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uppinanad af vänner ooh bekanta, säger förf. i en anteckning,
att i tryck offentliggöra sina minnen och erfarenheter från och
om vår höga Nord, hade han år 1830 gjort början dermed.
Sålunda inflöt af honom i Helsingfors Tidningar för sagda år en
uppsats om Jatulin kansa, äfvensom ,,Det första af mina elfva år
i Lappmarken"; hvilken sistnämnda Lektor F. Gedner i Reval,
en personlig vän till förf., år 1832 i tysk öfversättning publice-
rade äfven i Brockhaus' Blätter fur Litterarische Unterhaltungen.
Vidare ingick i Tidningar från Helsingfors, likaledes år 1830,
Descriptio Rovaniemiensis med anmärkningar, och i årgången 1831
af samma blad ett längre bref från Lappmarken. Senare följde i
Vasa Tidning n:o 47 för år 1839: ,,Anmärkningar vid en artikel
om Pastor Stockfleth", samt i N:o 52 „Ytterligare bidrag till upp-
lysning om de i Norge bosatte Finnar". Alla dessa intagna äf-
ven i detta arbete. I n:o 6 af Vasa Tidning för 1839 påbegyn-
tes ock publikationen af »Ar 1821, det andra af mina i Lappmarken
tilibragta elfva år", som dock afstannade med samma nummer,
sedan förf. emedlertid beslutit sig för att i bokform utgifva sina
anteckningar. Början dermed gjordes år 1844, då „Anteck-
ningar under min vistelse i Lappmarken, första och andra året"
utkommo i Borgå i ett mindre häfte om 156 sidor 8:o under J. L.
Runebergs inseende och med hans biträde.

I företalet till denna bok, om hvilken förf. antecknat att
den var närmast afsedd för dem af hans då ännu lefvande vän-
ner, som med deltagande vänlighet emottogo honom, då han år
1830 med bruten hälsa kom ned från Lappmarken till Helsing-
fors, yttras:

,,Utan alla anspråk öfverlemnas dessa anteckningar i all-
mänhetens händer. I en tid då uppmärksamheten med förnyad
liflighet blifvit riktad på vår egen nationella kultur, torde några
underrättelser om våra mindre väl lottade landsmän Lapparne ej
sakna allt intresse. Närvarande anteckningar omfatta de tvenne
första åren af den tid förf. vistats ibland dem. Förf:s hjerta
har alltid klappat varmt för detta folk, och han vore tillfredsstäld
om han för detsamma kunde väcka något deltagande. Arbetets
fortsättning kommer att bero af huru det af allmänheten omfattas."
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Men ehuru upplagan inom kort utsåldes och boken välvilligt
emottogs äfven af kritiken, såsom man bl. a. finner i n:o 8 af Tid-
ningen „Morgonbladet" för 1845, kom den afsedda fortsättningen
dock ej till offentligheten, ehuru tanken på arbetets fullföljande
länge nog synes hafva fortlefvat hos förf. Men realiserandet af
denna plan motverkades af bl. a. författarens från hvarje tryckeri
aflägsna boningsort och hans arbetsdryga embets verksamhet i ett
af icke mindre än sju församlingar bestående pastorat. Utom hvad
ofvan anförts trycktes dock på 1830- och 1840-talen några uppsat-
ser om Lapplands flora och fauna äfvensom Anmärkningar till
Sjögrens arbete om Kemi Lappmark. ,,Anteckningar under en utflykt
till Norrige", som ingick i Litteraturbladet för år 1856, var det enda
af hans minnen från den höga norden, som derefter offentliggjordes.
(Jfr, Del I s. 177 ff.) Samma år utkom den lappska katekesen,

Då fortsättningen af förf:s anteckningar, hvilkas tryckning
fortgått under flera år, nu omsider ser dagen, framträder äfven
den utan alla anspråk. Bestämmande dervid har varit tanken på
att sålunda för forskningen bevara de frukter den tilläfventyrs
kan hafva att skörda af det med an märknings v ärdt intresse och
utan tvifvel med stor möda samt icke ringa uppoffring af tid
och arbete af förf. sammanbragta material till kännedomen af
ett bortdöende folk och en vid tiden för anteckningarnes ned-
skrifvande endast föga känd landsända. Ty om ock såväl före
som samtidigt med hans arbete å dessa skildringar ett och annat
i ämnet skrifvits och offentliggjorts, synes hans anteckningar
dock vara egnade att i icke oväsentlig mån komplettera de om
samma trakter derförinnan utgifna arbeten, bvilka, några tidnings-
uppsatser oberäknade, inskränkte sig till l:o Joh. Tornseus' Beskrif-
ning öfver Torneå och Kemi Lappmarker; 2:o Henrik Wegelius'
7)Disputatio de Lapponia Kemensi" (1751); 3:o E. Lagus' ,,Be-
skrifning öfver Kuusamo Lappmark*, intagen i Sv. Vetensk. Akad.
Handlingar för 1772; 4:o E. Grrapes i samma Handlingar för 1803
och 1804 offentliggjorda „ Utkast till en beskrifuing om Enon-
tekis socken", i den omfattning den hade före 1809 års fredsslut;
5:o G. Wahlenbergs wGeografisk och Ekonomisk beskrifning om
Kemi Lappmark", 77 sidor 8:o (1804); samt slutligen 6:o A. J.
Sjögrens »Anteckningar om Församlingarne i Kemi Lappmark",
utkommen 1828 i liten 8:o och omfattande 255 sidor egentlig
text och 150 sidor dertill fogade ,,Noter",

Under sin långa vistelse bland Lapparne trodde sig förfat-
taren hafva vunnit deras vänskap och förtroende (Del I s. 678);
och för dem hyste han å sin sida ett hela lifvet igenom fortlefvande
varmt intresse, hvilket ock öfverallt framträder i dessa anteck-
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ningar. I dem, säger J. L. Runeberg (Del IV s. 491), röjer sig
förf:s egen värme för Lapparne särdeles vackert i alla hans be-
skrifningar och ger dem deras förnämsta behag, hvarföre R. ock
ansett dem vara förtjenta af att räddas undan glömskan (Del
IV s. 498). Icke blott dessa uttalanden utan äfven det förhållande,
att bland författarens qvarlåtenskap förelåg en skriftlig uppma-
ning till undertecknad att genomse hans manuskripter och, ,,om
der funnes något värdt att tryckas, dem redigerade ur trycket
utgifva eller utgifva låta", har föranledt utgifvaren att, då annan
person ej kunnat för arbetets utförande vinnas, af sonlig vördnad
försöka sjelf verkställa detsamma, glad att åtminstone omsider i sin
ålders höst hafva funnit tid och tillfälle dertill. Jfr Del II s. 200.

Utgifvarens ögnamärke vid redaktionen, som tyvärr ej blif-
vit af förf. slutligen affattad, har städse varit att efter möjlig-
heten bibehålla förf:s egna ord och uttryck, hvilket dock sjelf-
fallet ej alltid kunnat ske. Äfven i ett par förut tryckta upp-
satser har, såsom på sina ställen anmärkts, en och annan mindre
jemkning i stilen skett, dels med ledning af förf:s egna mar-
ginalanteckningar, dels ock af utgifvarens eget initiativ.

Då emedlertid dessa anteckningar hänföra sig till en länge
sedan förliden tid och de redan af detta skäl ej kunna räkna på
intresse hos den stora allmänheten, utkomma de endast i en mindre
upplaga, och ej såsom bokhandelsaffär, utan hufvudsakligen för
att utdelas till biblioteker, vetenskapliga samfund och enskilda
för ämnet intresserade personer i såväl hem- som utlandet. Så-
lunda har ock allaredan år 1903 de 27 första arken af arbetets
andra del i ett mindre antal exemplar spridts såsom öfvertryck.

Ordnandet af manuskripten har i vissa delar erbjudit svå-
righeter. Förf. har ofta nedskrifvit sina skildringar så, att han
fristående behandlat den ena och den andra episoden och fogat
beskrifningen deraf till samlingen, utan att alltid angifva dess
rätta plats i densamma; eller ock har sådant skett medels an-
teckning å något mindre stycke papper, hvilket med nål fästats
vid det ark, hvartill det hörde; och så har äfven varit fallet med
månget senare gjordt tillägg till beskrifningen. Då manuskript-
samlingen emedlertid under årens lopp varit af förf. utlånad till
genomläsning åt flera för densamma intresserade personer, hafva
en del af dessa vidfästade lappar, synbarligen på dessa färder —
och kanske äfven af andra orsaker — kommit lös och sålunda bragts
ur sin rätta sammanhörighet, hvarigenom svårigheter vid ordnan-
det uppstått. Omöjligt är således icke att ett eller annat misstag
dervid ej kunnat undvikas. Och såsom man kunnat antaga, och
äfven funnit, saknas dessutom särskilda blad eller ark här och
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der. Allt det sagda gäller isynnerhet arbetets första del, der skild-
ringen af de flesta år, men särskildt af åren 1823 och 1826
erbjuder i ögonen fallande luckor. Efterhand och ända in på
1860-talet har ock förf fogat ett och annat kompletterande til-
lägg till samlingen.

Muonioniska har af förf. ej upptagits bland Lappmarks för-
samlingarne. Orten hör väl sedan år 1838 till det då bildade
Lappska häradet, men på förf:s tid och ännu långt derefter åt-
njöt den hvarken i fråga om militärpligt eller beskattning Lapp-
marksfriheter, sådana den erhöll först långt senare — i förra afse-
endet år 1878 och i det senare genom K. F. d. 29 Nov. 1899.

Under de tidigare åren af sin vistelse i Lappmarken trifdes
förf. väl der uppe och uppehöll sig träget på orten. Men från och
med år 1824, då hans hälsa i följd af en svår sjukdom tagit all-
varsam skada, uthärdade han icke vidare med en längre tids oaf-
bruten vistelse derstädes, utan var tvungen att tid efter annan
för skötande af sin hälsa uppsöka sydligare belägna orter, dit för
öfrigt Prästerna i Utsjoki äfven under tiden före hans verksam-
het der plägat begifva sig för sommarmånaderna (Del III s. 629 ff.).
Ar 1831 sökte han omsider befrielse från vidare tjenstgöring i
Lappmarken, hvartill äfven bifölls, intill dess han, såsom det heter,
genom läkare bevis styrker sin hälsa vara återställd, jemte det
att substitut för honom förordnades dit upp (Del I s. 679 f.
och IV s. 403 m. fl. ställen). Till Lappmarken återvände han
dock ej vidare, ty den 8 Mars 1832 utnämndes han på grund af
Senatens framställning till kyrkoherde i Lappajärvi pastorat från
och med den 1 Maj 1833, och der qvarstannade han intill sin
på dagen 43 år efter utnämningen timade död, som inträffade
den 8 Mars 1875, sedan han emedlertid vid slutet af år 1873
till följd af hög ålder befriats från att vidare sköta sitt embete.
Född den 25 Alars 1795, hade han således uppnått i det allra
närmaste 80 års ålder.

Tilläggas må slutligen, att af anteckningarnes förf. utkom-
mit på det religiösa området ,,Hengellisiä puheita", tryckta i Borgå
år 1848 i två mindre delar. I manuskript föreligger dessutom
en samling predikningar för årets alla sön- och helgedagar, samt
vidare: Förklaringar till Luthers mindre katekes och början till en
biblisk historia; alla dessa likaledes skrifna på finska. Af dem
har åtminstone samlingen af predikningar och sannolikt äfven de
begge andra varit afsedda att tryckas, ehuru sådant ej kommit
till utförande.

Helsingfors i Januari 1906.
Isak Fellman.
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Första året.
1820.

Xtedan någon tid hade Utsjoki pastorat, i brist af kompetente
sökande, varit obesatt. Det nordliga klimatet och ställets afsön-
dring från hela den civiliserade verlden afskräckte en livar. Hans
Kejserl. Majestät, omfattande med faderlig kärlek sine, i den
höga Norden vistande undersåtars andliga väl, förunnade år 1817
Pastorerne i Lappland befordrings-rätt till förmonligare Kyrko-
herdeembeten i landet efter vissa års välförrättad tjenst i Lapp-
marken, och fruktan för de besvärligheter, som åtfölja vården om
Finlands nordligaste församling, öfvervägdes hos mig af det
hopp om framtida utsigter dermed var förenadt. Anbefalld i
September 1819, att i egenskap af Curam gerens börja min tjenst-
göring i Lappmarken, erhöll jag i December samma år fullmagt
å Kyrkoherde-embetet i Utsjoki och Enare Lappmarks försam-
lingar. Jag skyndade nya öden till möte och gaf mig under den
genast anträdda resan knappast tid att besöka några få vid vägen
boende vänner, hvilka bjödo mig ett evigt farväl, under den af
en förstorande inbildningskraft ingifne förmodan, att redan det
första året skulle se mig begrafven i Lappmarkens snödrifvor
eller stelnad i dess förfärliga köld. Vid ankomsten till trakterne
af Torneå mötte jag några från Norden återvändande resande,
som förkunnade mig att en färd till Enare och Utsjoki, vid denna
tid och med det antal renar jag behöfde, ej vore möjlig, om jag
icke vid öfverfarten af den 200 verst breda öken, som skiljer
Enare från Sodankylä, kunde erhålla dragare mig till möte, hvar-
före ett uppehåll af några veckor på sistnämnde ställe blefve
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nödigt. Dessa utsigter voro ingalunda uppmuntrande, och skils-
messan från den civiliserade verlden förbittrades ännu mera ge-
nom den svåraste af alla, den ifrån min i Rovaniemi boende
mor, som, dåmera enka, alltid afstyrkt mig från att i Lappmar-
ken söka min fortkomst. Nära en half mil från hemmet åtföljde
hon mig under varningar att vårda min hälsa, akta mig för fjel-
larnes klippiga branter i den rankiga renpulkan, och framför allt
att ej begifva mig i öknen utan tillräcklig vägkost. Hade jag
alltid följt eller kunnat följa desse af moderskärleken gifne och
med dess tårar i mitt inre inskärpta råd, skulle jag ej så ofta,
som sedan in trätfat, varit utsatt för hunger i desse ödemarker,
eller så länge motsatt mig att emottaga det betydliga förråd af
matvaror, hon förmådde mig medföra.

Resan fortsattes utan uppehåll vid gynnande väder och
godt före till Kiurajärvi nybygge, 4 XJ% mil norr om Sodankylä
kyrka. Här fick jag redan känna försmaken af vistandet i Lapp-
land. Tvungen att på detta ställe dröja två dagar under väntan
på skjuts, nödgades jag tillbringa dem uti ett högst uselt pörte,
som beboddes af gårdsfolket, någre fattige Lappar, hvilka här
tillbragt vintern, och en mängd hundar och kattor. En gruflig
stank förpestade atmosferen, och ohyra hvimlade öfverallt. Om
aftonen, den andra dagen, då jag, liggande i en vrå af pörtet,
höljt mig i min filt, för att mindre plågas af röken, hörde jag
hastigt ljud af röster och skramlande med ahkior ute å gården.
Vid uppstigandet mötte mig de högljudda ropen: wrenarne äro
här, skaffa oss tobak och bränvin!" Mitt beviljande af denna
begäran uppmuntrade karlarne, och sedan alla anstalter under
natten blifvit vidtagne anträddes den ytterligare färden kl. 4 o in.
morgonen. Föret var godt, vägen uppkörd och allt bådade en
dag, så bekymmerslös den kan vara vid en vinterfärd under 68°
polhöjd, då min drängs ren, skrämd af en hund, under sitt ur-
sinniga lopp sönderslog bottnen på mitt spritankare, och den för
en resande i detta stränga klimat oumbärliga varan gick förlorad.
Annu fortsattes resan en half mil, och icke förr än på Purnua-
vansaari, en liten kulle på en ofantlig myra, gjordes halt. Re-
narne betade, en brasa uppgjordes, och aptiten, retad af kölden,
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kryddade min tarfliga anrättning, då skjutskarlarne påskyndade
resan med tillkännagifvande att ett svårt oväder vore för hand.
Knappt hade vi uppbrutit, förrän en gruflig storm uppstod, och
blott med möda förmådde våra goda renar genomtränga de skurar
af hagel och likasom utmed marken framvältande skyar, hvilka
öfverallt omgåfvo oss, och icke försvunno, förrän vi efter half-
annan timmas tid nått skogsbrynet, der vi i skygd af träden, utan
vidare mödor, fortsatte färden till nattlägret å Korvanen nybygge,
dit vi anlände efter att denne dag hafva tillryggalagt 7 mil.

Här hade, två dagar före min ankomst, tvänne Lappar från
Enare inträffat, för att, med fjorton renar, skjutsa mig härifrån
till sin hembygd, en vägalängd af 200 verst, hvarunder någon
menniskoboning icke anträffas. Detta antal dragare synes må-
hända öfverdrifvet, men vid betraktande deraf att en ren ej för-
mår framskaffa utöfver 8 å 10 Lpd. och att flere reservrenar
alltid medfölja, torde lätt inses att den numerära mängden af
renar ej var tilltagen utöfver behofvet. Mina nya skjutskarlar
blefvo mig snart bevågne, genom den for en resande i Lappmar-
ken nödiga artighet att förpläga dem med bränvin och tobak,
och väderleken hade i öknen varit så gynnande, att spåren efter
mine skjutsare under loppet af första dagen voro synlige. På
hela denna vägalängd, till hvars tillryggaläggande vanligen fyra
å fem dagar åtgå, tillbragte jag icke mera än trenne, och endast
två nätter var jag nödgad att taga mitt nattläger i skogen.
Marken är, med undantag af myrorne och f jellen, öfverallt skog-
beväxt, och fjellryggen endast en mil bred. På alla ställen der
renarne betade kunde äfven eld uppgöras, och ingen annan svå-
righet mötte, än nödvändigheten af en promenad öfver fjellen,
uppför hvilka renen ej förmådde draga sin körsven. — Trädar-
terne voro gorrtall, björk och myrbjörk; endast här och der,
under början af resan, omvexlande med en och annan nödvuxen
gran. Sjelfva fjellen hade ett romantiskt skönt utseende; så långt
ögat kunde hinna varseblef man ej annat än berg, afgrunder,
klippor och is. Eesan är förenad med oupphörlig fara att ned-
störta i afgrunderne utmed den spegelglatta isen, som bildas af
det från fjellbranterne nedflytande vattnet, och med förändrad
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färg strålande i tusen sällsamma skepnader, genom sin för pulkan
och renen vådliga halka, gör vägen ännu mera bekymmersam.

Klockan emellan 3 och 4 e. m. ankom jag, den bestämda
Lördagen, till Enare kyrka, der allmogen redan var samlad.
Redan i förväg hade min vägvisare och skjutskarl, mig ove-
tande, genom en af de Lappar, hvilka vi nyss träffat under deras
färd till kyrkan, till kyrkoplatsen sändt den underrättelse, att
den nya Presten snart skulle ankomma. Också möttes jag af en
mängd folk, som med mössorne i handen vänligt hälsade, och
en ung Lapp skyndade genast att borttaga rentömmen, hvars
ögla var fästad kring min arm, samt leda renen *). Jag fram-
fördes sålunda, åtföljd af menigheten, till prestestugan, och de
band, med hvilka jag varit fastbunden i pulkan, löstes. Jag
upplyftades ur pulkan, och en hvar sökte visa sin tjenstaktighet:
en bortskrapade snön ifrån min pels, en annan rengjorde mine
Lapphandskar, en åter sökte sträcka sig till min mössa; med ett
ord, allt var i rörelse. I deras sorgligt mulna ansigten målade
sig tjenstaktighet och välvilja, och under utrop af puorest ,
puorest! — Guds frid — ställde de sig i min väg och utsträckte
händerne för att göra sin hälsning.

Ändteligen öppnades dörren till det rum, som i 40 år här
utgjort Prestens boning och till hvilket jag hjerteligen längtade,
för att aftaga min tjocka renskinsklädnad, den jag i tre dagar
och två nätter oupphörligt burit. Stugan var utan ugn och elden
uppgjordes i en' spisel af gråsten. Möblerna bestodo af bänkar
långsefter väggarne, ett i väggen af timmer fastbygdt sängställe,
som intog åtminstone en sjettedel af rummet, och ett af tvänne
täljda plankor hopfogadt bord, hvarpå stodo två näfverrifvor,
fyllde, den ena med kristallklart fjellvatten och den andra med
snöblandadt vatten, hvilket sistnämnde Lapparne hellre förtära
emedan det är kallare. För öfrigt var rummet 7 aln i fyrkant,

*) Vid framkomsten till ett ställe iakttages detta alltid, ej blott af
artighet, utan äfven på det renen af fruktan för menniskor och hundar,
ej måtte undan den ovane körsvennen begifva sig till skogen. Att före-
komma detta lemnar äfven Lappen ogerna tömmen i den resandes hand
och fäster den hellre omkring hans arm.
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2 V4 a l n högt från golfvet till takröstet och 3 1/i, aln till kropp-
åsen, med en sju qvarter hög dörr, utan lås. Dystra känslor för
framtiden väcktes i mitt inre, vid utsigten att bebo ett sådant
rum, under en polhöjd af nära 69°, — men länge fick jag ej
öfverlemna mig åt dem, ty snart fylldes stugan af folk, som
kommo att uttrycka sin fägnad öfver min ankomst, anförde af
några församlingens äldste och den gamle Klockaren, som, emot
en årlig lön af fem Rubel, sedan 54 år beklädt denna post. Deras
frågor till mig voro: råder frid i landet? rasa der några sjuk-
domar? har Er under resan mött någon olycka? livad tycker Ni
om Er nya ställning? m. m. Byns Ålderman eller Byalänsmannen
eftersåg med mycken beställsamhet, att mina effekter blefvo in-
burne, utan att skadas, seldonen upphängdes i rummet, och emot
väggen af stugan upprestes renpulkan, hvars spets sköt fram
öfver takröstet. En af sockneboerne till min tjenst utsedd upp-
passare anmälde sig och frågade hvad jag önskade äta. På min
genfråga hvad han kunde anskaffa blef svaret: „allt hvad Du
behagar: kött, fisk, märg, hjortron, till och med fårkött har jag
varit i tillfälle att uppbringa för Din räkning". Alla närvarande
undfägnades af mig med en sup bränvin och hämtade påföljande
dag sine skänker, hvaribland hö af Carex vesicaria, som af Lap-
parne nyttjas i skoplaggen i stället för strumpor, samt ren- eller
fårmjölk, som inöst i en mindre gryta eller kittel der fått frysa
till en klump omkring en sticka, hvilken nu tjenade till handtag,
då det frusna mjölkstycket, efter en lindrig uppvärmning vid
elden, lossade från kärlet och framräcktes åt mig. Qvälls-
varden inbars i en af rök svärtad trädkopp, der köttet med dess
spad var orenadt af en mängd renhår, hvilka vid Lapparnas
mattillredning ifrån deras förslitna klädesplagg nedfalla i kok-
kärilet.

Under det jag här uppehöll mig öfver tvänne söndagar,
begåfvo sig icke någre af den församlade allmogen till sine hem-
vist, af hvilka en del voro belägne på ett af stånd af 100 ä 120
verst; mangrannt infunno de sig i Herrans hus. Under söckne-
dagarne höllos läsförhör och skriftskola. De tider, då några för-
rättningar i kyrkan eller bönestugan ej ägde rum, fann jag dem



oftast sysselsatte med läsning och sång i sina kojor. Endast få
läste Lappska, de fleste Finska, innantill rent, och utantill Lutheri
Kateches med Gezelii eller Svebilii förklaringar, några skriftens
språk, Athanasii Symbolum och Kon. Davids botpsalmer.

För en hvar återstod numera att återvända till hembygden;
min var Utsjoki, der Pastorn är stationerad och dit den genaste
vägen från Enare utgör 150 verst. Gamla och unga församlade
sig kring min pulka, der jag redan satt fastbunden. Karlarne
blottade sina hufvuden, och Klockaren förklarada att församlingen
önskade sjunga en vers till afsked. Han uppstämde en om engla-
vård, alle närvarande deltogo i sången, derpå lästes välsignelsen,
renarne satte sig i rörelse, och snart öfverröstade bjellrornes
skrammel och hundarnes skall utbrottet af de goda naturmenni-
skornes smärta vid skilsmessan och deras ofta upprepade utrop
af ,,välkommen åter". Eesan fortsattes denna, dag ej längre än
tre mil, till en Lappkoja, den enda der man, under vägen från
Enare till Utsjoki, kan ligga öfver. Den fem ä sex qvarter höga
dörren var emedlertid så smal, att jag ej kunde passera den
förrän jag i 36° köld aftagit min vinterklädnad, utanför kojan,
och krypande på händer och fötter lyckades ändteligen att in-
tränga — vid mitt besök påföljande året var dörren förstorad,
men invånarne klagade öfver en ökad köld i rummet. Endast
husvärden var hemma, sysselsatt att undervisa några små barn
i innanläsning och sång. Snart uppflammade en brasa på spiseln,
som, i förhållande till det endast några qvadrataln stora rum-
met, hvari det var omöjligt att stå upprätt, utgjorde en ofantelig
massa af gråsten. Lågan, hettan och röken jagade mig ut i det
fria, derifrån min tjenstaktiga värd snart återkallade mig med
sitt anbud att anrätta måltiden. Två grytor, den ena af tio ä
tolf kannors rymd, den andra mindre, stodo öfver elden: den
förra fylldes med finskuren bark, och ur den andra, hvari fiskar
kokades, togos några stycken, hvilka söndergnedos och blandades
med barken, som nu utgjorde en tjock välling. Fisken framlades
för mig, och husbonden med sina barn begynte äta barksoppan.
Retad af den aptit hvarmed äfven de små slukade den svarta
rätten försökte jag att smaka derpå, men den skarpa kådsmaken



gjorde det omöjligt för mig att deraf förtära en thésked. Mål-
tiden denna gång, kryddad genom qvarlefvorne af min, var emed-
lertid den enda de på dagen gjorde.

Resan fortsattes följande morgon, och efter två dagars färd
ankom jag till Utsjoki, efter att under vägen i Utsjoki elf, hvars
strida forsar äfven stundom om vintern äro isfria, hafva förlorat
mitt sockerförråd för året. Jag beträdde min nya boning, som,
utom köket, bestod af trenne, ej otrefliga rum, men alla utan
ugnar och endast försedde med de hos Lapparne brukliga öppna
gråstenshällar. Byggningen var uppförd af spädt furutimmer,
och väggarne så dåligt försedde, att ett vid springorne stäldt
ljus genast släcktes af luftdraget. Genom de söndriga fönstren,
väggspringorne och skorstenen hade snö till den mängd inträngt
i rummen, att eld icke förr än efter flere timmars arbete kunde
på hällen uppgöras. Småningom förbreddes genom eldslågan en
ringa grad af värme, och jag lade mig, jemte mitt resesällskap,
att sofva. Om natten väckt af en isande köld uppsteg jag för
att släcka min törst, men förgäfves fattade jag vattenkärilet:
der fanns numera intet annat än is. — Några större reparationer
af byggnaden kunde, före sommaren, ej företagas, och obehaget
af vistandet i ett så illa försedt hus öktes ännu mera derigenom
att eldbrasorne blefvo ganska dyra, emedan tallen upphör att
växa söder om Utsjoki kyrka, och här ej finnes annan skog än
små björkbuskar. Då jemväl ingen mensklig varelse, utom mig
och mitt resesällskap, ännu befann sig på närmare afstånd än
två mil, fingo mine skjutskarlar ej tillstånd att lemna mig, förrän
de sammanfört tvänne ansenliga hopar af björkar, två ä tre aln
långa, hvilkas qvistar ofta äro af lika längd och tjocklek med
stammen. Nio dagar tillbragte jag sen, efter deras bortresa,
utan att se någon annan än de tvänne tjenare jag medbragt;
efter dessas förlopp samlades allmogen till bivistande af G-uds-
tjensten.

Mera nomader än invånarne i Enare och mindre öfvade i
Finska språket, hvars begagnande vid religionsundervisningen
varit anbefaldt, äro Utsjoki Lapparne i allmänhet mindre öfvade
i bokläsning än deras sydligare grannar, ehuru äfven häri ut-



märkta undantag äga rum. Under det Enareboerne, som numera
hafva endast få renar, öfver vintern bebo samma kojor, oftast
uppförde af träd, och i dem tillbringa ett sysslolöst lif, flytta
Renlapparne i Utsjoki sin rörliga bostad flere gånger i veckan,
under jemn sysselsättning med vaktandet af sine hjordar; och
fiskarene, hvilka under vintern uppehålla sig i kojor, som i brist
af timmer blifvit hop staplade af torf, tillbringa sommaren i fria
luften vid sine fiskeläger invid Ishafvet. Likväl sakna Utsjoki
Lapparne icke heller ett lifligt nit för religionsundervisningen
och besöka ofta och med andakt Gudstjensten. Deras kyrkosång
är dock icke mägtig att väcka andakt hos andre, och ett vildare
skrål är ej tänkbart. Försökande att med full hals öfverrösta
hvarandra, ge de sin sång all likhet med ångestropen af menni-
skor, som i hvirfveln af en brusande ström ropa på hjelp och
räddning. Deremot öfverträffa Enareboerne i koralsång all annan
allmoge jag varit i tillfälle att höra: en följd af deras flitiga
andaktsöfningar hemma, hvilka i Utsjoki ej så ofta äga rum,
emedan icke alle husfäder der, såsom i Enare, ur en postilla
kunna föreläsa Söndagens predikan. Den egentliga vintertiden
inträffa Utsjokiboerne vid kyrkan, hvarje Söndag Pastorn icke
är bortrest till Enare, till ett antal af tio ä tolf personer; men
hvar tredje Söndag infinna de sig derstädes mangrannt, och påstå
förrättningarne då två å tre dagar. När Gudstjenst någon gång
om sommaren hålles, komma ej flere än sju ä åtta tillstädes,
emedan de fleste vid början af Maj, för att undvika myggen och
insekterne samt uppsöka gräs för renarne, begifva sig till kusterne
af Ishafvet, der de äfven, i händelse någon Norsk Prest finnes i
nejden, njuta presterlig betjening, likasom de Norske Lappar,
hvilka om vintern af brist på renmossa besöka Utsjoki, derstä-
des begå sin andakt.

Lapparnes allmänna utvandring om sommaren har äfven för
deras Kyrkoherde beredt tillåtelse, att denna tid vistas i de
mera bebodde trakterne af landet: också hade, under en tid af
trettio år före min ditkomst, icke någon Pastor uthärdat att dröja
en sommar i Utsjoki, hvars nakna berg och klippor vid första
anblicken icke undgå att i själen väcka en dyster sinnesstäm-
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ning. Ifrån deras branter och afgrunder skimrar snön ofta ännu
i Augusti månad, och isen på Utsjoki träsken skjuter vanligen
ej förr än i början af Juli. Sommaren är dock här likasom
öfverallt den angenämaste årstiden, isynnerhet om man ej är öm-
tålig för myggen, hvilka milliontals omgifva den härvistande.
Dag och natt äro lika, sällan höres åska och än mera sällan är
regnet långvarigt; likväl väcker den fullkomliga afsöndringen
från verlden en djup melankoli; och ehuru, med undantag af
någon från Vardöhus förrymd fästningsfånge, tjufvar och röfvare
ej äro att befara, är denna enslighet likväl hemsk och dyster,
och känslan deraf förminskas icke genom den mängd af vargar,
som om nätterne låta se och höra sig, ehuru de, förmodeligen
i anseende till sin rikeliga föda af renhjordarne, här icke ens
angripa hunden.

Om sommaren inträffa högst få embetsförrättningar. Denna
årstid har af sådan orsak äfven af mig blifvit använd till stu-
dier, naturhistoriska och fysikaliska observationer, fiskeri och
jagt. Men snart, ofta redan i Augusti *), försvinna insekterne,
snö faller, bortgår och faller åter, växterne förvissna; i början
af September gulna löfven och i medlet deraf hafva björkarne
förlorat all sin prydnad. De första dagarne af Oktober begynna
norrskenen att visa sig, träsken tillfrysa, snöripan och hermelinen
antaga naturens hvita drägt, och äfven Mandojärvi insjö, som i
anseende till sitt djup längst underhåller Pastorns kök, tillfryser
i slutet af månaden, då kölden vanligen går till 20 ä 30°. Vid
klart väder den 20 November synes solen ännu, men för sista
gången under året. Dagarne blifva mörka, nätterne sömnlösa. Lik-
väl börjar lifvet nu att på en annan sida blifva angenämare,
genom Lapparnes återkomst från Norrige; man är i tillfälle att
hvarje vecka se menniskor och samtala med dem, och deras enkla
nyheter, inskränkta till berättelser om fiskets utgång, om varu-
priserne och afnämarene samt om de blifvande Stortingsledamö-
terne för Finnmarkens amt, sakna i dessa öde trakter icke inter-
esse.

*) Den 14 Augusti 1829 var hela pastoratet betäckt med snö.
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Kort före Jul anländer kronoposten från Finland med Krono-
fogdens uppbördslängd och de privata brefven, fyra å tio månader
gamla. Hvilken högtid! Många af församlingens äldste företaga
nu resor till kyrkan för att höra nyheter. Deras första frågor
äro: ,,råder det frid? Lefver Kejsaren? Är han vid hälsan? Är
Biskopen frisk? Njuta de kristne frid af Muhamedaner och hed-
ningar?" — Men emellan den 25 och 30 Januari, då solen åter
går öfver horizonten, inträffar en ännu större högtid, hvars värde
endast den kan fullkomligt inse, som lika mad mig, mera än två
månader, varit beröfvad dess välgörande anblick. Hvilken maje-
stätisk prakt, då dess första, återsedda strålar förgylla horizon-
tens rand! Aldrig har jag utan tårar kunnat återse detta feno-
men : de skola ej misskännas, om de ock till någon del framlockats
genom känslan af en lefnad, isolerad från verlden, skild från bil-
dade menniskors umgänge och i saknad af alla de bekvämligheter,
den till någon kultur komne menniskan redan anser såsom behof.
— Äfven Lapparne firade fordom en högtidlig fest vid solens
återkomst.

På annan vegetabilisk föda än hjortron och ängsjTa (Rumex
acetosa) kan man med säkerhet ej göra räkning. I mildare som-
rar gå rofvor och räddiser, och blott i den varmaste kan spenat
uppdrifvas. Mjöl och salt erhålles numera från de Ryska farty-
gen vid Ishafvets kuster. Kött och fisk vankas i öfverflöd och
specerier hemtas hvarje eller hvart annat år från Uleåborg på
ett af stånd af 95 mil. Pastoratets nuvarande folkmängd utgör
ej fullt 900 personer och dess areal 260 qyadratmil, ett för-
hållande som icke ringa bidrager att öka besvärligheten af den
presterliga tjenstgöringen härstädes. Utom de bestämda resorne
till Enare förefalla äfven ofta andre, såsom till Outakoski, 80
verst från Utsjoki, Patsjoki 250 och Kyro by 220 verst derifrån,
i följe hvaraf embetsresorne oftast uppgå till 2,000 verst om året,
under hvilka de flesta nattläger, då Lappkojor sällan anträffas,
tagas på drifvan och under bar himmel.

Dock — jag återgår från denna långa digression, att sluta
beskrifningen om mitt första år i Lappland. Sedan Utsjoki- och
Enareboerne med presterliga förrättningar blifvit betjente, togo
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de för denna vinter afsked af mig i April, och jag blefmedmin
betjening ensam qvar å prestegården. Nätterne ljusnade, och
med dem mitt hopp om den annalkande sommaren, så mycket
mera efterlängtad som mitt medbragte matförråd var slut. Mjöl
hade väl redan ankommit från Norrige, men jag hade ingen ugn,
den frusna marken tillät mig ej att uppsöka lera för att sjelf
uppmura en sådan, och då jag någon gång ville undfägna mig
med bröd, måste den sammanbakade degen stekas på glöd i spi-
seln eller gräddas på jernspjell. Marken blef fiäcktals bar, snö-
riporne lekte kring rummen och ökade genom sitt skrik sjöfog-
larnes nattliga oväsen och min sömnlöshet. Dagligen gjorde jag
långa utvandringar i en nejd der ingen väg, ingen gångstig, häg-
nad eller boning fanns, och der intet spår till odling röjdes, der
berg och stenhölster, sällan betäckte med spår af fjolårets mossa,
orsakade beständig sveda i fötterne. Ofta hade den smälta snön
bildat stora bäckar, hvilka i 30 ä 50° vinkel nedstörtade från
de skyhöga bergen, och efter några dagar försvunno. Den häf-
tighet hvarmed de framströmmade var så stor att stenar från
branterne af dem nedrycktes och djup formerades i den blötare
jordmånen, hvari mindre djur om hösten funno sin graf. Under-
stundom hördes från bergspetsarne dån af de nedstörtande snö-
massorne. — Detta skedde i Junii månad, då solen dock redan
vid midnatten, stod 2 å 3° öfver horizonten.

En längre tid hade min eremitlefnad, utan omvexling, så-
lunda förflutit. En natt då fogiarnes häftiga stoj ända till kl.
2 om morgonen ej tillåtit mig att njuta någon sömn uppsteg jag
för att vandra i det fria, der ett och annat grässtrå redan fram-
stack från marken, och vid foten af ett nära beläget berg höra
en angenämare konsert af den här allmänna Motacilla Svecica,
siskor och lärkor, som, om de ej hindras af ovädret, hela dygnet
fortfara med sin sång. Ifrån mitt fönster varseblef jag tvänne
vildgäss, hvilka snart i mitt minne väckte tanken å mitt visthus,
som blifvit fullkomligen tömdt, då Lapparne länge sedan bort-
flyttat och ingen fisk än kunnat erhållas. Den ena af dem föll
för ett skott ifrån förstugan och jag skyndade att upptaga den,
då röken från en af de vid kyrkan stående Lappkojor mötte mitt
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öga. Endast den, som en längre tid varit i saknad af hvarje
mensklig omgifning, kan måla sig min glädje vid detta säkra
tecken af menniskors närvaro. Jag skyndade genast till kojan
och träffade der en grannhustru, som, öfvergifven af sine anför-
vandter, hvilka begifvit sig till Ishafvets kuster att fiska, med
tvänne kor hitflytt att undgå en befarad hungersnöd, och nu
icke mindre sjelf roade mig genom berättelser om de före mig
här vistande Prester, än mjölken af hennes kor var mig välkom-
men. Det bästa jag hade — bränvin och torkadt kött, ty bröd
fanns ej — uppdukades ior den kärkomna gästen, och hon ersatte
min undfägnad genom skänken af snöripor, dem hon fångade i
snaror, dit hon lockade dem genom efterhärmning af deras eget läte.

Omkring midsommaren begynte laxfänget. Prestegårdens
fiskeställe på ett afständ af 3/4 mil skaffade mig en daglig sys-
selsättning, och tiden förgick småningom intill dess att det an-
nalkande slutet af Julii månad erinrade mig om mitt löfte, att i
Augusti med presterliga förrättningar betjena församlingen i Enare.
Vägen dit om sommaren öfver myror och moras utgör 220 verst,
men då ingen vägvisare fanns å orten, nödgades jag vidtaga en
annan utväg och fattade det beslut, att fara ned till Varanger-
fjorden, utmed Tana elf, och sedan uppför Patsjoki elf bana
mig väg till Enare träsk. Jag afreste den 31 Juli, men ankom
ej förrän den 27 Augusti till Enare, ett dröjsmål förorsakadt
mindre af vägens längd, än af dess utomordentliga besvärlighet
och de hinder som af närboende Ryska Lappar lades för min
färd uppföre Patsjoki tillförene aldrig befarne elf. Ögat mötte
derunder endast steniga och ofruktbara stränder, och resans obe-
hag ökades ännu vidare derigenom, att matförrådet gick till ända
och vi den sista veckan nödgades lefva endast af den fisk som
i tvänne medbragte nät kunde fångas, lycklige om vi någon gång
voro i tillfälle att på stränderne samla någon lök och syra, för
att dermed krydda den enformiga anrättningen. — Efter åtta
dagars vistelse i Kyro by och Enare anträddes återresan, först
till fots 10 mil till Jorgastak fiskelägen och derifrån 17 milsjö-
ledes utmed Enarejok och Tana elfvar. Den 10 September var
jag åter hemma efter en färd af 72 mil.
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Lapparne hade ännu icke anländt från Ishafvets kuster; på
trenne veckor såg jag ingen menniska och äfven Michaélidagen,
då Grudstjenst hölls, infunno sig ej flere än 12 k 15 personer.
Snön låg redan på marken; de korta dagarne bådade det snart
inträffande långa mörkret, och issörja begynte visa sig i elfven.
Efter trenne veckors förlopp återvände ändteligen en del af Lap-
parne, och Allhelgonadagen infunno sig 23 af dem i kyrkan;
skriftskolan vidtog, och mine sysselsättningar ökades, afbrutne
endast af ett besök hos Länsmannen, som då bodde på två mils
afstånd, och hvarvid jag, under min ensamma spatserfärd genom
obekanta trakter, var nära att tillsätta lifvet.

Detta försök afskräckte mig äfven från vidare utvandringar
och jag förblef hemma intill medlet af December, då den vanliga
resan till Enare företogs. Middagstiden satt jag i renpulkan
och ankom än denna dag på 60 verst till den såkallade Mjeras-
javre kåtan, hvarifrån vi, med det goda föret, hoppades följande
afton framhinna till Enare. Vi begåfvo oss äfven till vägs kloc-
kan 2 om natten, men hade ännu ej hunnit långt, då skjutskarlen
förklarade, att ovädret rasade på fjellen, hvarföre det vore råd-
ligast att afbida dess slut. Utan att kunna göra mig en före-
ställning om dess häftighet, yrkade jag på resans fortsättande;
men snart möttes vi af snö och isflingor, som kringflögo i luften
i sådan mängd och med den våldsamhet, att vi endast med myc-
ken möda återfunno vårt nattläger, der det sårade ansigtet kunde
öfverstrykas med flott. Tvänne dygn nödgades vi qyardröja här
innan ovädret tillät att färdas öfver fjellen.

I Enare uppehöll jag mig två veckor. En såkallad mark-
nad äger denna tid derstädes rum och besökes utom af omnej-
dens befolkning äfven af Ryssar ifrån Kola, Ryske och Norske
Lappar, bränvinsmånglare från Sodankylä, Kemiträsk och Enon-
tekis samt Norrmän från Varangerfjorden. Taflan var lifiig,
öfverallt såldes, köptes och byttes: endast bränvinssupandet grän-
sade till öfverdrift.

Femte dag Jul återvände jag från Enare och framkom till
Utsjoki den sista December om aftonen. Allmogen var redan
församlad i afseende å följande dagens Grudstjenst. Samtal upp-
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togo den återstående delen af qvällen, och af den mängd stjernor
som tindrade på det klara firmamentet förespåddes en ymnig
hjortronskörd för det kommande året. Efter hållen aftonbön åt-
skildes vi. Under betraktelser öfver mine öden i Lappmarken
inslumrade jag, och det första året af min vistelse derstädes
var slutadt.



A-ndra året.
1821.

J a g hade upplefvat det första året af min vistelse i Lappmarken.
Den sista aftonen hade förflutit lätt, under stilla betraktelser,
glad undergifvenhet och förtröstan till försynen. Med förnöjdt
sinne uppvaknade jag, efter en god och vederqvickande sömn,
och helsade det nya året med en bön till himmelen, att detta
mitt andra år i Lappmarken skulle slutas lika så behagligt, som
det första. Nu inträdde Kyrkovärden Samuel Mattsson Laiti och
tillönskade mig af hjertat hvad jag i min andakt begärt. Laiti
var en allmänt aktad gubbe, hvars yttre äfven bjöd vördnad.
Jag hade så när icke igenkänt den gamle välbekante mannen,
så ståtligen var han utrustad, högtiden till prydnad. Det långa
skägget var afklippt, det kala hufvudet betäckt med en peruk,.
en skänk, som Laiti år 1781 fått af sin högt värderade skrifte-
fader, Kyrkoherden Högman, och en lång fotsid ny renskinns-
pels omgaf gubben. Han fortfor: ,,I aren den sjette Kyrhoherden
som jag tjenat i denna församling. Så gammal jag är, kunde jag
säga såsom Patriarken Jacob till Pharao: Liten och onder är
min eländes tid och räcker icke till mina fäders eländes tid. Jag
välsignar Eder såsom Jacob välsignade Pharao. Se, jag lutar
redan mot grafven: trött af år och mödor längtar jag efter hvila..
Himmelen gifve, att jag icke behöfde se Eder efterträdare uti
Kyrkoherdeembetet härstädes, och att I, när jag bortlagt van-
dringsstafven, finge kasta mull öfver den hängångne åldrige och
läsa den sista välsignelsen för mig". Laiti hade lidit många
olyckor, men mest af dem alla smärtade honom förlusten af
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tvänne hans späda barn. Detta hände år 1799, då han med sin
familj åtföljde Renlapparne för att undervisa deras barn. En
häftig öfversvämning, förorsakad af isdämning i Tana elf, bort-
förde hans nybyggda koja och med den de begge barnen, som
dervid drunknade.

Den gode Kyrkovärden hade icke ännu slutat sitt tal, fullt
af språk och bilder, hemtade från den heliga skrift, då min
grannqvinna, enkan Ella Hellander, och efter henne Klockaren
Josef Pehrsson, jemväl gammal och ärad inom församlingen,
begge tillönskande mig ett godt nytt år, inträdde. Den sistnämnde
anmälde att ett barndop borde verkställas, hvilket genast skedde.
Härefter följde det ena besöket efter det andra af den talrikt
församlade menigheten, hvaribland äfven funnos ganska många
Lappar ifrån Norrige. Hvar en ville paapa puorastet (helsa på
Presten).

Omkring klockan 10 skedde andra ringningen till kyrkan.
Det var signalen till uppbrott. Då rörde sig det samlade folket
långsamt och i ordning, med möda vadande i den djupa snön, åt
kyrkan, belägen ungefär 150 famnar ifrån prestgården. Det var
en talrik och brokig skara af begge könen, gamla och unga.
Mödrarna buro de späda barnen i sina Lappvaggor. Vid inträdet
i templet stadnade menigheten i den rymliga sakristian, hvarest,
enligt en af ålder vidtagen plägsed, Klockaren på Lappska språ-
ket höll bön, en förberedelse till Gudstjensten. Församlingen
visade härvid en djup och rörande andakt. Derpå inkom man i
den egentliga kyrkan och intog sina rum. Jag framträdde nu till
altaret och begynte förrättningen. Vid sången störde obehagliga,
skärande missljud melodien, och Lappska brytningar af Finska
ord voro lika så pinsamma för örat, oaktadt Klockaren med öfvad
stämma och ren Finska utmärkt väl förrättade sin tjenst. Efter
slutad altartjenst uppsteg jag å predikstolen. Kyrkovärden Laiti
hade begärt och erhållit mitt tillstånd att, såsom någon gång
förut under mina företrädares tid skall inträffat, få på de inföd-
des språk uttolka predikan. Han uppstod nu i ändamål att full-
göra detta sitt åtagande, och ställde sig vid ändan af den främsta
utaf bänkarne på det ställe, der den enda i kyrkan befintliga
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gången leder till choret. Medan jag läste predikobönen stod den
patriarklike gubben stilla och orörlig, med ögonen uppmärksamt
fastade på mig. Ingångsorden till min predikan voro: Si nu är
den behageliga tiden! Si nu är salighetenes dag! och så snart jag
uttalat dessa ord, genljöd denna mening med Laitis manliga
stämma på Lappska: Katsa, de tal lä täkkolas ajgge! de tal lä
aivdogas vuoda pejvve! Så öfverflyttade Kyrkovärden, stycke för
stycke, min hela predikan, följande dervid noggrannt den höjning
eller sänkning i rösten och de åtbörder jag iakttog. Hela me-
nigheten smälte i tårar, och detta måste hufvudsakligen tillskrif-
vas den rörande värma, hvarmed Laiti liksom ingjöt den him-
melska lärans sanningar i åhörarnes hjertan. Då Fader vår
lästes, föll han, vänd emot församlingen, på knä, och alla intogo
efter honom samma ställning. Efter slutad Gudstjenst aftågade
folket, såsom det kom till kyrkan, med långsamma steg, ledvis.
Vid återkomsten till prestgården stadnade allmänheten och bil-
dade en vid halfkrets kring byggningstrappan. De tackade hjert-
ligen för predikan, och i synnerhet för det Laiti fått på deras
språk tolka Guds ord.

Största delen af den församlade allmogen qvarblef vid kyr-
kan under de påföljande 7 dagarne, och till Trettondagen ankom
förstärkning af Lappar, dels från Utsjoki, dels från Norrige.
Under den tiden höllos dagligen offentliga morgon- och afton-
böner samt katechesförhör, och några gånger fullständig Guds-
tjenst. Efter Trettondagen begaf sig folket bort. Den 27 Januari
bivistades åter Gudstjensten af en nog talrik församling, men den
28 i samma månad af endast 7 personer.

Dagen derpå anträdde jag, åtföljd af sju Lappar, en resa
till Enare, för att der hålla Gudstjenst, och anlände vid gynnande
väderlek och före om aftonen till den första kåtan, kallad Mje-
rasjavre, 6 mil från Utsjoki kyrka. Om natten, då vi hvilade,
hände den olyckan, att alla våra medförde renar bortrymde, der-
till troligen drifne af hunger, emedan renmossan vidt och bredt
kring vårt herberge var före vår ankomst uppbetad. Detta för-
märktes först efter midnatten af de vaksamme Lapparne. Jag
kan ej beskrifva min ångest, då jag väcktes med underrättelsen
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härom, och den som besökt dessa utöfver all föreställning ödsliga
trakter, beröfvade allt hvad som har lif, må tänka sig i mitt
läge. Lapparne sjelfva voro bestörte. Vi hade, oförsigtigt nog,
icke försedt oss med mer än ett par skidor. Den af Lapparne,
som förmenades vara den förslagnaste och rörligaste, utsågs ge-
nast att, med tillhjelp af skidorne, efterslå våra rymmare, och
han begaf sig utan dröjsmål åstad. Med bekymmer tillbragte
jag emedlertid tiden i vår usla koja, hvarest den jemnt tillta-
gande kölden, som inträngde med en skarp nordanvind, och röken
ifrån eldbrasan, besvärade till och med de med slike olägenheter
förtrogne Lapparne. Men desse föllo snart åter i sömnens armar,
utan att dock derföre helt och hållet glömma vårt svåra läge,
hvad jag, som icke fick en blund i mina ögon, kunde finna af
de svordomar *), som under drömmarne undföllo dem. Kojan var
byggd i fyrkant, hvarje sida utgörande omkring sex alnar, med
tre hvarf stockar, så späda, att de i lilländan icke höllo mer än
tre tum. Ifrån de låga väggarne reste sig ett spetsigt tio qvarter
högt tak, bestående af klena brädlappar, täckte med bark. Bygg-
naden var tjugu år gammal och nu ytterst förfallen, så att snön
insmög sig från alla sidor, och icke ens försedd med dörr, utan
hade vi i dess ställe upphängt en renhud. **)

Middagstiden påföljande dag återkom till allas vår glädje
den utskickade med renarne, hvilka han återfunnit omkring tre
mil ifrån vårt läger. Så svettig han än var skyndade han dock
främst af oss att ställa allt i ordning för resans fortsättande.
Två dagar derefter framkommo vi till Enare. En sjettedels mil
framom Enare kyrka och marknadsplats, på isen af Pelpajavre,
stadnade vårt tåg, som under vägen hade starkt vuxit genom
tillstötande renkaravaner. Min skjutskarl framtog ett grannt

*) Voi kumpe(ve varg), huono (usling), koranus eller vassolas
(fiende), päna (hund). Sällan hör man Lapparne bruka andra svordomar,
än de nämnde; någon gång dock den af Finnarne lånade eden pergalag.

**) Denna kåta finnes icke mera, utan i dess ställe uppfördes, kort
efter omförmälde äfventyr, en ny och beqväm koja af Kronolänsmannea
Högman, som därföre godtgjordes med fem lispund renkött och fem lis-
pund torkad lax.
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bälte och en klocka, utsirad med vackra remmar, ocli påspände
dem renen. Snart voro vi åter alla i rörelse, folkmassan ökades
otroligt, och vid framkomsten till en backe, nära intill det ställe,
hvarest den for Presten bestämda stugan är uppförd, skyndade
man att leda min ren uppför backen. Alla välkomnade mig med
en oskrymtad fägnad, och så snart de remmar beställsamt blifvit
löste, hvarmed jag var fästad vid pulkan, skyndade en Sexman
ur hopen och manade folket att icke falla mig till besvär. Då
gaf det goda folket mig rum, jag upplyftades utur pulkan och
nästan inbars i stugan, hvarest elden, lågande på stenhällen,
vänligt hälsade mig. Strax inkom folket i stugan så talrikt, att
den blef full, men dröjde icke länge, och slutligen qvarstadnade
hos mig endast församlingens äldste, kyrkans Sexmän och de på
stället för tillfallet varande ortens civile tjenstemän.

Sexmännens antal, så väl i Enare, som Utsjoki, utgör 6,
och deras åliggande är att hvar i sitt district vaka öfver sed-
lighet och ordning. I anseende dertill, att de Lappska försam-
lingarnes invånare icke alltid, samt Enareboerne sällan betjenas
af Prest*), tillhör det Sexmannen, att hvarje Sön- och Helgedag
hemma hos sig hålla så kallad husgudstjenst, hvilket sker medelst
uppläsande af bön och predikan för dagen utur någon postilla
och en psalms af sjungande. Kyrkans öfrige tjenstemän äro Ka-
techet, Klockare och Kyrkovärd, och till de civila höra By- eller
Lapplänsman, Nämnde- eller Tolfman samt den så kallade Skic-
karen. Bylänsmannen är så till sågandes ekonom för orten:
han tillser att skjutsningsbestyret behörigen fullgöres, har upp-
sigt öfver allmänna byggnaders uppförande och fördelar kost-
naden dervid på dem, som dertill skola bidraga, är ordförande i
Lapprätten samt ombesörjer skatternas jemkning emellan de
betalande **). Skickaren är en uppassare, som bestås Domaren,

*) Detta förhållande har väl numera undergått en förändring, sedan
Hans Kejserliga Majestät den 27 Maj 1837 i nåder förordnat om tillsät-
tandet af en Kapellan i Enare, med årlig ifrån statskassan utgående lön
150 Rubel Silfver i penningar samt 25 tunnor korn. Denne tjenstemän till
godo njuter ock dubbel tjensteårsberäkning vid ecclesiastik befordran.

**) Den bestämda penningesumma, allmogen här är pligtig årligen
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Fogden och Presten de tider desse vistas å orten. Byläns-
mannen och Skickaren hafva inga andra löneförmåner, än att de
äro frie från erläggandet af kronoskatten och församlingens öfriga
allmänna utgifter, men Nämndemän och Sexmän tjena endast för
hedern af nit för det allmänna bästa. Länsmännen hafva fordom
varit dels infödde Lappar, dels Finnar, sällan, och det till båt-
nad för landet och Lapparne, af ståndspersonsklassen.

