håkärringen (scymnus borealis) kommer i stora
skaror, säger Siderof, l till den murmanska kusten, i synnerhet
till Kolaviken, men först på senare år hafva ryssarna begynt
drifva på detta, ofta högst lönande fiske. De hafva i detta hän-
seende tagit exempel af norrmännen, liksom de från Norge fått
sina redskap. En enda norrman kan till och med sägas hafva
förtjensten af att hafva satt bedriften i gång. När Kampofski2
och Siderof deremot påstå, "att omkring 300 norska fartyg idka
håkärringfångst på den murmanska kusten på ett afstånd af intill
3 mil från kusten, samt, att några af dessa fartyg, (som skulle
kosta omkring 400 rub. silfv.), under loppet af tio dagar för-
tjent från 300—400 rub. silf.," 8 måste detta bero på missför-
stånd eller felaktig underrättelse.

En norsk håkärringfiskare vid namn Suul förliste för flere
år sedan vid Jakobselfven, men räddades af en rysk bonde Kononof.
Med denne fortsatte han sedermera håkärringfångsten. Efter
Kononofs död gick han i kompani med köpmännen Shjabonin
och Bazarnoi i Kola. Flere följde efter hand hans exempel och
förskrefvo fiskeredskap från Norge. Utom den brukliga fiske-
metoden från fartyg, började man att om vintern, närKolafjorden
frös till fram mot Zredni, fiska håkärringen från isen. Denna
metod visade sig så lönande, att det hände, att man på en natt
fiskade 200 pud lefver. Suul blef år 1857 rysk medborgare och
nedsatte sig i Kola. Utom Kolaboarna började nu också några

1 Buski Westnik.
2 Besed. o sev. Boss. Pag. 108.
3 Buski Westnik.
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pomorer att sysselsätta sig med håkärringfångst. Så dref år
1860 bonden Ikonikoff frän Soroka fisket i kompani med Suul,
och vid Tiriberka dref Schadrin från Surna detta fiske i kom-
pani med köpmannen Berger i Hammerfest.

"Orsaken till en så liten utveckling af en så lönande be-
drift," säger Sebeck, 1 "i en trakt, så rik på denna fisk, i för-
hållande till det nordliga Norge, får tillskrifvas den omständig-
heten, att trakten är obebodd, och att fiskarena måste komma
långväga från." Den kan utvidgas i betydlig måtto, utan att
komma i kollision med torskfiskena, eller utan att dessa för-
summas; ty den rikaste fångst försiggår oftast sent pa hösten
och om vintern, sedan torskfiskena upphört. Under de mörkare
nätterna går nämligen hajen på långt grundare vatten än om
sommaren och kan flerstädes fiskas från isen.

Hvalfisken skall efter ryska författares utsaga förekomma
i mängd vid den murmanska kusten och vid Novaja Semlja I
de "Historiske Akter, u som äro utgifna af den arkeologiska kom-
missionen, omtalas ständigt, att klostret i Peisen var fritaget för
skatt å hvalfiskspäck. Häraf synes framgå, att hvalfiskfångsten
i äldre tider, före Peter den Stores tid, har drifvits både af
ryssar och må hända i synnerhet af holländare. De tre sista
holländska hvalfångarne öfvervintrade på Novaja Semlja år 1728.
Genom en ukas af den 7e Nov. 1723 satte Peter den Ie en kolsk
hvalfiskfångst i gäng på statens bekostnad, och från 1727—1731
utsändes årligen tre hvalfiskfångare under holländska harpunerare,
men på hela denna tid fångades blott 4 hvalar. Då varande
kommercekollegium gaf holländarne skulden för olyckan och på-
stod, att "harpunerarne hade hemliga instruktioner från holländska
hvalfångstkompanier, och att de fingo betalning för att icke för-
bättra hvalfiskfångsten i Eyssland, utan tvärtom af alla krafter

1 ' Morskoi Svornik.
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försöka att tillintetgöra den" L På grund af stora förluster upp-
gaf staten snart denna drift. Efter ett hälft sekels förlopp för-
sökte grefve Worontzoff att åter bringa den till lifs. Han ut-
rustade pä egen bekostnad ett fartyg, som skulle idka fångsten
vid Kolafjorden, och bemannade det med matroser från Hvita
hafvet. På denna expedition sårades 11 hvalfiskar, men icke en
dödades, -ty de från utlandet hemtade harpunerna voro så dåligt
smidda, att de antingen sönderbrötos eller gledo längs med hval-
fisken utan att såra honom" 2. Hufvudskälet kan likväl hafva
varit, att de fördes af ovana händer.

Genom ministern grefve Eumjantzoffs patriotiska bemödanden
börjades åter hvalfiskfångst år 1806. Men det hvalfångarfartyg,
som det året seglade ut från Kola till Ishafvet, "togs af krys-
sare och uppbrändes" 3. Senare har intet försök gjorts för att
sätta den i gång.

Ärligen drifva flere döda hvalfiskar i land längs kusten, i
synnerhet i Mutkafjorden, der de äro förbehållna åt lapparne,
som sälja späcket åt Kolaköpmännen för en obetydlighet.

Laxfångsten på den murmanska kusten och i Hvita hafvet
skall förr hafva drifvits i en större skala än nu. Den största
laxen, "till en vigt af 50 —70 >//,- * fångades den tiden pa den
murmanska kusten. Ännu år 1826 såldes från Varsugafioden
30,000 pud och frän Ponoi 20,000 pud lax. Nu för tiden gar
afkastningen af laxfisket på alla floder i guvernementetArchangel
icke upp till mera än 35,000 pud eller till ett värde af 150,000
rab. silfver.

Hittills har intet varit gjordt för att freda laxen i Lapp-
lands floder eller för att genom ändamålsenliga bestämmelser

1 Siderof. Buski Westi il.
2 Ibid.
3 Ib'd.
4 Siderof i Ruski Westnik.
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om fångsttiden bringa honom till att föröka sig. Fisket idkas
på rof af både lappar och ryssar, i synnerhet på det sättet, att
de afstänga elfvarna tvärsöfver i hela deras bredd. Allt laxfiske
i elfvarna på den kolska halfön anses som tillhörigt lapparna,
men utarrenderas åt ryssar, eller ock säljes fångsten åt ryska
köpmän för ett pris, som dessa godtyckligt bestämma, då lap-
parne alltid hållas i beroende för skuld.

Laxfisket börjar senare på den murmanska kusten och i
Hvita hafvet än på den norska kusten. I medlet af Juni fångas
t. ex. laxen i Sydvaranger. Vid Jakobselfven hade man 1867
fångat lax den 20e Juni, oaktadt våren detta år kom ovanligt sent.
Likaså hade man vid Normansät fångat lax den 25e Juni; men
i Örafjorden hade man ännu ingen fångat den 5e Juli. I Kola-
elfven hade man icke fångat lax den 16e Juli och i Kandalaks
icke den 4e Augusti. I Kovda ännu icke den 12e Augusti. Icke
heller synes laxen stiga så långt upp i de elfvar, som falla i
Hvita hafvet, som i Norra Ishafvets elfvar.

Sillfisket och sillens beredning står i ryska Lappland och
vid Hvita hafvet ännu på en mycket låg grad. Detta härrör
ingalunda af en sparsam och osäker tillgång på detta fiskslag,
ty efter ryska författares påstående, hvari likväl kan hända finnes
någon öfverdrift, skall sillfisket i dessa nordliga trakter kunna
drifvas med fördel på ett mera vidsträckt område än på något
annat ställe på jorden. "Sillen förekommer nämligen längs kusten,
från Kolafjorden till Archangel, och från den ena punkten till
den andra är öfver 1000 verst. Han fiskas också i bugten vid
Kandalaks och längs kusten till Petschora, och mellan dessa
ställen är icke mindre än 1,500 verst. Han fångas också ännu
längre österut, vid Obs och Jeniseis mynningar."

"Af det förhållandet", säger Boguslav Bjelomorski, "att den
archangelska marknadsplatsen under loppet af hela vintern, ända
till våren, är uppfyld med sill-vader i flere långa rader, kan man
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med säkerhet påstå, att ensamt vid Dvinas mynning, hvarifrån
denna sill kommer, fiskas minst i million pund. AU denna sill,
med undantag af en liten del, som rökes, säljes frusen och så
billigt, att många fodra sina svin med den". "I Soroka och på
andra ställen i Pomorien fodrar man stundom hornboskapen med
rökt sill'. '

"Till Kolaviken-, säger Boguslav, -kommer om hösten en
sådan mängd sill, att stadsboarna sätta sina nät alldeles utanför
husen och taga så mycket, att de icke veta, hvar de skola göra
af det". "År 1825", säger amiral Eeinecke, "fanns sillen i sådan
mängd i Kolabugten, att befolkningen öste upp den med ämbar,
och om hösten 1777 dref en sådan mängd sill upp på de lång-
grunda stränderna vid staden och blef der qvarliggande, att han
nådde till knäna, hvarför stadens befolkning om våren måste
förena sig med pomonerna, som då kommo för att idka vårfiske,
om att skaffa bort honom, på det att han icke skulle förpesta
luften". "När sillen 2 strömmar in från Ishafvet i Hvita hafvet,
vanligtvis i Juli, packas han ofta så tillsammans, att han bildar
kolossala, täta massor. Förföljd af annan fisk, tränger han sig
in i vikar, bugter och flodmynningar och kastas till och med på
land i sådan mängd, att han betäcker stränderna på långa sträc-
kor". "Hvita hafvets sill", säger samma författare, "är hvit,
fet, har god smak, och när han saltas väl, står han icke i rin-
gaste mån efter den holländska-.

Men oaktadt Byssland således i dessa nordliga haf "besitter",
om just icke, som Siderof säger, "de rikaste kuster i verlden
för sillfångst", så ändå, med något moderatare uttryck, utom-
ordentligt rika kuster, begagnas denna förmån likväl icke bättre,
än att i hela Hvita hafvet saltas endast från 1—200,000 små

1 Siderof i Ruski Westnik.

2H. Nebonshin. Statistisk öfverblick öfver Ryssland.
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tunnor, af hvilka hvar och en innehåller c. 100 sillar, "som i
allmänhet äro af den storleken som norsk sommarsill". Denna
sill säljes partivis i Archangel för 50 kopek silfver pr tunna.
Den sill, som tages af det solovetska klostrets invånare, anses
för den bästa, -icke blott", säger Siderof, af Hvitahafssillen, utan
han utmärker sig också i förhållande till den norska och den
skottska(!!)" Klostret saltar årligen omkring 600 pud och får
i allmänhet 2 rub. silfv. pr pud.

Den sill deremot, som den öfriga befolkningen fångar, be-
handlas så illa, att han alldeles icke kan föras till någon utländsk
marknad. Saltet, som begagnas, produceras af befolkningen sjelf.
Det är poröst, grått, smutsigt och löst, så att sillen under dess
inflytelse icke länge kan bevaras oskadad. Icke heller gör befolk-
ningen sig s\nnerligt omak med att packa sillen i ordentligt
arbetade tunnor.

I anledning af den låga punkt, hvarpå sillindustrien står
vid Hvita hafvets kuster, kan, enligt ryska källor, värdet af all
den der saltade sillen icke anslås till mera än omkring 120,000—

200,000 r. s.
Med stor lätthet måste der kunna fiskas och saltas till ut-

föisel minst 500,000 pud, som, väl behandlad och afsatt till ett
pris af 2 r. s. pr pud, skulle gifva dessa trakters befolkning en
ärlig inkomst af 1 millon r. s.

Icke dess mindre har den ryska styrelsen gjort flere försök
och användt betydliga summor för att upphjelpa sillfiskena i
Hvita hafvet. Ar 1747 öfvertog regeringen fiskena för egen räk-
ning; men genom odugliga förvaltare sveks hon snart i sina för-
väntningar, och bedriften öfverläts åt privata personer. För att
uppmuntra dessa till utförsel af sill till St. Petersburg bestämdes
följande belöningar under loppet af de fyra första åren: för 1
tunna sill betalades i premie 50 kopek, för 10 tunnor 60 kopek
pr tunna, för 50 tunnor 80 kopek, för 100 tunnor 1 r. s. pr
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tunna o. s. v. Men ingen begagnade sig af tillgången till dessa
premier och industrien förblef på sin gamla, låga ståndpunkt.

År 1766 bildades ett eget kompani för sillfiske i Kolafjorden.
Detta bestod till 1776, men uppgaf då företaget, oaktadt det vid
sidan af sillfisket också fått monopol på torskfiskena. Invånarne
förbjödos nämligen att fånga torsk vidare än till eget bruk eller
försäljning åt kompaniet. Blott om vintern, till början af Maj
månad, hade befolkningen obehindradt tillfälle till att fånga och
sälja torsk.

Efter uppmaning af grefve Eumjantzoff bildades 1804 ett
kompani, åt hvilket medgåfvos helt utomordentliga privilegier.
Icke allenast medgafs Jekaretinhamnen åt kompaniet till station
för dess fartyg och till magasins byggande, utan kompaniets far-
tyg fritogos för alla afgifter i ryska hamnar, åt det medgafs
tullfri införsel af salt och fisk från Norge, fri handel inom- och
utomlands, och marinministeriet förpligtades till och med att
lemna matroser till fartygens besättning, m. m. Ändtligen fick
kompaniet af staten ett räntefritt lån på 263,000 r. b. till hvilket
grefve Eumjantzoff sjelf lade en summa af 42,000, så att kom-
paniet kunde begynna med ett driftkapital af 444,000 r. b.

I stället för att helt enkelt för det första inrätta ett salteri,
anställa en å två saltare och köpa sill af befolkningen, hvilken,
som förr är visadt, ofta fiskar större qvantiteter, än de kunna
använda, begynte kompaniet, eller rättare, dess styresman, Dor-
becker, att sätta upp ett storartadt kontor med en hel mängd
betjening, öppnade brefvexling med Holland, samt införskref fiske-
fartyg, nät, fiskare och saltare från Holland till Hvita hafvet.
Härmed förlopp det första året. Följande år kommo holländarne
med sina redskap. Men nu visade det sig, att dessa voro oprak-
tiska för Hvita-hafskusterna, och äter förlopp ett år utan någon
vinst. Imellertid kostade hvar holländare 20,000 r. b. årligen,
och driftkapitalet var så angripet, att man såg sig nödsakad att
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återsända holländarne under föregifvande, att de infödda ryska
fiskarena hade lärt att salta efter utländsk metod. "Som upp-
muntran åt dessa", säger Siderof, "utdelades ganska originela
belöningar, nämligen sillar af koppar att bäras utanpå koftorna.
Kompaniets sill deremot — var och förblef obekant, icke allenast
i St. Petersburg, utan också i Archangel. Den förtärdes må
hända af direktörerna och Dorbeckers vänner, men i handeln såg
man icke till den". Under denna sakernas gång var det klart,
att kompaniet icke kunde bestå i längden. Dess ruin påskyn-
dades under krigsåren 1806 och 1809 derigenom, att ett kom-
paniet tillhörigt hvalfångstfartyg togs af fienden, liksom dess till-
hörigheter i Jekaterinhamnen också förstördes. Det fortsatte ännu
nägon tid sin verksamhet, men, "som det synes, blott för att
mellan den underordnade betjeningen fördela de sista lemnin-
garna; ty desse, som sågo, hvart det bar hän, stulo, hvad fienden
lemnat". ' Kompaniet upplöstes 1813, sedan staten och aktie-
ägarne förlorat sina kapital.

På senaste tiden har förslag gjorts om "att inkalla fiskare
från Norge för att göra ryska fiskare bekanta med sättet att
fånga och salta sill". 2 "Men", säger Dolinski, 3 "för denna
gången har den vanliga senfärdigheten i våra administrativa för-
rättningar gjort staten en stor tjenst dermed, att intet kontrakt
ännu har slutits med norska fiskare". Han menar nämligen, att
ett sådant inkallande endast beror på obekantskap om, att rys-
sarne i afseende på fiske i sjelfva verket alldeles icke stå under,
utom tvärtemot öfver norrmännen. "Vår kustbefolkning", säger
han, "har intet att lära af norrmännen". Lika märklig är Dani-
levskis 4 uppfattning i afseende på sillfångsten, nämligen, "att

1 Siderof i Ruski Westnik.
2 Severnaja Posta. 1865. N:o 152.
3 Besedi o severe Bossii. 1865.
4 Förman för en expedition under 1859 till ryska Lapplands och Norges

kuster.
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dålig afsättning för den ryska sillen är orsaken till dess dåliga
beredning" (!). Förhållandet är väl just omvändt. Dålig afsätt
ning härrör af dålig beredning. Om ryssarne från Hvita hafvet
föra sill, som till alla delar står vid sidan af den holländska,
skottska eller norska, skall denna helt säkert också finna köpare.
Men så länge Hvita-hafssillen, huru god den än kan vara i sig
sjelf, behandlas så illa, att icke andra än ryssar, och knappt nog
de, vilja äta honom, kan man icke vänta, att han skall blifva
någon eftersökt utländsk vara.

Sej en fångas längs den murmanska kusten på samma sätt
som i Norge, nämligen med fyrkantigt sanknät, som skötes af
fyra båtar. Metoden och fiskredskapen äro införda efter norskt
mönster, men vinsten af detta slags fiske på den ryska kusten
är ännu högst obetydligt.

Fiskeredskap och fiskesätt. '

Det enda redskap, som hittills begagnats af ryssarna på den
murmanska kusten till fångst af torsk och annan fisk, som be-
gagnas till föda, med undantag af sejen, är Jarussen eller lång-
refven. Not och dörj begagnas icke. Den ryska Jarussen är
både längre och af gröfre tågverk än norrmännens linor. Också
krokarna, som ryssarne begagna, äro större än de af norrmännen
och finnarne begagnade. Dessa begagna nämligen engelska krokar
N:o 5, ryssarne deremot N:o 7. "Hela jarussens längd utgör 6
och stundom till och med 9 verst, alltså öfver \ norsk miL
Han är sammansatt af flere delar. Dessa kallas Stojanki eller
Steklini. Stojanken är 33—42 famnar lång och 1 tum tjock".
Steklinerna äro tunnare och längre — eller 42—50 famnar.
Jarusser, sammansatta af stojanktåg, brukas på mindre djup än
steklini-jarusser.

1 Efter Isljedovania o sostojanii rybolovstva v. Rossii.
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Arostegema eller de tafsar, som fästas vid jarussen. äro
flätade och 5 qvarter långa. Afståndet mellan arostegerna är 2
Petljå — eller 2 gånger afståndet från venstra skuldran till
högra handens fingerspets. Dessa tafsar tagas af långrefven, när
denne hänges upp till torkning och fästas åter på honom, när
han agnas.

Tre sammanbundna stojanker eller stekliner kallas en Tjuk
Stojankerna, som bilda en tjuk, skiljas aldrig frän hvar-

andra. Tjukerna deremot, som bilda jarussen, lösas från hvar-
andra, när långrefven dragés, och knytas åter tillsammans, när
han agnas och lagges ut. Tjukernas antal i en jarus variera
mellan 20 och 30. Krokarna, som begagnas, äro dels af engelsk,
dels af rysk tillverkning. De förra äro dyrare, men efter fiska-
renas enstämmiga utsaga så mycket bättre, att man med dem
fångar \\ gång mera än med ryska krokar. Till hvar jarus höra
3 ankaren eller sankstenar, af hvilka en fästes i hvardera ändan
och en i midten. Vid sankstenarna är fäst ett sanketåg, till
längden afpassadt efter hafvets djup. 1 ändan af sanketagen är
äter fäst en Kubas eller träklump, och i denna är satt en längre
käpp (Pafura), som har en tofs af bastremsor i toppen. Trä-
klumpen eller kubasen har icke den tyngd, att han håller käppen
vertikalt, och, när sjön är spegelklar, eller, som den ryska fiska-
ren uttrycker sig, -'glaserad", uppfyller han mycket illa sin be-
stämmelse, nämligen att visa, hvar jarussen finnes. Men sjön
är sällan spegelblänk på dessa kanter, och vid den minsta bölj-
ning dyker pafuren eller käppen ideligen upp och ned och visar
sig derigenom åter bättre för ögat, än om han alltid stode verti-
kalt. Hälften af långrefven agnas i land, den öfriga delen under
utfarten eller under sättningen. Jarussen lagges på samma sätt
som norrmännens långref. Först kastas nämligen bojen, derpå
.sankstenen eller draggen, hvari både sanktåget och jarussen äro
fästa. Jarussen lagges följaktligen först rätt ned till bottnen,
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men när ankaret nått bottnen, ros i en bestämd rigtning, och
utläggningen försiggår till midten af långrefven, der åter en dragg
kastas tillika med en kubas eller boj med sanktåg. Vid jarus-
sens ända kastas det sista ankaret och den sista bojen. Den,
som sätter jarussen, måste känna djupet så noga, att han icke
gifver bojen för litet tåg och derigenom låter honom dragas
under vattenytan.

När icke storm tvingar den ryska fiskaren att söka hamn,
blifver han vanligen liggande för ankars vid jarussen, tills det
är tid att åter draga den. Vanligtvis låter man långrefven stå
6 timmar om natten, men finnes det litet fisk, i 12 timmar och
stundom till och med ett helt dygn. I sista fallet vänder man
alltid tillbaka till stanovishtschen eller fiskeläget. Hvar och en
af de fyra man, som utgöra en båts besättning, har visserligen
sin särskilda bestämda förrättning; men manskapet gifver hvar-
andra likväl ofta en handräckning, när arbetet för någondera är
mera än vanligt tungt. Kormtschiken eller anföraren styr båten,
Tjägletzen lägger ut och drager långrefven, Naschivodschiken
agnar honom, och Weseljtschaken ror båten under utläggningen
och dragningen. Tjägletzens arbete är vanligen det tyngsta, då,
som förut har anmärkts, jarussen ofta är öfver 6 verst lång.
Styrmannen hjelper honom derföre med att hugga fisken in i
båten med tillhjelp af en Ljap eller kläpp och tager kroken af
honom, hvarefter naschivodschiken "döfvar" krokarna eller lindar
om dem med tafsen så, att de icke trasslas in i jarassen. När
långrefven är uppdragen, vänder man vanligen tillbaka till stano-
vishtschen; men det händer också, att man tager med agn till
påsättning, och i detta fall "döfvar* icke naschivodschiken kro-
karna, utan agnar dem på nytt. Detta göromål är vintertiden
eller tidigt på våren, då kölden ännu är sträng, det obehagligaste;
ty det går icke an att begagna vantar på händerna. Derföre ser



242 Ryska Lappland.

man alltid, att nashivodschikerna, ynglingar om 15—18 år, hafva
skråmor, sår och svullnader på händerna. På återresan till stano-
vishtschen löser tjägletzen den ena tjuken frän den andra och
lägger ihop dem i ring hvar för sig. Vid ankomsten till stano-
vishtschen tager weseltschaken dem upp ur båten och hänger
upp dem pa stänger. Men det, i båten blott i hast utförda
göromålet, att reda ut, linda upp och udöfvau krokarna, göres i
land noggrannare om igen af Suji, gossar om 10—12 år, af
hvilka på hvart fiskeläge finnas flere, i allmänhet en för 2—3
båtar.

Till sjelfva fiskfångsten begagna ryssarna ett slags länga,
starkt bygda båtar, som kallas Snjäker. De äro i allmänhet
omkring 15 arschin långa i kölen. Den bakersta delen har däck
och bildar ett slags kajuta.

De ryska fiskarbåtarna äro rymligare än de norska, så att
der finnas särskildt rum för manskapet, för fisken, för linorna
och för fiskens rensning; men de äro tunga, segla dåligt och
kunna alldeles icke hålla ut storm och sjögång, i likhet med de
norska fembäringsbåtarna. När ingen säker hamn finnes, måste
de norska båtarna ofta dragas på land. Ryss-snjäkerna deremot
tåla att ligga på längden och tvären på stranden och hugga mot
stenarna. Infördes lättare båtar efter norsk modell, måste också
tågverket i jarussen bytas om till likhet med de norska linorna.

Till bete på jarussens mångfaldiga krokar begagnas nors,
sil eller stor daggmask. Vid några fiskelägen, t. ex. Gavri-
lov, Litza o. fl., finnes strax i närheten tillgång till att fånga
sil. Fram mot aftonen far hvart fiskarlag åstad och tager
med sina tätbundna, små noter det nödvändiga agnförrådet för
hela den följande dagen. Med den om aftonen fångade agnen
far man om natten ut på fångst, vänder under dagens lopp till-
baka med vinsten och far åter om aftonen samma dag åstad efter
sil eller annan agn. Så försiggår fångsten af sil hvar dag
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utan uppehåll, undantagandes lördagen och dagen före andra
helgdagar. Men vid andra stanovishtscher, t. ex. Semiostroverne,
måste man resa 10 verst eller ända till mynningen af Litza-
fioden för att finna agn. Här far man af efter den samma om
aftonen, fångar honom om morgonen och vänder tillbaka med
honom under loppet af dagen eller, under motvind, ofta icke förr
än om aftonen. Så går hvarannan dag at till fångst af agn, och
afräknar man helgdagarna och stormiga dagar, blifver det van-
ligen icke mera än två fiskedagar i veckan. På sådana ställen
låter man alltid jarussen stå längre tid i sjön, och man lägger
äter ut honom, sedan man dragit honom, utan att först fara i
land. Om våren, när nors finnes, är anskaffandet af agn ordnadt
på annat sätt. Samtliga fiskarena förena sig da i lag om fyra
båtar, till och med om dessa tillhöra olika redare, och den ena
af dessa båtar far turvis efter nors, medan de tre andra drifva
fisket. Finnes hvarken nors eller sil, måste man gräfva upp
daggmask under ebbtiden med stora jerngafflar. Detta göromål
är besvärligt, och jarusserna afkortas betydligt, när man icke har
annat än mask att agna med.

Hvarken på den murmanska kusten eller i Norge har man
ännu drifvit det derhän att förvara den kostbara agn af nors,
som några dagar kan fångas i mängd, i dertill inrättade iskällare.
Detta vore likväl otvifvelaktigt en temligen lätt sak och lönade
sig helt säkert ofta utomordentligt bra.

Beredning.

Genast som båten kommer i land med fisken, gifver man
sig till att bereda honom till torkning eller saltning. Man skär
af hufvudet, klyfver fisken efter ryggen och magen, tager ut
inelfvorna och sköljer dem. Ryggbenet taga ryssarne aldrig ut,
antingen fisken saltas eller torkas. Arbetet med fiskens beredning
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fördelas efter gammalt vedertaget bruk mellan manskapet så. att
tjägletzen skär af hufvudet, kormtschiken klyfver fisken och tager
ut inelfvorna, naschivodschiken samlar lefvern i stora kar och
weseltschaken klyfver hufvudena, sä att de bättre skola torka,

samt bär fisken till salthuset eller fiskstängerna. Häri äro de
andra likväl honom behjelpliga, sedan deras särskilda göromål
äro slut. Den fisk, som skall saltas, lagges i rader längs väg-
garna i salthuset, alltid med skinnsidan nedåt och så, att vexel-
vis det ena lagret lagges pä längden, det andra på tvären. Pä
hvart lager strös salt. På detta sätt beredes en mycket stor del
af den på murmanska kusten fångade fisken. Sedan redarena fram
pä sommaren kommit med sina fartyg, saltas direkte i dessa, i
särskildt dertill inrättade rum. Till 1,000 pud fisk begagnas
17—20 pud salt.

Tidigt om våren, från fiskets begynnelse till Nikolai-dagen
(9 21a Maj), hänges fisken till torkning. Han fläkes då på samma
sätt som den, som saltas, blott med den skilnaden, att skulder-
benet icke skares af; ty vid detta hänges han upp på fiskstän-
gerna, så att följaktligen stjerten hänger nedåt, medan deremot
norrmännen, som bekant är, hänga sin fisk i omvänd ställning.
Rotskär, som ryssarne kalla Roschkerka, och på hvilken, som
bekant är, ryggbenet uttages, beredes icke. Icke heller rundfisk.
hvilken ryssarne omdöpt till Runtovka. Än mindre hafva rys-
sarne försökt att bereda klippfisk, som från de norska hamnarna
går till Medelhafvet, Brasilien o. fl. ställen.

Från Nikolaiciagen hänger man blott den mindre fisken.
Den större begynner man då salta, och från medlet af Juni upp-
hör man alldeles att hänga fisken. Så snart fisken är tillräckligt
torkad på stängerna, lagges han hvarftals i stora högar så, att
också här det ena lagret ligger tvärs öfver det andra. Dessa
fiskhögar (kostri) täckas ofvantill med bräder, och på dessa lagges
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åter en tyngd af stenar, som pressar tillsamman fisken, så att
han far en bättre form för att packas in i fartygen. Den torkade
fisken sändes öfver Archangel landvägen till guvernementen Olo-
netz, Wologda och St. Petersburg. Den saltade, som har mindre
värde, afsättes i det archangelska guvernementet. Fiskinelfvorna
och största delen af hufvudena kastas som obrukbara föremål på
stranden och ruttna der. Följden är, att i alla ryska fiskelägen
råder en olidlig stank. En mindre del af hufvudena torkas på
klipporna och säljes i Archangel för 10—50 kopek pr pud. Der-
ifrån föras de hufvudsakligen till den nikolajevska marknaden,
der de köpas af fattigt folk från Pinega, ett distrikt, som har
blott få fiskrika insjöar. Pinegaboarne hafva på grund häraf
ådragit sig öknamnet "torskhufvudätare*. Fiskguano beredes icke
någonstädes i Ryssland. Först nyligen har der anlagts en fabrik
för beredning af medicinaltran vid Gavrilov, af en Schatkof från
Schenkursk. För att uppmuntra till anläggning af detta slags
fabriker har regeringen utfäst premier af 300, 200, 100 r. s. för
den eller de, som preparera minst 10 pud lika god trän som den
norska. Förr måste all trän från den murmanska kusken föras
till Archangel, der den säljes billigare än i Finnmarkens köp-
städer; men nu är det efter förslag af Danilevski pomorerna till—-
låtet att sälja tranen direkte till Norge, utan att först föra den
till Archangel.

Utom dessa hufvudprodukter, nämligen saltad och torkad fisk
samt trän, beredes också särskildt torsktungor, som saltas i tun-
nor, och så kallad Wjäsiga, eller torskmagar. Sedan dessa
senare äro uttagna ur fisken, fästas de upp på bräden, som sättas
upp vid husväggarna eller annanstädes. Både tungorna och wjä-
sigan bereda fiskarena uteslutande till eget bruk.
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Stanovishtscher eller fiskelägen.

Antalet af fiskelägen på den murmanska kusten, frän Svja-
toinos till Jakobselfven, uppgår till 41. Efter sitt läge indelas
de i 4 grupper. De 11 första, från Svjatoinos till floden Litza.
benämnas "den östliga gruppen" och äro allasammans obetydliga,
hvarföre icke heller på något af dem finnas stugor uppbygda.
De besökas blott af ett obetydligt antal fiskare, som ankomma
fram på sommaren. Från Litza till Kolafjorden finnas 17 fiske-
lägen, och på 10 af dessa finnas stugor. Några af dessa lägen,
som utgöra "den mellersta gruppen-4, äro mycket vigtiga. Från
Kolafjorden till nordvestra delen af Fiskarön finnas 7 fiskelägen,
som kallas de -kolska-, då de nästan uteslutande besökas af
befolkningen från staden Kola. Blott till Jeretik komma också
pomorer. Från Vaideguba till Jakobselfven finnas ytterligare 6
fiskelägen, som kallas "den vestliga gruppen".

Bland de ryska fiskelägena kunna följande nämnas som de
vigtigaste:

Litza är den första stora varstationen — från Svjatoinos —

med ett större antal stugor. Det är särdeles fördelaktigt beläget
derigenom, att silen (amodytes lancea) här kan fångas ända invid
fiskeläget. "Det besökes af omkring 50 fartyg och 100—150
båtar" L

Semiostrov är likaledes ett af de större fiskelägena. Både
Litza och Semiostrov hafva den fördelen, att torsken här håller
sig närmare intill kusten än vid fiskelägena längre i vester.

Gavrilov. Fiskeläget har god hamn och är i synnerhet
fördelaktigt derigenom, att 3 verst från det samma, vid mynningen
af floden Voronje, finnes rikt tillfälle till silfångst. Utom omkring

1 Enligt uppgift af norska köpmän.
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100 ryska båtar, begifva också mänga nordfarare och fiskare från
Vardö sig hit.

Tiriberka är ett af de äldsta och vigtigaste af de mur-
manska fiskelägena, och omtalas redan i det 16:de århundradet
af norrmännen under namn af "Tirribir". I änden af den bugt,
vid hvilken stationen ligger, har den temligen betydliga floden
Tiriberka sitt utlopp, och på båda sidor om dennas mynning
langas sil. Stället besökes af pomorer, som för att komma hit
resa ända upp till Kola, medan de, som ligga vid lägena österut,
taga af redan vid Rasnavolok.

Jeretik. Här finnas flere hus bygda och, som förut är
omtaladt, är hamnen här en af de aldra förträffligaste. Både
Kolaboar och pomorer fiska här i synnerhet tidigt om våren; ty
senare fram på sommaren måste torsken sökas längre bort från
fiskeläget.

Karabella mellan Tsypnavolok och Mys Sergjejef. Stället
har god hamn och besökes af flere nordfarare.

Vaideguba, lapp. Aide vuodna, (o: gärde-fjord), är ett
vigtigt fiskeläge; det ligger strax vesterom den nordvestliga spet-
sen af Fiskarön, som af ryssarne kallas Mys njemetski, (o: Nord-
mansas), och kan hända är de gamles "Karlsgamodde". Hamnen,
som skyddas mot hafvet af tre mindre öar eller skär, är stor
nog för båtar, men grund och osäker för större fartyg. Fiske-
läget besökes icke allenast af Kolaboar och pomorer, utan också
af nordfarare. Så lågo der den 28e Juni 1867 icke mindre än
20 nordlandsbåtar i hamnen. Ryska författare omtala detta ställe
såsom särdeles passande för anläggningen af ett mönsterfiskeri, i
synnerhet för håkärringfångst.

Malö Njemetskoje eller Normansät, lapp. Ernje eller
Jernje, är förut omtaladt.

De största stanovishtscherna, t. ex. Semiostrov, Gavriiov och
Tiriberka, hafva utseende af städer — så när som på det, att
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husen äro kastade alldeles oregelmässigt om hvarandra, då fiska-
rena utan afseende på symmetri varit nödsakade att begagna hvar
lämplig plats mellan klipporna till uppförande af sina hus. Byg-
ningarna äro dels boningshus, dels staburar till förvaring af mat-
förråd och redskap, dels salthus och badstugor. 1 stora stano-
vishtscher finnas också kapell. Här ock der mellan stugorna
finnas stora kittlar inmurade, hvari trän kokas ut ur lefvern.
Boningshusen äro försedda med spis och breda bänkar rundt
kring väggarna, som tjena till sängställen.

Fiskande befolkning. Folkvandring.

Så väl i Norge, som i Finland och Ryssland försiggår hvart
år ett slags folkvandring i smått — från sydligare liggande trak-
ter nordut till Ishafvets kuster och åter tillbaka igen.

Det gemensamma målet för dessa vandringar, som dels för-
siggå till sjös, dels till lands, är deltagande i de rika fisken,
som försiggå längs Ishafvets kuster, eller ända frän Lofoten i
Norge till Svjatoinos på kusten af ryska Lappland. Norrmän, finnar,
ryssar, kareler och lappar deltaga i dessa vandringar och i detta
fiske. I Norge börjar folkströmmen tidigast att sätta sig i rörelse,
vanligtvis redan i Januari, och resan försiggår här alltid till sjös.
Norrmännen hafva icke nödtvunget den längsta vägen, men före-
taga likväl de längsta resorna, då de ända från Brönö i Helge-
land, eller ännu sydligare, icke sällan till och med i öppna båtar,
segla ända till Gavrilov på rysskusten, omkring 200 sjömil
Dessa söderfrån kommande fiskare gå i Finnmarken, som bekant
är, under namn af nordfarare. Af lapparna benämnas de "fellaer".
Norrmännen deltaga i Mars först i Lofotfisket, sedan resa de till
Finnmarken och, allt efter som fisket slår till, vidare och vidare
österut på rysskusten, eller, som de sjelfva uttrycka sig, "så långt
segel kan stå", o: till bort mot Svjatoinos.
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Folkvandringen i norra Finland börjar ungefär vid samma
tid som i Norge, eller i slutet af Januari och början af Februari.
I senare år hafva också flere hundrade ryska kareler eller finnar
af den grekiskt-katolska bekännelsen från ryska Karelen, från
trakterna omkring de stora insjöarna Kuitojärvi, Tuoppajärvi och
Pääjärvi, börjat deltaga med de lutherska finnarna i fiskefärderna
på norska Finnmarken. Dessa skaror af finnar följa ungefär
samma väg, då de vandra nordost omkring den bottniska bugten
och sedan längs upp med Kemielfvens vattendrag till Kittilä,
der de dela sig så, att en mindre del tager vägen öfver Muonio-
niska till Alten, medan en långt större del far öfver Enare till
Neiden eller Bugöfjorden i Sydvaranger, hvarifrån de i båtar
sprida sig omkring, dels i Varangerfjorden, dels mot kusten, ut
mot Vardö. Deras vandringar genom Finland och norrut till
Finnmarken försiggå till fots eller på skidor, under stora besvär-
ligheter, midt i den kallaste vinter, och icke sällan med hustru
och barn. Största delen af dessa fiskare, och hittills alla kareler,
vända tillbaka igen med sin förtjenst, några i Juni, andra i
September efter sejfiskets upphörande, åter andra först på vinter-
föret. Men flere af den luthersk-finska befolkningen nedsätta sig
också, som bekant är, årligen i Finnmarken.