De Lappar, som qvarstadnat i stugan, underrättade sig om
livad märkvärdigt sig å orten tilldragit efter min förra vistelse i
Enare, mest rörande ordningen och sedligheten. Härvid anmältes
bland annat ett lönskaläge till beifrande, en å dessa trakter säll-
synt förbrytelse, som anses för en svår styggelse. Mannen nekade
men qyinnan tillstod felet. Ehuru han hörde till en rik och
aktad Lappfamilj, ådrog hans motvilja att erkänna och godtgöra
det onda honom så många förtretligheter och så stor ovilja af
innevånarne, att han fann sig nödsakad öfvergifva orten. — Någon
tid härförinnan hade genom Brittiska Bibelsällskapets försorg,
flera exemplar af Nya Testamentet blifvit bland Enare Lapparne
utdelade. Med rörelse såg jag den hjertliga glädje, dessa
skänker förorsakade dem. De gjorde sig underrättade om Christna
trons utbredande, om den lyckliga fredens fortfarande och om
den milda styrelsens vidtagna åtgärder till befordrande af det
allmänna bästa. Några Lappar hade fått läsa Turun Viikko-
sanomat, hvars särskilda uppsatser gåfvo anledning till tusende
frågor, alla icke så lätta att besvara. Efter måltiden infann
sig ett brudpar till erhållande al fysningssedel. Det åtföljdes
af en mängd närmare och fjärmare anförvanter. Sedan hölls
bön, och klockan 9 lemnades jag ensam.

Följande morgon bittida företogs först barnchristningarne;
derefter förrättades åter bön uti bönestugan, belägen icke långt
ifrån Prestens stuga, hvarifrån färden skedde till kyrkan. Vid
Gudstjensten var en talrik församling tillstädes, en stilla andakt
rådde, någon gång endast störd af de späda barnens skrik. Lapp-

erlägga till Kronan, fördela de skattdragande på sig sjelfve efter pröfning
af en hvars råd och läeenhet. •
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qvinnorna medtaga alltid sina små barn icke blott till kyrkan,
utan hvart helst de begifva sig, ty den moderliga ömheten för-
bjuder dem att lemna dessa värnlösa ensamma.

Ibland händer att de, som hafva att vårda om kyrkodiscip-
lin och församlingens bästa — det är Kyrkones Sexmän — ej
alla vid rådplägningen om Lördags afton varit närvarande. De
infinna sig nu på eftermiddagen kl. 1 till h varjehanda öfverlägg-
ningar. Befinnas då några af yngre personer inne i rummet,
anmodas de fogligt af församlingens äldsta, att, derest de icke
uträttat sina ärender, göra det snart och begifva sig bort, eme-
dan man i församlingens och byns angelägenheter har att råd-
pläga med Presten. Vid sådane tillfällen anmälas de oordningar,
som passerat i livars och ens district, icke till laga beifrande,
utan för att bereda skäliga föreställningar åt de felande, hvilka
gemenligen redan hemma blifvit af Sexmannen åtvarnade, men
icke låtit rätta sig. Här anmäles sålunda, om någon försum-
mat att de allmänna mötestiderna komma till kyrkan, sällan be-
sökt de så kallade husgudstjenster, hvilka Enare Lapparne, och
särdeles hvarje Sexman i sin by, sjelfva, Sön- och Helgdagar, då
de icke äro i tillfälle att komma till kyrka, i sina hus förrätta;
om någon varit försumlig att läsa Gruds ord, eller att deri under-
visa sina barn; om någon rest om Söndagen, då förrättat något
verldsligt arbete, eller eljest vanhelgat Sabbaten, svurit, hvilket
alls icke lides af Enarebor, eller varit trätosam. Denna gång
fördes klagan mot Kyrko-Sexmannen Anders Anderson Sarre ifrån
Patsjoki by, för det han tvänne gånger å rad försummat den ut-
lysta kyrkostämman och sålunda tvänne Böndagar ifrån kyrkan
uteblifvit. Man yrkade på hans afsättning och på tillförord-
nande i hans ställe af en ny Sexman, hvilken redan var inkallad,
och som nu förklarade sig ganska villig att inträda i den från-
varandes ställe, om han dertill ansågs tjenlig. På gjord före-
ställning, att ingen frånvarande borde dömas, var man dock nöjd
att uppskjuta den förres afsättning, tills han var att anträffas,
önskande dock att den föreslagna Sexmannen, tills vidare, skulle
göra hans tjenst och deltaga i öfverläggningarne rörande sedlig-
heten i byn och bevakandet af församlingens bästa. Till följande
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Söndagen inträffade den anklagade, en man af 65 års ålder. Han
beklagade sin tidiga ålderdom, svaga helsa och orklöshet, samt
anhöll, att honom, på föreburne skäl, skulle beviljas afsked från
den honom betrodde sexmansbefattningen. — Jag sade, att mot
honom klagomål anförts för det han försummat tvänne kyrko-
möten. Hans kamrater fordrade nu utredning angående orsaken
till hans frånvaro, och det befanns, att i fråga varande Sexman,
hvilken bodde tio mil ifrån kyrkan, väl om Tredags morgonen
begifvit sig hemifrån, för att hinna till kyrkomötet om Söndagen,
och sistnämnde dag rest halfva vägen, men nödsakats för en
uppkommen storm söka land å en liten holme i Enare och blifva
der öfver Lördagen och Söndagen, hvarefter han, emedan mötestiden
allaredan var förbi, återvände hem. Man ansåg likväl den
anklagade deri hafva handlat orätt, att han, som var en icke
obemedlad man. och som hade tillräcklig tillgång till vägkost,
för sent begaf sig på resan. Hvad den sednare försummelsen
angick ursäktades han, emedan han nu, ehuru sentida, infann sig.
Resultatet af undersökningen blef, att den gamle mannen, på
dess egen begäran, undfick afsked ifrån dess 35 åriga tjenst,
med tacksägelse för dess hafda möda som Sexman, och den före-
slagna Olof Andersson Walle, en välkänd Lappman, förordnades
till Sexman i den afgångnes ställe.

Efter dagliga förrättningar vid skriftskolan och läsförhören,
upplöstes sammanträdet i Enare den 14 februari, sedan det på-
stått i 11 dagar, och den 15 reste jag till Utsjoki, sedan nästa
möte blifvit utsatt till Påskhelgen. På återresan tog jag en
omväg till några till Utsjoki församling hörande Renlappar, hos
hvilka församlingens begge Katecheter för tillfället höllo sina barn-
skolor. Orsaken till denna omväg var Lapparnes och Kateche-
ternas ömsesidiga klagomål. De förre klagade öfver de sednares
försumlighet vid barnaundervisningen, och de sednare, att, medan
de voro hos Lapparne för att undervisa deras barn, föräldrarne
voro fallne för att skicka barnen ut i renvall och annat arbete,
hvarigenom deras tid försummades, och undervisningen, utan
lärarenas förvållande, vanvårdades.

Min skjutskarl, Clement Johnsson Jompas eller efter Finska
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uttalet Jompainen, den trögaste Lappe, som fanns i Utsjoki, hade
mindre välkörda, ja, till och med nästan otämda renar. De hop-
pade af och an, stego på två fötter, flydde kring buskar, stenar
och stubbar samt söndersleto körredskapen. Knappt hade vi hun-
nit x/4 mil förr än de flämtade, liksom om de i ett ännu vildare
tillstånd blifvit drifna af de ifrigaste jagthundar, eller man obarm-
hertigt kört med dem flera mil. Vi hunno första dagen icke
längre, än till Johan Mickelsson Aikio i Vastasjavre, trötta
sjelfve, och renarne af fläng och hopp nästan utmattade, ehuru
endast två mil voro tillryggalagda. Aikio hade sedan året förut
utvidgat ingången till sitt boningsrum, så att man någorlunda
beqvämt kunde tränga derin, och, förmodande att jag kom att
taga nattläger hos honom, redan på förhand af sina knappa till-
gångar anrättat mig qvällsvard. Grytan stod än på den flam-
mande lågan på spishällen, då han frågte mig: ,,vill Du icke
redan äta?"

Ett trädfat af par kannors drägt, fullrågadt med kött, och
en rentunga öfverst framsattes på bänken bredvid mig, med till-
frågan om jag sjelf hade salt med mig, ty sådant fanns för till-
fället icke i huset. Sedan jag en stund med god aptit förtärt af
det alldeles färska renköttet och tungan, framlyftades grytan
invid fatet. Den innehöll spadet, hvaruti det färska köttet blifvit
kokadt, och anrättningen var för tillfället icke blott välsmaklig
utan äfven välgörande. Derefter, sedan husvärden jemte hans
hustru blifvit undfägnade med en sup bränvin och litet tobak,
var sömnen en välkommen gäst.

Följande dag, bittida om morgonen, fortsattes resan. Den
tungrörde och sjuklige Jompainen hade, trodde jag, sjelfmant
föranstaltat, att dess vän, Jonas Aikio, skjutsade mig härifrån;
men det var i sjelfva verket icke hans uppmärksamhet jag hade
att tacka för min bättre fortkomst. Den medföljande Lappall-
mogen, jemte husvärden, hade om natten tagit till öfverlägg-
ningsämne, om Jompainen verkligen var i stånd att framskaffa
mig till Utsjoki, samt ålagt honom denna åtgärd. Vår nya för-
körare var rask och hurtig samt förstod bättre att sätta sin ren
i rörelse och dämpa dess oroliga lynne, än vår mythologiska
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Jompainen. Som en skugga flög nu hans ren framåt i det af
våra reskamrater om natten uppdragna spåret, och våra renar
följde lätt efter. Snart begynte Kronolänsman Högman, å orten
född och uppvuxen, att med sin utvalda korren tura med honom
att åka förut. Denna täflan upphörde likväl, sedan vi vid dag-
ningen lemnade Paksu- eller Kassa-ednam, Tjocklandet, der Mår-
ten Pehrsson Padar bodde. Nu begynte vi allt mer och mer
höja oss på en fjelltrakt, och icke en gång Högman, hvilken väl
sina 50 ä 60 gånger passerat emellan Enare och Utsjoki, vågade
nu anägsna sig ifrån vår pålitliga förkörare. Uppfarten på ett
fjell sker icke i en fortgående höjning, utan man öfverfar den ena
åsen efter den andra och dem åtskiljande smärre moraser, der myr-
björken, fjellmjölonriset och kråkriset uppskjuter, och fjellripan,
med sin ifrån näbben till yttersta tåspetsen ludna och befjädrade
kropp, finner sin föda. Redan på förmiddagen anlände vi till
den första Renlappen. Här var en alldeles upphöjd fjelltrakt, och
man lät sina renar beta. Man förde oss snart till kåtan, hvilken
omgafs af några hällar eller uppstående klippor, som gåfvo den
något skygd mot vindar och stormar. Nu hade vi kommit, som
Lapparne bruka säga, till färdig eld, samt blefvo der till följande
morgon. Vinden närmade sig om natten till storm och hotade
hvarje ögonblick att kullstörta vårt tält; ty denna boning, sam-
mansatt af 6 vadmalsryor och som vanliga Lappkojor uppstyltad
med armstjocka ribbor, förtjente föga annan benämning. Ännu
om morgonen hven stormen, och under tiden försiggick emedlertid
förhöret och katechisationen. Folket var sammanpackadt inom det
inskränktaste utrymme, och en mängd vallhundar ökade trängseln.
Här skreko barnen, här slogos hundarna, de äldre talte om
sina renar och angelägenheter samt skötte en och hvar sin eko-
nomi. Ibland fylldes kåtan af rök, ibland slocknade elden och
man var i det tjockaste mörker. Det är svårt såväl för lärarn
som barnen, att i sådana omständigheter egna en odelad upp-
märksamhet åt boken, och man behöfver icke, bristande känne-
dom af Finskan oberäknad, söka andra orsaker till Renlapparnes
större okunnighet i bokläsning än den Fiskarlapparne röja. Huru
nyttigt vore det icke, om Lapparne förmåddes att inrätta vissa
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skolhus, der barnen, liksom i Finnmarken, fredade för rök och
utan att störas af hundar och menniskor samt tusende andra om-
ständigheter fingo, under Katechetens handledning, egna sig åt
läsning. Men Lappens ömhet för sina barn är så öfverdrifven,
att han sällan lemnar dem ifrån sig, förr än de äro fullvuxne
och redan alltför tröga att uppfatta hvad som bibringas dem. —
Så stort förtroende de eljest hafva för sina Prester, och så lätt
de genom alfvarsamma och vänliga föreställningar låta leda sig
till nyttiga förändringar i sina urgamla plägseder, så omöjligt
har det varit för mig att i denna del vinna någon förändring.
Den bekante i Norska Finnmarken tjenstgörande Pastorn Stock-
fleth, hvilken, äfvensom hans Fru, var omtykt af Lapparna, eme-
dan han, för att bättre studera sig in i deras språk och seder,
umgicks med dem som en deras jemlike, begärde af Lappen Pehr
Olofsson Perke hans 7 å 8 år gamla gosse att uppfostras, eller
som det hette till fosterson; Lappen lofvade väl vid tillfället, men
åtrade sig och gaf icke sonen bort, för att utbyta sitt elände
mot något bättre.

Katecheterne åstadkomma likvist stor nytta så i moraliskt
som pedagogiskt hänseende. Under sina färder förrätta de Guds-
tjenst och bön hos Lapparne, döpa deras barn, undervisa unga
och gamla i deras christendomsstycken samt föregå dem med
alfvarsam och välanständig vandel. Till dessa befattningar väljas
de mest exemplariska samt för idoghet och sedligt lefverne mest
välkända Lappar, och som sådane kunna de trotsa klimatets hård-
het och elementernas raseri, hvilkas våldsamhet en annorlunda
uppfostrad och å annan ort uppvuxen sällan i längden kan ut-
härda. De äro vanligen intagna af sin sak, äro ihärdiga, nitiska
och lärgiriga, för att göra sig skickligare och för att vinna för-
troende samt dermed förenadt anseende, hvarå hela nationen sätter
stort värde, såsnart det grundar sig på förtjenst. Vid skrift-
skolor är en Katechet alltid närvarande och Pastorn till mycken
hjelp. Efter slutade göromål för dagen, eller medan barnen hafva
sin hvilo- och mattimme, försummar han då sällan tillfället att
fråga Pastorn och begära förklaringar på bibelspråk eller upp-
lysning om hvad för honom är mörkt i geografiskt eller historiskt
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hänseende, så hvad den bibliska som den politiska historien be-
träffar. Deras anseende bland menigheten, ett af deras för-
nämsta mål, beror helt och hållet af deras kunskaper och rätt-
skaffens vandel. — En morgon mycket bittida, under skriftkolan
d Utsjoki, kom Katecheten Joseph Josephsson till mig med sin
vanliga höflighet och önskade veta värdet på en Sikel — det slags
silfvermynt, hvarmed Judas Ischariot lät betala sig, då han för-
rådde Frälsaren. När kan fick till svar, att den gällde ungefär
•en half Riksdaler Specie, slog han i hast ihop summan och fick
icke mera än 15 Sp. R:dr. ,,Hvilken ringa summa!" utropade
han. — Med lika enträgenhet önskade han få veta huru fikon-
trädet ser ut och af hurudan beskaffenhet dess frukt är, ty han
påminte sig, att Frälsaren en gång hungrade och ville äta af
frukten på ett sådant träd, men fann ingen. Och då jag beskref
för honom de mångfaldiga arterna af fikonträdet, med hjertlika
äggrunda, aflånga, glatta, ludna m. m. blad, af olika storlek och
med olika frukt, beundrade han hjertligen Presternas utmärkta
och vidlöftiga kunskaper, framför andra menniskors, och nödvän-
digheten att veta så mycket; men ännu mera förvånad blef han
då han i min örtsamling fick se några torkade exemplar af denna
växt samt af mina förråder äta ett par stycken fikon, som han
tykte smaka sötare än hjortron. Efter erhållna förklaringar
på dessa och åtskilliga andra frågor tog han farväl från mig så
säll och nöjd att jag gerna velat äga hans tillfredsställelse. Sedan
han tackat mig för mina lärdomar tillade han: ,,desea upplysnin-
gar vill jag med det första meddela Lapparna, de fråga allting
af mig, i synnerhet efter skriftskolor; men nu vet jag lemna dem
förut alldeles okända lärdomar". Och då jag förklarade för honom,
att de underrättelser han nu inhemtat, icke hade gemenskap med
det, hvaråt han borde egna sig, såsom religionsundervisningen
och bokläsningen m. ni., svarade han: ,.ja visserligen är det så-
dant jag bör lära, men då jag icke kan eller förstår förklara
för Lapparna saker, hvilka förekomma i vår evangeliibok, kalla
•de mig en onyttig skolmästare''.

Några dagar efter ankomsten till Utsjoki, då jag, efter
många distractioner i Enare och under resan, knappt hunnit känna
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ensamhetens dysterhet och ännu icke fått öfverlåta mig åt den
under vintrarne ofta nog öfverflödiga stillheten, inträffade det i
sitt slag besvärligaste sjukbesök, jag haft. En tjugu års gam-
mal Lappojke, son till Hans Johnsson Wasse i Jegelveg, infann
sig hos mig med tvänne utvalda korrenar, i afsigt att skjutsa
mig på tre mils afstånd, för att skrifta hans sjukliga mor, som
af ålderdomskrämpor var så försvagad, att hon icke på längre
tid förmått att besöka kyrkan. Resan företogs genast och fort-
sattes nästan ända fram i godt före, mest längs isen påTanaelf.
Knappt hade vi */4 mil till stället, dit vi sträfvade, då det
rysligaste oväder med en ovanlig hastighet uppstod. I snöyran
och den tilltagande skymningen förvillades gossen derigenom att
hans ystra korren skrämdes af en mot oss från backen sprin-
gande hund. Som en pil var han med sin pulke öfver Tana elf,
och min ren följde efter. Vi borde verkeligen nu taga land, men
min skjutskarl fann icke mera den rätta punkten, utan kom litet
ofvan om den och vandrade en god stund utan att hitta huset.
Till vår lycka hade husbonden, medan vädret ännu var klarare
sett oss åka på afstånd efter den linieraka Tana elfven, och då
vi länge uteblefvo, gissade han till orådet samt begaf sig för att
uppsöka oss. Följande ljudet af vår stora kurirklocka, hvilken
hängde på min rens hals, fann han oss omsider, och hade vi
troligen förutan honom och kurirklockan förblifvit hela natten
under bar himmel. Den gamle mannen, som på backen kände
hvarje buske och hvarje sten, förde oss nu till sin koja, hvilken
var så nedyrd, att nästan ingenting syntes af densamma. Rök
och gnistor tycktes omedelbart utgå ur snödrifvan. Efter en god
stunds arbete lyckades det oss att genom den tjocka snövallen
intränga i rummet. Det var likväl ett timmerhus, inemot T
alnar långt och 6 alnar bredt, dock icke så högt att en karl af
tre alnars längd kunde gå rak derinne. En häll vid ingången
till vänster om dörren utgjorde eldstaden, der den flammande
elden gaf ljus och värme åt dem som stodo närmast brasan. Men
eldröret gick icke högre, än jemnt öfver taket; hvarföre vind-
pustarne ofta drefvo flamman in i rummet, som var uppfyldt med
nienniskor. Här voro tvänne sjuka, och de friskas antal, några



oroliga och med svår hosta behäftade barn oberäknade, utgjorde
sju personer. Dessutom funnos i stugan tre får, par kattor, en
kalf och en hynda, med en kulle ungar, hvilken var högst be-
svärlig om man tog ett steg inom de gränsor, hon tyckte böra
vara för henne fridlysta. Fiskarlappar, mera bofasta än Renlappar,
äro bättre i tillfälle att uppföda hundar och hafva, efter sina
vilkor, af dem icke ringa inkomst, emedan hvar hundvalp; då
den är halfvuxen och visar anlag för renvall, af Renlapparne be-
talas med en slagtren. Den redan .till vall inöfvade hunden är
än dyrare i mon af dess duglighet. I detta svåra herransväder
kunde icke ens kreaturen lemnas ute, och här måste nu natten
tillbringas. Min beskedliga skjutskarl och ett par andra hade
dock antingen för att bereda bättre utrymme, eller besvärade af
värmen, tagit nattläger utanför dörren, der ett slags skjul af
mot stuguväggen uppställda trän var uppfördt. De skjukas kla-
gan, valparnes skrik, hyndans morrande, fårens bräkande och den
svåra osnyggheten medgåfvo endast dvala, icke sömn. — Om
morgonen var vädret ännu lika våldsamt samt rasade till inemot
klockan 9. Jag skyndade mig att afresa. Snart voro renarne
hembragte ifrån betet och förespände. Min skjutskarl rände — så
heter att gå eller löpa på skidor — främst och ledde sin korren,
hvilken hade all möda att med torna pulkan i den djupa snön
hoppa litet framåt. I det nog obetydliga spåret, förkörarens
torna pulke lemnade, kom jag med min ren fot för fot efter. På
många ställen var snön så djup att ej annat än hornen och huf-
vudet på det beklagansvärda djuret voro synliga, hvilket, då det
gjorde sina höga skutt, emellanåt föll in i drifvan och högt upp
i luften sprutade snön ifrån sina näsborrar. Blott några sten-
kast dylik färd hade vi till Tanaelfs strand; men det tog likväl
dryg tid. Ifrån isen hade stormen bortsopat snön och renen sprang
der någorlunda. Redan före middagstiden kommo vi till den
åldrige Klockaren Josef Pehrsson i Vetsenjarga, hvilken, beklagade
mig, som råkat ut för så svårt före, och förmente att vädret
skulle blifva än värre, emedan många tecken, ring kring månen,
rodnad kring solen, dån i bergen m. m. förebådat sådant. Han
föreslog derföre att jag skulle stadna hos honom och afbida
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bättre väder. Jag var likväl för mycket ifrig att komma hem,
och föregaf mig icke hafva tid att dröja. Egenteligen var det
dock osnyggheten, som hos den beskedliga och välvilliga mannen
besvärade mig och kom mig att försmå hans bjudning. — Snart
skedde ock af resan, och ännu med dager såg jag Utsjoknjalbme,
det är Utsjoki elfsmynnet. Vi hade nu tillryggalagt två mil;
men allt svårare väder, med snö, orkaner och väderhvirflar, upp-
stod. Vi hade utan särdeles omväg kunnat taga in hos enkan
Ella Hellander, för att afbida ovädrets öfvergång, om vi i tid
kommit att tänka derpå; nu sökte vi försent och derföre fåfängt,
en lång stund, hennes boning. Andteligen hade vi icke stort
öfver 1/2 mil hem, men mest landväg, längs bergsfoten, der
nord- och ostliga vindar gjort samling af stora snömassor, den
ena drifvan djupare än den andra. Min skjutskarl fick, med
ständiga ryckningar på tömmen och de starka slag han dermed
gaf renen, det raska djuret att med tom pulke skrida framåt och
bana väg, men då min ren icke mägtade tränga sig fram med
mig genom alla drifvor, fastband han sin ren vid pulken eller vid
en buske och hjelpte min att med sin pulke genomtränga snö-
vallen. Ibland gaf han mig sina skidor, med hvilka jag godt
kom fram. Under så tung färd måste våra redan uttröttade
renar ofta få beta och hvila, eller åtminstone efter litet stycke
väg få flämta och läska sig med snö. Sådana små uppe-
håll tjente äfven oss sjelfva till liten vederqvickelse: ty hvilo-
ställen sökte vi alltid antingen i någon grop, eller vid sidan af
någon sten eller häll, hvarest stormen icke rasade så våldsamt.
Hela dagen och natten, till klockan 2, användes på dessa tre
mil, några smärre omvägar dem vi under nattens mörker och
snöyran gjorde oberäknade. I yrvädret kunde jag icke alltid se min
ren, huru skulle då Lappen finna den rakaste kursen på en ort,
der man reser hufvudsakligast blott efter land- och himlamärken.
Stundom kommo väderilar ifrån bergen och hela drifvor tycktes
följa med. Min beskedliga skjutskarl trodde andar rusa ned från
fjellen och sjelfva Bjelga Olmaj (Väder-Guden) vara i raseri.
Bergens dån ökade dysterheten. Min hemifrån medtagna väg-
kost, bestående af 1/3 butelj Franskt bränvin och par strängar
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soltorkad lax, var än orörd. Allt deltes med den, på hvilkens
kraft och rådighet min räddning berodde; ja, han fick till och
med broderlotten af denna för tillfället välgörande och uppfri-
skande dryck. Vid hemkomsten var den utarbetade skjutskarlen
så trött, att han icke orkade föra de utsvultne renarne på bete,
utan verkställdes denna pligt mot de arma djuren af min dräng.
Klockan var öfver 3, då en väldig portion, närmare ett Lisp. kött
af en ren, som dagen förut blifvit slagtad, framlades för den ut-
svultna Lappen, hvilken på två dagar icke gjort något ordentligt
mål. Vid dagningen såg man honom liggande invid grytan, utan
att deri syntes något annat än en benhög; ty köttet jemte minst
V4 kanna flott och 1 ä 1 1/2 kanna köttspad hade han förtärt.
Klockan vid pass 5 hade han lagt sig och sof hela dagen samt
följande natt, då han omsider morgonen derpå tyckte sig vara
så pass uthvilad, att han begaf sig hemåt i godt väder. Då
renarne nu måste vada i den djupa snön, skidade han förut
och ledde dem efter sig samt syntes ännu, långt efter sin afresa,
på träsket, än sträfvande framåt med sina renar, än åter sittande
på snön i hvila.

På en sådan färd skulle man ovilkorligen förlora sin helsa,
eller kanske frysa i hjäl, om man icke hade en efter orten och
klimatet lämpad klädebonad. Till en sådan hör:

l:o Kallokak (Lappskor) af renens hufvudskinn, med håret
utåt, uti hvilka i stället för strumpor nyttjas hö, tillagadt enkom
för detta ändamål, af Lappskogräset (Garex vesicaria). Detta gräs
samlas om sommarn, vanligen i början af Augusti, bindes i knip-
por och torkas samt bultas sedan med en klubba tills det sön-
derfaller i h'na trådar, som hampa eller lin. Sålunda beredt för-
varas det till vinterförråd i större knippor och stoppas i skorna
med sådan omsorg, att det omger hela foten ända till vaden,
så väl som en strumpa. Med ett eller par pud sådant hö till-
handlar sig den fattiga Fiskarlappen af den renrika Ejellappen
vanligen en slagtren. Detta är ock i skon ofelbart varmare än
flera par strumpor, och om det torkas en gång i dygnet, hvilket
vanligen sker för eldbrasan, kan samma hö begagnas i 8 dagars
tid, hvarefter nytt påömsas. Skoskaftet, som går ungefär ett qvarter
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upp på smalbenet, slås tillsammans med två alns långa band af ull-
garn vurddagak, af Tinnarna kallade paulat, hvilka lindas flera hvarf
kring benet så tätt och hårdt, att icke snö kan tränga sig
genom.

2:o Yttre-byxor (puvsakak) af skinn eller beglingar, ludna
till halfva lårbenet, och derifrån uppåt af beredt renskinn. De
äro varma och nästan vattentäta.

3:o Under-byxor (kagges puvsakak) af vadmal.
4:o En renskinnspels eller Lappmudd (peska muodda), med

ett snöre väl om halsen sammandragen, att ingen snö kan tränga
in. Den liknar till formen en skjorta och går icke stort nedom
knäna, emedan den i sådant fall vore allt för obeqväm, då man
ofta måste vada i djup snö. Denna dras öfver hufvudet på de
vanliga kläderna, men Lapparne nyttja derunder endast en får-
skinnspels med håret inåt kroppen i stället för skjorta. Om
sommarn går man med en vadmalskolt, och i regnig eller kylig
väderlek dras derpå muodda, det är en sådan renskinnspels, ifrån
hvilken håret redan bortlossnat.

5:o En björnskinnskrage (siebennavte), hvartill Lapparne
använda */3 af en fullvuxen björnhud, så att af hufvudet och
nacken till halfva ryggen fås en krage, af bakdelen en annan
och af benen den tredje. Deruti är ett aflångt hål, så stort,
att hufvudet väl ryms derigenom. Kragen ligger tätt på halsen,
betäcker nacken, axlarna och bröstet, håller dem varma och torra,
samt tjenar till prydnad. Den begagnas likväl aldrig af qvin-
norna, utan nyttja de i dess ställe, särdeles på resor, i köld eller
oväder en vadmalskrage, liknande en vanlig regnkappa, dock ej
gjord att fastknäppas, utan ihopsydd och, som den förstnämnde,
försedd med snören, för att bindas om lifvet och under hakan,

Mössan, som liknar en Rysk bondmössa (Enare Lapparne
begagna en kalott med en knapp i kullen), är invändigt fodrad
med skinn samt vanligen öfverklädd med kläde och bred skinn-
bräm. Olik är dock qvinnornas mössa, konisk till formen, af
grönt, rödt eller blått kläde, med insydd trädknapp på spet-
sen, och utsirad med hvarjehanda grannlåter, samt under kyrko-
möten omlindad med en prålande siden- eller bomullshalsduk, medan
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en annan duk af siden eller kattun betäcker halsen. Utanpå
mössan nyttjas på resor ett slags foderal, eller yttre mössa, som
liknar en tvärs öfver afskuren kon, utur hvars ända endast snib-
ben af den elegantare mössan höjer sig. Den mindre prydliga
betäcker hela ansigtet, så när som på ögon, näsa och mun, går
öfver öfra kanten af den lösa kragen, som betäcker axlarna och
halsen, samt skyddar dem sålunda mot den kalla luftens och
ovädrets åverkan. Om lifvet bäres af bägge könen ett läder- eller
yllebälte, som är af tre eller fyra tums bredd och fästes ihop
med ögla, så att kläderna blifva hårdt ihopsnörda; dermed upp-
fästa karlarne sin pels så högt, att de, när de nödgas stiga upp
från ahkion, hafva bättre att vada i snön och få tillräckligt rum
i barmen för hvarjehanda, i synnerhet på resor behöfliga effekter,
såsom tobaksanstalter, ett stycke rep, hvarmed de på otroligt
afstånd kunna fånga en ren, bränvinsflaskan, i synnerhet om deri
finnes något, renost m. m. Hufvudsakligaste skilnaden mellan
mans- och kvinnoklädnaden består alltså i detta uppfästande af
kläderna, i ofvannämnde hufvudbonad, samt deri, att qvinnor ofta
med häktor, dels af sämre metall och dels af silfver, under hakan
tillsluta sitt öfverplagg, då karlarne ihöpsnöra det med band. Till
luxen hör äfven att bältet hos de yngre någon gång kan vara
beprydt med tenn-, stål- eller silfverplåtar, med söljor eller knap-
par af qvadrattums storlek så tätt att de nästan vidröra h var-
andra. Dylika metallprydnader ägas likväl endast af de rika och
gifvas vanligen till brudgåfvor, ehuru de likväl sällan nyttjas
sedan af de gifta, utan sparas åt barnen, eller, om fattigdomen
tillstött, försäljas.

Sommarklädseln i hvardagslag skiljer sig föga ifrån denna
genom annat, än att skorna då äro af smorläder och vattentäta,
samt att öfver- och underklädnaden är af vadmal. Stundom nytt-
jas ock till öfverklädnad en pels, af hvilken håret redan bort-
fallit. Är den litet smord med trän eller fiskflott, så mycket
bättre då i regnväder. Helgedagsdi-ägten göres helst af färgadt
vadmal, eller kläde af röd, blå eller grön färg; de äldre och
fattigare bruka dock grått eller hvitt hemväfvet vadmal. På
denna äro uppslagen alltid af annan färg än sjelfva kavajen.
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Dessa och i synnerhet kragen äro utsydde med tenn-, silfver-
eller ylletråd och klädningsfållen omges af en några finger bred
klädslist af prålande färg. Uti bältet hänga, särdeles hos qvin-
norna, hvarjehanda såväl behöfliga som onyttiga prydnader och
skrammeldon, såsom en mindre knif med metallskaft, några större
messingsringar, en nåldosa, en sax, en messingsnyckel, m. m.;
men karlarne bära en stor knif, hvilken på resor gör tjenst både
som knif och yxa till mindre behof, och har en karl någon gång
fångat en björn, hänger dess tand alltid vid bältet bak på ryggen.

Sedan jag, enligt med Enareboerne träffad öfverenskommelse,
infunnit mig till Påskhelgen i Enare, der då endast Enareall-
mogen enhälligt var församlad, dröjde jag der blott öfver Lång-
fredagen och Påskhelgen, då jag om Lördagen besökte begraf-
ningsplatsen, hvilken ligger på en holme i Enare träsk, något
öfver en mil ifrån kyrkan, samt jordfäste de der redan förut
bisatte liken. Fordom har begrafningsplatsen varit nära kyrkan,
men liken voro ej der fredade för björnar, hvarföre den flyttades
till förstnämnde ställe. Tisdagen, middagstiden, begaf jag mig
på resan till Utsjoki och var på min färd icke mindre lycklig,
än att jag i det härligaste vårväder och med godt vägalag Ons-
dags aftonen framkom till hemmet. Renbetet var förträffligt,
och de om våren redan svaga renarne behöfde icke det ringaste
anstränga sig för att uppgräfva födan, utan blott äta af den
yfviga mossa, som stack fram under det tunna snölagret, hvilket
redan på slätterna hade brokig yta, ty icke allenast hvarje tufva,
utan ock de små moss-stånden visade sig, liksom glada undan-
skjutande snötäcket och helsande vårsolen.

Till den 29 April var det sista mötet beramadt, före Lap-
parnes afresa till Ishafvets kuster. Jag var fattig på mjöl, salt
hade jag alldeles icke, och att om sommaren få sådant från
Norrige medförde dubbel kostnad och många andra svårigheter.
Det hade dessutom varit dåligt exempel för Lapparne att använda
den bråda arbetstiden om sommarn till sådant arbete, som bör
ske den lediga vintertiden. Det var således nu ingen tid att
försumma, för att anskaffa dessa förnödenheter. Renar måste
derföre nu hos den samlade menigheten beställas och denna

3
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reqvisition medförde inga svårigheter, ty två Renlappar med sina
hjordar lågo alldeles nära kyrkan. För att före sommarn komma
till Norrige, gällde det att resa genast. Jag kom öfverens med
en rik och beskedlig Lappman, Nils Olofsson Peski, att han med
sex renar skulle skjutsa mig till Vadsö. Sjelf hade han icke tid
dertill, utan lejde en duglig Fiskarlappe, Olof Michelsson Norgan,
hvilken för sitt besvär skulle erhålla en slagtren af Peski, åt
hvilken jag betalte en Riksdaler Riksgälds för hvarje ren, såle-
des sex Riksdaler samma mynt, mot det att Peski bestod kör-
redskap och ahkior, och hade jag icke vidare bekymmer, än lasta
mina föror och sätta mig i pulkan. Den 1 Maj, tidigt om mor-
gonen, begåfvo vi oss åstad, förköraren främst, med tre renar

. \f/f och ahkior i släptåg samt en reservren, och derefter jag och min
dräng Tmsko, Isföret var godt, och blott på få ställen måste
vi för forsar taga land, då en och annan bar fläck var oss hin-
derlig, men lemnade så mycket bättre bete för våra redan så
sent på våren utmagrade renar. Vi stadnade också icke förr än
efter två mils färd i Vetsenjarga hos Klockaren Josef Pehrsson,
hvilken, då han om Söndagen tog afsked af mig, bedt mig taga
in hos sig, samt nu hade för min räkning anrättat den skönaste
måltid, man å orten kan vänta sig, bestående af tungan af en
nyss slagtad ren, några märgben och kött samt ett fat hjortron.
Detta allt serverades på följande vis. Först frambärs rentungan
af husvärden på en tenntallrik, som placerades på en liten kista.
Jag satt på en dylik, men måste någon gång stiga upp, ty den
innehöll husets saltförråd och annat som för tillfället var behöfligt.
Märgbenen uppradades uti ett träfat, svartnadt af rök; detta
rymdes icke på kistan, utan nedlades i min famn; hjortronfatet
åter ställdes på en alnshög stubbe af 7 ä 8 tums diameter. Så
långt var allt godt och väl; men den angenäma lukten af min
spis hade inlockat tvänne hundar. Dessa fördrogo ej hvarandras
närvaro vid anrättningarne, utan råkade i slagsmål, och förrän
värden hann visa sin husbondamyndighet var stubben kullstött,
och de sköna hjortronen lågo på golfvet, som aldrig blifvit sku-
radt, ehuru stugan var minst jemnårig med mig. En annan vär-
dinna hade säkert blifvit förlägen, om hennes desert fått ett
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sådant öde, men den åldriga Klockarmor lät det icke bekomma
sig, utan framhemtade snart fatet ännu mera rågadt, och för att
ett dylikt fall ej mera skulle inträffa satte hon sig på sina fötter
framför mig och höll i fatet. Jag tyckte icke om hennes belä-
genhet, utan ville skona den artiga husmodren ifrån den besvä-
rande ställningen och lastade på mina knän äfven detta fat.

Josef Pehrssons årslön, som Klockare, var ungefär tre Riks-
daler Riksgälds, och likvisst skänkte han hvart år till kyrkan
V3 Specie E,:dr, närmare halfva årslönen, och ingen utlyst G-uds-
tjenst försummade han under hela min embetstid i Utsjoki.

Efter sålunda försiggången måltid tillryggalade vi andra två
mil till Kevnesåjve, der vi hos Isaak Johansson Guttorrn åter
betade våra renar. Äfven här hade man gjort anstalt till min
mottagning, sålunda att man utbredt en renhud i högsätet af
rummet, som var en vanlig torfkoja, och på den ställt en liten
kista, som utgjorde stol för mig; de öfriga suto på marken; men
ehuru kistan icke var högre än ungefär 6 å, 7 tum, hindrade
dess höjd mig dock att sitta rak, och jag tog en beqvämare
ställning på renhuden. Husbonden, som mött oss redan på vägen
utanför kojan, och förde våra renar på bete, inträdde nu och
frågade om han fick anrätta åt mig måltid; men då jag vägrade
äta, trakterades jag med Tana elfs kristallklara vatten. Kloc-
kan emellan 5 och 6 anlände jag till den första Norska byn,
Polmak. Den beboddes af 15 ä 16 hushåll, alla Finnar, hvilka fj t

härstamma från en Peski Heikka, d. ä. Henrik Peski, som af
fruktan för krigsväsendet år 1740 hitflyttat ifrån Muonionniska
by i Ofver-Torneå socken med sina tre söner och härstädes satt
sig ned. Stället utgöres af ett näs, formeradt af Palmakjok,
hvilken här löper ut till Tana elf, och är den hörikaste fläck
derinvid, hvarföre Henrik Peski genast förenade boskapsskötseln
med fiskfänge. Efter gubbens död stadnade endast tvänne söner
här, och den tredje bosatte sig 1/2 mil uppåt elfven, vid Njorkan,
ett fiskeläge inom Utsjoki socken, nu bebodt af fem hushåll,
hvilka äro hans efterkommande; och ehuru hans söner och sona-
söner merendels gift sig med Lappskor och blandningar af Finnar
och Lappar, hafva de bibehållit Finska språket, och fastän under-
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visningen i by- och skriftskolor m. m. sker på Danska, läsa de
alltid i sina hus Finska postillor, psalm- och evangeliiböcker,
samt iakttaga mera Finska, än Lappska eller Norska plägseder.
Dock är klädedrägten den Lappska. Vi togo in hos en Henrik
Eriksson, hvilken bebodde en stuga, som var större än vanliga
å orten och upptimrad i Karasjok, derifrån husbonden tillhandlat
sig den för 20 våg mjöl, för hvilket pris den äfven af säljaren
blifvit flodtiden hit nerflottad 18 mil efter vattudraget. Här såg
jag den första rappade spisel, men äfven den var af gråsten; och
ehuru den icke rökte in, voro likväl rummets väggar nästan
becksvarta. Orsaken dertill var icke allenast att framför spiseln
fanns en ugn, hvilken rökt in, men äfven att i huset voro flera
qvinspersoner, hvilka voro snälla och flitiga sömmerskor och hade
bränt mycket trän i sina lampor. Äfven nu, ehuru det icke var
mörkt ute, stodo redan tvänne väldiga tranlampor upptända,
framför hvilka syddes, ty aftonen var mulen och de två genom-
rökta fönstren, hvilkas rutor voro dels af glas dels af näfver,
hade endast 1/2 alns höjd och bredd. Det var dock bästa rum-
met, jag sett någon bonde hafva, sedan jag lemnat Sodankylä.
Husvärden var nyss hemkommen från Varangerfjorden, der tvenne
af hans söner drifvit lyckligt fiske, och hade hemsläpat med sina
två stora oxar, hvilka jemte sex mjölkande kor och en mängd
får af honom underhöllos, tvänne väldiga lass torskhufvuden,
hvilka der icke emottagas af Köpmän, utan begagnas af innebyg-
garene för boskapen, som icke allenast dricker spadet eller vatt-
net, uti hvilket de blifvit kokta, och derigenom gifva ymnigare
och mägtigare mjölk, utan äfven söndertugga och äta sjelfva
köttet och benen. Många färska torskar och en flundra af species
hippoglossus funnos på lasset. Af den sistnämnda fiskarten hade
jag än icke sett vidare än några mindre exemplar, vanliga i
Östersjön; och då jag nu med uppmärksamhet betraktade denna
fisk och undersökte till hvilket species den kunde hänföras, tyckte
gubben illa vara, att han icke lagt något deraf i grytan för min
räkning, ty äfven Lapparne anse den för vida bättre än torsken,
och är den näst laxen den dyraste fisk i Finnmarken. Den såsom
det sades 16 kannor drägtiga grytan, fylld med den aptitligaste
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torsk, kokade redan i full fart å spiseln, och i den äfven min
del och Kronolänsmannen Högmans, hvilken med sin dotter
reste till handelsplatsen för att uppköpa mjöl, salt m. m. Men
inga förevändningar hulpo, utan en liten gryta ställdes på hällen
bredvid den större, uti hvilken koktes för min räkning det bästa
stycket af flundran, ty jag var Hurrikas, så kallade värden mig,
d. ä. en sådan som första gången besökte hans hus. Det var,
tyckte han, en heder för honom att traktera mig med någon
hervas ruoka (rar mat). Begge grytorna skummade han med om-
sorg, medan qvinnorna suto kringspridda i rummet och sydde å
orten användbara skoplagg och gångkläder; derpå öste han upp
fisken i ett af rök svartnadt, dock med omsorg rentvättadt träd-
fat, och lefvern, som han kokt i en särskild liten panna, i ett
annat fat. Af lefvern voro endast små bitar qvar, ty det mesta
var upsmält till trän eller flott, som skulle nyttjas som sås. Hög-
man, som ehuru så godt som infödd Lappe icke kunde förtära
denna transås, hade utan värdens misstycke fogat anstalt om
litet smörsås. Många i Finnmarken infödde ståndspersoner skola
icke ens tåla lukten af sådan lefver- eller transås vid sitt bord,
men mig smakade den icke särdeles vedervärdig, ehuru jag måste
tillstå att, om lefvern är gammal och härsk, den har vidrig smak
och än vidrigare lukt. Åt mig och Högman var serveradt på
bänken under fönstret. Hvardera fingo vi en liten kista till stol;
men Högmans dotter, som var uppfostrad till Lappska, spi-
sade jemte min dräng Tuisko på en kista nära dörren, sit-
tande på golfvet. Resten af fisken stod under vår måltid
på sakta eld, och först sedan vi slutat vårt mål, begynte värds-
folket sin qvällsvard. Alla satte sig omkring grytan, som stod
på en upphöjning, somliga på sina kistor, ty hvarje person
ägde en sådan i rummet, någon på spiselhällen, och andra
på golfvet. Husbonden lade sina händer i kors, de öfrige
följde hans föresyn, och man läste troligen alla bordsböner
som finnas i Finska abcboken, ty ceremonien var icke kort samt
skedde med mycken andakt. Efter slutad måltid lästes på lika
sätt. Henrik Eriksson ägde äfven en annan stuga den han upp-
låtit åt en här privilegierad Köpman, Kolderup, hvilken nu icke
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var hemma. Denna stuga hade han gerna uppvärmt för min
räkning, men det föregafs af Kolderups uppasserska att nyckeln
förkommit, säkert emedan hon endast åt sin herres bekanta fick
under hans frånvaro upplåta rummet. Tre sängar eller egentligen
lafvar funnos i rummet. På en bäddades åt mig med hö. En
ny kavaj till hufvudkudde, en ännu icke begagnad renhud och
likaså en ännu obegagnad fårskinnsfäll utgjorde sängkläderne.
Åt Högman hade man tillredt bädd på sängstället midt emot
mitt. Så snart allt var färdigt önskade samteliga gårdsfolket
oss en god natt och begåfvo sig att sofva i sina grannars stugor,
på det vi skulle blifva obesvärade. Husbonden hade hos oss
anhållit om enderas fickur, för att veta om morgonen elda rum-
met på af oss bestämd timme. Men icke nog dermed, att han
infann sig bestämdt på klockslaget; ännu mera öfverraskade han
mig, då han framställde en väldig och renskurad kaffepanna med
grädda och socker på en kista samt anmodade Högman att ser-
vera. Sedan fick jag höra, att han åstadkommit denna anrätt-
ning genom sin syster, som var uppasserska hos Kolderup. Vår
bestämmelse var att denna dag hinna till Mårtensnäs köping,
dit man räknade 41/2 Norska mil, men hvilka jag sedermera
tyckt motsvara de 6 milen mellan Utsjoki och Polmak. Efter
intaget kaffe reste vi genast och hade på Tana elf, den vi pas-
serade endast 1 mil, godt före, hvarefter vi vid Grollevarre (Gruld-
berget) veko åt höger och passerade det såkallade Varanger-
fjellet, en två mil bred landttunga, mellan Tana elf och Varan-
gerfjorden. A Varangerfjellet rastade vi par gånger, för att låta
våra renar beta, samt kommo till Varangerbotten först mot
aftonen. Här fanns ingen stuga, utan endast den uslaste koja
man kan tänka sig, som likväl beboddes af en Finne Hans Ai-
kioniemi, hvilken ifrån Sodankylä hitflyttat med flere barn, utan
ringaste lifsbergning, ty det lilla han ägt hade åtgått till flytt-
ningskostnad på 50 mils väg. Några år derefter fann jag likväl
denne man i någorlunda välstånd. Så tacksamma äro Ishafvets
våldsamma vågor mot den, som på dem anstränger sina krafter
och äfventyrar sitt lif. Ingen kunde stå i kojan, utan i kry-
pande ställning måste man här röra sig. Några får och kalfvar
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gingo lösa inne, och. röken ur den på golfvet brinnande elden
gick icke väl ut från hålet i taket. Det var likväl det första
ställe, der menniskor bo, bortom Polmak. För det ännu något
behjelpliga renbetet ville Lapparne stadna här öfver natten, och
Högman instämde med dem. Hvad var att göra? Att qväljas
här hela natten tyckte jag öfvergå mitt tålamod, hvarför jag
beslöt att ligga ute. Knappt hade jag tagit detta beslut, förrän
aftonkylan skärpte till, och skarpare trodde man kölden blifva
mot natten. Jag kastade mig i högra vrån af kåtan på riset,
som i 8 ä 10 tums tjockt lager betäckte marken, och hvars löf
under loppet af vintern utgjort förnämsta födan för de inne boende
fåren. Den förruttnelse, riset redan antagit, afhöll jordkylan.
Litet rep lånades af vårt sällskap, för att fastbinda kalfven, men
fåren gingo lösa. Stället, jag innehade, var likväl det förnämsta
i rummet. Husbonden ursäktade sig och sade sig vara så ut-
fattig, att han icke hade en sådan renhud som han kunde lägga
under mig. Sitta kunde jag icke för röken, mindre ligga länge
på samma sida, emedan björkriset, som var under mig, utgjordes
till en del af tumstjocka qvistar af dvärgbjörkar. Jag lät nu
som bäst min rygg pröfva obehaget af den hårda bädden och
hade fallit i halfslummer, då ett af fåren gått bakom mitt hufvud
och profanerat mitt eljest nog smutsiga ansigte. Klockan var än
icke stort öfver 8, och 1 1/2 mil återstodo till Mårtensnäs. Jag
gjorde mig samma begrepp om köpingar, som om småstäder, att
der funnos flere hus och att i hvarje köping fanns ett gästgifveri;
men sedermera kom jag under fund med att Köpmännen sjelfve
voro Gästgifvare, och att de öfrige bodde merendels i små torf-
kojor, hvilket äfven vid Mårtensnäs var fallet med alla, utom
den å handelsplatsen nödiga Snickaren eller Tunnbindaren. I min
otålighet förmådde jag min skjutskarl att med mig begifva sig
på resan, för att finna bättre nattläger. Snart var han resfärdig,
och mot aftonen blefvo renarne raska; men resan gick i alla fall
trögt, ty utom det att hafsstranden lutade åt höger och man
derföre nästan hela vägen måste sitta vriden åt vänster, hvari-
genom sidan domnade och tiden blef lång, var man äfven, för
att icke vid branta ställen äfventyra att nedrulla i hafvet, tvun-
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gen att klifva upp på berget, och mycket af tiden förlorades
derigenom. Dessutom stötte vi här redan på större bara fläckar,
isynnerhet då jag hade en förkörare som icke var alldeles väl
kännare af lokalen. Äfven på denna orten kör man icke efter
någon viss väg, utan en här, en annan der, blott man, liksom på
sjön, der man noga måste taga sig till vara för klippor och grund,
har en säker kurs, för att icke nedstörta i fjellets bråddjup och
afgrunder. Det var redan något sent då jag passerade Nesseby
eller Unjarga kyrka, ungefär på halfva vägen. Hafvet begynte
nu att gifva den vidrigaste lukt man kan tänka sig. Väl hade
jag . hört om hafslukt, men aldrig hade jag föreställt mig den
så vidrig och rutten. Något sömnig och trött hade jag tillika
af den nedgående solen och de azurfärgade molnen blifvit nästan
bländad, så att jag, då jag halfslumrande uppslog mina ögon,
ansåg de torfhus och kojor, hvilka vi for o förbi, för gödselhögar
och drömde mig komma till odlade nejder och ett kultiveradt
land. Blott hälft vaken och seende hade jag förgätit, att endast
klippor och skär omgåfvo mig under mer än 70° polhöjd, och i
stället för att jag i de bättre af kojorna kunnat söka och få ett
bergligt nattqvarter, undvek jag dem och bad ofta min skjuts-
karl aflägsna sig ifrån dem. Ännu hade folket icke lagt sig
då vi passerade Bergby, der Länsman bodde. Skjutskarlen sade
honom heta Thode Nilssen. Dennes qvickhet och skicklighet som
Länsman hade jag hört omtalas och hade gerna velat sofva hos
honom om icke skjutskarlen invändt, att der icke fanns något
renbete. Jag steg likväl upp från pulkan och ville göra min
visit hos den för sin qvickhet, skicklighet och rättvisa beryktade
mannen. Men huru flat blef jag icke, då skjutskarlen sade, att
han bodde just i en sådan af mig förment spillningshög, och
pekade på torfhögen. Jag hade svårt att tro att min alfvar-
samma skjutskarl ville drifva gäck med mig och förifrade mig
icke, ty jag hade sett hvarjehanda egenheter i vår Lappmark.
Också fann jag snart hans utsago bekräftad genom varelser, som
den ena efter den andra utkommo ur dessa högar. De voro svarta
som sot, utan skor och utan något annat plagg, än gamla
söndriga skinnpelsar, ifrån hvilka håret var alldeles afnött och
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bortfallet och åt hvilka trän och sot gifvit en ful smutsblandad
kimröksfärg. Somliga hade ena armen i sin barm, andra begge,
liksom de bättre behöfde värmas, än de nakna fötterna, och deri-
genom blottades det sotiga bröstet ännu mera. Deras utseende
kunde verkeligen väcka hos en uttröttad, halfslumrande rnenniska
de vidrigaste känslor. Sedan de på några alnars afstånd skådat
mig an med vidöpna ögon, utan att svara ett ord på mina frågor,
dem de icke förstodo, och uppväckt hos mig fruktan och veder-
vilja, anägsnade de sig och gingo till min skjutskarl, den de
ordentligt på Lappska sättet påhälsade och begynte samtala med.
En liten gammal gubbe, än sotigare och svartare än de andra,
af bröt snart mina reflexioner öfver denna syn; ty så snart han
på bemäldt sätt helsat på min skjutskarl och frågat hvem jag
var, närmade han sig till mig med orden: ,,Grod q väll, Prest! Jag
hör du är Aresby Presten: välkommen hit! Jag är Thode Nils-
sen, Länsman i Varanger". Han gjorde en verkelig affär af
denna sin befattning, ty när en tillförordnad Sörenskrifver M.
för några år sedan här förrättade vanligt häradsting och utropade
medan allmänna målen förenades: »Thode Nilssen, är han här?"
steg denne, som stått bland allmogen, fram till tingsbordet
och sade: wHvad befaller Herr Interims-vicarierande-mellertids
Poged och Sörenskrifver? Jag heter Thode Nilssen och är ver-
kelig Länsman i Varanger". — )5Äro några oäkta barn här fram-
födde sedan sista ting?" frågade tjenstförrättande Foged och Sö-
renskrifver vidare: wMig vetterligt inga andra, än pigan Märta
Pehrsdotters barn, som Herr Interims etc. Foged och Sörenskrif-
ver under loppet af sista ting säges blifvit verkelig fader åt".
Jag visste förut att han icke talte höra sig nämnas vid namn,
utan ville heta Länsman, hvarföre jag kallade honom så. Han
blef mig derigenom mycket bevågen och gaf mig rätt artiga be-
skrifningar om orten, fiskerierne m. m. Han drog ut sin hand
ur den svarta hårslitna skinnpelsen, som var lika sotig som
kroppen, bildade med pekfingret och tummen ett V, med en pip-
nubb utan skaft i vinkeln, samt begynte, pekande på kyrkan,
att demonstera dess anläggning och folkets lyckliga tillstånd
under en mild öfverhet och vis Konung, som håller religion och
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lagar i helgd, hvaraf följer välsignelse till vatten och land. nSe
der", sade han pekande på ett hvalfiskskråf, nhar denna by haft
en inkomst af 1,000 våg mjöl". Jag hastade att bese detta,
gubben följde efter. Allt det dugliga var borttaget, och endast
ruttna rester och hufvudskråfvet var q var. Jag hade gerna stigit
derpå, ty här fanns ännu en stege qyar, men lukten var så veder-
värdig, att jag måste skynda mig derifrån. Skråfvets höjd lär
varit inemot fyra alnar. Efter återkomsten bad Thode Nilssen
mig stiga in i gammen, så kallas sådane torfhus. Först hade
jag möda att tränga mig inom förstugan, då dörren, som icke
hade vertikal utan lutande ställning, slog till på min fot och höll
mig en stund fången. Der var alldeles mörkt, och jag stötte
mitt hufvud i en ås under taket, så att jag nära ropat till. Då
räckte Thode Nilssen mig sin hand och ledde mig genom ingån-
gen, som liknade ett mörkt hvalf af 10 ä 11 qvarters höjd, till
sin kåta, hvarest man bränt torf och der det var varmt nog.
Men hafslukten, i förening med stanken i rummet af rutten fisk
m. m., qväljde mig och förmådde mig att icke låta afspänna mina
renar, utan efter ett litet samtal fortsätta resan. Så anlände jag
något efter midnatten till Mårtensnäs by, der jag för min skjuts-
karl föregifvit mig ärna taga nattläger, för att icke uppväcka
herrskapet i köpingen. Till min förvåning fann jag icke heller
här vidare än fem torfkojor. Köpingen, som kunde ligga par-
hundrade famnar härifrån, syntes redan. Jag lat köra dit och
fann der, utom en karaktersbyggning, som beboddes af Köpman
Nordvi:s hyggliga familj, en liten stuga, der Bökern eller Tunn-
bindaren bodde. Hos honom tog jag in. Han hette Smitt och
var hemma från Köpenhamn, samt till att vara tjenare ganska
hygglig. Han tyckte det vara högst olämpligt, att jag skulle taga
nattqvarter i hans usla koja, och ville skicka sin dotter att bulta
på herrskapets förstugudörr. Då jag förekom sådant, sade han:
^Herren måtte aldrig varit i Finnmarken: här har man icke af-
seende på, om man kommer natt eller dag, utan är alltid lika
välkommen". Smitt var gammal och sjuklig samt erbjöd mig
sin säng, den enda som fanns i rummet; men jag föredrog att
så klädd jag var kasta mig å en på golfvet utbredd bastmatta,
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och i detta tillstånd blef jag klockan sex om morgonen uppväckt
af Köpman Nordvi, hvilken alfvarsamt tilltalte Smitt, som icke
gjort allarm samt uppväckt husfolket. Den artighet, hvarmed
Nordvi och hans son bemötte mig, kom mig snart att glömma
föregående nattens mödor och besvär. Jag fördes i ett rent och
välmöbleradt rum, sannerligen ett sådant jag aldrig trott mig
komma att finna under dessa skyhöga klippor, der hvarken träd,
gräs eller jord betäcker fältspaten, graniten och qvartsen, ja, der
den bästa vegetation finnes å sumpiga ställen och består af mossa
eller några fot djup mossjord ofvan graniten. Här fick jag, som
jag tyckte, andas ren och frisk luft. Nordvi, som visste att jag
var en Finländare, eller som kanske af min skjutskarl blifvit
underrättad om att jag varit generad af atmosferen, frågte mig
snart om icke hafslukten besvärat mig. I anledning häraf nämnde
han om en min företrädare i tjensten, som, emedan han icke
uthärdade denna lukt, här måste återvända från en tillämnad
resa till Vadsö. Min värd skrattade hjertligt åt Pastorns otur,
men beklagade honom tillika; ty han hade accorderat sitt skjuts-
folk endast hit och skulle resa härifrån med båt till Vadsö, samt
hade beställt en annan Lappe, hvilken efter åtta dagar med renar
skulle afhemta honom från Mårtensnäs. Nu tvang hafslukten
honom att efter två dagar förfoga sig hemåt, först till fots till
Polmak och derifrån åkande med en dragoxe efter Tana elf.
Oxen begagnas väl af folket vid sjökusten och Tana elf till kör-
slor; men det är icke vanligt att en frisk menniska sätter sig
att åka efter honom. Så mycket mera förvånande var det för
Lapparne att se sin Prest så antågande. Efter dylika öden på
sin resa vågade han sig icke mera till Finnmarken, oaktadt en
tioårig vistelse i Utsjoki. Hafslukten är likväl icke alla tider
lika, och efter några dagars vistelse vid dessa kuster vänjer man
sig dervid någorlunda, ehuru man knappt kan tro annat, än att
luften vore förpestad. — Trakteringen hos Nordvi var följande:
först serverades kaffe, hvaraf jag, utfrusen efter att hafva legat
på golfvet hos Smitt, förtärde min väldiga portion. Klockan
mellan 8 och 9 frambärs en väl besörjd tarflig frukost med vin,
dock utan den i Finland' och Sverige vanliga aptitssupen. Strax
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efter frukosten serverades thé. Köpingen var försedd med nöd-
vändighetsartiklar för Lappallmogen och ortens ståndspersoner;
till och med renmossa kunde fås, hvilket Köpmännerne, som
tillika äro Gästgifvare, bruka om hösten förskaffa sig för resan-
des behof. Den fås dock icke inom egna landamären, utan hem-
tas ifrån Ryska sidan eller det såkallade foellesdistrictet. Saltet
hade likväl, i anseende till mycken åtgång, för tillfället blifvit
slut, hvarföre jag icke kunde återvända härifrån. Jag använde
dagen att återhemta mig efter resans besvärligheter, samt afreste,
också för att begagna mig af nattfrosten, först klockan 8 om
aftonen, sedan renarne af den goda renmossan förtärt för en
Speciedaler. Härifrån räknades icke mera än två och en half
Norska mil till Vadsö, hvilken väg vi lätt kunnat på denna natt
tillryggalägga om det såsom vi väntade frusit till; men ehuru
vädret vid afresan var klart, gick solen bakom moln, och under
natten inföll tö och regn. Jag måste, med all min stora veder-
vilja för de luktande torfkojorna, hellre än att blifva våt, efter
en mils färd taga in i sådan, der jag låg rätt godt långt in på
följande dag. Jag har också sedan ofta funnit mig glad att
efter besvärliga Lappfärder komma in i dylika. De likna full-
komligt fiskarkojorne vid Tana elf, men Varangerfolket är mycket
osnyggare och nästan det osnyggaste af alla Lappar. Likväl fann
jag der trefnad, enighet och tacksamhet för den välsignelse den
allgode sände till deras hyddor. — Vädret fortfor att vara blidt
och förköraren ville ogerna afresa, ty snön bröt igenom ända
till marken, och i dälderna gick vattnet ända till knäna, hvari-
genom resans besvärlighet i märkelig mon ökades. Det såg ver-
keligen otroligt ut att kunna färdas, men framåt gick det likväl.
Snart kommo fiskare till lands, hufvudsakligast med torsk. Här
såg jag den första egentliga helgeflundran (Pleuronectes hippo-
glossus), hvilken af två raska fiskare drogs i land, ehuru hon
sades väga sina 12 ä 15 våg, d. ä. 864 ä 1,080 Danska marker.
Fisken liknade en vanlig flundra, på ryggen svartaktig, utan
fläckar, och på undre sidan alldeles hvit. Ögonen voro på högra
sidan. Så snart fiskarn, då han upptar sin lina eller andra red-
skap, märker att han har en helgeflundra fångad, skyndar han,
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så fort han kan, att uppdraga den; men håller fisken hårdt emot,
ger han efter och fortfar dermed en stund, tills den trött och
kraftlös kan dragas nära båten. Då hugger han den med ett
krokigt jern af fingers tjocklek, böjdt i form af en åkerskära, i
nacken, hvarpå ofta två ä tre karlar, medelst en i båtkanten
anbragt trissa, hvälfva den in i båten. Också brukar man fånga
helgeflundran med handsnöre eller vanlig metkrok, då man ställer
sig att meta å sandiga ställen, der hon bäst anträffas. Denna i
mina ögon kolossala fisk (ty ännu hade jag icke sett några andra
hafsunder) hade det välsmakligaste och finaste kött. Under det
måltiden anrättades, hade jag tillfälle att besöka fiskarbåtarne,
hvilka landade, de flesta fullastade med torsk. En och annan
racka och hornsimpa medföljde, hvilka såsom oanvändbara kasta-
des på stranden. En båt medförde i släptåg en haj, den de på
bruten Danska kallade håkäring, i stället för håskjerding. Fisken
skars upp och endast lefvern användes, hvilken lagd i en tunna
fyllde den med råga och troddes lemna 7/8 tunna blank trän, som
skattades till ett värde af minst tio Spd:r. Hajen rifver sig
vanligen lös ifrån långrefven och för stundom med sig hela styc-
ken deraf, men fångas likväl någon gång med ny stark ref och
grofva krokar. Torsk- och sajdnät sönderrifver och förstör han
när han vill åtkomma den i dem fastnade fisken; men någon
gång händer det likväl att han intrasslar sig och betalar sin
djerfhet med lifvet. Hajfisken har den rysligaste mun i pro-
portion till kroppen, är det glupskaste djur man å orten känner
och säges nedsvälja till och med en hel häst, som blifvit kastad
i hafvet. Dess askgråa, mera svartaktiga hud och runda, svarta
ögon gifva den ett vidrigt utseende. Det var flodtid då de vräkt
denna voluminösa kropp i land vid vattenbrädden, och efter några
timmar fann jag den högt opp på backen. Torsken rensades
med omsorg till stockfisk; hufvuden och inelfvor kastades på
stranden, dera qvinnor och barn togo i förvar det bästa deraf, för
att användas till boskapsfoder, och floden fick bortskölja resten
till föda för hafvets gastar och rofdjur. Öfverhufvud hade fisk-
fänget denna vår varit godt. I hvarje båt voro fyra fiskare.
Ett båtlag gjorde nu kalkyl öfver huru mycket fisk det fått sedan
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April månads början, och belöpte det sig till ungefär 20 våg för
dagen, således fem våg på hvar person, utom hvad som blifvit
användt till dagligt bruk. De andra båtlagen hade fiskat ungefär
lika. Men det ges många, särdeles de från Utsjoki, Enare och
Sodankylä m. m. ditanlända fiskare, hvilka icke hafva råd att
hålla egna fiskredskap och båt och icke heller äga rättighet att
fiska i fjärden eller vid stränder utan i öppna sjön, hvarföre de
förena sig med ortens innevånare, då de fiskande alltid få
2/3 och för båten samt bragderna afräknas 1/3. Således hade
sådane fattige personer, hvilka icke hade bragder sjelfve, eller
utväg till lämpelig utkomst hemma, redan i en månads tid dag-
ligen förtjent 3 1/3 våg ren rensad fisk, utom trän och det som
blifvit användt till föda. Anmärkas måste dock att den förmon-
ligaste fisktiden just nu var inne, då man hade lodden (Salmo
arcticus) till bete, hvarpå icke alltid finnes tillgång. Då denna
fiskart icke tar land, användes i stället den såkallade hafsmet-
masken (Lumbricus marinus), hvilken ebbtiden med en tregrenig
gaffel eller grepe i ymnighet uppgräfves på hafsstranden. Äfven
på denne tar i synnerhet torsken bra nog; men då all fisk och
särdeles torsken förföljer lodden, så är, der den icke finnes, i
allmänhet mindre tillgång på större fisk. Skulle allmogens in-
dustri vara större, att de sjelfve af Ryssarne skulle förskrifva sig
spiror och bräder, hvaraf de kunde inrätta lafvar, för att på
dem torka sin fisk och sålunda icke dagligen behöfva resa till
köpingen, ofta på en k två mils af stånd, vore mycken tid, isyn-
nerhet den goda fisktiden, vunnen; men fisken föryttras nu, allt
efter som den fångas, till Köpmannen mot mjöl och andra artik-
lar; ty af penningar fås vanligen endast så mycket, som behöfs
till utlagor och andra mindre, dock nödiga utgifter. Denna gång
utbyttes fyra våg fisk mot en våg mjöl, som nu i penningevärde
beräknades till en Specied:r. Trän, som ficks ur fisklefvern, be-
räknades till en tredjedel af fiskens värde. Alltså hade hvarje
fiskare i denna by förtjent 1 Spd:r 20 sk. Norskt mynt om da-
gen, söndagarne oberäknade. Denna förtjenst anser den arbe-
tande klassen hos oss för något oerhörd, och derföre flytta icke
allenast löst folk, utan äfven bofaste bönder ifrån de nordligaste
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delarne af Uleåborgs län, för att om sommaren söka sin lycka
på Ishafvets böljor, hvarifrån den ena återvänder med förderfvad
hälsa, då den andra, efter 5 å 6 års sparsamt lefnadssätt, med
sin förtjenst köper sig ett mindre eller större hemman å sin
födelseort, och under ett sorgfriare lif ofta upprepar beskrif-
ningen om sina ungdomsbragder, faror och öden. En och annan
finner äfven sin graf i Norra Oceanens vågor.

Min skjutsbonde hade nu gerna, i anseende till blida och
tö, vändt om härifrån, eller ock gästat hos dessa sina främmande
landsmän, tills jag med båt hade gjort min resa till och ifrån
Vadsö; men det var första gången jag var på utländskt botten,
och jag förmådde honom att skjutsa mig fram.

Efter åtnjuten välvilja, för hvilken ingen betalning kunde
påtrugas, utom för renmossan, som var något dyr, fortsattes
resan till Vadsö, dit jag anlände först klockan 7 4 8 eft. m.
Jag hade knappt hunnit hälsa på min vän, Köpman Esbensen,
en bland Norriges rikaste karlar, och hvilken en gång besökt
mig i Enare, förrän Herr Poged och Sörenskrifver Schjoldager,
hvilken hos sig hade Vadsö herrsocieteten, bestående af Herr
Esbensen, Pastor Daa och ett par Factorer, inviterade mig att
deltaga i tömmandet af en något påbörjad, men ännu rykande
punschbål. »Välkommen, Herr Pastor!" ljöd det från allas mun.
nDe måtte slitit bra ondt att denna årstiden komma ned ifrån
Aresby: måtte oss tillåtas att dränka minnet deraf i denna bål
och proponera en skål för glömskan af fjellresors vidrigheter.
Här är icke heller att tänka på andra nöjen än dem vi göra oss
sjelfva. När våra få vänner samlas, göra vi tiden så angenäm
vi kunna, och de äre ju våres granne, försmå då icke att del-
taga i vare små nöjen efter dagens möda och arbete". Ena glaset
efter det andra var redan tömdt, och jag tyckte mig hafva druckit
tillräckligt samt önskade hvila. ,,Nej, Herr Pastor", utläto sig
alla, nen ny bål, och med det första glaset deraf en skål för
den store Kejsaren af Ryssland, den de väl icke vägra att tömma
i botten, lika litet som de, som en förliklig nabo, kunnen neka
att tömma en skål för våres Konge Carl Johan och för det gamla
Norrige". Jag hade icke träffat någon bildad man på inemot år
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och dag. Vid det muntra lifvet glömde jag trötthet och sömn
och gjordes mig tiden så kort, att jag knappt trodde mig varit
två timmar i det glada laget, då morgonsolen ur Oceanen blic-
kade in genom vårt fönster och matbudet förde oss ned. Den
5 Maj behöfdes till hvila, förutan ett par promenader, i sällskap
med Foged och Pastor Daa, kring Vadsö by, der stränderne
hvimlade af fiskare, hvilka ansade de härliga håfvorne, hvaraf
de hade öfverflöd. Tidigt om Söndags morgonen den 6 infann
sig en Nordman hos mig, med anhållan att jag skulle stå fadder
för hans barn; och då alla andra ståndspersoner i orten hade
lofvat göra honom den hedern, kunde icke heller jag, mente han,
vägra. Jag biföll hans önskan, och blef af ortens ståndspersoner
underrättad om livad dervid var att iakttaga. Efter slutad Gi-uds-
tjenst, sedan ceremonien nästan på lika sätt som hos oss för sig
gått, begynte Klockaren en sång, liknande en glädtig marsch eller
dylikt, hvarunder alla faddrar, i den ordning de stått, gingo
kring altaret, som i de Norska kyrkorne alltid står något från
väggen, och lade derpå sin penning för Presten; derefter gick
man förbi klockarbänken och lade äfven derpå sin skärf, hvar-
efter man satte sig i sin bänk, tills psalmen slutades. Begge de
emottagande gjorde för livar och en sin lilla bugning. En nå-
gorlunda bemedlad ansåg sig icke kunna skänka åt Presten mindre
än en Spd:r och åt Klockaren en ost eller 24 sk.; hvaraf det
heter: när det regnar på Presten, dryper det på Klockaren. Efter
förrättadt dop fördes barnet af faddrarne till sina föräldrar.
Äfven barnsängshustrun skulle få sin Spd:r. På eftermiddagen
voro alla samlade hos Prostinnan Deinboll, hvars man, sedan
December månad, varit borta som Representant vid det Norska
stortinget. Om måndagen skulle afresan ske, men en icke ringa
opasslighet, med frossa, hvaraf jag besvärades, vissheten att icke
träffa någon Lappe vid kyrkan, förrän om Pingstlördagen den 9
Juni, till hvilken högtid ett allmänt möte i Utsjoki var beramadt,
och de Norska grannarnes, isynnerhet Schjoldagers önskan, att
jag skulle stadna qyar, åtminstone på några dagar, gjorde att
jag afsände Lappen med mjöl, salt, o. a. hem, och stadnade qvar
för att i sällskap med Schjoldager hafva en beqvämare återresa.
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Denne skulle dock före afresan förrätta ett ting, och jag anmo-
dades att följa med. Daa, Pastor i Karasjok, Kautokeino, Aivio-
varre och Lebesby, samt Schjoldager och jag satte oss tidigt om
morgonen i en såkallad åttringsbåt, en farkost som roddes med
åtta åror. Åtta raska Nordmän togo sina långsamma men kraf-
tiga tag, årorne svigtade, båten ilade fram och vattnet fräste vid
dess begge sidor. Vinden blåste sakta emot, men vi begagnade
oss af tiden och kommo, förrän floden begynte, öfver halfva vägen,
då vi likväl, medan floden var oss starkast emot, måste taga
land och vänta i par timmar. Äfven här, jag kommer icke ihåg
namnet på byn, hade nskefänget varit gynnande. Vi togo in,
eller rättare blefvo inviterade att stiga in i en, efter utseendet
att dömma, fornnordisk kummelhög. Gången hvarigenom vi in-
trädde i rummet var väl trång och låg; men denna torfhög var
invändigt fodrad med bräder och utgjorde en liten kammare,
med ett litet fönster i gafveln och spisel till höger om dörren.
Värdinnan, en dotter af fordna Köpmannen B. i Varanger, ehuru
genom sitt giftermål med en fattig fiskare försatt i torftighet,
röjde ädlare uppfostran. Hon anrättade oss middag. Ännu hade
hon qvar åtskilliga sten- och fajancekärl på hvilka hon fram-
hämtade den hvita välkokade flundran, men ett rentvättadt klä-
desplagg utgjorde duken, och fiskarens knifvar öfriga tillbehör.
Så snart ebben begynte, fortsattes resan, och klockan sex e. m.
kommo vi till Vardö köpstad, der öns enda landniDgsställe var.
Härifrån förde en god spatserväg oss till fästningen Vardöhus,
dit vi af Kommendantens ombud, som vid hamnen var oss till
mötes, beledsagades. Kommendanten Pleim emottog oss i sitt
förmak på det vänskapligaste. Den 12, före middagen, gjorde
vi visiter hos alla ståndspersoner på ön. På fästningen bodde
endast Kommendanten, manskapet och underbefälet, ett litet
stycke från fästningsporten Lieutenanten Lychou och ett stenkast
derifrån åt vänster Grarnisonsfältskären Krog. Ett par såkallade
baracker voro uppförda derinvid, och härifrån syntes sjelfva sta-
den, som det tycktes ungefär på en Rysk versts afstånd. Å begge
sidor om vägen mellan fästningen och staden stodo störar några
famnar från hvarandra, för att de som gingo emellan dessa stäl-

4
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len under förefallande oväder icke måtte förvillas. Efter slutade
visiter och intagen middag förrättade Foged sin uppbörd i en
utaf barackerne utanför fästningen, och var han under denna
förrättning icke, som hos oss är vanligt, i civildrägt, ännu min-
dre i sin kammar- eller arbetsrock, utan i full uniform med värja
och sporrar. Dagen var härlig och vacker, hvilket sällan är
fallet på Vardön och andra i Ishafvet utskjutande holmar och
näs. Sällskapet var hos Kommendanten samladt till klockan två
efter midnatten. Solen syntes hela natten mellan den 12 och 13
Maj, och man tackade oss för att hafva hemtat godt väder till
Vardö. Om Söndagen var å fästningen ytterligare dans och
soupé. Ungefär kl. 11 om aftonen uppstod oväder med starkaste
snöfall. Aldrig har jag sett rysligare oväder, aldrig starkare
snöfall. En rasande storm ifrån öster medförde en sådan mängd
snö, att den inom kort betäckte marken, och på mindre än en
timme var fästningsvallen begrafven. Klockan två ville sällskapet
skiljas åt, men ingen slapp ut från fästningsporten, som var
öfveryrd, och 16 man utkommenderades f or att öppna väg, hvilket
likväl icke förrän inemot klockan fyra hjelpligt lyckades. Detta
nattvak oaktadt uppväcktes jag i min ljufvaste sömn klockan 9
om morgonen af slag på två trummor utanför min dörr. De voro
likväl icke Garnisonens utan enskildas, och frampiskades en den
häftigaste hvirfvel af tvänne herrar, hvilka qvällen förut deltogo
i vårt sällskap. Kommendanten och Foged inträdde i full uniform,
kommande ifrån några embetsgöromål, och manade mig att stiga
upp. Denna dag var af Foged bestämd till justitiemålens hand-
läggande; men de få mål, som sedan sista ting förefallit, hade
blifvit bilagda vid förlikningsdomstolen. Allmogen hade likväl
hos Foged anfört klagomål öfver en Köpman, att hans tranmått
voro för stora. Dessa mått hade ock genast af Foged blifvit
uppmätta och i beslag tagna. Till kl. 9 var menigheten stämd
till fästningsgården för att utföra sitt käromål. Foged i full
uniform och alla herremän trädde ut på trappan till tingshuset,
som låg inom fästningsvallen. Tvänne såkallade Tingsvittnen eller
Lofrättsmän, motsvarande våra Nämndemän, stodo nedanför, och
menigheten på gården framför trappan. Sedan det nu var utredt,
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att måttkärilen, hvilka länge blifvit begagnade, voro öfvermåliga,
frågade Foged, hvilket ansvar de yrkade på Köpmannen för denna
begångna olaglighet? BAtt han må åläggas bestå lagliga mått",
blef svaret. ,,1 aren således nöjde om I fån sönderslå dessa
måttkäril?" flJa, far!" ropade alla. Efter lemnadt bifall dertill,
voro kärilen snart söndrade i tusen bitar, ty så snart de blifvit
krossade, grep hvar och en sin lilla bit samt skar den i små spån
och svängde dem upp i luften under utrop att de kostat dem
mycken svett och möda. Derefter uppstämdes tre gånger hurra.
nTack, kära far, för rättvisan", ropade alla åt Foged, som dera
försäkrade att den alltid skulle dem tillhandahållas uti ett land,
der endast lagarne äro gällande. Tinget aflystes och menigheten
åtskiljdes. Nu var sålunda det såkallade tinget slutadt. Folket
fick rätt, men först sedan Köpmannen å denna plats, såsom det
af flere Factorer försäkrades, mellan 20 och 30 år begagnat dessa
mått, som voro i/12 större än lagliga. Fogeds åtgärd ansågs icke
för lagenlig, då han befriade Köpmannen från ansvar; men alla
önskade det, och han ville rätta sig efter de flestes vilja, helst
derigenom undveks en vidlöftig och kostsam rättegång. Vi stad-
nade denna dagen på stället och gjorde våra afskedsvisiter i
staden, alla promenerande till fots, emedan hvarken i staden eller
å fästningen fanns häst. Endast Kommendantskan åkte ett litet
stycke på skaran med en pudel, hvilken var spänd för en liten
kälke. På vägen mötte hon några hundar, som kommo i slags-
mål med pudeln. Den raskhet, hvarmed det rådiga Trondhjemska
fruntimret med en liten handpiska skingrade hundskocken, förrän
vi hunno till hennes undsättning, var beundransvärd. Hela socie-
tén var e. m. samlad hos Lieutenanten Lychou, hvarest qvällen
fördrefs med dans. Sällskapet åtskiljdes först mot morgonen
den 15, hvarefter vi samma dag efter intagen frukostmiddag hos
Kommendanten, der hela societén åter var samlad, återvände till
Vadsö.

Den lilla å Vardöhus anställda Garnisonen bestod af 60
personer, 36 man artillerisoldater, 8 underofficerare, 4 konstap-
lar, musikanter, handtverkare m. m., en Underlieutenant och
Kommendanten, till hvilken post vanligen en Lieutenant ifrån



— 52 —

Trondhjems regemente befordras. En sådan är, efter fyra års
tjenstetid härstädes, sjelfskrifven att vid samma regemente inträda
som Kapten. Allt manskap, förutom några få Lappar, hvilka
togos bland fögderiets allmoge efter tour, var värfvadt från
Trondhjem på fyra år. Hvarje år, midsommartiden, anlände ifrån
Trondhjem ett fartyg med proviant för manskapets räkning och
medförde äfven någon ny militär samt afförde dem som tjent ut,
derest de icke ville stadna på orten, Ii vilket ej gerna var fallet,
om en sådan uttjent soldat icke hade hopp om länsmans-, kloc-
kare- eller skolmästarepost. Utom detta ordinarie manskap var
hvarje mansperson i Vardö socken skyldig att, i händelse af
fiendtligt anfall mot landet och fästningen, göra krigstjenst till
dess försvar. Fästningens piecer voro 36 kanoner, några 24-, men
de flesta 36-pundingar, och fyra stycken mörsare. Krutmagasinet
fanns midt på fästningsgården, men bomber och kulor voro upp-
lagda i väl ordnade högar och alla piecer stodo färdiga på sina
lavetter i den fullkomligaste ordning.

Vardöhus fästning, hvilken dominerar segelleden och så-
lunda, i det skick den nu var, förmådde afvisa betydligare anfall,
kan icke uthärda en längre belägring, ty den provianteras alltid
för året ifrån Trondhjem, och tager fienden proviantfartyget, är
det slut med fästningens försvar. Från landsidan kan den icke,
i ett öde land, förses med några munförråder. Den här anställde
Garnisonen ansågs vara väl lönt, och utan några fördelar torde
icke heller någon vilja bosätta sig i detta hårda klimat, på en
af hafvet omgifven klippa, der endast få dälder äro betäckta med
mossjord samt ej ens ringaste beqvämlighet står att finna; der
ingen väg är banad, och der man, då man skall resa, måste
på Oceanens böljor våga sig fram; der den några tum långa
Coclearia officinalis är den största växten; der en tre månaders
natt råder om vintern och der sommarn sällan visar några få
vackra dagar efter hvarandra. Om vintern är man der som i
ett fängelse. Genom de allt uthärdande Lappars åtgärd kommer
likväl posten dit hvarje månad. På fasta landet låg en koja
midt emot ön. I kojan finns bränsle för par brasor, så att då
Lappen, uthungrad på den långa fjellfärden, kommer dit, han af
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det medförda frusna köttet kan anrätta mat åt sig till några
måltider. Af röken ur denna koja märkte man äfven nu postens
ankomst och afhemtade den. Det i kojan befinteliga bränslet be-
står vanligen af torf, som ger ingen låga, och för att den
matta röken skulle synas öfver det nog breda sundet, måste
väderleken vara gynnsam. I svårt oväder kan dessutom sundet
alla årstider icke öfverfaras. Om Postkarlen väntat några dygn,
tvingar nöden honom att återvända, och han lemnar då posten på
Vadsö, der den emottages af följande Postförare. I medlet af
November försvinner solen och visar sig icke före Februari må-
nads början. Denna tid lösas vindarne ur sina bojor och stor-
marne rasa som värst. Ishafvet är insvept i en rykande snöyra
och beständiga snöhvirflar kasta sig mot landet. Tiden blir för
de här boende så mycket längre, som den offras åt overksamhe-
ten. Menniskan öfverlemnar sig då åt hvilan. Ståndsperso-
nerne närma sig ugnar eller kaminer och allmogen intränger
djupare i sina jordboningar, hvilkas snötäcke göra dem ännu
mörkare. Stormen är ofta så rasande, att ingen vågar sig ur
rummet. Garnisonsmanskapets mesta sysselsättning om vintern
är att utkasta snömassorna ur fästningen, det bästa preservativ
mot skörbjugg denna tid. Ve den, som vore tvungen att ensam,
i en sådan trakt som Vardön, försöka att uppehålla sitt lif! På
hela ön växer ej så mycket träd, att man dermed kunde tända
sin pipa. Uppstår oväder, ser man icke tre alnar för sig, utan
förvillas mellan husen. På egentlig sommar är icke att räkna,
ty den beror af den herrskande vinden. Är den östan eller
nordan, är hvarken Juni eller Juli fridlyst för snöyra och köld.
Det stinkande hafvet uppvräker tång och andra förruttnade äm-
nen på kusten, som deraf nedsölas och förpestas. Redan den
föreställningen, att på mera än halfva året, utan att till fots
vandra 6 mil öfver is och snöbetäckta, skyhöga fjell, icke finna
en ordentlig menniskoboning, vore ryslig. Nu finnas här likväl
menniskor med Europeisk bildning, och i ett förtroligt umgänge
med dem glömmer man den omgifvande naturens ödslighet och fasor.

Kommendantens aflöning på stat sades icke öfverstiga en
Kaptens vid ett regemente, och de andra hade i proportion der-
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efter; men revenyn af vissa närabelägna, kronan tillhörande
holmar hade regeringen upplåtit som tillökning på Garnisons -
befälets lön. Den inkomst de lemnade bestod i dun och äffff,
hvaraf Kommendanten fick 7/i2 delar, Grarnisons Lieutenanten 3/12

delar och Chirurgen 2/12 delar. Dunsporteln skall lemnat på
Kommendantens lott något år inemot 400 Spd:r, men af äggen
var en mindre säker inkomst att påräkna. Så t. ex. hade Kom-
mendanten året förut låtit afgå till Trondhjem 10,000 ägg, men
icke 1,000 kommo fram oförderfvade *). Äggen äro likväl till
icke liten fördel i hushållet hemma.

*) De foglar, hvilkas bon här äro mest utsatta för plundring, äro
Ejdergässen (Anas mollissima), ehuru deras lif, såväl i landets författ-
ningar som folkets vanor är allmänt fridlyst. Honan vårdar sina ägg med
sådan ömhet, att hon nästan låter trampa på sig, förrän hon lemnar
dem. De äro omgifna med det finaste dun, som hon plockar från sin
kropp, och äro af inemot gåsäggs storlek, smutsigt hvitgröna, till antalet
vanligen 5 å 6 eller flera. Man borttar dem icke alla, men så mycket
nogare dunen; kommer åter och finner nya dun. Vanliga beskattningen af
ett sådant bo skall försiggå tre gånger, då fogeln förmodligen icke har
mera dun på sin kropp, och påstår man att en fogel lemnar 1/i skalp,
rensad dun, som betalas minst med 5 Rub. skålpundet. Dernäst äro Mås-
arterna de, som lemna de mesta äggen, isynnerhet Larus anus, som van-
ligen dock lägger andast 4 å 5. De hafva så godt som inga bon, utan
lägga äggen på marken, ofta på så svårt tillgängliga klippor, att de som
samla dem äro i lifsfara. De värpa tidigare än Ejdergåsen. Af de här
vistande Ryssar, hvilka äro högst angelägna om att få ägg till Påsk, hade
tvänne nyligen icke långt från Vardöhus nedfallit från skyhöga branter
och funnits begge döde och sönderkrossade. — De öfriga här allmänna
sjöfoglar, hvilkas bon ofta blifva ett rof för menniskans egennytta, äro
Larus fuscus, glav.cus, marinus och tridactylus, Fjeligåsen (Anas eryfhro-
pus), Ahlfogeln (Anas M&malis), Tärnan (Starna hirundo, nigra och easpia),
Lomar (Columbus arcticus och septentrionalis), Grislan, hvilken lägger en-
dast ett, högst sällan två svartprickiga ägg på bara marken, Lundan eller
Alkan (Alca arctica), Hafstjädern (Pelecanus carbo), Alca torda, Anas gla-
cialis och marila. Lextris catarractes och parasitica samt en hel mängd
vadare och roffoglar. Då inga skogar finnas å orten, finnas ock inga skogs-
eller hönsartade-foglar, utom Fjellripan. Denna stumma fogel besöker, då
särdeles oväder icke inträffar, fjellets höjder så långt som någon den minsta
vegetation sträcker sig.
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Författningarne tillåta Kommendanten att begagna några
soldater till mindre fiskeri utmed kusten; men då fisket är som
mest gynnande och rötmånaden är inne, då man får föryttra
fisken åt här vistande utlänningar, emedan den blott en kort tid
kan osaltad eller otorkad conserveras. fiskar soldaten i kapp med
innevånarne. Då befälet föranstaltar åt sine underhafvande båtar
och bragder, blir naturligtvis inkomsten gemensam och är å
denna fiskrika ort icke obetydlig. Utom de ätliga fiskarterna
lemna äfven andra hafsdjur innevånarens här icke ringa inkomst,
isynnerhet Hvalarterna. Man drifver icke här något egentligt
hvalfiskfänge; men dessa djur hafva sina fiender, af hvilka de
jagas till land, eller grunda ställen, och då vattnet ebbtiden faller
med särdeles hastighet, slippa de, isynnerhet Grönlandshvalen,
icke alltid ut på djupet tillbaka. Om en Hval i sådant läge
bemärkes af innevånarne, äro de genast färdiga att anfalla honom
sålunda att de fästa Hor, stora täljknifvar och spjut vid störar
och årar och såra honom så mycket möjligt är i underlifvet. Då
magen genom dessa sår fylles med salt vatten, är han inom kort
tid död. Men Hvalen icke blott jagas mot land af Skalar och
dess värsta fiender, Delphiner, isynnerhet Späckhuggaren eller
Svärdsfisken, på Lappska Fakan kallad. Det händer äfven att
han af dem får så svåra sår, att han dör efter någon tid, och
uppvräkt på stranden blir menniskans byte. Att i vanlig fiskare-
båt vara ute på sjön, då detta hafsunder i närheten angripes af
dessa dess fiender, är det rysligaste. Han stryker fram i yttersta
raseri; vid honom fasthänga flere af hans plågoandar; såsom bru-
sande forsar strömma vågor vid hans sidor, och man skulle tro

Af växtrikets alster ser man, med undantag af skedörten (Coclearia
officinalis) och hjortron, intet inhemskt å bordet. Boskapen underhålles
hufvudsakligast med hafstång, som man med föga besvär hopsamlar från
fjärden. Ensam säges dock hafstång befordra skjörbjugg hos fänaden.
helst det är ondt om godt vatten; den utblandas derföre med ett slags
videqvistar och kråkris och kokas tillika med fiskhufvuden och tarmar. Än
bättre är om man ur någon närmare fjärdbotten kan krydda denna boskaps-
föda med något björkbark och renmossa. Med denna föda hålla sig likväl
kreaturen feta samt gifva ymnig och stark mjölk. Torf utgör hufvudsak-
ligaste bränslet.
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honom vara i stånd att kullslå ett skepp eller bryta berg. Han
sänker sig i hafvets djup, lyfter sig med mera än halfva kroppen
öfver vattenytan och söker föremål, vid hvilka han kunde lösslita
sina plågoandar; men äro hans fiender många, kan han icke lös-
skrapa dem alla, utan blir vanligen ett offer för deras anfall.
Ett sådant djur lemnar sina 100 tunnor trän och derutöfver samt
en stor qvantitet ben. Inbyggarne äta dessutom dess kött och
klandra det icke. Eljest är Hvalfisken ett fromt djur och man
kan, då man har kunnigt folk, med trygghet i den smalaste fjärd
ro fram sin kos, ehuru han på några hundrade fots afstånd
från båten höjer sin kolossala kropp öfver vattenytan, frustar
vatten upp i luften, sänker sig i djupet och höjer sig åter*). Något
vigare och icke så oformliga som denna äro Fenhvalen och Nord-
kaparen. Ortens inbyggare, när de roende ute på sjön anträffas
af Nordkaparen och Fenhvalen, äro alltid mera vaksamma för
dessa än för den förstnämnda, den de kalla en icke farlig fisk.
Efter de nu nämnda arterna följer Nahrhvalen (Monodon monoce-
ros) i storlek. Detta djur har jag icke sett hvarken lefvande
eller dödt, och lär det icke heller vara särdeles allmänt här i
nejden. Under denna min vistelse i Vadsö hade ett sådant djur
blifvit ett byte för innevånarene i Varanger, och man bragte
dess bete eller horn, som de kallade det, till Vadsö, såsom en
raritet. Hornet var i längd 3 1/2 Norska alnar, af ungefär 3 tums
diameter vid roten och så i nästan omärkbar proportion mot
spetsen afsmalnande och vridet i fåror ifrån vänster till höger;
för resten alldeles trindt samt särdeles fast och tätt, så att knif-
ven föga tog på det.

*) Några äldre Naturforskare h af va uppgifvit fabelaktigt Hvalfiskens
längd till fiere hundrade fot. Som fiskar i allmänhet och andra djur se
mycket större ut simmande i vattnet än fångade och uppdragna i land, så
äfven Hvalfisken. En ovan som ser Hvalfisken ifrån en liten båt, der äfven
räddhågan icke litet bidrager att öka synvillan, finner honom alltid större
än han verkeligen är. De allra största Hvalfiskar af species Balena niys-
ticetus eller Grönlandshvalen, man här bergat, hafva varit 60 fot långa,
35 fot tjocka och 10 å 11 fot breda öfver ryggen. Men ser ett ovant öga,
ur båt, en 40 ä 50 fots Hvalfisk simmande i en fjärd, är det färdigt att
tro den vara minst 100 fot.
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Af helt olika lynne, än dessa ofantligt stora djur, äro Del-
finerna, bland hvilka Späckhuggaren eller Svärdsfisken (Delphinus
orca) med allt skäl förtjenar första rummet. Dess ovanliga glupsk-
het och smak för späck, som ock gifvit den dess benämning,
förmår den att börja de blodigaste strider och har gjort den till
en arffiende till alla de största späckdjur. Det är särdeles Grön-
landshvalen den jagar och förföljer ända in i fjärdar och bugter,
utan att ens der lemna den flyende i ro. Uti storlek och styrka
vida underlägsen, men i djerfhet icke mycket eftergifvande är
Delphinus Delphi, Springaren, så kallad för det han ibland med
hela kroppen springer opp öfver vattenytan. Ehuru icke öfver
5 å 6 alnar lång har han dristighet och mod att förfölja och
antasta fiskarbåtar. Åtminstone har jag, seglande för förlig vind
med sexringsbåt, emellan Mårtensnäs och Vadsö blifvit förföljd
af honom icke mindre än en fjerdedels mil, och hade han kanske
icke än återvändt, om han icke fått ett hederligt slag i pannan
af en mig skjutsande Lappe. Icke olik honom till lynnet är
Tumlaren (Delphinus phocoena), det minsta af Ishafvets hvalartade
djur. Som glupsk fiskätare fastnar han icke sällan i fisknäten
och ersätter med sitt späck den skada han gjort. I djerfhet och
glupskhet icke mycket eftergifvande de ofvannämnde djuren före-
komma här vidare Skälarne. De vid Varanger hufvudsakligaste
och mest kända species af detta djurslag äro: Vikareskälen
(Phoca variegata), Svartsidan (Phoca groenlandica), grå Hafsskälen
(Phoca hispida), Blåskälen eller Kiknäbben (Phoca leonina). Alla
dessa hafvets rofdjur bringa, oaktadt de stora förödelser de inom
djurriket åstadkomma, inbyggarene många fördelar. Ganska många
af dem föras årligen döda i land af vågorne, och med deras späck
ser man många fastager i Finnmarkens magasiner fyllda. Någon
gång skjutas här äfven Skalar på isstycken och i vattnet, då
deras trän både som saltad och osaltad fortares af Lapparne.
Norrmännen äta den blott saltad, Lapparne begagna den till fisk-
sås i stället för smör. Ute vid Vardön och Makur hafva Hval-
rossar dessa år icke varit sällsynta. Detta djur söker ofta klippor
och stenar, på hvilka det flodtiden i solsken gerna sofver med
hufvudet öfver vattenytan. Inom några timmar, då ebb en inträf-
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far, kan man då finna det 8 ä 10 alnar öfver vattenståndet.
Detta djur sofver mycket tungt och dess snarkande höres på
långt håll; träffas det då på tillgängligt ställe, gå några raska
karlar åstad och gifva det par spjutstygn i sidan, omge det med
rep och föra med sig tillbaka ett byte af 15 ä 20 Spd:rs värde,
ty icke allenast tranen, utan äfven huden och tänderna värderas.
Med lod, om ock af större kaliber, skall Hvalrossen sällan kunna
fällas. En ensam person kan också knappast med fördel angripa
detta stora, ehuru tröga och lata djur, om det ock befinnes sof-
vande. En stor Hvalross hade året tillförene, en vacker sommar-
dag, haft den näsvisheten att närma sig sjelfva Vardöhus samt
vågat somna vid sundet mellan fästningen och Vardö köpstad.
Dess snarkande hade ditlockat Factor Brodkorb. Han, en af de
raskaste Nordmän och i sina bästa år, ville hellre ensam mäta
sin styrka med besten, än dela det feta stycket med en annan,
samt fattade till vapen en stor bilyxa, med hvilken han gaf det
sofvande djuret ett slag mellan dess huggtänder. Djuret, deraf
uppbragt, sträckte sig fram att hugga honom med sina alnslånga
betar, men han retirerade och gaf det hugg på hugg tills det
dignade, då han gick upp på land för att anskaffa folk och rep
att berga det. Under tiden hade det dock qvicknat till och lem-
nat valplatsen, förmodligen dödligt såradt. Utom dessa hafsdjur
lemna äfven Räfvarne Finnmarkens såväl fjell- som kustbor be-
tydlig inkomst. Kustinnevånarne skjuta dem om vintern vid
hafsstranden, der de ebbtiden söka sin föda. Man bygger af
stenar små skjul och vaktar på dem då de i månljuset löpa af
och an. Detta år hade en soldat, en Lappe från Fsellesdistric-
terna, åt Kommendanten på Vardöhus skjutit icke mindre än 13
stycken goda såkallade Norska röda Fjellräfvar och tvänne svarta
Räfvar och derigenom utom sin egen procent förskaffat sin Chef
50 Spd:r. Äfven Uttern stiger upp på stranden och söker der-
varande åtel samt får sig ofta ett skott ifrån Lappens välrigtade
bössa; men Fjellrackan, den hvita och blåa, håller sig hellre till
fjelltrakter, der den troget följer Fjellråttan eller Vargen och lef-
ver af de smulor denna lemnar efter sig. Då Fjellråttans tid att
göra vandringar inträffar; är Fjellrackan hennes trogna följesla-
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gare ända till Bottniska viken, der den fångas; men sedan Råt-
torna minskats eller försvunnit, återvänder han för att i fjelitrakten
uppsöka Renlapparne, hos hvilka han åter genom storbrodren,
Vargen, får ymnig föda.

Ingen annan undervisning för ståndspersoners barn är att
tillgå i Finnmarken, än den föräldrarne sjelfve bjuda till och kunna
bibringa dem. I hvarje församling och till och med i hvarje
större by finnes likväl Skollärare, som undervisar allmogens barn
hufvudsakligast i Christendomen, och stå dessa skolor under Pa-
storns inseende. De Skollärare, hvilka äro anställda för Fjell-
lappar, äro merendels, som hos oss, ambulatoriska, men i större
byar har man byggt ordentliga skolhus, der hela byns barn sam-
las och undervisningen meddelas i flere månader om året. Till
en sådan Skollärare kan likväl icke fås någon man med mer än
vanlig allmoges bildning, ty hans aflöning är sällan utöfver 25
Spd:r. I större byar vid kyrkor är denna beställning vanligen
förenad med klockaretjensten. Den i Vadsö anställda Klockaren,
ehuru mindre skicklig sångare, gjorde alfvar nog af barnaunder-
visningen; och som dessa läroanstalter voro under Pastorns öm-
maste omvårdnad, och han här, såsom boende å stället, var mera
i tillfälle att inspectera denna, än andra skolor, besöktes den af
Prosten Deinboll, då han var hemma, minst 2 ä 3 gånger hvarje
vecka. Barnens antal detta år var omkring 40, gossar och flickor
inberäknade. Alla voro de födda i byn och läste i samma rum,
dock gossarne på ena och flickorna på andra sidan. Undervis-
ningen sträckte sig likväl icke längre än till innanläsning, utan-
läsning i katechesen samt kalligrafi. Här satt Köpmannens son
eller dotter å samma bänk som den fattiga fiskarens, den väl-
klädda bredevid den trasiga, och var det endast idogheten och
kunskapen, som satte den ena högre än den andra. — Någon gång
hafva rika och omtänksamma föräldrar skickat sina barn till
andra orter att uppfostras; men utom den dryga kostnad sådant
medför, förorsakar det äfven andra olägenheter. Uti det rikaste
handelshus i Finnmarken träffade jag nu tre döttrar, den äldsta
19, den andra 16 och den tredje 14 år gammal, alla nyligen
hemkomna från Köpenhamn, der de varit i tre år, för att erhålla
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sin uppfostran. För att komma dit hade resan måst göras först
öfver fjellen med renar till Muonionniska, en väg af 54 mil, deri-
från till Torneå, dålig hästfärd 32 mil, och sedan till Köpen-
hamn 170, det är 256 mil. Men icke nog dermed. Den ömma
modren, som följde sina barn till sin födelsestad, kunde icke
lemna dem, som voro uppvuxna i Finnmarkens mörker, utan när-
mare vård i Danmarks bländande hufvudstad. Af moderlig om-
tanka och försigtighet föredrog hon derföre att låta sitt vidlöftiga
hushåll hemma styras af främmande och sjelf stadna hos sina
barn. Husliga angelägenheter kallade likväl henne efter två år
hem till Finnmarken, men barnen, tre flickor och två gossar, stad-
nade qvar för att fullända sin skolgång. Det tredje året reste
fadren ofvannämnde väg till Köpenhamn för att hälsa på sina
barn och upphandla åt sig fartyg, hvai-med han skulle återvända
till Finnmarken. Denne, hvars uppmärksamhet delades af specu-
lationer och vidlöftiga affärer, kunde icke egna åt sina döttrar
en vård, som skulle svarat emot den moderliga vaksamheten. En
yngling, litet slägt och hvars artiga sätt ingen kunde misstänka
som någon snara, umgicks flitigt i huset och var alltid välkom-
men hos de unga. Äldsta dottren hade redan förälskat sig i
denna jemnåriga yngling, mot hvars fräjd man ingenting kunde
anmärka, men som i ordets rätta bemärkelse var ingenting, eller
en såkallad Dansk Jurist. Man gjorde fadren genast efter an-
komsten uppmärksam derpå, och oaktadt hans förbud emot den
unga mannens umgänge med hans döttrar, hade man bemärkt,
att det icke var fullkomligt afbrutet. Man bodde inom samma
port, och att gå genom den kunde icke förmenas. Och om det
ock icke gafs tillfälle till längre samtal, fick man likväl någon
gång i förbigående säga hvarandra ett hjertligt ord. Dessutom
kunde genom husets betjening en hemlig skriftvexling äga rum.
Fadren hade fast beslutit att medtaga sina döttrar till Finnmarken,
ehuru de yngres skolgång icke var fullkomligen slutad än. Skep-
pet lastades, barnen voro i ordning att stiga ombord och resda-
gen var utsatt. Den äldsta dottren fick icke utan tillbörlig convoi
gå på sina afskedsvisiter; men på sjelfva resdagen skulle ännu
ett klädningstyg upphandlas åt Prostinnan å födelseorten, efter
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i bref skedd anmodan och erhållen proflapp. Hon var den mest
ansedda fru å orten, modrens vän, dottrens första lärarinna och
välgörerska, hvarföre ett besök i stadens handelsbodar i så lofligt
och pligtkärt företag icke kunde den unga damen förmenas. Hon
begaf sig derföre åstad med en anhörig, en äldre fru, på hvil-
kens vaksamhet icke var att tvina. De vandrade ifrån bod
till bod; ty flickan, hvars unga ögon voro skarpare än tantens
gamla att på tygen bemärka åtskilliga små afvikelser från profvet,
ville så. Till slut började man att gå samma väg tillbaka. Man hade
nästan beslutit, i hvilken bod köpet skulle göras, men tanten gaf
likväl sin niéce på hennes begäran tillåtelse att hasta öfver gatan
efter något profst}rcke ifrån den midt emot belägna kramboden,
för att jemföra huruvida det borde föredragas framför det ut-
valda. Der väntade älskaren på henne med en hyrvagn. De
foro till en Prest, som af fästmannen var beställd att viga dem,
och inom en half timme var den unge mannen hos den ogena
fadren och presenterade dess dotter som sin hustru, bestyrkande
med prestattesten att vigseln gått lagligen för sig. Den nygifta
herren, såsom målsman för sin hustru, protesterade nu emot hen-
nes afresa till Finnmarken och tillät den icke på några andra
vilkor, än att han skulle få följa med. Men som han icke tänkt
på hvart han skulle föra sin hustru, ifall hon qvarstadnade, eme-
dan han sjelf bodde som gäst i en annans hus, så kunde på
hans eljest i lag välgrundade anmärkning icke afseende hafvas,
och de resfärdiga äfvensom fartyget kunde icke uppehållas. Fadren
gick med sina döttrar om bord och afseglade till Finnmarken utan
vidare bröllopp. Men den unga frun fann der i sitt hem ingen
trefnad, utan aftynade så att hon väckte sina föräldrars medli-
dande, och slutligen gåfvo de sitt tillstånd till en brefvexling
med hennes man, som hon blott få ögonblick kunnat kalla sin.
Men i anseende till localförhållanden kunde de älskande makarna
endast sällan få äga ens nöjet af att erhålla bref. Den unga
qvinnan, förut af ett frodigt utseende, hade nu förvandlat sig till
en smärt gestalt, och hennes anlete bar uttrycket af ett djupt
lidande. Allt för ung att ännu röna sorgens bitterhet och kämpa
mot dess tyngd, hvartill hon lika litet syntes ärnad af naturen
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som förberedd af uppfostran, vann hon medlidande af alla, och
den unga mannen fick slutligen tillåtelse att sommaren derpå å
husets skepp följa som passagerare till Finnmarken, för att hälsa
på sin hustru och för att rådgöra om deras framtida bosättning.
Under sin korta vistelse hos svärföräldrarna, der man, enligt i
bref gifvet löfte, emottog honom som svärson i huset, var han
dessa så till lags, helst dottren under hans dervaro återtog sin
förra munterhet och blef treflig, att han på samma fartyg, efter
skedd af- och inlastning, fick taga sin hustru med sig till Kö-
penhamn jemte vexel till kommissionären, som skulle sälja lasten,
på att få lyfta medel till deras uppehälle, till dess han kunde
erhålla någon befattning i sitt fädernesland. Han blef först någon
slags arrendator på Seland, och förmäler ryktet att svärfadren
sedermera med ett kapital af 15,000 Biksbankdaler, hvilken
summa i hans förmögenhet icke betydde mycket, gjort det unga
folket icke allenast till de lyckligaste makar, utan äfven till goda
och nyttiga menniskor.

Idkeliga klagomål hör man i Finnmarken såväl hos stånds-
personer som hos andra Norrmän öfver handelsmonopolium. Man
klagar beständigt öfver det oerhörda värde Köpmän sätta på sina
varor och de låga priser de betala för landets producter. Vid
alla ting begäres rättelse i saken och alla klaga, medan Lap-
parne endast tiga, bärande sitt öde utan knöt. Små rättelser
göras ock dervid alltid; men Köpmännen, som dyrt betalat sitt
monopolium, kunna icke utan lösen gå miste om sina rättigheter,
så länge de icke genom uppenbar olaglighet förverka dem.

Visserligen kan det ock förqväfva industrin och verka större
håglöshet att Köpman nästan godtyckligen kan taxera allmogens
vara, den de icke äga rättighet att sälja åt utrikes eller främ-
mande inrikes handlande, utom under 30 dagar om året samt
endast den fångst då faller. Bedröfliga följder deraf kunna mär-
kas i den försummade industrin, i håglösheten och makligheten
isynnerhet om vintern, ja äfven de öfriga årstiderna, om man
undantager rötmånaden. Flere hundrade Hvalfiskar besöka denna
fjord och ingen oroar dem. Medan Engländare och Holländare
utrusta kostsamma expeditioner till Baffinsviken och Davis-
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sundet m. fl. för att fånga dessa djur, upplåter man dem här en
säker fristad. I stilla och vackert väder reser man sällan öfver
eller längs Varangerfj orden utan att på en dag se 10 ä 15, ja
någon gång flere af dessa kolossala djur bespisa sig i ortens fisk-
kammare och löga sig på vattnets jemna yta, utan att de tyckas
frukta för annat än blåst och oväder, då de vid den minsta vä-
derhvirfvel söka djupet. I Vest-Einnmarken var hvalfiskfänget
år 1816 redan i sin början, då man begynte att med harpun
hugga Hvalar. Sålunda fångade man ensamt i Altenfjord år 1818
åtta större Hvalfiskar. Hvad skulle icke detta fänge inbringa åt
folket å orten, om man begynte att ordentligen drifva det. Af
fiskar, isynnerhet Torsk och Said, öfverflöda alla fjärdar och
vikar, och elfvarne af Lax; men hvaraf kommer det att isynner-
het Ost-Finnmarken i alldeles motsatt förhållande till öfriga Nor-
rige numera är blott en ödemark emot hvad den varit, att byar
äro försvunna och kyrkogäll hafva upphört att vara? Af välmå-
gans aftagande, svarar infödingen. Men hvarföre har välmågan
förminskats, då sjön erbjuder lika ymnighet som förut och kon-
sten att förvärfva borde mera till- än aftaga? Ligger felet hos
stjTelsen eller i en tilltagande lux, eller månne det bran vin Lap-
pen förtär kunnat förorsaka en hastigt tilltagande allmän fattig-
dom. Den Norrman, hvilken årligen consumerar en våg kaffe
och lika mycket socker samt litet thé, är vanligen både rik
och tillika mycket driftig, och Lappens begär och åtrå efter brän-
vin tillfredsställes, i anseende till hans aflägsenhet från handels-
stället, så sällan att väl ibland hans tillgångar förminskas men
icke blir han deraf fattig, då han derigenom icke försummar
sina göromål. Ja icke sällan torde denna utgift skärpa hans
drift att förvärfva och ersätta förlusten. Men fri handel existerar
blott till namnet. På 30 dagar kan man icke förvärfva så myc-
ket att man, om ock för nedsatta priser, af utländska handlande
kan erhålla sina årsbehofver, och den öfriga tiden är man håglös,
emedan man icke äger rättighet att föryttra sina varor åt andra
än sin egen Köpman, hvilken aldrig betalar för dem utöfver halfva
värdet, men ofta betydligt derunder; ty det beror af honom att
gifva för dem hvad han behagar, emedan de icke få säljas åt
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andra än åt honom. Detta kan icke annat än öka den trög-
het, som äfven eljest är folket egen. Dertill kommer att det
finnes ingen ledare, ingen som skulle lifva till nya industrigrenar.
Köpmannens fördel förbjuder det, och ortens aktningsvärda Pre-
ster och tjenstemän hafva af författningar bundna händer, sakna
ofta medel och befordras enligt landets lagar inom några år
efter i Finnmarken välförrättad tjenst till sydliga Norrige. Men
på kort tid är vid ekonomiska åtgärder litet vunnet, och den
efterkommande gillar och understöder sällan sin företrädares
planer.

Icke sällsynt var klagan att somrarne år från år blifva
kallare. Denna klagan är likväl allmän hos menige man på alla
orter i Norden och torde härröra mycket af menniskokroppens
med åren aftagande värme, eller kanske af isens tillväxt vid polen.
Detta år hade nordliga vindar varit särdeles rådande, och dessa
äfvensom de ostliga göra sommaren kulen. Vintern är likväl här
icke kall, utan varmare än på många orter i Finland, och årets
medeltemperatur är högre än i Torneå. Likväl ville jag i Fin-
lands skogar, under torr väderlek, hellre uthärda 30° ä 35° köld,
än på Ishafvets kala berg och klippor vara utsatt för 15° ä 20°,
vid merendels rå och fuktig väderlek. Inne i fjärdarne, der stor-
men icke alltid är så stark, der snöyran drager sig öfver fjellen,
kan man hjelpa sig, men på flacka öar och näs är grufligt. Ett
rysligare väder har jag aldrig sett än vid Vardöhus natten mot
den 13 Maj. Också tyckas dessa i hafvet utskjutande klippor
och näs mera vara ämnade till vistelseorter för foglar än till
boningsställen för menniskor. Solen förmår sällan om sommaren
genomtränga de tjocka molnen, och de kraftigaste läkemedel före-
bygga icke en herrskan de skörbjugg, som alla årstider lik en
pest angriper menniskan och djuren.