Den folkvandring af finnar och kareler, som nu i de senaste
150 åren försiggått och fortfarande årligen försiggår omkring
den bottniska viken till Finnmarken, synes vara ett ovedersägligt
bevis på, att en liknande folkvandring af norrmän i forna tider
och i större skala också måste kunnat gå denna väg, så som
somliga af våra historiker, som bekant är, hafva påstått. Hvar-
ken "ogenomträngliga urskogar" eller vattendragen eller andra
lokalförhållanden lägga oöfvervinneliga hinder i vägen för att
komma fram med både hustru och barn, häst och ko. Fin-
narne, som färdas denna väg både på vinter- och sommar-
föret, hafva då också på denna väg sporadiskt koloniserat Finn-
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marken norrifrån och hafva nu som kolonister kommit ned till
Ofotens prestgäll i Saltens fögderi.

Att den finska och till en del också den karelska befolk-
ningen söka sig väg i synnerhet vesterut, bort till de norska
kusterna, i stället för åt nordost, till de lika nära liggande och lika
fiskrika ryska kusterna, härrör troligen icke af en ensam, utan
af flere samverkande orsaker, af hvilka följande kanske äro de
vigtigaste:

1. Att i Finnmarken finnes en bofast befolkning, hos hvil-
ken de fa icke allenast huslägenhet under fisketiden, utan bland
hvilken de också finna förut inflyttade landsmän, med samma
språk och, livad de lutherska finnarna angår, med samma tros-
bekännelse;

2. att i Finnmarken betalas af norska redare större lTott
per man" än af ryssarna på den murmanska kusten;

3. att rättstillståndet är bättre, då styrelsen öfver den fiskande
befolkningen är så ordnad, att hvarje stridighet kan undersökas
och den skyldige straffas, medan styrelsen pa den murmanska
kusten ännu är sa bristfaUig, att strid, slagsmål och sjelftagen
rätt höra till ordningen för dagen », (se s. 261);

4. att längs Finnmarkskusten eller så godt som vid hvart
fiskeläge finnas handelsmän, af hvilka finnarna till och med för-
skottsvis kunna blifva utrustade med allt nödvändigt, till fisket
hörande, då deremot på den murman&ka kusten ingen bofast
finnes, (undantagandes i Normansät och Jeretik. der tvä handels-
män uppehålla sig en del af fisketiden), så att fiskaren här icke
har så lätt att afsätta sin fisk och åter få nödvändighetsartiklar
köpta, som i Finnmarken;

5. att i Finnmarken finnes läkarehjelp att erhålla, da på den
murmanska kusten hvarken finnas läkare eller, så vidt man vet,
sjukhus, och slutligen

1 Tschubinski i Sapiski dljä Stenia. 1867. St. Petersburg.
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6. att det i Finnmarken är sörjdt för kommunikation mellan
fiskelägena, genom ångbåt och telegraf, så att det är möjligt
att både hastigt och billigt komma från det ena fiskeläget till
det andra, allt efter som man genom dessa kommunikationsmedel
får underrättelse om fiskens ankomst.

Denna tillströmning af finnar och kareler tilltager troligtvis,
intill dess de murmanska fiskerierna genom förbättrad kommuni-
kation få den uppkomst, att finnarne med lika stor fördel kunna
deltaga i dessa, eller, såsom i Norge, nedsätta sig som nybyg-
gare på den till kolonisation i flere hänseenden lämpligare, när-
mast liggande och hittills nästan obebygda murmanska kusten.
Småningom skall väl ock befolkningen i norra Finland och Karelen
lära inse, att deras eget hemlands rikdomskällor icke bestå i ett
nästan hvart år misslyckadt åkerbruk' utan i en nästan uteslu-
tande drifven boskapsskötsel.

De ryssar, som vandra norrut till de förut uppräknade fiske-
lägena, komma från Hvitahafs-kusttrakterna mellan Kovda och
Archangel. Somliga bo pä ett afstånd af 500—1,000 verst frän
fiskekusten. De flesta äro likväl hemma i det så kallade Pomo-
rien eller kusttrakten mellan Kem och Onega. De ga i allmänhet
under namnet "Murmanski-4 i motsats till den del af Hvita-
hafsbefolkningen, som idkar hemfiske. Med dessa murmanski
följer också en del kareler, liksom också Kolaboarna och en del
af de på halfön boende lapparne deltaga i fisket. De ryska
fiskarena begifva sig åstad något senare än norrmännen och fin-
narne, nämligen först fram i Mars, och alltid till lands, längs
den pornorska kusten; ty Hvita hafvet är vid den tiden ännu
icke öppet för skeppsfart. Deras antal kan icke anslås till mera
än omkring 2,000. Till Kandalaks fortskaffas de stundom från
stad till stad med skjuts, men vanligtvis gå de till fots. Från
Kandalaks och vidare gå de alltid till fots. Liksom flyttfoglar.
som i skaror draga norrut, så ser man också dessa "färdas i
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flockar om 20, 30, intill 50 personer, män, qvinnor, unga gossar
och flickor, släpande efter sig en liten rensläde, hvarur sticka
fram kläder, bröd, draggar, kittlar m. ni. Stundom bruka de
ock spänna hundar för slädarna. Dessa få vid framkomsten till
fiskelägena sin fulla frihet och lefva godt af lemningarna efter
ryssarnas fiskmåltider" L

Ända till Rasnavolak, 11 mil söder om Kola, vid norra
änden af Imandra, följa karavanerna samma väg, men här dela
de sig. De, som fiska längs kusten från Kola till den norska
gränsen, fortsätta resan norrut till Kola och sedan båtledes ut
öfver Kolafjorden. Stundom händer det i mycket kalla vintrar,
att isen ligger i änden af Kolafjorden. I sådant fall mäste fiska-
rena sätta medar under sina snjäker och på det sättet föra dem
ut till öppet vattet, som alltid finnes, förr än man kommer till
Zredni eller midtfjords.

De deremot, som fiska mellan Tiriberka och Svjatoinos, taga
af vid Rasnavolok och resa, med renskjuts öfver en minst 10
mil lång, alldeles öde tundra, till sina bestämmelseorter.

Förhållandet mellan poniorska redare och fiskare.

Detta tåg af "murmanski" utgöres nästan uteslutande af
lejdt folk. För att kunna drifva fisket på den murmanska kusten
måste man nämligen der hafva till sitt förfogande icke allenast
2—3 snjäker eller fiskarbåtar med tillbehör af tackling, jarusser
och linor, samt matförråd för befolkningen och salt till förvaring
af fisken, utan man måste också äga eller hafva hyrt en stuga
för fiskarena och ett saltningshus samt Paltucher eller stänger
för fisken. Slutligen måste man också äga eller hyra ett fartyg
för att föra fisken till Archangel. Till följd häraf kan icke livar

1 Castren. Nord. Reisen und Forschungen. 1. d. S. 153.
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pomor eller kustbo i det kemska och onegska distriktet drifva
fisket för egen räkning. De, som kunna göra dessa föregående,
oundgängliga utgifter, antingen med egna medel eller på kredit,
kallas "redare." Till dessa sluter sig ett eller flere lag af Po-
krutschiker eller fiskare, som antagas mot en viss andel i fiske-
behållningen. En sådan fördelning af vinsten mellan redaren
och hans folk har brukats frän gamla tider och föredrages af
båda parterna framför en viss förut bestämd betalning, utan af-
seende på behållningen. Systemet innehåller för den simpla
fiskaren något af lotteriets lockande kraft och gifver honom
hopp om, att han efter en följd af lyckosamma år sjelf skall
kunna blifva redare, ett hopp, som da och då går i uppfyllelse;
ty en och annan af de pomorer, som nu äro redare, hafva förr
varit simpla fiskare på "lott." Men massan af fiskarena är i
allmänhet för trög till att anstränga sig synnerligen för attkomma
från beroendeförhållandet till redarena, och endast sällan inträfia
så utmärkta fiskeår, att fiskarena efter liqvid med redarna be-
hålla något öfverskott och derigenom sin fullkomliga frihet. Det
vanligaste är, att skuld följer på skuld, och att fiskarena föi-
blifva i sitt beroendeförhållande.

Redan om hösten, vid vinterns inbrott, börja prokrutschi-
kerne att underhandla med redarena, och vanligtvis med de
samma, för hvilka de fiskat det föregående året. Vilkoren äro
hos alla de samma, och det är således ingen särskild orsak för
någon att byta om.

Sedan kontraktet är afslutadt, erhålla fiskarena en temligen
stor summa i handpenningar eller förskott till att anskaffa åt-
skilliga saker och till underhåll för sin familj, som stannar qvar.
Hvar redare håller sig till sin stanovishtsche, der hans båt, fiske-
redskap m. m. finnas, och skickar sitt folk dit. Före prokrut-
schikernas afresa gifver redaren dem alltid ett kalas och skänker
dem tyg till Avatschuger eller vantar, med hvilka jarussen
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dragés. Kormtschiken och tjägletzen fä tyg till 2 par, roddaren
till 1 par.

Efter ett vedertaget bruk, som från gammalt ägt rum bland
den fiskande befolkningen, delas den summa, som man i Ar-
changel erhåller för försäljningen af hela fiskebehållningen, så,
att | deraf tillfaller redaren och l fiskarena eller batmanskapet.
Denna \ delas lika mellan dessa, så att hvar och en får 2, som
alltsä utgör en '-Pai-' eller "lott per man." Paiens storlek tjenar
liksom manslotten i Norge till måttstock för fiskeafkastningen i
sin helhet. Heter det t. ex., att paien utgör 200 r. b., betyder
det, att den behaUning, manskapet på en båt förvärfvat, utgör
2,400 r. b. I stanovishtscher af samma grupp förekommer det
sällan, att de åtskilliga redarenas paier variera mera än c. 30
r. b. Utöfver den betalning, som tillkommer styrmannen, gifver
redaren honom dertill hälften af sina egna 8 pai och dessutom,
för det han varit underhandlare mellan redare och manskap, ett
arfvode, som kan variera från 10—20 r. b., allt efter det rykte,
styrmannen förvärfvat sig, både i afseende pa duglighet som
sjöman och i afseende på omsorgsfullhet för öfrigt. Styrmannen
är nämligen icke blott manskapets chef och ledare af fisket, utan
det åligger honom också att hafva tillsyn öfver redarens tillhörig-
heter och på det hela att vaka öfver dennes intresse. Om der-
före redaren sjelf icke deltager i fisket, beror dess lyckliga drif-
vande till stor del pa valet af styrman.

Redaren får alltså för sin del omkring 7| pai och båtman-
skapet tillsammans omkring 4| pai. Vid första ögonkastet kan
denna fördelning synas obillig i förhallande till de senare och
alltför fördelaktig för redaren. Men man far icke glömma, att
alla de paier, som fiskarena få, äro nettoinkomst; ty de hafva inga
utgifter vid utrustningen och lefva hela tiden på redarens be-
kostnad, medan deremot de 1\ pai, som falla till redaren, äro
bruttoinkomst. Afräknas redarens utgifter, som alla göias pa
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förhand, vanligtvis ett helt år förut, kan man knappt antaga,
att hans andel blifver mera än 2 paiers nettobehällning. Bäst
har anföraren det stäldt, och de redare, som icke sjelfva äga
fartyg, med hvilka de tillika kunna idka handel pä Norge, före-
draga att sjelfva resa med som anförare, hvarigenom de till sina
paier som redare äfven lägga styrmans-paien.

Äfven barn af 10—15 års ålder följa med pa fisket. Dessa
äro nästan alltid af de fader- och moderlösa barns antal, som
fiskarena taga med sig från sina städer. De underkastas på resan
och under uppehållet vid fiskelägena så mycken möda och så
många försakelser, som det väl är möjligt att uthäida i en sä

ung ålder. De få ingen pai; ty de höra icke nödvändigt till
en båts besättning, utan finnas till obestämdt antal på de åt-
skilliga fiskelägena. För förrättandet af sitt arbete, som består
i att reda jarussen och hänga upp den till torknings, får hvart
bara 1 torsk för 2 tjuk af jarussen. Den fisk, en gosse på det
sättet samlar, saltar han för sig sjelf i en egen tunna, och den
säljes sedan till förmån för honom i Archangel. Saltet får han
af den redare, med hvars folk han kommit; men betalningen för
det samma afräknas af vinsten eller den summa, som han får
för sin fisk.

Flinka gossar kunna pa detta sätt på en sommar förtjena
ända till 20 r. s. Förr var ingenting bestämdt om, för huru
många tjuk en fisk skulle betalas, utan man gaf, som det passade
sig. Också nu betyder protektionen mycket. Om gossen är son
till en slagting eller vän, kastar man åt honom en större fisk,
stundom också en på köpet.

Utom denna lön kunna dessa Suji eller gossar stundom ocksä
fä extra inkomster. Enligt gammalt bruk räknas 1 rubel af frän
fiskarens pai, hvar gång han underlåter att fara med sina kam-
rater ut på fångst. För denna betalning antages i hans ställe
en af sujerna; ty 4 man äro alltid nödvändiga pä båten. Su-
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jerne utgöra således ett slags reserv för fiskarena. Sjukdom fri-
tager icke fiskaren för att 1 rubel afräknas för hvar gång, han
icke deltager i arbetet Detta är visserligen en hård bestäm-
melse, men hon är förestafvad af nödvändigheten; ty om hon
icke funnes, njöte många sin fulla pai utan att uträtta hälften
af det arbete, som åligger dem.

Tillsammans med ryssarna fiska, som redan förut är an-
fördt, en del kareler från de kommuner, som närmast gränsa till
kusten, dels som ryssarna för pai, dels för kontant betalning, som
kan variera från 30—50 r. s. för sommarn.. Enligt Siderofs be-
räkning skulle härigenom tillflyta karelerna en inkomst af 16,760
r. s., och. räknadt 40 r. på paien, skulle alltså c. 419 kareler
deltaga i fisket.

Den första tiden efter ankomsten till fiskeläget tillbringas
med att rengöra och iståndsätta husen samt reparera båtar, red-
skap m. m. Derpå utsändes en båt efter nors. Den båt, som
sändes ut, har icke lof att vända tomhändt tillbaka förr än effår
3 dagar. Derpå utsändes en annan båt. Imellertid ligga fiska-
rena sysslolösa, till och med om fisken finnes i mängd utmed
kusten; ty dörj, pilk eller not hafva ryssarne ännu icke lärt sig
att begagna.

Under omkring 4\ månad af året äro således dessa Ishafs-
kuster från den norska gränsen till Svjatoinos befolkade med
skaror af driftiga fiskare, dels från Ryssland och Karelen, dels
också från Norge. Fram på sommarn ankommer från Pomorien
en mängd nationela ryssfartyg, som kallas Lodjer, Katschmarer
och Ransiker, dels för att tillföra matförråd och salt till föl-
jande års fiske, dels för att afhemta den uppfiskade vinsten samt
den fiskande ryska befolkningen, som nu sjoledes vänder tillbaka
öfver Archangel. Från la Sept. — la Okt. hålles marknad i
Archangel, der fiskebehållniugen från den murmanska kusten
säljes, och der hvar och en får sin pai utbetalad. Till denna
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marknad ankomma köpmän från de kringliggande distrikten och
guvernementen.

Sedan de fram på sommaren ankomna fartygen äro lastade,
slutar fisket utmed hela den murmanska kusten, till och med
om der ännu kunde finnas både fisk och agn; ty inga flere kö-
pare finnas.

I slutet af Augusti har derföre all idog verksamhet på sjö
och land upphört. De ryska fiskarenas muntra sång höres icke
längre. Allt är öde, tomt, tyst och stilla. Blott böljorna slå,
som förut, mot stranden, och hafvet stiger och faller hvar dag
i flod och ebb, likt en mäktig kämpe, som i tunga andedrag
häfver och sänker sitt väldiga bröst.

Allt hvad de murmanska fiskarena lem na qvar i fiskelägena,
deras båtar, fiskredskap, mat och saltförråd, anförtros åt lapparna.
Förr valde hvar redare bland dessa en så kallad Karavdlschik
eUer väktare, som blef qvar vintern öfver i fiskeläget; men nu
hafva de lappska kommunerna börjat välja dem efter tur, så att
förtjensten härför skall blifva lika fördelad.

Ryska fiskare på norska kusten och norska fiskare på
ryska kusten. Fiskeristyrelsen.

Norska och ryska fiskare träffa tillsammans icke allenast på
gränsen vid Jakobselfven, utan de gå också ömsesidigt öfver på
hvarandras terräng, ryssarna till följd af uttryckliga traktat-
mässiga bestämmelser, medan norrmännen deremot blott kunna
fiska på öppna hafvet utanför den ryska kusten, utan rättighet
att på land hafva något slags inrättningar för fisket. Genom
reskript af den 10e Febr. 1747 blef det ryssarna tillåtet att fiska
vid den norska kusten, likväl icke närmare den samma än 1
sjömil, och genom lag af den 13e Sept. 1830 fingo ryssarna "i
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anledning af det fiske, de kunna idka på 1 mils afständ från
kusterna, tillåtelse att hafva tillhåll i land vid 6 fiskelägen,
nämligen Kiberg, Harningsberg, Bårdfjord, Berlevåg, Gamvig
och Steensvig, samt att till och med närmare än den nämda
milen, skaffa sig agn med ref eller not" och slutligen till att
hafva fiskstänger i land efter öfverenskommelse med invånarne.

Ryssarnas fisken i Finnmarken drefvos i äldre tider i långt
större skala, än nu för tiden. Så förtäljes i ett manuskript af
amtman Fjeldsted från 1775, (förvaradt på riksarkivet), "att rys-
sarne på de två senaste åren uppfört 13 hus på Sörön, att de
öfvervintrade i dem och drefvo fiske på följande ställen och med
följande antal båtar och manskap: Sörön 36 båtar, Hammerfest 15,
Måsö 63, Kjelvig 19, Kjöllefjord 3, Tana, Omgång 29, Vardö 79,
tillsammans 244 båtar. Hvar båt var bemannad med 4—5 man.
Antalet af ryska fiskare utgjorde alltså då omkring 1000, hvartill
kom besättningen på "81 rysspråmar eller däckade jakter", ihvilka
båtmanskapets fiskebehållning afhemtades från Archangel. Man-
skapet på båtarna, inberäknadt manskapet på jakterna, gick tro-
ligtvis upp till lika stort antal, som hela Finnmarkens norska
befolkning, män och qvinnor sammanräknade; ty enligt läns-
räkenskaperna runnos år 1774, då monopoltyranniet var som
värst, icke mera än c. 300 norska familjer i Finnmarken. Då
nu dertill "alla dessa fiskesökande ryssar voro utrustade med dug-
liga fiskeredskap," så är det lätt förklarligt, hvad amtman Fjeldsted
berättar, "att af ryssarne i Finnmarken fiskades långt mera, än
af alla Hans Majestäts undersåtar i landet, till och med Nord-
landsfararne inberäknade." Lyckligtvis hafva förhållandena för-
ändrat sig, i synnerhet sedan handeln år 1789 frigafs och 3
köpstäder anlades i Finnmarken. På de senaste åren hafva rys-
sarne långt mindre begagnat sig af sin rätt till att idka fiske i
Finnmarken, dels för det att fiskena på deras egen kust nu i en
lång följd af år hafva slagit rikligt till, dels för det att de funnit
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det mera lönande att drifva byteshandel på de aflägset liggande
finnmarkska kusterna. Så fiska ryssarne nu för tiden endast i
fiskeläget Kiberg. Antalet båtar, som årligen drifvit fiske här,
var under tidrymden
1830-1840 årligen 30 båtar. 1851-1855 årligen 47 båtar.

1856 — 34 — 1857 — 7
1858 — 2 — 1859 — 4
1860 — 13 — 1861 — 6
1862 — 9 — 1863 — 13
1864 — 12 — 1865 — 16
1866 — 25 — 1867 — 14
1868 — 17 — 1869 — 16

1870 — 15
Det är icke sannolikt, att ryssarnas fisken på den norska

kusten åter skola tilltaga. Hvart efter som uppmärksamheten
vändes på de murmanska fiskena, skola dessa drifvas med större
kraft, och då dessa äro lika rika som finnmarksfiskena, är det
intet antagligt skäl för den ryska fiskaren att resa längre än nöd-
vändigt är, eller att gå öfver ån efter vatten. Dessutom har
den fiskande befolkningen i Finnmarken tilltagit i stor skala,
(na för tiden 12—13,000 man), sa att det blifver mera och mera
osäkert för ryssarna att konkurrera med henne, eller att få plats
för sina gammaldags och långt tungroddare båtar och redskap.
Så framt icke de ryska fiskarenas vistelse i Kiberg af särskilda
orsaker understödes och upprätthålles af den ryska styrelsen,
skola sannolikt förhållandena utveckla sig på det naturligaste
och för båda parterna fördelaktigaste sättet, nämligen att rys-
sarne efter hand föredraga den långt fördelaktigare handeln med
Finnmarken och inskränka sig till fiske ensamt på sina egna vid-
sträckta kuster, der den fiskande ryska befolkningen ännu är för-
hållandevis obetydlig (eller c. 2000 man).

Pä senare åren halva norrmännen och i deras spår finnarne
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börjat begifva sig öfver på de folktomma ryska kusterna, för att
der drifva fiske. Som förut är anmärkt, hafva norrmännen ännu
inga traktatmässiga rättigheter, men det vore troligen till stort
gagn för dem, om sådana blefve dem medgifna, liksom det an-
tagligen också vore i Rysslands välförstådda intresse, att med-
gifva norrmännen samma rättighet på ryska kusten, som de sjelfva
njuta på den norska. Detta skulle bidraga till fiskebedriftens
raska uppkomst, utan att det komme i strid med den ryska be-
folknings intresse, som begifver sig dit.

Antalet norska båtar, som under vårfisket 1867 besökte ryss-
kusten, anslogs af norska köpmän i Finnmarken till c. 150 med
en besättning af 5 man pr båt. Af dessa voro c. 30 frånVardö
stad, de öfriga från Nordland.

År 1868 slogo fiskena på rysskusten utomordentligt rikligt
till, och antalet af norska båtar, som begåfvo sig dit, anslogos
till 300.

När så talrika skaror stöta tillsammans, som händelsen är
vid Kiberg, och dertill af tre olika nationaliteter, norrmän, finnar
och ryssar, kan man icke förundra sig öfver, att det stundom
uppstår oenighet och klagan öfver oförrätter. De ryska fiskare,
som hålla till vid Kiberg, hafva också på olika tider ingått med
klagomål till sin regering öfver förmenta oförrätter från norr-
männens sida, medan dessa åter icke utan skäl hafva yttrat miss-
nöje med ryssarnas gamla fiskemetod, som ingriper förstörande i
det sätt att fiska, som nu brukas af både norrmän och deras
lärjungar, finnarna. Efter upprepade klagomål från ryssarnas
sida blef förhållandet undersökt vid den ryska generalkonsuln
Meehelins vistelse på Kiberg under året 1868; men det visade
sig då, hvad som också framgår af hans ingifna berättelse, l

att ryssarnas klagomål voro obefogade, och att de på allt sätt
1 Berättelsen finnes tryckt i Selskoje chjosjaistvo i Ijesovodstvo Journal.

St. Petrb. 1866 — och är införd af mig i Morgenbladet för 1869.
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behandlades med "fullkomlig opartiskhet och rättvisa från deras
sida, som det tillkommer att undersöka och fälla dom i stridig-
heter mellan den fiskande befolkningen."

1 allmänhet lefver dock så väl den fiskande som den hand-
lande ryssen i fred med både norska myndigheter och enskilda
personer. I omvändt förhållande har på den murmanska kusten
hittills också alltid visats den norska fiskaren opartiskhet och
välvilja från den ryska uppsigtens sida. Men i händelse af verk-
lig förorättelse hafva de fiskande norrmännen här långt svårare
att få saken undersökt, än ryssarna i Norge; ty styrelsen öfver
fiskarena pa den murmanska kifsten är sä bristfällig, att hon
varit föremål för äfven flere ryska författares skarpa anmärk-
ningar. Den bestod nämligen år 1867 af blott en polisembets-
man (stanovoi pristaff) med 4 underordnade betjenter: en sty-
relse, som kunde vara tillräcklig i ett par af fiskelägena, men
icke på en kust, som har en sträcka af 700 verst och 41 fiske-
lägen. Stanovoien bor dessutom i Kola, vid änden af den långa
Kolafjorden, 8 mil frän närmaste fiskeläge, och det får natur-
ligtvis först gå till de största excesser, förr än från ett aflägset
liggande fiskeläge ilbud sändes efter stanovoien.

Den ryska författaren Tschubinski påstår till och med "att
flere ryska redare hafva upphört med fiskeindustrien, för det de
icke kunna taga sig ut med sitt eget lejda folk på den tiden,
då kontraband-rhommen kommer till fiskelägena. Strid och slags-
mål äro då utan ände, och i fiskelägena inställes fisket. Till
och med om der funnes både ålderman och fredsdomare, vore

dessa likväl ej i stånd att hålla ordning på befolkningen, med
mindre de bistodes af en kommendering polis. Man skulle icke
allenast icke åtlyda dem, utan de skulle till och med sjelfva be-
finna sig i fara bland denna, pä vissa tider ditströmmande be-
folkning, som aldrig vetat af någon ordning eller styrelse."

Norrmännen, som fiska på rysskusten, tillhällas hvart år
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genom cirkulär från Finnmarkens amtman om "att de blott få
fiska i öppna hafvet utanför den ryska kusten, men icke ända
in vid kusten eller der varande elfmynningar; att det icke är
dem tillåtet att hafva upplag eller andra inrättningar för fisket
i land på kusten, samt att de, som idka fiske på olofligt sätt
eller inlåta sig i andra olofligheter, må vänta att blifva arre-
sterade af den ryska polisen och domfälda efter rysk lag." Detta
har likväl icke kunnat hindra, att beklagligen då och då stridig-
heter förefallit, af hvilka den närmaste följden varit den, att norr-
männens båtar konfiskerats, eller först fråntagits dem. Så stodo
1867 på land vid Kola 4 fembäringsbåtar, som polisen bemäk-
tigat sig. På grund af den bristfälliga styrelsen och den ryska
rättskipningens långsamhet förlöpa åratal, innan en sådan sak
ändtligen undersökes och dömmes. När vederbörande till slut
antingen frikännas eller åläggas böter eller annat straff, äro bå-
tarna ruttna, som statt på land, utsatta för väder och vind, och
icke obetydliga penningsummor hafva gått förlorade för den fattiga
fiskaren.

Rysslands handelsförbindelse med det nordliga Norge.

Från Hvita hafvets hamnar ankommer, som bekant är, hvar
sommar till Finnmarken och Nordland ett större antal ryska
fartyg, lastade med mjöl, gryn och dylikt, som afsättes dels i
städerna, dels i landtdistrikten. Denna handel tog sin begyn-
nelse i medlet af förra århundradet, oaktadt Bergen då för tiden
hade monopol på Finnmarkshandeln, och har sedan tilltagit år
för år. Hon är högst fördelaktig för båda parterna, då ryssarna
få afsättning för sitt mjöl, sina gryn m. m. och finnmarkingarna
för sin fisk. Hon har också gynnats från båda regeringarnas sida.

Från den ryska regeringens sida är det således genom åt-
skilliga förordningar af 1852, 1861 och 1862 medgifvet hvar
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borgare och bonde vid Hvita hafvets kuster, eller i de kemska,
onegska och archangelska ujesderna, rätt att tullfritt utföra till
Norge mjöl, gryn och skogsprodukter, (med andra varor kunna
de endast handla under en köpmans af 1* eller 2a skråets namn),
samt att åter derifrån infora mot billig afgift "mjuka varor" samt
salt och torkad fisk.

Från den norska regeringens sida är den så kallade ryss-
handeln, som bekant är, genom lag om handeln i Finnmarken
gynnad på flere sätt, nämligen derigenom, att det under den s. k.
masktiden eller hetaste årstiden "är tillåtet de från Hvita hafvet
ankommande ryska fartygen att anlöpa fiskelägena och af den på
fiske liggande allmogen tillhandla sig rå eller saltad torsk, an-
tingen för penningar eller mot byte af rågmjöl, hafregryn, tjära,
repslagarearbete och trävaror."

Alla ryska fartyg äro förpligtade att anlöpa Vadsö, Vardö
eller Hammerfest för att underkasta sig tullvisitation. Derefter
sprida de sig kring i alla fjordar och vikar för att handla med
den fiskande befolkningen. Hvar och en försöker naturligtvis
att välja ett ställe, der han så litet som möjligt är utsatt för
konkurrens med andra skeppare.

I anseende till fördelen vid denna handel hafva i senare
åren flere och flere pomorer upphört med fisket på den mur-
manska kusten och slagit sig uteslutande på handel med Norge.
Nu för tiden är det icke ensamt pomorerna, som taga del i
denna handel, utan mudjuschanerue eller invånarne i staden Mudju-
schaja, några mil norr om Archangel, segla nu också på Norge
med c. 100 fartyg.

Alla dessa pomorer, som drifva handel på Norge, ankomma
om våren till Archangel för att förse sig med handelsvaror, för-
nämligast mjöl och gryn.

Att noggrannt bestämma antalet af de fartyg och värdet
på de varor, som föras till Norge af borgare och bönder i det
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archangelska guvernementet, är mycket svårt, men tillnärmelsevis
kan antagas, att 400—500 fartyg, hvart och ett af c. 30 lästers
drägtighet, och öfver 2000 matroser deltaga i denna handel. Ma-
troserne få 30—60 r. s. i lön för sommaren och styrmannen intill
100 r. s.

Enligt ryska uppgifter skulle medeltalet för årlig utförsel
af varor från Hvita hafvet till Norge, beräknadt efter sexåren
1860—1865, gå upp till ett värde af 493,677 r. s. 43 kop.

Införseln från Norge skulle deremot i följd af ryska upp-
gifter och efter medeltal för 7 år kunna nå ett värde af 270,585
r. s. 98 kop.

Enligt norska uppgifter skulle värdet af de in- och utförda
varorna till Tromsö och Finnmarkens amter från Archangel och
omvändt vara följande:

Ehuru knappt någon af dessa uppgifter kan anses för all-
deles pålitlig, då pomorerna dels förstå att lura tullverket i af-
seende på många varor, för hvilka tull skulle erläggas, dels icke
noggrannt uppgifva värdet af tullfria varor, synes likväl af båda
framgå, att mera införes till Norge, än som derifrån utföres.

Kolonisation af den murmanska kusten. Städer och
städers anläggning.

Den ryska regeringens uppmärksamhet har de senare åren
icke allenast varit rigtad på att upphjelpa fiskebedriften på den

Frän Archangel till Norge. Från Norge till Archangel.

1865 för 242,927 spd. 1865 för 184,278 spd.
1866 — 313,645 — 1866 — 182,280 -

1867 — 426,814 — 1867 — 249,403 —

1868 — 489,374 — 1868 — 228,273
1869 — 310,000 — 1869 — 173,000 —

1870 — 378,000 — 1870 — 234,000 —
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murmanska kusten och att utvidga handeln, utan i synnerlig grad
också på, huruvida det vore möjligt att befolka Lappland och
synnerligen den nordvestra delen af det samma, som gränsar till
norska Finnmarken, med ryska kolonister. Hittills finnes näm-
ligen på hela Lapplands norra kust, från Jakobselfven till Ponoi-
elfven, blott en enda rysk koloni eller en enda plats, der ryssar
bo hela året igenom, nämligen Kola.

På södra sidan af halfön finnas deremot 15 af ryssar be-
bodda platser, så kallade selenier eller byar, som tillsammans år
1859 likväl icke hade mera än c. 3,300 inbyggare. De vigti-
gaste af dessa byar äro följande: Ponoi, som år 1859 x hade
25 hus och 173 inbyggare. Pjalitza, 23 hus och 166 inbyggare.
Tschapoma, 38 hus, 243 inb. Tetrina, 58 hus, 355 inb. Kuu-
somen, 55 hus, 334 inb. Warsuga, 54 hus, 249 inb. Umba,
69 hus, 461 inb. Kandalaks, 74 hus, 390 inb. (1867 endast
385 inb.) Knashja, 22 hus, 125 inb. Kovda, 57 hus, 406 inb.

Några af dessa byar äro visserligen ett par århundraden
gamla, men hafva under hela denna tid icke synnerligen till-
tagit, och folkmängden i det inre, eller antalet af landets ur-
sprungliga befolkning, lapparna, är sannolikt ungefärligen det
samma, som det varit för århundraden sedan, må hända till och
med mindre.

Det synes således, som om den ryska kolonisationen vid
Ishafvet hittills icke velat taga rotfäste. De ditplanterade kolo-
nierna hafva fört ett ömkligt lif, liksom träd, som äro flyttade
norr om den breddgrad, der de kunna utveckla sig i en någor-
lunda kraftig växt.

Mer än må hända någon annan nation sätter den lägre
ryssen värde på det sällskapliga lifvets behag i vänners och släg-
tingars vanliga krets. Väl kan han lemna denna för en tid; ty

1 Efter Spiski naselennuik mjest Ross. Jmp., (o: Folkräkningslistor för 1861).
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handelsspekulationen har alltid haft något mera tilldragande för
honom än ihållande arbete; men han dragés likväl alltid till-
baka och vill blott ofrivilligt ombyta detta lif mot ett ensamt
lif som kolonist i en öde trakt. Man ser derföre öfverallt, att
ryssarne samla sig i byar, under det att deremot finnen och
norrmannen hafva en förkärlek för att bo hvar för sig, hvar och
en på sin egen jordfläck, der de hafva nog af sig sjelfva, och
sjelfva råda öfver allt. Det är derföre må hända svårare att
omplantera ryssen från ett ställe till ett annat än individer af
många andra nationer.

Flere goda författare, Dolinski, Siderof, Tschubinski och
Kampofski, hafva i senare år skrifvit om Lapplands kolonisation
och utkastat åtskilliga planer till hennes åstadkommande.

De antaga, att kolonisationen af den murmanska kusten har
så goda utsigter för sig, att hon skall gå af sig sjelf, då rege-
ringen blott medgifver kolonisterna några friheter och fördelar
de första åren, sedan de nedsatt sig der, "ty denna kust," säga
de, -har öfverflöd på naturliga rikdomskällor och erbjuder utan
tvifvel långt flere fördelar, än det nordliga Norge." De
rigta synnerligen uppmärksamheten på grundläggningen af platser
till centralpunkter för handeln, vid de lämpligast liggande isfria
hamnarna pa kusten. Som sådana platser utpekas först och främst
Jekaterinenhamnen i Kolafjorden, och Peisenhamnen i fjorden af
samma namn. "På grund af dessa platsers läge i närheten af
riksgränsen, visar sig anläggningen af städer härstädes
oundgänglig, icke blott i kommercielt, utan också i stra-
tegiskt hänseende.

En tredje författare, Danilevski, tror deremot. "af flere skäl,
som äro bygda på studium af de lokala förhållandena," att ett
allmänt bebyggande af den murmanska kusten har mycket liten
utsigt för sig, och att försök i den vägen knappast skulle lemna
de resultat, man väntar sig deraf. Han finner, att det sätt att
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begagna dessa trakter, som under åratal utvecklat sig af sig sjelft,
nämligen kommande från Pomorien och genomfiskare, som uppe-
hålla sig der för en tid, i likhet med nordfararne i Finnmarken,
är det naturligaste, och att en allmän kolonisation icke kan för-
siggå, med mindre man erbjöde nybyggarena helt andra fördelar
och hjelpmedel än de, som regeringen ämnar tillstädja dem. Ny-
byggarena skulle, efter hans mening, icke hafva några s)nnerliga
fördelar framför pomorerna i afseende på fiskebedriften, men så
mycket större svårigheter med att få afsättning för sin fisk. De
skulle sannolik^ blifva helt beroende af pomorerna eller mono-
polisterna i Kola. De skulle sjunka ned till att blifva dessas
arbetsfolk, på hvilkas lott fölle allt besvär, alla polarlifvets um-
bäranden och obehag, under det att alla fördelarna tfllfölle po-
morerna. Åtminstone komme dessa nybyggare snart att befinna
sig i denna ställning, om de bestode af fattiga bönder från Ar-
changel, Olonetz och andra guvernement, och om andra har man
icke skäl att tro, det de skulle låta beveka sig till öfverflyttning
på de af regeringen uppstälda vilkoren.

Deremot antager han, att det kan vara skäl att anlägga eu
eller två kolonier, hvilkas ändamål vore att inrätta mönsterbruk
för fiskeri på den murmanska kusten, liksom man har "mön-
stergärdar" för jordbruk. Genom dessa skulle den fiskande be-
folkningen, som från olika håll strömmar dit, i praxis kunna fä
se för sig fiere grenar af fiskeindustrien, som ännu blott äro i
sin begynnelse i Eyssland, t. ex. håkärringfiske, sejfiske och fiske
med handsnöre.

Den lämpligaste plats för anläggning af ett sådant mönster-
bruk för fiskeri, antager han Vaideguba utan jemnförelse vara,
der en del norrmän redan hafva nedsatt sig.