Ändteligen var tiden inne för mig att företaga återfärden
till hemmet. Efter åtskilliga äfventyr anlände jag omsider till
Polmak, en by vid gränsen af Utsjoki. Genast vid min ankomst
dit anmodade mig byfolket enträget att stadna qvar hos dem öfver
Söndagen och förrätta, om icke Gudstjenst, så åtminstone några
barndop och skriftermål, ty deras egen Prest, som var Repre-
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sentant vid stortinget, hade redan för mera än ett hälft år sedan
bortrest från sin station i Vadsö, så att i deras by icke varit
Prest och Gudstjenst på närmare hälft annat år. Jag hade gerna
velat uppfylla deras anhållan, helst de Danska Missionärerna
fordom, då de åtföljde sina åhörare inom vår bygd, vid inträf-
fande behof betjente begge rikenas undersåtar; men efter ett
samtal med en min reskamrat vidtogs det beslut, att Gudstjenst
följande dagen skulle förrättas på Njorgan, som var den första
by inom Utsjoki och belägen endast en half mil härifrån. Här-
med voro Polmaksboerne mycket nöjde och infunno sig mangrannt
derstädes. Här predikades för undersåtar af tvänne riken, och
församlingen var vida större än vanligt är i Utsjoki kyrka. Alla
förstodo det Finska språket, ty de voro af de i orten så kallade
Qväner eller till landet inflyttade Pinnar. De äro märkvärdiga
derföre, att de äro de nordligaste jordbrukare på jordklotet och
de första, som i denna del af landet begynt ordenteligen bosätta
sig. Emedan åkerbruket i anseende till klimatets stränghet icke
är lönande, hafva de till boningsplatser valt sådana ställen, der
de med fördel kunna drifva boskapsskötseln. Till klädseln skilja
de sig ieke så mycket från Lapparne som till sina seder. Qvä-
nerne äro Finnmarkens dugligaste bebyggare, icke engång Norr-
männen undantagne, särdeles hvad idoghet, omtanka, fredligt och
stilla väsende samt i synnerhet fallenhet för uppodlingar och
industri vidkommer. Den förderfliga inflytelsen af sjömanslifvet,
det oroliga fikandet efter en större vinst, utan att kunna hushålla
dermed och bespara något till nödens tid, har aldrig så yttrat
sig hos Qvänerna som hos Lappar och Norrmän i dessa trakter.
Qvänernas flyttning upp till Finnmarken inträffade redan i äldre
tider, men hufvudsakligast under Konung Carl den XII:s rege-
ring, då de i denna aflägsna del af landet sökte sig en fristad
undan krigsoroligheterne. Sedermera har antalet af dem små-
ningom ökats och ökas ännu derigenom, att åtskilliga vid Lapp-
ska gränsen eller i Lappmarken bosatte nybyggare under miss-
växtår flytta hit, äfvensom någon gång derigenom, att då en och
annan brottsling lyckas undkomma från sitt fängelse, han här
emellan någon afsides klippa på Finnmarkens kuster söker sin

5
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bostad, för att undgå straffet. Numera är dessa Qväners antal
i så stort tilltagande, att sjelfva Lapparne frukta att de engång
skola uttränga dem ifrån deras land. Deras boningshus likna
till större delen de än uti inre Finland brukliga porten, och desse
Finnar äro derjemte de enda på orten, hos hvilka badstugor ännu
bibehållas.

Den förnämsta Finska kolonien i Finmarken är vid Alten,
såväl vid fjorden som elfven. Öfver ettusende personer äro der
bosatta. Blott få af dessa känna det Norska språket. Till och
med bland dem, som i 5:te och 6:te led bebo orten, finner man
mången, som alls icke kan tala Norska, hvarföre de ock sällan,
utom vid de tillfällen, då de begagna sina salighetsmedel, bivista
den offentliga Gudstjensten. Deremot läsa de så mycket flitigare
de Finska böcker, som ifrån Finland uppköpas. Om Söndagarne
samlas de mangrannt hos någon boksynt man, som äger en Finsk
postilla, hvarur han uppläser dagens predikan, och sålunda för-
rättas Gudstjenst med bön och sång. Frankes, Erici och Vegelii
postillor begagnas allmännast, i synnerhet den sistnämndes. År
1828 underhöllo de hos sig en Studerande från Torneå och sam-
lades flitigt till de andaktsöfningar han med dem på Finska
språket höll.

Efter härstädes fullgjorda förrättningar hade resan kunnat
företagas på eftermiddagen, men elfven sköt som bäst och man
hade utsigt att följande dagen kunna färdas med båt, hvarföre
resan uppsköts till Måndagen, då elfven i det närmaste var isfri.
Min nyssnämnde reskamrat var en Köpman vid namn Kolderup.
Denne man hade fattat en sådan kärlek till orten och folket i
Polmak, att han der ville lefva sina återstående dagar. Han
var känd af alla på orten och hade förvärfvat sig allas tillgif-
venhet och välvilja. I hvarje hus var han välkommen gäst och
blef sällan mindre än 8 ä 14 dagar hos sina vänner. Många
vidrigheter hade han undergått och likvisst bibehållit ett gladt
och trefligt lynne. Hans första bana, som examinerad Jurist,
var att förestå en fogedtjenst; men som för mycket beskedlig,
godhjertad, hjelpsam och lättrogen hade han alltid svårt att
göra redo för sin uppbörd, hvarföre han icke länge förblef Foged,
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utan konstituerades till Sörenskrifver, hvilken tjenst han förestod
alla till nöjes. I egenskap af Sörenskrifver hade han dock det
åliggande att inkassera och om händer hafva omyndigas arfsme-
del, och för dem var det honom alltid svårt att redovisa. Man
förordnade honom till Tullförvaltare, hvilken var den sista tjenst
han förestod. Nu hade han för några år sedan anhållit om att
få etablera sig som Köpman i Polmak och dertill fått Regerin-
gens bifall; men då han ingenting hade att handla med, blef
äfven denna näringsgren för honom ofruktbar. Det lilla, som
hans slägt och vänner förskjutit honom till etablerande af handel,
hade han utkrediterat åt fattigt folk och hade icke hjerta att af
dem utkräfva sina förskotter. Nu hade han i par år lidit verk-
lig brist och hade till och med varit föranlåten att emottaga
någon hjelp af de honom tillgifna fattiga Polmaksboerne. När
nu nöden var som störst, blef en hans broder Statsrådet Kol-
derup-Rosenvinge såväl af honom som hans vänner underrättad
om denna hans belägenhet, och han förordnade genast att hans
i Polmak vistande bror årligen för sina återstående dagar skulle
få uppbära 150 Rbd:r, om hvilkas försändande till Finnmarken
Statsrådet skulle draga försorg. Statsrådet Rosenvinge dog
inom kort; men dess son, Jurisprofessoren vid Köpenhamns Uni-
versitet Kolderup-Rosenvinge, har punktligen fullgjort sin faders
förordnande. Sedermera har en annan broder Sörenskrifver Kol-
derup litet förökat denna summa, så att Herr Kolderup har sin
goda utkomst. Polmak vill han ej öfvergifva, ehuru han icke är
misantrop, utan mycket sällskaplig och munter. Årligen besökte
han mig i Utsjoki samt minst 2 gånger om året sine Norska
vänner i Finnmarken. Kom man till honom, var han förekom-
mande, vänlig, gästfri och artig, ehuru sjelf kock och uppassare;
ty en Lappqvinna, ännu äldre än han sjelf, som han af förbar-
mande antagit i sin tjenst, förstod sig icke så bra på anrättnin-
garne som han önskade hafva dem åt sina välkomne gäster. I
detta hårda klimat eldade Herr Kolderup icke stort mera sitt
rum än då det koktes något i spiseln, och aldrig, det må hafva
varit huru kallt som helst, tilltäppte han skorstenen med spjell
eller annat. I början af sin ankomst hit hade han förskaffat sig
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några laxnät i afsigt att i elfven drifva ett fördelaktigt laxf ange,
men byfolket hade förbehållit sig att få tjena honom härvid och
tillställde honom samvetsgrannt all den fisk de fingo med hans
bragder. De försågo honom icke allenast med mjölk till hus-
behof, utan i hvilken angelägenhet som helst de kunde, tjenade
de honom som en älskad fader. Kolderup var äfven mycket
hjelpsam mot dem. Flere af byns gossar hade han lärt skrifva
och läsa. Hvarje Sön- och Högtidsdag, då han var hemma, läste
han för dem utur postillan dagens predikan på Danska, det de
fleste någorlunda förstodo, hvarigenom de allt mer och mer öf-
vades i landets hufvudspråk. Han var deras rådgifvare, beva-
kade byns rätt och bästa, och då han hade råd, njöto alla af
byfolket hos honom någon slags traktering om Söndagen. Sådant
var Herr Kolderups lif år 1820, då jag första gången träffade
honom, och sedermera framgent. Sista gången kom han till mig
i Utsjoki den sista December 1830 om aftonen, ungefär på samma
timma jag anlände dit från Enare, och reste från mig till sitt
Polmak den 8:de Januari 1831. Oaktadt min enträgna önskan
ville han icke qvarstadna längre, antingen han var för försynt
dertill eller längtade till sina Polmaksboer. Det var sista gån-
gen vi träffades; då var han redan 70 och några år gammal.
Huru länge han sedan lefvat, det känner jag icke, men hans
minne är mig alltid kärt, och det sällskap han åtskilliga gånger
skänkte mig i Utsjoki bibehalles än i lifiigt minne.

Väderleken vid afresan från Nj organ den 4 Juni var mycket
gynnande. Moden steg nästan ögonskenligen, och de sista isstyc-
kena nedflöto på Tana elfs spegelklara yta. Strömmen var dock
så strid att jag föredrog att gå till fots förbi Storforsen, ungefär
1 1/2 mil ifrån Njorgan, till Kevnesåjve. Der lugnar sig elfven
och flyter mera stilla. Båtfärden vidtogs och den 5 Juni befann
jag mig i Utsjoki, der veckan aflopp under stilla betraktelser
och trägen väntan att under Pingsthelgen få träffa många af
mina åhörare, med hvilka jag äfven hade hopp att få hem en
stor del af de effekter jag lemnade i Njorgan. Men mitt hopp
slog felt. Menföret var, i anseende till vårfloden, som svårast;
alla bäckar och åar brusade öfver sina bräddar samt hindrade
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fotvandraren att komma fram, och Tana vattendraget var än som
stridast och allt för svårt att färdas öfver med båt. Folksam-
lingen var derföre högst liten, och hade icke Kronolänsman
Högman med sin hustru och sex barn anländt, hade jag måst
predika begge Pingstdagarne för den åldriga Klockaren och sex
personer af Lappallmogen. Men så mycket talrikare besöktes
Midsommarmötet, ty då inträffade vid kyrkan nästan alla inom
församlingen vistande Fiskarlappar.

Den 1 Juli predikade jag för Klockaren, Länsman och fem
andra personer, hvarefter ingen infann sig vid kyrkan förrän den
29, då samlingen var bland de betydligare som sommartiden
pläga inträffa. Alla hade fiskat lyckligt, ehuru Lapparne mindre
ordentligt sköta sina fiskerier, såväl i anseende till bragder och
stängsel eller pator som beräkning af tid. Nästan ifrån hvarje
hushåll, som nu besökte Grudstjensten, skulle denna vecka en
person begifva sig till Varanger för att upphandla salt, och då
ännu var den bästa fisktiden inne. För en sådan färd, som ut-
gjorde 2 mil fotväg öfver Varangerfjellet och 8 å 12 mils
båtfärd, behöfdes 8 ä 12 dagars tid, och öfver tre Lispund salt
var man icke van att bära. Mina förråder voro icke utöfver egna
behofver; men som jag ifrigt var sysselsatt med mina bonings-
rums reparation och behöfde arbetsfolk samt föga för penningar
kunde erhålla sådane, så erbjöd jag åt enhvar af dem, som nu
voro resfärdiga, utom sin kost, så mycket salt en person plägade
medbringa från handelsplatsen, om han blef hos mig och arbetade
så lång tid som skulle åtgå till resan; men ingen antog anbudet.
Detta skedde icke af fruktan för arbetets besvärlighet, utan eme-
dan man icke ville förlora nöjet af att under färden träffa bekanta
och se handeln. Kanske lockade äfven utsigten af en och annan
munter stund vid glaset. Hvar och en af dessa Lappar hade
om vintern med renar gjort en resa till handelsplatserne och der
uppköpt salt och andra förnödenheter, men det hör till allmänna
ton att icke upphandla mera salt än till en viss qvantitet lax,
och är fisket gynnande, blir detta förråd slut redan den första
fisktiden, då man i brist derpå måste upphöra med fisket och
resa efter denna till fångstens conservering nödiga artikel. Ett
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sådant bruk har icke allenast inrotat sig hos Utsjoki Lapparne,
som bo på ofvanuppgifna afstånd från handelsplatsen, utan äfven
hos Karasjoki Lappar, som hafva hela 10 å 12 mil längre väg.
Men förebrår man dem denna misskalkyl, blir svaret: nog har
man tid att fara efter salt, blott Gfud ger ymnigt fisk. För den
bråda fisktiden och dermed förenad liten höbergning dröjde ingen
länge vid kyrkan, och var kyrkovallen klockan 6 på eftermiddagen
alldeles tom. Trött af dagens möda och föregående aftonens
ovanligt förlängda samtal med den till större delen redan om
Lördagen samlade menigheten, lade jag mig bittida för att tidigt
följande morgon inträffa vid min nu dagliga sysselsättning, lax-
fisket. Morgonen den 30 Juli var klar; solen lyste skönt genom
fönstret på den nyss af mig med egen hand hvitlimmade väggen,
och Söndagen hade laxpatan efter vanligheten varit ovittjad. Jag-
skyndade till vägs, och den nyss kokande kaffepannan bars i
båten. Mitt folk, bestående denna gång af en dräng och den
gamla Elin, anmodades att lägga ned sina åror för att dela åter-
stoden af denna angenäma dryck. Snart var träsket tillryggalagdt,
och likaså den half mils långa fors, som ännu återstod och
hvilken i anseende till vattenminskning i ån var nog vådlig att
styra nedföre. Under båtens hastiga fart stötte dess botten två
gånger mot stenar, utan att den likväl kantrade eller gick sön-
der. Eänget var gynnande och vår lilla båt blef fullastad. Sedan
en af laxarne blifvit stekt och använd till frukost, begaf sig Elin
lastad med en annan hemåt landvägen, som var kortare, för att,
sedan hon under färden uppskurit tillräckligt gräslök, anrätta oss
middag. Jag med min dräng skulle emot den strida forsen upp-
staka vår båt, fullastad med lax. Ett så tungt arbete var för
mig som ovan högst besvärligt. Alldeles våt af ansträngning
måste man ofta stiga ned i vattnet för att lätta båten och så-
lunda draga den framåt mot forsen. Ja, sjelfva Lappen var så
svettig att en tjock dimma omgaf hans axlar. Skulle en Prest
i Utsjoki om sommaren, då hans tjenstgöring är nästan ingen,
icke hafva dylika eller andra tidsfördrif, vore han ännu mera att
beklaga. Vantrefnad, skörbjugg och sömnlöshet skulle väl då
sällan öfvergifva honom. Färden gick småningom för sig under



— 71 —

den största ansträngning, och vi kommo förbi det sista vatten-
fallet. Hittills hade vi föga haft tid att kasta vår blick uppåt,
men när vi nu kommit till en liten sel mellan forsen och träsket,
hvilket vi knappt igenkände för dess oroliga yta, hade vi tid att
andas och beskåda himmelen. Tunga regnmoln syntes vid hori-
zonten och hotade med sina gråa, mörka massor att falla öfver
oss. Mandojavre sjö, hvilken bildar liksom en tratt mellan höga
berg, var nu i raseri; dess yta hade svartnat, och den ena vågen
efter den andra slog mot vår båt och ville helt och hållet upp-
sluka den lilla farkosten. Stundom trängde solen fram ur den
tjocka massan af skyar, liknande ett bloss på himmelen, och
kastade fladdrande strålar på klipporna, under hvilka vi sökte
skydd och af bidade lugnare väder; stundom knallade det i luften
och blixten genomträngde klyftan. Ifrån vår dystra plats kunde
vi dock utan fara betrakta huru stormen på höjderna lösryckte
trän, dref mull och sand mot skyarna, förorsakade ett hemskt
dån i bergen och svepte sjön i mörker och skum. Jag ville
lemna båt och last på stället samt spatsera landvägen hem unge-
fär en half mil; men min dräng, mindre angelägen att komma
hem, än jag, gjorde deremot sina invändningar, ty det var öfver
de träsken omgifvande bergen vi skulle gå. Se, Herre, sade han,
hur skyarne hvälfva; det är icke godt att ge sig åstad öfver
bergen nu. I det samma rasade en orkan öfver bergtoppen, under
hvars skygd vi sutto. Väderilen medförde mull, sand och små
stenar samt bildade hvirflar i luften. Min dräng, som tyckte sig
se hin onde sjelf i näjde puske (väderhvirfveln), gjorde mig upp-
märksam derpå. Till all lycka nedföll denna massa af grus, som
varit tillräcklig att begrafva oss, ett stycke ifrån stället, der vi
sutto. Under denna scen utlät sig min dräng, att det onda och
goda var i strid och att vi vore förlorade, om icke det goda
försvarade oss. Andteligen kunde vi begifva oss hem landvägen
och voro knappt hemma, då vädret mot aftonen lugnade. Föl-
jande natt hade min dräng hembragt laxbåten. Några dagar
senare fann jag på Mandojavre träsk flera stora abborrar döda
på vattenytan, troligen af strömmen nedförda ifrån de öfra trä-
sken vid Utsjoki elf, der abborn är mera allmän än i Mando-
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javre och derifrån åskan hördes starkare. Abborns egenskap
att åt norden icke gå längre än till furugränsen torde knappt
behöfva omnämnas.

Länge hade jag redan varit i afsaknad af bröd, om jag
undantar det, som enkan Ella Hellander gräddat åt oss på
kol. Jag hade också utan särdeles saknad kunnat umbära denna
vigtiga artikel, då man var försedd med fisk af flere sorter och
på flerehanda vis tillagad. Äfven torkadt och rökt kött hade
icke brustit; snöripor och sjöfoglar, bland dem vildgäss, krĵ cl-
dade vårt bord och utgjorde, stekta i smör, vår helgdagsanrätt-
ning. Men nu hade min dräng nyligen reparerat bagarstugu-
ugnen, och jag hade fått anvisning på en Clement Njorgans
hustru såsom skicklig i konsten att baka bröd. Denna, en dotter
till f. d. Handlanden B. i Norrige, hade gift sig med en Fiskar-
lapps och lefde med fiere barn i fattigdom. Hon hade på Lap-
parnes anmodan lofvat inträffa i Utsjoki till sammankomsten den
29 Juli samt då förrätta bakningen, men i anseende till 5 x/2

mils väg och flera små barn uteblifvit, hvarföre min dräng, som
hittills lyckats att krusa detta bestyr ifrån sig, nu ändteligen
måste åtaga sig detta vigtiga värf. Den 5 Augusti kom ingen
till kyrkan, och jag besöktes endast af Ella Hellander jemte en
annan Lappqvinna. Nu fick jag i min ordning traktera den be-
skedliga, alltid tjenstvilliga Elin. Hon blef qvar å stället för
att åse min afresa, som var bestämd att företagas följande dag,
då vi efter intagen middag under hennes välsignelser och sorge-
tårar stego i den för oss i ordning ställda båten. Mitt ressällskap
utgjordes af tre raska Lappar och min dräng Anders Tuisko ifrån
Rovaniemi socken i Österbotten. Han hade varit Häradsnämnde-
man, men blifvit gäldbunden och derföre tvungen att sälja sitt
hemman. Mitt Lappska skjutsfolk hade redan en god stund suttit
i båten, då Tuisko, som tillika var smed, med mycken beställ-
samhet undersökte om rummen voro väl lästa. Med väldiga spi-
kar fastslog han de uthusdörrar, hvilka icke voro försedda med
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lås. Redan om natten, då han till kyrkohvalfvet burit de dyr-
baraste af mina effekter, hade han icke undgått Lapparnes upp-
märksamhet, och de föllo i förundran, då de märkte att nästan
allt var undangömdt; ty allt sedan år 1805 hade inga tjufvar
passerat orten, och inom landet funnos inga sådane. Efter denna
lilla väntan satte fyra raska karlar sig vid årorne, och vår båt
flöt lätt å Mandojavres spegelklara yta. Under skämt och glam
gick äfven tiden fort. Lapparne, som af ingenting lida så myc-
ket som af oväder, hade sina tusende infall öfver min drängs
namn, ty Tuisko betyder oväder. Under allt detta passerade vi
det ena träsket efter det andra, hvilka af Utsjoki elf med större
och mindre strömmar sammanbindas. Knappt tyckte jag mig
hafva rest l/2 mil, då en af mina skjutskarlar sade: ,,här vidtar
Jorbejavre, det tionde träsket sedan vi lemnat kyrkan, och vid
denna strand är Kronolänsman Högmans vinterboställe; om vi
få lof, skola vi här hvila en liten stund. Här var allt öde och
tomt; ty Högman med hela sitt hushåll var ute på fiske vid Tana
elf, der han ock vanligen alla somrar plägade fiska. En del af
sitt husgeråd hade han medfört, en del fanns qvar här, ibland
annat flera par räfsaxar, ett par handklofvar och ett halsjern,
hvilka hängde på en ås utanför boden; och voro sistnämnde saker
icke på lång tid begagnade, ty på dem syntes föga annat än
rost, som redan fortärt det mesta af jernet. En liten bäck rann
här i närheten, vid hvars mynning jag fann flere fjellväxter i
blomning. Jag följde stranden vidare uppåt och fann den ena
nya blomman efter den andra samt glömde mig under min bota-
nisering så, att tiden för mina verksamma karlar blef för lång.
De hade derföre tagit ett par af Högmans laxnät, hvilka såsom
mindre brukbara blifvit qvarlemnade, och med dem fångat två
små laxar. Klockan var redan omkring 8, och det var icke skäl
att transportera den sköna laxen i sådan sommarhetta. Den måste
derföre kokas på stället, och man tog det beslut att stadna här
öfver natten. Stället var icke utan sina behag. Till bygg-
ningen syntes flere skogbeväxta holmar och kullar, hvilka tycktes
röja vulkanisk production, ty höjden öfverträffade ofta de öfriga
dimensionerna. En gruflig mängd mygg hade inträngt i rummen.
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Jag sof i det inre och mitt folk i det yttre rummet. Knappt
hade den entoniga myggmusiken lemnat mig ro att slumra,
innan jag vaknade i en tjock rök. Utan att kunna ana rätta
orsaken dertill, sprang jag förskräckt upp för att söka utgång
genom det yttre rummet. Af mitt rop uppväcktes Lapparna och
rusade efter mig, troende rummet vara i brand. Alla af torkade
vi våra ögon för att kunna se och kommo snart saken på spåren.
Tuisko, ömtåligare för mygg än de andra, hade om aftonen med
hö tillstoppat skorstenspipan ofvan taket, ty intet spjell fanns i
byggnaden, och samlat en mängd björkstickor och svampar samt
tändt eld på en del af dem. De öfriga hade han lagt på spi-
selhällen för att späda på och under hela natten till myggens
fördrifvande underhålla en jemn rök. Men sedan han somnat,
hade elden spridt sig i dem alla, och då eldstäderna i begge rummen
hade utgång genom samma skorsten, fylldes rummen af rök, emedan
skorstenspipan blifvit fasttäppt. Jag trängde mig in uti en på bac-
ken befintlig höstack och sof en stund. Men äfventyret roade Lap-
parne så mycket, att de hvarken sjelfva insomnade eller tilläto
Tuisko komma till sömn; och ehuru de, för att icke störa mig,
höllo sig aflägsna, väcktes jag dock af deras skratt. Solen ge-
nomstrålade nu tallarnas kronor och vi begåfvo oss på resan
utan vidare traktering, än hvad Jorbejavres vatten erbjöd, och
anlände till Matts Mattsson Aikios vinterställe. Äfven här var
öde och tomt; inga andra rum funnos än en kåta, hvilken var
svart, låg och. smutsig som vanligt. Här inträngde mitt folk
och antände midt i kåtan, der eldstaden låg, gamla ruttna stub-
bar för myggen samt funno sig väl i röken; jag deremot valde
att vistas i fria luften. Det tunga lynne, den mjeltsjuka och
trumpenhet, man finner hos Fiskarlappar i allmänhet, tillhör icke
nationen, utan är mera en följd af den ensamhet, hvaruti de lefva.
Dessa karlar hade icke fört ett sådant enstaka lif, utan sin mesta
ungdomstid plöjt Ishafvets vågor i sällskap med Norrmän och
Ryssar samt om vintrarna vandrat från den ena Renlappens koja
till den andra; hos dem märktes derföre både glädje och mun-
terhet. Äfven här hade de uppvädrat par stycken siknät och
utlade dem, ett stycke från kåtan, framför mynningen af en
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bäck, gingo uppåt bäcken och slogo med störar i vattnet, hvarigenom
de skrämde all fisk ut mot träsket. De smärre gingo väl igenom
näten, men 15 ä 20 harrar och par rödingar fastnade i dem
och skänkte oss god middag. Solhettan var stark, och man beslöt
att hvila på maten samt afbida svalare resväder. Äfven här
fingo Lapparne förlusta sig öfver en olycka, som vederfors vår
Tuisko. Besvärad af värme, hade han klädt sig så tunnt som
möjligt och insomnat, hvarefter han icke vaknade förrän han af
myggen var så illa biten, att han blef öfverhöljd med små bul-
nader samt var i en efter deras tycke gruflig vånda. Ju större
hans ångest och oro var, dess mera ökades Lapparnes löje. Jag
ordinerade, att han skulle gå i träsket för att bada sig; och sedan
han varit en stund i sjön, lade sig svullnaden, och inom en timma
slapp han hela svedan. Här vidtog redan i åtskilliga dälder en
reslig furuskog, och timmerstock af tre famnars längd och 7 ä
8 tums diameter i smaländan kunde i den nog uthuggne skogen
uppsökas; men få af dem voro qvistlösa högre än en ä två fam-
nar från jorden. Dessa skogar utgöra likväl för mången fattig
Eiskarlappe den lediga vintertiden en källa till inkomst. Furan
fälles, klyfves och bilas, så att af hvarje stock fås två bräder,
hvilka transporteras till hafsbandet och der säljas till båttimmer.

Resan fortsattes och vid hvarje fors steg jag tillika med
Tuisko upp på land för att lätta båten, hvarvid den ena fjell-
växten, den ena insekten efter den andra ökade mina samlingar.
Mjerasjavre gväjkka, den längsta forsen bland alla, en hel
Svensk mil lång, var så torr, att våra karlar nästan halfva vägen
måste vadande draga båten. Då de likväl omsider lyckligen fram-
kommo till Mjerasjavre träsket nästan uttröttade, uppmuntrades
de med en god sup samt tobak, hvarefter färden gick så mycket
raskare på det en mil långa träsket, som omgafs å alla sidor af
höga berg, hvilkas kala hjessor närmade sig till skyarna. Längre
ned utgjorde den löfrika björkskogen en vacker rand på bergets
sida, hvilken nederst begränsades af furor, som speglade i det
klara vattnet. Hela trakten gjorde ett intagande och tillika stor-
artadt intryck. Plere hundrade vildgäss och millioner mygg voro
ställets enda innevånare. Vildgässen, af hvilka blott få kunde
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flyga, ty detta var deras ruggtid, öfverraskade af vårt besök,
skyndade att dölja sig, somliga under vattnets yta, andra under
stenar och buskar vid stränderna. En fångades genast, och då
jag önskade, att vi skulle taga flera, blef svaret: ,,hvad gör du
med så många? De duga ej denna årstiden att äta, ty de äro nu
som obevingade alltför magra". De blefvo derföre skonade, och vi
rodde fram längs träsket, medan vädret var härligt. Myggens antal
ökades derunder mer och mer. Vår Tuisko hade åter försett sig
med björkstickor, med hvilka han underhöll jemn rök i båten,
hvilket egentligen gagnade endast dem, som sutto bak i båten.
Snart hade vi sålunda tillryggalagt en Svensk mil t-ch anlände
midnattstiden till Mjerasjavre kåtan. Besvärad af - mygg, hade
jag vid samlande af insekter och örter knapp tid att undersöka
dem, utan stoppade blott i kapseln allt hvad jag kom öfver, men
hade vid den sedan företagna mönstringen all anledning att fägna
mig öfver min fångst. Under tiden plockades gåsen, hvilken, stekt
i smör, smakade Lapparne lika bra som mig. MHade vi vetati;,
sade de, watt du var så rikligt försedd med smör, hade vi velat
slå ihjäl flere gäss." Det hade haft den fördelen, mente de, att
deras bördor blifvit lättare ju mera de fått förtära af mitt med-
hafda smör. Inemot 5 mil hade vi rest på dagen, af hvilka jag
gått till fots närmare tre. Den ena var lika trött som den andra.
Flere timmar öfver midnatten voro förlidna, förrän vi slutat vårt
mål, och middagssolen sken in från springorna i kåtan, förrän
alla fått tillbörlig hvila. Årorna gömdes och båten drogs upp
på stranden, för att den skulle tjena mig på återresan. Solen
var icke så het som den föregående dagen, hvarföre man strax
på eftermiddagen företog färden öfver fjellet. Ännu med bör-
dorna på ryggen gick nästan en och hvar in i kåtan för att noga
efterse att ingen eld lemnats qvar, hvarigenom eldsvåda kunde
uppstå. Den raskaste af skjutskarlarne gick förut med långa
steg, utan att sätta sig ned att hvila förrän vid Petsikkojavre,
sedan en mil af den besvärliga fotfärden uppåt fjellet var till-
ryggalagd. Här var vegetationen den fattigaste. Vid en liten
bäck, hvars kristallklara vatten flöt till träsket, växte likväl en
och annan ört frodigt nog. Här blefvo mina karlar alfvarsamt
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ledsna på Tuisko; ty af två krus rum, den enda spiritus
som hemifrån medföljt, hade Tuisko genom sin oförsigtighet sön-
drat det än obegagnade kruset, och den för tillfället goda varan
gick förlorad, så nödig den varit till undfägnad både för mig
och dem, som buro tunga bördor. Sent om aftonen framkommo
vi till Säytsjavre, dit jag från Enare sidan beställt mig en båt
till mötes. Men här fanns ingen; ty mitt bref, ehuru afskickadt
i början af Juni, hade för sent framkommit. Jag var uttröttad
af fotfärden, och mitt folk ännu mera af sina bördor. Öfver
träsket var en knapp mil, men vägen omkring dubbelt så lång,
och mina följeslagare kunde icke med bästa vilja, i brist på mat,
åtaga sig att göra denna omväg. De sågo mot andra stranden
något, som de tyckte vara i rörelse, och man förmodade Jonas
Jonasson Aikio denna tiden möjligen kunna vara här på fiske.
Nu gällde att öfverlägga om, huru man kunde få den förmodade
båten att landa, och Lapparne fattade snart beslutet att tända
upp eld på stranden. Hvad skolen I bränna? mente jag, ty ingen
qvist eller sticka syntes. Nog få vi bränsle, blef svaret, och i
hast hade de samlat en väldig hög af renmossa och trädrötter,
dem de uppkrafsat under mossan. Brasan öktes allt mer och
mer, så att Aikio, som trodde att någon missdådare vandrat här
och lemnat eld efter sig, genast begaf sig att släcka den, ty på
renmossan berodde ej allenast hans, utan äfven många andra
Lappars uppehälle den tid af vintern de vistades här. Med glädje
emottogs jag af Aikio. Begärligt skakade mina uttröttade skjuts-
karlar på det ännu hela rumkruset, hvilket ehuru begagnadt ända
från Utsjoki ännu, som de sade, hade lif. Det fanns äfven ännu
qvar så mycket, att hvarje af oss fick sig en obemängd redbar
sup, så väl de som skjutsat mig hit som den som emottog mig.
Efter afskedsskålen, som redan ökat Lapparnes munterhet, gick
jag med Tuisko i Aikios lilla båt, och mina Utsjoki karlar åter-
vände, sedan de fört mig 6 mil med båt och burit 3 mil mina
effekter. Snart aflägsnade vi oss från stranden, der Lapparne
med hurrarop och bugningar togo farväl af mig. Samtalet ändrades
nu. Prat och skämt upphörde, och alfvarsamma ord taltes i
stället. Många ställen i Hyödyllinen huvitus luomisen töistä öfver-
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vägdes. Ämnena betvifiades väl icke fullkomligt af Aikio, men
ett och annat hade han funnit icke väl enligt med den Heliga
Skrift. För mig var det nu en icke ringa lättnad att få sitta i
båt och räta ut mina fötter; men Aikio och min dräng rodde
raskt och nordanvinden hjelpte till, och inom något öfver en timma
vidtog fotmarschen åter, dock ej längre än öfver ett smalt näs, då
han med samma båt, hvilken lätt kastades på ryggen och bars
öfver näset, skjutsade mig öfver andra Säytsjavre af ungefär lika
storlek, så att vi hade innemot 1 y2 mil båtväg. Härifrån utlupo
begge Säytsjavre vattenmassorna till Suovajavre och sedan till
Jeggejavre; men i anseende till många forsar och torr årstid kunde
icke detta vattendrag passeras med båt. Här begynte vegetationen
tilltaga, furan resa sig och björken ändra sin dvärgskapnad till
resligare stam. Fjellklimatet hade upphört, berg, dalar, myror,
mindre sjöar och bäckar omvexlade. Vi måste ibland tränga oss
fram öfver sanka kärr, hvarest dock de mest smakliga hjortron
läskade min törst, emellanåt åter genom snår och videbuskar,
hvilkas hoptrasslade grenar icke litet hindrade färden, och an-
lände än samma dag, alla tungt lastade med bördor, efter nära
två mils fotväg till Jeggejavre, der vi funno Mårten Pehrsson
Padars fiskarkoja. Padar var sjelf ute på fiske. Sedan vi upp-
tändt en liten brasa för att uppfriska luften samt lagt oss att
sofva, hade Padar hemkommit och igenkänt oss, hvarpå han
ute på backen, för att icke oroa mig, kokt en väldig gryta med
nyssfångad fisk. Jag hade ännu icke vaknat, ehuru säkert 8 ä 9
timmar förflutit sedan jag insomnat, då Padar klockan inemot 10 f. m.
vidrörde mig med handen och sade: nHerre, förmår du stiga upp för
att äta?" Jag begaf mig genast ut i fria luften, tände min pipa och
såg hur solen lyste på den resliga furuskogen, sådan jag icke på
lång tid sett. Padars anrättning smakade sedan förträffligt i det fria.
Under det jag åt, försvann Padar och återkom, medan jag höll på
att sluta målet, med ett fat nyss plockade hjortron, så stora och
mogna, att de för mig utgjorde den angenämaste dessert. Padar
hade äfven gerna aflöst Aikio och skjutsat mig, men han var
här ensam och hade alltför många nät utkastade, hvilka han
måste sköta, äfvensom 5 unga räfvar, dem han ifrån en räfkula
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uppfångat, och utgjorde de sistnämnde för honom en icke ringa
förmögenhet. Han försedde oss likväl med båt, och vi kommo,
ehuru med möda, utmed den lilla ån, som leder vattnet ifrån
träsken, som vi passerat, till Kamas å, fram till Vuollejavre och
sedan till Kamasjoki. Ju längre vi hunno ifrån Jeggejavre
nedåt, ju gräsrikare blef nejden, tills slutligen Kamas' stränder
framviste stora ängsfält af sina 100 lassland, hvarpå än ingen
lia blifvit lagd. De utgjorde nu ett tillhåll för sjöfoglar, bland
dem flere af andslägtet, hvilka jag icke sett i Utsjoki. Af växt-
rikets alster träffades i denna härliga nejd aspen, törnrosen,
luktspirean, åkerbärsblomman m. fl. Sannerligen, för mig, som
kom från Utsjoki öfver en steril och liflös fjelltrakt, var det som
om jag befunnit mig i en förtrollad verld, och jag njöt af denna
härliga trakt mera än jag på sydliga orter njutit af de skönaste
trädgårdar. Här frodades björken, alen, häggen och rönnen, här
nådde aspen vanlig höjd, och furan, qvistlös ända till kronan, var
reslig och stor. Af inhemska trädarter saknades endast granen,
hvilken i den Finska Lappmarken icke går så högt upp åt Nor-
den. Kungspiran var på sidländta ställen här dubbelt så hög
som de, hvilka jag sett i Utsjoki.

Här aflöstes Jonas Aikio, och Jonas Mickelsson Aikio rodde
mig fram efter Muddus- och Vastusjavre stora insjöar. Vi togo
in hos den ena Fiskarlappen efter den andra. Bland dem fäste
den patriarkaliska åttatioåriga Mickel Aikio mest min uppmärk-
samhet. Han hade fordom varit Kyrkovärd, men för sin höga
ålder för flera år sedan afsagt sig denna förtroendepost. Nu
roade han sig med att uppföda en svanunge. Midsommartiden,
då han fångat den, hade den varit af en ands storlek; men
än kunde den icke flyga samt hade en alltför vild natur för
att utan risk kunna utsläppas ur sitt fängelse, der den föddes
med gräs. Uti ett enkom dertill upptimradt rum hade gub-
ben en kulle räfvar, men i hela boet hade han icke funnit
flera än tre ungar, bland hvilka likväl en var korsräf. Den gamle
mannen hoppades för dem få mycket mjöl af Ryssarne vid En are
Julmarknad. Han bebodde ett härligt ställe. Stora gräsfält
omgåfvo hans bohlstad; han underhöll flera kor och hade en tid
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äfiats med att odla korn och hampa, dock numera icke på flera år.
—• Alla, hvilka vi anträffade, följde mig till kyrkan, och förorsa-
kade deras förberedelser till färden intet uppehåll. Ty snart var
en ny vadmalskolt påtagen och en knippa torkad fisk och
någon bit kött inkastad i en utsliten renskinnspels. Ett litet nät
kunde äfven få sin plats i samma knyte, och vid en regnskur
tog man ut sin vägkost ur pelsen och påklädde den sig sjelf.
Åf de i sjöarne utsatte näten väntade man efter återkomsten så
mycket rikare fångst.

Slutligen när vi passerade det sista vägstycket mellan Vas-
tusjavre och Enare kyrka, ungefär 3/4 mil, utgjorde vi ett säll-
skap af mer än 30 personer. Det var Fredags afton klockan
11, jag anlände till Enare kyrkoplats, och redan voro flera per-
soner ditkomna. Hela Lördagen öktes församlingen mer och mer,
så att communicanternas antal i Enare kyrka den 12 Augusti
gick till öfver 90 personer. Jag hade gerna hållit allmogen sam-
lad eller åtminstone önskat, att man den 19 skulle åter inträffat
vid kyrkan; men hvar och en förebar bråd arbetstid och mat-
brist, helst de fiskat dåligt denna sommar, hvarföre en stor del
redan tog afsked af mig Söndags afton, och jag skiljdes från de
öfriga om Måndagen på förmiddagen. — På återresan led jag
mer än någonsin förut af myggen, hvilka tycktes liksom mera
vara begifna på den nykomna gästen än på Lapparnes väl genom-
rökta hull. Det händer likväl icke sällan att Lapparne, under
färd i lugnt väder, då myggen är allra mest besvärande, hålla
en rökande svamp eller annat dylikt i handen för att derrned
förjaga dessa alltför närgångna gäster. För mig har tobakspipan
ofta utgjort ett godt skyddsmedel mot deras anfall. Vanligen
inträffar deras tid straxt efter Midsommarn. Först visar sig den
större myggen. Längre fram på sommaren inträffar knotten;
den tränger sig genom alla öppningar på kläderna samt är, ehuru
högst liten, den värsta blodsugare. Af denna sort hvimla millio-
ner i luften. Begge slagen förfölja en den korta, vackra som-
martiden i lugnt väder, de förra om nätterna och de sednare om
dagarna, och man kan icke gå så fort, att de icke följa med.
'Springer man en vacker sommarafton på ett jemnt och öp-
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pet ställe samt ser sig tillbaka, finner man dem utgöra nästan
ett hvalf öfver stället, der man lupit fram, en och hvar sträf-
vande efter den vandrande. Sist kommer den så kallade svid-
knotten, på Lappska Mejva, på Finska Polttiainen. Den är den
minsta af alla myggarter och icke så talrik som de förstnämnde;
men den är giftig och dess stygn brännande, så att en odräglig
sveda uppstår, och det anfallna stället sväller upp ofta mer än
efter knotten. Denna insekt vistas mest vid fuktiga ställen och
vid vattendragen, särdeles vid strömmar. Liksom knotten är den
mest i rörelse om dagarne, isynnerhet från middagen till solens
nedgång. Vid alldeles klart solsken visar den sig icke, utan
tycks då söka skugga och fuktighet, och om nätterna hvilar den.
Tvättar man sig ofta med kallt vatten, sväller det bitna hullet
icke så mycket. Svullnaden fördelar sig då äfven lätt, och det
obehagliga kliandet och svedan upphör. För att skydda sig mot
myggen pläga eljest Lapparne, och särdeles nybyggarne från sydli-
gare orter, tjära ansigte och händer, eller smörja sig med beckolja.

Min vistelse i Enare aflopp utan några anmärkningsvärda
händelser, och så äfven återfärden. Sommarn och hösten för-
svunno i enformighet, om jag undantar att bref tvänne gånger
anlände från Finland. Sedan solen gått till hvila och den mörka
tiden infallit, blefvo mina nätter sömnlösa. Saknaden af menniskor
gjorde, att jag en vecka tidigare än vanligt företog en ny färd
till Enare, för att hålla Julmötet. Jag for utan dräng, blott med
tvänne skjutskarlar, och kom fram Tisdagen före 4:de Advent,
tidigt om morgonen.

Ingen menniska fanns å marknads- eller kyrkoplatsen. Så
snart mina skjutskarlar med långa täljknifvar och yxa, ty isbill
fanns icke, huggit ett vak på träsket, att vatten kunde fås, och
hopsamlat litet bränsle, lemnade de mig allena. Vistelsen på ett
fremmande öde ställe föreföll mig första dagen alls icke svår;ty
efter den besvärliga resan användes den till sömn. Detta ljufva
tidsfördrif fick jag likväl dyrt betala om natten med sömnlöshet.
På stället voro sina 70 ä 80 små kyrkostugor, af hvilka högst få
hafva lås. Den starka stormen dref de knarrande dörrarne hit
och dit, och halfvaken inbillade jag.mig att menniskor anländt,
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gick ut för att se och fann naturligtvis ingen. Tiden under 20
timmars natt och 4 timmars skymning blef mig lång att med
lectur ensamt fördrifva. Jag begynte att använda skymningen
till att fånga de omkring husen skrikande snöriporna. En dag till-
satte närmare tjugu af dessa foglar lifvet för min ledsnad. Under
mina vandringar sökte jag förgäfves spår efter menniskor; endast
vargar och räfvar hade lupit fram. På fjerde dagen af min dervaro,
då jag vid dagningen spisade, hörde jag till min stora glädje en
hund skälla. Jag skyndade ut och såg flera vedlass, som en
Lappe framhemtade för sitt behof under helgen. Snart hörde jag
fleré renklockor, och den ena Lappen efter den andra körde fram.
Dessa ankomlingar gladde mig så mycket, att frukosten kom i
glömska. Nu gick dagen fort. Folkets glädje, förnöjsamhet och
kärlek gjorde mig munter och nöjd, och knappt visste jag mera,
att jag haft ledsamt. Hvar och en trupp, som framkom, band
först sina renar eller korrenar, ty de öfriga fördes i kedja, fast
vid någon påle eller bodstolpe och gjorde sin hälsning, hvilken
egnades en hvar särskildt och tog i anspråk en liten stund, i det å
begge sidor den vanliga frågan: ,,hvad hörs?" måste tillbörligen
besvaras.

Enarelappen, ehuru den fattigaste af alla Lappar, röjer en
öfvervägande stolthet. Hans stora öfvervigt i christendomskun-
skap, bokläsning, sedlighet och värdigt uppförande gör, att han
äfven vid sjelfva hälsandet icke inlåter sig i så platta samtal
som de andra Lapparne. Hans vanliga ord äro: nGud vare
tack, att du är frisk! Är frid i landet?" Med frid mena de icke
alltid krig och örlig, utan äfven härjningar af varg, sjukdomar
och andra olyckor. Sedan han fått höra, att Öfverheten och andra
intet ondt lidit och att hungersnöd icke är i landet, tar han
afsked. Äfven i sjelfva sättet att hälsa skiljer han sig från de
andra. Han räcker blott sin hand och kallar hvem helst det
vara må till du. De flesta andra, såsom Utsjoki- och Norska
Lappar, kyssa först sin hand innan de bjuda den åt Presten
eller någon annan Embetsman, som de akta. Andra, särdeles
anförvandter, hälsa på hvarandra sålunda att de närma kind mot
kind. Ryska Lappar och några Svenska, isynnerhet de, hvilkas
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språk närmar sig Ryska Lappskan, hälsa med att föra nässpet-
sarna tillsamman.

Efter tillbörlig hälsning begynte man städa sitt bonings-
rum, isynnerhet att fösa ut snön. Den ena företog sig att klyfva
ved, en annan förde renarne på bete, der de äldre släpptes lösa,
men de unga fastbundos vid träden. Efter denna expedition in-
lyftades gemenligen matförråderna. Efter qvällsvarden förrättas
i bönestugan allmän bön.

Följande dag infunno sig ännu några Enarebor, hustrur,
barn och tjenstehjon, men i synnerhet Renlappar från Utsjoki
och från Norska Finnmarken. Dessa hafva icke här egna bonings-
rum, utan komma som gäster till Enarebor samt njuta af dem
mycken uppmärksamhet och uppassas med all flit, hvilket allt
de från sin sida rikligen betala. För några knippor skohö, en
half tunna hjortron, hvilken sistnämnde här värderas till 3 R:dr
R:gs, och annan här bevisad välvilja gifva de ofta flera lass ren-
kött, som den fattige Enarebon sedan efter helgon från fjellbyg-
den afhemtar. De renar, som vargen ihjälbitit, äro Enareboernas
gifna sportel. Den nyktra, alfvarsamma och eljest mulna Enare-
bon omfattar äfven en sådan Renlappe med mycken omvårdnad.
Blir denne under marknaden för mycket öfverlastad, tar Enare-
bon alltid vård om honom.

Detta Lapparnes inbördes förhållande fäste denna gång
mera än någonsin min uppmärksamhet. En mild väderlek och
den lugna morgonen med sin vackra rodnad vid horizonten gaf
mig anledning till en promenad. Jag spatseracle ett stycke förbi
de sista marknadsstugorna åt Utsjoki och märkte vid andra stran-
den af Pelpajavre några ankommande. Skall af hundar, som
alltid åtfölja Fjellapparne, tillkännagaf deras ankomst. Knappt
hann jag fästa min uppmärksamhet på clem, förrän en hel mängd
unga karlar sprungo förbi mig och några gamle kommo gående
efter. De berättade orsaken till ynglingarnes brådska vara att
emottaga och välkomna Renlapparne samt inbjuda dem till gäster
hos sig. Snart möttes de ock af den ankommande karavanen.
Knappt hade Enareboerne i språng hunnit utför den sluttande
strandbacken ned på isen, innan Renlapparnes flämtande och stolta
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korrenar, för att väja de dem mötande, kastade sig åt sidan
af vägen. Genast grepo likväl Enareboer i rentömmen, och
ledde hvar och en sin kunds ren uppför backen. Med pomp och.
ståt, åtföljda af en skara menniskor, hemtades sålunda Renlap-
parne till sina värdars stugor. Den som mest firades var Olof
Aslaksson, en Norsk Lappe. En yngling vid namn Saijets, i sin
snöhvita kolt den vackraste Enarelappe jag sett och af den här
högst ovanliga längden af tre alnar, mycket smärt och med ett
rödt bälte hårdt tilldraget kring lifvet, ledde stolt den gamles
tättbehornade ren, medan gubben, prydlig i sin stora och yfviga
björnskinnskrage, satt i den med skälskinn beklädda pulkan,
efter hvilken gick, utom flera andra, ynglingens gamla far. När
den aktade gästen var kommen utanför stugan, som tillhörde
Saijets, upphjelptes han ur sitt åkdon af sina båda värdar, slöt
till hälsning sin arm kring den äldre Saijets hals och förde sitt
kindben mot hans. Olof Aslaksson var näst Peder Panne den
rikaste Lappe man kände och sades äga mellan 6 och 7 tusende
renar samt var dessutom en frikostig och gudfruktig man. Sam-
maledes emottogos, ehuru med mindre pomp och beledsagade af
en icke så talrik folkskara, Nils Josephsson Vuslabba och Nils
Olofsson Perke, de rikaste och mest ansedda Renlappar i Uts-
joki; men då en nog rik Renlappe Joseph Aslaksson Pojni ifrån
Utsjoki med sin stora björnskinnskrage, sitt silfverbälte och sina
prålande åkdon körde fram, utan att fästa någons uppmärksam-
het, och märkte att jag kastade mina blickar på honom, ropade
han: ,,pojkar, kommen och tagen mot min ren!" Efter något
betänkande tog då en hans korren och ledde den fram till sin
stuga. Då jag frågade efter orsaken till ett sådant förfarande mot
Pojni, blef svaret: ,.han är ingen bra karl och dessutom nisk".
Så var ock fallet. Medan jag betraktade allt detta, kom en hel
hop menniskor körande uppför backen, först unga karlar en del
i mörka och en del i hvita renskinnspelsar, derefter qvinnor.
De voro eljest lika klädda som karlarne, men hade stora klädes-
kragor, röda, blåa eller gröna, med flerfärgade bårder kring kan-
terna. Broderade voro bältena på deras renar, broderadt bandet,
på hvilket renklockan hängde. Bjellrorne voro knappt synliga
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mellan tofsar, som omgåfvo grimman, på hvilken den af skinn
flätade tömmen hängde. Vid denna skara fäste de äldre bland
Enareboerne ingen uppmärksamhet, utan tycktes liksom förarga
sig öfver denna lux och fåfänga; de unga åter, särdeles de, hvilka
längre tid vistats vid Ishafvet bland Norrmän och Ryssar på
fiske och tyckte sig veta mera, syntes bedömma hvilken af dem
smakfullast utstyrt sig och sin ren. De nyss anlände voro rika
Renlappars barn. Ibland dem var en Cadja (Carin), dotter till
ofvannämnde Olof Aslaksson, i allas tycke den vackraste och
mest utstyrda. De åtföljdes af unga rika Renlappar. Enare-
boerne, som voro alltför ringa och fattiga att få visa dem tjenst
och välvilja, hade icke blifvit tålda af de dem medföljande rika
ynglingarne och hade lika säkert äfven af de sköna blifvit med
förakt afvista. Allt efter som de anlände togo de in der, dit
deras föräldrar blifvit inviterade, och deras renar afspändes samt
fördes af Enareboernes söner till skogen på bete, medan de gamla
trakterade sina ankomna gäster med bränvin och mat. Mången
rik Lappflickas ren gafs likväl icke åt de tjenstvilliga Enare-
boerne, utan leddes ut på de nära belägna, mossrika, snöbetäckta
fälten af de unga Lappojkarne, som beledsagat henne.

Flera bönder ifrån närgränsande Finska socknar hade äfven
inträffat här med bränvin, och om aftonen anlände några unga
Handlande ifrån Torneå, hvilka ej på några år besökt orten.
Dessa äro de enda, hvilka äga rättighet att handla här. Bönderna
voro tvungne att till dem sälja det mesta af sitt bränvin, och
de utminuterade det icke suptals, utan sålde det åt Lapparne i
deras fastager. De varor Handlandene ifrån Torneå hade med sig
voro bly, krut, hampa, rep, grofva väfnader, grytor, kittlar, jern-
redskap samt hvarjehanda glitter och grannlåter, hvilka de bytte
mot Lapparnes renhudar, skogsprodukter och räf-, utter-, mård-
och ekorrskinn, torrfisk m. m. Bönderna medhade endast brän-
vin, hvarmed de ruinerat och framgent ruinera mången Lappe,
så länge den strängt förbjudna smyghandeln icke kan förekom-
mas. Så snart Lappen en gång bekommit bränvin i sitt käril,
är det egentligen icke mera hans, utan vännernas. Man sätter
sig ned med honom och flaskan går kring laget. Någon stoppar



— 86 —

i pipan, tänder den, sväljer några rökar och räcker den åt gran-
nen. Så går den kring laget och istoppas ånyo af den, som
dragit sista röken, eller af någon annan, som tycker sig äga den
bästa tobaken. Det är ett lyckligt lif, tills flaskan blir tom;
ty bränvinet är den nomadiserande Lappens himmelska nectar i
gelag. För det ger han allt, då det fås; men då ej tillgång der-
på finnes, umbär han det utan saknad.

Under helgen glänste Cadja framför andra, och när hon gick
på marknadsplatsen med sin äktaröda klädeskolt, om lifvet hårdt
tillsnörd med ett silfverbälte, och mössa af skarlakansrödt kläde,
var hon alltid beledsagad af ett hälft dussin ynglingar, och hvar
och en drog gerna sin bränvinsflaska, som man genom hvarje-
handa utvägar under helgen åtkommit, ur sin barm samt bjöd åt
henne. Hon åter syntes hvarje gång beqväma sig att fukta sina
läppar. Kom hon i köpmansstugan, stadnade hon alltid menlös
vid dörren, liksom om hon icke ville göra någon affair af de på
hyllorne redan uppställda grannlåterna, och när någon af de äldre
sade: ,,efter slutad helg handlar väl denna rika flicka här många
granna saker", var hennes svar, med halföppen mun och ned-
slagna ögon: ,,hvartill skulle jag, en Lappflicka, behöfva sådan
grannlåt?" Sjelfva marknadsdagen såg man likväl Cadja, liksom
mången annan ung Lappflicka, behöfva stödja sig mot sin käraste,
som dock sjelf var likaså fotfallen som den han ledde. Emel-
lanåt gick man i köpmansstugan, fyllde sin flaska, försedde sig
med brunt socker, lakrits m. m., satte sig på snövallen och drack
samt bjöd sin älskade dricka. Dit samlades unga och gamla,
flaskan gick kring laget och inom kort var den tom. Nu tog
den andra fram sitt bränvin, medan den tredje var hos Köp-
mannen och fyllde sin kagge eller tennflaska, och så fortsattes
utan afbrott. De alfvarsamma och mulna Enareboerne kastade
med ledsnad och förakt, i det de skyndsamt gingo förbi, sina blic-
kar på detta i deras tycke förargeliga uppträde. Vanliga följden
var att, när man öfvergaf stället, någon blef liggande på platsen,
då det blef Enarebons lott att forsla den vanmäktiga till sin
koja. Så snart skymningen inföll ledsagades flickorna vanligtvis
af någon gammal gumma, helst slägting, fadder eller eljest nära
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bekant, ej så mycket för skicklighetens skull, utan mera derföre
att de gamla så skaffade sig fri förtäring, ty flickorna uppsöktes
af ungkarlarne och trakterades med bränvin och socker, då icke
heller gummorna blefvo lottlösa.