Författaren till detta arbete hade också på sin resa genom
ryska Lappland 1867 tillfälle att se en del af den här omhand-
lade kuststräckan och det inre af ett par af de vigtigaste fjor-
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darna. Efter min uppfattning äro flere ställen på den nord-
vestra delen af den murmanska kusten icke opassande för kolo-
nisation af en befolkning, som förstår sig på boskapsskötsel och
fiske. Några platser i denna del af ryska Lappland synas till
och med erbjuda större fördelar för kolonisation än flere af de
platser i norska Finnmarken, som nu i århundraden haft bofast
befolkning. I synnerhet erbjuda alltså stora och lilla Bum ans-
fjordarna, Peisenfjorden, stora Mutkafjorden, dalgången upp från
änden af Örafjorden längs Orajok, samt i synnerhet sträcknin-
garna längs Tulom- och Kolaelfvarna de bästa rödjeplatser
för en befolkning, som ville göra boskapsskötsel till hufvudnärings-
sätt, medan de likväl också med lätthet och med fördel kunde
deltaga i vårfiskena. Kolonisationen skall må hända aldra lättast
kunna börjas från Finland och må hända också från Finnmarken.
Det synes redau, som komme finnarne och norrmännen att föregå
ryssarne med sitt exempel, i fall de uppmuntras, hvilket uppen-
barligen synes böra vara i Rysslands välförstådda intresse. Detta
synes framgå af följande:

"Ar 1859", säger Tschubinski, "tillkännagåfvo några norr-
män önskan att med sina familjer flytta öfver till och nedsätta
sig på den murmanska kusten. Af den dä varande generalguver-
nören togs i följd häraf det spörsmålet i öfvervägande, om det
icke vore ändamålsenligt att befordra en kolonisation af norrmän,
som, genom att nedsätta sig pä den murmanska kusten, kunde
bidraga till distriktets näringsfång och tillika till införande af jord-
bruk och boskapsafvel, som icke äro alldeles obekanta hos lap-
parna, som bo längre in i landet".

"Under erkännande af de stora fördelar", heter det vidare,
"som de omhandlade trakterna skulle hafva af att befolkas med
norrmän, hvilkas företagsamhetsande och insigt i landtekonomien
icke skulle underlata att sätta lif i detta hittills obefolkade streck
af Kyssland, och ledd af önskan att erhålla noggrann kunskap om
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de redan nu der bosatta emigranternas ställning och möjliga
behof, har guvernören funnit nödigt att innevarande år (1864)
hitsända en embetsman, hr Amon, som känner norska språket".

Af den berättelse, denne embetsman afgifvit, erfares, -att pa
olika platser på den nordvestra delen af den murmanska kusten
nedsatt sig 8 norska, 9 finska och 3 svenska familjer (ett antal,
som år 1867 stigit till 10 norska och 18 finska familjer, se s.

208). Kolonisterna hafva öfverallt bygt sig trähus, som äro för-
sedda med jernugnar, införda från Norge. De sysselsätta sig
dels med fiske, dels med boskapsskötsel och trädgårdsodling. De
hafva fått potates, rofvor, rättikor och andra näringsväxter att
växa der. De äga nu (1864) 42 kor, 8 oxar, 16 kalfvar och
112 får, så att på hvar familj komma 3 stycken hornkreatur och
6 får. Deras väl organiserade boskapsskötsel gifver dem mjölk
och smör i öfverflöd. Oaktadt vinterns stränghet och långvarighet
samt andra svårigheter i dessa polartrakter hafva dessa flitiga
kolonister likväl förstått att inrätta sig rätt beqvämt.

Men då deras bostäder ligga spridda på olika punkter, har
den lokala administrationen icke i sin makt att hålla uppsigt
öfver dem eller att känna deras behof och skydda dem mot föro-
lämpningar af de om sommaren ditströmmande fiskarena. Detta
hindrar dem från att uppnå det välstånd, som en samlad koloni
skulle medföra. Under för handen varande förhållanden kunna
de icke lemna hvarandra ett, vid många tillfällen önskligt, ömse-
sidigt bistånd, icke gifva sina barn den önskade uppfostran, icke
heller uppfylla sin pligt som kristna efter sin religions dogmer.
Bodde de tillsammans i en koloni, vore det möjligt att inrätta
en skola för deras barn, och, om deras antal ökades, att då och
då sända dit en luthersk prest, som kunde utföra kyrkliga för-
rättningar bland dem. Det mest passande ställe för en sådan
koloni antages vara Örafjorden, och till befrämjande af en sådan



270 Ryska Lappland.

kolonis bildande hafva senare de nödvändiga stegen tagits från
lokalauktoriteternas sida*.

De senaste förhållningsregler, som vidtagits från den ryska
regeringens sida för att befrämja kolonisationen af den murmanska
kusten, innehållas i en kejserlig förordning af den 22a Nov. 1868,
som i öfversättning från ryskan är mig meddelad af amtman
Holmbo. Hon lyder sålunda:

"Kejserlig förordning, gifven 22* Nov. 1868 efter förslag af
Archangels guvernör och hemställan af ministerrådet, beträffande
några medgifvanden till förmån för kolonisterna på den murman-
ska kusten.

1) Ryssar och utländingar, som öfverflytta till murmans-
kusten, skola, med afseende på deras handelsförbindelser med
Norge, njuta samma rättigheter, som allmogen längs Hvitahafs-
kusten. Det skall dessutom vara dem tillåtet, under 6 år från
dato, att drifva hvad slags handel och näring som helst, utan
att derföre lösa bevillning, samt till eget bruk och till försäljning
inom kolonien tullfritt införa manufakturvaror och andra varor,
för så vidt dessa till följd af tariffen icke äro kontrabandsvaror
dersammastädes.

2) Det skall vara öfverlåtet åt guvernements-styrelsen, att,
efter eget skön, bevilja så väl de på murmanskusten redan bosatta
kolonister som de kolonister, som här efter kunna vilja bosätta
sig dersammastädes, sexåriga lån från 50 till 150 rubel pr familj,
likväl mot borgen eller pant. Det sammanlagda belopp, som der-
till fordras, skall på förhand tillnärmelsevis beräknas samt in-
tagas i inrikesministerns budgetförslag.

3) Kolonisterne skola under de första 6 åren efter sin inflytt-
ning vara fritagna från att begagna stämpelpapper, endast med
undantag af papper till fasta för jord, som tillhör staten.

4) De skola vara berättigade att erhålla korn frän de offent-
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liga magasinen, antingen mot kontant betalning, eller som lån,
på derför gällande vilkor.

5) Det skall vara dem tillåtet att gä på jagt efter skogsdjur
och foglar, liksom också att fiska i de i koloniens närhet befint-
liga elfvar och insjöar.

6) De skola njuta fördel af samma rättigheter, som äro till-
stadda de förut varande statsbönderna vid flyttning från ett guver-
nement till ett annat.

7) De af kolonisterna, som icke förstå det ryska språket,
skola vara berättigade att på norska eller finska affatta sina an-
draganden och framställningar till lokala och högre myndigheter.
De kolonister, som inflytta från utlandet, skola derjemte hafva
rättighet att framställa önskan om att blifva ryska undersåtar,
samt att i sådant fall aflägga trohetsed till den lokala polisembets-
mannen eller fredsdomaren, hvilken ed skall afläggas på det ställe,
de välja till fast uppehållsort.

8) Alla förut omnämda rättigheter skola likaledes utsträckas
till de nomadlappar, som till känna gifva önskan att taga fast
uppehåll på Murmanskusten, till hvilka rättigheter också skola
hänföras de penningelån, de hafva nödiga för att inrätta sig
som bofasta.

9) Då det i följd af Resolution af den 19e Februari 1861
är uppdraget åt Archangels guvernör att afgifva bestämningar i
afseende å distriktets jurisdiktionsindelning, kommer det också
att uppdragas åt honom att sörja för, att lapparnas jurisdiktion
skiljes från de öfriga kolonisternas.

För hvad angår förslaget om kolonisternas indelning i arbe-
tareföreningar, böra myndigheterna inskränka sig till att upplysa
kolonisterna om fördelarna af sådana föreningar; men det bör
öfverlemnas åt dessas fria vilja att upprätta eller icke upprätta
arbetareföreningar ".

I fall så liberala och välvilliga åsigter vidare gjorde sig
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gällande från den ryska regeringens sida, och i följd deraf, den
lokala öfvenheten också visade sig välvilligt stämd mot de nya
kolonisterna, flyttade troligen efter hand flere och flere öfver till
denna del af den murmanska kusten, dels från norra Finland,
dels från norska Finnmarken, der befolkningen redan är så stor,
att den mesta odlingsbara jord redan är upptagen. Dessa kolo-
nister skulle, i synnerhet de, som kommo från Finnmarken eller
det nordliga Norge, medföra icke allenast kunskap och arbets-
kraft, utan till en del också kapital, och mycket snart derigenom
drifva -så väl fiskeyrket som boskapsskötseln upp från den låga
ståndpunkt, hvarpå dessa, för ryska Lappland så utomordentligt
vigtiga förvärfsgrenar i århundraden stått och antagligen fram-
gent komma att blifva stående, om man vill vänta till dess de
utvecklas uteslutande genom ryska kolonister, eller till dess öfver-
befolkning i de mera gynnade delarna af Ryssland omsider också
tvingar folk att flytta uppåt mot polartrakterna.

Men denna välvilliga åsigt delas ingalunda af alla. För-
fattare finnas, som påstå, att de alldeles icke kunna inse nyttan
af, att norska kolonister flytta öfver till den murmanska kusten,
ja, de se till och med i denna handfull kolonister en fara för
det ryska rikets herradöme på dessa håll, under det likväl å
andra sidan Norge med öppna armar årligen mottager finska
kolonister till hundratal.

Så uttala sig Siderof och Dolinski med förbittring öfver den
förut anförda högsta resolutionen, "som ändå någorlunda kunde
förklaras, om den gjordes för Rysslands finnar; men att man
medgifver land åt norrmännen, är alldeles oförklarligt*.

I anledning af det att Kampofski berättar, "att dessa kolo-
niers vilkor icke äro afundsvärda, att de hvarken hafva kyrka
eller prest, och att det är svårt för dem att förbättra sin ställ-
ning, då de, t. ex. för att erhålla tillåtelse af forstmästareu att
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taga bygnadstimmer af statens skogar, måste begifva sig ända
till Kovda, 600 verst u, yttrar Dolinski:

"Man kan icke annat än glädja sig, i fall denna koloni miss-
lyckas, då i motsatt fall de bästa platserna komme i främmande
händer. Hvarje regering är skyldig att gifva sina egna under-
såtar företrädet framför främmande, och att dertill uppmärksamt
vaka öfver, att intet främmande element i någon vrå af riket
tager öfvervigten öfver det fosterländska: eljest kunde förr eller
senare ganska sorgliga resultat deraf framgå. Jordlotter, som
utdelas, böra derföre uteslutande gifvas åt ryssar,
och, i den händelse att man gör undantag för norrmän och finnar,
(med vilkor att de blifva ryska undersåtar), bör detta endast ske
på punkter, som ligga mera aflägset från gränsen, och så, att
icke mera än 1 utländing kommer på 10 ryssar. Inbjudning af
kolonister och inkallande af norska sillfiskare (se pag. 238), be-
visar vår administrations fullkomliga obekantskap med nordlän-
dernas vilkor och behof".

I fall denna uppfattning efter hand blefve den allmänneliga,
och i synnerhet i fall man betraktade dessa nybyggare med så
oblida ögon, att man till och med hyste misstanke om, att de
uunder sken eller föregifvande af ryskt undersåtarskap ville till-
konstla sig besittningen af dessa landsdelar", är från den norska
styrelsens sida naturligtvis mera skäl till att hindra än befrämja
öfverflyttning af norrmän till den murmanska kusten, på det att
icke det vänskapliga förhållande, som hittills existerat mellan
befolkningen i guvernementet Archangel och i det nordliga Norge,
måtte störas till skada för invånarne å båda sidorT då de ömse-
sidigt behöfva hvarsandras handelsprodukter och hittills också
ömsesidigt genom samfärdsel och handel fylt hvarsandras vig-
tigaste behof.
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Boskapsskötsel och renskötsel.

Hela ryska Lappland är genom sitt nordliga läge icke lämp-
ligt för sädesodling och egnar sig ensamt för boskapsskötsel. I
den aldra sydligaste delen, omkring Pääjärvi och på några flere
ställen, gör likväl den karelska befolkningen årligen försök med
att odla säd, men dessa försök misslyckas oftare, än de lyckas.
Boskapsskötseln, som följaktligen borde vara befolkningens huf-
vudnäringsfång, står imellertid på en utomordentligt låg grad,
eller lägre här än i norra Finland, eller i svenska och norska
Lappmarken. Befolkningen, som till följd af sin religions dogmer
icke har lof att förtära kött eller mjölk under mera än halfva
tiden af året, anser boskapsskötseln endast för ett mindre väsent-
ligt binäringsmedel vid sidan af fiskebedriften. Brist på upplys-
ning och brist på kommunikationer hindrar befolkningen dertill
att spekulera i utförsel af kött, smör och hudar m. m. till
Norge.

Ostberedning är en alldeles obekant sak i ryska Lappland,
och smöret beredes så illa, att det knappt fortares af andra än
producenterna sjelfva.

Enligt de nyaste officiella ryska uppgifter ' vore antalet af
husdjur, fördeladt på befolkningen, sådant, att de olika nationali-
teterna år 1861 ägde:

Det märkligaste vid dessa sifferuppgifter, i fall de eljest äro
tillförlitliga, är att lapparne uppgifvas såsom ägare af hästar, och

1 Material, dljä Geogr. i Statist. Rossii 1865.

tyssarne, (c. 17,600). '.Karelerne, (c. 114,637). 1Lapparne, (c. 2,000).
[ästar 2,251, 1,822, - 5,
Lornkreatur 4,121, 4,835, — 96,
'år 10,636, 6,720, — 319,
[enar 7,233. 1,916. — 4,181.
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att ryssarne uppgifvas såsom ägare af ett ojemförligt större antal
renar än lapparna. Det senare kan likväl förklaras dermed, att
lapparne här nedsjunkit till att blott vara väktare, liksom de
också i andra hänseenden äro att betrakta mera som lifegna ar-
betare för de förmögna ryssarna, än som sjelfständiga menniskor.
Ryska författare klaga öfver, att renskötseln i Lappmarken van-
vårdas, och föreslå, att man, för att förbättra racen, borde införa
renar från Mesens distrikt, der antalet af dessa uppgifves vara
205,069. Renarna i ryska Lappland hafva på senare tid blifvit
så dyra, att man måste betala 5 r. s. för begagnandet af en
ren till körsel om vintern, medan man i Mesen köpt en ren för
3 r. s.

Ryssar, finnar, kareler och lappar.

Ryssarne i Lappland, som bo samlade i de pag. 265 upp-
räknade, längs kusten liggande städer, äro samtliga af den grekiskt-
katolska bekännelsen. Skolor äro först i senare tid inrättade i
några af de förnämsta städerna. Läs- och skrifkunnighet är der-
före icke allmän.

"Den l starkaste känslan i ryssens hjerta är vördnad för Glud.
Hon framträder i alla samfunds- och lifsförhållanden, hos en armé
under marschen, i en folkhop under en marknad på landet, i ett
läsekabinett, fullt med studenter, i en furstinnas balsal, hos en
hökare, som skrifver vid sin pulpet, hos en bonde, som drager
sin kärra, och hos en inbrottstjuf, som fråssar med sitt rof.

Denna känsla utstyr landet med kyrkor och altaren, liksom
hon gifver hvarje individ en prägel af botfärdigt utseende. Hvarje
by måste hafva sitt helgonskrin, liksom hvart barn måste hafva
sin skyddsengel och sitt dopkors.

1 Karakteristik af ryssarna efter "Free Russia" af W. H. Dixon.



276 Ryska Lappland.

Natt och dag, från vaggan till grafven, lefver ryssen liksom
inför Guds ögon. Till och med i sina alldagliga förrättningar
visar han respekt för, hvad han anser vara en guddomlig lag.
Ett slags mat är tillåtlig, ett annat slags otillåtlig. När han
reser sig från sitt läger, är det en bön på hans läppar; när han
sätter sig för att hvila, höjes en välsignelse i hans hjerta. När
han köper och när han säljer, när han äter och när han dricker,
erinrar han sig, att ett helgon är närvarande.

Gå in i en rysk stuga — du finner ett kapell. Hvart och
ett rum i stugan är heligt; ty i hvart rum finnes en helig bild,
ett husligt altare, en husgud. Inbyggaren träder in i rummet
med vördnad. Han stannar på tröskeln, blottar sitt hufvud,
korsar sig och uttalar något heligt språk. "Slava bogu" — ära

vare Gud — är ideligen på hans läppar. Han visar långt mera,
än vi, respekt för heliga ting. Han tänker dag och natt på sin
skyddsengel, och han betalar mycket penningar till kyrkan för
böner, som i hans namn skola uppsändas till denna skyddsengel.

Ett barn anses icke rigtigt födt till verlden, förr än det
blifvit välsignadt af presten och af honom gjordt till en "Guds
tjenare". Som barnet begynner, sä fortsätter det. Korset, som
det mottager vid dopet, — som det mottager i vaggan och bär
till grafven, — är blott ett tecken. Religionen följer med till
lekplatsen, till skolan, till den dagliga förrättningen. Hvarje hand-
ling i lifvet måste börja med en bön och ända med en väl-
signelse.

Hvart nytt hus, som man flyttar in i, hvar salubod, som man
öppnar, måste välsignas. Hvar och en, som flyttar från ett hem
till ett annat, måste få sin nya bostad rensad genom en religiös
högtidlighet Presten, ledsagad af sin klockare, kommer 10—12
gånger om året in i hvart hus i sitt prestgäll och bestänker
rummen med vigvatten, rensar dem med böner och välsignar
dem med korset.
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Ett barn antager i dopet sin skyddsengels namn och kan
aldrig förändra detta. En bonde, som blifvit anklagad för att
hafva förfalskat sitt namn, svarade, att något sådant vore all-
deles omöjligt. "Huru", utbrast han, "skulle jag kunna förändra
mitt namn? Jag skulle ju då mista min skyddsengel! Nej, jag
har endast förändrat namnet på min födelseort".

Gör då denna genom hela lifvet gående, stränga, utvärtes
gudstjenst, denna ständiga samvara med helgon och åsyn af
helgonbilder, detta ideliga mummel af böner, att den grekiskt-
katolska ryssnationen företer flere kristliga dygder mot nästan, än
andra nationer? Ingalunda. Det förtroliga förhållandet till alla
dessa helgon in effigie gör, att den ortodoxe greken också tror,
att tillgängen till tillgift för en förseelse är mycket lätt Han
behöfver blott gå bort i hörnet af rummet, buga och korsa sig
några gånger, så är saken dermed afgjord. Men om denna reli-
giositet icke skänker folket någon ädlare moralisk styrka, gifver
hon likväl nationen en ofantlig kraft i det hänseendet, att hvart
och ett anfallskrig mot det heliga Ryssland måste betraktas som
ett religionskrig, och att alla som en man med fanatiskt mod
skulle kämpa för kyrkan, kejsaren och fäderneslandet.

Den simpla ryska bonden är till skaplynnet godmodig, liflig,
gästfri, höflig och tjenstvillig; men å andra sidan också tjufaktig,
bedräglig, lättsinnig och i hög grad orenlig. Penningen är hans
afgud. Han böjer sig derföre också djupare för den rike man-
nen än för embetsmannen.

"Samma l näringskällor stå öppna för rj^ssarna, finnarna,
karelerna och lapparna; men de äro af naturen förlänade med
olika gåfvor, och hvar och en väljer den sysselsättning, som
öfverstämmer med hans egendomliga natur. Alltså äro ryssarne

1 Castrén. Nordische Reisen und Forschungen.
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handelsmän, finnarne och karelerne jordbrukare och lapparne
jägare och fiskare".

"Ryssarne hafva i synnerhet alldeles utpräglade anlag för
ett rastlöst lif, för handel och spekulation. De hata den enfor-
miga ro, som utgör karelems och ännu mera den egentliga fin-
nens högsta lycka. Deras lust är att irra omkring och att från
fjerran hemta skatter till hemmet. Så finner man dem än med
sina lodjer i Archangels hamn, än på den murmanska kusten,
än här och der på Finnmarkens fjordar, och åter träffas de om
vintern på Moskvas gator och Novgorods torg. Den, som icke
har medel till så långa resor, blifver likväl icke derföre hemma.
Med sin snjäk plöjer han Hvita hafvets böljor, fångar sjomga,
sill, skäl och bjeluga (hvitfisk); ty det är ett axiom, att den,
som vill äta bröd om vintern, icke får ligga hemma om soui-

marn". Han måste ut på förtjenst, och har han varit så lycklig
att förvärfva några kopek mera, än han behöfver för sig och sin
familj, företager han sig om vintern mer eller mindre vidlyftiga
handelsresor. "Så synes ryssen med sin rastlösa, oroliga natur,
sin liflighet och framför allt — sitt kloka, beräknande förstånd,"
vara den af dessa nationer, som kommer att utgöra handels-
ståndet bland en möjligen blifvande befolkning af kolonister i
ryska Lappland. Till det tunga, enformiga rödjnings- och jord-
arbetet är ryssen oskicklig, och han skall derföre icke trifvas som
begynnande kolonist. Men han skall komma efter, när industrien
kommit så långt, att der kan vara en marknad för hans sluga
spekulationer.

"Åkerbruk och boskapsskötsel äro deremot just de närings-
grenar, som i synnerhet egna sig för finnens natur. Han älskar
dessa sysselsättningar, och för hans välbefinnande är det ound-
gängligt nödvändigt, att han har en liten verld omkring sig, der
han allena, fritt och oafhängigt, kan råda och herrska. Derföre
byter han ofta ett sorgfritt lif under annan mans herravälde mot
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ett fattigt hem i ödemarken, då han tycker, att det smakar bättre
att i eget hem dricka vatten ur en näfverskäppa, än att i annan
mans boning tömma öl ur silfverstop".

På grund af denna sin förkärlek för en stilla, afskild verk-
samhet synes finnen, dertill begåfvad med stor ihärdighet och
kraft, vara den af dessa nationer, som må hända i synnerhet är
egnad att, som förste kolonist, göra de första försöken till jord-
bruk i de nordliga trakternas vildmarker.

Karelem är finnens närmaste slagting. Hans språk är
knappt så afvikande från den renaste finska, att det kan kallas
en dialekt af den samma. I folkkarakteren finnes deremot större
olikhet. Under århundraden påverkade af ryssarna, och till en
del blandade med dessa, hafva de grekiskt-katolska karelerne i
den kemska ujesden förlorat åtskilligt af sina lutherska bröders
goda sidor, oförtruten uthållighet, ihärdighet och sjelfständighets-
känsla, utan att å andra sidan hafva ärft synnerligt af ryssarnas
företagsamhetsande. Medan hvar luthersk finne, hvar vuxen lapp
i Norge, Sverige och Finland kunna läsa, samt en stor del af
dem också skrifva, och medan i alla händelser alla hafva åtmin-
stone någon kunskap om sin religions dogmer, finnas bland de
16,703 kareler, som bo i den kemske ujesden, icke mera än
225 ' personer, och af dessa 53 qvinnor, som kunna läsa.

Om de officiella uppgifterna öfver förbrytelser bland kare-
lerna äro tillförlitliga, kan man icke komma till annat än att
dömma utomordentligt gynsamt om deras moralitet. Tschubinski
uppgifver nämligen antalet af förbrytelser i den kemska ujesden
under loppet af 5 år till 39. Bland dessa voro:

Stöld 5, inbrottsstöld 1, olofligt skogshygge 22, tillfogande

' Tschubinski i Sapiski dljä Stenia. 1867.
Siderof säger i Ruski Westnik, att bland 30,000 inbyggare i hela den

kemska ujesden icke finnas mera än 392 personer, som äro läskunniga.
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af personlig förnärmelse 6, våldtägt 2, mordförsök 1, olydnad
mot myndigheter 1, fördöljande af desertörer 1.

Utesluter man från detta antal antalet af olofligt skogs-
hygge, minskas förbrytelsernas antal till 17; som gör omkring 5
förbrytelser årligen eller 1 förbrytelse på omkring 5,500 indivi-
der, och 1 stöld årligen på 16,000 personer.

Detta talar utomordentligt högt för karelernas ärlighet. Men
om de än må hända äro ärliga mot hvaraudra inbördes, är det
likväl å en annan sida visst, att de kareler, som ankomma till
Norge pä fiske, icke halva något godt rykte i sådant hänseende,
liksom det också är en bekant sak, att de kareler, som handla
på Finland, icke äro punktliga skuldbetalare.

Dryckenskap herrskar alldeles icke i Karelen. 1 hela ujes-
den finnes icke mera än en enda korg, nämligen i byn Panozer
i distriktet Poga. Hvad de karelska qvinnorna angår, äro de
bekanta för sin sedlighet, i synnerhet längre bort från de ryska
kuststäderna.

Ett af de mest framträdande dragen i den karelska karak-
teren är må hända deras fridsamhet och försonlighet. Detta visar
sig i synnerhet i deras familjeförhållanden och familjelifvet.
Familjestridigheter förekomma långt mera sällan än hos ryssarna,
och när sådant händer, är det som oftast mellan bröder för arf-
vets skuld.

Fattigdomen är stor bland karelerna. Den härrör icke af
lättsinnighet eller lättja; ty de arbeta lika flitigt som ryssarna
och en del äro flinka båt- och fartygsbyggare, i synnerhet kare-
lerna i den pudoschemska byn, utan den härrör förnämligast af
okunnighet och fullkomlig brist på kommunikation. I brist på
mjöl brukas i hela Karelen furubark och halm inblandade i brödet.
Bröd, utan minsta tillsats af bark eller halm, brukas blott af
ganska få eller de aldra rikaste. De fattiga "begagna nästan
uteslutande bark och halm, med en liten tillsats af mjöl%.i sitt
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bröd. Man räknar, att minst 1,500 personer af båda könen
ständigt befinna sig på tiggeri i Kem och de öfriga pornorska
städerna.

Lapparne bebo det inre af den stora kolska halfön. De
finnas spridda här och der ända från Hvita hafvet i öster till
den norska gränsen och från Ishafvet i norr till ned emot Kan-
dalaks. Det sydligaste ställe, der lappar nu för tiden bo, är
Sashjeika, som ligger vid den sydvestligaste delen af Imandra,
ett par mil norr om' Kandalaks. Förr bodde de, som bekant,
långt sydligare, och ännu för en menniskoålder sedan bodde lap-
par vid Panajärvi och Koutojärvi. De nu varande beb3'ggarne
omkring dessa insjöar härstamma till en del från lappar och röja
detta temligen påfallande i sitt yttre. Några veta att förtälja,
att deras fäder kunde tala det lappska språket.

Lapparne på den kolska halfön benämnas i allmänhet efter
de floder och insjöar, vid hvilka de slå ned sina vinterbopålar,
således t. ex. de pasvigska eller pasvietska, peisenska eller pet-
schengska, motofska, lovozerska, terska o. s. v.

Inga af de ryska lapparne af den grekisk-katolska bekännel-
sen äro längre nomader i den bemärkelsen, att de bo i tält, lefva
af renhjordar och ideligen flacka omkring med dessa. De bo alla
dels i timrade hus, dels i jordgammer. Men hvar familj förän-
drar likväl hvart ar uppehållsort 3—4 gånger. Om våren färdas
nämligen samtliga lapparne från vinterplatsen till en vårplats,
som ligger vid en eller annan mindre insjö, der det är lämpligt
tillfälle till fiske och fogelfångst. Några begifva sig också till
hafvet och deltaga med ryssar och kareler i de stora kustfiskena.
Längre fram på sommarn, omkring Petersdagen, (lle Juli n. st.),
flytta de bort till stora insjöar eller floder för att idka insjö- och
laxfiske med garn, not, ref och vader. I Augusti flytta de till
höststationerna, der de utom fiske äfven idka jagt på fogel, ren,
mård, ekorre, utter och björn. Ändtligen begifva de sig fram
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mot jul tillbaka till vinterplatserna, der de bo samlade i små
byar. De olika fiske- och jagtstationerna äro med sitt område
från urgammal tid fördelade på slägterna och ärfvas i familjerna.
Vinterbostadsplatserna kallas pogoster och i livar pogost finnas
6, 10, ända till 20 stugor, som dels stå i täta klungor, dels äro
spridda, utan något slags ordning. Till hvar stuga hör åter en
eller flere staburar, der födoämnen, skinn m. m. förvaras. I
hvar pogost finnes ett litet kapell, för en del bygdt i två afdel-
ningar med sluttande tak. Den ena afdelningen är litet högre
än den andra så, att hennes tak reser sig synbart upp öfver det
lägre taket. Torn finnas icke. Blott ett simpelt kors är satt på
åsen af det högsta taket. Det inre i hvart kapell, är genom en
Vägg, hvari öppning finnes till genomgång, deladt i två rum.

I det bortre stär altaret, och på väggarna rundt omkring, i syn-
nerhet i det yttre rummet, äro helgonbilder uppstälda. Framför
dessa stå mångarmade ljusstakar af trä. Framför bilderna hänga
lampor, och dessa äro ofta till prydnad behängda med olikt-
fårgade fogelägg. Sjelfva bilderna äro behängda med brokiga
halsdukar, band eller annan grannlåt, som lapparne skänkt sina
helgon i hopp om hjelp under sjukdom eller annan olycka.

Pogosterna eller byarna blifva icke stående pä samma ställe
under någon lång följd af år. Efter 10—15 års förlopp, när
nämligen det icke längre finnes mossa i öfvertiöd åt renen och
ved nog i närheten till bränsle, flyttas hela pogosten till en ny,
lämpligare plats. Pogosterna kunna således ligga på kortare eller
längre, stundom flere mils, afstånd från hufvudkyrkan, der pre-
sten bor. När flyttning till en ny vinterplats skall försiggå, ned-
rifves först kapellet, och med förenade krafter föres det till den
nyvalda platsen och återuppbygges der. Kapellet uppföres alltid
på något afstånd från pogosten för att försäkra det mot eldsvåda.
Sedan kapellet är flyttadt, bortför hvar familj på egen hand sitt
boningshus och sin stabur och uppställer dem åter der, hvar hon
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finner det mest passande. När allt är flyttadt, hålles gudstjenst,
i händelse att en prest finnes på stället eller i närheten. Ka-
pellet inviges på nytt, hvarefter både det och omgifningarna samt
husen bestänkas med vigvatten.

"Lapparnas stugor äro bygda af timmerstockar, som utvän-
digt äro runda, men invändigt släthuggna eller hyflade. Taket
är sluttande och betäckt antingen med näfver och torf eller blott
med bräder. Stugorna äro omkring 2] famn långa, 2 famnar
breda och 1 famn höga under spärrarna. I allmänhet har hvar
stuga två små fönster, det ena på långväggen, till höger om
ingången, det andra på bakväggen. Dörren är liten och så låg,
att man måste krypa in. Eldstaden, som är bygd som en vanlig
spis af sten, öfverstruken med ler, står strax vid ingången, i
hörnet till venster. Alldeles invid eldstaden står alllid en så
med vatten, till dricks-, tvätt- och badvatten. Längs väggarna
finnas uppe under taket hyllor, anbragta till instufning af diverse
saker, och lägre ned breda bänkar, som tjena till sängställen.
Man och hustru intaga hörnet till venster, närmast eldstaden,
den öfriga familjen högra sidan, och pigorna hafva alltid sin
plats vid dörren. I stugans högra hörn, midt emot dörren, äro
helgonbilderna uppstälda på små hyllor-.

Lapparne äta sittande på golfvet. Maten serveras på ett
afrundadt bräde. Blott ganska få hafva ett bord, som hemtas
in, när en främmande förnäm gäst skall mottagas. Stundom
bygga lapparne utom en mindre stabur också en mindre bak-
bygning eller tillbygnad till boningshuset. Denna afdelas i två
rum. I det ena stå fåren, i det andra förvaras diverse husgeråd.
Badstuga bruka lapparne icke. De tvätta sig om sommarn i
floderna eller insjöarna, om vintern vid spisen, bakom ett eller
annat slags förhänge. På vår- och sommarstationerna bo lap-
parne i gammer, bygda af björkstammar och torf i form af en
stor tufva eller ett halfklot. Eldstaden är här anbragt midt på
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golfvet, rakt under ett rökhål i taket. Bakom eldstaden, midt
emot den laga dörren, förvaras husgeråden och uppställas helgon^
bilderna, som aldrig fattas. På ömse sidor om eldstaden äro
arbets- och sängplatserna. I närheten af gammen uppbyggas på
pålar eller stora afhuggna trästammar små staburar till förvaring
af mat och redskap.

De ryska lapparnas husgeråd äro utomordentligt enkla och
konstlösa. De bestå i en jern- eller kopparkittel af olika storlek,
ett träfat, en dricksskål, några träskedar, "fiskfångaren** eller en
slef med flat botten, hvarmed fisk eller kött öses upp ur grytan,
ett saltkar af näfver, några flata skålar, likaledes af näfver, ett
halfrundt bräde, hvarpa fisken eller köttet lagges upp, och ett
större bräde, som tjenar till bord. Alla dessa husgeråd äro af
groft arbete. Hos de rikaste lapparna ser man likväl stundom
ryska stenkärl, koppar, fat och thékoppar samt flere kopparkittlar.

Lapparnas dagliga mat är enkel och enformig. Den består
hufvudsakligen af fisk och fisksoppa. I den sist nämda brukas
ofta finskuren furubark. Efter deras religions lära få de förtära
kött endast under ungefår hälften af året. Det är lätt att inse,
att den katolska religionens fastebestämmelser äro alldeles orim-
liga för en polarbefolkning, som har endast ytterst sparsam till-
gäng till vegetabilisk föda. Presterskapet har också insett det
ohållbara i dessa bestämmelser, och derföre, som bekant är,
fritagit samojederna för öfverträdelse af de samma. En dylik
eftergift är ocksä tillstådd de terska lapparna eller lapparna pä
den östligaste delen af Kolahalfön, från Pjalitsa till Svjatoinos.
Dessa hafva tillåtelse att under fastetiden äta ripkött. Af denna
orsak — och liksom för att ännu mera lugna samvetet — kalla
de terska lapparne ripan -flygande fisk." Tobak, snus och kaffe
brukas nästan alldeles icke af de ryska lapparna. På bränvin
äro de deremot mycket begifna.

Deras drägt är i de väsendtligaste delarna den samma som
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Skandinaviens lappars. Hon består nämligen om vintern för män
och qvinnor, gamla och unga i en så kallad päsk eller kjortel,
sydd som en skjorta, af renskinn, med håren utåt, af åtsittande
byxor af renskinn och af komager eller vida, spetsiga skor, lika-
ledes af renskinn med håren utåt. Sommardrägten liknar till
formen vinterdrägten, men består af vadmal eller kläde, och
de skor, som brukas om sommarn, äro sydda af garfvadt skinn.
Kysslapparnas vinterhufvor och qvinnornas hufvudbetäckning skilja
sig deremot mera från de norska och svenska lapparnas. Män-
nens vinterhufvor sys af räfsvansar och örlappar fästas på, sa
att de betäcka sä godt som hela ansigtet. Om sommarn bära
de på hufvudet en stickad spetsig mössa, som är röd på den
ena och grå på den andra sidan. Qvinnornas mössor, som likna
ryskornas Soroki, prydas med en mängd glasperlor. Örringar
brukas af ovanlig storlek och tyngd. De terska lappqvinnornas
förnämsta prydnader bestå likväl i kors, (dopkors), dels större,
dels mindre. De förmögna bära dessa i silfverkedjor. Finger-
ringar af åtskilliga slag äro också mycket brukliga. En och
annan rysslapp har nästan alldeles antagit den allmänna ryska
bonddrägten med skjorta, som bäres utanpå byxorna. Hvarje
lapp och lappqvinna, som icke är alldeles förryskad, bär ett bälte,
hvarvid är fäst remmar med spännen i ändan. I dessa hänga
männen elddon och knif, qvinnorna sysaker, nycklar och små
bjellror m. m.

I sitt yttre utmärka sig de ryska lapparne ingalundaframför
sina bröder i Finland och Skandinavien. Tvärt emot har den
stora okunnighet, hvari de befinna sig, bibehållit ett långt mera
vildt, rått och trögt uttryck i deras ansigten.

Mera än de öfriga hafva de terska lapparne bevarat sin
originalitet. De karakteriseras som "smä till växten, med stora
hufvuden, kort hals, små, grå och rödaktiga ögon, mörkbrunt
hår, kort skägg, långa händer och framstående kindben." Till
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karakteren skildras de "som fredliga, ja, till och med slafviska,
men med allt detta äro de likväl egensinniga. De visa sig öppen-
hjertiga och trovärdiga, men äro likväl alltid färdiga till be-
drägeri. "

Lapparnas språk blifver, allt efter som man kommer öster
ut in på halfön, mer och mer olika de dialekter, som talas i
Finland och Norge. En Ponoi-lapp förstår således blott med
mycken svårighet en Notozero-lapp, ännu mindre en norsk lapp.
Det lappska språket på halfön Kola kan delas i 3 hufvuddialekter,
som kunna kallas: Notozero-dialekten, vester om Imandra, Lovo-
zero- och Ponoi-dialekten. Lapparne på halfön Kola stå, hvad
upplysning angår, långt tillbaka efter sina bröder i Finland och
Skandinavien. De kunna hvarken läsa eller skrifva. Deras kristen-
domskunskap består nästan blott i att kunna framsäga bönen:
Gospodi Jesuse Kriste, siiine boghii, pomilui nas! — Herre
Jesus Kristus, Guds son, förbarma Dig öfver oss!

1 stället för namnunderskrift bruka de ett slags bomärken,
som de med egen hand teckna i öfverhetens protokoll och äfven
bruka skära in på föremål för att beteckna egendomsrätten. De
känna icke ursprunget till dessa figurer, men påstå, att de äro
gamla och ärfda från fädren. Som ett prof på de samma af-
tecknade jag några efter skrifvarens protokoll i Kandalaks.

Nikita Katijei Kostloska Trofim Pietr Seder Nikofor Gregori
Fedota. Ankipoff. Afana. Mashjnikoff. Mashjnikoff. Arkipoff. Gavrilov. Titoff.

Från Kola till Masesid.

Sommaren var i medlet af Juli ändtligen sa långt fram-
skriden, att icke allenast all is gått af alla insjöar i det inre af
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Lappland, utan också den värsta flod af de elfvar, som man dels
har att sätta öfver, dels att fara uppåt och nedåt Vi beslöto
oss derföre till att lemna Kola den 16e Juli. Van vid liknande
resor i norska Finnmarken, dels till fots, dels i båt, hade jag
efter föregången erfarenhet sörjt för, att vi icke allenast voro
utrustade med passande kläder samt två små tält, utan också
att allt vårt gods, vart matförråd och öfriga saker både kunde
ordnas och packas in vattentätt i passande stora delar till att
läggas på ryggen på lappar, finnar eller ryssar; ty häst kunde
icke begagnas, da man oupphörligt än följer en elf, än sätter
öfver en insjö. Allt måste derföre bäras af menniskor, när båt
icke kunde begagnas.

Vi hade i Kola legt två karlar, en finne, Is oj ussi, (Stor-
johan), och en karel, Klementi, som skulle följa med till Kanda-
laks eller längre, om vi funno oss betjenta med dem. Dess-
utom hade vi från Norge tvä karlar med oss. Utom dessa måste
vi lega ännu 4 karlar, lappar, hos skjutshållaren i Kola för att
få hela vår packning buren. Afståndet från Kola till Kandalaks,
tvärs igenom Lappland, är omkring 20 norska mil. På vägen
skulle sannolikt icke blifva tillfälle att få köpa matvaror, i synnerhet
icke bröd, och vi togo derföre med oss frän Kola så mycket torrt
och färskt knäckebröd och en del ryssbröd, som de åtta ryggarna
kunde bära tillsammans med det öfriga. För att skaffa resande
skjuts på denna vagsträcka äro två skjutshållare tillsatta, en i
Kola för vägsträckan till Easnjarg vid Imandra och en i Kandalaks
för nästa hälft. Då vi voro försedda med kejserligt postpass,
"Padoroshjnaja", kunde vi begära skjuts för den vanliga, lag-
stadgade betalningen. Har man deremot icke varit försigtignog
att förse sig med padoroshjnaja, får man ackordera sig fram, och
skjutsen kan dä blifva orimligt dyr. här som annanstädes, när
vederbörande inga förpligtelser hafva. För de 4 karlarna fingo
vi betala från Kola till Kitza — c. 4 norska mil — 1 rub. 15 k.
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pr man, en öfver måttan billig betalning. Den allmänna börda,
som man lägger på en karls rygg, väger vanligtvis mellan 1^—2
pud. Den bäres på en inrättning, som nästan alldeles liknar de
norska fjällböndernas -Bagmeise." Oaktadt Kola-lapparne äro
små till växten, bära de likväl i kapp med den största finne
eller ryss.

Vi lemnade Kola den 16e Juli vid middagstiden och mar-
scherade åstad i en karavan af tio man, hvar och en med staf i
handen och en större eller mindre börda på ryggen. Vägen är
i begynnelsen temligen tung, då han går upp öfver Suolavareka,
en skogig as, som höjer sig omkring 283 fot öfver hafvet. När
man nått höjden, blifver vägen lätt och går snart utföre till
Kolaelfvens dalgång, till ett ställe kalladt Mubtkek eller Sashjeok,
3 verst från Kola, hvarifrån elfven är farbar med båt. Folket
gick raskt åstad med sina tunga bördor, utan knorr eller knöt,
hvilket knappt varit händelsen med norska bärare med samma
bördor. Vid Muötkek träffade vi på två båtar, lika dem, som
brukas i norska Finnmarken till elffart. Dessa skulle vi begagna
15 verst uppåt elfven. Det var nätt och jemt de rymde både
oss och vårt gods. Kolaelfven har vackra stränder, omkring
20—30 fot höga, bevuxna ända ned till vattenbrynet med björk-
småskog. Några verst längre upp begynner rätt frodig furuskog.
Här och der omvexla de branta elfbräddarna med låga stränder
eller slätter, pa hvilka gräset växte yppigt. Växtligheten var
just nu iklädd sin vackraste grönska, och här, som vid Tuloms
stränder, såg man ofta inne mellan gräset vackra, friskt röda,
stora åkerbärsblommor. Men icke heller här, längs dessa vackra
elfstränder, har ännu någon kolonist nedsatt sig. Vi sågo länge
intet annat lefvande än ett enda par ärlor, som följde oss med
sin egendomliga, bågformiga flygt bort öfver vattenspegeln, från
näs till näs, långt uppåt elfven. Omkring 15 verst från Kola
kommo vi till ett laxfiske, och här bodde en lapp, helt ensam
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med två får, i en] torfgamme, som han bygt på toppen af en
jordhög, så att det hela liknade en sockertopp. Från gammens
dörr kunde han se rakt ned i garnstängslet, och strax märka, om
laxen kommit in i garnet. Jag kröp in i lappens gamme, der
<let var ovanligt rent och fint. Såsom rättroende, hade han icke
heller försummat att i det innersta hörnet af gammen ställa upp
en helgonbild, hvarigenom äfven hans tarfliga hydda förvandlades
till ett slags Guds hus.

Vi fortsatte båtfarten till ett ställe, kalladt Soanga, hvarifrån
vi åter skulle gå, och låta våra saker bäras 18 verst. På samma
sätt fortsätter man än till sjös, än till lands ända till Kandalaks.
Den längsta delen af vägen sitter man likväl i båt; ty af de
20 mil, som ungefär utgöra våglängden mellan Kola och Kandalaks,
går man icke mera än 6. Denna resa är derföre långt ifrån icke
så besvärlig, som fjällresor i norska Finnmarken. Ett sådant
längre eller kortare landstycke mellan två insjöar, der den re-
sande måste gå, kalla finnarne taipale och ryssarne taibal. För
att lätta den resandes fortkomst öfver dessa taipaler, var det
öfver allt, der jordmånen var sumpig, lagdt en gångstig af tim-
merstockar, så bred, att två till tre karlar kunde gå vid sidan
af hvarandra. Öfver torra sträckor fanns ingen egentlig banad
väg, utan en stig, som efter hand genom begagnande blifvit tydlig
nog, så att man icke kunde taga fel på den.

Kl. 4 om morgonen kommo vi till Kitsa, dit skjutsen från
Kola var tingad. Här bo fyra skjutslappar i enjordgamme. Vi
slogo här för första gången upp våra tält på en sandbank all-
deles invid elfbrädden. Det hotade nämligen med åska och
regnväder, och gammen var alltför trång för att rymma både
oss, invånarna och våra saker. Åskan och hällregnet kommo
också alldeles plötsligt öfver oss; men våra tält höllo profvet
och visade sig vattentäta. Nära vid vår tältplats föll en mindre
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Elf, Tschiddejok, ut i Kolaelfven. Medan regnet och åskvädret
påstodo, sågo vi laxen oupphörligt hoppa och tumla sig i ström-
fårorna ute i elfven. Jag försökte några kast med metstången
för att se, om han ville nappa; men han försmådde mina bästa
flugor, troligen för vattenflödets och ovädrets skull. Hittills
hade min reskamrats mening, "att våra jagt- och fiskeredskap,
i hvilkas begagnande han sjelf var ohjelpligt okunnig, var den
minst nyttiga delen af vår packning", l visat sig till en del vara
sanning, till största missräkning för mig, som tillrådt deras an-
skaffande. Frampå aftonen, då vädret blifvit bättre och solen
torkat duken i våra tält och våra öfriga våta saker, tog jag åter
laxstången och gjorde ännu ett försök, om det icke vore möjligt
att få en rysslax att bita pä flugor, som i norska elfvar ofta
förr vunnit mycket bifall bland laxslagtet. Jo, ändtligen spratt
en stor lax upp ett stycke frän flugan, kastade sig öfver henne
och fick tag. Kampen började med firning och halning; ty här
gäller — mera än i andra lefnadsförhållanden - konsten att
och åter hala i rätter tid. Laxen hade fått godt tag i kroken, eller,
rättare sagdt, kroken i honom. Efter ett högt hopp i vädret,
flere alnar öfver vattnet, och fåfänga försök att löpa upp i en

skummande fors gaf han efter hand tapt, blef utmattad och lät
föra sig så nära till stranden, att finnen Isojussi kunde hugga
honom med kläppen och kasta honom upp på land. Han vägdes
och höll 18 skalp. Jag lät Isojussi gå upp med honom och
sticka honom inom tältdörren, der min reskamrat satt, så att
han strax kunde se denna ypperliga vinst af våra fiskeapparater.
Sedan saknade vi aldrig fisk, i synnerhet laxöring och harr, när
vi gittade göra oss det minsta omak med att begagna våra olik-
artade fiskedon. Laxen blef snart kokad, och sedan herrskapet
tillfredsstält sin aptit, fick folket återstoden. Denna välvilja

1 L. Kr. Daa. Skisser fra Lapland, pag. 53.
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gjorde sådant intryck på rysslapparna, att de efter måltiden samt-
liga kommo fram, bugade sig djupt och uttalade sitt "Blagadario
pokornoi. ■-

Den 18e Juli, kl. 4 eftermiddagen, bröto vi upp våra tält
och reste hela natten till följande förmiddag kl. 9, då vi hunno
fram till nästa station, Masesid, eller Maselskaja. På detta stycke
får man omvexlande gå och ro; först 2 verst elfven uppåt, derpå
5 verst till lands, så 15 verst i båt, dels på elf, dels på insjön
Murdjaur, derifrån till lands 3 verst till insjön Pulozero, som
är 30 verst lång, så 4 verst till Guolle- ellerKuollejaur, hvar-
ifrån Kolaelfven har sitt utlopp. Från Murdjaur sågovi i vester
fjällhöjden Poatsoaivve, Renfjället, som här och der var betäckt
med snömassor. Det har ingen stor utsträckning och står icke
heller i förbindelse med den skandinaviska fjällryggen, utan
ligger isoleradt mellan Kola- och Tulom-elfvarnas vattendrag, likt
en stor klippö i ett omätligt haf af lågland skogsmark. Namnet
tyder pä, att det är ett omtyckt tillhåll för renarna, som här
under sommartiden i detta af milliarder mygg uppfylda skogland
intet annat ställe hafva att fly till, för att blifva dem qvitt. Öfver
Pulozero reste vi om natten. Kl. 12 stod solen ännu öfver hori-
zonten som en stor glödande skifva, och kastade en rödaktig
glans öfver de trädtoppar, som här och der reste sig öfver ett
täcke af dimma, som låg öfver sjön och den fuktiga myrmarken
längs hans stränder. Vi kommo till hållet Masesid kl. 8 för-
middagen. Vår väntan att här träffa en af flere familjer bebodd
plats blef alldeles sviken. Här stod blott en ensam gamme, hvari
bodde 4 skjutslappar och 1 lappflicka.

Masesid-lapparne utmärka sig framför de öfriga lappar, som

vi sågo, genom sin höga växt: en anmärkning, som äfven Castrén
för flere år sedan gjort, och som tyder på, att de må hända äro
blandade med finskt blod. Ortnamnet Masesid eller Maselsid
är också en blandning af finska och lappska, då det kommer af
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det finska maan selkä, landtrygg, och det lappska sid, lappstad.
Masesid-lapparne bo om vintern samlade i en pogost eller stad,
en mils väg från Kuollejaur, men om sommarn, for fiskets skull,
spridda vid åtskilliga insjöar och elfvar.

Vi lemnade Masesid den 19e Juli, om aftonen kl. 10, i tre
båtar, och voro vid midnattstiden på vattenskilnaden mellan de
vattendrag, som gå till Hvita hafvet och till Ishafvet. Denna
vattenskilnad består i ett smalt, icke mera än 1 veist bredt,
ed mellan Pieresjaur, hvars vatten flyter mot söder, och Kuolle-
jaur, som löper mot norr. Edet bildar ingen rygg eller ås, utan
är ganska lågt, sumpigt på båda sidorna mot sjöarna och endast
på midten, till en bredd af omkring 100 alnar, några fot högre
än vattenytan i de båda insjöarna. Dessa ligga, efter hvad ane-
roiden utvisade, nästan alldeles i samma jemnhöjd. Barometern
sjönk åtminstone på den korta tid, jag gick från Kuollejaur,
öfver edet till Pieresjaur, icke mera än a JO parisertum. Efter
prof. Daa's samtidiga iakttagelse och prof. Mohns beräkning af den
samma skulle edet ligga 552 parisiska fot, och den stora Imandra-
sjön 471 fot öfver hafsytan. Efter min iakttagelse skulle edet
vara något högre och Imandra icke mera än 380 fot öfver hafvet.
Att också min höjdiakttagelse af Imandra är temligen noggrann,
har jag skäl att antaga, då hon stöder sig på två iakttagelser,
företagna på samma dag, vid sjöns södra ände och hafvet vid
Kandalaks, under gynsamma väderleksförhållanden, med ett mellan-
rum af 10 timmar, som åtgingo för re»an från sjön till hafvet.

Imandra.

Den 20e Juli, om morgonen kl. 5, kommo vi från höjderna
vid Pieresjaur ned till den nordligaste smala bugten af Imandra.
Här lågo flere båtar, och med trenne af dessa foro vi af kl. 8.
Imandra var i begynnelsen inhöljd i töcken, men fram mot mid-
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dagstiden lättnade detta, och insjön med sina framskjutande näs
och öfverallt skogbevuxna stränder låg framför oss, belyst af det
vackraste solsken.

Imandra är Lapplands största insjö. Från den ena änden
till den andra går han genom en breddgrad eller är omkring
15 g. mil lång. Deremot är han smal i förhållande till sin
längd och har icke stort djup. Den ryska resanden Midden-
dorf l har följt hans östra strand och uppgifver i synnerhet denna
noggrannare på en karta öfver den samma 2. Vi reste derföre
utmed den vestra stranden för att erfara, om insjön på det
hållet skulle hafva stora sidoarmar; men kunde icke upptäcka
några sådana eller uppspåra några genom att vända oss till de
infödda. Dessa, som ständigt färdas pa sjön, dels på skjuts,
dels som fiskare och jägare, få antagas känna honom temligen
noga, så mycket mera, som lapparne öfver allt utmärka sig genom
sin utomordentliga lokalkännedom. Efter de inföddas berättelse
skall det bredaste stället af sjön finnas vid Einemannevuon, rätt
under fjället Umbdek; men bredden här utgör likväl icke mera än
omkring 15 verst. Här finnes också det djupaste stället, näm-

ligen — efter lapparnas berättelse — 150 fot. Sjelf kunde jag
vid åtskilliga mätningar icke finna större djup än 66 fot. Oak-
tadt Imandra således är en stor insjö, kan han likväl alldeles
icke liknas med Enare eller någon annan af Europas stora in-
nanhaf, hvilkas bredd är omkring hälften af deras längd.

Utmed Imandra finnas tre skjutsstationer, Rasnjarg, Joko-
strov och Sashjeika. På hvart och ett af dessa ställen är af
staten uppfördt för resande ett fyrkantigt blockhus, som har tre
fönster, brits, bord, bänkar och spis. Oaktadt dessa blockhus

1 Beiträge zur Kentnisse d. russ. Reichs. 11 B. St. Petbrg. 1845.
2 I det väsendtligaste har jag pa min karta följt Middendorfs ritning af

Imandra. Flere ändringar äro likväl företagna, om hvilkas rigtighet jag hade
tillfälle att öfverbevisa mig.
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äro ytterst tarfliga, komma de likväl de karavaner af fiskare,
som resa denna väg om våren, ännu pa vinterföret, till stor
nytta. Den stuga, som stod på den första stationen, Rasnjarg,
var ny, och vi föredrogo att bo i den i stället för i våra tält,
der "värmen rakt i solens brännande strålar var outhärdlig. Termo-
metern visade nämligen 22° C. i skuggan. I stugan var det
icke allenast svalare, utan sedan man först fylt den med rök af
enris, för att dräpa de mygg, som furmos inne, var det ocksä
möjligt att här sofva några timmar i fred för dessa. Rasnjarg
betyder gräsnäs, af lapp. rasse, gräs. (gräs), och njarga, näs.
Här finnes också ypperlig gräsväxt, men lapparne hade här, liksom
på de öfriga stationer, som vi kommo till, icke annat än de regle-
menterade två fåren, som hållas väsendtligen för ullens skull.
Då vi pa flere dagar icke förtärt köttmat utan lefva.t som äkta
troende katoliker af bröd och fisk, började våra protestantiska
magar klaga, och jag fann det derföre rådligt — för både ma-
gens och samvetets skull — att skaffa oss ett stadigt mål kött.
Efter en del underhandlingar med lapparna fingo vi också det
minsta fåret lemnadt för 3 rub. Det slagtades ögonblickligt af
Isojussi, hvarpå Lars Hätta lagade till blodkort, och Klementi
kokade oss en köttsoppa med kött till. Lyckligtvis var det nog
icke fastetid; ty, så vidt jag erinrar mig, åt vårt infödda folk i
kapp med oss af både blodkorfven och köttet. Vid denna fest-
måltid fick karelem Klementi ett nytt namn. Han hade hittills
visat sig som en förträfflig tjenare, rask och villig till allt, hvad
man anmodade honom om. Visserligen var han icke så stark
som finnen Isojussi, som i synnerhet kom till nytta, när sakerna
buros från ställe till ställe. Denne gick då med 1\ mans börda,
men för öfrigt var han trög, som en äkta finne. Klementi der-
emot var munter, skämtsam, visste råd för allting, kom aldrig
i förlägenhet och blef heller aldrig nedslagen under kinkiga för-
hållanden. Hans valspråk, som han ständigt förde i munnen,
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och med hvilket han slog bort hvad hinder som helst, var det
ryska Nitschevo! hvad gör det! som bäst svarar mot det en-
gelska: never mmd. Jag döpte derföre om honom till att heta
"Nitschevo", och Klementi fann sig med ett småleende och ett
Nitschevo i detta nya namn, som han troligen kommer att be-
hålla bland sina kamrater. Om aftonen var jag ute på Imandra
för att fiska. Hvilka fiskslag han gömde i sitt djup, visste jag
ännu icke, men det varade icke länge, förr än jag på en konst-
gjord fisk fick en vacker Salmo ferox af 4 skalp. vigt. Sedan
fick jag några laxöringar om 2—3 skalp, och ett par harrar.
Efter lapparnas utsaga finnas i Imandra de allmänna sötvattens-
fiskarterna, nämligen laxöring, sik, harr, aborre och gädda. Tro-
ligen gå också nägra laxar upp i insjön från Kandalaks. Det
var lugnt väder om aftonen, och för att få fred för myggen
måste jag icke allenast bruka slöja och handskar, utan begagnade
också de inföddas medel, nämligen att tända upp eld på en stor
flat sten i sjelfva båten och lägga torf derpå, så att jag satt in-
höljd i rök. Jag såg sedan ofta dessa flata stenar i de båtar,
som lapparne dagligen begagnade. Följande dag, söndag, hvi-
lade vi öfver på Rasnjarg. Fram på dagen kommo menniskor
från Kola, som skulle till Kandalaks. Bland dessa voro två
liustrur, som skulle dit för att korsa sig för helgonbilder, hvilkas
make icke fanns i Kola. Det är nog möjligt, att i Kola furmos
bilder af samma helgon; men, enligt folktron, framträda hel-
gonen med kraftigare förböner för Vår Herre, när man bugar
och böjer sig för deras gamla konterfej. Aldra dyrbarast är
derföre det äldsta originalporträttet af det eller det helgonet.

Måndagen den 22% om aftonen kl. 10, lemnade viKasnjarg
i lugnt, vackert väder, så att Imandra låg mörk och stilla
framför oss. Kakt upp från insjöns vestra strand reste sigfjället
Umbdek i luften, rödaktigt belyst af den nedgående solen, medan

en smal svart strimma af granskog utmed stranden bildade dess
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fotstycke. På den östra sidan sågo vi fjället Monshje dunder
i en blåsvart, disig skugga. Umbdek har taggiga toppar och
nedför sluttningarna på dessa lågo några snöstrimmor, som på
afstand sågo ut som skummande fjällforsar. Båda bergskedjorna
närma sig mot hvarandra längre i söder, vid nästa station, Joko-
strov, (Ellon), medan de öppna sig som två mäktiga armar mot
den resande, som kommer norr ifrån. Bätt framför oss låg en
del öar med några granträd, så raka som ljus. En af dessa öar
hade blott två sådana träd, så att hon på afstånd såg ut som
ett stort fartyg, som dök upp vid horizonten. Umbdek skall —

enligt Middendorf - vara c. 2,500 fot. Vi bestego ingen af
dessa höjder, icke just för det, att det varit förbundet med stor
svårighet eller stort besvär, men det hade alltid medtagit ett
par dagars tid, och vi voro ingalunda säkra på, om icke vår
packning, som vi på en sådan färd icke kunde medtaga hel och
hållen, under den tiden kunde hafva fått skjuts till annat ställe,,
dit vi hvarken önskade eller kunde följa efter.

Mogilnyi ostrov.

Vi gjorde följande dag en tur öfver till den motsatta sidan
och bestego en höjd, kallad Rivgonjarga, (Kärringnäs), som kan
urskiljas i bakgrunden af planchen, och hvarifrån man kan se
inåt öfver en af Imandras sidofjordar, nämligen Oktakanda, som
uppgifves vara 12—15 fot djup, räknadt från ön Nurke suolo,
som ligger alldeles i inloppet. På återvägen lade vi upp om
en ö, som heter Mogilnyi ostrov, y ßegrafningsön), på lappska:
Jamis suolo, (De dödas ö), eller Tschuksuolo, (Skrinö), i gamla
dagar af norrmännen benämd Tshjuodshjo suolo. Hon är högre
än de flesta andra öar i Imandra och har fått sitt namn deraf,
att hon är Jokostrov-lapparnas begrafningsplats. Att de välja
en ö härtill, har må hända sin orsak deri, att de icke gräfva
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sina lik djupare ned än 1 aln, så att björnen ibland gräfver upp
dem igen. Pastor Fellman berättar också om Enare-lapparna,
att de fordom hade sin begrafningsplats vid kyrkan, men då liken
här icke fingo ligga i fred, flyttade de dem öfver på en ö i
Enaresjön.

En mera vanskött begrafningsplats än den på Mogilnyiostrov
finnes knappt på jorden. Af hvad jag hittills sett, tycktes det,
att ryssarne pa det hela visade mycket liten omsorg om de
döda eller om att pryda de dödas grafvar. Men äro ryssarne
likgiltiga i det afseendet, ser det ut, som om deras lappar vore
det i ännu högre grad. Här pa Mogilnyi fanns icke blott intet
»par till omhägnad om de dödas hvilostad, utan nedfallna träd
lago öfver och utmed grafvarna. Ingen hand hade försökt rödja
något eller ordna och putsa, än mindre plantera några blommor
på den aflidnes graf. Huru bedröfligt att ligga begrafven här
på denna öde ö, der ingenting tydde på, att de efterlefvande
någonsin offrade den döde en enda tanke till hogkomst! Tvärt-
emot, allt tydde på, att när man här var gömd i jorden, var
man också glömd. Föga omsorg visar man också vid sjelfva
begrafningen. Liket lagges icke i kista, utan öfver grafven
hvälfves ett lock, och vid det samma planteras ett kors. När
locket och korset ruttnat bort, kan grafplatsen icke mera ur-
skiljas från den öfriga marken. Under locket på en graf låg en
del stora kol, som uppenbart voro ditlagda med afsigt, och vid
en annan graf låg en liten yxa, hvarpå eggen var slö genom
att man huggit den mot sten, och hvarpå skaftet var för-
stördt. Troligen var detta offer åt den döda så illa handteradt,
på det att icke någon skulle frestas att stjäla det. Då vi rodde
tillbaka, flög en svan öfver båten. Svanen kläcker här i öde-
marken, men eftersträfvas ifrigt af lapparna både om våren, vid
ankomsten, då han fälles med skott, och senare, med snaror,
som sättas ut nära till hans rede. Eljest såg jag i hela ryska



298 Ryska Lappland.

Lappland öfver måttan litet fogel. Hvarken furmos på insjöarna
änder, eller i skogarna tjäder och orre. Blott ett par måsar
höllo till vid hvar och en af stationerna vid Imandra och syntes
i synnerhet nära sig af det fiskaffall, som lapparna under rens-
ning af fisk kastade i sjön. Senare fram på hösten fick jagder-
emot i Karelen och norra Finland ofta användning för min
bössa, i synnerhet på änder, af hvilka det hvimlade på alla in-
sjöar, så att jag kunde skjuta flere i skottet, och på det hela
sä många, att både jag, skjutsen och mina värdfolk hade allt,
hvad vi önskade, af det slaget.

Sashjeika.

Bland vårt skjutsfolk från Jokostrov till den sista stationen,
Sashjeika, voro två lappqvinnor. Den äldsta af dessa, hade, i
brist på andra örhängen, en tofs af renhår hängande i en tråd i
hvardera örat. Troligen skulle dessa hårtofsar tjena mera till
amuletter än till grannlåt. Stationshuset vid Sashjeika, (lapp.
Sashjeok eller Sashje-jok), är nyligen bygdt, och då invånarne
der voro underrättade om vår ankomst, hade de skurat och
putsat det invändigt, så godt de kunde. Vi togo det också i
besittning, och befolkningen, bestående af tre karlar och två
hustrur med hvar sitt barn, slogo icke allenast utan minsta in-
vändning eller knöt upp sin bostad under ett par omhvälfda
båtar, utan delade också dessa sofplatser gästfritt med vårt skjuts-
folk. Det regnade temligen starkt om natten, sä att flere upp-
stego drypande våta om morgonen, men det tycktes icke, att
denna omständighet på minsta vis rörde dessa härdade naturer
eller förorsakade dem hvarken förkylning eller snufva. Följande
natt och sedermera fingo imellertid barnen, till sin stora glädje,
sofva i mitt tält, som jag lät sätta upp på gårdsplanen.

Den 26e Juni reste prof. Daa till Kandalaks, för att derifrån
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göra en tur till Umba. Jag deremot stannade qvar på Sashjeika,
då jag nämligen ämnade sedan göra en tur till Akkala-lapparna,
som bo vid den sydvestligaste bugten af Imandra, för att möj-
ligen få några prof af deras^dialekt.

Om aftonen hade folket vid Sashjeika nästan intet attlefva
af. Det var nästan alldeles förbi med deras mjölförråd, och något
nytt hade de ännu icke fått från Kandalaks. Fisk hade de icke
heller fått pä flere dagar, då det var hög flod i insjön. Kött
kunde alldeles icke vara tal om. De båda fåren, som vi eljest
voro vana att se vid hvar station, furmos heller icke här. Blott
svultna menniskor, tre hundar och två kattor. Jag sjelf åt den
dagen min sista kötträtt, bestående af en blandning af färskt
fårkött och spickekött med grynsoppa, som smakade delikatare än
de finaste rätter vid någon rik mans bord. Men befolkningen
hade intet. Jag for då ut med två af lapparna i en båt, för
att försöka min skicklighet som fiskare medredskap, dem hvarken
fisken eller menniskorna här sett maken till. Jag var tern ligen
säker på att kunna få fisk nog åt oss allasammans, och det slog
icke heller fel. Ute på elfmynningen eller der, hvarest den stora
Nivaströmmen löper ut ur Imandra, var en ypperlig fiskeplats
och fisk, i synnerhet laxöring och harr, i mängd. Det varade
icke heller länge förrän lapparnas ansigten strålade af glädje
öfver den Guds välsignelse af fisk, som de snart sågo i båten.
Så fick jag till slut på den ena refven en fisk, som kändes ovan-
ligt våldsam i sina rörelser och nästan icke kunde tröttas ut.
Flere gånger hade jag honom ända invid båten, men då sköt
han med häftighet bort igen och hoppade flere fot högt öfver
vattenjdan, alldeles som laxen plägar göra. I det samma han
hoppade upp öfver vattnet, ropade båda lapparna på en gång:
"Ränne lä! Ränne lä!~~ Alltså måste det vara en ovanlig fisk.
Jag behandlade honom då så mycket varsammare och fick honom
ändtligen in i båten. Han var silfverblank som en lax, smal vid
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stjerten, hade klufven stjertfena, litet och spetsigt hufvud, inga
röda fläckar och var på det hela lik en ung lax. Efter en foto-
grafi, som jag tog af honom, har prof. Basch också förklarat
honom vara en ung lax. Att laxen går upp i Imandra, är icke
osannolikt, då i Nivå icke finnes så stor fors, att den kan hejda
honom. Troligen hinna likväl blott ganska få exemplar så långt
upp, och han finnes derför icke i så stor mängd, att han ofta
fångas af befolkningen.

Med 20 stora harrar, 5 laxöringar och en så kallad Ränne
eller lax vände jag tillbaka till Sashjeika, der de hungriga qvin-
norna och barnen, äfvensom en man och en hustru samt en
gammal lappfarmoder, som kommit till Akkala för att resa till
Kandalaks efter mjöl, utbrusto i förundrans- och fröjderop öfver
den rika fiskfångsten. Då nu mina båda roddare dertill också
fingo 10 kopek hvardera, för det de rott båten, blefvo de helt
förbluffade. -Gulid ja dengid!-- — "Både fisk och penningar!"
— utropade de. Det var mera, än de kunde vänta, större väl-
vilja, än någon resande förut visat, så att de kan hända be-
gynna en ny tidräkning frän denna bespisningsdag. Af fisken
t°g Jag några harrar och Rännen för mig och mina bada tjenare.
Den öfriga fisken lemnades till de tre familjerna, hvilka, som
sagdt är, ökats med tre lappar från Akkala, som voro på resa
till Kandalaks.

Det varade icke länge, förrän all fisk var uppskuren, och
kl. 11 på aftonen stodo tre grytor kokande på marken utanför
stationshuset vid Sashjeika. Rundt omkring grytorna lägrade sig
män, qvinnor och barn, sittande på huk alldeles inne i röken
från eldstaden; ty rök är lika ljuflig som rökelse här i detta ök-
narnas, skogarnas, myrarnas, men framför allt myggens land.
Alldeles i den värsta röken sitter gamla farmor från Akkala
nästan svartbrun i ansigtet, med sina nakna, röda och svullna
ben rätt mot elden. En liten flickunge, klädd i trasor, ligger
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hälft uppe mot hennes sköt och breder ut sina små fingrar mot
elden, medan gamlamor med en knif och en kam anställer ifrig
jagt efter vildtet i hennes lurfviga, men rika hårväxt. De öfriga
lappqvinnorna och karlarna passa på grytorna, medan de äta
smått af litet torr gädda, som lappen Anton Wasiljevitshj från
Akkala hade fört med sig, och af hvilken han mycket vänligt
också bjöd mig något, med uppmaningen: -'Buorre lä, maiste!
Det är godt, smaka!" — En af lappqvinnorna knådar i ett tråg
det sista mjölet till en flat kaka, som derpå lagges ut på en
snedt liggande, flat sten för att gräddas mot elden. Lappen från
Baba står upprätt framför elden, stödd mot en lång staf. Han
ser vild ut, som en röfvare, och hans lilla hustru ser så skygg
ut, som en uppskrämd vildkatt; men både hans och hennes
ansigte klarnade märkbart upp, och uttrycket i deras svarta ögon
mildrades i hög grad, då jag började tala lappska med dem och
förärade "vildkatten" en skinande, blank messingsring. Så när hade
jag glömt en lång räkel till ryss, postföraren från Kandalaks,
som också om aftonen kom till och lägrade sig vid elden för att
torka sig sjelf och sina stöflar och strumpor, medan han röker
en papyros. Värre skurkansigte än hans, såg jag icke på hela
färden. Han var lång och smal som en orm, i synnerhet hade
han oproportionerligt långa ben och armar, ansigtet var litet,
näsan trubbig, och mössan nedtryckt ända öfver öronen. Ogerna
ville jag gått omkring i Imandras skogar med honom bakom
min rygg. Plötsligt begynner gamla farmor korsa sig, buga och
mumla välsignelser, hvari "Bogh" (Gud), ofta förekommer. Jag
kunde icke strax inse orsaken till dessa plötsliga utbrott af tack-
sägelse, men i det samma ser jag en gosse komma springande
från skogen, med famnen full af stora, affläkta barkstycken, som
han kastar ned för farmors fötter. Farmor tager fram ur fickan
en hornknif och börjar fläka och repa af strimlor af den inre
hinnan på furubarken, som har en sötaktig smak. Gossen, som
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bar dit barken, snappar då och då ät sig en strimla och sticker
dem i munnen, som vore det en sockerbit. Likså låter gamla-
mor en och annan strimla gä in i sin egen mun, men största
delen kastar hon i fånget på Akkala-lappen, som lägger det i en
rulle och skär det smått, som man skär tobaksblad. Derpå kastas
det i spadet i grytan, sedan fisken är kokad och upptagen, och
tjenar till afredning i fisksoppan, samt ätes med välbehag till-
sammans med denna. Så voro nu fisken och soppan kokade, och
kakan på stenen gräddad. Karlame togo af sina mössor, alla
korsade sig, och så begynte måltiden. Fisken gick raskt ned,
utan hjelp af knif och gaffel, och soppan dracks — utan sked —

ur små skopor. Benen kastades åt de tre bundna renhundarna.
Efter måltiden sade alla "Spasiba" — tack — till mig

och vände sig derpå mot öster, korsade sig och sade Bogh. Just
i samma ögonblick "rann solen upp i österlid", och man kunde
väl hafva trott, att dessa lappar än i dag vore soltillbedjare, som
deras fäder i gamla dagar voro före dem.

Akkala.

Den 30e Juli reste jag med Gregori, skjutskarlen pa Sashjeika,
och min tjenare, Isojussi, samt min tolk i ryskan, Dahl, frän
Sashjeika inåt Akkelaver eller Babinskaja guba, den sydvest-
ligaste delen af Imandra, der de så kallade Akkala-lapparne bo,
om hvilka jag hört, att de bättre än andra lappar i Byssland
skulle bevarat språk, seder och bruk; ja, jag var till och med
ogudaktig nog att hysa ett svagt hopp om att träffa pa hed-
ningar, som ännu offrade åt sina gamla gudar. Den sydvestliga
del af Imandra var dessutom, ännu mera än någon annan del,
en terra incognita, hvilken, så vidt mig är bekant, ingen civili-
serad resande besökt, och som jag derföre förmodade vara tem-
ligen origtigt anförd på vanliga kartor. I gamla dagar, då ryska
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Lappland var norskt skatteland, kom fogden frän Vardö hvart år
på sin "nordfjällsresa" också hit till Akkala eller, som det då
hette, Ackjeld, (o: akka, kärring, hvaraf det ryska bdba är öfver-
sättning, och gjeld, prestgäll), för att kräfva ut "finneskatten".
Denna upptogs, som bekant är, sista gången år 1613. Sedan
den tiden — eller under de senaste 250 åren — har knappt
någon norsk embetsman varit här.

Just som vi skulle gå i båten och lägga ut från Sashjeika,
hörde vi en qvinna skrika och jemra sig alldeles förfärligt. Strax
derefter kom Gregori. Han hade före afresan gifvit sin hustru
stryk, för det han fått veta, att hon, medan han var på skjuts
med prof. Daa, hade nekat att fara på skjuts med postföraren,
som derför hade måst vänta. Jag har aldrig någonsin förr hört
eller sett, att en lapp slagit sin hustru. Den uppfostringsmetoden
måste Gregori jemte mycket annat antagit efter ryssarna.

Vi kommo på eftermiddagen till mynningen af en elf, som
lapparne kalla Junijok, och jag slog här upp mitt tält pa en
vacker gräsplan vid elfmynningen. Manskapet drog båten upp
på land och hvälfde den till hälften om till skjul för natten mot
regn och vind. Värt sällskap var nu ökadt med lappen Wasilei
fader till Anton Wasiljevitshj, som jagträffat vid Sashjeika. Han
var en gammal man om 70 år, om hvilken jag hört, att han
kunde tala både finska och svenska, förutom ryska. Vi träffade
gubben på vägen, just som han tillsammans med en annan lapp
och dennes hustru samt en hund, som satt på en packe med
nät i båten, skulle lemna sin sommarbostad på ön Jägelsuolo,
(Benmosseön), för att fara på en fiskeresa till Tschävreslukt, (Utter-
bugten). Efter några öfvertalningar och löften om 1 rub. pr
dag fick jag honom öfver i min båt, i hopp om att af honom få
närmare besked om lapparna i Akkala och möjligen få höra en
eller annan sägen om tilldragelser i forna dagar. Akkala-lappar-
nas antal uppgifves efter räkning år 1866 till 53 män och 60
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qvinnor. Efter deras egen utsaga skola de förr varit talrikare.
Detta kan vara möjligt, men imellertid uppgifvas Akkala-lapparne
i den äldsta norska skattemantalslista från 1594 icke till mera
än 11 skattepligtiga män eller familjer. Akkala-lapparne bo
om vintern samlade i en stad, icke långt från Imandras strand
eller den sydligaste bugten af den samma, som kallas Akkel-aver.
Här äro 8 trähus och 1 jordgamme uppförda. Om sommarn bo
de deremot spridda, dels på öarna i Imandra, t. ex. Jägelsuolo,
Bätsuolo, (Furuön), Rovtsuolo och flere, dels längs Junielfvens
vattendrag och på öarna i de många insjöar, som denna elf bildar.

Ehuru denna elf är det enda stora vattendrag, som faller i
Imandra, finnes hon hittills likväl icke uppgifven på någon karta.