Andra marknadsdagen, då jag spatserade på vallen, märkte
jag en reslig Norsk Lappe, skild från det öfriga sällskapet. Han
var klädd i en större renskinnspels än de vanliga, och den var
för öfrigt ny och vacker. Emedan jag var i behof af ett dylikt
plagg, frågade jag honom, om han icke ville sälja den. ,,Jo", sva-
rade han, ,,blott jag får goda penningar för den", det är hela
Specie Riksdalrar, helst Svenska. Jag bad honom in till min
stuga för att få försöka pelsen, men han gjorde invändningar.
Under tiden hade några Lappar samlats kring oss för att afhöra
vårt köpslageri. De lära af hans motvilja att afkläda sig pelsen hafva
gissat, att han derunder hade något för egen räkning. Och då
en af hans kamrater knypplade under hans hake samt tryckte
på hans bröst, sprutade bränvin i en stråle ur karlens barm.
Han bar nämligen hängande på sin hals en torskmage, fylld med
bränvin. Lapparne nyttja ofta sådana till bränvins- och tran-
käril. Påsen hänges på halsen under kläderna, och om den ej
är full, märkes den icke lätt af kamraterna, utan kan den mindre
frikostiga här bättre än i andra käril förvara sitt bränvin för egen
räkning. För att taga en sup för han mynningen, som är liten, i
munnen och trycker på blåsan. Märker en annan Lappe honom i
detta förehafvande, går han genast och känner på hans barm, och
snart är ett helt sällskap kring honom. Förrådet tömmes utan krus,
ty på resor äro åtminstone bränvin och tobak gemensam, egendom.

Sedan marknaden par dagar efter helgen var slutad, begaf
sig en och hvar till sitt hem. Föret var godt och pulkan*) gick

*) Pulka kallas egentligen det slags rensläde, hvaruti Lappen sjelf
åker. Till varutransporter nyttjas ahkio, på Lappska gäres, som är vida
större, men lägre, för att icke kantra. Dessa åkdon äro dels täckta, dels
otäckta. De förra tjena som kistor och förvaringsrum för sådana varor,
som ej kunna hållas under bar himmel och hemma samt under resor må-
ste aktas för hundar och tjufvar. Alla äro i botten kullriga och likna en
afskuren båt med en bred och platt köl samt fyra sidobräder å hvardera
sidan om kölen. Renen styres och drifves med en tömm af läder eller



lätt. I godt före sker resan i Lappmarken mycket beqvämare
om vintern än om sommarn, då man merendels måste gå med
börda på ryggen och besväras ute af myggen och inne af ohyra.

Den 29 December, så snart man kunde väl se ute, det är
närmare mot middagen, skedde afresan från Enare. Efter par
mils färd råkade vi en någorlunda stor Lappkaravan betande sina
renar och gjorde sällskap med den. Skymningen tilltog och vi
fortsatte vår resa tillsammans. Myror, flackor, sjöar och skogs-
lunder passerades. Vid de sistnämnde lågade stockeldar och
brasor öfverallt. Vid dem betade de, som rest förut, sina renar;
men när de sågo oss komma, stego de upp och hjelpte oss
förbi, ty våra renar hade gerna velat stadna der de sågo andra.
En del eldar brunno några famnar ifrån vägen, och vi sågo Lap-
par der muntra och glada taga sista afskedståren med hvarandra.
Aldrig förr har jag i dessa ödemarker sett så mycken glädje
och så mycket lif. Mot aftonen begynte det att snöa, och
på sista milen var väderleken rätt ruskig. Tidigt kommo vi
likväl till Mårten Pehrsson Padars boningsstuga, sedan vi rest 5
mil på ungefär 7 timmar. Här samlades en stor del af dem,
hvilka vi träffat ute på hållet. Icke en gång en tionde del af
folket rymdes i den lilla stugan. Flera stockeldar upptändes i
hast på backen, och furuskogen samt renbetet voro båda lika
tillitade. Dessa eldar, hundradetals renar och Lapparne i sina
helgedagskostumer uppfyllde hela kullen, och scenen var den
grannaste jag sett i Lappmarkens öknar. Padar ledde sin här-
komst från en gammal Lappstam och var en from gubbe. Han
önskade, att jag skulle förhöra hans egna och några hans släg-
tingars barn, hvilka, som det sades, hitkommit för att se Presten
och få läsa för honom. Förhöret och uppmärksamheten, hvar-

rep, fästad med ett slags grimma vid hans hufvud. Ar han väl artad, föl-
jer han vägen nästan utan kuskens åtgärd, blott man kastar tömmen öfver
dess rygg på nacken. Vill man hafva honom att vända åt endera sidan,
rycker man blott tömmen på den sidan. Drifver man på honom för strängt,
kastar han sig, isynnerhet om föret är tungt och vägen dålig, på sidan
till skogs, hvarifrån man ofta icke utan mycket besvär får honom tillbaka.
Plågas han med alltför mycket körande, inträffar till och med stundom, att
han vänder om och ger köraren rätt starka slag med sina framfötter.
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med det åhördes, gjorde vistelsen i denna låga koja, der man
endast under kroppåsen kunde räta ut sin i renpulkan stelnade
rygg, dräglig nog. Men mera lif var ute vid stockelden, hvar-
före dessa grannar då och då besöktes. Dock var det mig ett
stort nöje att se den gamle Padars hjertliga fägnad, då barnen
gåfvo rediga och tydliga svar på lättare christendomsfrågor
samt läste och stafvade uti de små ströskrifter, hvarmed de belö-
nades. En varm, okonstlad välvilja bevistes mig af alla. Isyn-
nerhet var värdinnan i ständigt bestyr att tjena och passa upp
mig. Stundom frågade hon, om jag var törstig, då hon med en
af rök och ålder svärtad träskopa framräckte det vatten hennes
äldsta son på x/å mils afstånd för min räkning hemburit; ty i
anseende till träskets aflägsenhet begagnade de sjelfva uppsmält
snövatten. Stundom piskade hon framför brasan snön ifrån mina
reskläder, en annan gång torkade hon mina Lapphandskar för
elden och hängde sådant, som icke behöfdes om natten, upp på
åsar i taket och frågade, om jag icke ville tillåta henne byta om hö
i mina skor. Huru lycklig, tänkte jag, kan icke en menniska
vara, då hon ej har behofver, och huru olycklig är hon icke, då
hon söker lyckan långt borta och der skapar sig en falsk
eller ovaraktig glädje. Detta folket ägde nästan intet, men det
fattades intet. Tallskogen var den bästa, som fanns å orten, och
erbjöd ymnig bark. Mossorne voro rika på hjortron och bäck-
stränderne på skohö. Sådant samlades ymnigt om sommaren,
och dermed tillbytte man sig slagtrenar af Fjellapparne. Med
de få nät man ägde ficks fisk. Med dessa animala ämnen utblan-
dades barken till föda efter råd och lägenhet. Om hösten sam-
lades halfmogna lingon och kråkbär (Empetrum nigrum), hvilka
uppkokta med litet torkadt renkött och fett gåfvo en i deras
smak god soppa. Den ena makan gjorde allt hvad den kunde
för den andra, och barnen, uppvuxne med denna föresyn för sina
ögon, tycktes utan allt tvång följa det goda de sett hos sina
föräldrar och liksom täfla med hvarandra i inbördes små tjenster.
Både före och efter måltiden lågo dessa små på sina knän å
golfvet omkring grytan, deri fisk och bark om hvartannat var
anrättad till qvällsvard, samt läste med andakt sina bordsböner.
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In på natten Toegynte det att blåsa, och de sednast anlända
hade svårt att få sin mat kokad vid stockelden, hvarföre de flyt-
tade sina grytor på stuguhällen. Under hela natten koktes och
åts; men likvisst kunde jag sofva bra nog. Tidigt påföljande
morgon begåfvo vi oss på resan och framkommo den 31 Decem-
ber till Utsjoki, hvarest jag träffade en mängd af allmogen för-
samlad och i stillhet såg det andra året af min vistelse i Lapp-
marken skrida till ända.



P. S.

Jjapparnas varma känsla för religionen liar Läsaren kunnat sluta
till af flera ofvan anförda drag. Med allt detta råder hos dem
mycken vidskepelse. Sålunda ansågs och omtaltes det såsom ett
synnerligt hjeltemod, att mina tjenstehjon, medan Presten, hvilken
man tror vara alldeles oåtkomlig af allt hvad spöken och vål-
nader heter, var borta, vågade bo så nära kyrkan som å Utsjoki
prestgård och marknadsställe. Ingen ensam Lappe i Utsjoki
har under Prestens frånvaro ännu tagit nattqvarter vid kyrkan,
utan, han må hafva passerat der förbi fast aldrig så sent, bjudit
till att hinna derifrån åtminstone en half mils väg. Ja, till och
med de boksyntaste och mest ansedda Lappmän hafva sjelfva
berättat mig, att de hellre legat i vilda skogen än kommit till
marknadsstugorna ensam. Der Prest finnes å stället, tror man
spökena vara stilla och i ro. Detta ansågs likväl icke varit fallet
under min närmaste företrädares tid, hvilken som Interimspredikant
i några år förestod lägenheten, ty Lapparne trodde honom hafva
varit spökrädd, hvarföre de döda icke hade någon respect för
honom.

Anmärkningsvärd är den förliklighet, som råder bland Lap-
par och som kanske till en del får tillskrifvas deras flegma och
köld. Väl kunna de, ehuru högst sällan, i halfrusigt tillstånd
råka i träta och ordvexling med hvarandra, ja till och med gif-
ves det exempel på att örfil vankats, men den besvaras sällan,
åtminstone aldrig genast, utan efter flera minuter. Till och med
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har en qyart timme kunnat gå åt till förberedelser, förrän man
kommit sig i ordning. Vanligen piskar man sin knytnäfve mot
trän eller annat under hvarjehanda hotelser, innan man vågar
fälla den på sin nästas kind, och derunder glömmer man ock
som oftast att besvara det näsvisa hugget samt förlåter sin
trätobroder eller anklagar honom hos Prest för den oförrätt man
lidit. Någon gång användas derföre aftonstunderna om Söndagar
till att bilägga dylika små oenigheter, då sådana, hvilket likväl
mera sällan inträffar, anmälas. Så framfördes en gång för mig
tvänne syskonebarn Hans Anundsson och Matts Samuelsson Laiti,
hvilka redan af Kyrkoherden och Klockaren förgäfves blifvit
åtvarnade att blifva vänner. De voro de mest oförlikliga jag
funnit bland Lapparne. Jag var icke än rätt hemma i språket
och hade i mera än fem veckor icke hört talas Lappska, hvar-
före saken behandlades med tolk. Denne öfversatte dock icke
det oskickliga i deras tal. Den ena hade bland annat utlåtit sig,
att han ville slåss, hvarpå den andra helt kallt svarat: ,,jag törs
icke göra det hos Presten, men låtom oss komma hädan blott!*
De gingo ganska beskedligt ut, och jag trodde dem vara förlikta.
Knappt hade de likväl hunnit 10 famnar ifrån dörren, då den
förstnämnde, åberopande det gifna löftet, utfordrade den andra
till slagsmålet. wJag törs icke än här", svarade den andra, nty här
kunde vårt onda förehafvande lätt blifva bemärkt af Presten."
Under det de tågade allt längre utfordrade den kitsligare den
andra allt fort, men det lyckades honom icke under den andras
förevändningar, att Presten kunde upptäcka dem och de derigenom
begge blifva olyckliga. Först när de gått en god Rysk verst,
hade de gjort halt och slagit hvarandra blodiga och blåa i ansig-
tet. I detta tillstånd vågade de icke mera qvarstadna å stället,
utan begåfvo sig genast hem, ensamme och i samma båt. Vid
påföljande möte fingo de begge ytterligare välförtjenta föreställ-
ningar, bådo om förlåtelse och fingo den med vilkor att de al-
drig mera viste fiendskap och osämja mot hvarandra. Man har
sedermera aldrig hört om dem annat än godt. Dessa voro Fiskar-
lappar. Ännu mera lugna, man kunde säga kalla, synas Enare
Lapparne. Då de höra predikas om huru illa menniskan besvarar
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Guds godhet och Christi förtjenst, kunna de väl utbrista i tårar
öfver sin uselhet, men högst sällan har jag sett barn gråta vid
sina föräldrars eller föräldrar vid sina barns graf; tvärtom fägna
de sig, att den aflidne dött lugn och kommit i välsignad jord
samt nu fått byta det jordiska bekymret och eländet emot den
himmelska härligheten. Den sinnliga menniskan, mena de, skulle
väl kunnat h af v a jordiska fördelar af honom; men hans hädan-
färd var säkert nyttigare än sådane vanskliga saker; eljest hade
icke Herren tagit honom bort. Han gör ju ingenting, som icke
länder till vår fördel: och huru lång är vår tid här?

Man kan icke undra nog, då man ser med huru litet Lap-
pen kan åtnöja sig utan att misströsta eller klaga. En gång på
en resa till Enare tog jag nattläger hos Enkan Anna Mick els-
dotter Aikio i Vastusjavre, hvilkens man nyligen afiidit. Grytan
stod redan före min ankomst på elden, men deri fanns icke annat
än bark, och dermed skulle hon för dagen mätta sina 6 barn.
Likväl var hon vid godt mod, och utan sorg sade hon: Jag måste
följa med dig i morgon till kyrkan, för att du må jordfasta min
afledne man; din skjutskarl har lofvat mig ren, hvarmed jag
kommer fram i ditt sällskap". ,.Har du icke sjelf renar ?" frågade
jag. wNej, de dogo alla sistlidne höst, och många voro de icke
heller." ,,Du har då får?" ,,De sista åt vargen upp i somras."
Ju längre jag undersökte, dess mindre fann jag i huset, så att
hela hennes egendom, utom några fiskredskap, bestod i ett hälft
lispund kött och några torkade fiskar, och likvisst utlät hon sig:
,,nog föder Gud sina barn; aldrig har han låtit någon af de sina
svälta ihjäl, och dem som honom tillbedja öfverger han icke".
Denna, oftast öfverdrifna, förtröstan på försynens hjelp var icke
blott hennes, utan anträffas hos de flesta Enarebor. Så snart
hon kom till kyrkan fingo slägt och vänner kunskap om hennes
öde, och de drogo försorg om att hon hade föda öfver vintern
samt hjelpte henne att fiska om sommarn. Hennes ord besan-
nade sig; Gud lät icke henne och hennes beskedliga barn förgås
i elände. Första sommarn hade hon uppsökt trenne räfbon och
uppfödde nio stycken räfungar, för hvilkas skinn hon följande
Julmarknad i Enare fick större behållning, än mången arbetsför
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karl, hvilken hela sommarn plöjt Ishafvets vågor, vunnit. Numera
äro alla hennes barn fullvuxne och kunna hjelpa andra, om icke
med ägodelar, hvilka å orten äro sällsynta, så med arbete och
tjenstaktighet; och huru mycket behöfver den till sin bergning,
som är van att umbära nästan allt.

Och nu slutar jag mitt andra år bland Lapparne med en
glad och tacksam erinring af all den välvilja, den barnsliga till-
gifvenhet jag rönt af detta fromma och hjertliga folk. Jag har
här, om någonstädes, fått lära inse, huru litet menniskohjertats
fägring är beroende af ett yttre, och önskar af mitt innersta, att
de goda egenskaper jag lärt känna hos Lappmarkens bebyggare
aldrig må med en stigande odling försämras.



Tredje året.
1822 *).

Uen 1 Januari förrättades Gudstjenst i Utsjoki och bivistades
af hela menigheten, dervid ock flera Norska Lappar deltogo.
Väderleken var kall, mot aftonen förenad med häftig snöyra, så att
folk förvillades å marknadsstället. Alla stadnade de vid kyrkan
till den 7, under hvilken tid dagliga andaktsöfningar förehades.
Den 13 och 14 Januari voro blott omkring 10 personer närva-
rande vid kyrkan. Jag kom öfverens med Lapparne om flitigare
sammankomster, och de infunno sig äfven allmänt vid kyrkan
den 20 (Söndag) och 21 (Måndag) samt den 27 och 28 (Måndag)
Januari, då första och andra Böndagen firades, hvar sin Måndag,
i Utsjoki. Likaledes förrättades Gudstjenst i Enare tvänne Sön-
dagar, och de dem påföljande Måndagarne firades första och andra
Böndagen. Under veckan hölls skriftskola och i början af föl-
jande vecka läsförhör. Efter att sålunda hafva uppehållit mig
omkring 4 veckor i Utsjoki och omkring tvänne veckor i Enare,
var jag, på Domkapitlets i Åbo befallning, föranlåten att i egen-
skap af Oonsistorii fullmägtig resa till Enontekis för att derstä-
des öfvervara en undersökning vid Domstol uti en tvist emellan
en Kronobetjent och en Prest, hvilken numera flyttat från orten
och för ändamålet nödgades göra hit en resa på 59 mil. Denna min

*) Beskrifningen för året 1822 är sammanställd efter konceptanteck-
ningar, hvilka väl af författaren blifvit omredigerade, ehuru manuskriptet
sedermera förkommit. Om ock på sina ställen bristfällig och delvis af-
bruten, har den likväl för fullständighetens skull blifvit här införd.
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resa, en af mina besvärligaste i Lappmarken, verkställdes på
följande sätt. Första dagen reste jag vid morgonskymningen
från Enare. Vägen var uppkörd och renarne goda. Ankommen
till Tervettiva (?), den sista Lappstugan i Enare vid den så kal-
lade Enontekis eller Muonionniska vägen, erfor jag, att den der
bosatte Lappen, som väntade mig, redan mycket tidigt vittjat
sina bragder och hemkommit med några foreller och sikar. Mid-
dagen var icke ännu inne, men Lappens önskan, det goda ren-
betet och den aptitliga fisken förmådde mig att vänta tills den
koktes, helst en 20 mils resa genom ödemark, der ingen men-
niska var att anträffas, förestod. Efter intagen middag af färsk
fisk och fiskspad afreste jag och tog nattqvarter i en kåta, upp-
förd för resandes räkning. Den saknade bänkar och dörr. 7
mil voro nu tillryggalagda. Andra dagen fortsattes resan 4 mil
till Sangavaara, allt i godt väder. Den tredje dagen var vädret
likaledes godt, men snön djup och renarne måste vada öfver
knäna deri. Jag hoppades att vi denna dag, om vi reste ut
mycket bittida, kunde hinna öfver fjellryggen; men det var Sön-
dag, och Lapparne bruka ej resa om Sön- och Helgedagar. Här
hölls derföre en kort Grudstjenst, hvarefter afresan skedde, men jag
hann ej mera än tre mil framåt, då vid foten af Peltovuoma-
tunturi ett förfärligt oväder uppstod och vi måste tillbringa den
fjerde och femte dagen i en rysvärd fjelltrakt utan eld samt till
skydd för köld och oväder uppsöka gropar och grottor till hvilo-
läger. Att under dessa förhållanden fortsätta resan i en sådan
fjelltrakt vågade vi ej, emedan vi ej ville äfventyra att för evigt
begrafvas i fjellets klyftor. Och då jag beklagade mig öfver
vistelsen i dessa afgrundens grottor, tyckte Lapparne att jag var
obillig; ty hvad nöd går på oss här, sade de, men vore vi der
uppe på fjellet, vore det annat. De hade ock från sin stånd-
punkt rätt, ty de voro tillfredsställda, då de fingo äta sig mätta
af torr fisk och torrt kött; men ej så jag. De äro med god
beklädnad aldrig plågade af köld; mig generade det att länge
oafbrutet bära min resdrägt på mig, och jag frös äfven deri. De
kunna släcka sin törst genom att förtära snö, om brist på vatten
råder, — ej så jag. De kunde sofva, ehuru bergen dånade,
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skyarne dallrade, stormarne rasade och öfvertäckte dem sjelfva med
snö; men ingen rolig sömn förkortade min natt. Ofverallt flögo snö-
massor kring oss och upptornades mot fjellet. Men omsider voro
dessa besvärligheter öfverståndna. Middagstiden lugnade det,
himmelen klarnade och vi kunde åter fortsätta resan. På fjellet
var snön icke så djup som i skogstrakten, hvarföre renarne der
kunde springa; och emedan isskorpa bildat sig på snön, flöt pul-
kan lätt och vi uppnådde om aftonen en djup skogstrakt söderom
Peltovuoma Tuoddar. Resans vedermödor, tröttheten, styfheten
i lederna af att hafva inemot en vecka nästan oafbrutet varit
klädd i skinnplagg, lindrades mycket af den oförställda glädje,
som visades af mina Lappska följeslagare, hvilka alla infunno
sig kring min pulka och prisade Gud, som räddat oss från fjellet.
Nu äro vi i skogen, sade de, ingen nöd, Gud ske lof; här kunna
vi uppgöra eld, här kunna vi koka. Slutligen, sedan vi tillbragt
8 dagar i öknen och Domaren väntat 2 dagar på tingsmenighet
och nämnd, ankommo vi till tingsstället, första hemman i Pelto-
vuoma by af Enontekis socken, efter att hafva genomrest en öde-
mark af 22 Svenska mil (220 verst), der med nyssnämnda un-
dantag ej någon menniskoboning var att anträffas. Sådan är
dessa vanlottade församlingars tingsväg. Ifrån Utsjoki räknas
till tingsstället 37 och ifrån Enare 22 mil. Hela tingsmenigheten
intygade, att de aldrig förut på denna sträcka varit utsatte för
så svår färd, och hade ingen än af dem nödgats der tillbringa
två nätter på fjellet. Tvänne af allmogen ådrogo sig på resan
sjukdom, den de icke öfverlefde, ehuru de icke dogo förrän föl-
jande vinter. Huru önskligt vore derföre icke, att äfven dessa
aflägsna socknar, i likhet med andra församlingar, besöktes af sin
Fogde och sin Domare.

Sedan undersökningen verkställts och tinget afslutats, beslöt
jag, som redan tillryggalagt den besvärligaste delen af vägen till
fäderneslandet, att resa till Uleåborg, der tvänne års lön inne-
stod för mig. Det tillkommer nämligen Pastorn att sjelf ifrån
Landtränteriet i Uleåborg, på 90 mils (900 versts) afstånd ifrån
Utsjoki, uppbära sin årslön, hvaraf minst i/6 åtgår till skjutslega
på denna färd. Utgiften är betydlig nog, men i detta förhållande
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borde Pastorn likväl ej söka ändring, ty han kunde under oaf-
bruten vistelse i Utsjoki förvandlas till naturmenniska och göra
3ig incapabel att vara nyttig på annan ort. Tidigare, då landet
hade sin egen Lappfogde, levererades lön genom honom såväl
åt Pastorn som andra ecclesiastike tjenstemän på orten; men
numera är Lappfogdens lön anslagen för Kronofogden i Torneå
härad, hvilken äfven uppgör räkenskaperne öfver Lappskatten,
ehuru han låter Länsmännen, en och hvar i sitt district, uppbära
såväl Lapp- som hemmansskatten ifrån Lappmarken.

Äfven inom Enontekis socken var föret nu i anseende till
mycken snö högst dåligt. En gammal Häradsnämndeman skjut-
sade mig. Min ren var klen, hvarföre jag ofta måste stiga upp
ifrån pulkan och gå. Ibland brusto körredskap; och ibland
kom den gamla Nämndemannen och hjelpte renen att draga min
pulka. I början var han ej missnöjd, ty han fägnade sig af min
bekantskap. Han kände min far och hade hört mycket om mina
förfäder som Lapprester, dem han kallade Apostlar; men slutligen
efter många besvärligheter tröttnade såväl han som min ren, då
han utbrast: ,,nog vore Ni en bra Prest på andra orter, men alls
icke tjenlig för Lappmarken; hvarken kreaturen orka släpa Er
eller stå körredskapen bi. Det är dock besynnerligt att Biskopen
ej hade en mindre och lägligare man till dessa ödemarker". Lap-
parne räkna det nämligen för en stor förtjenst, att deras Prest
är liten och lätt transportabel. År 1811 var Sodankylä pa-
storat vacant, och sockneboerne beslöto på allmän sockenstämma
att begära en A. E. till sin Prest, på den grund att han var
jiten och lätt att transportera; och det var endast med största
möda man fick dem att grunda sin ansökning på andra skäl, ty
de ansågo detta för nog giltigt. Första dagen hunno vi. icke
längre än till Öfre Kyro hemman, för hvilken sträcka debiterades
tre mils skjutslega. Här voro tre åboer. Alla hade de betydliga
ladugårdar, men endast obetydliga åkrar. Hemmanet hade likväl
bebotts, som det sades, alltifrån Karl den XII:s tid. Redan före
slaget vid Storkyro hade nämligen några Kyrobor flyttat till
trakten samt bosatt sig i Ala-Kyro, 1 !/2 mil nedanom denna by,
och begynt der idka boskapsskötsel, men i anseende till klimatets
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hårdhet endast i ringa mon egnat sig åt åkerbruket. Det myckna
smör, de för högt pris föryttrat till Norrige, och den afsättning
de hade på fällar, ull och kohudar åt Lapparne hade gifvit dem
berglig utkomst. De nuvarande åboernes lefnadssätt var icke
Lappskt, utan fullkomligen Finländskt, liksom öfverallt härifrån
söderut.

Jag var kommen till gästgifveriet nära min mors hemman
invid Rovaniemi sockens kyrka, 66° 30' 0" polhöjd. I denna
trakt var jag född och uppvuxen och hade aldrig varit på annan
ort, förrän jag af mina föräldrar skickades till Universitetet i
Åbo. Huru upplifvande det är att efter någon tids vistelse i
Lappmarken åter se bofasta menniskor, att få åka beqvämt i
ordentlig släde och på uppkörda vägar, det kan enhvar föreställa
sig. Att erfara folkets glädje öfver att återse mig oförändrad
efter farliga och mödosamma färder »tunturin takana" (bakom
fjället) gjorde ock på mig ett angenämt intryck. Klockan var
vidpats 8 på aftonen, och en talrik brudskara var redan samlad
hos gästgifvaren, ty här skulle firas bröllop följande dagen.
Brudgummen och bruden hade växt upp tillsammans med mig
på en ort, der i umgänget nästan ingen skilnad var på bonde-
eller ståndspersonsbarn. Alla, isynnerhet brudgummens far, en
mest ansedd Häradsnämndeman och Kyrkovärd i socken, likasom
ock brudens mor, hvilken jag hela min barndomstid vördat och
af hvilken jag då ofta blifvit undfägnad, gjorde sitt till för att
förmå mig att infinna mig på bröllopet. Jag lofvade slutligen,
ehuru trött af resan, att följande dag deltaga i deras glädje
helst endast gamla bekanta till mig skulle der församlas. Har-
var ett handslående och ett berättande, som aldrig ville taga en
ände. Hästen ispändes likväl omsider, och innan kort omfam-
nade jag min gamla mor.

Brölloppet firades efter vanligheten på följande sätt. Tidigt
på morgonen, kl. 6 4 7, infann sig bruden och brudpigan jemte
en skjutskarl hos Prestfrun, der bruden efter gammal sed ikläd-
des bruddräkten, bestående af sidenklädning, krona, utsirad med
silfverblad och allehanda andra prydnader; konstgjorda blommor,
mest af röd och grön färg, blefvo i stor mängd fastade i håret,
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hvarifrån i nacken nedhängde brokiga sidenband; om halsen voro
virade flere hvarf färgade glas- eller vaxperlor äfvensom en af
brudgummen förärad guldked, hvars äkthet af gästerna noga
undersöktes. När man i bröllopshuset förmodade bruden vara
klädd, begåfvo sig de af manfolket i brudskaran, som hade hästar,
till prestgården för att i stor procession afliemta bruden till
bröllopsgården. De äldre trädde in. De unga och spelmannen
stannade dels på gården, dels i dräng- och i förstugan, tills allt
var i ordning, dera alla inträdde och trakterades med en sup.
Derefter begaf man sig till sina slädar under full musik, och
tåget till bröllopsgården anträddes. Den Prest, som skulle för-
rätta vigseln, åkte främst jemte brudgummen, derpå jag, åtföljd af
en mest aktad bonde, som var brudgummens slägtihg, så bruden
med en brudsven, derefter Prestfrun, som klädt bruden, och slut-
ligen de öfriga efter rang och värdighet. I bröllopsgården, soin
var på knappt x/2 mils afstånd från prestgården, emottogs man
vid trappan af brudgummens far. Af honom leddes äfven bruden
till brudstolen. Vid bröllopsbordet intog det unga paret plats
emellan Presten och Prestfrun. Efter slutad måltid, vid hvilken
Presten alltid sitter vid ändan af bordet, begaf sig han jemte några
ålderstigne och socknens ståndspersoner i främmandkammaren.
Bruden jemte de mest ansedda bondgummorna och Prestfrun
trädde fram på golfvet, dera talmannen och någon ståndsperson
började dansen, som derefter fortsattes af bönderna, medan stånds-
personerna då och då ifrån främmandrummet, der alltid någon
ansedd bonde var med, besökte de dansande. Ett bröllop kunde
räcka i flera dagar, hvarunder 200 personer kunde vara samlade.
Allt gick här muntert till; tractamenten bestodo i öl, bränvin,
kaffepunsch, toddy m. va. Gästerna voro muntra, men ingen
öfverlastad. I denna socken är ock kanske det nyktraste folket
i Österbotten, ty högst få smaka bränvin, emedan bonden här
skäms af att vara full. Skulle det hända någon, att han blir öfver-
lastad, föres han genast afsides och stänges in tills han blir
nykter — i någon kammare, om han är bonde eller bättre gårds-
son, annars i någon hölada eller dylikt — och slappes ej ut, förrän
han blir nykter eller sofvit ruset af sig. Endast med sådant
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förbehåll, att ,,föregångarene" ansvara för, att intet oväsende före-
faller, låter Presten förmå sig att qvarstadna hela första bröllops-
dagen. Skulle han resa bort före qvällsvarden, funne sig hus-
folket och gästerna högst sårade. Dagen derpå, då prästen är
borta, är man dock ej så alldeles nogräknad om ock någon tar
sig ett glas för mycket; ty, säger man, prästerna hafva redan
aflägsnat sig. Vid middagsmåltiden denna dag aflemnas gåfvorna
till den så kallade brudbägaren. Hvar och en ger minst så myc-
ket han tror sig hafva förtärt för; några, som äro frikostigare,
vida mera — föräldrarne ofta 10 ä 20 Specie R:dr, och andra
nära anhöriga, om de hafva någon förmögenhet, skänka sina 10 ä 15
R:dr R:gs. Hela brudgåfvan kan sålunda uppgå till 3 ä 400, ja till och
med 5 ä 600 R:dr R:gs, men alltid till något mera än kalaset kostat.

Söndagen derpå bivistade jag gudstjensten i min födelseorts
kyrka, der jag de första åren efter det jag blifvit prästvigd ut-
öfvade mit prästerliga kall. Men sedan jag mera än två år tjenst-
gjort i Utsjoki, der alla verldsliga angelägenheter äro, liksom i
Norge, afskilda från gudstjensten, störde de mig här. Tiden för
kj^rkobesöket förlängdes icke mindre än dubbelt derigenom att all-
mänheten här underrättades om en mängd civila angelägenheter,
hvilket ej är brukligt vid Gudstjensten i Utsjoki. Först upplästes
nämligen ett tiotal öfverhetliga författningar, sedan en oändlig rest-
längd, så en förteckning öfver handskar, mössor, pipor m. m., hvilka
under loppet af veckan blifvit tappade, och slutligan en kungö-
relse af Länsmannen, upptagande namnet på omkring 100 bönder,
hvilka skulle släpa en hvar några lass sand till fyllning på lands-
vägen. Först efter denna abstraction ifrån andakten trädde com-
municanterne till altaret. Nattvardsgången förlängde Gudstjensten
med ytterligare par timmar. Kölden var skarp; qvinnorna stam-
pade fötterna, barnen skreko af köld; de flesta af dem, som voro
under medelåldern och icke sutto i communicanternas bänkar, gingo
ut, hvarigenom korsen blefvo nästan torna. I Utsjoki och Enare
går ingen ur kyrkan, om icke af någon tillfällig händelse, förrän
allt i kyrkan är afslutadt.

Från denna resan kom jag ej förrän efter Påskhelgen till
Enare. Ty efter några dagars vistelse hos min mor afreste jag
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till Uleåborg såväl för redan antydt ändamål som för att derjemte
anskaffa mig diverse förnödenheter. Detta dröjsmål jemte några
dagars uppehåll hos slägt och vänner i Uleåborg fick jag dock
dyrt betala med alltför många nätters användande för återfärden.
De varor, hvilka jag tillhandlat mig i Uleåborg, lemnade jag,
lyckligt nog, till det mesta i Enare för blifvande behof der. De
öfriga, hvilka jag tog med mig för att föras till Utsjoki, gingo
i det förfärliga menföret förlorade.

En ovanligt tidig vår inträffade ; vägarne bröto igenom redan
i början af April, och så snart renskjutsen vidtog, var det att
hvila om dagarne och resa om nätterna. Mina visiter b^efvo der-
före på återfärden icke många eller långvariga. Min närmaste
grannprest, Kyrkoherden i Sodankylä, derifrån man än räknar 46
mil till Utsjoki, kunde jag likväl icke lemna obesökt. För par år
sedan, då jag flyttade upp till Utsjoki, var den 60-årige man-
nen nyss blefven enkling. Efter en stunds samtal framhemtade
en ung och vacker 18-årig — flicka, såsom jag tyckte—en brän-
vinsflaska och ett spetsglas, ställde dem å bordet, knyckte Pastorn
i rocken och bad honom bjuda den främmande brännvin. Deras
förtroliga förhållande satte mig i icke liten förundran, men snart
blef jag befriad ifrån min förlägenhet. Med denna flicka, sade
gubben, har jag gift mig sedan vi sist träffades, och han tillade:

,,Jag har mest hela min tjenstetid bott i ödemarken och äger ej
mera sådana kläder, att jag kunnat resa ner för att fria. De unga
herrskapsflickorna hade dessutom säkert gjort narr af mig, och
en gammal ville jag icke hafva. Hon tjente för öfrigt hos min
förra hustru, och jag tyckte att hon kunde sköta mig. Hon är
icke af Lappska rasen, ty hennes föräldrar äro hitkomna ifrån
Rovaniemi. Derföre tänkte jag: lass biåsen!" Han skrattade här-
vid godt och var öfverhufvud mera fryntlig och glad än jag
någonsin förut sett honom. Visiten blef ej långvarig, ty min
afresa påskyndades af det dåliga föret; men derförinnan måste
jag likväl med det nygifta paret tömma ett litet glas — finkel.
Det var likväl med yttersta möda jag till andra Böndagen, som
firades den 5 Maj, inträffade i Enare, der folket enligt om vintern
skedd öfverenskommelse var mig till mötes. Föret var på fall-
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repet, hafsfisket hade redan för länge sedan begynt, och goda
underrättelser inlöpte derifrån. Fisket i insjöar, forsar och ström-
drag, fogelfänget m. m. fick ej försummas, och vi åtskiljdes redan
påföljande natt; ty hvar och en ville begagna morgonkylan till
sin resa. Ingen frost inträffade likväl om natten, och föret var
det svåraste man kan tänka sig. Emellan Enare och fjellkedjan
måste vi vandra mest till fots i kram snö, och alla gropar fylldes
redan af vatten. De redan utmagra renarne framsläpade med
möda de nästan torna ahkiorna. På många ställen var marken
redan bar och bäckarne flöto, hvilket förorsakade uppehåll och
föranledde till omvägar. Först efter 5 mils dylik färd, hvilken
upptog öfver två dygn, nppnådde vi fjellkedjan, och der var full-
komlig vinter. Våra renar fingo annat lif, och fortsättningen af
resan gick i öfrigt väl, men af fruktan för matbrist och för att
icke fara förbi Utsjoki kyrka tog vår vägvisare allt för tidigt af
till Utsjoki elfdalen, hvarest strömmarne och träskstränderna
redan voro öppna, så att det på många ställen var svårt att
komma på träskisen och derifrån åter till land. Efter 6 dagars
strapatser i ödsliga skogar och å kala fjell, h vilkas redan rin-
nande bäckar förderfvat alla våra matförråder, som dock, ehuru
skadade, i brist på bättre måste tjena till vårt uppehälle, upp-
sökte vi genast vid ankomsten till elfdalen den der i bygden
ensam boende Lappmannen Matts Mattsson Aikios koja i hopp
att der finna nät, med hvilka vi kunde fånga färsk fisk ur elfven
medan vi läto våra utmagra renar hvila; ty Lappen förmodades
redan hafva begifvit sig till sitt sommarställe. Men menniskan
tänker och Gud styr. Röken steg ur kojan och dörren var på
glänt. Vi trädde in. Marken, som var väl betäckt med torrt
ris, utgjorde golf, och mörker rådde här inne, ty intet fönster
fanns. Ifrån rökhålet i taket inkom likväl så mycken belysning,
att man kunde se den skönaste nyss fångade fisk koka i grytan,
medan den gamle oldfadren rensade ännu sprattlande sikar och
foreller. Här gjorde en och hvar af oss vid den i kojans midt
brinnande elden en välsmaklig måltid af fisk och fiskspad; bröd
fanns icke, och drycken utgjordes af vatten. Aptiten var god
och vår värd glad samt på sitt sätt artig.
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Efter att hafva hvilat den dagen hos den hederlige gubben,
fortsatte jag litet före solens nedgång resan hemåt. På träsken
var föret godt, men äfven här voro stränderna isfria, och att
komma ned på isen var derföre svårt, hvarföre ock våra renar
den natten fingo flera kalla bad. Vid forsarne måste man gå
och leda sin ren på den bara marken. Två mils väg tillrygga-
lades likväl på denna natt, och jag koin tidigt på morgonen till
Kronolänsman Högman. Ensam var han hemma, sofvande Ada-
mitisk i en skinnsäck. Med hans vanliga flinkhet drog det
likväl icke länge ut, förrän han hade beredt mig ett godt kaffe.

Till Pingsthelgen den 26 och 27 Maj ankommo till kyrkan
mest alla de få medlemmar, hvilka denna tiden vistades inom
församlingen; likaså till den 9 och 24 Juni, 14 Juli, 5 Augusti
och 29 September. Hvilka högtider sådane dagar äro för Pastorn
i Utsjoki, kan ej någon annan föreställa sig än den, som vet att
man, förutom vid sådane tillfällen, der ser knappt någon menniska
om sommarn.

Den 30 Juli, sedan min lilla båt fullastad med lax blifvit
från patan hemstakad, fisken rensad och saltad, var solen redan
åt NW, och jag gick till hvila. Men förrän jag somnat, anlände
posten ifrån Finland, den första på detta år, och innehöll åtskil-
liga Consistorii circulairbref, tidningar och bref ifrån S:t Pe-
tersburg, Åbo, Stockholm och hembygden, daterade i Februari,
Martii och April månader. De voro dels af gamla vänner, som
påminte sig mig i öknen, och dels af Naturforskare, hvilka ön-
skade få Lappska naturalster, i synnerhet växter. Hela natten
använde jag till läsning och tänkte sedan:

,,An öfvar jag allt mer min lilla botanik. Får mången ny
bekant och mången gammal träffar här i sitt rätta hem, mer
skön och vällustrik."

I min glädje kände jag mig omgifven af alla mina corre-
spondenter och hade så när glömt, att jag var allena. En del af
sommaren använde jag sedan till botaniska och entomologiska
excursioner inom Utsjoki, men hufvudsakligast till laxfiske, som
skänkte mig, förutom sysselsättning och motion, den angenämaste
spis samt lemnade äfven annan ekonomisk fördel.
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Så länge laxfisket var lönande, fördelades min verksamhet
på följande sätt: Förmiddagen till klockan half tolf användes till
studier, då en frukostmiddag intogs, och derefter företogs färden
till laxpatan, 8 verst, antingen till fots eller med båt. Derifrån
återkom jag hem, aldrig före kl. 8, men väl sednare, om insam-
ling af insekter och örter uppehöllo mig på vägen. Redan mot
slutet af Juli försvagades fanget, så att laxpatan besöktes alle-
nast hvarannan dag, och i Augusti endast par gånger i veckan.
Tiden för laxpatans utslagning beror helt och hållet deraf, när
Mandojavre träsk blir isfritt, hvilket detta år inträffade den 2 Juni,
ehuru Tana elf skjutit redan den 2 och 3 Maj samt fisket der
redan i 3 ä 4 veckor idkats med fördel. Man säger väl att laxen
icke uppstiger i Tana elf till höjden af Utsjoki förrän 14 dagar
efter islossningen, men dessa år dref man fördelaktigt fiske
redan 8 dagar efter islossningen, och genast, så snart Mando-
javres ismassor voro uppsmälta, utslogs Utsjoki patan. Patan
kunde af två personer utslås på 1 1/2 dag, då man förut hade
så kallade krenckor färdiga. Dessa bestodo af en ås i liggande
ställning, fästad vid två stolpar, så att af dem kunde inrättas ett
slags korg, hvilken ställdes minst en aln ofvan vattenytan. Tolf
dylika nedfälldes i sned linie öfver elfven, något mera än en famn
från hvarandra. Dessa sammanfogades medelst åsar, hvarefter
korgarne fylldes med stenar för att icke af strömmen bortföras.
Derefter radades oqvistade björkar, 3 4 4 aln långa, allt efter
elfven s djuplek, med toppen nedåt bottuet och stammen mot åsen,
så nära intill hvarandra som möjligt. Sedermera undersöktes
noga, om något hål kunde finnas i patan, och på misstänkliga
ställen sattes mera ris. Ungefär 400 alnar nedanom denna
slogs ytterligare en dylik pata, i hvilken dock lemnades en 6
lämnar bred öppning å det stället der vattnet var djupast. Sedan
nu allt detta, såsom vanligt var, andra dagen på e. m. blef fär-
digt, voro arbetarene lika inqvietta som jag att få kokfisk till
aftonvarden. Detta tillgick sålunda, att ofvanom öppningen i nedra
patan utsattes ett laxnät, så att ingen lax som var mellan begge
patorna kunde undkomma; derpå begåfvo sig 3 4 4 personer
med båt och not till den öfra patan samt slogo först med bär-
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lingar i vattnet invid den, så att laxen, som der sökte genomgång,
flydde litet nedom patan, hvarefter noten utkastades i vattnet
och drogs af två personer, en på hvardera stranden, utför elf-
ven, medan en tredje följde efter med båt för att hjelpa till, om
noten händelsevis fastnade i någon sten. När man närmade sig
den nedra patan, fördes den högra sidan af noten hastigare
framåt och drogs, under slående med bärlingar i vattnet och annat
buller, till närheten af den nedre patan, medan den som handterade
vänstra sidan af noten endast föga avancerade men oupphörligt
knyckte i repet, så att noten icke måtte stå stilla, i hvilket fall
laxen lätt kunnat gå igenom eller öfver noten. Derpå drogs noten
upp på stranden. Fångsten var, då det lyckades bra, 30, 40,
ja sina 100 laxar per gång. Jag skulle aldrig trott, att ens
hälften af de laxar, som voro emellan dessa pator, sålunda blef
fångad; men Kronolänsman Högman, som icke sällan var min
compagnion och länge förut idkat detta fiske, ville en gång
öfvertyga mig om, att det icke lönade mödan att draga två varp
efter hvarandra. Vi hade en dag fått inemot 100 laxar i ett
varp; af dessa kastade han i elfven en, som han märkt på en
fena, och i nästa varp uppfiskade vi den, och ingen annan. För
högst oförmånligt ansågs att i samma pata fiska två eller tre gån-
ger i dygnet, ty då skulle laxen blifvit bortskrämd och återvändt
till Storelfven (Tana), som icke var långt härifrån. Den laxen,
som i början af sommarn stiger i elfven, är dock icke så lättskrämd,
ty den söker öfvervinna hvarje motstånd; men ju längre det lider
på sommarn, ju mera saktar laxen sin fart, och slutligen stadnar
den samt återvänder. Man kan af dess yttre färg tydligen
igenkänna den lax, som nyss stigit från hafvet, ty dess silfverglans
aftar småningom, enär laxen rodnar och svartnar mer och mer under
vistelsen i sötvatten. I Augusti, de dagar laxpatan icke vittjades,
kunde till kokfisk med lätthet tagas i små nät ifrån egen strand
sik, harr, foreller och mindre lax. Om två eller tre nät utkastades
på aftonen ungefär 30 famnar från boningshuset, var man säker
om kokfisk. Men ville man få den än färskare, satte man kl.
11 f. m. ut ett nät, med minsta möjliga buller, längs efter stran-
den några famnar från land; gick sedan till stranden och slog
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med bärlingen några slag i vattnet. Om nätet var godt och
väderleken gynnade, kunde man då påräkna, om icke vid första,
så åtminstone vid andra eller tredje försöket, efter 10 ä 15 mi-
nuter så mycket fisk som tarfvades till middagen för mitt lilla
hushåll. Laxfänget upphörde dock småningom, då insamlandet
af insekter och örter mer och mer blef föremål för mina prome-
nader. Ovant var det icke mera att färdas utan att se någon
menniska. En dag hade jag allena vandrat 1 1/i mil hemifrån
och kom då till en Lappkoja, hvilken tillhörde Clement Anders-
son Lille. Den hade han nyligen uppfört vid en insjö, för att
der lefva med hustru och barn, af hvilka likväl slägtingar efter
hans iråkade obestånd togo de äldsta tvänne till sig för att
uppfostras. För 15 ä 20 år hade han varit en bland de rikaste
Renlappar, men genom hvarjehanda missöden småningom förlorat
sina renar, och de få, som af slägt och fränder blifvit lemnade
till faddergåfvor, räckte hvarken till vinterns föda eller kläder.
Med fiske skulle han nu lifnära sig, men ägde intet hvarmed
han kunde få bragder. Om vintern hade han i Varanger, stående
på isen, med handsnöre (eller metkrok) uppdragit några lass torsk,
men den var för länge sedan uppäten. Nu var hustrun rest till hafs-
kusten för att söka få understöd af sina anhöriga. Han ensam, en
60 års man, var hemma med 3 små barn, utan annan mat, än
hvad han kunde få från träsket med fem så utslitna och lappade
handnät att, då någon större fisk fastnade i dem, den vanligen
ref nätet sönder och gick igenom; och de voro likväl det enda,
hvarpå denna vid sådant fiske ovana familjefaders hopp hvilade.
Han bodde ett stycke från träsket invid ett berg, der ingen ve-
getation fanns, utom några nödvuxna tallar, hvilkas qvistar i längd
och tjocklek täflade med stammen. De växte der mellan stenar,
dit vinden fordom fört något sand. Åt de hungriga barnen
utdelte jag den ringa maten, jag händelsevis medhade. Och jag
har aldrig sett den glupskaste hund med större begärlighet hugga
i ett köttstycke än de arma barnen. Utan att tugga nedsväljde
de de matbitar, jag satte för dem. Barnen voro både svarta
och skorfviga samt, liksom fadren, ytterst magra. Man skulle
knappt hafva trott, att han orkade gå till prestgården, så med-
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tagen föreföll han; men då jag nämnde, att jag följande dag
skulle skicka åt honom litet mat, lemnade han, oaktadt mina mot-
sägelser, de fem små barnen hemma och begaf sig med mig för
att afhemta det utlofvade. Jag bad honom gå med sakta fart,
men det var med yttersta möda jag kunde följa honom samt
måste, förrän vi tillryggalagt halfva vägen, be honom sakta sin
gång. Då jag utlemnade åt honom en miudre Lappbörda lax och
annan fisk, tykte han, sedan han tagit mina förråder i ögna-
sigtet, mig hafva fiskat bra nog, men påstod dock, att min före-
trädare Sund, hvilken för 30 år sedan var Pastor i Utsjoki,
understundom hade erhållit dubbelt så mycket på sommarn. Och
då jag förklarade, att jag med min dräng och en hjelpkarl, hvil-
ken icke alltid varit hos mig, sedan Juni månads början erhållit
så mycket att jag, utom h vad som gått åt till dagligt bruk, hade
20 tunnor salt lax och flera hundrade torkade och rökta laxar,
eller närmare 1,300 stycken, uppgaf han, att Klockaren Joseph
Pehrsson och Anders Johnsson Wasse hade denna sommarn fått
vida mera. Laxen i Utsjoki och Tana är, såsom med Is- och äf-
ven Hvitahafvets lax alltid är fallet, fetare och än välsmakligare än
Östersjölaxen, men varierar mycket i storlek. Den väger meren-
dels ifrån 7 till 50 skålpund. Den lax, som icke väger minst 9
ä 10 skålpund, kallas Luossa juolgge eller Laxunge; men det
finns en ännu mindre, den de kalla Kerro (Grålaxen), hvilken
väl utgör ett annat species, Salmo erio, men stiger upp till elfven
jemte S. salar. Till Tana elf utfalla oräkneliga smärre åar, hvilka
äro mer och mindre laxrika, och ehuru äfven en och annan lax
visar sig i bifloderna, håller han sig likväl merendels till hufvud-
elfven; hvarfåre den lax, som fås i Tana, är större än den som
fångas i Utsjoki elf, och Utsjoki laxen större än den som viker
af till dess bielfvar. Laxens upstigning från hafvet i elfvarne
sker i större partier. Kommer den stora laxen, håller han sig
till Tana eller moderelfven, der fisket då är bättre, hvarföre den
som idkar fiske å begge ställena, då fiskar i Tana; men är
den mindre laxen företrädesvis i rörelse, föredrages fisket i de
mindre elfvarne.

Den 22 Augusti, då jag efter dagens arbete, det enda som
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kan göra vistelsen i Lappmarken dräglig, redan lagt mig till
hvila, inträffade en af mina förnämsta jubelhögtider under min
vistelse i Utsjoki. Min grannprest och vän, Prosten Deinboll ifrån
Vadsö, trädde oväntad in i mitt rum. Jag fattade knappt, huru-
vida detta var verklighet eller en dröm. Det var likväl redan
andra gången han behedrade mig med sitt angenäma besök. Han
reste på det Norske Videnskabers Selskabs bekostnad för att
undersöka Finnmarkens fordna och nuvarande gränser, ekonomie,
tillstånd, seder m. m. Han förenade i sin person icke allenast
mycken lärdom och skarp omdömesförmåga; han var tillika en lyck-
lig läkare, och umgänget med honom erbjöd ett sällsynt intresse.
Redan, hans bibliothek och naturaliesamling samt kännedomen
deraf gjorde honom här på orten, säger en vitter författare, till
ett phenomen (Zetterstedt, Resa genom Lappmarken 1821, andra
delen, s. 151). Såväl hans som mina åhörare fägnade sig särdeles
öfver vårt vänskapsförhållande, ty de mina vistades om sommarn
inom hans pastorater och de Norska om vintern inom Utsjokis
och Enares landamären; och oss emellan beramades en inbördes
öfverenskommelse att behandla hvarandras åhörare vid slika till-
fällen som våra egna, hvilket förfaringssätt några år derefter (1829)
af de Höga Magterne gillades och stadfästes till efterlefnad för
Presterna i Lappmarken och norska Finnmarken.

Han var född i Köpenhamn, men hade efter der fulländade
studier tagit tjenst vid ett läroverk i Holstein. Derifrån blef
han kallad till lärare vid ett institut i Drammen, nära Christiania,
der han, efter att med den stora Botanisten Smith hafva under-
sökt Sunnanfjellens i Norrige vegetation, klimat m. m., fick särdeles
lust att i vetenskapligt hänseende besöka Finnmarken och der
förblifva någon tid. Det var dock svårt att skilja sig ifrån hustru
och barn; men då Fru Deinboll hellre ville följa sin man till Po-
larländernas isberg än blifva hemma, beslöt han, för att göra den
besvärliga och äfventyrliga vistelsen i Lappmarken mindre kostsam
och tillika längre, att underkasta sig prästexamen och ansöka då
ledigvarande Vadsö pastorat, allt i hopp om att efter några år
få annat pastorat i Norge — det han dock icke fick, förrän han
tillbragt 7 år i Finnmarken. Med hvilket goda humeur hans
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i Köpenhamn födda och i Holstein under särdeles omvårdnad
uppfostrade ädla fru med sina små barn fördref tiden vid Is-
hafvets kuster, äfven då mannen trenne särskilda gånger var
Representant vid det Norska stortinget, kan ej beskrifvas. Prosten
Deinboll, utom hvilken endast en Prest fanns i hela Ost-Finn-
marken, betjenade 8 kyrkor, härföre han ock, under den tid
han var tjensteman här, uppehållit sig längre tid utom hemmet
än hemma.

Efter några dagars vistelse hos mig afreste han och öfver-
talte mig att i sällskap med honom besöka Nordcap. Jag, som
icke hade hopp om att få se några Lappar samlade vid kyrkan
före Michaéli och dessutom redan förut erhållit vederbörligt till-
stånd att, dels uti vetenskapliga och dels i ekonomiska ange-
lägenheter, besöka Finnmarkens kuster, antog anbudet. Efter par
dagar ankommo vi till Gullholmen, ett handelsställe vid Tana elfs-
mynnet, på en liten holme af högst 50 famnars längd, och unge-
fär hälften så bred. De kringliggande nejdernas talrika fiskerier
gjorde det till ett lämpligt handelsställe. Ännu hade icke resans
besvärligheter tröttat oss, utan tvärtom hade vi deraf haft aggre-
ment, ty i det härligaste väder hade vi rest ned efter Tana elf.
Ju närmare vi kommo Gullholmen, desto mesa begynte elfven att
breda ut sig och flodvattnet mötte oss 3/4 mil ofvanom Gullhol-
men, vid Bonakas, der elfven är bred som en fjärd. Snart vid-
tog ebben och vi foro ned med god fart, fingo Gullholmen i
sigte, voro snart vid dess strand och sågo icke annat än de
skyhöga Röbergen samt andra sterila och kala marker, emellan
hvilka den stillafiytande Tana två gånger i dygnet höjer och lika
måoga gånger sänker sin yta.