På Sashjeika hade jag gjort Akkala-lappen Anton Wasilje-
vithsj begripligt, hvad en karta var, och begynt att efter hans
beskrifniug göra en ritning af elfven. Plötsligt sprang lappen från
mig till skogs, och jag visste icke hvad som var å färde, förr
än han kom tillbaka med ett ofantligt stort stycke furubark, som
han bredde ut framför mig på marken. Med ett stycke kol be-
gynte han nu sjelf att på egen hand rita upp på insidan af bar-
ken Junielfvens vattendrag, med dess krokar och bugter samt
större och mindre insjöar, hvilka han kände till punkt och pricka
till längd, bredd och form, lika noga, som en trädgårdsmästare
känner sin egen trädgård. Derpå tog jag två ark papper, och på
dem kopierade han nu vattendraget med blyerts, med tillhjelp
också af kompass och passare, hvilkas betydelse och begagnande
han likaledes lärde känna. Sedan jag gått en tur uppåt längs
Junielfven och återkommit till vår lägerplats vid elfvens myn-
ning, der hon är omkring 100 alnar bred, bredde jag ut kartan
för gamle Wasilei och genomgick den åter med honom, men
han hade föga att rätta på sonens teckning. Jag fotograferade
denne min medbjelpare i kartteckning, och återgifver här en bild
af honom.
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Efter lapparnas förklaring är Junielfven c. 120 verst lång
och hennes källor eller insjön Junigaiva, (gaiva, källa), ligger
tätt vid Finlands gränser. De största insjöar, som elfven bildar,
äro Gala, Gandes och Buorinshj-javre, hvardera omkring 15—
20 verst lång. Den sista ligger närmast Imandra. Elfven bär
härifrån till Imandra också namnet Buorinshj jdk, hvaraf rys-
sarne hafva gjort benämningen Peringa, och finnarne Perinki,
på samma sätt som de bildat Petshinga (af Peisen), och Varingi,
(af Varanger) '.

Sedan jag närmare lärt känna Akkala-lapparna, kom jag till
den slutsatsen, att de voro lika mycket förryskade, som andra
grekiskt-katolska lappar, som jag träffat. Män och qvinnor talade
nästan lika bra ryska som lappska. Det senare begagnade de
likväl inbördes sig imellan, och när man utrensade alla lånade
ryska och några finska ord, var det, som blef qvar, ren lappska.

Männens och qvinnornas drägt var likaledes förryskad. Kofta
och komäger hade likväl de flesta, samt qvinnorna i sina lif-
bälten Neulagoatte, (nålhus), och några andra småsaker hängande,
som äro egendomliga för lapparna. Jag försökte att utforska,
om icke på några ställen i skog och fjäll funnes offerplatser,
som ännu besöktes; men det tycktes, som om den grekisk-katolska
kyrkans kors och helgon hade utrotat hedendomen här lika full-
ständigt, som på andra ställen. Gamla farmor från Akkala kom
så, medan jag bodde på Sashjeika, två gånger dagligen in i sta-
tionshuset för att buga och korsa sig för en messingshelgonbild
och frammumla sina utantill lärda böner.

Efter Sashjeika-lapparnas förklaring betalade Akkala-lapparne
årligen i skatt 10 rub. pr manligt hufvud, också för de döda,
till nästa folkräkning. Gregori betalade således 10 rub. för sig

1 Detta -inga vill D. E. D. Europaens deremot förklara af det ostjak.
-jink, vatten, och antager, att detta folk fordom bott i dessa trakter. Snom.
8. osa. 1870, p. 90.
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och 10 för sin aflidna fader. Dessa 10 rub. hade han betalat i
7 år och förmodade, att han komme att betala dem ännu i 3 år.
Dernäst betalas I—2 rub. pr manlig individ för att blifva fri
för soldattjenst.

Akkala-lapparne uppgifvas att tillsammans icke äga mera än
700 renar — och den rikaste lapp att äga 70. Dessa gå om
sommaren ovaktade fritt omkring, dels i skogarna på fastlandet,
dels på öarna i Imandra. Vildren finnes i trakten kring Imandra,
i synnerhet på Umbdek- och Tschyne-dunder-fjällen, men icke
i någon stor mängd. Förr skall antalet hafva varit större. Lik-
väl kan man ännu råka att få se flockar om c. 200. För att
finna dem och följa dem på spåret, liksom också att om hösten
uppleta några vilsekomna tamrenar, brukar man hundar, som föras
i band. De likna Finmarkshunden, men äro vanligtvis något
större. De stå bundna både sommar och vinter.

Om aftonen den 31e Juli hade vi lägrat oss vid ett stort
bål, invid Junielfvens utlopp i Imandra. Jag hade på eftermid-
dagen i elfmynningen fiskat det nödvändiga antalet harr och lax-
öring, så att manskapet hade nog att lefva af. En af lapparne
gaf här under måltidens tillagning ett bevis på, att han af rys-
sarna hade lärt något, som lapparne i Norge icke hade begrepp
om. Under det att fisken kokade, gick han nämligen till skogs
och kom tillbaka igen med en hel mängd fina svamparter, som
han rensade och kastade i fiskspadet, sedan fisken var upptagen.
Soppan på dessa svampar smakade alldeles förträffligt. Innan vi
lade oss till hvila, — jag i mitt tält och folket under den hälft
omhvälfda båten framför bålet, — sökte jag att få gamle Wasilei
att berätta om gamla dagar. Men det tycktes, som om alla
minnen eller sägner från den tid. då norrmännen färdades här,
vore alldeles utplånade ur folkets hogkomst. Det är också öfver
250 är sedan, och under dessa år hafva lapparne blifvit så för-
ryskade, att de nu sjunga ryska melodier, berätta ryska historier
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och tala ryska lika bra som lappska. Att Wasilei också kunde
tala svenska och finska, var jag icke i stånd att upptäcka. Jag
skänkte i åt honom och de andra lapparne en klunk rhom hvar-
dera, för att få dem i godt humör och munnen i gång, och be-
rättade sjelf en historia på lappska. Sedan berättade Gregori
också en, och så fingo vi ändtligen Wasilei också att berätta en
historia, som jag skref upp pä lappska, och genom hvilken jag
erhöll ett förträffligt bidrag till bedömande af språket, så som
det talas i Akkala, liksom jag förut samlat prof på språket från
andra ställen. Det finnes återgifvet på norska i "Lappiske
Eventyr og Folkesagn-4.

Från Sashjeika till Kandalaks.

Från Sashjeika till Kandalaks är 32 verst eller omkring 3
norska mil. Man kan således makligt göra resan på en dag, så
mycket mera som 9 af dessa verst tillryggaläggas i båt, dels på
elfven Nivå, dels öfver insjön Pinozero, lapp. Baunashj-jaur,
Tufve-sjön. Vi voro 7 personer i en båt, då vi satte utför
strömmen i Nivå. Jag sporde lappen, som styrde, om han kände
elfven väl; ty strömmen störtade med våldsam fart, och jag visste
från föregående elfresor i Finnmarken, huru farlig en sådan färd
utför skummande strömdrag kan vara. "Ille hatte'1, det har ingen
nöd, menade lappen. Icke dess mindre körde vi plötsligt i ett
af strömdragen häftigt upp på en sten. Lyckligtvis var denne
flat, så att båten blef stående fast utan att hvälfvas om. Hade
han varit rund, hade båten vält helt om — och alle man
plumsat i vattnet. Troligen hade det då icke gått af utan för-
lust af menniskolif. Med mig sjelf, som kunde simma, hade det
knappt varit någon nöd, och mina saker hade jag försigtigtvis
surrat fast i båten, så att jag efter all antaglighet hade åter-
funnit dem i denna, när han dref upp igen i någon bakström.
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Den öfriga delen måste man ga, då Nivå är för strid att
befaras med båt; men vägen är lätt, då den oupphörligt går
jemnt nedåt mot hafvet.

Efter 14 dagars uppehåll i Lapplands ödemarker kom jag
nu åter till en rysk stad. Kandalaks heter på finska Kantalahti,
som kanske är en öfversättning af det gamla norska namnet
Gandvig. Lapparne uttala namnet Kadluoht, och detta kommer
af kadde och luoht, (fin. lahti), och betyder strandvik. Men
kadde eller gadde, strand, är åter lånadt af det norska Kant, i
det att nt, på vanligt lappskt vis, är assimileradt till dd.

Kandalaks är en usel stad af träkojor, så att man kan för-
undra sig öfver, att engelsmännen år 1854 ville nedlåta sig till
att kosta ett enda skott på den, och likväl blef han bombarderad.
En del af den östra staden brann ned, och klockstapeln vid sidan
af den gamla kyrkan, bär ännu märken efter engelska kulor.
Befolkningens antal uppgifves af ställets öfverhet till 191 man-
kön och 194 qvinkön. Enligt tryckta listor belöpte sig befolk-
ningen år 1859 till 200 mankön och 190 qvinkön och skulle
således hafva aftagit. Kandalaks har både ett beqvämt läge för
handel och ett vackert läge på ömse sidor om Nivå, rakt under
åsen Valastedunder, som är skogbeklädd och har en höjd som
Egeberg vid Kristiania. Staden har två träkyrkor. Den ena var
alldeles ny och uppförd på en landtunga, som sticker ut i Hvita
hafvet.

Några ängar på östra sidan om elfven voro uppodlade och
omhägnade, men man såg intet spår till försök till sades- eller
potatesodling. Både potäter, rofvor och andra rotfrukter måste
likväl villigt växa här. Befolkningen lefver här, som öfverallt i
Lappland, förnämligast af fiske, och man håller derföre blott ett
litet antal kor. Likaså äga inbyggarne en del renar, som om
sommarn går ute på öarna i Hvita hafvet. Ett par hästar skulle
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också finnas, men de voro nu, liksom renarna, förda ut på en ö
i Kandalaksbugten.

I hamnen låg intet fartyg, som kunde tyda på någon handel
med andra städer, och icke heller röjde något hus, att der hölls
öppen salubod. Vid närmare undersökning fick jag erfarenhet
om, att the, socker, kaffe, tobak och smör icke furmos att köpa,
utan blott bränvin, bröd, fisk och salt.

På kyrkogården utanför staden uppenbarade sig samma ohygg-
liga likgiltighet för de dödas hviloställe, som jag lagt märke till
i Kola och på Mogilnyii ostrov. Grafplatserna voro alldeles för-
summade och förfallna, intet hägn fredade dem, icke heller fanns
någon bestämd gräns för kyrkogården. Mellan stenblock och
trästubbar eller allt slags skräp, lågo grafvarna oregelmässigt här
och der omkring på en slätt, der stadens kor betade.

Jag fick logis i det bästa huset i staden på vestra Niva-
stranden. med vacker utsigt öfver Kandalaksbugten. Det rum,
som välvilligt lemnades mig, var familjens storstuga eller sal.
Det var tapetseradt och försedt med 6 stycken dubbla fönster.
Men för öfrigt var allt inne i huset i ett något försummadt till-
stånd och röjde brist på både ordning och renlighet. Små ljus-
stumpar suto fasttryckta vid ramarna till helgonbilderna, i stället
för att hängas framför dessa i några dertill afpassade inrättnin-
gar. Följden var, att dessa små ljus icke allenast rökt ned hel-
gonens ansigten helt otillbörligt, utan också bränt hål i de för
öfrigt vackert förgylda ramarna.

Om morgonen, då jag bad om tvättvatten, kom en piga in
med en stor messingsspilkum, som hon satte midt på golfvet.
Läck var den, så att det bildade sig en liten bäck från den och
till den södra väggen, i hvilken rigtning golfvet sluttade mest.
De ryska borden utmärkte sig här som i Kola genom sin brist-
fällighet. De äro ofta trefotade, men stödjas mot väggen, så att
man icke genast upptäcker deras fallfärdighet.
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I de ryska hus, som jag hittills sett, fanns icke någon egen
eldstad i köket enkom för matlagningen, utan petschen eller den
stora nationela ugnen begagnades också härtill. Följden var, att
man icke kunde koka eller steka, utan att också värma upp ett
eller två rum. På det att hettan icke skulle blifva alltför olid-
lig, brukade Kandalakserna derför om sommarn koka sin mat ute
på gården eller på gatan, mellan några på fältmanér hoplagda
stenar. Om aftonon, då jag gjorde en färd ut på Kandalaks-
viken, kunde jag se eld blossa rundt omkring i staden på ömse
sidor om Nivå, just som låge en armé der på fältfot. Är för-
hållandet godt grannarna imellan, brukar man göra besök till
hvarandra och få sig ett trefligt samspråk, under det elden flam-
mar och grytorna koka.

Lappar och kareler uppehålla sig blott på resor i Kola, eller
som tjenare och slåtterfolk under höbergningstiden. Så var det
i det hus, der jag bodde, tre lappska tjenare.

Från Kandalaks till Oulangansuu.

Den 4e Augusti lemnade jag den lappska halfon och for öfver
till Knashja, den första stad på den delen af karelska stranden,
som räknas med till Lappland. Hädanefter skulle jag icke längre
hafva någon nytta af min kunskap i lappska språket och icke
heller kunna samla flere bidrag till belysning af detta språk i
dess åtskilliga dialekter.

Afståndet mellan Kandalaks och Knashja är omkring 3 mil.
För de 5 karlar, jag hade till skjuts, samt båt med tak öfver —

eller ett slags lock öfver aktern — betalades efter padoroshjnaja,
icke mera än \\ rubel, samt hvad "navodka" man godhetsfullt
ville gifva. Kyska embetsmän hafva fri skjuts och betala blöt 0

"navodka" (drickspenningar).
Då man från Kandalaks reser utöfver fjorden, ser man på
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båda sidor utmed dess stränder och på öarna ingen boningsplats,
utan blott skog och åter skog. På fjordens norra sida bor heller
ingen, förr än man kommer till Porje guba, 4—5 mil från Kan-
dalaks, ehuru ungefär ~\\ mil från staden en liten vacker fjord,
Guba Kolvitsa, sticker in, hvilken helt säkert vore väl passande
till att bebos. Men ryssarna älska nu en gång att bo samlade
i byar, och derföre ligger landet mellan dessa helt öde.

Alla öar i Kandalaksbugten äro täckta med gran och furu-
skog, som här och der öppnar sig och visar fram större och
mindre slätter, betäckta med en frodig gräsmatta. Kandalaks-
invånarne bruka också slå hö på dessa öar, ända till 10 verst
från staden. På en af dessa öar sågo vi några renar. Jag
sporde en af ryssarna, som hade sin Vintovka, (bössa), med i
båten, om det var vilda renar, men han svarade med ett små-
leende nej. Likväl misstänker jag, att vintovkan stundom brukas
på tama renar, då den smula vildt, som finnes, och som jag
hittills hade upptäckt, var -alltför obetydligt, att skjutsfolket för
dess skull alltid förde sin vintovka med sig. Visserligen sågo
vi två gånger under färden Bjelugaer, (hvitfiskar), stora hvita
delfiner, som skymta fram i vattnet på långt afstånd och stun-
dom också skjutas, men renen är likväl vida lättare att fälla.
Åtminstone tycktes det, som de ryska skjutsarne icke vore rädda
för att "taga* en lax ur ett garn, som de under vägen kommo
förbi.

De seglingsredskap, som min ryska båtskjuts hade, voro yt-
terst primitiva och dåliga. För det första hade båten ingen köl,
och masten inga vanter, hvaremot denna sattes upp med tillhjelp
endast af hål i toften. Det fyrkantiga seglet spändes ut upptill
och nedtill med tillhjelp af rår, vid hvilka segelhörnen fåstes.
Skot begagnades icke, utan den nedersta rån, hvarvid seglets
hörn voro fästa, lades i årtullarna och flyttades på sned efter
vinden. Tåg eller öglor begagnades icke, utan hela seglet refva-
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des, när vinden blef för stark. Som båten icke hade köl, och
seglet kunde ställas obetydligt på sned, kunde man icke begagna
det annat än då man hade nästan rätt fördevind. Sedan jag
med dessa dåliga don seglat ett par timmar, var jag glad att
komma välbehållen i land vid Knashja, en liten by med 125
mv., med ett herberge för resande: det vill nämligen säga, att
ett rum i andra våningen af ett hus var förbehållet åt den re-
sande, under det att den nedre våningen beboddes af en ryss
med sin karelska hustru och sina rysk-karelska barn. Hvarken
Kola eller Kandalaks gifver den resande något fördelaktigt be-
grepp om befolkningens driftighet, välstånd och smak för komfort
och renlighet; men den smuts och uselhet, som jag såg i Kna-
shja, öfvergick, hvad jag förut hade sett. Kummet, hvari jag
bodde, var så uppfyldt af väggohyra, att ingen kristen menniska
kunde uppehålla sig der om natten, eller sedan mörkret infallit,
då hundratals af dessa blodtörstiga djur kröpo fram ur hvar remna
och spricka på de omålade timmerväggarna och angrepo en så
med bett och stygn, att man kunde tro sig kastad i en ormgrop.
Jag måste derföre slå upp mitt tält på en öppen gång utanför
rummet, som begagnades till förvaring af löf, och ligga der om
natten, icke utan tanke på, att en karel eller ryss kunde smyga
sig upp och försöka tillegna sig hvad penningar jag hade på mig.

I Kola och Kandalaks hade de personer, hos hvilka jag
bodde, varit så toleranta, att jag fått lof att begagna några af
deras matkärl, men här i Knashja, der det finnes flere starovjerer
eller gammaltroende, är man mera nogräknad. En gammal
qvinna, som bar in till mig en mjölkbunke på mitt rum, ryckte
den åt sig igen, då jag ville taga den i besittning för att för-
tära innehållet. Hon mumlade dervid en hel hop ryska, af hvil-
ket meningen var, att jag nog skulle få innehållet, för hvilket jag
rundeligt betalat henne, men icke äta det ur hennes kärl; ty
efter hennes mening blefve dessa då så orena, att de icke mera
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kunde begagnas af någon rättroende. En äkta starovjer tål icke
en gång, att någon af hans egen familj begagnar hans sked eller
äter ur hans mjölk-, gröt- eller soppskål. Jag lät henne då slå
ur mjölken i ett par koppar, som värden stält till vår disposition
eller till begagnande för resande. Värden sjelf här i Knashja
har likväl vid närmare bekantskap — och vid våra små gåfvor ät
barnen — visat sig så fördragsam, att han låter oss äta ur några
af sina egna kärl. Men sedan de begagnats, sättas de visserligen
ned i elfven och tvättas och skuras väl med sand och vatten,
en behandling, som de vid vår ankomst i hög grad behöfde.
Värden borde varit mycket tacksam mot oss, för det att vi tvungo
honom att låta tvätta sina kärl ordentligt en gång om dagen;
ty, oaktadt all sin fruktan för orenhet från annorlunda troende,
är den lägre ryssen likväl temligen osnygg.

I Knashja träffade jag tillfälligtvis forstmästaren öfver Lapp-
land. Han uppmuntrade mig att göra ett besök i Kovda, der
han bor, och dit han också efter ett par dagars förlopp skulle
komma tillbaka. I hopp om upplysningar af honom och hans
kartor öfver Lappland, beslöt jag att göra resan till Kovda, i det
jag begagnade hans båt och skjuts, som skulle tillbaka igen.
För säkerhetens skull skickade jag likväl bud efter skjutshällaren,
i den förmodan, att jag kan hända icke utan hans mellankomst
hade lof att begagna bakskjuts. Han infann sig då, hållande i
handen en lång, flat staf, ett slags karfstock, hvarpå i hans krets
skjutsskyldige voro — med inskurna bokstäfver — antecknade,
indelta i afdelningar om 4 man; ty 4 roddare och 1 styrman är
den vanliga båtskjutsen. Med vigtig min visade han, hvilken
afdelning på stafven, som var skyldig att skjutsa, men slutet
blef, att han legde forstmästarens skjuts tillbaka, hvarigenom han
förtjente 80 kop. af de 150 kop., som jag betalade honom som
ordinarie skjutsbetalning.

Om aftonen den 7 e Augusti var jag i Kovda. Staden har
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blott ett hus, som ser ut som ett ordentligt hus, hvilket tillhör
en köpman, Klementi, som står i stor handelsförbindelse med
Norge. De öfriga husen äro här, som i Kandalaks och Knashja,
bygda af timmerstockar, som på insidan äro släthuggna, men ut-
vändigt hafva sin naturliga runda form, utan att vara brädbe-
slagna. Nästan alla fönster rundt omkring på husen i staden
äro lappade med träspjelor för att hålla tillsammans de spräckta
glasrutorna. Hållstugan här är, om möjligt, ännu värre öfverfull
med odjur än i Knashja. Jag måste lägga mig på ett renskinn
midt pä golfvet i rummet, och, efter finnen Isojussis råd, lät jag
slå vatten på golfvet rundt omkring mitt läger, så att jag blef
liggande på en ö. Imellertid hade jag ändå intet skäl att ångra,
att Jag gjol'de resan till Kovda. Både forstmästaren och hans
hustru samt presten i Kovda voro mycket bildade och välvilliga
personer, hos hvilka jag i 2—3 dagar njöt den mest förekom-
mande gästfrihet. Jag åt middag hos forstmästaren och drack
kaffe hos presten. Denne höll två ryska tidningar och hade ett icke
obetydligt bibliotek. Till och med ett svenskt-lappskt Testamente
hade forvillat sig hit till honom. Så väl af presten, som i syn-
nerhet af forstmästaren, erhöll jag många värdefulla upplysniugar
om Lappland. I synnerhet har jag att tacka forstmästaren för
flere af de rättelser i afseende på uppgifter om floder, insjöar
och skogsgränser, som finnas anförda på den här medföljande
karta.

Kovda är anlagd alldeles vid utloppet af den stora elfven af
samma namn, som kommer från insjöarna Kouto-, Pää- och
Tuoppa-järvi. Hon är vid Kovda 630 fot bred. Laxfisket i
elfven skall vara mycket rikt. Det försiggår här, som i Niva-
elfven, genom att stänga af elfven. Stängslet här var just nu
färdigt och mätte 300 alnar i längd. Jag hade gerna uppehållit
mig i Kovda till den 13e Avg., (gaml. st. la Avg.), eller den så
kallade Mdkaveidjen, då flere vuxna personer skulle döpas i
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elfven, men jag måste nöja mig med min värds beskrifning om
huru detta går till. Han skulle också sjelf döpas den dagen.
Två gången om året, nämligen den 13e Augusti och 19e Januari
(ell. 6e g. st.), hålles ett slags offentligt dop, då hvar och en,
som vill, och som känner sig tryckt af sina synder, kan blifva
döpt på nytt och derigenom renad från all skuld. Både yngre
och äldre låta derföre dels en gång hvart år, dels med flere års
mellantid döpa om sig igen. När sådant dop skall försiggå,
ställer presten sig vid stranden af elfven med krucifixet i handen.
Sedan det lästs, messats och sjungits, doppar presten krucifixet
tre gånger i vattnet; (ty Kristus skall också tre gånger blifvit
neddoppad). Då han neddoppar det tredje gången, springa alla
dopkandidaterna, endast iklädda en lång skjorta, i vattnet och gå,
om sommarn klädda så, i kyrkan. Om vintern hugges hål i isen,
och man springer också då i bara skjortan i det iskalla vattnet;
men då man kommit upp ur elfven, påtages en pels, och i denna
går man till den uppvärmda kyrkan, der man bugar och korsar
sig, till dess man blifver torr. "Blir ingen sjuk eller förkyld
efter ett dylikt vinterbad?" frågade jag värden. "Nej", svarade
denne, "man blifver tvärt emot rigtigt frisk och rask derefter".
Kyssen har en tjock hud, som är brunbarkad derigenom, att
barnen om sommarn oftast gå så godt som nakna. Menniskor,
som bada sig, se ut att ha lika brun hud som indianer.

Det är icke mera än jemnt, att folket här i Kovda tål att
jag tager fotografier. De samla sig och se med intresse, blan-
dadt med fruktan, på detta vidunderliga, här för föista gången
sedda instrument, som gifver taflor af allt. Några af stadens
gamla starovjer-kärringar, säger min tolk, begynna mumla om,
att sjukdom kommer öfver menniskorna af sådant väsen, och att
det borde förbjudas. Imellertid hafva de nu sett, att jag foto-
graferat, icke allenast forstmästaren och hans fru, utan också
deras egen prest, lifs lefvande och oskadd, med medalj på bröstet



316 Ryska Lappland.

Det var här i trakten som en finsk språkforskare en gång be-
skyldes för att förgifta brunnarna med innehållet af sitt svarta
bläckhorn, och menniskorna gåfvo sig icke tillfreds, förr än de
tvungit honom att dricka ur innehållet, och på det sättet på sig
sjelf bevisat dess — visserligen mycket tvifvelaktiga — oskad-
lighet, när det användes på detta sätt.

Den 12e Avg. var jag åter i Knashja och skulle, efter som
bestämdt var, resa genom Nordkarelen till Nordfinland. Pado-
roshjnaja, som hittills gjort god nytta, hjelpte icke längre här i
det inre af landet, utan man måste ackordera sig fram. Det
var likväl icke brist på folk, som var villigt att skjutsa, och jag
kom öfverens med tre kareler, som lågo på bygnadsarbete i
Knashja, om att skjutsa 100 verst, till insjön Oulangansuu, för
10 rub., då deremot padoroshjnaja-skjuts skulle utgjort 1\ rub.
Afståndet från Knashja till den första stora insjön Koutojärvi i
Karelen, är icke längre, än att man makligt spatserar det på 1£
timme. Vägen lutar helt obetydligt uppföre, och insjön kan,
efter hvad aneroiden utvisar, knappt ligga 120 fot öfver hafvet.
Koutojärvi betyder bred-sjön, (lapp. goudo, bredd), och han för-
tjenar sitt namn, då han är nästan lika bred som lång.

Vid stränderna af Koutojärvi bor blott en enda familj. Man
kan redan på förhand veta, att det dä hvarken kan vara någon
ryss eller karel; ty båda dessa hafva samma natur som de så
kallade sällskapsfoglarna. som häcka tillsammans flockvis. För
att kunna trifvas, måste de nämligen nödvändigt hafva grannar
eller bo tillsammans i byar. Mannen vid Koutojärvi är således
ganska rigtigt en kolonist från Finland. Han har uppfört ett
ordentligt hus och gör försök med att odla korn. Det första
ställe, der man på resan norr ifrån får se en åker, är hos finnen
Kurvomen. Kornet stod utmärkt vackert, men oaktadt Kouto-
järvi ligger ungefär 3 breddgrader sydligare än Alten, frysa lik-
väl åkrama bort här oftare, än de fullmogna.
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I Nordkarelen finnes, lika litet som i sjelfva Lappland, någon
landsväg. När man derföre vill resa från Koutojärvi eller från
den ena till den andra af de stora insjöar, af hviika landet är upp-
fyldt, måste man antingen gå genom skogen, öfver åsar och myrar,
eller följa elfvarna mellan insjöarna Den elf, som löper mellan
Kouto- och Päajärvi, har just icke valt den kortaste vägen, utan
gör en stor krok och bildar på vägen fyra mindre insjöar, Tuti-
järvi, Susijärvi, Kuanjärvi och Soukelojärvi. Man gör likväl
rättast i att följa elfdraget, ty det är farbart med båt, och om
man följer det, kommer man förbi flere bebodda platser och
karelska byar, då man deremot på vägen genom skogen icke
finner annat än den dystraste ödemark.

Tutijärvi. Susijärvi. Ruanjärvi.

Jag hann fram till Tutijärvi på eftermiddagen den 13e

Augusti. Denna insjö förekom mig vackrare än någon, jagförut
sett på hela resan. Men ingen kolonist har ännu uppslagit sin
bostad här. Förr i tiden skall här och på andra ställen i Nord-
karelen hafva bott fiskarlappar; men de äro nu försvunna, utan
att ännu hafva efterträdts af kolonister.

Tutijärvi är omkring 3 verst lång och har blott några få
öar, men stränderna bilda de vackraste, bågformiga och skog-
bevuxna näs, som man vill se. Dessa lågo på östra sidan i
den klaraste belysning af aftonsolen, då vi rodde öfver insjön,
och strandens besynnerligt formade furuträd afspeglade sig tydligt
i den blanka vattenytan. Furan växte nämligen här och på
andra ställen i Karelen utmed sjöstränderna alldeles som tår-
pilen. Från en rak, qvistfri stam utskjuta i toppen tre väldiga
armar, hvilkas fina, långa grenar hänga så långt ned, att de
nästan beröra jorden. Jag såg ett ensamt sådant furuträd redan
vid Koutojärvi och fann dem också sedan i närheten af Kuusamo



318 Ryska Karelen.

i Finland, men här vid Tutijärvi stodo de i mängd längs hela
sjöns stränder, unga och gamla om hvarandra. Några voro ut-
döda eller förtorkade och stodo qvar som skelett mellan de
friska, andra lågo hälft öfver inpå närmaste granne. Orsaken till
denna besynnerliga växt ligger sannolikt i jordmånens antingen
bergiga eller vattenhaltiga beskaffenhet. Af den ena eller den
andra orsaken måste trädets hjertrot hafva blifvit hejdad i sin
växt på djupet. Till följd häraf ruttnar toppen, och de öfversta
grenarna växa icke allenast oproportionerligt starkt, utan då ingen
spetsig topp längre hindrar snön att lägga sig i tunga massor
på grenarna, böjas dessa efter hand så nedåt, att furan till slut
far denna besynnerliga likhet med tårpilen.

Ingen fisk hoppade på vattenytan, icke heller säg jagnågon
vattenfogel. men då vi rodde förbi en vassbevuxen vik, mellan
två näs, stördes en gädda i sin ensamhet vid ljudet eller åsynen
af båten och for ut genom vassen, så att man på ringlama i
vattnet tydligt kunde se hvad rigtning, hon tog. Olyckan ville,
att hon pä vägen ut fick se den konstgjorda fisk, som jag hade
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hängande på min ref bakefter båten, och icke kunde motstå
frestelsen att göra ett napp efter denne för att taga honom med
sig. Men följden blef, att hon kom att följa med oss. Pä en

af öarna hvimlade det af sidensvansar. Största delen tycktes
vara ungfogel, så att det är temligen säkert, att sidensvansen
kläcker här och på andra ställen i Karelen, i synnerhet kanske
på öarna och på stora bråten i närheten af sjöarna, der jag sedan
också såg stora flockar af ungfogel.

Vid nästa insjö, Kuanjärvi, bo sju åboar. Alla äro kareler,
som lefva af fiske, boskaps- och renskötsel. Den mäktigaste
bland dessa hette Jeremei. Jag tog således in hos honom och
blef här, som öfverallt, välvilligt mottagen. Han ägde 15 kor,
3 hästar och omkring 300 renar och kunde således anses för
en mycket välbehållen man. I hans hus fanns också ett eget
rum för resande; men jag vågade icke begagna det, då väggarna
rundt omkring buro blodiga spår af, att andra resande före mig
försökt ett utrotningskrig mot odjur. Jag föredrog derföre att
ligga i ett uthus, der jag fann en temligen beqväm säng i en
karmsläde. Visserligen kunde jag här vara utsatt för att blifva
plundrad, och, efter hvad man berättat mig om karelerna, lär
man bland dem kunna vara utsatt för både öfverfall och mord;
men jag vaknade om morgonen, utan att hvarken djur eller
menniskor oroat mig på minsta vis.

Den 16e Augusti reste jag öfver Soukelojärvi, på hvars
östra strand ligger en mindre karelsk by. Jag gick in pä en
af gårdarna och bad om att få viilibytti eller filbunke att äta.
Denna serverades mig i en fyrkantig, flat skål af näfver, som här
brukas i stället för trä- eller stenkärl. De förstodo att göra
dessa näfverskålar så täta, att de behöllo mjölken lika bra som
en vanlig träbunke. Mjölkbunkar af trä begagnades likväl också,
men troligen bjöds mjölken åt mig i en näfverskäppa, derföre att
jag, såsom vantrogen, genom min beröring med den gjorde den
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så oren, att den icke mera kunde begagnas. Men det var sedan
icke svårt att ersätta den med en nytt exemplar af samma sort.

Man hade förut berättat mig, att karelerna voro förskräck-
ligt tjufaktiga, och att man följaktligen måste taga noga vara

på alla småsaker af sin packning. I Finnmarken hade de heller
icke något godt namn om sig i sådant hänseende, men här i
deras eget land märkte jag som resande ingenting sådant; tvärt-
emot måste jag gifva dem intyg om ärlighet. Just som jag
åter stigit i båten och skulle ro min väg, öppnar hustrun i huset
fönstret i stugan, der jag bott, och ropar ned till oss, att jag
glömt qvar min silfversked, hvarmed jag ätit mjölken. Lika så
kom Jeremei sedan roende flere mil efter oss, med några saker,
som jag låtit tvätta hos honom, men glömt att taga med mig.

Vid Soukelojärvi såg jag det första potateslandet, men längre
söderut i Karelen finnas de allmänt. Från Soukelojärvi lemnar
man hufvudvattendraget och går öfver till en mindre insjö, Sip-
ringi, som har utlopp i den stora sjön Pääjärvi, o: Hufvudsjön.

Pääjärvi.

Jag anlände till byn Oulangansuu vid Pääjärvi om af-
tonen den 16e Augusti. Pääjärvi skall vara omkring 50 verst
lång och 20—30 verst bred. Min reskamrat, professor Daa,
hade varit här på sin väg till Finland, och den mest välmående
man i byn, Prokoti Nikitin, som således visste, att det skulle
komma ännu en Rujalainen eller norsk resande, mötte nere vid
stranden vid min ankomst och helsade på svenska. Behagligt
öfverraskad härvid, började jag tala med honom på detta språk;
men antingen jag icke talade svenska rigtigt bra, eller hans förråd
af svenska ord var högst obetydligt, var följden den, att, då vi
kommo upp till huset, hade samtalet småningom öfvergått till
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finsk-karelska, och sedan funno vi oss bäst betjenta med att be-
gagna detta som ömsesidigt meddelningsmedel.

Prokoti var eljest ryss till födseln och talade detta språk
flytande. Han ägde 4 kor och 3 hästar och tycktes vara en
välmående man. Ehuru han äger en stor gård, tillbringar han
likväl icke sin mesta tid med att sköta denna, utan med att resa
omkring som laukku-ryss, (renselryss), svarande mot benäm-
ningen "skrseppekar" i Norge och med samma ändamål för
ögonen.

En stor del kareler resa omkring som laukku-ryssar och
finna sina mest lattrogna köpare i Finland. Från Nordkarelen
resa de till Uleåborg och derifrän med ångbåt till St. Peters-
burg eller till och med till Moskva för att göra det möjligast
billiga inköp af allahanda saker, i synnerhet grannlåtskram. Med
en fullpackad laukku eller rensel på ryggen vandra de sedan
genom Finland och bjuda ut sina varor i bondgårdarna. De
beskyllas för att vara en pest för goda seder, hvar helst de färdas
fram, både i Finland och i sina hembygder. Denna handels-
talent hafva karelerne lärt af ryssarna eller ärft genom blandning
med dessa; ty den äkta finnen inlåter sig icke gerna i handels-
spekulationer, utan håller sig helst till det solida, säkra, simpla
och ärliga arbetet på sin gård. Oaktadt min värd rest i Fin-
land och Ryssland och är mera civiliserad i drägt och maner
än en vanlig karel, tål man likväl icke heller här, att jag äter
ur familjens kärl. När jag t. ex. får in en mjölkbunke, måste
jag tälja en pinne och med den skilja grädden från kanten för
att låta slå upp mjölken i min egen kopp.

Castrén berättar, att denna starovjerernas tro på rent och
orent går så långt, att när en häst från ett vantroget land eller
en vantrogen bygd dricker af en gammaltroende bys brunn,
blifver denna oren, — och påstår, att han sjelf en gång var
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utsatt för obehagligheter af sådan anledning. Eljest måste jag,
hvad mig angår, berömma menniskorna här för att vara särdeles
vänliga, tjenstvilliga och ärliga; ty jag har icke mist så mycket
som en tändsticka, oaktadt det icke fattats dem tillfälle att snatta
småsaker.

Omkring min värds gård stå mycket vackra kornåkrar, men
man påstår, att kornet här oftare fryser bort, än det mognar.
Hufvudorsaken är kan hända den, att man här ännu alldeles
icke forstår att leda bort vattnet från sina marker, hvarför de
nästan öfverallt äro vattensjuka.

Bäst lyckas det derföre också här med att odla råg på af-
brända bråtar. Sådana huggas i en fyrkant midt i en skogs-
backe. När allt träverket är uppbrändt, sås korn i askan, men
blott ett enda år. Derpå hugges skog på ett nytt ställe och
brännes. På sådana afbrända fyrkanter växer sedan endast löf-
skog upp igen, och sådana fyrkantiga löfskogsfläckar ser man
många häromkring i alla skogsbackar, der de med sin gröna
löfrikedom utgöra en skarp motsats till den mörka granskogen.

Öfverallt här i Nordkarelen brukas dels halm dels furubark
till blandning i mjölet, som begagnas till bröd. Halmen anses
för bättre mjölökning än barken. Furubarkens inre, hvita del
fläkes af och torkas, hvarpå den med en tjock stock eller stöt
krossas i en trämortel eller hög träbytta. Till slut finmales den
med handqvarn och tillsättes sötigt eller skadadt rågmjöl, som
säljes billigare än väl torkadt mjöl.

I Oulangansuu finnes ett af de flere mjölupplag, som den
ryska regeringen sörjer för att hafva i de kornfattigaste distrikten
till billig försäljning för befolkningen. Förrådet här plägar vara
2000 pud, som föres hit om vintern med renskjuts från Kem.
Mjölet säljes mot kontant för 1 rub. pr pud, (i Norge för c. 4
marker 12 sk.), alltså här c. 24 sk. billigare än i Norge. Men
då de fattiga köparne icke alltid hafva kontanter, när magen är
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tommast, drifva utsäljarne ofta ocker vid försäljningen af sta-
tens mjöl.

Längs Pääjärvis stränder ligga 8 byar eller samlingar af
gårdar, nämligen på vestra sidan, räknadt norrifrån, följande:
1) Kankahin kyla med 10 gårdar eller grannar, 2) Oulangansuu
med 14 grdr, 3) Toavo med 3 grdr, 4) Kormonen 2 grdr, 5)
Laitasalmi med 9 grdr, 6) Sofiansuu med 17 grdr, — och på
östra sidan: 7) Niska 7 grdr och 8) Majaldhti 7 grdr.

Då befolkningen blott under ungefär hälften af året kan äta
kött, men för öfrigt måste lefvaaf bröd och fisk, idkas fisket
här också af hvar gård i stor skala, dels i Pääjärvi, dels i elfvar
och i andra insjöar.

Så hafva invånarna i Oulangansuu stad tillsammans 1,900

garn och 9 notar. Hvart garn är c. 15 famnar långt och hvar
not c. 100 famnar. Staden har 120 inbyggare; således finnas
der 15—16 garn pr individ. En förnuftig hushållning med sjöns
rikdom pa fisk vore följaktligen högst angelägen, men ännu har
man icke här det ringaste begrepp om artificiel fiskökning. Jag
gaf min värd den nödiga — om än tarfliga — upplysningen
härom; men man lyssnade med sä klentrogen min till min be-
rättelse om, att man kunde så ut rom i elfven, ungefår som
man sar korn på åkem, och att det lika visst bleffisk af rommen,
som ax af sådden, att jag fruktar för, att ingen skall finna det
mödan värdt att göra något försök med artificiel fiskodling.

Alla här veta att berätta, att i gamla dagar lappar bott
omkring Pääjärvis stränder, så som de nu bo omkring Imandra
och andra sjöar i det egentliga Lappland. Man räknar, att der
ännu bodde några på den stora nordiska krigstiden eller för
ungefär halftannat århundrade sedan.

Flere ortnamn vittna också om, att lappar drifvit omkring
här i nejden, t. ex. landtungan Kota-niemi, gamme-näs, som
ligger i närheten af Oulangansuu. Här skola de hafva bott om
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sommarn, då de deremot om vintern bodde på det näs, der nu

Kanhakin kyla ligger. På ön Kekoni, 10 verst derifrån, skola
de hafva haft sin begrafningsplats, liksom de nu hafva den på
ön Mogilnyi ostrov i Imandra. Der lära ännu finnas spår af de
brädtak, som legat öfver grafvarna.

På en och annan bråte i närheten af sjön finnas stenrösen
af ett par alnars diameter, med tydliga spår af att stenarna
varit starkt utsatta för eld. Karelerna kalla dessa stenhögar
Lapin kotat, lappgammer, och påstå, att de icke äro --tämän
Jcansan tekoja'-, deras eget folks verk, utan härleda sig från forn-
tidens lappska befolkning. Omkring en sådan stenhög såg jag
spår af en femkantig timring, i hvars bakhörn stenhögen låg.
Den omständigheten, att lapparne bygga sina jordgammer runda,
och att denna form också här tillnärmelsevis var utförd med
timmerstockar, talar något för det anförda påståendet.

Stenhögarna kunde då vara lemningar efter den samman-
störtade spisen eller uppmurade eldstaden. Att lång tid för-
flutit, sedan det ställe, som jag såg, beboddes, är säkert; ty
innanför bjelkringen hade en gran växt upp, som höggs
ned för 10 år sedan, då bråten afbrändes till rågland. Jag
kunde räkna 90 ringar på stubben, som stod qvar. 100 år voro
således minst förflutna, sedan granfröet föll ned på lappkojans
ruiner.

Under gräfning tätt vid en åker i närheten af Oulangansuu
fann en karel för 10 år sedan strax under jordytan en liten yxa
— af en form, mycket olika med den nu brukliga karelska —

liggande vid sidan af skelettet af en "lapp". Må hända har
denne, som den siste mohikanen, här fallit i tvekamp med en
invandrande karel eller finne.

Några egendomligheter i karelernas språk här i trakten tyda
också på forntida samlif med en försvunnen lappsk befolkning.
Så heter en kam här tukka, lapp. tschokkom. En ripa heter riekka
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lapp. rievsak. Vaara, fjäll, lapp. värre. Tärvänä brukas som
helsningsord, lapp. därvan, (väl), %od dag. Likaledes brukade
karelerne här i trakten helsa på hvarandra på lappskt vis, med
att lägga högra handen öfver hvarsandras venstra skuldra, eller
att hälft omfamna hvarandra. Att gnida näsa mot näsa hafva
de likväl icke tagit i arf efter lapparna.

Från Oulangansuu till Saari.

Det var min mening, att, innan jag lemnade Karelen och
reste öfver till Finland, göra en hastresa från Oulangansuu vid
Pääjärvi till ön Saari, i den stora insjön Tuoppajärvi, der
starovjererna för 15 år sedan hade sitt förnämsta tillhåll och
ett slags kloster.

Jag lemnade Oulangansuu den 19e Augusti kl. 7 förmid-
dagen, men måste i anseende till stark motvind lägga i land
vid en ö och hann om aftonen kl. 8 icke längre än till Laita-
sdlmi, fram emot Pääjärvis södra ände. Uppehållet på ön be-
gagnade jag att taga en fotografi af stranden och mitt skjuts-
folk, som planchen utvisar. Dessa voro nämligen tillfälligtvis
representanter för tre olika grader af civilisationen i landet. Min
värd, Prokoti, hör till den finaste klassen. Han har varit i Pe-
tersburg och Moskva. Han är klädd i svart bonjour, har mössa
på hufvudet och tombaksurkedja i vestfickan. Efter honom kommer
n:o 2, som har varit på fiske i Norge, der han köpt sig en penn-
sylvania-skinnsmössa och en isländsk sticktröja. Den tredje är en
äkta, oförderfvad infödd, som reser bort på skjuts många mil
utan någon ting på hufvud, händer eller fötter, endast klädd i
en blångarnsskjorta, som hålles till kring lifvet med ett tåg,
flätadt af vidjerötter. Det är han, som satt det konstgjorda redet
upp i granträdet, så att vildänderna skola kläcka deri. Jag blef
qvar på Laitasalmi öfver natten, och meuniskorna här visade
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sig vänliga och förekommande, men jag blef här för första gången
öfverlupen af tiggare. Allt tydde också på stor fattigdom, som
för en stor del kan hända far tillräknas religionsbekännelsen,
som icke tillåter invånarne att begagna landets naturligarikdoms-
källor eller att lefva hufvudsakligen af boskapsskötsel.

Från Laitasalmi, (sdlmi, sund) reste jag den 20e Augusti
till Sofiansuu, eller på ryska Sofienga, som ligger vid utloppet
af elfven, som kommer från Tuoppajärvi. Jag fick här det bästa
logis, i det prydligaste bondhus, som jag såg på hela färden,
hos karelem Jefsei Pestrikof, en starovjer och laukkuryss, som
hade rest mycket som handelsman mellan Helsingfors och Åbo
och derföre också kunde tala hjelpligt bra svenska.

Huset bestod af en stor stuga, 22 fot på den ena och 21
fot på den andra leden. I denna fanns den sedvanliga ugnen,
c. 7 fot i fyrkant. Uppe på den och en lafve under stugutaket
furmos sofplatserna för menniskorna om vintern; om sommarn
lågo de på golfvet i stugan. Denna stora och rymliga stuga,
som hade 6 små fönster, skildes genom en gång från två andra
rum, af hvilka det ena begagnades som gästrum, det andra som
förradskammare.

Många eller må hända alla här äro starovjerer. De hafva
sitt församlingshus hos min värd, hvars äldre broder håller guds-
tjenst för dem eller läser ur de gamla böcker, hvilka de er-
känna för de enda, som innehålla det oförderfvade Guds ord.

Jag träffar här omkring i byarna vid Pääjärvi ofta på folk,
som hafva varit i Norge på fiske, i synnerhet vid Vardö, och
som plötsligt begynna använda några förtviflade, förvrängda norska
ord. De hafva stora tankar om Norges rikdomar och rosa norr-
männen; ty de förtjena bra på den tiden, då de uppehålla sig
i Finnmarken, och lefva godt, då de antagligen icke strängt
hålla fastan, utan under främmande förhållanden äta, hvad som
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bjudes dem. Men Gud bevare oss väl för någon kolonisation
af dessa icke köttätande menniskor med deras starovjer-prester!

Karelerna måste i sina husliga förhållanden visst vara ett
sällsynt fogligt och fredsamt folk. Jag sluter dertill af den om-
ständigheten, att på Oulangansuu bodde 3, och här på Sofienga
bo 4 gifta bröder fredligt tillsammans i ett hus och förlikas i
ett kök och om en eldstad. Man måste helt visst resa både
långt och länge för att kunna, så som här, besanna Skriftens
ord: "Huru godt, att bröder bo endrägteligt tillsammans!"

Från Sofienga skjutsade min värd, Pestrikof, hans hustru
och svägerska mig till Tuoppajärvi prostgård. Qvinnorna visade
sig vara lika flinka och uthålliga i att ro som karlarna. För öfrigt
förklarade Pestrikof, att han och hans folk voro de enda ar-
betsföra i hela byn. I alla de andra gårdarna voro menniskorna
alldeles utmagrade och eländiga af svält; ty der fanns icke en
mjölsmula hos dem, och de dugde således hvarken till att ro
eller utföra något annat ansträngande arbete.

Elfven, som kommer från Tuoppajärvi, löper helt stilla som
en lugn bäck, tills man hinner till ett lodrätt strömfall, som
kommer rakt ut från Tuoppajärvis stora vattenmassa. Forsen
är vacker och imponerande, då vattenmassan är så stor som i
Lavgen. Efter hvad min aneroid utvisade, ligger Tuoppajärvi
44 fot högre än Pääjärvi.

Båten dragés fram på en väg, der tvärstockar äro lagda,
förbi forsen, och man kommer med ens alldeles upp i Tuoppa-
järvi. Vi fingo god vind, och det gick raskt åstad mot "Saari u

eller ön, der prestgården ligger. Denna kunde vi ännu icke
skönja, men insjön låg framför oss som ett haf; ty i sydost ser
man intet annat än himmel och vatten. Stränderna äro mycket
låglända och skogbevuxna. Tuoppajärvi har således en långt
större bredd än Imandra och gör ett mera storartadt intryck
än denna.
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Jag ankom vid middagstiden till ön, der presten bor, och
gick upp mot prestgården, nyfiken att se, huru en sådan såg
ut här, midt inne i ryska Karelen. Jag fann presten sysselsatt
med att slå hö, då jag kom in på gården, och helsade på honom,
Lyckligtvis förstod han karelska, så att vi kunde tala tillsammans
utan hjelp af min ryska tolk. Detta var den enda af de visser-
ligen icke många prester, som jag träffade på resan, som kunde
tala sin karelska församlings tungomål. Gudstjensten förrättar
han likväl på ryska, som de fleste kareler också förstå. .

Utan minsta besked om, hvilken jag var, hvarifrån jagkom,
eller hvad jag ville, mottog presten Kamkin mig högst före-
kommande och inbjöd mig gästfritt att träda in i sitt tarfliga
hus. Strax efter kom ''Samovaren* eller sjelfkokaren, det ryska
theköket, in, och jag undfägnades med en kopp förträffligt the.

Prestens inkomster gå knappt upp till mera än omkring
300 rubel årligen, och han är derföre nödsakad att sjelf både
sia sitt hö och skörda sitt korn. Han har en kapellan, som bor
i huset näst intill, och två klockare, men, efter hvad jag sedan
hörde, skulle församlingen icke bestå af mera än omkring 30
själar. De öfriga äro nämligen staroyjerer, som hafva sina egna
olärda prester.

Allt, hvad jag för öfrigt såg här på denna landtprestgård,
både inne och ute, röjde stor fattigdom. Uppsättningen afkreatur
på gården bestod af en enda ko, om hvars foder presten just
var sysselsatt att draga försorg, då jag kom. Icke dess mindre
höll Kamkin en son på seminariet i Archangel, der lärotiden
för att utbildas till prest är 12 år; seminariet har 6 klasser,
och den kortaste tid, som behöfves, är 2 år i hvar klass.

I prestens bostad tycktes icke vara mera än 3 rum, näm-
ligen ett hvardagsrum, som också begagnades till kök, sofrum
och skafferi. Möbleringen var tarfligare än i en vanlig bond-
stuga i Finland eller Norge. Den bestod nämligen af ett bord
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på tre ben, ehuru det var bestämdt till att hafva fyra, fasta
träbänkar rundt kring väggarna samt en stol. På väggen hängde
en spegel, några helgonbilder, en tafla af Solovetski kloster, ett
porträtt af en metropolit, och ändtligen, hvad jag minst af allt
hade väntat att finna här, hvarföre jag också vid första ögon-
kastet icke rigtigt ville tro mina egna ögon, — porträtt i glas
och ram af Oscar och Josephina. Men oaktadt allt var i yttersta
grad tarttigt i denna prestbostad, var likväl det, som fanns, put-
sadt, rent och blankskuradt.

Jag hade blott några få timmar att uppehålla mig på ön,
da jag nämligen icke ville sätta inbyggarna i förlägenhet med
att skaffa mig logis öfver natten, och ryckte derföre snart fram
med spörsmålet, om jag finge lof att fotografera prestgården och
kyrkan. Det var långt från, att presten hade något häremot;
tvärt emot stälde både han, kapellanen och sonen — äfvensom
ett par barn i blotta skjortan — sig upp, så att de kommo med
en miniature. I det samma som jag tog locket af objektiv-
glaset, kommo presthustrun och en annan qvinna om hörnet, bä-
rande mellan sig en vattenså på en stäng, lagd öfver axlarna.
De blefvo på en vink af presten stående, och jag fick således
så godt som hela prestgårdsbefolkningen med på taflan.

Denna ö i Tuoppajärvi, som dels benämnes Saari, (ön före-
trädesvis), dels Pyhä saari, den heliga ön, eller nu på senare
tid, sedan en ortodox prest här tagit bostad, Pappilon saari,
Prestgårdsön, var för omkring 15 år sedan hufvudsätet för traktens
starovjerer.

Starovjerer eller ganimaltroende

Af de 16,703 kareler, som bo i den kemska ujesden eller
norr om staden Kem, räknar man, att minst hälften hör till
denna också i det öfriga Kyssland mycket utbredda sekt. De
kalla sig sjelfva Starovjerer, gammaltroende, under det att stats-
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kyrkan kallar dem Raskolniker, (o: heterodoxi, af raskol, från-
skilnad). Som bekant är, bildade sig denna sekt i den grekiska
kyrkan, då patriarken Nikon (1666) införde en ny bibelöversätt-
ning med flere liturgiska förändringar. Bland de många, som
icke ville finna sig i den nya bibelöfversättningen m. m., voro
också munkarna i det rika klostret på ön Solovets i Hvita hafvet.
Efter en lång belägring blef klostret intaget och munkarna sprid-
des. Flere flyktade till Pomorien eller Karelkusten och funno
en tillflyktsort på en öde ö i Tuoppajärvi, hvarifrån de utbredde
sin lära bland karelerua. Denna deras tillflyktsort var obekant
för regeringen ända till 1770.

På ön lågo en gång icke mindre än 30 gårdar och ett klo-
ster med 300 munkar. Klostret fick rika gåfvor, och pilgrimer
samlades der från fjerran trakter. Till raskolens framgång bidrog
också, att i förra århundradet icke flere än 2 prester furmos i
det inre af Pomorien. Under de senaste 20 åren hafva deremot
6 nya prestgäll blifvit upprättade der. På fastlandet, 8 verst
från ön, på ett ställe, som ännu bär namnet Skita, (o: Eremit-
ställe, Kättarebol), fanns då för tiden också ett nunnekloster,
hvars innevånarinnor skyllas för att hafva stått i ett mera än

passande förtroligt och intimt förhållande till munkarna på Saari.
Huru det må hafva varit eller icke, fann imellertid den ryska
regeringen sig befogad att, för omkring 15 är sedan, göra ett
tvärt slut på detta oväsen eller den starovjerska helgedomen.

Invånarne förjagades och spridde sig hit och dit. Flere
flydde öfver till Finland, och en och annan bor fortfarande der
och bibehåller förbindelse med sina trosförvandter i Karelen.
Husen nedrefvos, och af de 30 gårdarna finnes nu intet annat
än ruiner, i hvilkas midt man ännu kan se de murade källrarna
gapa i luften som fallgropar. Småskog och ogräs betäcka snart
de förr odlade markerna, så att ön åter, som förr, blir en vild-
mark, så när som pä den lilla fläcken, som odlas af presten.
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On har så fruktbar jordmån, att både säd och många slags rot-
växter skulle kunna odlas här. Man påstår till och med, att,
om än säden fryser i bygderna deromkring, står den oskadd på
"Saari" i Tuoppajärvi.

Efter koloniens ödeläggelse skickades en ortodox prest hit,
och Tuoppajärvi utgör nu ett eget prestgäll. Men kyrkan på ön,
som står qvar sedan starovjerernas tid, besökes blott af några få
menniskor på de stora högtiderna. Befolkningen omkring insjön
är och förblifver starovjersk.

De karelska starovjererna lära vara i hög grad okunniga.
Men då mängden af dem ingen synnerlig idé har om den sekts
lärdomar, hvartill de höra, beherrskas de heller icke af den hos
sekterister så allmänna fanatismen. De visade, hela den tid, jag
färdades bland dem, hvarken fördömmelselust eller omvändelseifver.
I de trakter, som ligga närmast de ryska kustländerna, förstå de
det ryska språket, men fortfara likväl att sins imellan tala karel-
ska. I byarna i det inre finnas mycket få, som kunna ryska.
"Man träffar derföre många'-, säger en rysk författare Tschubinski,
"hvilkas hela kristendomskunskap består*, (som de flesta lappars),
"i att kunna framsäga bönen: Gospodi Jesuse Kriste, siiine
boghii, pomilui nas!" Herre Jesus Kristus! Guds Son, för-
barma Dig öfver oss.

De karelska starovjererna utmärka sig genom att hålla en
ännu strängare fasta, än de ortodoxa, oaktadt mera än hälften
af dagarna i ett ryskt år äro fastedagar också för dessa. Under
de sista 7 veckorna före påsk får nämligen den ortodoxe förtära
hvarken kött, fisk, mjölk, ägg eller smör. Under 5—6 veckor
före St. Peters dag och under 6 veckor före jul får icke förtäras

kött, mjölk, ägg eller smör. Under 15 dagar i Augusti hålles
sträng fasta, till firande af jungfru Marias död. Hvar och en

måste fasta eller icke äta annat animaliskt än fisk, alla ons-
dagar och fredagar året om. Utom dessa allmänna fastedagar
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måste man dessutom fasta en hel vecka, innan man mottager
sakramentet, då man dertill äfven afhåller sig från läckerheter,
såsom socker och cigarrer, samt från allt, som är kokt vid eld.

Starovjererne låta sina barn begynna att iakttaga fastan,
strax de äro afvanda från modersmjölken. Då starovjeren blifver
öfver 60 år gammal, skarpes fastan till den grad, att han hela
året om onsdagar och fredagar icke får njuta annat än bröd,
salt och vatten.

För öfrigt lägga starovjererna stor vigt vid långa andakts-
öfningar. Under flere timmar kunna de således stå bugande och
korsande sig framför en helgonbild. Likväl hindrar icke detta
att de ju imellanåt kunna göra ett uppehåll och derunder sins
imellan spraka om helt veridsliga saker, för att derpä åter med
förnyad ifver taga till med korsning och bugning.

Starovjererna korsa sig med tummarna och de båda sista
fingrarna satta tillsammans, under det att den ortodoxe brukar
tummarna och de båda första fingrarna eller pek- och langfingret.

Starovjererna gå aldrig i de ortodoxas kyrkor. De hafva
sina egna äldste eller prester, som döpa deras barn, viga, skrifta
och öfver hufvud utföra de presterliga förrättningarna.

De skilja sig också från de ortodoxa genom att vara utom-
ordentligt nogräknade med att icke äta tillsammans med annor-
lunda troende, och tåla ännu mindre, att dessa förtära något ur
deras kärl eller röra vid dessa. De voro på det hela taget, som
Paulus säger i Col. 2, 21, i hög grad "besvärade med stadgar:
Du skall icke komma vid det, icke smaka det, icke handtera
det!" Härpå har jag redan förut anfört flere exempel. Äro för-
äldrar och barn af olika bekännelse, hvilket icke så sällan är
händelsen, när barnen med våld äro döpta af den ortodoxe pre-
sten, utan att åter hafva blifvit omdöpta af starovjererna, äta de
icke vid samma bord eller af samma kärl. Icke heller gå de
på samma gång i badstugan.
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MaD berättade i den närmaste finska bygden, Kuusamo, att
starovjerernas äldste stundom föreläsa ur sina gamla böcker, hvad
de sjelfva finna för godt, då de icke kunna kontrolleras af den
i läsning okunniga mängden. Man påstod, att deras böcker icke
alltid äro tryckta, utan skrifna efter tryckta eller afskrifna efter
andra skrifna exemplar, och naturligtvis har det genom denna an-
ledning varit lätt att få in i bibeln hvad som helst. Naturligtvis
får ingen ortodox se dessa böcker. De gömmas undan på säkra
ställen, när regeringens embetsmän väntas.

För något öfver 20 år sedan hade sålunda några starovjer-
prester inbillat sina anhängare, efter sina bööker, att det var stor
synd att äta potates, och grundade detta förbud på följande historia:

Två bröder lefde tillsammans på en gård. I begynnelsen
lefde de i fred och enighet, men till slut blefvo de oeniga och
begynte kifvas och träta. Länge trätte de; så dog den ena, men

före sin död sade han till brödren: "du och dina efterkommande
skola äta af mitt kött och blod!" Sedan blef han begrafven,
men någon tid derefter uppväxte ur hans graf en planta, som
man aldrig förr sett. Denna planta hade sin rot i hans nafle.
Plantan bar under jorden rötter, som sågo ut som stora hvita
bär. Menniskorna togo dessa frukter och planterade dem här
och der. De växte frodigt upp och utbredde sig snart öfver hela
Karelen — och menniskorna åto dem. Men nu hade denna
planta fått sin näring af en menniskas kött och blod, och der-
för borde ingen starovjer äta den. Så upphörde de i många år
alldeles med potatesodling — och ändå tyngre blef deras fasta.
Nu har man ändtligen åter begynt att odla och äta potates.

Enligt det besked, jag fick, skulle rundt omkring Tuoppa-
järvis stränder ligga icke mindre än 10 byar, nämligen: 1. Kok-
kosalmi, 2. Valasjoki, 3. Kestingi, 4. Släta, 5. Gisok, 6. Kuor-
laks, 7. Suolapohja, 8. Njilmeldks, 9. Lampahais, och 10.
Lohildks.
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Jag lemnade Saari eftermiddagen den 21a Augusti. Med
en hjertlighet, som gjorde ett godt intryck på mig här i ett så
främmande land, gaf presten mig sin välsignelse och önskade
mig lycka på resan. Ledsagad ned till bryggan af honom och
hans kapellan samt de båda klockarne med deras hustrur och en
hel flock barn, lemnade jag den ensamma ön, men skall alltid
minnas den vänliga mottagning, jag rönte under de få timmar,
som jag hade tillfälle att uppehålla mig der.

Kl. 12 på natten var jag tillbaka vid den norra ändan af
insjön, der elfven faller ut. Under forsen höll en karl på att
ljustra efter laxöring. Mina skjutskarlar berättade, att här finnes
laxöring, i^salmo ferox), af ända till 36—38 skålpunds vigt.

Karelem, som ljustrade, kom i land och tillbjöd mig att
hvila natten öfver i hans fiskarstuga, som stod nära invid forsen;
men mitt skjutsfolk hade just berättat en röfvarhistoria, som
nyligen tilldragit sig här, da en resande blifvit beröfvad alla sina
saker, medan han sof i den stugan, som nu erbjöds mig, och
dertill bestulits på den båt, som han skulle begagna öfver Tuoppa-
järvi. Jag kände derför ingen synnerlig lust att mottaga till-
budet. Dertill kom, att mannen hade ett så röfvaraktigt utse-
ende, att jag var rädd för att han kunde hafva lust till att göra
samma streck med mig. "Köfvaransigtet" hjelpte oss imellertid
med att draga bäten förbi forsen och var mycket tacksam för
de kopek, som jag gaf honom för den handräckning, han lem-
nade oss.

I det klaraste månsken rodde vi om natten utför den stilla
löpande, stora Tuoppaelfven, som slingrar sig fram förbi helt
laga och öfverallt med skog tätt bevuxna stränder. Det gick nu
naturligtvis mycket lättare än uppåt, och mina båda rodderskor
förkortade dessutom tiden med att sjunga både karelska och ryska
sånger. Den af dem, som satt främst, begynte först att stämma
upp en strof, och derpå föll den längst bakåt sittande in. Sedan
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begynte åter denna, och båda sjöngo derpå tillsammans enstäm-
migt. En af såugerna: "O pääsky lintu" etc. innehöll en lof-
prisning af svalan (pääsky), som bebåderska af vårens ankomst,
och sjöngs med en något långdragen, melankolisk melodi. Vack-
rare var melodien på en rysk sång: "Po seleni, po seleni- etc.
"På ängarna, på gröna, gröna ängarna" etc. Rätt som det var,
blef en och annan andfamilj störd i sin nattro vid ljudet af år-
slagen och sången och for förskräckt af nedåt eller uppåt elfven,
några flygande, andra flaxande bort med hjelp af både vingar
och ben. Det var en lätt sak, att under vägen skjuta så många,
att jag och mina båda köttätande lutheraner hade rikligt nog
för följande dag.

Karelska seder och bruk.

Följande dag, som var ett slags helgdag, blef jag öfver hos
min värd Pestrikof, en karelsk staroyjer eller gammaltroende.
Både han och hans folk hade visat sig öfver måttan förekom-
mande och vänliga mot mig, och jag var hvarken här eller
annanstädes i Karelen någonsin utsatt för något slags vrangsint-
het eller misstro, som andra resande klagat öfver under vistelsen
bland dessa starovjerer eller så kallade raskolniker. Men natur-
ligtvis respekterade jag folkets seder och bruk och vanhelgade
icke, hvad de ansågo för heligt. Jag åt icke af deras kärl och
drack icke ur deras bägare, liksom jag icke heller rökte tobak i
deras hvardagsrum. Jag hade mina egna mat- och dryckeskärl,
och i det rum, som upplåts åt mig, kunde jag fritt röka, så
mycket jag ville, utan att det förargade någon. Då det var ett
slags festdag den dagen, som jag hvilade öfver, hade en del
ungdom på eftermiddagen samlat sig ute på gräsvallen utanför
Pestrikofs hus till lek, sång och munterhet. Bland dessa kom
jag att lägga märke till ett par unga, rätt vackra menniskor,
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som uppenbarligen hade ett godt öga till hvarandra. Af värden
fick jag veta, att de just icke voro fästman och fästmö, men
"ken ties"; hvilken vet, menade han, det vore icke så orimligt,
om det blefve ett par af dem. Under leken tappade flickan en
halsduk, som gossen var otroligt snabb att bemäktiga sig och
springa bort med, förföljd af flickan, som likväl snart måste upp-
gifva försöket att få den tillbaka. Förlusten tycktes likväl icke
bedröfva den unga flickan synnerligt; tvärtom såg det nästan ut,
som om hon smålog ännu blidare åt sin lekkamrat än förut,
öfver detta rot, som troligtvis icke var det första, som han hade
begått. Af min värd fick jag sedan veta, att en karel just på
detta sätt inleder sitt frieri till en flicka. Lyckas det honom
nämligen att bemäktiga sig och få lof att behålla en halsduk
eller något annat mindre foremål, som tillhör en flicka, så är
detta ett slags pant på, att hon sedan skall säga ja. när det
officiella frieriet försiggår. Att bemäktiga sig ett sådant föremål
kan, klart nog, göras både svårt och lätt för friaren. ja det kan
från flickans sida under sken af tillfällighet till och med nästan
rakt af tillbjudas.

Min värd berättade mig sedan en hel del om de förlofnings-
och brölloppsplägseder, som dels ännu äro, dels förr hafva varit
i bruk bland de ryska karelerna. Sedan har jag läst en full-
ständigare skildring af dessa i "Trudii Archangelskavo stati-
stitscheskavo komiteta", 1865, af Tschubinski, efter hvilken jag
här vill tillåta mig att meddela följande:

Förlofningen.

När en karel blifvit intagen i en flicka, och det lyckats
honom att bemäktiga sig ett eller annat föremål, tillhörigt den
älskade, som pant på, att hon skall säga ja, väljer han en dag
en passande stund att framföra saken för föräldrar och slägtingar.
Har han funnit det passande ögonblicket, kastar han sig ned för
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föräldrarnas fötter och beder om deras välsignelse, i det han
säger: "Välsigna, fader, välsigna, moder, naitava!" (o: en, som
vill gifta sig). Derpå vänder han sig till bröderna, systrarna och
till alla dem, som bo i samma hus, kastar sig för deras fötter
och beder: "Välsigna (N. N.) till att gifta sig-. På samma sätt
beder han också om prestens välsignelse, till hvilken han likväl
först vänder sig hän, sedan han fått sina slägtingars samtycke.
Någon tid derefter väljer brudgrummen sina friaremän, 3. 5 eller
flere personer. Vanligast är då detta fadren eller brödren med
några andra af den närmaste slägten. Dessa sändas till brudens
hem för att fria.

Frieriet.

När friaremännen gå hemifrån, medtaga de ett par med löst
krut laddade bössor, och, då de närma sig gården, der bruden
bor, skjuta de af bössorna för att varsko om sin ankomst. Man
släpper in dem i förstugan eller gången, der de, efter att hafva
helsat på värd och värdinna, lägga sina mössor på tröskeln till
porten, utan att öfverskrida den, och framföra sin ärende stående.
Om värdfolket då föreslår, att de skola gå in och sätta sig, tacka
de för tillbudet, men säga: "Vi äro icke komna till gästabud,
vi äro komna för eder dotters skull, som vår brudgum önskar
till hustru!- Härpå svarade föräldrarna: "Vår dotter är icke rik,
vår dotter far ingen hemgift!" Efter detta svar säga friaremän-
nen: "Vår brudgum önskar icke rikdom, vår brudgum önskar
en hustru!"

I fall föräldrarna icke äro sinnade att gifta bort dottren,
fortfara de att bjuda in friareföljet och förmå dem att sätta sig,
hvarefter de traktera dem med mat och dryck. Detta bemötande
betyder det samma som ett afslag. Äro föräldrarna deremot
sinnade att bortgifta dottren till friaren, anmoda de icke friare-
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följet att sitta ned och traktera dem icke heller med mat, utan
bedja om betänketid och bedja följet att också framdeles besöka,
dem. De önska nämligen först rådslå om denna sak med släg-
tingar, som de kalla tillsammans till ett familjeråd. Bruden har
hela tiden icke visat sig. Friaremännen begifva sig nu tillbaka
till brudgummen och derifrån hvar till sitt.

Familjerådet.

När familjen är samlad, skärskadas saken om giftermål eller
icke giftermål. Har friaren en advokat bland familjens medlem-
mar, är det godt för honom, i den händelsen att hans sak står
på svaga fötter. Flickan frågas nu också om, hvad hon sjelf
önskar och vill. Sin mening gifver hon tillkänna på det sättet,
att hon kastar sig ned för föräldrarnes fötter, och, i fall hon är
ovilligt stämd, säger bon på karelska:
Syöttiä tähä shjuati, syöttiäkä I hafven födt mig hittills, föden

ielleh! (på vanl. finska: mig också framdeles!
Syötitte tähän asti, syöttekää

edellensä!)
I motsatt fall säger hon deremot med en blyg min och ned-
slagna ögon: '-Kerta oshjoo kuotella!-- En gång får man försöka!
Efter någon tids förlopp infinna friaremännen sig åter i bondens
hus och fråga föräldrarna, huru saken står. Vanligtvis utfäller
saken till brudgummens fördel, men i motsatt fall uppskjutes
svaret till ett annat passande tillfälle, eller också får han med
det samma rent ut ett bestämdt afslag. I det första fallet svara
föräldrarna på friaremännens spörsmål på detta sätt: "Sätt eder,
mitt herrskap, så skola vi tala om saken!" Friaremännen intaga
derpå hedersplatsen, närmast helgonbilden, hvarpå brudens fader
tänder vaxljus framför den samma, och beder alla till städes
varande att taga plats på bänkarna, som stå rundt kring stugans
väggar.
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Handslaget.

Sedan alla, som finnas i brudens hus, sutit några ögonblick
tysta och stilla, reser hennes fader sig med orden: •'■Blagoslovi
Gospodi" — "Gud välsignar-' — och efter honom alla de öfriga
och göra sin bön till Gud. Efter slutad bön tager brudens fader,
med handen betäckt med kaftanens skört, brudgummens fader i
handen, i det han säger: "Gud välsigne N. N. i en god stund!"
Brudgummens fader räcker åter på samma sätt brudens fader sin
hand med samma böneord. Derpå säga båda:
Kentämänazjanrevittäne,värä- Ho, som bryter denna öfverens-

shjtä shjata ruplia shjtrafya! kommelse, han bote 100 rub.!

Derpå följer undfägnad för friaremännen. Imellertid går
bruden omkring till föräldrarna och friaremännen, gråter och talar
med ett slags förtrytelse till föräldrarna om, "att de så tidigt
gifta bort henne, rätt som om hon varit dem olydig eller otack-
sam och icke till hjelp vid de hvarjehanda göromålen". Friare-
männen deremot beder hon, att 'de skola vara välvilliga mot
henne och lära henne förstå sin ställning. Sedan frieriet sålunda
är afslutadt, korsa alla sig för helgonbilderna och tända vaxljus
framför dem. Före afresan trakteras alla med the och bakverk,
och, dä de taga farväl, inbjuda de brudens föräldrar och släg-
tingar till besök hos brudgummen. Dessa tacka för bjudningen,
liksom föräldrarna tillika för den ära, man bevisat dem med att
anhålla om deras dotters hand:

Spasibo luvushja pitämmä! Tack för, att I hafven kommit
(o: Kiitoksia luvussapitämästä!) i hog oss!

Bruden följer icke med till brudgummen, utan bjuder några
af sina qvinliga slägtingar till sig. Också brudgummens moder
och systrar infinna sig hos bruden och hafva med sig åtskilliga
goda saker, t. ex. pepparkakor och dylikt.
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Vindrickningen.

En timme efter friaremännens bortgång begifva brudens
slägtingar sig till brudgummen på "vindrickning u, som består
deri, att denne undfägnar sina tillkommande slägtingar med the,
bränvin och frukost. Under denna sammankomst bestämmes
också tiden för "beseendet". Efter vindrickningen — och medan
brölloppstillredelserna fortfarande försiggå, sysselsätter sig brud-
gummen med husliga göromål, men bruden samlar sina väninnor
och går med dem och -gråterskan 1- från hus till hus och gråter
för slägtingar eller bekanta. Om sommarn försiggår resan båt-
ledes, men om vintern kör man med bjellror och skrammel för
slädarna. Ledsagarinnorna sjunga ryska visor, som de lärt af
ryssarna i Pomorien. Bruden, gråterskan och de personer, till
hvilka de vända sig, uttrycka sig deremot på karelska.

Inkommen i förstugan i ett hus, begynner gråterskan med
en skrikande och gråtande röst, som ingalunda är behaglig att
höra på, samt i en sjungande ton att säga: "Tagen emot mig
som förr, blifven icke vreda, för det att jag icke kommer ensam,
utan med mina väninnor!" För att mottaga dem, kommer nu en
eller annan af de äldre medlemmarna af familjen ut. Är det
en mansperson, tager han bruden vid handen och beder henne
och de öfriga att träda in i stugan; är det deremot en qvinna,
begynner hon att med gråtande stämma sjunga eller läsa: "Kom
in med oss, liksom förut, för in till oss dina väninnor!" Med
dessa ord tager den mottagande bruden i handen och för henne
in i stugan, och efter bruden följa alla de, som hafva ledsagat
henne.

Sedan bruden inkommit i stugan och under bön korsat sig
för helgonbilderna, går hon fram till den äldsta medlemmen af
familjen och omfamnar denne. I det samma uppstämmer grå-
terskan, sekunderad af bruden, en sång, hvari hon tackar den,
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som omfamnar bruden, för dess förra kärleksbevis och kärlek och
beder, att samma välvilja också framdeles måtte komma bruden
till del. På samma sätt vänder bruder sig till de öfriga med-
lemmarna af familjen, och dessa bedja henne, (fruntimren med
gråtande sång), att hon också i framtiden skall vara vänlig mot
dem och komma och besöka dem -efter gammal sedvana".

Efter denna ceremoni undfägnas bruden och hennes följe
med the och frukost, och hvar och en gifver henne, hvad han
för tillfället kan hafva: ett stycke lärft, kattun eller annat tyg,
en handduk, en skjorta, hufvudlinne eller penningar.

Beseendet.

Pa den till -beseendet" bestämda dagen tillkännagifver man
med böss-skott för brudgummens manliga slägtingar, att det är
tid att samlas hos honom. Pä detta sätt samlas det så kallade
uSugais kansa'-, brölloppsfolket. Hvar och en af dem medför ett
bröd, och när de alla äro samlade, faller brudgummen ned för
sina föräldrars och äldsta slägtingars fötter och beder om deras
välsignelse: "då han nu går ut att söka sin lycka".