Här blefvo vi på det vänskapligaste emottagne af Köpman
Johan Gasman Schanche. Hos honom voro äfven några andra
resande, så att sällskapet bestod af hela 8 personer, utom barn.
Schanche dref handel i mindre skala, men hade åtskilliga andra
befattningar. Han var Districtschef och Förlikningscommissane
samt ägde den derför nödiga juridiska bildning. Han höll dess-
utom gästgifveri och var gästgifvare i ordets egentliga bemär-
kelse; ty den kända Finnmarkska gästfriheten var hans svaga
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sida. Knappt hinner man sätta sin fot på Grullholmens handels-
plats, förrän Herr Schanche möter en på stranden med det i
Norrige hos husvärdar vanliga: „ välkommen her!" Han inför en i
sitt väl ordnade hus, der han genast med sin gäst vill dricka en
dram i lag. Knappt är detta gjordt förrän man inbjudes till ett
aptitligt serveradt bard, der måltiden börjar med soppa och slutar
med en god fisk- eller kötträtt. Detta enkla lefnadssätt iakttages
i allmänhet i Finnmarken, och rätterna ökas icke om någon främ-
mande anländer, ja till och med om fest inträffar. En oegent-
ligbet förekommer här dock. Punschbålen kan nämligen sällan
undvaras. Och så ordentligt och väl anrättad den än är, så
generande förekommer den dock den främmande, isynnerhet i
Herr Schanches hus, der den alltid itereras till middag och qväll
och sällan umbäres vid frukostbordet. För att persvadera sina
gäster att dricka föreslås i allmänhet vissa skålar, ifrån hvilkas
tömmande man icke kan undraga sig, utan att såra sällskapet
och ådraga sig ledsamheter; ty hos oss är, heter det, skick och
bruk att göra sig munter och i gladt lag dricka ett glas mer
än man behöfver; och då tåla vi icke att någon sitter och lurar
med sitt glas och gör anmärkningar öfver vår munterhet samt
klandrar vårt vänskapliga förhållande. Efter intagen middag går
man väl i allmänhet ut för att i friska luften rekreera sig; men
man ger sig föga tid att njuta af dess välgörande verkan. Ty
innan kort afhemtas man af ett tjenstehjon, som artigt yttrar:
,,Mor (eller Far) bad Herrn väre så artig och komma för att hålla
till tack en Tass kaffe". Likaså persvaderande som Herrn i
huset varit med sin punsch, likaså öfvertalande är Frun med
denna Nordens favoritdryck; och man tycks vara missnöjd, om
icke gästen kan förtära fiere koppar deraf. Det vore icke möjligt
att dricka så mycket som det påtvingas, om icke, såsom i Finn-
marken vanligt är, kaffet vore särdeles godt.

En ymnig välsignelse af fisk, särdeles lax, framhemtades
till salu; och trafiken hade varit vida större, om Herr Schanche
varit försedd med mera varor i utbyte mot Lappars, Qväners och
Nordmäns fisk och trän. Herr Schanches många söner — hvilka
under den tid vårt besök varade voro fria från sin skolgång, ty



de hade ingen annan lärare än fadren, som nu hade annat att
syssla med — voro ifrån bittida om morgonen ända till aftonen
sysselsatta med sitt fiske å Gullholmens stränder. Längre voro
de icke berättigade att gå. Deras sätt att fiska var det enklaste
man kan tänka sig. De hade applicerat en jernspik i ändan af
en stör, med hvilken i handen de gingo längs stranden och upp-
sökte sandflundror, hvilka der sökte sin föda af blod efter nyss
rensad fisk. Med spiken genomborrade de flundran, som låg i
vattnet lik ett aflångt fat eller en stor tallrik. Och som någon
hulling icke fanns på spiken, upptogs fisken med hand och kastades
på stranden. På en morgonstund uppsamlade de af denna välsmak-
liga fisk flera lispund. Men deras fiske inskränkte sig icke allenast
till flundra. En morgon upphemtade de till gården -till och med
en af dem fångad lefvande skäl. Det var en unge, hvilken af
gossarnes förmåga att efterapa modrens läte lockades att följa
dem ända på torra landet och sålunda blef deras byte. Under
det Prosten Deinboll var sysselsatt med sina embetsgöromål upp-
täckte jag under företagna excursioner Gentiana serrata\. detonsa
på den på motsatta sidan af elfven liggande gräsvallen. På en
annan, belägen mot Vester-Tana, skördade jag Salix polaris, Saxi-
fraga bulbifera, ccespitosa, Aira alpina, Pteris crispa, Andromeda
hypnoides m. m. i ymnighet.

Församlingen här är välmående och dess medlemmar öfver-
träffa i bildning alla andra i trakten, utom Norrmännen i Vadsö
by. Högst få af dem härstamma från Lapparne, utan äro de
mest af Finsk härkomst. Den hos Finnarne långt drifna boskaps-
skötseln har satt dem i välmåga. Också är trakten särdeles
egnad härtill, ty ju mera man närmar sig Tana elfs utlopp, dess
gräsrikare blifva stränderna, och små artificiela (öfvergödslade)
ängsfläckar anträffas öfverallt äfven här i Tana, liksom ock i
Utsjoki.

Sedan Prosten Deinboll i Tana kyrka förrättat Gudstjenst
jemte andra dermed förenade presterliga förrättningar, anträdde
vi resan öfver Hopseidet och Sverholt till Magerön, der vi stego
i land vid östra hornet af Nordcap. Intrycket häraf var icke
mera hemskt än af något annat ,,horn" vid Ishafvets kust. Klip-
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porna vid Nordcap äro icke högre än 1,000 ä 1,200 fot. Men
liksom på andra i trakten långt utskjutande näs och klippor,
fanns icke heller här någon vegetation. Endast ett och annat
nödvuxet, i toppen halfvissnadt strå framstack ifrån sprickorna i
"berget. Himmel, vatten, fjell och töcken är det enda man ser.
Solen bryter sällan fram genom molnen. På de lägre klipporna
finnas högst sparsamt örter, men inga buskar, än mindre trän.
Hvilken boningsplats! må en och hvar utropa; men den är ej
stort bättre vid andra närbelägna öar och halföar. Åtminstone
kunde jag ej finna Sverholt, Kallerfjord och Tanahorn mindre
afskräckande än Nordcap och ej heller den öfriga trakten der-
omkring, ända till Vadsö, der mildare klimat förmärkes. Dagen
var härlig och vårt skjutsfolk sade sådana dagar vara i dessa
trakter lätt räknade. Den 30 anlände vi till Tanahorn — en
hemsk klippa, som lång och smal utskjuter långt in i hafvet och
är af föga mindre höjd än sjelfva Nordcaps klippor.

Jag har aldrig funnit något ställe, som qvarlemnat hem-
skare minne hos mig än Tanahorn. Nyfikenheten och begäret
att följa Prosten Deinboll dit upp, för att beskåda Ishafvets maje-
stätiska svall, hade fört mig ända närmare till dess spets, hvilken
lik ett altare skjuter ut i hafvet; och då jag derifrån såg en af-
grund på 1,000 fots djup omgifva mig nästan på alla håll, föll
jag i ett slags svimningstillstånd, så obehagligt att jag, hvarje
gång jag erinrar mig detta, känner en rysning genomila mina
lemmar, och ännu långt derefter har jag flera gånger i sömnen
tyckt mig störta ned derifrån. Jag skyndade mig emedlertid att
nedstiga. Denna min reträtt från himmelshöjden, der min res-
kamrat qvarstadnade för att anställa en höjdmätning medelst
barometer, bidrog likväl till en intressant upptäckt. Ty å det
ställe, icke långt från spetsen, der jag hvilade mig för att återfå
mina krafter, upptäckte jag en källa, hvilkens värme, denna års-
tiden vid - j - 16° lufttemperatur, icke öfversteg 1,2° Celsius. Då
denna observation anställdes med en med correctionstafla försedd
thermometer, lemnade den ett säkert resultat af jordtemperaturen
vid dessa nordliga kuster, hvarest den således är kallare än den,
enligt af Hellant anställda observationer, i 60 å 70 år blifvit ansedd.
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Härifrån gingo vi till fots, dels af intresse att på närmare
håll se landskapet och dels för att öka våra naturaliesamlingar,
en mils väg till Berlevåg, dit vi läto ro vår båt. Ej ett enda
träd eller någon enda buske anträffade vi på färden, ty qvistar
af Empetrum nigrum och Salix herbacea, hvilka här endast un-
dantagsvis höja sig en tum öfver jordytan och ernå tjockleken
af ett halmstrå, kunna ej komma under denna benämning. Der-
emot funno vi här Saxifraga bulbifera, Ranunculus nivalis 1. sul-
phureus, Arabis alpina, Poa glauca, Veratrum album, Saxifraga
caespitosa 1. Groenlandica, Koenigia Islandica, Carex Davalliana,
Ophrys alpina, Erigeron alpinum, Osmunda lunaria, Carex atra
m. fl. Det såg sannerligen ej så ut som om man här kunde
hoppas att anträffa en menniskoboning; men efter några timmars
vandring presenterade sig för oss en liten dal vid foten af sky-
höga berg, der vi vid stranden af en vik upptäckte en helt nätt
byggnad. Man hade observerat på afstånd vår flaggbeprydda
båt, ett tecken på att ståndspersoner färdades dermed, och vi
voro således väntade till stället, der en flagga svajade högt uppe
i luften vid gafveln af ett magasin. Tvänne Ryska fartyg lågo i
viken och hissade äfven sina flaggor. Knappt var allt detta i
ordning stäldt, förrän det ena kanonskottet efter det andra lät
höra sig — en sed i Norska Finnmarken att emottaga välkomna
gäster. På långt afstånd hade man observerat oss, vandrande
på berget, och Factorn i köpingen var oss till mötes. 13 skott
voro redan aflossade förrän vi uppnådde det lilla huset. Så be-
neventerades vår ankomst till Berlevåg.

Berlevåg är ett handelsfactori, anlagdt år 1799, och ägdes
af en Smith i Tromsö samt förestods nu af en Kruse. Factoriet
var helt och hållet grundadt på handel med de i hafvet här
utanför fiskande Ryssar och de så kallade Nordfararne eller Nord-
män, hvilka om våren komma hit upp ända ifrån Södra Norrige
för att här idka fiske och, likasom Ryssarne, återresa om hösten
sedan de erhållit full last. Blott 5 hjonelag bodde i denna trakt.
Factorn har alltså här att påräkna handel endast den korta som-
martiden. Hela vintern, 9 månader, bor han här som en isolerad
fånge. Med häst har man aldrig kunnat komma hit öfver klip-
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porna och högst sällan till och med med ren. Då Herr Kruse
under vintern föregående år varit rest till Nordlandet måste han
härifrån vandra 6 mil till fots med kappsäcken på kälken till
Gullholmen, der han, dock först efter 8 dagars väntan hos Herr
Schauche, fick skjutsrenar. Om vintern kan här icke drifvas
annan affär, än att åt nämnda få och utfattiga grannar gifva
födoämnen på kredit mot det att de förbinda sig att om sommarn
afsätta all den fisk, hafvet skänker dem, hos Factorn, hvars hela
omsättning sällan går till 1,000 Norska Spd:r om året.

Ett litet stycke från handelsplatsen fanns en invigd begraf-
ningsplats, der tidigare, då Tana och Kjöllerfjords församlingar,
hvilka nu äro annex under Vadsö, hade egen Prost, dels årli-
gen, dels hvart annat år lik jordfästats. Men nu hade ingen
Prest besökt stället på mera än 10 år, hvarföre Prosten Deinboll,
efter å factoriet den 1 September förrättad Grudstjenst, kastade
mull på hvarje ställe, der lik vetterligt var nedlagdt. Men som
det förmäldes att flera af nordfararne blifvit här begrafne utan
att deras grafställen kunde uppgifvas, kastades af Prosten mull
tre gånger äfven midt på begrafningsplatsen för allas deras räk-
ning, som der sålunda än kunde vara icke jordfästade.

I anseende till östanvind, som herskat mest hela sommarn
och nu var häftig både dag och natt, kunde vi ej afresa härifrån
förrän den 7 September. Oss brast här hvarken mat eller dricka,
och Kruse jemte sin familj skänkte oss, utom välfägnad, ett
angenämt sällskap. Tidigt om morgonen afreste vi med god
vestanvind; men snart vände sig vinden oss emot och inemot
middagen blef det stiltje, men med rodd anlände vi dock lyck-
ligen mot aftonen efter fyra mils färd till Makur.

Makurs sterilité och ofruktbarhet öfverträffade till och med
Berlevågs. Här har likvisst tillförene, då befolkningen vid Va-
rangerfjorden öfverallt var större än nu, funnits en kyrka, hvil-
ken var annex under Vardö, som då utgjorde särskildt pastorat;
men sedan 15 ä 20 år har den upphört att finnas till, och numera
voro på dess f ordna plats endast hörnstenarne synliga. Äfven
här bodde numera endast 5 familjer, af hvilka en ansågs vara
välmående och de öfriga utfattiga. De underhålla dock en och
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hvar en ko, 3 ä 4 getter och 7 ä 8 får, hvilka alla födas med
lafvar och hafstång. I Makur togo vi in hos en ansedd och för-
mögen man. Han hade af Ryssarne köpt bräder och deraf upp-
fört åt sig ett qyadratiskt rum, så högt att man der kunde gå
rak. Huset hade han öfverallt betäckt med torf, så att det i
alla afseenden på den yttre sidan liknade en vanlig torfkoja,
dock med den skilnad att denna var försedd med fönster och
eldstad af gråsten. En otrolig mängd af ohyra gjorde dock natt-
lägret mindre angenämt. Härifrån hoppades vi följande dagen
hinna fram till Vardöhus, men till vår olycka var vinden cont-
rair och fortfor att vara det i fem dagar. Vårt ressällskap hade
ökats i Berlevåg med en Mamsell Klaag, svägerska till Factor
Kruse, jemte Handlanden Kolderup. Alla voro vi inqvarterade
i den lilla kojan, som uppläts oss helt och hållet, och deri
förrättade Prosten Deinboll den 8 September Gudstjenst för
byfolket, hvilket utom barn bestod af 7 communicerande per-
soner.

Den 10 om aftonen begynte en sakta vestlig vind att blåsa.
Det ena Ryska fartyget efter det andra gick nu till segels; och
vi räknade hela 20 seglare, som samtidigt afreste. De, som
tyckte sig kunna förutse, hurudan väderleken skulle blifva, spådde
uthållande vestlig vind, hvarföre vi afreste den 11 tidigt om
morgonen och kommo fram till Vardöhus, dit vi hade att till—
ryggalägga 4 l/2 Norska mil, om aftonen samma dag.

Allt hvad vi lidit i Makur af huskräk och gråsuggor (onis-
cus), hvilka i det våta och fuktiga rummet kröpo i öron, näsa
och mun, glömdes nu till följd af den bildade Kommendanten
Pleims förekommande sätt och gästfria bemötande. Redan tidigt
på eft. m. hade vi varit ifrån fästningen signalerade. Knappt
hade vi inträdt i Kommendantens gästfria hus, förrän G-arnisons-
löjtnanten Lychou, Läkaren Kroog och 2 unga Handlande instego.
Såsom vanligt stod en rykande bål färdig; skålar druckos för de
resande, för Norriges väl, för Kejsaren af Ryssland och för Carl
Johan m. fl. Så länge det är väl emellan dessa stora män, sade
man, stå vi oss här. För begge dessa Höga Regenter både
hurrades och sjöngs.
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Åfven dessa trakter äro väl bland de mest vanlottade man
kan finna i Lappmarken. Här växa hvarken träd eller buskar.
Torf tjenar till byggnadsmaterial och bränsel; och hvarest torf
finnes, der bor ock något hushåll. Vindarnes kraft är otrolig. Lugnt
väder är högst sällsynt, och om solen någon gång visar sig, för-
mörkas dess sken ofta med ögonblicklig hastighet af rasande
stormar, hvilka medföra dimma och mörker. I Juni och Juli
månad lyser hon ofta varm i dalarne, men ifrån fjellen kunna
hvarje ögonblick vindar neddrifva snö och hagel. Orten besöktes
dock af Konung Christian IV, hvilken var rest ända till Kola
vattnen och derefter gjorde anspråk på landet ända till Hvita
hafvet. Han verkställde sin resa med mera än halfva Danska
örlogsflottan; medan deremot Ludvig Philip, då Hertig af Orleans,
nu Fransmännens Konung, i djupaste incognito och iklädd endast
jagtdrägt, seglade på samma vatten i vanliga fiskarebåtar och
besökte samma klippor och fjell, åtföljd endast af en vägvisare.

Hafvet erbjuder här torsk i stort öfverflöd och laxen fram-
tränger i alla de minsta bäckar och rivierer, der hon med liten
möda och kostnad kan fångas. Detta har lockat menniskor till
detta hårda klimat och råa luftstreck. I följd af de starka vin-
darne är hafsfisket här dock städse förenadt med äfventyret att
begrafvas i Oceanens vågor. En välsignelse för fiskaren utgör
här Loddfisken (Salmo arcticus). Den strömmar vissa tider till
fjärdar och små vikar och åtföljes dit af den glupska och hung-
rande torsken. Lodden fångas med håf och små nät för att
användas till bete såväl på långrefvar som handkrok, och nästan
hvar lödd, som dertill begagnas, afkastar en torsk af 5 till 40
skålpund. Den lödd, som begagnas till bete, är af ungefär ett
lods vigt. På loddbete tar någon gång äfven den stora Helge-
flundran (Pleuronectes hippoglossus). Den största af detta slag,
jag sett fångad, vägde 15 Pud; men man försäkrade mig att
dubbelt så stora blifvit med långref upptagne. För en sådan
fisk kan den fattiga fiskarn räkna på att erhålla en matta mjöl,
och af Ryssar får han än mera, ty han säljes alltid mycket
dyrare än torsken och betingar sig ibland lika godt pris som
laxen. Näst efter henne värderas Torsken (Gadus callarias),
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Gråsidan (Gadus virens) och Långan (Gadus malva). Dessa äro
nästan de enda fiskar man fångar i Varangerfjorden. Ty sill-
fångst idkas i endast ringa mon. Uti en trakt, som denna, der
hvarken magasiner eller ställningar, på hvilka fisken kunde tor-
kas, finnas att tillgå annorstädes än på de platser, der fisken
uppköpes, och dit de med stor kostnad ifrån andra orter blifvit
transporterade, beger man sig med sin fiskbåt, så snart man har
den full eller halffull, till handelsplatsen och föryttrar sin fångst
eller ock till de i fjordarne sommaren öfver liggande Ryska lod-
jorna, der fisken alltid betalas mera än dubbelt högre än hos
eget lands uppköpare; men att handla med Ryssarne är man
berättigad endast under rötmånaden eller den s. k. masketiden,
då fisken ej länge kan förvaras osaltad utan' att taga skada.
Derföre lockar ock Ryssarnes ankomst till Finnmarken både
Norrmän, Lappar och Finnar till alla fjordar och vikar, der ett
fartyg kan hamna. När de bragt fisken till fartyget, resa de
åter med största skyndsamhet ut till hafs efter annan last för
att draga fordel af det goda priset, som kan erhållas så länge
fartyget ligger qvar. Den öfriga tiden af sommarn är man mindre
driftig och om vintern nästan overksam af brist på tillfälle att
utöfva sitt näringsfång, fisket. Denna Ryska handeln har i syn-
nerhet i sednare tider varit mycket betydlig. Först 1742 bör-
jade Ryssarne att på Finnmarken drifva ett slags smyghandel,
med hvilken myndigheterna, emedan den var nyttig för landet,
hade öfverseende. Nu besöka de Ryska lodjorna icke allenast
Finnmarkens fjärdar utan äfven Nordlandet ända till Tromsö,
Lofoten, Salten m. m.; och än sydligare belägna orter anlöpas
årligen af RjTska fartyg, medförande produkter från trakterna af
Dvina och Volga. Ryssarne hemta hit mjöl, hampa, lin, tåg,
segelduk, linne, tjära, spik, smidda jernvaror, koppar, messing,
bräder, bjelkar, ljus, malt, gryn, ärter, thé, vax, honing m. m.
och erhålla i utbyte fisk, hudar, skinnvaror, socker, kaffe, rum,
ejderdun m. ta.. Denna handel har redan blifvit så rotfäst att
Finnmarken omöjligen mera kan undvara det Ryska mjölet, hvil-
ket af R}Tssarne föryttras så billigt att Köpmännen här vissa år
med fördel kunna utskeppa det till sydligare delar af Norrige.
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Ja, en Köpman i Ost-Finnmarken försäkrade mig att han ett år
hade köpt så mycket Ryskt mjöl att han fruktade att det kunde
förfaras i brist på afsättning. Han sände sedermera en del deraf
till Köpenhamn och sålde det der med vinst. Tidtals har denna
handel varit förbjuden; ännu i denna dag är mjölets utförsel ifrån
Ryska sidan inskränkt och för bönder, hvilka mest besöka Finn-
markens kuster, icke tillåten; men man hittar här lätt på sådana
utvägar att Tull- och Kronobetjente ej kunna eller vilja ingripa,
och denna trakt har derföre på flera år icke lidit någon brist
på mjöl. Under sista kriget afskar Engelsman all Communica-
tion såväl med södra Norrige som med Finnmarken, hvilken sed-
nare emedlertid dref betydlig handel med Ryssarne och derföre
ej led sådan brist på kornvaror, som det södra Norrige, ehuru
korn i hela Finnmarken till högst obetydligt belopp och endast
af några Finska kolonister odlas vid utloppet af Alten elf. —
Man skulle tycka, att köket, oaktadt tillgången på cerealier, uti
den i hafvet längst utskjutande delen af halfön skulle förblifva
nog tomt, då inga kreatur här kunna underhållas; men äfven
denna brist vet man att förekomma. Kusterna hvimla om som-
marn af tama renar, hvilka man, så snart någon af dem förvil-
lats från ägarens hjord, af gammal vana, utan att besvära sitt
samvete, skjuter och använder efter eget behag. Huden brukar
man förvara till vintern. Infinner sig då ägaren, kan han återfå
den jemte en högst obetydlig ersättning för köttet. Men huru
skall Lappen komma till dessa aflägsna och otillgängliga ställen?
Då detta sätt att förse sitt kök begagnas såsom en loflig utväg
af såväl tjenstemän som handlande och allmoge, synes tiden
vara inne för det upplysta Norrige att ålägga en hvar, som sålunda
dödat ren, att åtminstone före årets utgång genom kungörelse i
Finnmarken publicera, huru många sådana renar man låtit skjuta
och med hurudana märken de varit försedda, allt vid äfventyr att
eljest stadna i ansvar.

Men Ryssarna anlöpa här icke blott för att köpa fisk; de
fånga den äfven sjelfva och det med större framgång än inbyg-
garne. De äro ej berättigade att sätta sina linor (långrefvar)
närmare än 1 mil ifrån land, hvarföre Ryssen om Måndagen
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far ut med sin båt i öppna sjön, och trots stormar och vågor ser
man honom icke förrän han fyllt sin båt med fisk, äfven om
hela veckan måste dertill användas. Han sofver i sin båt, obe-
kymrad deraf att kamraten nödgats använda alla sina krafter
för att ösa ut det vatten, som störtsjön inkastat deri.

Man hör icke sällan den här bosatte Lappen, Nordmannen
och Finnen klaga öfver dåligt fiske, att det icke lönar mödan
att vara på sjön m. m., och under allt detta kommer Ryssen i
land med fylld båt. Men Ryssen fiskar ock med längre linor
och refvar än någon annan. Hans linor sägas ofta mäta flere
verst i längd. Ryssarne öfverträffas endast af Nordf ararne i konsten
att segla, uti ihärdighet och flit att fiska. Denna Nordfararens
raskhet ger Lapparne anledning att sjunga:

Fellak monni porjastam Nordfararne gå att segla
Nugo skilotäbmen rak, Allt för dristigt,
Nu atte tavia hävanik. Så att de ofta omkomma.
Majt sii dagashik, Hvad de må göra,
Ibmelgo palvalädshik vaj majt. Om de må tjena Gud eller hvad.
Dam ojnnek mii galle Det se vi nog
Gän ala sii oskok, På hvem de tro,
Ja sivoläshak sii lä; Och beskedlige äro de;
llutto jus sii Ibmel lagameld ällek, Men om de efter Guds lag lefva,
Te sii lä christashak. Så äro de christna.

Nordfararne eller Fella, pl. Fellak, såsom de af Lapparne
benämnas, äro Norskar, som komma ifrån Nordlanden och syd-
ligare trakter af Norrige, ja ända ifrån Bergen, för att fiska här
i Norden. Tusental af dem slå sig ned vid Vest-Finnmarkens
kuster, medan andra bland dem sträcka sin färd till och med öster
om Nordcap och Nordkyn. Ibland dem finnes vanligen äfven någon
Lappe från Finnenäs i Norrige. Nordfararne äro, såsom redan nämn-
des, ännu ihärdigare att fiska och dristigare att segla än såväl
de här bosatte Nordmän som Lappar och Ryssar. De erhålla
alltid vida mera fisk än andra, men af dem drunkna ock
flera i följd af sitt öfverdåd. De äro alltid i verksamhet samt
hafva så mycken välsignelse med sitt fiske, att Lapparne undra
om denna välsignelse har sin rot i godt eller ondt och fråga om
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de äro christna; ty än tror Lappen att hin onde har gåfvor att
meddela. Dock sluta de af deras flit i bokläsning, att de icke
tillbedja hin onde.

Anmärkningsvärdt är att man icke ännu i Ost-Finnmarken,
der allmogen dock på sednare tider börjat täfia med en del Vest-
Finnmarkens inbyggare i välmåga, begynt med det i Vest-Finn-
marken mycket brukliga nätfänget, utan fortfarande bedrifver
fisket nästan uteslutande med lång- och handref eller linor och
handsnören, som de af allmogen kallas. Väl hade Prosten Dein-
boll, för att intressera allmogen för nätfänget, skaffat sig några
nät på försök. Med dem hade hans folk, i compagni med en
Nordman, under vår frånvaro drifvit ett fördelaktigt fiske, men
allmogen, som trodde att nätfänget skulle skrämma fisken ifrån
fjärden ut i sjön, anförde deröfver klagomål hos Foged och
Sörenskrifver Nilsson, hvilken derföre låtit inhibera fisket. Så
snart vi inträffade å Vadsö, infann han sig hos Prosten och upp-
visade ett gammalt bref, utfärdadt af Amtmannen, hvari sådant
fiske förbjöds vid tio Spd:rs vite, samt antydde tillika i ett skrift-
ligt embetsmernorial Prosten att till fattigkassan utgifva dessa
tio Spd:r eller i motsatt fall öfver detta hans beslut hos Amt-
mannen anföra besvär, hvilket Prosten ock gjorde. Han befriades
väl från böterna; men med detta slags fiskeri skulle dock inne-
hållas till dess att ett annat beslut derom kunde träffas. Man
skulle dock tycka, att äfven om en högt uppsatt tjensteman
för närmare 30 år sedan förhastat sig och låtit förleda sig att
utgifva en skadlig författning, så hade tiden dock redan längesedan
varit inne att förändra den till landets bättre utkomst och trefnad.

Redan för någon tid sedan begynte man i Nordland med
nätfisket, som der mötte stort motstånd. Vid upplysningens
framskridande kunde likväl ingenting hindra detta högst förmån-
liga fiskesätt att der vinna insteg. Men der den stora massan
af folket är oförmögen att öfvergå ifrån sämre till lättare förvärf,
kan den icke med liknöjdhet uthärda, att den förmögnare, den
mera omtänksamme, den driftiga och idoga lyckas deri. Allmogen
på Vadsö var derföre nu i den fullkomligaste jäsning i anledning
af det nyssnämnda fiskafänget. Man klagade deröfver att fisken
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genom nätfisket skrämmes. Snart var väl detta påstående veder-
lagdt, men andra uppgåfvo att, om nätfiske finge idkas, skulle
de rika upptaga all fisk ur sjön, och den fattige, som icke har
råd att förskaffa sig nät, således nödgas svälta och lida brist.
Köpman Esbensen hade äfven för någon tid sedan idkat nätfiske,
och då förstörde man hans nät. Å Prosten Deinbolls nät hade
man väl icke våldfört sig. De voro icke heller många, och man
insåg att han icke fiskade med dem för att deraf draga egen
fördel, utan för att derigenom hos allmogen få infördt ett in-
drägtigare och beqvämare fiskesätt, hvilket man dock i stöd af
Amtmannens förenämnda författning icke ville tillåta.

Att fiska sejden med den så kallade sejdnoten var likväl
icke förbjudet. Dermed lyckas man dock högst sällan, men då
kan ock öfverhöfvan mycket fisk upptagas. Sejdnoten har formen
af ett fyrkantigt hus. Man ror ut med fyra båtar och uppsöker
de så kallade sejdstimmen, hvilka liksom sillen simma i så djupa
led, att de öfversta lagren synas nästan ofvan vattnet, medan
de understa äro nära bottnet. Dessa stimm visa sig vid sakta
vind och simma alltid mot vinden samt skönjas redan på afstånd.
Då skyndar man sig att utlägga noten på något grundt ställe,
der vattnets djup icke öfverstiger 10 ä 15 famnar. Noten sänkes
i sjön med stenar; en båt ställes vid hvarje hörn af noten och
den största tystnad iakttages. Då stimmet passerar öfver noten,
begynner man att af alla krafter hala upp den, h varvid fisken,
hvilken har den naturen att den vid minsta buller söker sig till
bottnet, fångas i noten. Båtarne närma sig nu hvarandra och
fisken ligger likasom i en säck, derifrån man öser i båtarne så
mycket deraf, som de inrymma, samt låter resten simma sin kos.
Eör några veckor sedan hade en sådan fångst fåtts nära Vadsö
by; hvarvid de fyra båtarne först fylldes och derefter ytterligare
åtta båtar, hvarutom ännu mycket fisk vräktes i sjön. Endast
en obetydlig del af den frigifna fisken förblir emedlertid vid lif.
Största delen deraf dör i följd af det starka tryck, för hvilket
fisken varit i noten utsatt, och vräker sedan långs hafvet.

Vår vistelse på Vardöhus fästning, som varade i 5 dagar,
var högst nöjsam. Staden derinvid erbjöd deremot ingenting af
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intresse. Några hus, till antalet ej flere än på ett medelmåttigt
bondhemman, voro de enda, hvilka der funnos. De beboddes af
tvänne hyggliga Handelsbetjenter, en Tullkontrollör och två fiskande
bönder. Stadens hela folkmängd öfversteg ej 14 personer. Vardö
upphöjdes till köpstad likvisst redan 1787. Man bestämde den
till medelpunkt för Ost-Finnmarkens utförsel, likasom Hammerfest
var det för Vest-Finnmarkens. Från inga andra hamnar i Finn-
marken skulle export få idkas. Man trodde att dessa städer
skulle draga fördel af den Ryska handeln och hoppades att frem-
mande nationer hellre skulle taga Ryska varor härifrån, än utsätta
sina fartyg för den långa och farliga seglatsen till Archangel.
Men alla dessa planer hade föga framgång. Det lyckades icke
att på dessa kala holmar, der inga lifsmedel, intet skeppsvirke,
inga varf, inga verkstäder eller ens ved finnes, den ena under
70° 40' och den andra under 70° 22' nordlig bredd, få till stånd
nederlag af Engelska och Ryska produkter. Förenämnda Handels-
betjenter å Vardöhus hade ej egentligen andra affärer att sköta
än en obetydlig handel med besättningen på Vardöhus fästning
och någon byteshandel med Ryssarne. De försäkrade att deras
principaler ej förtjenade så mycket på sin handel här som be-
tjeningens underhåll kostade; men då de bodde i hvar sin köping
vid Varangerfjorden och fartyg till utrikes ort kunde utklareras
endast från köpstad, nödgades de, enär de ville idka utrikes-
handel, tillika vara inskrifna såsom Köpmän i en köpstad och
der etablera handel, äfven om den medförde förlust. En sådan
Handelsbetjent, som i följd af den ringa handelsrörelsen icke
sällan anträffas i tranbesmord skinnrock deltaga i det besvärliga
torskfisket ute på hafvet, kan man en annan gång få se, iklädd
Engelsk frack, inträda i ett sällskap, der traktera flöjt eller violin
och icke utan framgång deltaga i dans och konversation.

I de sednare åren har man äfven på Vardön begynt följa
Köpmännens i Hammerfest exempel och skicka fartyg till Spets-
bergen på hval-ochhvalrossfångst; men ännu har man icke deraf
haft särdeles profit. Man klagar öfver kostnaden, som utrust-
ningen af ett större fartyg medför, och med ett alltför litet vågar
man sig icke på ett sådant företag. De som ifrån trakterna af
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Nordcap företaga resan till Spetsbergen, skola, enligt hvad jag
hört af fiskare, hvilka gjort denna resa, taga kursen åt NO till
N, då de komma till Heidefjell, det de kalla Spetsbergens Nord-
cap och räkna dit 117 sjömil ifrån Nordcap. På halfva vägen
ligger Bären-Eiland, en ö af 18 mils längd. Der skall än före-
komma någon vegetation så att bergsrefvorne här och der skifta
i grönt. 30 mil räkna de derifrån till Hop-Eiland; och ifrån
Hop-Eiland likaledes 30 mil till Tusend-Eiland. Der säga de
sig ej kunna kasta ankar annorstädes än i Jemsens bay, som
skall vara omgifven af idel klippor och berg med farligt far-
vatten. Till de egentliga Spetsbergen är härifrån icke långt,
endast 9 mil till Huftafjord, der de, som komma från Nordcap,
gemenligen slå sig ned. Hvalfiskfänget sker med harpun, men
hvalrossar och hvita björnar, hvilka sistnämnda uppgifvas före-
komma redan i farvattnet emellan Bären-Eiland och Hop-Eiland,
fångas gemenligen med spjut. En båt med fyra ä fem man sättes
ut ifrån fartyget och de anfalla djuret, medan det ligger på något
isstycke, och endast sällan flyr det undan. Ofta händer det att
hvalrossen sofver och att han ej vaknar förrän han emottagit
banesåret.

Vid Vardö tullkontor utklarerades år 1816 124 fartyg,
hvaraf två voro inkomna ifrån Köpenhamn och tre ifrån Norrige,
men alla de öfriga, hvilka icke voro större än ifrån 1,000 till
5,000 Puds drägtighet, från Ryssland. De utexpedierade varorna
utgjorde: 1,068 */2 Skpd torrfisk, 39 1/2 tunnor saltfisk, 110
tunnor trän, 5 Skpd 7 l/2 L© fjäder, 32 Skpd 9 Vi L& renhorn,
20 räfskinn, 730 timmer ekorrskinn. Af kornvaror infördes
3,637 Skpd rågmjöl, 26 Skpd hvetemjöl, 357 Skpd gryn, 9 Skpd
ärter, allt från Ryssland. Vidare inkom 6,493 y8 potter bränvin,
210 potter vin, 677 %, kaffe, 600 U socker, 156 S tobak, 1,299
Skpd salt, allt från Köpenhamn, samt 90 Skpd 11 IM hampa
från Ryssland. Tull erlägges icke, men tobaks- och bränvins-
afgiften utgjorde 3,295 Rbd:r 51 s:ng.

Utom Ryssarne äga de såkallade frihandlarne rättighet att
handla här en månad vid hvart och ett handelsställe, men endast
i parti. De komma från Norriges sydliga städer och af dem till-
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handla sig de Köpmän, som ej äga egna fartyg, sina handels-
artiklar, hvilka de sedan föryttra med flere hundrade procents
avance; och utan sådan vinst kunna de knappast subsistera; ty
hela befolkningen i trakten af Varangerfjorden öfverstiger ej
2,000 personer och här finnas, utom Vardö köpstad, fem köpin-
gar, nemligen Nyborg, Mårtensnäs, Vadsö, Buggö och Ekkerö.
Likvisst är det icke sällsynt att en ung driftig Köpman, med för-
troende och kredit, på sex ä sju år satt sig ej allenast i välstånd
utan till och med förvärfvat sig rikedom.

Man har gjort den anmärkning, att den bildade menniskan
är här i högre grad än den obildade utsatt för melancholi. Märk-
värdigt är ock, att flere af de mest bildade embetsmännen i dessa
trakter, äfven under den tid jag varit i Lappmarken, förlorat ej
allenast humeur utan äfven förståndet, särdeles om de icke haft
smak för naturhistoriska och mathematiska vetenskaper. Så var
det för några år sedan förhållandet med en Kommendant å Vardö-
hus, med en Foged öfver Ost-Finnmarken, med Presterne i Tana
och Tal vig, de flesta af utmärkta talenter och skicklighet.
Denna melancholi märkes mindre om våren och ännu mindre om
sommarn, då menniskan likasom naturen vaknar ur sin dvala,
men den tilltager med så mycken större kraft om hösten, hvilken
här fortskrider så hastigt att allt inom par dagar kan vissna.
Då mörkret synbarligen tilltar och solen, hvilkens härliga glans
icke ersattes af stjernornas skimrande, slutligen alldeles försvin-
ner, försjunka äfven inbyggarne likasom i slummer. Ty medan
hvar och en om sommarn är i den största verksamhet, rör han
sig om vintern ej ur sin koja, vidare än i trängande fall. Allt-
för mycken öfverdrift torde således icke ligga i den skildring,
som härom lemnats af von Buch i hans MResa genom Norrige", s.
262. Än färre hafva här odlat sin i ungdomen förvärfvade
vetenskapliga bildning och bibehållit ett dietiskt lefnadssätt. Till
och med sedan de blifvit transporterade till lyckligare lottade
orter har ofta något slags tröghet i arbetsförmåga och lättja vid-
hängt dem den öfriga delen af lifstiden, såsom ock begäret efter
samma overksamhet, hvarvid de vant sig under längre tids vistelse
i den högsta Norden.
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Den ringa befolkningen vid Varangerfjorden består hufvud*
sakligast af Lappar och dernäst af Nordmän, hvilka sistnämnda
härstamma dels ifrån sedan längre tid tillbaka här bosatta Nord-
män, dels af förvista brottslingar, benådade lifstidsfångar ifrån
Vardöhus fästning, eller någon hitflyttad eller förrymd Svensk;
men kronan af denna befolkning utgöres dock utaf å omnämnde
fästning uttjenta soldater, hvilka värfvats från trakten af Trond-
hjem och efter fyra års militär tjenst äro berättigade att ned-
sätta sig hvar helst i Norrige. Af sådane tagas äfven lägre Krono-
och Kyrkobetjente, ty Nordmän och deras afkomlingar anses
vanligen för ädlare folk än andra här bosatta nationaliteter. Näst
Nordmän följa de arbetsamme och trägne Knnarne, hvilka under
hungeråren hitflyttat. Äfven bland dem kan någon förrymd
brottsling finnas, men hans brott äro här okända och han väljer
sig vanligen ett ensligt boningsställe på de aflägsnaste halföar.
Pinnens afkomlingar (Qväner), bibehålla, der de äro flera, sina
seder och sitt språk; men bosätter sig någon Pinne ensam i en
Norsk by, blifva hans efterkommande Nordmän, och slår han sig
ensam ned bland Lapparne, antar han de sistnämndes seder, och
barnen uppgå vanligen i den Lappska nationen.

Brott och laster äro hos alla dessa klasser sällsynta; och
äger här den ena mera än han behöfver, fruktar han aldrig att
utkreditera det åt den behöfvande, och för skulden fordras aldrig
garanti eller ens skriftlig förbindelse. Dör gäldenären utan att
hafva betalt sin skuld, honoreras den vanligen af barn och efter-
kommande; och skulle den blifva obetald, hoppas man på För-
synens vedergällning. Om fisket är mindre gifvande om våren
och om sommaren, är man tvungen att fiska för sitt husbehof
äfven den kallaste vintertiden, hvilket icke allenast är högst be-
svärligt utan äfven vådligt för helsa och lif. I sådant fall bär
man väl i regeln beklädnad af smordt läder, men händer och
armar kunna ej aktas för väta, särdeles af den som upptager
refven och fisken. Mången har på sådant fiske förkylt sina hän-
der och fötter. Stundom fryser båten in ute på öppna hafvet,
långt ifrån land, och då beror det af en slump, om man kommer
med lifvet ur båten, hvilken stundom sönderkrossas af isen.
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Den 15 September förrättade Prosten Deinboll Gudstjenst
i Vardö kyrka. Denna var en korskyrka, byggd i samma stil
som öfriga kyrkor i Finnmarken, och utan inre tak, så att
korsverket, hvarpå det yttre taket hvilade, var synligt. Kyrkan
låg ett litet stycke från staden på en backe i den så kallade
Vardö by. Den var denna gång icke ens till hälften fylld, ehuru
hela garnisonsmanskapet anammade nattvarden. Först commu-
nicerade ortens innevånare, af hvilka blott några personer voro
tillstädes, derpå garnisonsmanskapet och slutligen de så kallade
slafvarne eller de på fästningen insatta fångarne, hvilka för när-
varande voro endast 5, alla — så när som på en Finne ifrån
Alten — Nordmän från södra Norrige och insatta på lifstiden.
Efter slutad messa sjöng Klockaren offerpsalmen, då alla de com-
municerande ställde sig i choret kring altaret och lade derpå sitt
offer, ståndspersonerna ett större silfvermynt eller en sedel och
soldaterna samt allmogen en nhalf näfve" kopparpenningar.
Efter slutad Gudstjenst jordfästes en soldat, hvarvid närvoro
såväl fästningens Kommendant som underbefäl och manskap. Tolf
man defilerade förbi grafven; men emedan soldaten ej varit i fält,
bestods inga skott. Derefter uppläste Länsmannen uppå kyrko-
vallen åtskilliga kungörelser och efterlysningar, som af försam-
lingens husbönder åhördes. — Det vore på tiden, tänkte jag, att
dessa verldsliga angelägenheter äfven hos oss skiljdes ifrån Gruds-
tjensten! — ^Slafvarne" återvände till fästningen utan bevak-
ning, ehuru de för tillfället, såsom nattvardsgäster, voro lösta
ifrån sina bojor. Dessa bestå här af endast en kring halsen och
kroppen fästad klen jernked, som, då de fastknäppa sin rock,
icke ens är synlig och ej heller förorsakar något skrammel, då
de äro i rörelse. Den milda behandling, som här tycktes veder-
faras dem, lär vara orsaken till att de icke ens göra något för-
sök att rymma. Ett stycke efter dem tågade fästningsmanskapet,
hvarefter vi af Kommendanten Pleim infördes i hans gästfria hem.

Den 20 September skedde afresan ifrån Vadsö. Man var
icke belåten dermed. Isynnerhet min värd sökte öfvertala mig



— 128 —

att stadna qvar, ty en stor fest skulle firas följande Söndag.
Köpman Akkerman från Ekkerön var redan anländ med hustru
och barn. Ett af deras barn skulle här döpas, ty på Ekkerö
finns icke kyrka och alla dylika förrättningar ske derföre i kyr-
kan här. Men då jag skulle vara hemma Michaélidagen, hvar-
ken ville eller kunde jag uppskjuta min afresa. Akkerman med
hustru, barn, barnpigor och roddare utgörande ett antal af 12 per-
soner, tog på gammalt ärligt nordiskt sätt in hos Presten och
medförde åt denne i så kallade handgåfvor någon flundra, ett
fastage hjortron och någon kagge vin samt skulle stadna å stället
till följande Måndag eller längre, om då ej var sådant väder att
han kunde begifva sig hem.

Hittills hade ingen storm besvärat oss. Afven vid afresan
var väderleken högst angenäm, och ehuru vinden var mera knapp,
förde den dock sakta fram vår båt, och vi hyste den säkraste
förhoppning att i god tid på dagen hinna fram till Mårtensnäs
handelsplats, som ligger 3 mil från Vadsö. Vi hade dock till-
xyggalagt knappt 1/2 mil innan himmelen begynte att mulna.
Mörka moln voro o af brutet i rörelse; vinden blef starkare, båten
skred raskare fram och inom några minuter hade vi full storm,
som hotade att kantra vår båt, ehuru seglen voro refvade. Vi
fingo den ena störtsjön efter den andra öfver oss. Tre af de
raskaste roddarne ansträngde sitt yttersta för att vi skulle uppnå
land. Den fjerde och jag voro sysselsatte med att ösa vatten
från båten, som redan intagit mycket deraf. Arbetet var tungt
nog, ty allt efter som det lyckades oss att minska vattenmängden
i båten, slogo vågorna in nytt. Vi voro redan ganska nära land,
men lämplig plats att lägga till saknades, ty mot de mörka brant-
stupande klippväggarne störtade vågorna våldsamt för att åter
ifrån flera famnars höjd kastas tillbaka i Oceanen. Det var der-
för icke rådligt att med vår lilla farkost styra mot land. Slut-
ligen lyckades det dock oss efter mycken ansträngning att land-
stiga. Vi voro alldeles genomvåta och ingen eld kunde uppgöras.
Ett helt dygn lågo vi under båten, emedan det oafbrutet stor-
made, snöade, haglade och regnade. Sådan väderlek, sade mina
roddare, ar i Finnmarken icke sällsynt. Ku äro vi likväl, tillade
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de, på fast grund och hafva icke illa manövrerat, då vi hamnat
här; väl är här icke så alldeles godt, men bättre än der ute.
Redan tredje gången i sommar hade vågorna fyllt denna båt, då
de skjutsat ^storkarlarne". Så benämner allmogen i Finnmarken
sina embets- och tjenstemän.

I det bästa väder anlände jag sedan den 22 September
före solens uppgång till Mårtensnäs. Med hvilken gästfrihet en
resande bemötes af i Finnmarken bosatta ståndspersoner, har
den ej något begepp om, som aldrig besökt dessa nordiska orter
och aldrig kan denna gästfrihet komma så väl till pass som
efter en färd sådan som denna. Köpman Nordvi å Mårtensnäs,
sjelf en angenäm man, tyckes häri öfverträffa alla andra. Han
har, såsom sagdt, 3 mil sjöväg till Vadsö, besöker denna ort
endast ett par gånger om året, men ser oändligt gerna, att någon
hälsar på honom i hans väl reglerade hus.

Utfrusen och halfsjuk kunde jag icke emotstå Nordvis an-
språk på att få blifva min läkare, och jag underkastade mig derföre
villigt den föreskrifna dieten och de välsmakligt tillagade medica-
menten, som bestodo af, utom annat, den här oumbärlig ansedda
varma punschen. Sådan beredes vanligen i Finnmarken åtminstone
halffärdig, då en flaggbeprydd båt visar sig; och knappt hinner
man träda in i rummen, förrän den bäres in på bordet. Försum-
mar skjutsfolket att med flagga tillkännagifva en ståndspersons
ankomst till en köping och denne ej sjelf känner till landets
bruk i detta afseende, få de snubbor. Efter en stund uppgaf
min värd sig hafva blifvit kallad till andra sjuka — han syftade
på mina skjutskarlar, hvilka lära önskat att få nroa" sig — och
bad mig så länge hålla sin kones (d. a. hustrus) ,,ordination till
tack". Fru Nord vis medicin bestod i kaffe, frukost och sist thé.
Här var icke att tänka på någon afresa, ty 1/i veckas h vila och
diet ansåg läkaren vara nödvändig efter dylika strapatser. De
Finnmarkska fruntimren, ehuru de aldrig bestå flera än två rätter
mat, kunna tillreda den väl. Man har här ingen hushållerska
att tillgå. Det är frun i huset, som ombesörjer matlagningen,
medan Lappskan sköter om elden under grytan. För hennes
räkning finnas i köket ett par handskar, en ögonskärm och ett
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slags öfverkläde, hvilka hon dervid begagnar. Nordvis diet och
medicin befordrade mig inom några timmar till transpiration, som
fortsattes under en angenäm förmiddagssömn. — »Nå, efter Ni
har så god natur", sade Nordvi, woch aren så rask samt vid
ungdomsvigeur, så tror jag att jag inom några dagar kan af-
skrifva Er ifrån sjuklistan och permittera Er till resan, men i
dag är det icke att tänka derpå, och utan min åtgärd kommen
I icke härifrån. Jag är chef för kustvärnet eller beväringsman-
skapet, hela Varanger allmogen står under mitt befäl, och att resa
från mitt hus i dag — på Söndagen — det låter sig icke göra."

Oaktadt Nordvis välvilja och önskan att jag skulle hvila
ut hos honom i några dagar, kände jag redan hemlängtan,
en längtan att komma till Utsjoki prestgård för att der" i min
församling tillbringa den mörkaste årstiden. Denna längtan kunde
väl till någon del förorsakas äfven af önskan att få hvila ut
efter resans mödor, men hufvudsakligast dock af mina tjenste-
pligter, ty årstiden var inne, då allt hvad lif och anda hade
öfvergaf kusten och begaf sig inåt landet; och Lappallmogen
väntade mig till Utsjoki till Mickelsmessan. Derför anmodade
jag på alfvar Herr Nordvi att skaffa mig båt och roddare till
följande morgon för att komma till Varangerfjordens botten. Den
23, Måndagen, som var en härlig dag, stod ock en ny och rymlig
båt, manövrerad af fyra man, till min disposition invid köpingen.
Jag uppsteg ur min ejderdunsbädd och ville afresa, men Nordvi
invände: ,,icke så heller, de måste vänta, vi skola först äta fru-
kost"; och då jag frågade mina skjutskarlar, om de icke redan
voro otåliga, fick jag till svar:,,när Du vill och blir färdig, käre
Far, vela vi resa". De voro Lappar och talade bruten danska.
Slutligen hissades Köpman Nordvis stora flagg på den så kallade
Pinnebåten, den båt, med hvilken jag skulle resa, och på Han-
deln svajade en ännu större. Jag följdes af Nordvi och hans
Fru till stranden. Snart var rodden i full fart och det sista ordet
jag hörde af Fru Nordvi var: wnu får man väl åter icke se något
fremmande förrän i vinter". „ Välkommen ner i vinter!" tillade Nordvi.
Jag befann mig åter ensam bland mina trogna Lappar, här Fin-
nar kallade, medan jag, sedan Prosten Deinbolls besök den 20
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Augusti, mest varit i bildade Nordmäns och hufvudsakligast i
Prosten Deinbolls intressanta sällskap, hvars afsaknad dock i
någon mon ersattes deraf att ju längre resan fortskred, desto
mera tilltog växtligheten. Redan vid Vadsön märkes i detta
afseende stor skilnad och ett stycke ifrån Mårtensnäs möter man
redan björken, ehuru här krypande längs marken; men 1 1/2 mil
från fjärdbottnet uppnår hon redan manshöjd. I sådan skog,
sade mina skjutskarlar, som voro från Mårtensnäs, borde man
bo; då behöfde man icke bränna torf. Ett litet stycke derifrån,
på Varangerfjellet, ser man åter inga träd med upprättstående
stammar, hvilka icke visa sig förrän Tana elfdalen vidtager. Uti
detta klimat låter kornet icke odla sig. Prosten Deinboll var
den enda, som i denna nejd (Vadsö) anlagt en krydd- eller blom-
stergård, och det med betydlig kostnad och i så stor skala, att
den utgjorde en nätt promenadplats. Bräden till staketet, hvaraf
den omgafs, hade han köpt från Ryssland. Kornet, som han
der utsått, gick detta år knappast i ax. Deremot skördade han
användbara rofvor, men sällan potäter, hvilka icke ens alla år
blommade. Morötter, dill, stockrosor (Altea rosea) och ringblommor
voro mycket nödvuxne. Men han lyckades så mycket bättre med
att genom plantering förädla inländska växter, hvilka blefvo
frodigare, större och saftigare än i sitt vilda tillstånd. Sådana
voro Bitmex acetosa och Cochlearia officinalis, begge nyttiga köks-
växter, Serratula alpina med sin mysklika lukt, Jiubus arcticus
(åkerbärsblomma), Finnmarkens enda aromatiska växt. Vidare
förekommo här Geranium sylvaticum, Myosotis scorpioides, Hho-
diola rosea och Vida cracca. Denna lilla fläck gjorde en särdeles
effekt uti den tröstlösa omgifningen.

Snart var den 1 1/2 mil långa sträckan tillryggalagd och
jag befann mig i Varangerbotten. Härifrån ville mitt skjutsfolk
återvända; men de få personer, som bodde här, voro ute på fiske,
och vid sådant förhållande var deras skyldighet att skjutsa
mig fram till Polmak, den närmaste ort, der menniskor voro att
anträffas, på den väg jag hade att inslå. Vi begåfvo oss således
af och hade att tillryggalägga först två mil till fots öfver Varan-
gerfjellet och sedan 1 mil med båt uppför Tana elf. Hvarje
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inan tog en börda af 40 & och återstoden af de effekter jag å
Handeln tillhandlat mig, insattes här i en boda, tillhörig den
enda åbo, som fanns i nejden. Ungefär middagstiden anträdde
vi fotmarschen. Solvärmen var starkare, än denna årstiden är
vanligt, och bördorna generade icke litet; ofta måste vi hvila, och
vid hvarje källa och hvarje från fjellet nedbrusande bäck läskade
sig Lapparne med det kristallklara vattnet. Ty den förplägning
de erhöllo ifrån Nordvis kramboda jemte förtärandet af soltorkad
och rökt lax, som utgjorde deras hufvudsakliga vägkost, gjorde
dem törstiga. Vi voro på halfva vägen, då solen var i SW till
W, men den besvärligaste delen var förbi, ty hittills hade vi
gått uppför backe och nu hade vi en jemn platå att vandra på.
Aftonen var emedlertid inne och jag befarade redan att vi icke
till dagningen skulle hinna fram till Tana elfs strand, såsom mina
skjutskarlar hade hoppats. Marschen fortsattes emedlertid nu i
hälft språng, så att jag endast med möda kunde följa mina be-
ledsagare, och till min öfverraskning var solen icke än nedgången,
då jag ifrån Gollevarre fick skåda den sakta rinnande Tana elfs
spegelklara yta. Jag kunde icke underlåta att bedja Lapparne
sakta sin fart för att kunna mera njuta af denna vackra syn.
Den 25 Augusti hade jag passerat längs Tana ned till Grullhol-
men och sedan den dagen hade jag icke sett en ordentlig buske,
ännu mindre ett träd. Men än stod björken här grön och speg-
lade sig i vattnet samt täfiade med den vid dess sida stående
aspen i fägring. Vi hade 1/8 mil att tillryggalägga nedför ber-
get. Snart vidtog en lummigare skog, och så intagen var jag
deraf, att jag knappt märkte att vi nått målet för vår vandring,
innan jag hade elfven för mina fötter. Här fanns ingen båt,
men jag njöt så mycket af den vackra lunden och den atmosfer,
som nu omgaf mig, att jag hellre ville ligga natten öfver här,
än i det snart instundande mörkret på en dryg Norsk mils af-
stånd uppsöka en Lappkoja. Solen, som nyss förgyllt bergens
toppar, var väl redan nedgången, men mörkt var det ännu icke.
Emedlertid begåfvo sig två af mina Lappar uppåt elfven och
två nedefter densamma för att uppsöka båt. E-odnan, som fär-
gade vestra horizonten, gaf ännu så mycket ljus att den minsta
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växt var igenkännlig, och jag observerade snart att jag befann
mig sittande på en gräsvall af Milium effusum eller luktgräset,
som väl hade blommat ut och var något vissnadt, men alla dess
frön hade ännu icke nedfallit, ty stället låg undangömdt för solen.
Ingenting är skönt, ingenting vackert, utan i jemförelse med
något annat, och ingen njutning stor utan erfaren motsats.
Hvarken Mainflodens vinberg eller Elbes stränder erbjuda den i
någon af naturen mindre gynnad trakt uppväxta sydlänningen
så stora kontraster, som Tana elfdalen åt den, som kommer från
Varanger. Då man en vacker sommarafton eller natt stiger ned
från Varangerfjellet, vid byn Seida, sätter sig i båt och, då
solen småningom begynner att höja sig, passerar förbi Bonakas
och Norskholmen ända till Gullholmen, då njuter man af en
anblick, som man aldrig förgäter. Huru många hundradetal skalar
höja icke här sina hufvuden of van vattenytan och liksom hälsa
på den resande, taga sina ungar på sin rygg och dyka med dem
i vattnet, om de komma båten för nära. Här lefva foglar i oänd-
lig mängd. Anden, skrikan och den vid olika ålder olikfärgade
måsen beledsaga jemte tärnan den nedflytande båten. Alla dessa
låter man nu passera i fred, för att icke medelst skjutande skräm-
ma den uppför strömmen sträfvande laxen; och det är först mot
hösten, sedan laxfänget upphört, som anfall göres mot denna
mängd af skalar, hvilka om sommarn fridlysta lefva i Tana elfs
sakta rinnande kristallklara vatten. Här sitter på björkens qvist
eller på löfrika buskar den nordiska näktergalen (Sylvia Svecica)
och höjer sin stämma öfver alla andra ^tättingars, hvilka likt flugor
hvimla mellan de lummiga björkarna och pryda nästan hvarje
buske, der de tyckas hafva sökt sig platser för att åhöra den
oefterhärmliga virtuosen, som med ädla, sköna och ljufva toner
efterapar deras sång och derföre kallas af Finnarne härstädes
Satakieli (den som har hundra tungor), af Lapparne åter Kiela-
velgo, den snälltungade. Ehuru hon träffas vid hvarje å eller
bäck i Lappmarken, tyckes hon likväl framförallt hafva valt de
lummiga buskarne och björkarne vid stränderna af Tana och Uts-
joki elfvar till älsklingsplatser. Renast och klarast höras hennes
toner i den djupa elfdalen, der eko ifrån berget å motstående
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strand besvarar hennes långa och uthållande modulationer. Hö-
jande och sänkande sin ljufva och härliga stämma, efterapar och
öfverröstar hon strömmens brus och bäckens sorl. Siskor, fin-
kar, sparfvar, mesar, lärkor, ärlor, trastar och andra foglar
tyckas erkänna sig besegrade och tystna, då den älskande hanen
på våren lockar honan till sig för att med honom dela bo under
blottad rot på stranden af bäck, å eller elf, der milliarder mygg
erbjuda dem en riklig föda och afhålla de större djuren ifrån
deras försvarslösa hydda, der de sedan med förenade krafter för
den blifvande afkomman bädda med det finaste hö, hår, dun eller
fjäder. Icke mindre anslående är hans sång, då någon kommer
deras fredliga hydda för nära. Den blir då vemodig, och han
synes derigenom vilja både varna sin maka och väcka medlidande
hos den befarade fridstöraren. Tana elfdalen är i sjelfva verket
så anslående, att tjenstemännen i Ost-Finnmarken, äfven de, hvilka
äro bosatta i Vadsö, som dock är det angenämaste stället i hela
Varangerfjorden, då de årligen midsommartiden i tjensteange-
lägenheter resa hit, icke sällan åtföljas af sina fruntimmer, hvilka,
åtminstone alltid efter några år, önska besöka de härliga nej-
derna vid Seida och Bonakas, emellan Polmak och Gullholmen.