Hvar och en af slägtingarna. för hvilken brudgummen böjer
sig, lyfter upp honom och säger: "Gud signe!" Men lädren och
modren välsigna honom med "helgonbilder och bröd-, (hålla
dessa saker öfver hans hufvud). Derpå begifva sig alla, med
undantag af brudgummens moder, till bruden på -Katsotus"
eller beseende. Vid afresan och under hela vägen aflossar man
skott, och ju mera knallande dess bättre. Hos bruden samlas
likaledes hennes slägtingar, och om brudgummens följe består af
10 personer, är brudens sällskap dubbelt så stort. Då man kom-
mer in i huset frågar talmannen: "Aren I färdiga till beseende?"
Af brudens slägtingar svaras da: -Ja, vi äro färdiga!" Bruden
sitter imellertid, iklädd sin bästa grannlåt, i qvinnohörnet eller
hörnet mellan den stora ugnen och väggen, dold bakom ett för-
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hänge. Den qvinna, som mottagit bruden vid hennes födelse,
närmar sig förhänget, och håller fast i det. Derpå närma sig
båda partien eller både brudgummen och brudens följe. Nu
säger jordgumman, som håller i förhänget:

Tama ci avau kultaisetta Detta öppnar sig icke utan
avaimetta! gyllene nycklar!
Talmannen går då till brudens fader, af hvilken han far

några kopek, som lemnas åt jordgumman. Hon drager nu för-
hänget åt sidan, och bruden träder fram. Då buga alla qvin-
norna sig för männen, och dessa gifva åt hvar och en af qvin-
norna särskildt 1 kopek, men åt hvar och en af de 4, som hålla
brudens flätor, skänkas 4 kopek. Derpå skänker brudgummens
följe bruden ett stycke kumatsch eller rödt kläde till en sarafan
eller lång qvinnokjortel. Bruden mottager gåfvan. men lemnar
henne derpå åt fadren till förvar. Från brudens följe lemnas nu
fram en skjorta, som fadren lägger i brudens händer. Hon går
bort, bugar sig tre gånger för brudgummen och lemnar honom
skjortan. Han mottager denna, men skakar henne tre gånger,
i fall möjligen någon ting förhexadt skulle vidlåda henne. Derpå
sätter bruden med qvinnorna sig åter bort i qvinnohörnet, men
brudgummen med sitt följe sätter sig i högsätet. Efter en liten
stunds förlopp går brudgummen med följe ut i förstugan eller
gången, der talmannen frågar brudgummen:

Otatko sia hanen? Tager du henne?
Brudgummen svarar:

Otan mia hanen! Ja, jag tager henne!
Då går talmannen åter in i stugan och säger:

Meiän asia niinkuin orrava Vår sak går lättVår sak går lätt som ekorren,
puuhun mennää! som hoppar i trädet!

Brudens fader svarar:

Niin-i meillä niinkuin orra- Också hos oss går den som en liten
vainen puuhun nousee. ekorre, som hoppar uppi trädet.
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Derpa kommer talmannen med sitt följe åter in i stugan
och begär nu ett litet bord, bordduk, skedar, bröd och salt. Han
breder ut duken på bordet och lägger brudens Bröd och der-
ofvanpå åter brudgummens bröd på bordet. Brudgummens följe
sätter sig, och talmannen vänder bordet 3 gånger rundt omkring
medsols. Härmed tager det egentliga brölloppet sin början.
Brudgummens följe sätter sig till ett dukadt bord och håller
måltid. Efter den samma gå de bort, och man ledsagar dem
ett stycke på vägen. Samma dag kommer bjudning från brud-
gummen till brudens följe. Detta undfägnas nu åter i brud-
gummens hus. Vid bortgången säger sällskapet:

Tulkd morsianta ottamaan, Kommen för att hemta bruden,
myö sentehden tulimma! derföre äro vi komna!
Brudgummen med följe går då åter öfver till brudens för-

äldrar och undfägnas der äter. Sedan hemtar man en kista,
sätter bruden på denna i qvinnohörnet och kläder på henne huf-
vudbetäckningen soroka. Brudgummen med följe går imellertid
utanför och väntar. När allt är färdigt, och brudgummen med
följe kommit in igen, för gudfadreu eller farbrodren bruden fram
till brudgummen. Bruden håller i den ena ändan af en hals-
duk, och den andra räckes åt brudgummen, då hennes ledsagare
säger:

Myö vuidaitschema - - (brudens
namn och fadersnamn) shjul- Vi bortgifva vår dotter (N. N.)
hashjelle — (brudgummens åt brudgummen (N. N.)!
namn och fadersnamn)!

Brudens sällskap säger:
Fogeln är eder, men vingfjädrarna

Lintu teiän, sulat meiän! ~
. r , .

„ 2 ,(hemgiften) aro vara!
Derpå går talmannen med sitt sällskap och med vatten, eld

och en yxa tre gånger rundt omkring brudgummen och bruden
(för att fördrifva trolldom eller "ondt* från dem), hvarpå han
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släcker ljuset, häller ut vattnet och kastar bort yxan öfver säll-
skapets hufvuden mot öster.

Hemförseln.
Derpå för man bruden bort till brudgummens gärd, sedan

man först bjudit hennes slägtingar att senare komma efter på
besök. Strax efter dessas ankomst sätter man sig till bords, och
bland dem också brudgummen, men bruden visar sig deremot
icke. Nu säga brudens slägtingar:

Hyva rahva, näytäkää mor- Godt folk, visen nu fram bru-
sianta, mitä päivän starai den, som vi hafva anförtrott
tschaetscheh! eder!

Bruden kommer fram, bugar sig för samtliga, och hennes
sällskap tackar, för det de fått se henne, och berömmer hennes
utseende. Sedan hon ätit tillsammans med brudgummen, för
talmannen paret derifrån i en egen kammare. Under det brud-
gummen -står midt på golfvet, löser bruden upp hans bälte och
tager af honom kläderna. Hvar gäng hon tagit ett klädplagg af
honom, bugar hon sig för honom. Derpa sätter brudgummen
sig, och hon drager af honom stöllarne. Brudgummen ber henne
skaka dessa, och, dä hon vänder om dem, rullar penningar ut,
som hon tager för sig. Derpå lägger brudgummen sig och haller
i den ena änden af en duk; i den andra änden tager bruden,
och brudgummen drager henne till sig. Talmannen röker nu
öfver dem med rökelse och far tre gånger öfver dem med han-
den. Om morgonen väcker talmannen de nygifta, hvarefter de
dricka the och äta frukost. Efter middagen sofva de åter, och
om aftonen gå de tillsammans i badstugan. Samma dag bära
brudens slägtingar pannkakor till de nygifta, hvarföre brudgum-
men gifver dem något penningar. Den följande och den tredje
dagen bäras likaledes pannkakor till dem, men tredje dagen gifver
brudgummen icke längre penningar för dem.
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Efter en veckas förlopp komma brudens slägtigar med hem-
giften, som kan bestå i penningar eller andra föremål af värde.
De nygifta samt brudgummens fader och slägtingai gå ut för
att mottaga den. Den värderas, och brudgummen räcker till-
baka en del penningar på ett fat åt svärföräldrarna, vanligtvis
en kopek för hvar rubel af den summa, hvartill hemgiften vär-
deras.

Hvad de kyrkliga ceremonierna angår, förrättas icke de all-
tid strax efter brölloppet, och stundom hänåer det, att de alldeles
icke utföras, åtminstone var detta ofta fallet förr i tiden bland
starovjererna; men barnen ansågos icke dess mindre för fullkom-
ligt lagliga. Dessa brölloppsceremonier, säger Tschubinski, äro
upptecknade efter gammalt folks berättelse i byn Uchta, som
ligger icke långt från Tuoppajärvi. För fullständighetens skuld
anför han ocksä något af en beskrifning, som är upptecknad af
presten Djätschkoff i byn Jutschkosero, längre söder ut i Kare-
len, der befolkningen är af den ortodoxt-grekiska trosbekännelsen.
Hon stämmer i allt väsendtligt öfverens med den här medde-
lade, hvad "förlofningen, frieriet, handslaget och vindrickningen*'
angå, men är något afvikande med afseende pä "beseendet* och
slutceremonierna, h vilket kan ses af det följande.

Beseendet.

Den dag beseendet skall försiggå, elda brudpigorna upp och i
ordning ställa badstugan för bruden och föra henne dit under sång.
Då hon inkommit i badstugan, kläda hennes närmaste väninnor
af henne, lösa upp hennes hårflätor, hvarunder de bada och tvätta
henne under åtskilliga sånger och läsningar: "Bada dig nu för
sista gången i din badstuga, tvätta dig ren, att du må vara din
utkorade till behag!" Imellertid stå de öfriga flickorna ute i för-
stugan och sjunga allahanda visor, som de bäst kunna. Sedan
brudgummens följe kommit till brudens hem och helsat på alla,
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sätter man sig till bords. Men bruden föres af jordgumman in
i en sidokammare och iklädes här sin bästa skrud. Sedan be-
täckes hennes hufvud och ansigte med ett kläde, och hon föres
åter in och sättes borta i ungsvrån på en kista bakom ett för-
hänge. Jordgumman börjar nu skramla mot väggen eller något
annat föremål med en nyckelknippa och säger: "Vår brud sitter
bakom gyllene nycklar, utan lösepenning släpper jag icke in
någon!"

"Podvaschken", ett slags trollkarl, som alltid måste vara
tillstädes vid bröllopp, för att afiägsna "det onda*', om något
sådant hotade brudparet, lemnar nu på en tallrik något pennin-
gar åt jordgumman, och öfvertalar henne att mottaga dessa och
släppa fram bruden. Efter någon parlamentering mottager hon
penningarna och öfverlemnar bruden åt hennes brudpigor, som
nu under djupa bugningar föra henne fram till bordet. Efter
bruden följa alla de unga qvinnorna och flickorna, som likaledes
buga sig för männen.

Då bruden kommer fram till bordet, tager hon en bricka,
hvarpå står några glas. Dessa fyllas af de närmaste slägtingarna
med bränvin, och bruden bär nu fram brickan med de fylda
glasen till livar gäst, bugar sig djupt — jemte bruden buga sig
också de bakom henne stående qvinnorna, — och säger: "Vår
Herre Jesus Kristus, Guds Son, vare oss nådig! Ivan Michai-
lovitshj, var så god!" Två glas blifva alltid orörda, och, när

bruden gått rundt omkring till alla gästerna vid bordet, bär hon
ett glas till brudgummen, tager sjelf det andra, och, sedan de
klingat och tre gånger fört glasen till läpparna, hälla de inne-
hållet under bordet. (Troligen en lemning af någon gammal
offerceremoni). Derpå tager brudgummen brickan af bruden,
lägger derpå kattun eller tyg till en sarafan, en prianik, (peppar-
kaka), en spegel, en kam samt ett stycke tvål och öfverlemnar
allt detta åt bruden med de orden:



Seder och bruk. 347

"Vår Herre Jesus Kristus vare oss nådig! (Sakta:) Irma
Ivanovna, unga furstinna, mottag dessa gåfvor från unge fur-
sten!" '

Sedan bruden mottagit gåfvorna och öfverlemnat dem åt en
af sina brudpigor, lägger hon på brickan en skjorta, bär henne
till brudgummen och säger:

"Vår Herre Jesus Kristus vare oss nådig! N. N. unge furste,
mottag denna gåfva från unga furstinnan!" Bruden ackompag-
neras i sina ord af brudpigorna och de bakom henne stående
qvinnorna. Sedan brudgummen mottagit gåfvan, bugar bruden
sig mot alla fyra hörnen och begifver sig åter bort i ungsvrån,
i det hon gråtande sjunger:

"Mig betraktade onda menniskor, betraktade mig arma, icke
för dem har jag uppvuxit, utan för min fader, för min fader och
min egen moder!"

Borta i ungshörnet utväljer nu bruden tillsammans med
modren och slägtingarna gåfvor åt alla gästerna. Dessa skickas
med en brudpiga till borden, der podvaschken mottager dem.
Sedan han tagit fram sin piska, en liten rem, det hufvudredskap,
hvarmed han drifver "det onda* bort från brudparet, och hvar-
med han också sedan gifver bruden några lätta slag till tecken
af att hon i framtiden skall vara sin man underdånig och lydig,
bär podvaschken hvar gafva till den person vid bordet, åt hvil-
ken hon är bestämd.

Under det att gästerua mottaga sina gåfvor, går bruden
omkring borden, och medan hon omfamnar alla, undantagandes
brudgummen, gråter hon och sjunger klagande en sång, hvaraf
innehållet är en bön om, "att de i framtiden icke skola vara
elaka mot henne, utan älska henne och undervisa henne i allt

1 Brölloppsdagen hedras brudgum och brud alltid med titeln furste och
furstinna.
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godt." Medan bruden går omkring borden, tager brudgummen
en tallrik, lägger 'något penningar derpå och uppmanar bruderis
fader att mottaga betalningen för det han med mat och dryck
uppfödt sin dotter. Knappt har han begynt att räkna pennin-
garna, förrän bruden kommer dit, tager honom om halsen och
säger gråtande. "Tag icke mycket, käre lille fader, låt det blifva
något qvar åt oss, hvarmed vi kunna resa bort härifrån, lemna
oss något till föda; ty antingen måste vi i hungersår köpa bröd
eller gå till Finland för att handla." Summan, som svärfadren
får, står i förhållande till värdet af hemgiften, som dottren får.
Sedan brudens fader tagit en del penningar, för podvaschken brud
och brudgum in i ett sidorum, ställer dem vid sidan af hvarandra
och berör dem med en yxa eller lie, sedan han dragit denna
längs efter golfvet under besvärjelser, så att det onda icke skall
fä tag i dem, utan att de må lefva i inbördes kärlek och en-
drägt. Derefter för han dem tillbaka till stugan, och brud-
gummens slägt undfägnas nu med the, bränvin och middag.
Härmed afslutas "beseendet" eller -Katsotus'- och alla begifva
sig hem.

Hemförseln.

På en bestämd dag begifver sig brudgummen med sina
slägtingar till brudens hem, alldeles som då beseendet företogs.
Vid ankomsten mottagas de af brudens föräldrar och slägtingar,
som inbjuda dem att träda in i stugan. Men bruden sitter hela
tiden vid fönstret med handen under kinden och gråter och klagar:
"Hvarföre aren I komna? För att se lifvet hos oss? Eller aren
I komna för att hemta mig unga?"

Brudgummens följe stannar framför de dukade borden och
får icke lof att sätta sig förr, än "platserna äro inköpta." Pod-
vaschken gifver något penningar åt "gråterskan", som äter gifver
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bruden dem och för henne bort till fönstret. Derpå anmodar
podvaschken alla att sätta sig till bords. Medan man äter. går
bruden, åtföljd af sina väninnor, ut på marken längs ängarna,
"för att taga afsked af hemmets marker." Här sjunga vännin-
norna en och annan visa, och bruden, stödd af sina väninnor,
går än på den ena, än på den andra sidan om vägen, och sjunger
gråtande: "För sista gången går jag på dig, du lilla väg, för
sista gången ser jag på dig, du lilla väg; förlåt, min egen väg,
att jag lemnar dig och reser bort till främmande trakt."

Väninnorna, som imellertid bildat en ring, i det de hålla
i ändarna af hvarsandras halsdukar och från alla sidor omringa
bruden, sjunga nu en afskedssång till henne. Derpå upptaga de
henne i ringen, då hon fattar i den sista halsduksfliken, och,
sålunda förenade, gå de in i stugan och spatsera tre gångerrundt
omkring borden, der brudgummen och de öfriga gästerna sitta.
Då de sista gången gå ruudt omkring, fattar brudgummen bruden
och sätter henne på sitt knä. Derpå stryker han henne öfver
hufvudet och kniper henne tre gånger helt lätt om tinningarna,
till tecken af sin makt och hennes fullkomliga lydnad. Efter
denna ceremoni går bruden ned från brudgummens knä och
vänder sig gråtande till sin moder: "En främmande har gjort
mig skamfull och förnärmat mig i alla goda menniskors och alla
älskade vänners åsyn, i det han, som en vild björn, gripit mig
med sina labbar; han har skrapat mig, som en örn, med sina
hvassa klor, hjelp mig du, min lilla moder!"

Nu taga slägtingarna bruden vid handen och föra henne in
i en sidokammare, der hon iklädes sina bästa kläder. Derpå
föra de henne tillbaka igen och ställa henne på en framför helgon-
bilden utlagd pels. Här faller hon på knä och beder om Guds
och helgonens välsignelse till vigseln i kyrkan. Sedan vänder
hon sig till föräldrar och slägtingar och, i det hon böjer sig
till golfvet, beder hon alla om välsignelse till sin gång till
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kyrkan för att mottaga vigseln. Efter det hon mottagit allas
välsignelse, betäcka brudpigorna henne med en halsduk och föra
henne till brudgummen. När hon sutit hos honom ett ögon-
blick, resa alla sig på podvaschkens ord, bedja tiU Gud och be-
gifva sig så åstad till kyrkan. Då man går ut ur huset, springer
podvaschken tre gånger rundt omkring hela sällskapet, om som-
marn med en yxa, om vintern med en knippa itända furustickor
för att drifva bort "det onda." Vid tredje hvarfvet kastar han,
sedan han svingat om stickorna i luften, dessa från sig mot säll-
skapet och låter dem träffa, hvem det må vara, utan att sigta
på någon bestämdt.

Då hon stiger öfver kyrkans tröskel, passar bruden på, att
lyfta sarafanen så högt upp, att hon icke vidrör tröskeln, eljest
skulle onda menniskor kunna låta "ondt" komma öfver henne.
Efter vigseln jemför man brudgummens och brudens ljus, som
varit tända framför helgonbilden, och den, hvars ljus är kortast,
skall dö först. Nu föres bruden ut i kyrkans portal, der man
flätar hennes här i tvä flätor och sätter pa henne det slags huf-
vudbetäckning, som brukas af gifta qvinnor. Derpå betäckes
hon åter med det kläde, som togs af henne, då hon gick in i
kyrkan, och så begifver man sig af till brudgummens gård. I
dörren mottagas de nygifta af föräldrarna, som välsigna dem
med helgonbilder och föra dem bort till de dukade borden. Den
nygifte mannen sätter sig, och med honom de öfriga, men bruden
förblifver någon stund stående och bugar sig för gästerna. Mot
slutet af måltiden tager podvaschken gröt i en sked och för den
tre gånger till de nygiftas läppar, och i det samma han derpå
svänger med piskan öfver den unga hustrun, tager han bort
duken öfver hennes hufvud, vänder sig till folket och frågar:
"Hvad tyckes eder om den unga hustrun?" På detta spörsmål
svara alla med ropet: "Vacker är den unga hustrun!" (tre gånger).
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Derefter föras de nygifta bort i ett eget rum och gästerna be-
gifva sig hem.

I veckan efter brölloppet begifva de nygifta sig med brud-

gummens slägtingar till svärföräldrarna för att hemta hemgiften.
Denna plägar alltid bestå i en ko, (som sedan afhemtas), en
kopp, sked, saltkar, tallrikar, knif, fruntimmerslinnen, (af hvilka
hos de rika skänkas ända till 100, och till och med hos fattigt
folk icke mindre än 15 stycken), sarafan, halsdukar, pelsar, kaf-
taner, allahanda skodon och handskar. Svärföräldrarna undfägna
de nygifta och hela slägten med the och middag, vid hvilken
nödvändigt måste finnas " Blini och KiseV, pannkakor och krem.
Derpå utlemna de hemgiften, och med denna färdas nu hela
sällskapet hemåt, medan de hela tiden på hemvägen lossa skott
på skott med bössor och pistoler.

Efter hemkomsten utbreder den nygifta hustrun sin hem-
gift på ett bord till åskådning för alla. Derpå kastar hon sig
ned för svarmodrens fötter och beder henne, att hon vill välja
åt sig ett linne. Sedan svarmodren betraktat alla sakerna och
valt åt sig ett linne, nedpackar den unga hustrun allt det öfriga
i sina kistor och för dessa till staburen.

Härmed slutar brölloppet.

Karelska begrafningsceremonier.

När den sjuke lider mycket, röker man några gånger öfver
honom med rökelse. Dör den sjuke, betäckes han af ett par af
de äldsta qvinnorna med ett hvitt lakan. Inträffar dödsfallet
om natten, blifva qvinnorna sittande vid liket och läsa böner
tills om morgonen. Följande dag bär man in hö eller halm,
hvarpa liket lagges och tvättas. Efter tvättningen föres höet
eller halmen ut och kastas i vattnet. Derefter hemtas nytt hö
eller ny halm, och af detta lagas en bädd i ordning på en bänk.
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Liket påklädes nu en ren skjorta samt benkläder och lagges på
bänken. Af den ena ändan af lakanet, hvarmed liket förut var
betäckt, hopsättes en baschlik, (hätta), som sättes på hufvudet
och dragés öfver ansigtet. Den öfriga delen af lakanet bredes
längs nedåt liket. Armarna läggas i kors öfver bröstet, och i
händerna stickas löf eller blomster. Om halsen hänger man ett
kors. Hela tiden före begrafningen läses — hos de rika — af
presterna själamessor för den döde. Starovjererna läsa och sjunga
sjelfva en panichid eller dödsmessa.

Alla bekanta infinna sig för att säga farväl åt den döde.
då de buga sig djupt för liket. Allmosor af bröd och penningar
utdelas då till alla fattiga. Efter rika personer utdelas också
liere af de klädplagg, som de i lifstiden begagnat.

Så länge liket är qvar på gården, rökes morgon och afton
med rökelse i likhuset. Hvar dag, innan man sätter sig till
middags- och aftonmåltiden, går den närmaste slagtingen in till
den döde och inbjuder honom eller henne med gråt och i en
klagande ton att deltaga i den eller den måltiden, och innan
liket bortföres, uttalar man pa den dödes vägnar hans afskeds-
helsning till huset samt till alla och allt, som finnes deri. Der-
efter förklaras högtidligen för omöjligt, att han någonsin kan vända
dit tillbaka.

Då den döde föres ut ur huset, och liktåget begynner, sätta
alla qvinnoina till att stortjuta alldeles förfärligt och mumla böner.
Likaledes gråta qvinnorna högfjudt, da liket nedsänkes i grafven,
och flaxa med händerna, under det de böja sig från den ena
till den andra sidan. Da jorden kastas öfver liket, bedja qvin-
norna i en jemrande ton dödgräfvaren, att han icke skall täcka
till grafven alltför hårdt och icke heller alldeles tätt, utan låta
der vara en liten öppning, så att man ibland kan komma dit
för att anförtro den aflidne sina tankar eller få råd af honom.
När grafven är igenkastad, utdelas åter gåfvor i penningar, bröd
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eller säd till de fattiga, så att de skola ihogkomma den aflidne
i sina böner.

Några dagar efter begrafningen bakas blini, (pannkakor). Dessa
bäras på ett fat bort på kyrkogården och ställas på grafven.
Sedan man på knä bedt for den döde, äta två eller tre personer
af den aflidnes närmaste slägtingar en del af kakorna, men resten
skänkes åt de fattiga.

Karelsk vantro.

Då en häst eller ko skall gå öfver från en ägare till en
annan, tager en podvasch, (trollkarl) först litet af djurets exkre-
menter och bär det från den gamla gården till djurets nya uppe-
hållsort. Derpå skafver han litet af hvar hof eller hvar klöf och
hvart horn och förvarar det i en liten ask. Denna sättes bakom
ugnen i den nya ägarens stuga. Derpå föres djuret till den nya
gården, och podvaschken hviskar det i örat: "Din gamle hus-
bonde är död, din matmoder är död, deras hus är uppbrändt,
vägen är bevuxen med gräs, på åkrama växer intet korn, på
ängarna intet blomster. Här är nu din husbonde, här är din
matmoder, här är din gård, här äro dina åkrar, här äro dina
ängar!* Detta upprepas tre gånger, och djuret skall då icke
längta tillbaka till sin förra uppehållsort, utan trifvas väl i sina
nya omgifningar.

Bland den karelska allmogen är tron på tomtar och på
Näcken allmän och af samma beskaffenhet, som hos den skan-
dinaviska allmogen. Tomten uppehåller sig på gården, i husen,
i ladugården, stallet och i ladan. Näcken uppehåller sig i bad-
stugan, i insjö eller elf. Tomten anses i allmänhet för ett väl-
villigt och godt väsen. Om han tycker om kreaturen på gården,
trifvas dessa väl och se välmående ut, men i motsatt fall van-
trifvas de och magra af, hur mycket man än gifver dem att
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äta. Somliga kor kan tomten särskildt fatta tycke för, och han
drager då hö till dem från främmande lador; andra deremotkan
han bära hat till, och han förleder dem då, när de- äro ute i
marken, att gå ned sig i oföre, så att man har stor möda att
få dem loss igen. Den tomte, som uppehåller sig i ladan, hjelper
ofta att sopa tillsammans och rensa säden, när den tröskas.
Somliga menniskor kan tomten likväl fatta hat till, och dem
plågar han då om natten med maran. Näcken anses för ett
ondt väsen. Han kan till och med dräpa dem, som mycket sent
om aftonen bada sig i badstugan. Ibland drager han menniskor
under vattnet, som bada sig efter solens nedgång, eller som
hälla många upptåg eller föra mycket stoj i vattnet under bad-
ningen. Näcken beskrifves som bevuxen med långt svart hår
öfver hela kroppen. Tomten deremot liknar till alla delar en
menniska.

Från Karelen till Finland.

Ett par mil från Oulangansuu går gränsen mellan Finland
och Karelen. För att komma öfver till Finland från Pääjärvi
kan man antingen följa elfven, som kommer från Panajärvi,
som ligger på finsk mark, eller taga vägen öfver skogen i rigt-
ning mot den första finska gården, Sikalainen, 15 verst från
Oulangansuu. Jag valde det senare. Vägen går mellan två
skogsbevuxna fjällhöjder, Ukkovaara på södra och Nuorsovaara
på norra sidan.

Kl. 11 formiddagen den 24e Augusti passerade jag gränsen
mellan Karelen och Finland. Han består af en i skogen ut-
huggen, 18 alnar bred väg, som likväl nu redan var temtigen
igengrodd, och- som om kort tid skall gro alldeles igen, då det
icke längre är maktpåliggande att underhålla honom, då landet
på båda sidor nu tillhör det ryska riket.
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En af mina fyra karelska skjutsare, som buro mina saker,
hade sin jagthund med, som var dresserad att skälla på fogel,
som satt i träd. Men oaktadt vi gingo milslångt genom skog,
som såg ut att vara god fogelmark, och oaktadt hunden "Halli*
ströfvade så långt omkring, att karelem ständigt med ett eget,
långt utdraget rop måste kalla honom till sig igen, fann han
likväl icke annat än ekorre. Ändtligen, i närheten af gården
Sikalainen, stannade karelem, lyssnade och utbrast: -'Nyt Halli
haukuu lintuah Nu skäller Halli fogel! Vi sprungo då efter
ljudet, och karelskytten sköt med sin finlödiga bössa en ung-
tjäder ned af trädet, hvarunder hunden satt. Denna var här
den 24e Augusti icke större, än han vanligen är den 15e Augusti
hos oss.

Här på gränsen mellan Finland och Karelen har man det
bästa tillfälle att erfara, att språk och nationalitet icke äro helt
liktydiga ting, eller att nationer, som tala samma språk, likväl
kunna vara helt olika inbördes. Kareler och finnar äro samma
folk och tala samma språk, men det är större olikhet mellan en
grekisk-katolsk karel och en luthersk finne, än mellan en finne
och en skandinav.

När man närmar sig till den första finska gården, kan man
redan på afstånd se, att hon utmärker sig fördelaktigt framför
de karelska, dels genom större fönster, dels genom ett annat
bygnadssätt, som mera liknar det norska eller svenska. Man
jemföre huset på en karelsk gård sid. 322, med det finska huset
på skjutsstationen, sid. 363.

Finngårdarna ligga spridda, liksom bondgårdarna i Norge,
och bilda icke städer, såsom öfverallt i Karelen. Husen på en
finsk gård äro i allmänhet bygda i en fyrkant, så att de inne-
sluta ett temligen stort gårdsrum.

Men ännu större är olikheten inne i huset. Framför allt
och i allt finner man större renlighet hos finnen. Golfvet skuras
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ofta, och enris strös öfver det samma, som hos oss. Mjölken har

sitt eget ram och förvaras i blankskurade träbunkar. Jag såg
aldrig i Finland, som i Karelen, näfverskäppor begagnade till
mjölkkärl. Befolkningen sjelf ser friskare och sundare ut, då den
äter kött året om.

Åkerbruksredskapen äro i Finland de samma som i Skan-
dinavien. Drägt, lefnadssätt, skaplynne, kunskaper, intressen, reli-
gion och upplysning på det hela taget som hos norrmännen.

Om man derföre än icke förstode ett enda ord af hvad folk
sade, skulle likväl allt hos den lutherske finnen tala ett för hvar
skandinav begripligt språk, och om det än icke här på gränsen
är större olikhet mellan karelska och finska, än mellan de norska
bygdemålen, skall man likväl å en annan sida finna, att befolk-
ningen på den ryska sidan är så främmande, som om man plötsligt
kommit till ett folk, som bodde i en annan verldsdel.

Karelerna benämna också sina bröder på den lutherska sidan
Ruotsalaiset, (o: svenskar), oaktadt de naturligtvis mycket väl
veta, att de hvarken i politiskt eller nationelt hänseende höra
till denna nation.

Man hör icke sällan den bildade finnen tala om, att hans
fädernesland på sin tid blef styfmoderligt behandladt eller till
och med misshandladt under föreningen med Sverige, liksom
Norge på sin tid af Danmark, men man behöfver blott resa från
ryska Karelen till norra Finland för att se, hvilken välsignelse
den svenska styrelsen likväl varit för Finland, och huru mycket
finnarne hafva att tacka Sverige för. Deras bröders, karelernas
lott under Bysslands regemente visar detta på det aldra tydligaste.

Sveriges 500-åriga politiska inflytande på finnarna tillsam-
mans med ett upplyst prestestånds påverkan har gjort, att fin-
narne nu stå på samma grad af civilisation på det hela taget,
som de skandinaviska folkslagen, medan karelerna ännu sitta
qvar i tjock okunnighet och den ytterligaste fattigdom.
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Eedan i den lutherska bekännelsen, som tillåter ett folk att
fritt begagna och nära sig af landets naturliga hjelpkällor, hafva
finnarne ett stort företräde framför karelerna. Den grekiskt-
katolska religionens fastebestämmelser skola deremot alltid blifva
en hämsko för ett polarfolks framåtskridande i välstånd, trefnad
och välbefinnande, då näringsmedlen i dessa nordliga trakter äro
få, och de naturligaste genom dessa bestämmelser under läng
tid af året äro förbudna. Det är nästan lika så orimligt att
förbjuda befolkningen i det kalla norden att äta kött, som det
vore att förbjuda eskimåer att äta skälhundsspäck.

Velijärvi.

Jag hann samma dag jag reste frän Oulangansuu iKarelen,
fram till gården Velijärvi i Finland. Man hör här ännu den
egendomliga karelska brytningen på oa i stället för aa, t. ex.
soa, få, för det finska saa. Velijärvi är en stor, präktig gård.
Ägaren brukar om våren ligga på fiske i Varanger. Han har
9 kor, 2 hästar och 27 får. Här fick jag eget rum och kunde
sitta vid ett bord, som hade fyra fasta ben. Jag fick middagen
serverad på stenkärlstallrikar. Här stod kaffekittel på elden ute
i köket, och här såg jag första gången åfer tobakspipor i bruk.
Sängen var ren och hade hvita lakan, golfvet var renskuradt,
och rummet fick dager in genom stora fönster. Det var högt i
taket och dörröppningen så stor, att man kunde gå in och ut,
utan att nödgas böja sig, så som man nödvändigt måste göra i
en karelsk stuga, när man vill undgå att stöta pannan.

Jag blef öfver här om söndagen, då det regnade alldeles
förfärligt hela förmiddagen. Frampå eftermiddagen klarnade det
upp, och jag lät värden se genom min stora kikare på grann-
gården, tvärs öfver insjön. Hans och det öfriga folkets för-
undran var stor, då de väl kunde känna igen menniskorna på
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andra sidan sjön. En gammal gubbe, som stod bredvid och
hörde dessa förundransutrop, ville alldeles icke tro att detta var
möjligt. Han hade aldrig förr sett genom en kikare. Den stäldes
då också för hans öga, och han kom tillfälligtvis att först se på
en flock kor, som betade; men förundrad öfver, att korna syntes
komma gående rakt pä honom, släppte han kikaren och slog
ovilkorligt till med handen för att jaga bort dem. Dock ännu
större blef hans förundran, då han på toppen af Nuorsofjället
ända mot himmelen, fick öga på några af de tama renar, som
hållas der; den skaffade sig ovilkorligt luft i utropet: -"Voi,
taivahan korkia Jumala!" wO, du Himmelens store Gud!a

Från Velijärvi var det min afsigt att resa till Kuusamo,
hvarifrån går landsväg till Uleåborg. Att jag nu kommit till
"sjöarnas land" fick jag erfarenhet om på vägen från Velijärvi
till Hennilä. Elfven, som man följer, och som icke är igen-
kännelig på Lindemans karta öfver Finland, som jag hade med
mig, bildar på vägen till Hennilä, 3 mil, 11 insjöar, som icke
finnas angifna på kartan, nämligen: 1. Kalliojärvi, 2. Ratélampi,
3. Akalampi, 4. Hautaselkajärvi, 5. Sarajärvi, 6. Kuusijärvi,
7. Tirolampi, 8. Rakkolampi, 9. Eksimäjärvi, 10. Maivajårvi
och 11. Kiitämäjärvi.

Finngårdarna visa sig vara bättre och bättre bygda, allt
efter som man kommer längre från Karelens gränser. Många
hafva en mycket vacker belägenhet antingen på ett näs, som
sticker ut i en insjö eller på en landtunga mellan två insjöar.

Här på Hennilä har huset två våningar. Utom gången
midt i huset, finnas der två stora stugor, pörte och storstuga,
samt två stora gästkammare, der det finnes matta på golfvet,
en lyx, som man får leta länge efter i en norsk eller svensk
bondstuga. Man bjuder på godt kaffe och steker ordentligt den
fogel, som jag har skjutit på vägen. Det finnes blomster i
fönstret, ur på väggen, som icke går mera än timme för fort,
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men slår med så häftiga slag, att jag för att icke väckas hvar
timme på natten, fann det rådligast att låta mekanismen hvila,
medan jag hvilade. Värden hade en bok om fiskökning och
visade mycket intresse för att höra på några vinkar om denna
bedrift, som jag kände till från de nyaste försöken. Befolk-
ningen här har stora tankar om Finnmarkens rikdomskällor och
förundrar sig högligen öfver, att der, efter min beskrifning,
hvarken växer skog eller säd, utan blott finnas fjäll, fisk och
haf. En och annan här har slägtingarbland kolonisterna i Vadsö.
Troligen skildra dessa förhållandena i sitt nya fädernesland med
lika lysande färger, som de till Amerika utvandrade norrmännen
i sina bref till hemma varande slägtingar.

Kuusamo. Kinkeri.

Från Hennilä till Kuusamo reser man åter öfver flere in-
sjöar, nämligen Kiitämåjärvi, Kirpistöjärvi, Kajavasdlmi, Kaja-
vajärvi, Muojärvi och Velijärvi till Kuusamojärvi.

Efter Hennilä-värdens råd tog jag icke in hos kestikivari,
(gästgifvaren), i Kuusamo, hos hvilken efter hans förklaring skulle
vara att få mindre godt logis, men deremot hos hans två
systrar, som voro gifta och bodde tillsammans på gården Varala.
Jag följde detta råd och fann mig till alla delar väl tillfreds med
mottagningen och behandlingen på Varala af värdinnorna Greta
Maria och Karolina.

Kuusamo är ett slags by och bildar ett eget prestgäll. Stället
har en vacker kyrka och vacker belägenhet på en landtunga mellan
två sjöar. Befolkningen bor i stora rymliga hus, är gästfri och
dertill billig i sina fordringar, när betalning skall tagas för något.
Kuusamoboarna utmärka sig både genom sitt lifliga, förekom-
mande och vänliga sätt framför sina grannar med mindre godt
utseende, de styfva, tröga och mindre tacksamma Pudasjärvierne.
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Icke 25 kopek i drickspenningar kan förmå en pudasjärvi-gosse
att säga tack.

Den 31a Augusti var jag närvarande vid ett så kalladt kin-
keri på gården Heikilä. Kinkeri har icke något alldeles motsva-
rande hos norrmännen. Det betecknar närmast ett skolförhör. Prest-
gället är indeladt i 15 kretsar, och i hvar krets hålles två gånger
om året skolförhör af presten och kapellanen, om der är någon
sådan. Kretsens befolkning, unga och gamla, samlas, eller äro
åtminstone pligtiga att samlas, på någon bestämdt utlyst kinkeri-
gård, dit presten kommer. Förrättningen börjades med afsjun-
gandet af en psalm, ledd af klockaren, som här, märkvärdigt
nog, icke utmärkte sig på annat sätt från den öfriga befolkningen
än genom en längre tobakspipa, än någon annan i kretsen hade.
Derpå läste en magister, som tillfälligtvis var på stället, en bön
ur en finsk bönbok och uttalade välsignelsen öfver de närva-
rande. Efter bönen begynte förhör med ungdomen, som förrättades
på en gång på tre håll i samma rum, af presten, klockaren och
magistern. Barnen visade först sin färdighet i stafning, som
skedde sjungande, derpå i innan- och sedan i utanläsning. På

eftermiddagen förhördes äldre, ända till 60 år gamla menniskor,
män och qvinnor, i läsning och utanläsning. Att förhöra för-
äldrarna eller gammalt folk, om de hafva nödvändig kristendoms-
kunskap för att kunna undervisa andra, är visserligen i sig sjelf
prisvärdt, men i Finland också nödvändigt, då undervisningen
här är öfverlåten åt föräldrarna, i synnerhet modren, på de många
ställen, der man ännu icke har något ordnadt skolväsen eller några
skollärare. Kuusamo har så öfver 6,000 individer, men ingen
skollärare, om icke man vill räkna klockaren för en sådan.

Efter förhöret i läsning hölls katekisation, af presten för
den manliga och af magistern för den qvinliga delen af befolk-
ningen. Katekisationen bestod likväl, hvad de äldre angick, för-
nämligast i ett undervisande föredrag, som presten höll, på några
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enskilda punkter när, på hvilka han begärde bestäm dt svar af
katekumenerna.