Ur den hänryckning, hvari jag befann mig, kom jag icke,
förrän Lapparne återvände. De hade lyckats öfverkomma en
båt. Knappt hade jag satt mig i båten, innan det rann mig i
hågen, att båten icke tillhörde någon af de skjutsande. ,,Med hvems
tillstånd hafven i tagit denna båt?" frågade jag. BDet är Erik
Henrikssons båt, här står hans namn", svarade en trankilt och
sade sig ansvara för åtgärden, tilläggande: ,,han är rest till Va-
ranger efter salt". rMen om nu Erik Henriksson kommer under
tiden och saknar sin båt?" replikerade jag. BSå må han vänta; vi
äro i morgon bittida här tillbaka. Dessutom", sade han lugnande,
,,kommer han icke så snart, ty han roar sig minst en dag på
,Handeln'". För öfrigt upplyste man mig om att Tanaboerna
icke hafva båtar i Varanger, utan begagna, då de besöka köpin-
garne, Varanger Lapparnes båtar, med eller utan tillstånd; och
samma sjelftagna och i landssed grundade rättighet anse Varan-
ger Lapparne sig hafva, när de komma till Tana. Man tar derföre
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icke heller illa upp, om man ibland nödgas ligga på stranden
och vänta ett dygn på sin båt, som någon haft behof utaf; och
den, som för så naturlig sak skulle uttala förolämpande förebrå-
elser, riskerade icke allenast sitt anseende, utan ansåges till och
med för dålig menniska.

Sedan jag emedlertid insomnat i båten, vaknade jag först
nära Polmak af samtal, som mina skjutskarlar förde med mö-
tande fiskare. Då dessa erforo, att jag var med i båten, och hade
sig bekant att husvärden, hos hvilken jag skulle taga in, saknade
färsk fisk, kastade de en lax i min båt, sägande: Bhåll denna
laxen till godo till qvällsvard, käre Far!" — en rörande välvilja, som
sålunda visades mig af fullkomligt obekanta personer och frem-
mande lands undersåtar. Det var redan ungefär midnatt, när jag-
kom till Polmak. Jag tog in hos gamle Kolderup, hvilken icke
litet fägnade sig öfver min ankomst. Följande dag, eller Tisda-
gen den 24, efter det jag verkställt ett barndop, skedde afresan
härifrån. Ju mera jag aflägsnade mig från hafskusten, dess
tydligare fann man att vintern var i annalkande. Skogsbären
voro här redan skadade af frost, löfträden s gula färg tilltog mer
och mer, trasten beredde sig synbarligen till affärd och laxen
vräkte sig redan utför elfven, fullrommig och uppöst. Jag
reste nu i en liten elfbåt, som uppstakades af två man; men der
strömmen var stridare, måste jag gå i land för att lätta vår lilla
farkost. Inga hus eller byggnader syntes till. Den ena af mina
skjutskarlar, John Andersson Wasser, var en reslig och vacker
karl, ehuru icke mera ung. Han hade tjenat fyra år som soldat
å Vardöhus fästning, hvartill han låtit lega sig af en annan, som
hade varit i tur och ordning att inträda i tjenst, för en obetydlig
ersättning, beräknad till en half Daler, hvarför han allt sedan
dess blifvit kallad Dala-päle Jovna (d. ä. Half daler-John).
Efter ankomsten till Vuolle Kevnes (nedre Storforsen) drogs båten
uppå stranden och lemnades der, ty forsen är här så strid att
den ej är farbar. Till fots anlände vi sent om aftonen till
Kevnesåjve eller of van Storforsen. Men då mina effekter ut-
gjorde fyra mansbördor, och de alla då icke kunde medtagas,
afhemtades de af tvänne karlar följande morgon så bittida, att



— 136 —

afresan kunde ske i god tid eller före kl. 7. Här lofvade jag
åt såväl Halfdaler-John som den andra skjutskarlen, utom den
vanliga skjutslegan, liten drickspenning, om de ville anstränga
sig så, att jag ännu denna dagen kunde framkomma till Utsjoki,
dit afståndet var fyra Svenska mil, båtled uppför de nog strida
Tana och Utsjoki elfvarne. Den föregående dagen hade de å
hvarje ställe, der menniskor anträffades, låtit traktera sig med
mjölk; men mitt nyssnämnda löfte verkade derhän, att vi nu
reste förbi många fiskarkojor, utan att besöka dem, och icke hvi-
lade, förrän i Vetsenjarga hos den åldrige Klockaren Joseph
Pehrsson, tillika Katechet eller Barnalärare. Af honom erfor jag,
att några Fjellappar redan voro i annalkande och att Michaéli-
mötet skulle blifva talrikt. Den gamle sjuttioårige Klockaren
upptog det ej rätt väl, då han, i anseende till min brådska,
icke fick anrätta mig middag; men han omtalade emedlertid föl-
jande lilla episod, som i sin mon visar, huru rättänkande Lap-
parne äro. Till gubbens vanor hörde att årligen i Mars månad
besöka Handeln på Mårtensnäs. Detta hade han gjort äfven i år
och, såsom vanligt, der köpt sig en Norsk kanna Franskt brän-
vin, som han sade sig nyttja såsom medicin i förening med kam-
fer och Turkisk peppar, och om hvars tillvaro ingen annan fått
kunskap än hans gamla hustru; ty så snart det blir bekant, att
en Lappe har . bränvin, taga vännerna det genast, sade han.
Det hade i allmänhet lyckats honom att för egen räkning få
behålla detta sitt årsbehof, men nästan med tårar i ögonen be-
rättade den åldrige mannen, hurusom föregående höst en Norsk
Lappe, Nils Piggal eller Pigga Nilas kallad, på något sätt erfarit
att han ägde bränvin i sin värjo. En dag hade derföre Pigga
Nilas infunnit sig och klagat öfver illamående samt anhållit att få
en sup. Gubben kunde icke emotstå hans böner; och sedan Pigga
Nilas begärt och fått en till, hade han deraf blifvit oregerlig,
sönderslagit hans enda bord och skulle söndrat jemväl hans kista,
om icke äfven återstoden af bränvinet utgifvits. Klockarens sorg
var väl numera icke så stor öfver förlusten .af det Franska brän-
vinet som icke mera deröfver, att Pigga Nilas vid sagda tillfälle
så öfverlastat sig, att hans lif sväfvat i fara och Klockaren kunnat
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beskyllas att hafva varit orsaken dertill. Halfsjuk hade Pigga
Nilas uppvaknat från sitt rus och, då intet bränvin vidare fanns
att tillgå, begifvit sig till sin renby, hvarifrån han tillsändt
Klockaren en god slagtren med anhållan, att allt måtte vara för-
sonadt. Klockaren tyckte emedlertid sitt samvete lida af att
emottaga så mycken betalning och begaf sig följande vinter
till Pigga Nilas' renby, der han undervisade dennes barn i en
veckas tid, då allt å ömse sidor var glömdt.

Kort efter det vi afrest från Klockarens bostad, begynte
Halfdaler-John redan att klaga öfver ondt i axlarna och ömhet
i händerna, men han var likväl så mon om att vinna det utsatta
priset, att han afslog Joseph Pehrssons i Vetsenjarga anbud att
låta sina söner skjutsa mig vidare; och i god tid på eftermid-
dagen anlände vi till Utsjoknjalbme eller till Utsjoki elf, der
den utlöper i Tana. Härifrån räknas endast 3/4 mil landvägen
till prestgården, men utefter vattudraget en mil, mest strömmar
och forsar. Jag föredrog att här stiga af och gå landvägen hem,
der jag inträffade litet före skymningen, men båten ankom först
närmare midnatt, och Halfdaler-John uppgaf sig då vara så trött,
att han icke skulle orka x/4 mil längre, om ock fienden skulle
förfölja honom.

Mina skjutskarlar återvände icke genast hem, utan stadnade
här till Michaélimötet. De tre dagar, som återstodo dertill,
använde Halfdaler-John hufvudsakligast till sömn och hvila, jemte
det han njöt af den tobak, som han för sin ansträngning, utom
den lagliga skjutslegan, erhöll. Halfdaler-John hade likväl, oak-
tadt sin lättja, många goda egenskaper. Han var nykter, ärlig
och i skriften välförfaren, kunde skrifva, addera och subtrahera,
men till multiplication och division sträckte sig dock icke hans
arithmetik. Han var icke egennyttig, ty för blotta maten under-
visade han ofta Lapparaes barn, då han derom anmodades. Hans
diktan och traktan har ända till sednare åren varit att blifva Lapp-
länsman, i förhoppning hvarpå han emellanåt varit Norsk och
emellanåt Finsk undersåte; men nu hade han redan öfvergifvit
hoppet på denna af honom efterlängtade tjenst.

I Utsjoki såg det nu helt annorlunda ut än vid min afresa.
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Den lilla gräsvallen kring prestgården, som då var grön, hade
förlorat sin fägring, och löfven, numera gula och vissnade, lågo
till det mesta på marken, som morgonen efter min ankomst
var snöbetäckt. Men denna vinterbeklädnad försvann likväl efter
några dagar, och Söndagen den 29 var marken åter bar. Derefter
föll icke snö, förrän den 16 October. Den 27 tillfrös Mando-
järvi träsk och den 29 lade sig isen i Tana elf. Sommarn var
detta år ovanligt gynnsam, fisket hade öfverallt varit lyckligt
och hvar man kom nu till Herrans hus för att hembära För-
synen tack och lof för dess ymniga håfvor. Ingen, utom den
åldrige Klockaren, kunde påminna sig så tidig sommar som denna.
Redan den 1—3 Maj blef Tana elf isfri, och Mandojärvi träsk
vid Utsjoki kyrka den 2 Juni. I slutet af Maj voro laxpatorne
utslagne. Den 5, 6 och 7 Juni medförde likväl kall nordlig
storm jemte snö och kylig väderlek, som fortfor ända till Mid-
sommaren, då naturen småningom begynte få sin fägring. Den
16 September hade mitt folk upptagit potäterna, de första, som
veterligen varit planterade i Utsjoki och af hvilka de största
närmade sig hönsägg i storlek. De gåfvo 15-faldig skörd; ty
efter 1 kappes utsäde, som jag i min famn transporterade hit
från Rovaniemi, ficks ungefär en half tunna. Rofvan vägde till
och med öfver ett skålpund, kålrötterna mindre. Rödbetorna och
morötterna gåfvo icke ekonomisk fördel, men spenat och sallat
läto väl odla sig samt rädisor och rättikor än bättre. Hjortron
fanns ymnigt och äfven åkerbären blefvo detta år fullmogna. I
början af October strök den ena renskocken efter den andra
förbi min bostad, betande på sluttningarna af bergen, som vet-
tade mot prestgården, men ingen Renlappe hade ännu gått öfver
Tana elf. Mitt visthus, ehuru fullt af lax, var tomt på kött,
hvaraf jag icke smakat sedan min afresa ifrån Norska kusten.
En tjensteman, af hvilken jag icke hade väntat sådant, erbjöd
mig bössa och vargsaxar för att fånga renar till husbehof, under
uppgift att ortens bruk denna årstiden tillät det. Men hellre
än att begagna mig häraf, åtnöjdes jag med Mandojavres goda
sik, harr och vraklax, hvaraf jag med ringa kostnad och besvär
fångade mera än i hushållet gick åt.
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Andra sammanträdet var den 3 November, då Renlapparne
infunno sig. Nu börjades skriftskolan och varade till den 8
December. Den 17 företogs en resa till Enare.

Julaftonen hade Kyrkovärden efter vanligheten anrättat
min måltid. På min fråga om här fanns någon, som kunde koka
mig kaffe till Juldagsmorgonen, uppgåfvo flera sig väl hafva sett,
huru Presterne gjort det, men ingen var säker på huru det egent-
ligen sker. En af de närvarande gaf dock anvisning på en
qvinna ifrån Finland, hvilken sades kunna allting, ja helt säkert
äfven koka kaffe. Hon inkallades och åtog sig uppdraget. Jag
gaf henne panna och maladt kaffe, med anmodan att tidigt om
morgonen väcka mig och då äfven hemta in kaffet. ,.Är kaffet
redan färdigt?" utbrast jag glad, då hon om morgonen inträdde
med kaffepannan inlindad i sin bästa kyrkohalsduk. nJa men",
svarade hon, rjag gjorde det färdigt redan i går aftse, men bra
hårda äro de än, fast jag kokat dem i tre vatten. Det första
vattnet", sade hon, ,,var alldeles svart, det andra brunt, men det
tredje var redan temmeligen klart, så att jag ej tror annat, än
att gröten är god." Gumman hade varit så rättskaffens och ärlig,
att hon ej ens smakat på anrättningen och begärde nu tillstånd
dertill, hvilket beviljades; men hon fann den icke god. Jag blef
väl sålunda utan kaffe, men fick i stället af Länsmannen, som i
och med detsamma trädde in, en kopp uppkokt renmjölk, hvil-
ken med god aptit förtärdes, hvarefter förrättningarne börjades.
Den 30 December var jag åter hemma i Utsjoki.



F jer de året.
1823.

liedan i början af året var lifvet trefligt och gladt. Till N37-
årsdagen fick jag besök af Köpman Schauche med Fru, från G-ull-
holmen, Herr Kolderup och par andra Norska Herrar från Ost-
Finmarken. Endast Kolderup och Herr Schauche hade, som man
sade, ,,förut varit till fjells". Äfven de öfriga hade väl ofta
önskat göra en fjelltur, men ej förrän nu fått tillfälle dertill.
Resan till Utsjoki hade aflupit väl, och de skulle återvända strax
efter Nyåret. Men de ända från gränsen mot Enare beställda
skjutsrenarne anlände först till Trettondagen. Den 7 Januari, dagen
före afresan, blefvo ahkior och pulkor, hvilka alla lågo begrafna
djupt under snödrifvan, af skjutskarlarne uppgräfda och ställda
i parad framför trappan till boningshuset, främst Fru Schauches,
som var den prydligaste af alla, och de öfriga efter hennes.
Tvänne af de resande voro dock utan egna pulkor och reste med
skjutskarlarnes ahkior, hvilka i anseende till deras enkla beskaf-
fenhet icke ansetts värdiga att ställas i bredd med de andra och
derföre hade fått en afsides plats. Följande morgon, medan det
än var mörkt, voro renarne framhemtade och stodo fastbundna
invid trappan. Tjukor (grimmor med många bjellror) fästes på
renarne, medan de resande intogo sin frukost. Så snart det blef
dager, satte de sig i sina pulkor, vid hvilka de af Lapparne fast-
bundos med rep. Bjellrornas skrammel jemte hundarnes tjut och
skall upplifvade Lapparne; men hos mig väckte dessa ljud en
melancholisk känsla; ty de voro förebud till en snart före-
stående ensamhet. Den blef dock lyckligtvis ej långvarig, ty
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någon tid efter deras afresa inträffade hos mig Prosten Deinboll.
Stadd på resa till urtima storting i Christiania, hade han åter-
vändt från Torneå, sedan han der läst i tidningarna att stor-
tinget blifvit upplöst. Efter hans afresa besöktes jag än ytter-
ligare af flera ståndspersoner, alla Norrmän. Jag trifdes derföre
godt, helst äfven mina bostadsförhållanden voro tillfredsställande.
Eedan första sommarn efter min ankomst till Utsjoki hade jag
på egen bekostnad i prestgårdsbyggningen inredt åt mig en varm
kammare. Dess väggar hade jag låtit beslå med lera och bräder,
försett den med golf och ordentlig eldstad med skorsten af tegel.
Men år 1822 undergick prestgårdsåbyggnaden i Utsjoki en all-
män reparation och öktes med nya tillbyggnader. Till allt detta
hade H. K. M:t ur Lappska ecklesiastikfonden anslagit en sum-
ma af 1,191 Rbl. Banco ass., hvilken summa var fullt tillräcklig
för att bereda den bekvämlighet, Pastorn i Utsjoki den tiden var
i behof af. Karaktärshuset inreddes till 4 boningsrum och kök,
alla ljusa, varma och trefliga, och dessutom uppfördes tillräckliga
uthus och ett fähus. Jag hade god hälsa och kunde sålunda
utan olägenhet för denna sköta min, väl icke arbetsdryga, men i
anseende till vidsträckta resor oroliga och besvärliga tjenst. Af
resorna led jag icke särdeles, men mera deraf att mina åhörare
sommartid öfvergåfvo orten, en del för att åtfölja sina renar,
andra för att fiska vid Finnmarkens kuster. Under denna tiden
gaf mig botanik, entomologi, fiske och jagt en välbehöfiig sys-
selsättning, som vann i intresse deraf, att jag stod i liflig bref-
vexling med åtskilliga naturvetenskapsmän i flera af Europas
universitetsstäder. Allt detta gjorde att jag trifdes väl, och det
så mycket mera, som de sednaste åren hade varit lyckliga äfven
för befolkningen. Renhjordarne hade på de tre sista åren för en
del mer än fördubblats och hos alla ökats; laxfänget och hafsfisket
hade varit gynnsamt; för fisken hade fåtts skäligt pris och Ryska
varorna hade varit billiga. Hvarje Lappe, som förstod att hand-
tera bössa och räfsax, hade årligen kunnat sälja flera dyrbara
skinn af räf och fjellracka. Allt detta ökade folkets trefnad,
hvilket gjorde äfven mig förnöjd. Jag ansåg mig lycklig att få
lefva bland nöjda och sedliga menniskor, ehuru under 70° pol-
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höjd, der jag väl var af skild ifrån den bildade menskligheten,
men med hvilken jag dock genom brefvexling hade behoring.
De med tjenstgöringen i Lappmarken förenade förmånerna i be-
fordringsväg gåfvo mig hopp att efter några år få min tjenst-
göring i någon förmånligare lägenhet. Mitt visthus var välför-
sedt; jag hade tillräcklig ammunition, tillräckligt insektnålar och
papper af alla slag för mina växtsamlingar. Så väl utrustad
emottog jag våren. Mörkret minskades efterhand och solen gjorde
dag för dag synbarligen större båge på himlahvalfvet, luften blef
dagligen mildare och sommarfoglarnes ankomst lifvade ytterligare
sinnet. Ett obetydligt regn och rågra varma dagar i början af
April hade på höjderna framkallat bara fläckar, der de redan
afmagrade renarne funno föda, utan att under skara och flera
fots djup snö behöfva uppgräfva renmossan, hvilken för dem är
nästan oåtkomlig de år skaran om våren betäcker snövallen, innan
bara fläckar uppstå. Våren 1821 var i sådant afseende mycket
missgynnande, och renarne ledo deraf betydligt. Sistnämnda år
hade man i Utsjoki snöfall under 13 dagar i Juni, nemligen den
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 27 och 28, och ännu den 19
Juni reste Renlappar på fjelltrakter i godt vinterföre. Den 28
Maj observerade jag den första flugan, men först den 2 Juli var
den första varma sommardag. Då försvann äfven isen ifrån
Mandojavre träsk och laxen uppsteg dit den 3 samt fångades
tunntals den 4 Juli i Utsjoki lilla pata. Oaktadt allt detta grön-
skade björken redan i början af Juni och boskapen släpptes ut
på bete samma tid. Men väderleksförhållandena under sommaren
voro icke normala. Vanligen räknar man tre floder i Tana elf,
vår-, fjell- och höstfloden; men i anseende till hastiga väderleks-
förändringar steg vattnet i år fyra gånger. Första floden var i
Juni månads början, den andra var högst den 22, den tredje den
27 Juni och den fjerde den 6 Juli, då de högre fjellen af-
bördade sig sina snömassor. Oaktadt Juli månads starka värme,
inträffade äfven då flera nattfroster. Öfverhufvud kan man nästan
säga, att årstiderna höst och vår knappast förekomma här — en
stor förmån för landet, enär communicationen sålunda icke länge
är afbruten. Då vintern här nalkas sitt slut och sommarn börjar»
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förefaller naturen liksom om den skulle upplösa sig i varma
glädjetårar, hvilka icke blott rinna eller flyta, utan under sus
och buller ifrån fjellen och de skyhöga bergen störta ned liksom
strålar och försvinna i nedanför liggande sjöar, åar och floder,
hvilka befordra dem vidare till det väldiga Ishafvet. Efter det
den korta sommaren gått till ända, förefaller det likasom om
solen med häpnad skulle skåda, huru den annalkande vinterns
allhärjande kraft, förebådad af nordanvinden i början af Septem-
ber, någon gång i slutet af Augusti, förqväfver hvad hon under
intensiv påverkan i hast ur jordens sköte framlockat. En vacker
och varm Augusti- eller Septemberdag kan man stundom se allt
uppfriskas efter ett välgörande regn. Allt är då i sin fullkom-
ligaste grönska. De fullt utbildade bären hänga i sina klasar och
hafva redan, ehuru icke mogna, antagit en vacker rodnad, der
de vetta mot södra sidan. Men plötsligt vänder vinden sig åt
N eller NW, rasar en stund och lugnar af till natten. Då finner
man dem om morgonen stelfrusna, och när solen aflägsnar rim-
frosten från dem, vissna blad och bär och falla ned till jorden,
ur hvars sköte de fått sin näring under sin korta tillvaro. En
vacker Septemberdag hade lockat mig ut på det närmaste berget,
der jag en god stund lät smeka mig af de knappt märkbara
vindpustarne från jättefjellet Rastekaise, som redan var snöbe-
täckt. Sjön glänste än af den nedgående solens rodnad, då tvänne
vargar vandrade uppåt fjellet, ett säkert tecken att Renlappar
med sina renar och med dem vintern voro i antågan. Michaéli-
dagen var marken äfven i dalarne betäckt med snö. Sådant är
vanligt, ehuru den vissa år än kan försvinna; men inom några
dagar derefter faller ytterligare snö och tjock dimma lagrar sig
öfver trakten. Snart förlorar man solen ur sigte och månens
herravälde vidtager. Då är äfven Lappen hemma; de under somma-
ren öfvergifna fälten hvimla åter af stolta renar, och deras egare
skynda till templet för att i varma böner lofprisa Gud. Men
så snart mötet är förbi och folket om Måndagen afrest från kyr-
kan, lyssnar man förgäfves till någon menniskoröst. Endast snö-
ripan, som förekommer bakom nästan hvarje buske, låter höra
sitt hemska läte och gifver sig knappast mödan att gå undan
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för vandraren. Sommaren har sålunda i ett nu förbytts till
vinter.

Efter några veckor komma Lapparne åter och man läser
förnöjsamhet i allas ansigten. De äro särdeles belåtna, då man
ej klagar öfver vantrefnad eller är missbelåten med dem, och då
göra de allt hvad de kunna för att f orljufva ens tillvaro; men
yttrar någon deras förman, särdeles Prest, missbelåtenhet, sårar
det dem för lång tid. Allt ingaf mig likväl hopp att tiden skulle
lätt framila här. Jag tänkte icke återvända till sydligare orter,
förrän mina år voro ute; och för att fullfölja denna min före-
sats, voro af mig alla nödigansedda förberedelser gjorda för en
längre tids vistelse här. Jag hade äfven dragit försorg om, att
min lön, som vida öfversteg mina utgifter, skulle, om behofvet
påkallade, från IJleåborg tillskickas mig. Till Gudstjensten lof-
vade Lapparne flitigt infinna sig, d. v. s. minst hvar tredje Sön-
dag, och min och deras trefnad ökades derigenom, att jag, om
ock endast genom längre förberedelse, kunde förrätta Gudstjenst
på deras eget språk. Det hade redan blifvit för mig en vana
att lefva här. Jag kände mig rask och förtärde dubbelt så
mycken föda som före min ankomst till orten. Under mina täta
resor emellan Jul och Påsk, särdeles emellan Utsjoki och Enare,
hvilade jag, för att göra dessa äfventyrliga fjellfärder så snabbt
som möjligt, endast så länge renarne måste betas. På dessa
färder åts visserligen i regeln endast en gång om dagen, för att
vinna tid, ehuru såväl egen som andras erfarenhet lärt mig, att
ju mera mat, som denna årstiden bestod af färskt kött och bouil-
lon eller köttspad, man förtärde, ju bättre stod man sig mot
kölden. Emedan köttet kokades utan, eller med högst litet salt,
förekom köttspadet äfven törsten, och ju mera man förtärde
deraf, dess mindre behöfde man dricka af det iskalla vattnet.
Det blef sålunda för mig en vana att äfven i hemlifvet äta endast
två stadiga mål om dagen. Maten, både hemma och i synnerhet
på resor, bestod om vintern af fogel, ren- eller fårkött, och om
sommarn af fisk, i fall man ej ville besvära sig med att skjuta
någon sjöfogel eller snöripa till ombyte. När vintern ,,med sin
tunga boja trycker Nordens klagande natur, land och vatten,
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menniskor och djur, då den armes koja höljes af en enda snö-
lavin",— då är sjelffallet aptiten större än om sommaren. Såväl
sommar som vinter utgjorde i hemlifvet patientian, hjortron och
blad af Rumex acetosa, hvilka äro ypperliga läkemedel mot skör-
bjugg, jemte gröträtter och soppor läckerheter, och efter det
långvariga förtärandet af kött om vintern smakade ingenting
bättre än vårens första harr, forell eller taimen, sommarens lax
samt höstens sik och lake. På sommarfärder förtärde jag sällan
annat än torr mat och vatten. Det var öfverflöd, om man till
den torra måltiden kunde bestå sig ett glas vin, bränvin eller
rom. Sådant förekommer för mycket vattendrickande och är på
fjellen uppfriskande äfven för den, hvilken i hemlifvet, där mat-
ordningen är ordentligare, ej sätter värde derpå. Understundom,
på längre sommarfärder, förstördes maten af uthållande regn;
stundom förvillades man eller nödgades af mötande vattendrag
att göra omvägar, hvarigenom resan förlängdes och maten tog
slut, eller gjorde man falsk beräkning på den medhafda bössan
eller något litet nät, hvaraf följden var brist och hunger, som
sedan ej tillfredsställdes utan magens öfverlastande. En höst-
sommar anlände jag från Enare till Utsjoki efter att hafva till-
bragt hela åtta dagar på färden, under hvilken jag ej var i till-
fälle att få kokad mat och slutligen ej hade annat att förtära
än litet torkadt renkött och fårost, när hungern blef alltför trän-
gande. Icke heller hade Lapparnes anrättningar under min 14
dagars vistelse i Enare smakat mig. Det första vid min hem-
komst var att låta slagta ett fett och ungt får. Mjölk, färsk
lax och annan fisk hade jag nu till öfverflöd från Utsjoki elf
och jag fann att jag de första målen ej gaf efter Lapparne i
aptit. Och skulle någon af våra goda resande under några vec-
kor lida af matbrist i Lappmarken, skulle han säkert, när han
derefter komme till ett godt bord, mindre förlöjliga Lapparnes
stora matlust.

Den 21 November visade solen vid kyrkan och prestgården
endast hälften af sin skifva för att sedan ej åter blifva der
synlig förrän den 25 Januari. Jag har likvisst en gång sett
henne från närmaste backe den 22 Januari, och Lapparne säga

10
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sig hafva bemärkt henne från fjellet Jeskedam den 18 Januari.
Man hör den tre månaders långa natten i Lappmarken ofta om-
talas och det ständiga mörkret före och efter vintersolståndet
besjungas. Lifvet är denna tid verkligen tröttande och enformigt,
och de långa nätterna med det nästan oafbrutna mörkret, sär-
deles i nedan, synas icke vilja taga slut. Strax efter höstdag-
jemningen tilltager mörkret med stora steg, men snart får marken
sin snöbeklädnad, som utsprider ljus, och skymningen varar
länge såväl morgon som afton. Ännu i slutet af November, då
solen icke vidare är synlig, kan man likväl i 4 ä 5 timmar läsa
vid dager, och den mörkaste tiden, ifrån 8 December till 4 Januari,
då man väl få dagar kan göra räkning uppå att kunna läsa eller
skrifva utan att tända ljus, kan man dock i 4 k 5 timmar, ja
stundom hela dygnet, förrätta arbete ute i det fria, och till och
med den 22 December och derpå följande dagar är det ett slags
dager emellan klockan 11 och 1, då det begynner att mörkna,
om ej himlakropparne och norrskenet lysa. Dagen kan dock
tydligen skiljas från natten, särdeles deraf, att endast första och
andra rangens stjernor äro synliga på dagen, då deremot de
mindre stjernorna icke kunna skönjas. Under hälften af den
mörka tiden lyser månen, och ofta förekomma denna tiden de
härliga norrskenen. Uteblifver norrskenet, strömmar dock ej
obetydligt ljus från den stjernklara himmeln, och de åren Mars
om höstvintern är jorden närmast, är belysningen än star-
kare, hvarföre jag hört Lapparne säga, att Mars lyser som en
liten måne. Sjelfva solståndstiden under Julen varar skymnin-
gen i flera timmar, och i medlet af Januari, ehuru solen då ännu
icke visar sig, kan man, utan tillhjelp af mån- eller norrsken,
resa 10 ä 12 timmar om dagen. Om sommaren åter, då solen
på 70 dygn icke går ned, har man här oafbruten dag i 1,680
timmar, och på 4 månaders tid behöfver man hvarken dag eller
natt tända ljus. Öfverhufvud har man således här vida mera
ljus än under eqvatorn, der man icke vet af skymning, utan har
antingen det fullkomligaste ljus eller det tjockaste mörker. Här
åter förbereder skymningen med långsamma steg natten.

Den längsta dagen i London, Paris och Berlin antar man



— 147 —

till 16 1/i timme och den kortaste till 7 1/2. Detta gör således
ett medeltal af 12 timmar per dag eller för året 4,380 timmar.
I Stockholm är den längsta dagen 19 1/2 timme, den kortaste
5 1

 2, hvilket gör ett medeltal af 12 1/2 timme per dag eller 4,542
timmar på året. I S:t Petersburg och Tobolsk uppges den längsta
dagen vara 21 1/2 timme och den korfaste 5, således 13 1/i timme
per dygn eller 4,836 timmar om året. I Archangel är den längsta
dagen 22 l/2 timme, den kortaste 2 1/4, eller 12 3/g timmar per dygn
och 4,517 för året. I Torneå är den längsta dagen 23 timmar
och den kortaste 21/i timme, som gör 123//

4 timmar på dygnet
eller 4,653 timmar på året. I Utsjoki är solen oafbrutet synlig
under 70 dygn af året, eller 1,680 timmar; af årets återstående
295 dagar är den längsta här 24 timmar, den kortaste 0. Tager
man härvid i betraktande äfven den långvariga skymningen före
solens uppgång och efter dess nedgång, som är egen för Norden,
torde man kunna beräkna för dessa 295 dagar en medellängd af
12 timmar eller tillhopa 3,540 timmar. Sålunda skulle man i
Utsjoki hafva dagsljus under sammanlagdt 5,220 timmar om året,
eller 384 timmar mer än i Petersburg, 567 timmar mer än i
Torneå, 678 timmar mer än i Upsala och Stockholm och 703
timmar mer än i Archangel samt 840 timmar mer än i Paris.
Och denna skilnad blir i allmänhet större, ju mera man närmar
sig eqvatorn.

Jultiden besökte jag åter Enare. Der föreföll ej något
anmärkningsvärdt, om jag undantager att jag då, mera än de
öfriga åren, var i egenskap af Kompromissarie eller Ordförande
i Lapprätten af Enare Lapparne anlitad att afgöra åtskilliga deras
små tvistigheter med nybyggarne, hvilka mer och mer ville till-
välla sig Lapparnes förd na häfder. Min mening öfverensstämde
med Lapparnes deri, att uråldrig häfd skulle respekteras, och
nybyggarne tyktes låta saken blifva dervid beroende.

Under friskt väder och mindre gynnande före skedde åter-
färden till Utsjoki, och resan var således icke utan besvär och
obehag. Väderleken må likväl vara huru gynnande som helst,
så reser man hellre i elfdalen än öfver fjelltrakten, och när man
ifrån fjellen sänker sig ned till Utsjoki elfdalen vid Mjerasjavre
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träsk, är man betydligt mera belåten, än då man på bättre lot-
tade orter ifrån ett längre gästgifvarhåll med uttröttad häst
under oväder kommer till en vänlig gästgifvargård. Träsket
omges af skyhöga berg, liksom väggar, så att storm och oväder
här ej så illa rasa, om ej nordanvinden tränger på. Lapparne
säga ock, när man i dåligt väder ifrån fjelltrakten nått skogen,
att man kommit till pörtet, ett hos Finnarne vanligt bonings-
rum, som ej förekommer hos Lapparne. Mjerasguojkka fors ge-
nomstryker en bergstrakt och skär sig så djupt in i berget att
det är omöjligt att passera vid sidan af densamma; men om vint-
rarne är i forsen och i elfven vanligen så litet vatten, att det
vid stränderna till två eller tre alnars bredd, eller t. o. m. mera,
bottenfrusit emellan mer och mindre ofvan isskorpan sig höjande
stenar, hvilka vid högre vatten äro farliga klippor för båtfarande,
och der kan vid sådana isförhållanden äfven den ovane, under iakt-
tagen nödig försigtighet, komma fram utan att rulla i forsen. Är
denna iskant af föregången blida bortsmält eller öfversvämmad,
måste man stiga ur renpulkan och å de brantare ställena på
händer och fötter krypa fram utefter bergskanten samt sålunda
arbeta sig fram. Så var denna gången fallet. Med möda hade vi
på ofvanangifvet sätt kommit här öfver, förrän Lapparne oskadde
framskaffat såväl bagaget som sina egna och våra korrenar. Efter
några minuters hvila, lika behöflig för renarne som för oss, hvilka
i Lapparnes ögon voro högst tröga och oviga, voro vi åter fär-
diga att sätta oss i våra pulkor.

Resan fortsattes sedermera beqyämt och snabbt till Kevnes-
guojkka, beläget ungefär 2 mil ifrån det sistbeskrifna passet.
Här dämmes icke sällan elfven af isen. Vattnet stiger då högt,
blir stillastående och får snart en ny isbetäckning, som, sedan
vattnet beredt sig nytt aflopp och flutit bort, blir sväfvande i
luften. Sådana ofta nog högt ofvan vattenj^tan belägna isbroars
styrka beror dels af den tjocklek, de under isläggningstiden
före vattnets fallande erhållit, dels af huru stor yta de intaga.
Är ytan vid eller isen alltför svag, faller den vanligen ned af
sin egen tyngd. Här förelåg intetdera fallet, ty isen hade ernått
betydlig tjocklek och bryggan var ej heller särdeles vidsträckt.
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Lappen, som åkte förut, kom ganska bra fram på den jemna och
endast litet snöbetäckta bryggan. Men då jag, som var tyngre,
skulle fara öfver densamma, föll jag jemte min ren ifrån 2 1/2 k 3
alns höjd till elfsbottnet, hvarifrån jag väl snart genom Lappar-
nes tillhjelp kom upp; men ehuru vattnet icke var djupt, var
deraf likväl tillräckligt för att på en alltför olämplig årstid gifva
mig ett nästan för friskt bad. Jag hade knappt hunnit tänka
på något medel att göra mig torr, innan redan en ventilation
emellan Lapparne egt rum, huruvida man här på stranden skulle
upptända en eldbrasa, vid hvilken jag kunde kläda om mig, eller
omedelbart fortsätta färden. En af dem var redan sysselsatt med
att för förstnämnda ändamål fälla ett torrt furu träd, h varemot en
annan höll på att för min pulke spänna en af de raskaste renar
sällskapet förfogade öfver. ,,Skynda dig, Par", sade han, Bvi skola
hasta till hus". Jag behöfde icke uppmanas dertill två gånger; det
bar af i det äfventyrligaste fyrsprång, och inom kort tid voro vi
framme hos Kassajalge, som lyckligtvis bodde endast något mera
än 1/4 mil från stället. Nyss hade Lappallmogen afrest härifrån till
kyrkan, så att uppkörd väg var att påräkna. Endast husbonden och
hans husfolk voro hemma. Såsom artig man hade han ställt så till
att han vid min ankomst till hans bostad var hemma. Den å hällen
i hans koja brinnande veden späddes på, så att vi i ett nu hade
en väldig brasa. Lapparne rekommenderade mig bränvin, hvarpå
under färden ifrån Julmarknaden i Enare ej var brist. Jag före-
drog likväl starkt kaffe, uppblandadt med litet rom, då söt-
mjölk ej stod att erhållas, och jag kunde icke märka, att badet
i elfsbottnet bekommit mig illa. För ett tiotal år sedan hade
en norsk Köpman fallit i samma fors ifrån en ännu större höjd.
Elfsbottnet hade då varit torrt, men under fallet hade han för-
lorat balansen och stött sitt hufvud ganska illa. Jag hade så-
lunda, såsom det tycktes, kommit ifrån detta äfventyr med mindre
olägenhet, än denne Köpman, och äfven lättare räddat mig deri-
från än en af mina förfäder, Jacob Olai, som i slutet af femton-
hundratalet var Kyrkoherde i Ijo socken i Österbotten, från ett
enahanda missöde. Om honom berättas nämligen, att han under
en resa i nästnämnda socken varit utsatt för en dylik kullerbytta
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i Kintaskoski fors, der han nödgats tillbringa hela nio dygn
under isen, innan han, ännu vid lif, blef derifrån upptagen. Följ-
derna af mitt ifrågavarande fall blefvo dock sednare för mig
ganska ödesdigra.

Vid afresan ifrån Kassajalge var vädret godt, vägen upp-
körd, fjellet och forsarne bakom oss. Renarne sprungo lätt.
Klart glänste månen bland miljoner stjernor på en mörkblå him-
mel, der intet enda moln tycktes våga visa sig i det majestätiska
himmelska skenet. Knappt en mil var tillryggalagd, då jag kände
mig mera frusen än de föregående aftnarne, men det tillskref
jag icke det kyliga badet. Aftonen var kall, rimfrost betäckte
hvarje pelskrage och i månskenet lyste ispiggar på hvarje manlig
haka och kind. Tiotal renar, utrustade med bjellror och klockor,
sprungo än efter hvarandra, än i bredd, och färden gick raskt på
träsken, der Äolus under den föregående dagen bortsopat snön
ifrån isen. På afstånd lyste ett sken emellan tallarnes kronor
ifrån en backe. Jag sade till en af sällskapet: ,,här finna vi folk".
»Fax, vi äro snart hos Högman", svarade han på bruten Norska.
Han var en rik Norsk Lappe, vänlig ocli artig. Af uppmärksam-
het hade han icke tilltalat mig, ehuru han en god stund åkt i
min omedelbara närhet. Medan vi sålunda färdades, gjorde jag
honom åtskilliga frågor, hvilka han besvarade, städse tilläggande:
,,så är det, Far", ehuru han. var minst 30 år äldre än jag. Af
uppmärksamhet störde ingen af de öfriga vårt samtal, ty de voro
ungt folk och ansågo sig böra iakttaga tystnad, medan den gamle,
som visste mera än de, fortsatte sitt samtal med mig. Två dryga
mil voro nu tillryggalagda och blott en återstod till kyrkan.
Kyrkfolket hade ännu icke hunnit längre än hit. På backen
syntes redan på långt håll, förutom eldbrasor och rök, ahkior
och renar, jemväl hufvud och ansigten af personer, som rörde
sig kring de öfver eldarne hängande grytorna. Så snart ljudet
af våra renklockor nått deras öron, skyndade sig en mängd unga
menniskor att vara oss till hjelp för den händelse våra renar
skulle blifva skrämda af eld, hus, hundar m. m. Knappt hade
jag märkt dem vara i vår närhet, förrän de, med den ena han-
den aftagande mössan från hufvudet, med den andra tryckte min
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hand såsom tecken på ett ärligt välkommen. Innan jag hunnit
stiga ur min ahkio för att göra det lättare för min ren i den
mycket branta backen, hade en Lappe ställt sig framför renen
och fattat i tygeln; den raska renen gjorde hvad den kunde, en
annan Lappe hjelpte till genom att knuffa mig i ryggen och det
gick uppför den branta backhympeln i så rask fart, att två
äldre Lappar, hvilka sprungo vid min sida för att erbjuda mig
sin tjenst och hjelpa till med att draga från någon rem eller
repstump, blefvo efter. MGrod dag, välkommen, käre Far!" ljöd det
från höger och vänster och handtag vankades ifrån alla håll.
Man kunde tycka, att dessa handtag vore mycket generande, helst
då man, såsom nu var fallet, gerna skulle skyndat ifrån kölden
in i varmt rum. Men med mig har detta aldrig inträffat, och
aldrig har jag endast af höflighet och för att ej såra Lapparne,
med min hand fattat deras, utan har sådant skett med verkligt
nöje och sann tillfredsställelse öfver deras hjertliga sätt och
uttalade önskan om gladt återseende.

Många tillredde sin mat ute på backen, ty allas grytor
rymdes icke på en spishäll. Snart lyste skenet ifrån den lilla
kammare Länsman Högman sjelf bebodde innanför stugan, hvil-
ken var inredd för husfolket och barnen och nu var uppfylld af
resande allmoge. Länsman, som varit mitt ressällskap, hade tagit
försprång och, Julen samt mig till heder, illuminerat sitt bonings-
rum med ett ljus å bordet och en mer än vanligt stor tranlampa
i hörnet af rummet, under det en väldig brasa lågade i stugan
utanför och en flammande stockeld på backen. Jag hade knappt
hunnit kläda pelsen af mig, förrän en rykande kaffepanna stod
å bordet med kaffe, hvars like jag ej druckit på veckor och
dagar, ty liksom jag var äfven Länsmannen svag för godt kaffe,
hvilket han alltid sjelf tillredde och hade en lycklig förmåga att
städse få det bättre tillagadt, än det lyckades för mina kockar.
Sedan vi på tumanhand, till minne af det gamla året, deraf tömt 1/2

kannas panna, rökt och pratat samt min förkörare och några andra
kunder af Länsmannen trakterats, fortsatte jag resan under fullt traf.

Hos Högman voro samlade ej allenast hela Utsjoki allmogen
ifrån fjelltrakten och ganska många Norska Renlappar, utan



äfven en stor del af Utsjoki och Tana Fiskarlappar, af livilka
en del under Helgen roat sig i så kallade fjellbyar, der de af-
hemtat åt sig slagt- och korrenar för vintern. Några åtföljde
oss ända ifrån Enare, der de firat Julhögtiden. Här hade varit
samlade minst 100 personer, och nästan ingen af dem hade mindre
än 2 renar, de flesta 5 ä 6, så att en betydlig karavan tågade
framför mig. Den upphanns ej af oss, förrän vid det sista trä-
sket, vid hvars strand kyrkan och prestgården lågo. En gammal
Lappe infann sig genast vid min pulke, satte sig på pulksnibben,
höll med ena handen i sin rentöm och. fasthöll med den andra
min ren, under det den flämtande läskade sig med snö. Han
yttrade härvid: ,,vi skola låta renarne smaka litet snö, så blifva de
muntrare och orka bättre. Här är redan gammal körd väg, hvilken
Din dräng banat, då han släpat ved. Vi kommo just nu hit och
tänkte här vänta på Dig. Ordningen fordrar, att Din förkörare
åker förut, sedan Du samt derpå vi; eljest kan folket tro, att
Du icke är frisk eller lefvande". Efter ett kort samtal satte
renarne af i fyrsprång, och några minuter derefter möttes vi på
kyrkovallen af den åldrige Klockaren, men blott några få Lappar,
ty nästan hela allmogen, utom de få, som blifvit qvar hos Hög-
man, följde med oss. Vi samtalade blott en kort stund, önskade
sedan hvarandra god natt, och en hvar begaf sig till hvila. Snart
blef det tyst och jag insomnade för att gå ett nytt år till mötes.

Man brukar säga: ,,när hälsan fattas, fattas allt". Så var
det härefter äfven med mig, som hittills icke lidit af någon olä-
genhet eller ohälsa. Efter denna tid hade jag icke många friska
dagar under min vistelse i Utsjoki. Året 1823, som nyss gått
till ända, var derföre det sista af mina lyckliga år i Lappmarken.



Femte året.
1824.

l rö t t efter färden från Enare, hade jag njutit så god natthvila,
att jag Nyårsdagen på morgonen ej vaknade, förrän den åldrige
Klockaren inträdde, önskade mig godt nytt år och anmälde några
barndop. På min fråga, om det redan var tecken till dager, sva-
rade han, att vi ej hade långt dertill. Klockaren stadnade hos
mig tills jag var klädd, då förrättningarna börjades, och med det-
samma visade sig en ljus rand vid horizonten åt SO öfver Schak-
kalåjve. Det var morgongryningen. Först christnades några barn,
barnföderskorna inleddes, skriftfolket uppskrefs, bönen förrättades
och af tiden var intet att bortgifva, om man ville under den
ljusaste tiden hinna med Grudstjensten. Bristen på ljus var här så
stor, att de måste högst sparsamt begagnas i kyrkan. Efter
återkomsten ifrån Enare befann jag mig mindre väl. Till en
början ansåg jag det härröra af gråkalla dagar och nätter under
den långsamma färden från Enare eller af kallos i mina, under
min frånvaro oeldade rum. Samlingen var emedlertid talrik, och
ingen tid var derföre till hvila. En del af allmogen begaf sig
väl den 2 Januari hem, men endast för att genast återvända
med gods för att här föryttras. En Handlande från Torneå och
en annan från Finnmarken fanns nämligen för tillfället å stället.
Till Söndagen den 4:de anlände allmogen åter till fördubbladt
antal och afreste icke, förrän efter Trettondagen. Med undantag
af Sön- och Helgdagarne såg jag knappt någon Lappe hos mig,
hvaremot i köpmansstugorna, hvilka voro omkring 100 famnar
från min bostad, menniskor svärmade ifrån bittida till sent lik-
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som bin kring och i sin kupa. Der var ständigt lif och rörelse;
en del kommo, andra gingo och alla voro de upptagna af den
pågående marknaden. Den T Januari middagstiden var jag åter
ensam, men fann icke hvilan så angenäm och efterlängtad som
efter de föregående årens jul- och nyårsarbeten, och den 8:de
ungefär kl. 6 på eft. m. öfverfölls jag af svåra plågor, förenade
med frossa, rysningar, stygn och en olidelig smärta i ben och
leder. Få dagar derefter var jag utan medvetande. Under denna
tiden hade min Lappska omgifning, efter hvad jag sednare erfor,
låtit mig förtära hvarjehanda, som de trodde vara mig nyttigt;
ibland annat färsk blod af nysslagtad ren. Mot Lapparnes van-
liga sjukdom, skörbjuggen, anse ortens invånare en sats om 1/8

eller x/4 kanna deraf vara bästa läkemedel. Efter tvänne veckor,
stundom dvala och stundom gräsliga plågor, kom jag småningom
till sans. Hartmans och Tissots läkareböcker samt Julins res-
apothek voro min enda tillflykt. Redan i början af min sjukdom
hade jag skrifvit till Kommendanten på Vardöhus fästning och
anhållit om tillstånd för G-arnisonsfältskären att få besöka mig,
på ett afstånd af 18 mil eller 180 verst. Nu ankom svaret,
icke af Kommendanten Pleim, med livilken jag var bekant och
under hvars tid jag besökt Vardöhus fästning, der jag blifvit af
honom på det gästfriaste bemött, utan af hans efterträdare, som
sistleden sommar aflöst honom. Brefvets innehåll, förutom några
artigheter, var liufvudsakligast följande: ,,L3egen maa ikke foruden
Generalens i Trondhjem Tilladelse reise fra Testningen; men om
De saa förlänger, vill jeg med G-eneralen derom correspondere".
Den Norska posten afgick vintertiden en gång i månaden ifrån
Vardöhus söderut öfver Vadsö, Varanger, Polmak, Utsjoki, Ka-
rasjoki, Alten, Tromsö etc. samt sades inträffa efter tre månader
i Christiania, och det hade erfordrats en tid af 5 ä 6 månader
för Kommendanten att från Trondhjem få svar på sitt bref. Till
den närmaste Läkaren i eget land hade jag 75 Finska mil. Hart-
man och Tissot beslöt jag att antaga till mina enda rådgifvare.
På deras tillstyrkan applicerade jag senapsdeg på vådorna och
tjära under fotsulorna. Såväl fötter som vådor blefvo deraf snart
hudlösa, hvaraf en smärtsam och olidlig känsla följde; men i
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samma förhållande minskades stygn och benvärk. Då jag erfor
lindring af dessa dragande medel, förnyades denna plågsamma
kur, såsnart ny hud växt på det såra köttet. Redan i slutet af
Februari var jag så affallén, att föga annat än ben och hud fanns
å min kropp. Den tid var inne, då Lapparne hufvudsakligast
göra sina handelsresor till Norrige. De flesta af dem passerade
här förbi, och en hvar ville se, huru det stod till med mig. Jag
bodde på en ort, der dörren bör stå öppen för livar man, och
denna deras välvilja var under närvarande omständigheter mig
till stort besvär. Hvar och en, som trädde in, medförde en god
portion kall och rå luft. Ty vid min åsyn häpnade de öfver
mitt eländiga tillstånd och glömde att stänga dörren, jemte det
jag i stället för den vanliga hälsningen fick höra: ,,kors, huru
Kyrkoherden ser ut! Han dör snart och vi blifva utan Prest".
Somliga greto och andra bådo Grud för min hädanfärd. Mitt
tålamod var stort och religionen stärkte det, men min under -
gifvenhet var dock icke stor nog för att jag lugnt skulle velat
gå döden till mötes i en ålder af ännu icke fyllda 30 år. I ett
sådant tillstånd var jag, då jag oförmodadt i medio af Mars
emottog besök af Prosten Jordan ifrån Alten i den Norska Vest-
Finnmarken. Ost-Finnmarkens fögderi var detta år utan Prest, och
han hade varit rest till Vadsö för att betjena församlingarne i
Yarangerfjorden och Tana samt tog, efter att hafva hört om min
belägenhet, återfärden genom Utsjoki. Hans afsigt var icke att
göra ett vanligt kort besök hos mig, utan att bibringa mig all
den hjelp omständigheterna tilläto. En man af mer än vänlig-
vetenskaplig bildning, märkte han snart att till mina kropps-
lidanden hade tillstött melancholi. Han förklarade mig här å
stället vara ohjelplig, sökte öfvertala mig att åtfölja honom till
Alten, der han försäkrade att hans Fru med yttersta omsorg
skulle sköta mig; ty han sjelf, som tillika var Fjell- eller Lapp-
prest, var denna årstiden alltför litet hemma, i anseende till de
många kyrkor han nu måste hafva vårdnad om, då ingen Prest
fanns i Ost-Finnmarken. Läkare från Tromsö ville han förskrifva
åt mig till Alten. Jag ansåg allt detta vara omöjligt att rea-
lisera, då jag utan ansträngning ej förmådde sitta uppe i några
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minuter, och hans förslag innefattade, att jag skulle företaga en
resa på 30 mil, eller 12 mil till Karasjoki, hvaraf tredjedelen
gick öfver fjell, och derifrån 18 mil till Alten, mest fjelltrakt;
men han vidblef sitt påstående och framhöll att mina plågor, i
anseende till ytterlig kroppssvaghet, här snart skulle förminska
äfven mina själskrafter genom den otålighet, sorg och bekymmer
desamma hos mig framkallade. Han icke allenast berättade mig
historietter och sagor, utan underhöll mig äfven med utläggningar
i allvarsamma ämnen. Än berördes i dessa den klassiska, än den
moderna litteraturen. Horatius, Ovidius, och Qvintilianus voro hans
mönster från forntiden, och sistnämnde auctors verk framdrog han
ur sin ficka, der han sade sig på resor alltid bära dem. Tasso in-
tresserade honom mest bland äldre författare. Shakespeare och Hol-
berg beundrade han lifligt, och Gröthe var hans afgtid. Han uppläste
ur dessa författare ur minnet passande strofer för att bevisa sina
påståenden; men han var ingen imitatör. Han var i många afseen-
den ett original, och man kunde om honom säga, att hvarje minut
hos honom födde en ny idé. Han var icke blott vitter, han var
derjemte naturforskare, geolog och vetenskaplig psykolog samt
utmärkte sig genom hög theologisk bildning. Han var kännare
af döda och lefvande språk, af forntidens häfder och lemningar,
likasom ock af de mera kända nationernas litteratur, konst, seder
och författningar. Skulle någon anse dessa mina yttranden
innebära öfverdrift, må han läsa Professor Zetterstedts ,,Resa
genom Sveriges och Norriges Lappmark", sidan 121. Prosten Dein-
boll yttrade om honom, att han ofelbart blir den första biskop i
Norrige icke allenast i anseende till tiden utan äfven till rangen.