Ett kinkeri är icke blott en kyrklig förrättning, utan, efter
det prof, som jag såg på det samma i Kuusamo, också en fest
i bygden eller folkfest. Sedan förrättningen nämligen var slutad,
kom violinen fram, och en munter dans spelades upp, hvari ung-
domen snart lifligt deltog. Det var en lördag, dåkinkeriet hölls.
Om söndagen hölls ordinarie gudstjenst med predikan af presten,
men om aftonen pågick dansen åter lustigt i samma rum.

Kuusamoboarne utmärkte sig icke genom någon egen drägt.
Om man icke hörde dem tala, kunde man lika väl tagit dem
för att vara norska män och qvinnor, som finska. Männen bruka
tröja eller rock, ofta grå, qvinnorna klädningar af vanlig euro-
peisk snitt, på bröstet hängande en hel mängd tombaksbrocher,
som laukku-ryssarne till ett pris af 10—20 kopek rikligen förse dem
med. På hufvudet bära de oftast en brokig duk. Männen bruka
mössor, lika dem, som man har i Norge. Endast männens stöflar
äro finska till formen, med långt skaft och nere i foten formade
som lappskor. De danser, som brukades, voro: vals, galopp,
polka och mazurka. Pudasjärvierne dansa icke. Kuusamoboarne
och kemiträskerna äro deremot ifriga dansare. Troligen är det
de resor, som invånarne från dessa trakter företaga till Norge,
som göra dem mera belefvade. Åtminstone hafva de nog fått
sin dansfärdighet från sina landsmän i Vadsö.

Kuusamo har i äldre tider varit en hufvuduppehållsort för
lappar, innan de trängdes ut eller delvis uppgingo i .finnarna.
Både många ortnamn och sägner vittna härom.

Några af de senare vittna om ett blodigt utrotningskrig.
Så berättar sägnen om de två sista lapparna, "att den ene öfver-
fölls vid ett fiskevatten af två finnar. Den ene af finnarna högg
till lappen med en yxa, men den bet icke på honom. Kamraten
säger då: "Lyö ämänsäh Hugg hans moder! (o: jorden). Han
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gjorde så, högg först till jorden och derpå till lappen. Den
andre bjöds in till köyri, (en offerfest, som i gamla dagar hölls
natten till Allhelgona dag), och, medan han drack af ett honom
bjudet ölstop, fick han ett yxhugg bakifrån i nacken."

Den vestligaste bugten af Kuusamojärvi heter Samosten perä,
lappbugten. Ett näs der i närheten heter Kotaniemi, gamme-
näset, och befolkningen vet att berätta, att der en gång skall
hafva stått lappska jordgammer. Liksom i Pääjärvi i Karelen,
så är här i Kuusamosjön också en ö, Petejäsaari, Furuön, der
lapparnq fordom hafva haft sin begrafningsplats. Ändtligen har
man här också namnet Tur ja, som nu blott brukas om den öst-
ligaste delen af ryska Lappland, användt i ortnamnen Turjan
selkä och Turjan niemi. Också i invånarnas vantro finner man
spår efter lapparna. Koipisapas, (ett uttryck som egentligen be-
tyder skaftstöflar eller lappstöflar), är namnet på ett spöke, ett
slags lappsk gengångare, som uppehåller sig i kyrkbodarna på
Kuusamo kyrkplats. Paha Rotana, (Rota eller Ruotta är namnet
på det onda väsendet i lapparnas gamla gudalära), är ett väsen,
om hvilken befolkningen fullt och fast tror, att det hindrarkorna
att gifva mjölk och ibland till och med dödar dem. I talesätten:
"Asia meni lappeti~, saken gick förlorad, är ordet lappeti må
hända ett arf af det lappska ordet lappet, mista, tappa.

I Kuusamo och ännu längre norrut, ända till Kuolajärvi,
gör man försök att odla korn och råg, men sju år efter hvar-
andra har det nu (1867) i norra Finland och i Karelen varit
missväxtår. Säden har frusit så, att man icke en gäng fått ut-
säde. Landskapet är både i norra Finland och Karelen ytterst
fuktigt och sidländt. Stora skogar, myrar utan aflopp och der-
före vattensjuka åkrar.

Från Kuusamo går god landsväg till Uleåborg, och längs
vägen finnas fasta skjutsstationer. När man derföre från det
väglösa ryska Lappland och Karelen hunnit fram till den första
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skjutsstationen inom Finlands gräns, är motsatsen så stor, att
det för en skandinav nästan är, som man kommit tillbaka till
eget land och folk. Man tör lätt se, att skjutsstationen, af hvilken
jag här lemnar en planch, är så lik en norsk, att om man icke
visste, att originalet ligger långt inne i Finland, kunde man
gerna tro, att planchen vore tagen efter fotografi från Österdalen.
På gårdsplanen finnes skjutskärror och skjutshästar samt stall-
drängar och ett urval halfvuxna skjutspojkar, färdiga att göra
skjutstjenst. I dörren stå värd och värdinna för att se den re-
sande väl af stället. Inne i stugan ligger skjutsboken, hvari
den resande skrifver sitt namn, och på väggen hänger uppslaget
ett skjutsreglemente, gifvet af riksdagen i Sverige 1734.

Det var eljest sorgligt att färdas på landsvägen mellan
Kuusamo och Uleåborg i början af September 1867. Natten
mellan 3—4 September, drabbades nämligen Finland af en för-
färlig olycka. Kölden kom plötsligt och så sträng, att all säd
frös bort nästan öfver hela landet. Om morgonen den 4e Sep-
tember, då menniskorna stego upp, voro åker och äng, mark och
skog alldeles hvita af rimfrost. Allt landtmannens arbete var
förspildt, och hans glada hopp om en rik inhöstning på en gång
förbi. Missmod stod prägladt i hvart ansigte. På skjutsomby-
tena kunde den resande nästan tro, att han kommit direkte in
i ett sorgehus, der familjens enda barn träffats af döden. Petä-
jäleipä, (furubarkbröd), hade man lefvat af i 7 år, och nu kom
det åttonde ännu värre än de föregående. På det hela taget räknade
man, att det på 11 år icke varit mera än 4, på hvilka man fått
någorlunda brukbar säd. Furubarkbröd brukades derföre öfver
allt, och på ett par ombyten hade man intet annat än barkbröd.

Finngårdarna, som man ser längs vägen, se bra ut. Husen
äro stora och många. Inne herrska renlighet och ordning, så
att man skulle tro, att man komme till en befolkning, som befunne
sig i rigtigt välstånd, men likväl är folket i en usel fiskarhydda
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i Finnmarken, der stängerna utanför fönstren hänga fulla med
fisk, i bättre ställning, än befolkningen på de stora gårdarna här
i ödemarken, der säd måste hemtas från Uleåborg eller från Kem.
Kuusamo får sålunda sin säd från Kem med renskjuts.

Just som jag vid stationen Nynäs var färdig med att packa
ihop mina fotografisaker, sedan jag tagit en vy af gården Päivän
Niemi, som ligger i närheten, och skulle stiga upp i skjuts-
kärran, kom ortens u Vattisnian u eller länsman in på gården och
helsade på mig. Han talade bra svenska och jag frågade honom
om åtskilliga saker angående årsväxten, som också här, liksom
nästan öfverallt, slagit klen ut. Plötsligt säger länsmannen:
"Nu skulle det icke vara illa, om professorn vore försedd med
skjutvapen på vägen till nästa skjutshåll." Jag svarade mycket
förnöjd, att jag var väl försedd med sådana saker, och i förmo-
dan, att han menade, att det funnes fogelvildt på vägen, berät-
tade jag honom, att jag på vägen till Nynäs hade skjutit en
tjädertupp och en tjäderhöna. Länsmannen syntes imellertid icke
i minsta måtto tillfredsstäld med denna berättelse, utan kom
med det besked, att det fanns "röfvare" på vägen till nästa
station, "Röfvare!" utbrast jag, "här midt i det fredliga Fin-
land! Det kan väl icke vara möjligt!" "Jo, nu finnes det en
hop om tio stycken, som håller till i öde skogen mellan detta
och nästa skjutshåll", förklarade länsmannen. "För några dagar
sedan hafva de gjort inbrott. Nu har jag varit pä jagt efter
dem, men icke äro de lätta att få tag i, och skarpt hafva de
också". "Kanske jag bör ladda en revolver, som jag har med?"
frågade jag, mera på skämt än på allvar. "Icke vore det illa,
om den vore laddad med skarpt", svarade länsmannen. Så lad-
dade jag då en liten fickpuffert med sex pipor, som hittills legat
inpackad i min koffert, och som jag icke en enda gång kommit
att tänka på, under vistelsen bland lappar, ryssar och kareler.
'•Huru många sade ni, att de voro?" "Tio skola de vara, de
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fleste tätare!" svarade länsmannen. "Nå", menade jag, "här är
nu åt 6 i revolvern, i flintbössan åt 2; och i dubbelbössan åt 2;
det är precis tillräckligt åt 10". Vi voro dermed färdiga och körde
åstad. Min tjenare satt i kärran tillsammans med mig och stack
två bösspipor i vädret öfver sin skuldra, så att "röfvarena" skulle
se, att vi voro väl beväpnade. I en kärra bakefter satt en liten
skjutspojke med sakerna och framför sprang "Tuppora", (Hvirfvel-
vinden), min lilla, trogna lapphund. Hela sträckan mellan Nynäs
och Parkmen är en obebodd skogstrakt. Klockan var 7 om af-
tonen dä vi foro i väg, så att det skulle blifva kolmörkt, innan
vi hunno fram \\ mil till nästa station, men det var så otroligt,
att man här i Finland skulle vara utsatt för röfvare, att jag all-
deles icke hade minsta betänklighet vid att resa af i mörkret.
"Nu vore det bra om herrn kunde få knäppa någon af de der
krabaterna!" yttrade länsmannen till afsked. "För fan-, tänkte
jag, i det han slog pä hästen, "skulle jag verkligen till det
sjunde och sista komma att skjuta på röfvare, eller vägen plöts-
ligen spärras och min resbörs fordras af mig?" Vi åkte då och
det blef mörkt, men "röfvare" sågo vi icke till. Tuppora, lapp-
hunden, som sprang förut, begynte visst en gång att skälla häf-
tigt på ett ställe nedom en backe, det enda ställe på hela vägen,
der hästarna måste stanna och gå i skridt. "Här hafva vi tatar-
följet", tänkte jag, i det jag upptäckte två rigtiga trashankar,
som suto vid vägkanten nedanför backen och skakade grus ur
sina stöflar. Men då hästen stannade och jag med ett -'Hyvää
iltaaV (god afton) helsade på dem, svarade de mycket fredligt
igen med det sedvanliga "JumaV antakoon!" (Gud gifve det!)
och berättade för öfrigt, på vidare frågor, att de voro kolare.
De följde språkande med upp öfver backen vid sidan af hästen.
Då jag hunnit toppen, gaf jag hästen ett godt rapp, helsade dem
med ett "Hyvästih (farväl), och for af. Sedan såg jag icke
någon lefvande själ förr än jag kom till Parkmen. Men om
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natten, da jag väl var inkommen i drömmarnas rike, då sprang
röfvarena fram från busken under backen och omringade hästen.
Jag sköt 6 gånger med revolvern rakt i ansigtet på dem, utan
att det gjorde den aldra minsta verkan. Sedan sköt en af röf-
varena rakt i pannan på mig; jag tyckte tydligt, att jag kände,
huru kulan susade genom hufvudet och tänkte så med mig sjelf:
"Nu vet du då, huru det är att vara i de dödas rike!" men
vaknade i det samma vid det att Tuppora, min lilla trogna följes-
lagare, stod med frambenen uppe i sängen och slickade mig i
ansigtet, under det att Parkmens vänliga värdinna stod väntande
framför sängen med kaffebrickan.

Skogarna utmed vägarna från Kuusamo till Uleåborg förete
en sorglig åsyn. Dels ödeläggas de nämligen genom det, att
barken fläkes af furan till bröd, dels nedhuggas en mängd träd,
för det att renen skall äta den laf, som finnes på dem, då moss-
markerna äro dåliga, hvarjemte skogarna äfven ödeläggas dels
genom svedjning eller bråtebränning, dels ändtligen aldra värst
genom tjärubränning. Endast från Uleåborg skall årligen utföras
60,000 tunnor tjära '. Den minsta delen af denna tjära uttages
af rötterna. Ungskogen afbarkas nedifrån till 3 alnars höjd, och
på denna nakna del utsvettas trädet, innan det dör, en mängd
kåda eller harpix. Pä långa sträckor af vägen kunde man icke
se annat än dels dessa afskalade ungträd, som stodo "döende i
sin hvita likskrud" 2, dels alldeles nakna bråten, der tjärbrän-
ningen redan försiggått

Det nu nyligen upprättade skogsväsendet i Finland skall
troligen snarast möjligt och så vidt som möjligt sätta en bom
för denna ödeläggelse af skogen, som är en af Finlands vigti-
gaste rikdomskällor.

Den 8e September kom jag till Uleåborg och reste derifrån
* L. Kr. Daa.
2 Ibid.
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till Helsingfors, der jag förblef öfver vintern för att få utgifven
på finska en katekes och en altarbok, till begagnande för våra
finnar och finnprester i Finnmarken. Jag gjorde mig tillika der,
med välvilligt biträde af universitets-bibliotekarien och andra,
bekant med de nyaste ryska skrifter om de nordliga landsdelar,
som jag genomrest, och har af dessa hemtat många af de upp-
lysningar, som förut äro meddelade.

Som sista bidrag till att få en inblick i det finskt-karelska
folklynnet, vill jag här meddela i utdrag och efter K. Collans
öfversättning några vers af det bekanta finska nationaleposet
Kalevala, i hvilka innehålles en karakteristisk skildring af idealet
af en finsk-karelsk husmor och husbonde. Verserna finnas i 23" och
24° sången af Kalevala och skildringarna framträda der i form af:

Förmaningsord till den unga bruden, när hon lemnar sitt
fädernehem.

»Fästmö, du min unga syster,
Du mitt gröna blad, min kärlek,
Lyssna till hvad jag dig säger,
Hvad en annans tunga talar!

»Hädanefter bör du äga
Trägen hog och driftigt sinne
Och en outtröttlig omsorg,
Ständigt samma lugna klokhet:
Klara ögon hvarje afton
För att öfver elden vaka,
Skarpa öron hvarje morgon
För att hanens rop förnimma!
Ty vid första hanegället,
Innan än det andra ljudit,

År det tid för dig att uppstå
Från din unga makes sida,
Från den raske mannens läger,
Att ur härden glöd uppleta,
Söka rätt på elddons-asken,
Blåsa eld uppå en pertstump,
Varsamt, att ej gnistor spridas!

»Vandra nedböjd genom tågen,

Lutad genom ladugården,
Mata kreaturen vänligt,
Fodra varsamt fårahjorden,
Strö för korna halm i båset,
Gif de sjukas kalfvar dricka,
Valda strån åt hvarje fåle,
Och det fina hö't åt lammen,
Drif ej Bvinen vresigt undan,
Stöt ej grisarne med foten,
Frambär hon åt svinahjorden,
Mata grisarne ur träget!

När du skött om ladugården,
Sörjt för hela boskapshjorden,
Skynda genast då tillbaka,
Snabb som stormen in i stugan!
Der har barnet börjat gråta,
Späde gossen i sitt täcke;
Icke kan den arme tala,
Icke har han ord att säga
Om han fryser eller hungrar,
Eller hvad som förefallit,
Innan den bekanta kommer
Och han hör sin moders stämma!
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»Börja då att golfvet städa,
Sopa stugans släta tiljor,
Vatten stänk omkring på golfvet,
Öfverstänk dock icke barnet!
Om du ser ett barn på golfvet.
Vore det också din svågers,
Lyft då barnet upp på bänken,
Tvätta det och kamma håret,
Gif uti dess hand en brödbit,
Bred åt barnet smör på brödet,
Men om bröd ej fins i gården
Gif det da ett spån i handen!

»När du börjar borden skura,
Allrasist vid veckans utgång,
Skölj då skifvan med dess kanter,
Glöm ej heller bordens fötter!
Tvätta bänkarnfr med vatten,
Sopa väggarne med vingen,
Hvarje bänk med sina bräddar,
Hvarje vägg med sina springor.
Om på bordet dam sig lägrat,
Stoft sig samlat har vid fönstren,
Bör det viftas bort med vingen,
Torkas med en fuktig damduk,
Att ej dammet kring må flyga,
Stoftet stiga upp mot taket.

»Sopa sotet ock från taket,
Stryk det äfven bort från muren,
Glöm ej dervid ugnens stolpe,
Mins derjemte takets spärrar,
Att man trifvas kan i stugan,
Vet sig bo i menskoboning!

»Hör o jungfru, hvad jag säger,
Hvad jag säger, hvad jag talar!
Rör dig aldrig utan klädning,
Stöka icke utan linne,
Gå ej utan duk på halsen,
Utan skor på dina fötter:
Sådant gör din make ledsen,
Kan din unge man förtörna!

»Håll din hörsel skarp som mössets,
Gången lätt och snabb som harens,
Böj din unga nacke smidigt,
Vänd den hvita, vackra halsen
Spänstigt som den unga enen,
Som en topp af friska häggen!

»Kommer svågern hem frän plogen,
Från sin gärdesgård din svärfar,
Från ett yttre värf din make,

Vackre vännen hem från sveden,
Bör en tvättskål genast hemtas,
Hastigt fram en handduk räckas.
Ödmjukt måste dervid bugas,
Med ett vänligt ord till helsning.

»När du ej förmår begripa,
Sjelfmant ej förstår och finner
Hur ditt arbet' skall förrättas,
Hur din verksamhet begynnes,
Sök besked då af den gamla:
»O min egen, goda svärmor,
Hur skall här mitt arbet' börjas,
Hvilka sysslor böra skötas?»
Svara skall dig då din svärmor,
Yttra dessa ord och säga:
»Så du bör ditt arbet börja;
Dessa sysslor böra skötas:
Säd bör stampas, mjöl bör malas,
Handqvarnsstenen flitigt svängas.
Vatten bäras in derjemte,
Och derefter klappas degen,
Klabbar hemtas in i stugan,
För att dermed ugnen elda:
Sedan böra bröden bakas,
Goda, tjocka kakor gräddas,
Tinorna med omsorg tvättas,
Hvarje degtråg noga sköljas!

»När du nu ditt värf förnummit,
Fått besked utaf din svärmor,
Samla då frän stenen torrsäd,
Skynda så till handqvarnsstugan.
När du in i stugan kommit,
Rummet der du har din handqvarn,
Sjung då icke der med full hals,
Gör ej oljud med din stämma;
Stenens dan din sång må blifva,
Qvärnens handtag ensamt väsna!
Sucka icke heller högljudt,
Pusta ej för tungt vid qvarnen,
Eljest kan din svärfar mena,
Och din svärmor tro och tänka,
Att du suckar så af ledsnad,
Att du qvider af bekymmer!

Sikta mjölet, snabbt, behändigt,
Bär det på ett lock i stugan,
Börja sedan raskt att baka,
Knåda degen med all omsorg,
Att ej mjöl blir qvar i klimpar,
Delvis blott i degen blandas.

»Ser du vattsån tom och lutad,
Tag då sån på dina skuldror,
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Stick en stäfva under armen
Och begif dig efter vatten.
Vackert bör du vattsån bära
På din såstångs ena ända;
Kom lik stormen se'n tillbaka,
Ila med en vårvinds snabbhet,
Utan att med vattnet dröja,
Att vid brunnen längre stanna,
Eljest kan din svärfar mena
Och din svärmor tro och tänka,
Att din bild du der betraktar,
Speglar dig med stor beundran,
Ser din friskhet uti vattnet.
Uti brunnens djup din fägring.

Bjud din svärfar då att bada:
»O min egen, gode svärfar,
Nu är badstun redd och färdig.
Vatten infördt, qvastar redo,
Hela lafven ren och skurad;
Gå att bada, öfverskölj dig
Huru mycket du behagar,
Jag skall badet slå pa ugnen,
Stå till hands inunder lafven!»

»Stundar tiden för din spanad,
Tiden att din väf begynna
Sök ej händighet hos grannen.
Bortom bäcken nödig insigt,
Råd och hjelp i andra gården,
Väfskedstinnar af en fremling!
Sjelf förfärdiga ditt lingarn,
Spinn med egen hand ditt inslag,
Tvinna traden lös och locker,
Garnet mera fast och välsnodt;
Nysta hop ett stadigt nystan,
Kasta det uppå din härfvel,
Linda trådarna kring stocken.
Svinga sen dig upp i väfstoln,
Slå med raska slag din väfsked,
Höj på skaften lätt och ledigt,
Väf till rockar duglig vadmal,
Ylletyg till dina kjortlar,

»Går du efter ved på gården,
Att ur trafven klabbar draga,
Släng ej undan något vedträd,
Om också af asp det vore!
Nedsänk se'n din börda sakta,
Utan alltför mycket buller.
Eljest kan din svärfar mena
Och din svärmor tro och tänka,
Att du slängt den ner i ondska,
Att förtretad så du väsnas!

»När du börjar kärlen skura,
När du tvättar dina bunkar,
Skölj hvar kanna med sitt handtag,
Stopen intill bottenranden,

Af ett enda litet ullstrå,
Utaf ragg af vinterfåret,

Skålarna och deras bräddar,
Skedarna, och glöm ej skaften!
Räkning håll pa dina skedar,
Haf på dina käril reda,

Fjun af lammet, födt om våren,
Ull utaf en sommartacka!

»Om en gäst till gården kommer,
Vredgas icke öfver gästen!Att ej hundar dem må släpa,

Eller kattor bort dem bära,
Foglame dem undansnappa,
Barnen hit och dit dem kringströ,
Barn i byn tillräckligt finnas,
Många hufvu'n små i gården,

Alltid har ett ordnadt hushåll
Något i förråd för gäster
Öfverflödigt kött besparadt,
Eller bröd uti beredskap,
Bjud den fremman de att sitta,
Tala höfligt med den komne
Och med ord din gäst förpläga,
Tills att maten blifver färdig.
När han åter går från garden,
Säger sitt farväl och vandrar,
Bör du gästen ej ledsaga,
Följa honom utom dörren,
Sådant kan din man förtörna,
Kan den vackre ledsen göra!

Hvilka undansläpa stopen
Och förskingra dina skedar!

»När om qvällen bad skall redas,
Inbär vatten, hemta qvastar.
Blöt dem färdiga på förhand,
Jaga röken ut ur badstun,
Utan att för länge dröja,
Utan att i badstun stanna,
Eljest kan din svärfar tänka
Och din svärmor tro och mena,
Att du lagt dig ner på lafven,
Vräker dig på bänkens ända!

»Om det någon gång dig lyster
Att en annan ort besöka,
Fråga då dig för der borta,
Var bland fremlingarne språksam.
Medan så du borta vistas,»När du återvändt i stugan,
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Röj förstånd i dina samtal,
Klandra icke der ditt hemvist,
Nedsatt ej din egen svärmor!

»Lyssna till hvad jag dig säger,
Hvad ännu en gäng jag yttrar!
När frän denna gård du skiljes,
Kommer till det nya hemmet,
Glöm då ej din fostrarinna,
Nedsatt ej din egen moder!
Ty din moder gaf dig lifvet,
Räckte dig sin barm till näring,
Skänkte dig sin egen skönhet,
Delade med dig sin fägring;
Mangen natt hon genomvakat,
Manget mål har hon förgätit
Medan dig i sömn hon vaggat,
Sutit vid sin lilla 5? läger.

Den som glömt sin fostrarinna,
Som sin egen moder nedsatt,
Gange icke ner till Tuoni,
Ej med glädtigt mod till Mana!
Svår i Manala blir lönen,
Tung är Tuonis vedergällning
För en hvar, som glömt sin moder.
Som sin fostrarinna nedsatt;
Häftigt hota Tuonis döttrar.
Manas mör i vrede yttra:
»Hur har du din mor förgätit,
Huru henne så förklenat?
Svara smärtor hon har utstått,
Lidit mycken vedermöda
När hon hvilade i badstun,
Sträckte sig uppå sin halmbädd,
Då hon bragte dig till verlden,
Skänkte dig ditt lif, du arma.»

Förmaningsord till brudgummen.

Nu är unga mön förmanad,
Nu är bruden undervisad;
Ån jag talar till min broder,
Till var brudgum sa jag säger.

»Brudgum, du min dyre broder,
Kärare än egen broder,
Ån ett barn af samma moder,
Än en son utaf min fader!
Lyssna till hvad nu jag säger,
Hvad jag säger, hvad jag talar
Om din hvita, vackra fogel,
Om den dufva, du har vunnit!

»Prisa, brudgum, nu din lycka.
Goda gåfvan, som dig gifvits,
Prisa högt, hvad högt bör prisas!
Ty en god du fatt och funnit,
God hon är, som skaparn utsett,
Som han nådigt dig förlänat;
Tacka äfven hennes fader,
Ånnu mera hennes moder,
Som en sådan dotter vaggat,
Som en sådan brud dig fostrat!

»Skön är jungfrun vid din sida,
Strålande den mö du fästat,
Hvit är vännen, som du vunnit,
Täck är tärnan, som du skyddar,
Frisk är flickan, som du famnar,
Blomstrande din brud bredvid dig.
Raskt i rian hon arbetar,
Ledigt hon sin lie svänger,

Vacker är hon vid sitt byke,
Driftig då hon kläder tvättar,
Ganska skicklig i att spinna,
Oförtruten vid sin väfnad.
Högljudt hennes väfsked väsnas,
Som pa kullen gökens stämma,
Skottspoln flyger fram och äter,
_>om en lekatt på en ved-rad,
Spolen surrar om med snabbhet,
Som i ekorrns mun en tallkott.

»Unge brudgum, vackre yngling,
Stolte man, du sköne fästman!
Smid en lie, hvässa bettet,
Bind den vid ett skaft, som duger,
Som du slöjdat sjelf vid grinden,
Som du yxat till pa stubben:
När en solskensdag da kommer,
För din jungfru ut pa ängen,
Lyssna da hur höet hväser,
Hur vid slagen gräset hviner,
Huru ängens starrgräs susar,
Blomsterhöt i fallet fräser,
Se hur markens tufvor jemnas,
Löfträdsskotten nederfalla!

»När en annan dag är kommen,
Framtag då den raka skottspoln,
Gör en duglig väfskedsklofve,
En ordentlig, prydlig väfbom,
Snickra äfven vackra trampträd,
Skaffa alla väfnadsredskap,
Lat i väfstoln jungfrun stiga,
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Gripa tag i väfskedsklofven;
Da skall hennes väfsked ljuda,
Väfstoln gällt och högljudt klappa,
Bullret ut i byn skall höras,
Slamret skall förnimmas vida,
Spörja skola bygdens gummor,
Qvinnorna i nejden fråga:
»Hvem är det, som nu hörs väf va ?>

Och då passar sig att bvara:
»Det min älskling är, som väfver,
Hon, mitt hjertas vän, som slamrar!»

»Brudgum, du min gode broder,
Icke ma du denna dufva,
Denna unga, vackra vildgas
Någonsin till tårar bringa!
Skulle svåra stunder komma,
Gripes jungfrun utaf ledsnad,
Stick din brunte da i redet
Eller ispänn hvita skymmeln,
Hemta jungfrun till sin fader,
Hem till modrens kända stugor!

»Icke må du denna dufva,
Denna hvita, vackra fogel
Som en tjenarinna hälla.
Som ett legohjon behandla.
Neka att gå ner i källarn,
Eller att besöka boden!
Aldrig hon i fadershemmet,
I sin vackra moders gårdar
Hållits som en tjenarinna.
Som ett legohjon behandlats,
Nekats att ga ner i källarn,
Eller att besöka boden;
Ständigt skar hon hvetebrödet,
Hade uppsigt öfver äggen,
Sysslade i mjölksåns närhet,
Närmast invid ölets tunna,
Upplät boden hvarje morgon,
Läste löften hvarje afton.

»Unge brudgum, vackre yngling,
Männers stöd, du sköne fästman!
Om du jungfrun väl behandlar,

Skall du sjelf emot as vänligt,
När din svärfar du besöker,
Till din svärmors gårdar kommer:
Rikligt skall du der förplägas,
Riklig mat och dryck dig bjudas,
Hästen skall ur redet spännas,
In i stallet skall han föras,
Mat och dryck åt honom räckas,
Hafre bäras fram i skäppan.

Ej du må, du gode brudgum,
Unga jungfrun hardt behandla,
Lära henne vett med piskan,
Med en rem till klagan bringa,
Med en knippa ris att qvida,
Att vid lidrets dörr sig jemra!
Ännu aldrig unga jungfrun,
Aldrig förr i fadershemmet
Blifvit med en piska straffad,
Tvingad med en rem att klaga,
Med en knippa ris att qvida,
Att vid lidrets dörr sig jemra.

»Ställ dig som en mur .för henne,
Sta orubblig som en dörrpost,
Lat din mor ej aga henne,
Ej din fader henne banna,
Ej en fremling henne reta,
Granngardsfolket henne tadla;
Ber din slägt dig aga henne,
Yrka andra pa bestraffning,
Näns du dock ej sia den arma.
Ej ditt hjertas vän bestraffa,
Henne, som du tre år väntat,
Oaflatligt efterfikat.

»Nej, förmana unga jungfrun,
Lär ditt äpple, gode brudgum.
Rätta henne under hvilan,
Eller inom slutna dörrar,
Fortfar så ett ar igenom,
Näps med ord det första aret,
Blott med ögats blick det andra,
Tredje aret med en trampning!»

Brudens afskedssang.

Djupt den arma bruden suckar,
Suckar djupt och hemtar anden,
Brister ut i bittra tårar,
Yttrar slutligen och säger:

»Andras bortgång redan stundar,

Andras afsked är förhanden,
Närmare är dock mitt afsked,
Närmare min egen bortgång,
Fast det ock är tungt att skiljas,
Svårt i denna stund att lenma
Dessa vidtberömda bygder,
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Des a sköna, goda gärdar,
Der så vackert upp jag vuxit,
Der jag skjutit upp sa herrligt
I min sälla blomning ålder,
Lycklig under barnaåren!

»Förr jag icke kunnat ana,
Aldrig i mitt lif förmoda,
Tro att bort jag kulle «kiljas,
Ana att jag skulle föras
Bort från detta slottets nejder,
Bort frän denna åsens skuldror;
Dock, nu vet jag att jag skiljes,
Vet det väl och vandiar hädan:
Tömd är afskedsb"gam redan,
Afsk dsölet re'n är drucket,
Snart är släden vänd från hemmet,
Snart dess framkant utåt pekar,
Sidan mot min faders lada
Och dess hörn mot ladugarden.

>Da ifrån mitt hem jag skiljes,
D jag bortgår nu, jag arma,
Huru lönar jag min moders
Mjölk, och hur min faders godhet,
Hur min egen broders kärl k,
Hur min ljufva systers ömhet?

»Dig jag säger tack, min fader,
För min hittills funna bergning,
För den näring här jag njutit,
För de mänga mål mig mättat!

»Dig jag tackar, o min moder,
Som mig vaggat i min barndom,
Som mig burit späd i famnen,
Som din barm mig räckt till näring!

»Dig jag säger tack, o broder,
D'g min broder, dig min syster,
Tackar eder, gårdens husfolk,
Er, I kära barndomsvänner,
Jemte hvilka här jag lefvat,
Vuxit i min blomningsålder!

»Icke må du nu, o fader,
Icke du, min goda moder,
Icke mina många fränder,
Hemmets kära anförvandter
Börja att deröfver sörja,
Eller af bekymmer gripas,
Att jag går till andra nejder,
Färdas fjerran u+ i verlden!
Skaparns sköna sol ju skiner,
Skaparns gyllne måne glänser,

Himlens klara stjernor tindra,
Karlavagnen ut sig sträcker
Äfven längre bort i rymden,
Afven annanstads i verlden,
Ån på fadrens gärd allenast,
Ofver dessa hemmets stugor.

»Hän jag skiljes, bort jag vandrar
Gar detta gyllne hemvist,
Frän min faders, från min moders
Alltid gästfritt öppna boning;
Lemnar mina kärr och marker
Mina gräsbevuxna gårdar,
Lemnar mina klara sjöar,
Mina sandbetäckta stränder
Att af nejdens gummor grumlas,
Att af vallhjon genomvadas.

»Andra få nu kärren trampa,
Öfver mina marker irra,
Hvila sig i mina lunder,
Genomströfva mina hedar,
Stiga på min gärdeslinda
Och beträda tågets renar,
Springa öfver hemmets gärdar,
Stå vid stugans vägg derute;
Andra skola golfven sopa,
Städa stugans släta tiljor;
Renar fa på åkem springa,
Lon i mina skogar löpa,
Vildgäss bo i mina lunder,
Fog]ar i min löfskog hvila!

»Hän jag skiljes, bort jag vandrar,
Flyktar med en annan flyktj&g
I en höstnatts dunkla sköteS
Ut på halkan af en våris, W
Att ett spår ej syns på isen,
Ej ett fjät förmärks på halkan,
Ej min klädnings fläkt på drifvan,
Ej på snön af fålln en strimma.

»När jag sedan återkommer,
När jag hemmets gård besöker,
Ej min mor min röst förnimmer,
Ej min fader hör min stämma,
Om jag ock på grafven gråter,
Om pa deras stoft jag sörjer.
Gräset redan frodigt grönskar,
Vuxit har en enrisbuske
Öfver modrens stoft i grafven,
Ofver fostrarinnans hufvud.

»När till hemmet da jag kommer,
Hit till dessa vida gårdar,
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Lär väl ingen mer mig känna,
Ingen ann' än dessa tvenne:
Gärdets allra lägsta vidja.
Gärdselstören längst pa åkem,
Som jag upprest förr som liten,
Som jag flätat hop som flicka.

> Och min moders gamla gallko,
Som jag i min ungdom vattnat,
Som jag skött, da den var liten,
Hör jag matt emot mig rama,
På den vida gardens spånhög,
Hemmets snöbetäckta marker:
Kanske äfven hon mig känner,
Vet att jag är hemmets dotter.

«Och min faders häst, den gamle,
Som jag matade som liten,
Som jag fodrat förr som flicka,
Hör jag kraftlöst mot mig gnägga,
På den vida gårdens spanhög,
Hemmets snöbetäckta marker
Kanske äfven han mig känner,
Vet att jag är gårdens dotter.

»Och min broders gamle gårdshund,
Som jag matat i min barndom,
Som jag lärde in som flicka,
Hör jag svagt emot mig skälla,
Pa den vida gardens spanhög,
Hemmets snöbetäckta marker:
Kanske äfven han mig känner,
Vet att jag är gårdens dotter.

»Andra torde ej mig känna,
När till hemmets gäng jag kommer,
Fast min batsstrand är som fordom,
Boningsplatsen oförändrad,
Fast hvart fiskrikt sund sig liknar
Och hvar notplats qvar jag finner.

»Blif da qvar i frid, o pörte,
Pörte med ditt tak af bräder,
Godt det blir att återkomma,
Kärt att en gäng än här vandia'

)Blif da qvar i frid, o farstu,
Farstu med ditt golf af bräder,
Godt det blir att återkomma,
Kärt att en gäng än här vandra!

> Blif i ostörd frid derute,
Gård med dina höga rönnar,
Godt det blir att återkomma,
Kärt att en gång än här vandra!

»Er i fridens hägn jag lemnar,
Fält och bäruppfylda skogar,
Er, I tågens blomsterlindor,
Er, I ljungbevuxna moar,
Träsk med edra hundra holmar,
Djupa sund, pa fisk sa rika,
Kullar, I med edra granar,
Dälder, I med edra björkar!»



Rättelser:

Sid. 2 lad. 7 nedifr. står: kärren, läs. i lossmarkerni
> 12 » 13 uppifr. » 1 > 2.
» 44 » 11 » » hjordar > marker.
» 48 > 10 » island- » grönland-
» — > 13 » » ett » en

85 » 7 nedifr. » 1684 1691
» 98 » 12 » » Norrman > Norrmän
» 146 » 3 uppifr. > Pomilj » I'omitj
» 148 » 7 » > Raf he » Rafhe
» 153 » 3 nedifr. » Kobbolmfjord » Kobholmfjoid

> 154 » 4 uppifr. » Vourjem » Vuorjem
» 155 » 13 nedifr. » Bätse-mä > båt.iemaa
•> 185 » 13 » » Gnollevuodna » Guollevuodna.

> 202 > 6 » » buskar » vinbärsbuskar
» 204 » 11 » » Noutsjön » Nuotsjön
» 208 » 11 uppifr. » Poldiin » Poldiin
» — » 13 » » Kieldiin > Kieldiin

> — » » » Fokestra » Jokestra
» 210 » — » » förvridna lagstammiga
» 214 > 10 » » Kuotajärvi » Koutajärvi
» 215 » 3 nedifr. > —

- »»

» — » 1 » » Boldovuome » Bäldovuome

> 228 » 11 » Framför orden »i brist på> tillags^:
fisk eller fiskeplats, men

» 234 rad. 1 nedifr. står: sillvader läs: sill-lass yfp
» 235 » 15 uppifr. » pomonerna pomorerna
> 241 » 8 nedifr. » jarassen » jarussen
» 257 » 16 » » Kararalschik > Karavalschik
» 258 » 3 uppifr. » Harningsberg » Havningsberg
» 281 » 15 nedifr. » pasvietska > pasrietska
» 284 » 9 » » öfverträdelse » iakttagande
» 288 » 11 uppifr. » skogig » skoglös
» 113 » 12, 13. Orden: »af hvilken en afbildning här gifves», utgå.

Den sidan 117 och flerstädes omnämda fisken nors är den i de nordligaste
hafven förekommande art af nors-slägtet (Osmerus), som kallas lödda (O. arcticus,
Nilss. Prodr., o: Mallotus villosus, Valenc), och torde skäl hafva varit, att
nyttja artbenämningen lödda i stället för slag namnet nors. Da sådant icke

skett i kontexten, anmärkes det här.
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