Sedan han sålunda i några timmar gjort bruk af sin för-
måga att uppmuntra mig och jag orörlig och stum afhört, huru
snillet och lärdomen med undransvärd kraft flödade ur hans mun,
kände jag mig lugnare och bättre; men att tänka på att resa,
det ansåg jag för ogörligt. Han talade icke heller mera derom,
utan föregaf sig blifva hos mig några dagar för att läka och
sköta mig, så länge hans tid tillät. Under förevändning, att
hans pulkor och ahkior kommit i obestånd under resan, uppehöll
han sig någon tid af dagen i mitt pörte för att låta bota det



bristfälliga. Andra morgonen inträdde han till mig med en ah-
kio af ovanlig längd, storlek och form. »Denna har jag", sade
han, wlåtit bygga till resvagn för Eder, och i den skolen I. Här
är ej annat än döden för Er, och utan några invändningar måsto
Ni antingen följa mig eller ock resa till Edra förvandter i Stor-
Finland". De invändningar jag gjorde, besvarade han med långa
citater ur Holberg, Wieland etc, hvarigenom han hos mig fram-
kallade annat lynne och andra tankar. Allt var hos honom gläd-
tigt och intagande och i hans anlete läste man menniskokärlek,
tjenstvillighet och godhet. Han lemnacle mig ingen tid till dystra
betraktelser och ännu mindre till hopplöshet, utan ålade mig att
välja någotdera af hans nyssnämnda förslag. Det bäddades åt
mig i ahkion och jag måste afprofva detta åkdon, som han för
mig uppfunnit. På vinst och förlust beslöt jag omsider att resa.
Han tackade mig för det raska beslutet, tilläggande att han nu
med bättre samvete reste från mig. ,,Aut moriendum aut vin-
cendum" voro mina bifallsord, och dermed var han nöjd, ehuru
jag icke antog anbudet att resa till den fristad hans gästfrihet
erbjöd mig i ett fremmande rike, utan till mitt fädernesland, dit
jag dock hade mer än dubbelt längre väg. Genast derefter af-
reste Prosten Jordan till sitt, och allt var i ordning äfven för
min afresa, som var utsatt till den 13 Mars. Men kort derför-
innan hade nordpolen öppnat sina vädersäckar och uttömde dem
med sådant raseri, att snövallarne och snöskorpan fingo remnor
och bräcktes och den sålunda blottade mjuka snön yrde och flydde,
jagad och förföljd af stormen. Den 14 piskades jordens hvita
beklädnad ännu våldsammare af orkaner och väderhvirflar. Men
den 15 om morgonen klarnade det i vester på bergens toppar,
och dagen frambröt från öster härlig och skön. Lapparne, som
under ovädret nödgats hålla sig i stillhet, begynte åter att färdas,
hvarigenom vägarne uppkördes, hvarföre jag, förlitande mig på
Försynen, omsider den 21 Mars tidigt på morgonen, anträdde min
resa till hemlandet. Sedan det bäddats åt mig i ahkion, till
hvilken jag kunde gå utan hjelp, lade jag mig i den och fast-
bands, liksom annat gods, för att sålunda forslas 500 verst till
Finlands gränser. Huru denna resan försiggick, minnes jag knappt;
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men det erinrar jag mig, att första och andra dagen voro de
värsta. Snön var af vindarna bortsopad från flacka fjelltrakter,
hvilket gjorde dem ojemna, och solen hade redan blottat de
hvassa stenkanterna, mot hvilka ahkion derföre refs och slets.
På ojemna flackor och fjell kastades den från ena stenen till den
andra, stjelpte omkull, men upphjelptes af Lappen. Min kropp
var delvis svullen och mina smärtor ökades deraf, att de af mig
begagnade salvorna gjort fötter och vådor hudlösa. Mitt tålamod
hade upphört; jemmer och rop var mitt språk. Under mitt lidande
på resan var min skjutskarls, Lappen Isaak Johnsson Guttorms
tålamod och deltagande i mitt elände beundransvärdt. Det
besvär han utstod, den otålighet, hvarmed hans välvilja af mig
bemöttes, gjorde honom hvarken ledsen, trött eller otålig. Men
ju längre resan fortskred och ju mera jag lidit af smärtorna i
mina fötter, i samma mon tycktes mina kroppskrafter tilltaga.
Under resan ökades aptiten. Svullnaden i vådor och knän tilltog
väl, men plågorna i armar och leder minskades. Den 24 Mars
anlände jag till Enare kyrka. En del af församlingen, som ej
visste af min sjukdom, var här församlad, ty man väntade mig
hit till Mariedagen. Då folket såg mitt tillstånd, fordrade det ej
af mig någon presterlig betjening. Likväl mäktade jag meddela
dem alla Nattvarden, och till den 28 Mars samlades ytterligare
mycket folk vid kyrkan. Äfven alla dessa erhöllo af mig Natt-
varden, hvilket hade den påföljd, att jag under sjelfva förrätt-
ningen af matthet föll mot altaret och vid de sista dukarna måste
ledas af kyrkovärden Isaak Padar.

Emedan det Jultiden var nedan och det ej var vanligt att
den mörka tiden besöka begrafningsplatsen, utom vid månsken,
hade inga lik då blifvit jordade. Mig förestod derföre nu i sådant
afseende en färd dit. Begrafningsplatsen är belägen på en holme
i Enare sjö, en mil från kyrkan. Vid ankomsten dit ledde man
mig till en sekelgammal fura. Den begagnade jag under akten till
ryggstöd och ahkion till soffa. Midtemot den var en annan åldrig
tall. Vid dess rot satt en ung qvinna, dotter till Anders Gö-
ransson Morottaja, och gret vid sin afiidne mans graf. nGråt ej",
sade jag till henne; „ endast de gråta, som ej hafva hopp". — w



— 159 —

gråter", svarade hon, ,,emedan jag ej får följa min mani grafven;
han har lemnat mig. Det är ett år vid pass, sedan du vigde oss,
och redan nu är han borta. Det tröstar mig likväl, att vägen dit
icke är lång, men väntan längre". En 75-årig gubbe, Anders
Mattsson Walle, satt i närheten och yttrade härvid: ,,ej bör du
sucka och klaga. Din fader och moder lefva än. De draga
nog försorg om dig; och äfven om de ej funnes till, har du den
bästa Fader i himmelen. Jag var redan man, då din far och
mor voro barn, och nu sitter jag vid mitt barnabarns graf. Till
mig ropar hans anda: snart kommer du efter. Jag är mätt af
år och mödor, men tackar Gud för hvarje dag". Snart kom en
skara folk och förkunnade att allt var färdigt. Den 75-åriga
gubben beledsagade mig i den täta furuskogen, ledande mig ifrån
den ena grafven till den andra. Sedan begrafningsceremonien
gått för sig och akten var ändad med bön och sång, täcktes
grafvarna och, tack vare våra goda renar, var jag en timme der-
efter åter vid kyrkan. Så snart år och dag voro förlidna, uttog
emedlertid den unga enkan lysningssedel och gifte sig med en
sin jemnårig. Innan min flyttning från orten, begrof jag äfven
hennes andra man, med hvilken hon hade 4 friska barn, hvilket
i Enare anses för stor tröst på ålderdomen; ty här finnas ej för-
lorade söner, och barnen äro sina föräldrars stöd.

Sedan högtiden var förbi, begynte här en lifrig trafik. Här
fanns väl ingen Handlande, men så mycket flere bönder från
sydligare socknar med bränvin, jernsmide, hampa m. m. Mig
oroade dock ingen, utan jag fick ostörd hvila efter mitt arbete,
medan jag väntade på karavanens aftåg, hvilket ansågs nödigt,
emedan vägen härifrån söderut sades vara obanad. På Enare sjös
släta yta gick resan sedan lätt, och jag anlände första dagen till
Ivalojoensuu, 6 mil, åtföljd af handlande bönder från Kemiträsk,
Sodankylä och Enontekis. Alla inqvarterade de sig i en bond-
stuga. Såren i mina fötter hade jag låtit helna. Smärtan och
svedan i dem hade upphört, men svullnaden i kroppen tycktes
tilltaga. I öknen fortgick resan med god fart, men så snart jag
kom till någon nybyggare eller bonde, hvilade jag mig. Efter
det nog kalla nattlägret i Suomu fjellkåta uppvärmde den härliga
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solen luften och Apollos gyllene vagn tycktes liksom höja och
sänka sig på hvalfvet, allteftersom vi passerade höjder eller
dälder. I djupa dalar syntes hon alls icke, men visade sig åter
desto härligare, då vi efter några minuter kommo på höjder, samt
skänkte oss en angenäm värme på de snöhvita fjellen. Komna
till foten af Luirontunturi, märkte vi på himlahvalfvet ett litet
men tjockt moln. Jag befarade oväder på fjellet, men Lappen
förklarade molnet icke vara farligt. ,,Det är", sade han, ,,blott en
obetydlig snömassa, som ej förmår gå öfver fjellet, utan har ut-
tömt sig, förrän vi hinna dit. Se, huru solen lyser vackert of van
den långa fjellkedjan; der är allt stilla, lugnt och klart". Vi
hade hunnit till den höjd, der gran och tall upphöra att växa,
då vi möttes af några hundra alnar obanad väg, der den lilla
molnfläcken, som nu var försvunnen, lemnat sin snö, hvadan
således Lappens förutsägelse slagit in. På fjellet fanns en källa,
hvars vatten rinner både mot Bottniska viken och mot Ishafvet.
Vid källan är en stenstod upprest. Der läto vi våra renar pusta.
Källan var snöbetäckt, som om vintern; men knappt hade vi
rest en half timme i det starka solbaddet, innan vi sågo bäcken
rinna. Vi följde samma kurs som bäcken, tills den försvann i
Luiro träsk, som ännu var isbelagdt och kunde befaras.

Nu hade all min fruktan för fjellresans besvärligheter upp-
hört. Vår väg gick nu dels öfver jemna marker, mossor och
sjöar, dels genom resliga skogar, och före solens nedgång hade vi
uppnått Korvanen hemman, det nordligaste i Sodankylä socken,
sedan vi tillryggalagt sju Finska mil. Björkens stam, som på
fjellet är låg och krokig, var här lång, dess bark hvit och dess
krona yfvig; furan var qvistfri och rak, och granen såg ut att
vara stolt öfver sin reslighet. Vi voro dock ännu knappt 4 ä 5
mil ifrån fjellryggen. Vegetationen söder om fjellet rönte sålunda
föga inverkan af dess närhet. Luirontunturi med sina hundrade
fjelltoppar är väl ett af Finska Lappmarkens betydligaste fjell,
men det minst besvärliga och minst farliga för den resande att
öfverfara. Det omges å begge sidor af väldiga skogar, särdeles
på den södra. Den däld eller det pass, hyarigenom öfverfarten
sker, är skoglös endast under en sträcka af föga mera än en half
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mil. Detta är det enda egentliga fjell man passerar emellan Uts-
joki och Bottniska viken. Petsikkotunturi, emellan Enare och Uts-
joki, är väl en fjälltrakt, men har icke så betydlig höjd, och
der man färdas fram växer myr- och dvergbjörk nästan öfver-
allt, äfven på de högst belägna ställen.

Redan hos Pehr Korvanen, den första nybyggaren eller
bonden söderom fjellkedjan, oaktadt mycken smuts och osnygg-
het var der rådande, framlyste stor välmåga, liksom ock hans
välvilja och gästfrihet var stor. För den eljest föraktade och
öfversedda Lappen frambärs här väldiga filbunkar. Å hemmanet
funnos mellan 20 och 30 kor samt 60 ä 70 får. Mot smör, ull
och hudar tillbyttes Ryskt mjöl ifrån Enare. Jemte en mager,
ruskig, långhårig och vanskött häst, åt livilken ej bestods annat
stall än fähusets förstuga, funnos å hemmanet par hundrade
renar, hvilka i närmaste skog sköttes med omsorg, men åt hästen
lemnades nästan ingen vård. Mina följeslagare togo här af mig
ett rörande afsked och begåfvo sig tillbaka öfver fjellet till
kusten, der de under den tre månaders långa dagen skulle ur
Ishafvets böljor förskaffa sig föda för påföljande vinter, och jag
fortsatte min kurs mot lyckligare lottade sydligare nejder. Det
enkla, öppna och förtroliga sätt i tal och åtbörder, som varit ett
utmärkande drag hos mina förra skjutskarlar, fanns icke hos
dem, som beledsagade mig härifrån. Jag tillspordes vid stock-
elden icke mera, såsom förr, i det religiösa, sedliga och dygdiga,
utan man begärde af mig råd i rättegångsmål, anmodade mig att
förklara innehållet af medhafda protokoller, syneinstrument och
andra rättegångshandlingar m. m. Dervid framträdde en gång
en eländig, hopkrumpen Lappe, utan papper och protokoller, och
beklagade sig vara af en Pinne bortdrifven från sitt hem, hvilket
denne genom nybyggessyn fått sig tillerkändt.

Å Luiro hemman i Sodankylä sockens Sompio by fick jag
byta den rankiga renahkion mot en lång och beqväm Finsk laituri
(släde), i hvilken jag under färden kunde ligga rak som i en säng,
hvartill den äfven å nattlägerställena, der den drogs in i stugan,
af mig begagnades. Jag hade redan några dagar rest inom Fin-
lands landamären utefter det stora Kemi vattensystemet och haft

11
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dels bättre, dels sämre nattqvarter. Många dagars resa hade jag
ej mera till stora landsvägen, der särskilda rum för resandes
räkning alltid hållas uppvärmda. Jag var emedlertid ganska
nöjd, då jag en afton tog nattqvarter å en för mig välkänd gäst-
gifvaregård vid Kemielf, der jag förut ofta legat öfver natten i
värdsfolkets rum och rönt mycken välvilja. Värdinnan såg dock
emot vanligheten ganska butter ut. Hon bar på sin arm ett
barn, hvilket skrek med full hals, utan att någon kände till dess
åkomma. Vi voro redan färdiga att lägga oss i det stora bo-
ningsrummet, minst ett antal af 20 personer, gårdsfolket inbe-
räknadt, då värdinnan hoppade jemnfota upp från golfvet under
det häftigaste skrik och de grufiigaste förbannelser öfver alla
Lappmarkens troll och styggelser, som följde med mig och« några
minuter före min ankomst till huset angripit hennes friska och
goda barn. Kyktet om min sjukdom hade redan kommit till den
ända till raseri uppbragta värdinnans öron. Nu såg hon sjelf
min usla belägenhet. Hennes ,,into" (extas) hade i ett nu hos
henne väckt den tro, att Lappmarkens troll sväfvade omkring
mig och hade angripit äfven hennes barn. Dessa troll ville hon
nu medelst besvärjelser förjaga till de orter, hvarifrån de kommit
eller blifvit utsända för att plåga oss begge. Ännu sedan elden
släckts, väsnades hon om natten med dessa objudna gäster; men
småningom lugnade sig barnet, allt blef tyst och stilla, och jag
fick, oaktadt rummets myckna värme och talrika befolkning, en
lugnare natt, än i början var att förmoda. Om morgonen kunde
jag svårligen öfvertyga värdinnan om hennes villfarelse och om
sjukdomens naturliga orsaker så väl hos mig som hos barnet.

Kort derefter befann jag mig redan på den stora allmänna
landsvägen vid Bottenvikens strand och tyckte mig då vara i
sjelfva upplysningens land, långt borta ifrån den Lappska naivi-
teten och de Lappska fördomarne. Min resa gick långsamt, ty
jag hvilade mig ofta. Vid ett sådant tillfälle blef jag ganska
hårdt anfäktad af ställets hjertegoda och tjenstvilliga värdinna
för det att, enligt hennes förmenande, trollpackor och hexmästare
under fastlagstiden inträngt i hennes fårhus och klippt ullen ifrån
fårens hjessor. Förlusten tyckte väl jag icke hafva varit stor.
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då i öfrigt någon skada icke gjorts. Men gumman ansåg sin
wfårlycka" hafva blifvit derigenom förstörd och befarade att detta
hexeri skulle medföra olycka med afseende äfven å hennes öfriga
kreatur. Ovän har visserligen gjort detta, fortfor gumman och
ville underrätta sig af mig om Lappska troll, som kunde omintet-
göra det hotande onda, hvilket hon med egna krafter ej ansåg
sig vara i stånd att afvärja. Hon är väl, sade hon, alltför gam-
mal för att sjelf afhemta dem från deras aflägsna land, men om
jag kunde anskaffa henne sådana, vore hon villig att betala mig
hvad som helst. Efter många föreställningar afstod hon från sin
afsigt att få öppna ödets bok och beslöt sig för att afbida följ-
derna. Några år derefter, då jag åter träffade henne, var hon
ytterst tillfredsställd öfver att ingen olycka drabbat hennes hus
eller hennes ladugård, men erkände uppriktigt, att hon lefvat i
den tro, att jag genom trollkonster, som jag skulle inhemtat i
Lappmarken, afvisat det onda; ty hon stod fast vid, hvad hon
hört af gammalt folk, att när påsktroll och hexmästare under
fastan bedrifva ofog, sådant vore ett förebud till olycka och
vantrefnad i ladugården, om man ej lyckades få reda på, hvari-
från det onda kommit, och genom i sådana saker förvärfvad kun-
skap afvisar det.

Till Påskhelgen anlände jag till Uleåborg. Några Nord-
män, hvilka genom Utsjoki färdats till Torneå, hade der berät-
tat om min sjukdom, och ryktet ville veta, då det kom till Uleå-
borg, att jag redan var död. Afmagrad, förändrad och affallén,
som jag var, blef jag knappt igenkänd af mina här bosatte brö-
der. Den första aftonen förnöttes under samtal med anhöriga,
vänner och Läkaren. Sjukdom och trötthet verkade, att mina
berättelser om öknens folk snart voro slutförda. Den för mina
öron alldeles ovana politiken blef talämnet. Greker, Nederlän-
dare och hela verldens folk fingo passera revy. Krig och örlig
lågade dock på vederbörligt afstånd från oss. Handeln florerade
och vår allmoges tillstånd hade förbättrats. Ännu samma afton
applicerade Läkaren å mina vådor starkt dragande salvor. Dagen
derpå framlemnades åt mig en hel låda med bref och paketer,
dels öppnade, dels oöppnade. Af ovisshet, om jag mera var vid
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lif, hade man icke afsändt dem till Utsjoki. De voro från in-
och utländska naturforskare och litteratörer. Sjukdomen fortfor
att vara plågsam, och i mer än en månad måste jag än hålla
sängen. Småningom begynte jag att gå uppe, och rörelse i den
friska sommarluften tillstyrktes af Läkaren.

Efter det jag undergått en brunnskur och begynt taga varma
salta bad tilltogo hälsan och krafterna till den grad, att jag vå-
gade tänka på att återvända till min tjenstgöringsort. Resan
företogs i så god tid, att blott några mil om dagen behöfde till-
ryggaläggas för att hinna fram till Jul. Till Sodankylä kyrka
var godt slädföre. Efter behönig hvila der följdes jag af några
bekanta till Siurumaa hemman, 1 1/i mil. Stället var trefligt och
bördigt, men frostömt. Ute på gården emottogos vi af en gråhårs-
man med krus och artighet, som utvisade verldsvana. Han var
vid vår ankomst klädd som allmogen på orten, men kort der-
efter uppträdde han i rynkad rock med förgyllda knappar. Detta
klädesplagg var förfärdigadt i Stockholm under konung Adolf
Fredriks regering på 1760-talet. Han frågade, om han fick kalla
mig bror, emedan han varit skol- och akademiekamrat med min
fader. Rent och dygdigt väsende kunde läsas i hans anlete, tal
och uttalade bedömanden. Han var af allmogen aktad och ansedd,
hade i ett hälft århundrade varit deras rådgifvare och freds-
domare samt var en mångkunnig man. Han talade icke utan
sakkännedom i litteratur, ekonomi, historie och särdeles i natur-
vetenskap. Bland sina Lärare afgudade han Linné, värderade
Rudbeck och Celsius. Den förstnämnde hade han afhört i två
år, fört under hans privata och publika föreläsningar nog-
granna anteckningar, hvilka han ännu hade i behåll. Linnés
handstil förekom på ett och annat ställe, der han rättat hvad af
eleven blifvit orätt uppfattadt. Jag ville köpa af honom dessa
anteckningar. — »Nej", svarade han, ,.jag vill behålla dem till
åminnelse efter salig Herr Linnéus. De påminna mig om att jag-
varit på vägen till Parnassen, men farit vilse i Lappmarkens
öknar. För femton år sedan var här en stor hungersnöd. Hä-
radshöfdingen E. erbjöd mig då för dessa anteckningar en tunna
råg, men jag åt hellre bark och behöll mina anteckningar; de
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skänka mig nöje i det de erinra om den fordna glada tiden."
På ett ställe hade gubben antecknat: ,,År 1745 är jag född. Min
far var Landsfiscal, vice Kronofogde och Kronolänsman i Sodan-
kylä Nils Matlein. Ar 1758, den 25 September, inskrefs jag som
Studerande i Åbo akademi. Efter att hafva studerat der två ar,
conditionerade jag i hederliga hus, fortsatte mina studier i Upp-
sala och blef Kammarskrifvare i kongl. kammarcollegium i Stock-
holm". Jag måste för honom namngifva nuvarande Professorer i
Åbo. Af dem kände han icke andra än von Hellens eller ,,Hel-
lenius". Vi afhörde salig Linnéus länge tillsammans, men yngre
var han än jag; så förändras tiderna, suckade gubben. Jag frå-
gade honom, hvarföre han valt sin boningsort här. ,,Till min
olycka", svarade han, ,,hade min fars kunder, några rika Lappar,
varit mina dopfaddrar. De hade skänkt mig till faddergåfva några
renar, hvilka efterhand förökat sig och slutligen utgjorde en stor
hjord. Jag reste från Stockholm på permission i af sig t att hälsa
på mina föräldrar och sälja mina renar, för att sålunda få accord-
summa till en fogdetjenst. De utgjorde då flera hundrade. Men
fattigdom var i landet och ingen köpte dem. Jag trodde att
dessa kreatur jemte ett nybygge här uppe skulle skänka mig
lugnare dagar än min extra ord. tjenst vid kammarcollegium.
Allt gick väl i början, men frostar inträffade snart och mina
renar dogo i en här då gängse rensjukdom. Då var jag redan
gift med en qvinna från orten och det var för sent att återgå
till mitt förra. I tjugu år lefde jag i fattigdom, men Herren
har åter välsignat landet, och mina söner äro idoga arbetare.
Kanske har Gud utsett mig att odla denna vildmark". Numera
hade han åter kommit i välstånd och i huset fanns 30 kor, 4
hästar samt en mängd renar och får. Mitt besök smickrade så den
gamle, att han följde mig till sin bror i Kelujärvi, 3/4 mils väg.
Brödren hade i tiden varit Bränvinsfiskal vid ett kronobränneri,
men var nu hemmansägare, ehuru mindre behållen, af orsak att
han icke haft stor hjelp af sina barn. Han hade i nacken en
stor utväxt, hvilken besvärade honom mycket. För denna åkom-
ma hade han väl sökt hjelp hos Läkare, men ingen hade vågat
sig på operationen. Sådan verkställdes slutligen af en qvack-
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salvare på landet och med lycklig utgång. Den aflägsnade svul-
sten säges hafva vägt 9 1/2 skålpund.

Härifrån upp till Kiurujärvi, 2 mil, hade resan kunnat göras
på tre timmar med renar, som funnos till hands, men Fiskalen
var beställsam och ville skjutsa mig med häst. De andre åkte
med renar och kommo fram klockan 9 om afton. För oss gick
färden långsammare. Oväder uppstod, vi förvillades på mossen
och dröjde hela natten på vägen. Så illa blir man stundom be-
tjent af en påtrugad, om ock välvillig tjenst.

Om jag icke medfört en säker thermometer, hade jag icke
kunnat föreställa mig klimatets mildhet. Sällan sjönk thermo-
metern under 15 å 16 grader Celsius, och likväl frös jag, så
välklädd jag än var; men jag var ock ännu så svag, atfhvarje
intagen förfriskning dref mig till svettning, ehuru jag i allmän-
het hade en känsla af kyla i kroppen. Denna känsla kunde för
en stund fördrifvas med varmt kaffe eller stark rörelse i ren-
pulkan, men den uteblef icke länge, då jag kom i stillhet. Lik-
väl tyckte jag, att aptiten var större än de föregående åren i
mitt sunda tillstånd; och ehuru det alltid derförinnan varit mig
vämjeligt att se Lapparne förtära uppsmält renfett, som de nyttja
såsom sås till färskt renkött, smakade detta mig nu bra, och jag
förtärde af sådana feta saker icke mindre än Lapparne, utan att
må illa.

Utan vidare äfventyr framkom jag i god tid före Jul till
Enare och afvaktade der allmogens ankomst. Embetsgöromålen
föreföllo mig nu vida tyngre än förut. Hittills hade jag aldrig
vetat af någon trötthet i kyrkan; nu deremot, då, som vanligt är
andra dag Jul, nästan hela församlingen gick till Nattvarden,
var jag nära att digna under förrättningen, och mot slutet blef
det mig ogörligt att verkställa utdelningen, utan att hvila mig
emellan hvar duk.

Ogynnsammare var resan emellan Enare och Utsjoki. Mycken
snö hade fallit, resan gick trögt; i stället för vanliga två, måste
tre nätter tillbringas på färden emellan kyrkorna. Väderleken var
likväl mild. Högsta kölden var, och det endast en kort tid, 18°
Cels. För öfrigt visade thermometern mestadels emellan 10 och
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13 grader under fryspunkten. Men den, som aldrig företagit en
fjellfärd, kan näppeligen göra sig ett begrepp om de besvärlig-
heter, för hvilka man under en sådan vid snöyra är utsatt. Intet
tecken till väg eller märken, som skulle vägleda den resande:
man ser endast ett haf af snö och is, bildande åsar och dälder,
hvilka kunde förliknas vid en af stormen upprörd sjö, der vå-
gorna stelnat; stormen rasar och drifver snön såsom en rök.
Renarne hvarken vilja eller orka framåt. Lappen gör sitt bästa
i att skida eller vada förut, faller in i ojemnheter, hvilka, såsom
det synes, bildas af isstaplar eller berg i olika skepnader och
olika färg, en del hvita, andra isblåa och betäckta af hal snö.
Under sådana förhållanden fortsattes resan från det vanliga natt-
lägret, Kassa-ednam, tidigt om morgonen, och efter mödosammaste
arbete kommo vi, alla uttröttade, kort före midnatten till det
efterlängtade målet för dagens resa, Mjerasjavre kåtan. Der
togo vi nattläger; de som ej rymdes i kåtan, stadnade ute.
I kåtan lågade en sakta eld på golfvet, men vinden genomträngde
väggarne och den af värmen från vår brasa uppvärmda snön på
taket förvandlade sig till vatten, rann igenom taket och fuktade
vår enkla och kalla bädd, der vi om morgonen funno snödrifvor
emellan väggen och våra ryggar. Likvisst voro vi glada öfver
vår lyckliga ankomst dit; hvilan var angenäm, sömnen god, och
när vi vaknade, voro väderleksförhållandena vida gynnsammare.
Den af föregående dygnets mödor ansträngda kroppen skonades
ej, utan resan fortsattes genast. Nedkomna från fjellet, anträf-
fade vi der en af åren böjd gubbe, som med vandringsstaf i han-
den satt på en mossbelupen och isbetäckt hälla. Hans pels var
hårlös och utsliten och han såg ut som om han väntade här sin
sista stund, ty än återstodo för honom 4 ä 5 mil till Utsjoki.
Han hette Aslak Paut, af Lapparne Laut Aslak kallad, d. v. s.
Nämndeman Aslak. Han var i sitt 70:de år, hade fordom varit
den rikaste renlappe i Utsjoki och ortens mest ansedda Nämnde-
man. Dels genom särdeles frikostighet, dels genom missöden,
som drabbat hans renhjord, hade han råkat i yttersta fattigdom.
Han hade två söner i Norrige, hvilka der genom fiskeri kommit
sig till välstånd. De hade inbjudit gubben till sig, för att hos
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dem njuta kost och vård. Nu fick gubben af oss fri resa till
Utsjoki, der den ena af sönerna var honom till mötes och med
glädje förde honom till sitt hem.

Ehuru icke till min hälsa återställd, var jag dock glad att
åter befinna mig hemma, om ock i ett land, der jag nu var om-
gifven af en himmel utan sol och en jord utan skog och grönska.
Jag hade inträdt i naturens stora sorgehus, der endast några fog-
lar och vilda djur qvarstadnat och, då de af mig icke oroades, nal-
kades mina bopålar; der intet träd gaf skydd, ingen källa vatten.
Väl är knappast någon trakt rikare på springkällor än de Lappska
ijellen. Men då vattnet under den kalla årstiden ifrån jordens
gömmor flyter till jordytan, förvandlas det till is, hvarföre man
äfven på en god springkälla om vintern finner endast stör-re och
mindre isberg. Vattnet bereder sig väl ofta nya öppningar under
snön, men äfven dessa tillfrysa i sin tur.

Sjukdomar voro äfven bland Lapparne i år mera gängse
än vanligt. Fiskfänget hade varit dåligt, på vildt var brist och
renarna vantrifdes samt ledo förföljelse af vargen, ty vintern
var så stormig att Lapparnes tält ofta skadades af starka vind-
stötar, och i sådan väderlek kan renhjorden icke väl skyddas för
detta ortens farligaste odjur, utan de förskingrade renarna blifva
ofta dess rof. Dylika landsplågor sades härröra af menniskors
elakhet och Guds godhet, som derigenom ville locka sitt folk på
bättringens väg; ty ,,Gud ej förskjuter, Han pröfvar blott", var det
allmänna valspråket. Dessa och dylika berättelser utgjorde ämnen
för dagen. Men smärtsammare än allt detta voro för mig de
underrättelser, som åtskilliga Lappar och Qväner från Vest-Fin-
marken medförde. De saknade Prest på egna trakter och hade
inträffat här för att fira Nyårshelgen och för att deltaga i den
Finska och Lappska Grudstjensten samt begagna salighetsmedlen.
De meddelade mig, att min välgörare och vän, Prosten Jordan,
hvilken sistlidne vinter räddade mig ifrån mitt elände, hade
afiidit. Han, med sin sällsynt höga bildning och sina ovanliga
egenskaper, kunde icke uthärda Finnmarkens mörker och dermed
förenade lefnadssätt. Han hade redan i några år då och då,
och kanske redan före sin flyttning till Finnmarken, varit an-



— 169 —

gripen af djup melancholi. Söndagen före första Advent hade
posten om morgonen medfört för honom obehagliga nyheter, och
efter förrättad Gudstjenst befanns han hafva omkommit i Stor-
vandet, ett nära hans prestgård befintligt vattenfall, hvilket han
ofta under lifstiden prisade för dess skönhet och dess kristall-
klara vatten, och som i hans ensamhet i detta hårda klimat ut-
gjorde ett dagligt föremål för hans promenader. Hans kläder
voro med omsorg lagda på en sten, och afklädt upptogs hans lik
än samma dag från denna farliga Charybdis af de sina, med till-
hjelp af de skriftbarn, hvilka han just nu skulle bereda till den
heliga Nattvarden. Så slutade denne store talare, den moderna
och klassiska litteraturens samt philologiens snillrika dyrkare, sina
dagar, till stor sorg för Norrige och särdeles för det Norska pre-
sterskapet, som af honom väntade en aktad Biskop och som de
redan ansågo för och kallade Norges heder. Han hade kanske ock
varit lämpligare att bekläda en biskopsstol än att tjena som
pastor i Finnmarken. Han bebodde väl Finnmarkens härligaste
fläck, Alten Talvig, men det hörde till hans som andra Presters i
Finnmarken öde, att nödgas betjena flera kyrkor, och under det
sista året af sin lefnad hade det ålegat honom att hafva vård-
nad äfven om Ost-Finnmarkens församlingar med sina sju kyrkor.
Dertill var hans physik för svag, och han torde just detta år ådra-
git sig flera förkylningar. Vid sin död lemnade han efter sig
fem barn och enka i det tillstånd, att hon några veckor derefter
blef mor för det sjette. Deras sammanlefnad skall hafva varit
lyckligt. Han var den andra Presten i Vest-Finnmarken, som
sedan min ankomst till Utsjoki blef ett offer för klimatets hård-
het. Derförinnan hade Pastor Daa, under en febersjukdom, stel-
nat af köld. Professor Zetterstedt yttrar i sin resebeskrifning
om Jordan, bland annat: ,,Latin, Tyska och Franska talte han
som sitt modersmål. Ej hade han varit många år i Finnmarken,
men hade gjort bra stora framsteg i sina åhörares språk, Finskan
och Lappskan".

Må hans stoft; hvila i frid!



Sjette året.
1825.

JJet sekellånga året 1824 hade gått till ända. En sömnlös ny-
årsnatt hade ledt mina betraktelser från det förflutna till det
ingående året. Samlingen Nyårsdagen och derpå följande Sön-
dag var en af de största, emedan ingen Prest fanns i Finnmarken.
Redan den 3 Januari före middagen skingrades folket. Endast
den gamle Laiti stadnade qvar hos mig, och vi sysselsatte oss
med Lappska språket. Den 6 Januari var ingen egentlig sam-
ling, blott några personer inträffade, hvarföre Gudstjenst med
dessa få förrättades å prestgården med sång och bön. De afreste
samma dag och med dem äfven Laiti.

Vintern var den blidaste af alla vintrar jag öfvervarat i
Utsjoki, men stormig och ostadig. Medeltemperaturen var för
Januari—7,ie, Februari — 10,02, Mars — 6,38 och April—1,47°
Celsius. I Januari månad var nästan ingen hel dag samma vä-
derlek beståndande, och icke stort jemnare var den i Februari.
Den 10 Januari uppstod middagstiden ifrån S. en mycket stark
storm, som väl var jemn, men dock gjorde någon skada på de å
backen invid prestgården belägna kyrkostugorna. Stormen sak-
tade af mot natten, men midnattstiden uppstod ett ännu förfär-
ligare oväder från NW. Det medförde snö, orkaner och väder-
hvirflar; luften dallrade, i bergen dånade det, husen brakade och
jag tyckte att taket på mitt boningshus lyftes upp och nedföll
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åter på sin plats. Detta var dock endast inbillning; ty efter
stormen befanns det vara oskadadt. Ovädret rasade på många
ställen med sådan häftighet, att resande, som färdades i fjell-
trakterna, icke kunde afspänna sina renar, utan lemnade dem
med sina ahkior för vind och storm och sökte skydd bakom
stenar och klippor, i bergskrefvor och branter, der de i ett nu
öfvertäcktes af snö. De Lapptält, hvilka voro uppslagna på
öppna fjelltrakter, vräktes omkull och bortfördes af stormen eller
begrofvos under snön. Kläder och victualier, hvilka förvarades
på kråkor — så kallas af Lapparne ett slags lafvar, uppförda
vid deras kojor, så högt från marken, att hundarna ej' åtkomma
de på dem förvarade födoämnen och skinnplagg — gingo antingen
helt och hållet förlorade eller blefvo åtminstone tillsvidare oåt-
komliga. Renarne, lemnade af vallhjonen för sig sjelfva, sking-
rades kring nejderna. Taken på flera timmerhus vid elfsträn-
derna och på kyrkobacken blefvo ganska illa medfarna. Till och
med kyrkan och uthusen å prestgården, hvilka dock voro solidare
byggda än Fiskarlapparnes stugor, togo skada af orkanen, och min
bostad låg formligen inbäddad i snö ända till takröstet. Snön ut-
gjorde nu ett förträffligt skyddsvärn för fönstren, hvilka eljest tro-
ligen af vinden inslagits, såsom ett par gånger skall hafva inträffat
under mina företrädares tid, hvarföre man i stället för förut
begagnade stora rutor hade insatt små. Om morgonen var utan-
för förstugudörren en 4 1/2 aln djup snövall, som stängde utgån-
gen för mig, ehuru dörren var att öppnas inåt. Hos mig uppe-
höll sig för tillfället såsom gäst en före detta Köpman Balk, en
man af jättestorlek och ehuru redan emellan 50 och 60 år, stark
som en Herkules. Han ansåg saken som ett lekverk. ,,Jag har",
sade han, ,,i mera än 30 år bott i Finnmarken och är van vid
sådana småsaker". I hast fattade han tag i en väldig jernspade,
som fanns till hands, och begynte dermed undanskaffa snön.
Liksom ett }o*väder flög den ännu porösa snön undan för den
väldige Nordmannens jättearmar, och innan kort hade han åstad-
kommit en öppning, genom hvilken han, svettig och något and-
fådd, kastade spaden åt min dräng och bad honom ,,sörge for
Besten". rSådana drifvor", sade han, ,,äro om vintrarne icke
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sällsynta i Tanamynnet, Omgång och Hopseidetu, der lian bott
under största delen af sin trettonåriga vistelse i Finnmarken*).
Flera Lappkåtor blefvo insnöade. Hos en i min närhet uppåt
elfven bosatt fattig Fiskarlappe, Anders Clementsson Lille,
blefvo fyra barn sålunda instängda för 2 1 / 2 dygn, emedan
här, såsom alltid i Lappkåtorna, dörren var att öppnas utåt
och snömassan utanför tryckte på. Föräldrarna voro resta till
Varanger för att derifrån förskaffa sig lifsfornödenheter, och
de knappa matförråder, som lemnats åt de i hemmet qvar-
blifna barnen, voro beräknade att räcka till den för föräldrarnes
återkomst utsatta dagen. Men föräldrarne blefvo af ovädret
hindrade att på bestämd tid återvända. En omtänksam Lapper

John Josephsson Klockar, hvilken hade sig bekant föräldrarne»
resa till Varanger, passerade kort efter stormen Utsjoki elfdalen
med sin raid, kommande hem från fjellbygden. Han hade
ymniga matförråder och gjorde en liten omväg för att besöka
Lilles kåta och efterse, huru de hemmavarande barnen redt sig
under ovädret, och bibringa dem all möjlig hjelp, om de än stodo
att hjelpas. Vid hans ankomst till stället syntes ingen kåta;
endast ett stort snöberg var på den plats, der kåtan stått. Han
beg}Tnte att undersöka snömassan, fann kåtan på sin plats och
kunde ifrån takhålet meddela sig med barnen, som redan i när-
mare par dygn varit utan eld och mat. Han beredde dem utgång
ifrån kåtan samt försedde dem med ved och mat. De platser,
hvilka hade höga berg eller fjell åt nordvest, ledo mest, ty der
gjorde den från fjellen nedstörtande så kallade rossvinden än
större nederlag. Detta oväder sträckte sig äfven öfver hela Finn-
marken. Man hörde klagolåt ifrån Alten, Porsanger och Laxe-
fjorden, och ingen kunde påminna sig så starka orkaner och så
häftig storm.

Ovädret stadnade och de, som varit på längre Julresory

*) Af bebodda orter i Finnmarken anses Omgång, Sverholt, Hop-
seidet och Kjelvig vara mest utsatta för stormar och orkaner. Man vet
att dessa orter fordom äfven om vintrarne varit bebodda; men äro nu till
vintrarne, och det af goda skäl, ödelemnade. Men somrarna igenom ära
fiskarbåtar och Ryska lodjor i stor mängd der att anträffas.
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kunde återvända, hvarigenom vägen åter uppkördes jemväl i Uts-
joki. Äfven Herr Balk afreste, då det närmade sig mot slutet
af månaden. Sedan jag, efter hans afresa, på någon vecka icke
träffat menniskor, kände jag behof af sällskap. Jag företog der-
före en spatserfärd till den närmaste Fiskarlappen, hvilken bodde
vid Utsjoki elfsmynnet, ej fullt en mil ifrån prestgården. Vägen
var nyss uppkörd af den Norska posten, som här passerat den
föregående natten. Väderleken var mild, och middagstiden visade
sig solen. Jag var på halfva vägen till Hellanders stuga, dit
jag sträfvade, då jag hörde något skrammel, troende mig möta
menniskor; men till min stora förvåning var det en varg, som
lunkade emot mig på den jemna vägen eller rättare i det släta
spåret efter ahkior. Han hade fastnat i en räfsax, som han
med temmelig lätthet drog efter sig, men syntes likväl hysa föga
hopp om att kunna tappert försvara sig, ännu mindre hade han
mod att anfalla mig. Knappt hade jag bemärkt detta förhållande,
innan jag såg en Lappe, svettig, uppbragt och andfådd, springa
efter vargen, som sålunda kom emellan tvänne fiender och hade
ingen annan utväg, än att hoppa i den djupa snön på sidan om
vägen, der Lappen snart upphann honom. Han gaf sig icke tid
att använda sin väldiga knif — en sådan hänger alltid vid hvarje
Lappes sida — utan gaf den med sin staf slag på slag, tills
besten låg utsträckt på marken, och medan vilddjuret redan låg
död på drifvan, utöste han ännu öfver det föraktliga smädeord,
såsom kumpe, koranas, fastes navte m. m. (d. v. s. varg, hiskelig,
fula djur). Uti sin ifver och sitt raseri hade han icke ens märkt
min närvaro, innan han något lugnat sig. Utgången om morgon
vid dagningen, hemkom jag icke ifrån min visit, förrän sent om
qvällen. Efter par dagars hemmavaro kom Samuel Mattsson
Laiti för att hälsa på mig och tillika föreslå att JRenlappen Pehr
Larsson, Läras Pierra kallad, vid nästa möte skulle förordnas
till Kyrkones Sexman eller, som det på hans språk hette, Girko
olmaj. Man ansåg honom äga goda egenskaper dertill. Han var
boksynt, flitig läsare af Guds ord, känd för christelig vandel m. m.
Sedan Samuel Mattston uträttat sitt ärende och hvilat sig något,
ville han återvända, men stadnade på min begäran qvar, för att
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vara mig behjelplig vid studium af Lappska språket, hvari jag
redan tidigare haft mycken nytta af honom. Tidigt följande
morgon, då vi skulle börja vårt arbete, ville han nödvändigt
berätta mig en dröm, som han haft föregående natt. Han hade
drömt, att Köpman Esbensen från Vadsö inträffat hos mig och
ställt på mitt bord en större hög guld- och silfvermynt. Herr
Esbensen var en man med mer än vanliga kapitaler, och Laiti,
som alltid var en välkommen gäst i mitt hus, fägnade sig icke
litet öfver sin dröm, som han säkert trodde gå i fullbordan. Det
dröjde icke många dagar, förrän Samuel en natt inträdde i mitt
sofrum, sömnig liksom jag, men innerligen förnöjd, och yttrade:
,,nu är Esbensen här, ehuru Ni skrattat åt min dröm". Det var
vid pass klockan 12 om natten, som Esbensen inträffade, utanför
min boning. Han ledde sin ren intill fönstret af det rum, der
mitt husfolk låg, och ringde på klockan, som hängde på renens
hals, hvaraf folket vaknade, och Samuel var ej sen att under-
rätta mig om Esbensens ankomst. Under det jag klädde mig,
såg jag denne ifrån mitt fönster i det klara månskenet och upp-
manade Samuel att bjuda honom stiga in, men Samuel svarade,
att den resande sagt sig vilja dröja dermed tills jag vaknade
och hade tändt ljus. Den tiden voro fosforstickorna ännu icke
kända, och knappt hann Samuel blåsa upp eld, förrän jag var
klädd och Esbensen inträdde.

Esbensen hade en son, hvilken redan länge varit förlofvad
med en ,,Jungfru" *) Klaag från Vadsö och utöfver ett år
väntat på Prest, för att blifva vigd. Redan om hösten 1823
hade Ost-Finnmarkens enda Prest, Prosten Deinboll, rest till det
Norska stortinget såsom Representant från Finnmarken. De unga
älskande hade väl om vintern 1824 varit i tillfälle att af Prosten
Jordan ifrån Alten Talvig låta sammanviga sig, då Jordan på
sin Biskops befallning genomreste Ost-Finnmarken, för att betjena
folket med presterliga förrättningar, och derunder uppehållit sig
hela åtta dagar på Vadsö; men man väntade Prosten Deinboll

*) Så benämnas alla ogifta hederliga damer i Norrige, som ej äro
Fröknar.
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hem i Juni med först afseglande fartyg, och begges föräldrar
önskade att han, framför alla andra, med kyrkans band skulle
förena deras barn, emedan han länge varit föräldrarnes vän samt
de ungas skriftfader och lärare. Detta hopp gick ej i fullbordan.
Prosten Deinboll hade, efter slutadt storting, utverkat sig till-
låtelse att besöka sin födelseort i Dannmark, och förrän han
från denna resa återvände, hade han vunnit befordran till ett
pastorat i Södra Norrige och återkom icke vidare till Finnmar-
ken. Efter det Prosten Jordan i Alten Talvig aflidit, slocknade
således för dem allt hopp att denna vinter få Prest till Ost-Finn-
marken.

Ändamålet med Herr Esbensens resa var i sjelfva verket
att söka förmå mig att komma till Vadsö för att verkställa nämnda
vigsel. Det Jultiden utlysta Februarimötet i Enare inträffade
emedlertid snart, och jag förklarade honom, att jag af den an-
ledning icke nu kunde åtfölja honom. ,,Jag vet det", sade Herr E.,
,,att Herr Pastorn snart reser till ,,Indjager", derföre ville jag
skynda mig, att före deras afresa träffa dem hemma". Då det
nu således fick bero af mig, att utsätta bröllopstermin, kunde
eller ville jag så mycket mindre undandraga mig att betjena
detta herrskap, som jag af dem ofta rönt tjenstvillighet och vän-
skap. Jag lofvade infinna mig, och dagen för bröllopet bestäm-
des, hvarefter Esbensen afreste. Kyndelsmessomötet var talrikt
besökt och bland de besökande äfven en mängd Qväner och Lap-
par ifrån Norska sidan. Måndagsmorgonen den 7 Februari lof-
vade en härlig dag. Februari månads härliga morgonsols härold,
en rodnad, som föregår den uppstigande solen, tittade in genom
mitt fönster. Jag ville så mycket mindre förneka mig nöjet att
njuta af den friska luften, som jag de två föregående dagarne,
då jag var sysselsatt med allmogen, ej varit ute och nu hade att
emotse det första angenäma solsken under året. Hvad östern
lofvat, inträffade. Solen uppsteg härlig och skön. Vid min åter-
komst erfor jag att menigheten ännu icke afrest, emedan Hög-
man i dag, enligt hvad jag nu erfor, skulle bära upp ,,värro"
(skatten). Under hela tiden jag varit i Utsjoki, hade ingen Krono-
fogde besökt orten. Högman hade nu, efter Norsk metod, sjelf
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på kyrkovallen utlyst uppbördstermin och bestämt uppbörden till
i dag. Ehuru jag var fri for allt hvad utlagor hette, beslöt jag
inig dock för att gå till uppbördsstället, Högmans kyrkostuga,
emedan jag var intresserad af att åse denna vigtiga förrättning.
Högmans stuga var ytterst liten, hvarföre gubben utanför densam-
ma inrättat åt sig ett slags bord, vid hvilket han satt på en pall
med väggen till ryggstöd. Omgifven af hela Lappallmogen, satt
han här med stora, i breda messingsbeslag infattade brillor fastade
på näsan och klädd, icke som vanligt i renskinnspels, utan i blå
syrtut, jemte det den af Fogden underskrifil» uppbördslängden
låg på bordet, hvilket allt gaf förrättningen en viss yttre ståt.
Han undersökte noga prägeln å mynten. Minen var vigtig och
åtbörderna allvarsamma; men framlemnade någon en hel Specie
R:dr, blef blicken blidare. Penningeberäkningen är här den Norska,
eller rättare Dansk Courant. Det minsta belopp, någon betalte,
var en Ort eller 24 skilling Courant, som motsvarar 8 skilling
Svensk Specie. Vår gamla bekanta, John Johnsson Wasse eller
Halfdaler-John, var taxerad till 48 skilling eller half Daler. Då
han trädde fram och frågade, huru mycket han skulle betala, var
det slut med uppbördsmannens allvarsamhet. ,,Nog vet du väl
det", sade han leende. ,,OHo Dala päle don kalkak makset" (hela
halfdaler skall du betala). Då Lapparne märkte, att sjelfva Kro-
nans uppbördsman smålog, begynte äfven de att skalkas. Som-
liga ropade, att halfdaler var för litet för John, andra att det
var för mycket, och somliga, att det så bör vara*). Under
denna munterhet kullstjelptes uppbördsbordet, som var försedt
endast med en fot. Snön var likväl så hårdt tilltrampad, att
allt, som föll ned, med lätthet kunde uppsamlas, såväl penningar
som papper m. m. Klockan 11 f. m. var uppbörden slutad, och
samma dag afsändes uppbördslängderna med extra post till Kro-
nofogden, hvilken bodde i Torneå, jemte qvittence till Kronofogden

*) Lapparne i Utsjoki äro berättigade att sjelfva bestämma, huru
mycket en och livar skall betala af kronoskatten, som för hela församlin-
gen är fastställd till ett fixt belopp. Dervid för uppbördsmannen proto-
kollet. Grunden för fördelningen är en och livars förmögenhet och fångst
under uret.
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att Länsman af honom uppburit sitt qvartal, hvars belopp upp-
börden ungefär lärer hafva motsvarat. Jag frågade Länsman, om
han h vart år här på marknadsplatsen förrättat Kronans uppbörd^
,,Icke sedan några år", var svaret, ,,utan de hafva betalt mig i
sina hem, då jag besökt dem, och då och då enskildt på mark-
nadsstället, merendels med pelterier; men i år ville jag gifva
förrättningen, för de många utlänningarnes skull, större anseende
och vigt" *).

Återkommen från Enare, hade jag, efter hållet möte i Uts-
joki, i närmare åtta dagar pröfvat ensamhetens dysterhet, då en
eftermiddag den vackra Mattsmesso solen lockade mig ut på en
längre promenad, som gjorde mig så trött, att jag hoppades på
bättre sömn än de sednaste nätterna. Jag skulle just begynna
med min torftiga aftonmåltid, då en Lappe, liknande den, hvilken
uppstår ur en mjuk snödrifva, beklädd med renskinn öfver hela
kroppen, utom ögon, näsa och mun, men hel och hållen öfver-
höljd af snö, inträdde i mitt rum med hälsning från Köpman S.
ifrån Tromsö och anhållan ,,om herberge öfver natten i detta
fula väder". Hvar är Köpman? frågade jag. ,,Ute på backen",
blef svaret. Nyss hade ett häftigt oväder uppstått, som likväl
redan några minuter tidigare lärer rasat på fjellet: och det för-
undrade mig så mycket mera, att den obekanta icke genast in-
trädde, utan efter en nyss öfverstånden fyra mils fjellfärd iakt-
tog onyttiga ceremonier. Jag gick med mitt ljus ut i förstugan.
Ljuset slocknade, och på trappan mötte mig den stormande
vinden jemte den resande i snöyran. Vi inträdde åter i förstu-
gan ; men fremlingen lät icke förmå sig att stiga in i min låga
boning, förrän han lemnat hela sin Lappska kostym jemte dess
snöhölje derute. Slutligen sutto vi i ro mot hvarandra, och med
god aptit delade han min tarfliga anrättning. Stormen tycktes
tilltaga mer och mer; dån och sus hördes derute, och min gäst
fägnade sig högeligen att vara under varmt tak. Han berättade,

*) Öfver resan till och vistelsen på Vadsö är under rubriken ,,Anteck-
ningar under en utflykt till Norrige" följande beskrifning (till och med
sid. 195) införd i Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 1856,

267—276.
12
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att just när han ifrån fjellet nedsteg till Utsjoki elfdalen bergen
börjat dåna och snöyran flyta. Hade han rest ut några minuter
sednare eller dröjt några minuter längre på fjellet, hade hans
nattqvarter blifvit der under bar himmel.

På lika sätt, fortfor han, hade hans fader, hvilken under
1789 års krig varit kommenderad att som Läkare tjenstgöra å
Vardöhus fästning, blifvit af en Prestfru här emottagen. Hen-
nes man, Kyrkoherden Sund, var för tillfället rest till Enare. Äfven
fadren hade utfrusen, efter en svår resa öfver samma Jeskadam
fjell, stadnat på gården eller rättare på den skoglösa backen
utanför boningsrummet och skickat sin skjutskarl in med förfrå-
gan, om han som fiendtlig undersåte vågade utan äfventyr för sig
och huset komma in för att värma sig. Då hade Prestfrun
genast trädt ut på trappan samt tillropat den resande: ,,Kom in,
obekante! Konungarne må slåss och kriga, vi skola här uppe
lefva som vänner".

Fjellet Jeskadam, ehuru det, der det öfverfares, icke är af
de högsta Lappska fjellen, är dock bland de äf ventyr ligare. Det
är fyra mil bredt och utgör en sammanhängande fjellsträcka
ända till Peldoivi inom Enare socken. Parallelt med detsamma
på andra sidan om Tana elf ligga Raste- och Keinokaise fjel-
len. Här är ofta storm och oväder, medan det är lugnt i dalar
och dälder, och, hvad värst är, vindarne äro här föränderliga
och förvilla den resande ifrån rätta kursen. En gång hände det,
då jag kom från en sjukbesöksfärd till Outakoski, att vi, som
under hela resan ända till halfva fjellet icke sett något slädspår,
plötsligt kommo in på en nyss uppkörd väg. Vi fägnade oss
deröfyer, tills min förkörare märkte, att det var vårt eget spår.
Vinden hade nämligen vändt sig, och vi, som rättade kosan efter
den, hade åkt i en cirkel i par timmars tid, tills vi återkommo
till vårt eget spår. Till all lycka klarnade himmeln, och vi
kommo samma dag till hemmet.

Som Lapparne äro nyfikna, så ville äfven Kyrkovärden, den
gamle Samuel, tala något med den resande. Han kunde tala något
Norska, blandadt med Svenska. Det första han frågade, var:
,,i hvilka angelägenheter agter Herr S . . . . reise till Vadsö denna
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årstiden ända fra Tromsö, en vei af mera än 50 Norska mil?"
S. svarade Samuel ganska kort, att ,,han ikke agtede at beskrive
sine angelägenheder for nogen, men havde han ikke for at roe
sig foretagit denne besvserlige og kostbare Reise". Jag ville
så mycket mindre visa mig nyfiken rörande afsigten med Herr
S:s resa, som jag sjelf var så godt som resfärdig till samma ort
och ställe för att bivista ett utsatt bröllop. Herr S. var mycket
angelägen att vänta på mig och önskade ,,som fremmed" på orten
få göra ressällskap. Redan i Tromsö ryser man för vinter-
färden till Finnmarken. Hans förslag antog jag gerna, helst han
tycktes vara rådig och rask, munter och treflig, samt i många
saker verserad.

Mina skjutsrenar voro beställda till följande dag från en
åtta mil aflägsen renby, ehuru de ej anlände, förrän på eftermid-
dagen, och resan derföre måste uppskjutas till den derpå följande
dagen. Den företogs då om morgonen så tidigt, att vi första
dagen i god tid framkommo till Polmak, den till Utsjoki när-
maste Norska köpingen, der dock för närvarande inga han-
delsvaror funnos eller på flera år funnits. Köpingens gamla Köp-
man, Herr Kolderup, tillhviskade mig i förtroende, att S. vore
förvist på ett hälft år till Ost-Finnmarken, och liksom öfverlem-
nade till mitt besinnande, huruvida det anstod mig att resa i
sällskap med honom. Åtminstone visste jag nu, menade han,
behandla den förviste som sådan vid min ankomst till ort och
ställe, der Fogeden bodde. S. hade sin förkörare, och jag hade
min, och vi önskade båda lika gerna göra resan tillsammans,
emedan det för oss hvardera var vida säkrare att på dessa äfven-
tyrliga färder vara försedda med två Lappmän. Han förnärmade
mig icke på minsta vis, utan var tvärtom vid nattqvarteren och
på betesställena så treflig, att jag icke ville förlora hans sällskap;
och ännu mindre hade Lapparne, som skjutsade oss, velat um-
bära den ömsesidiga hjälpen de hade af hvarandra.

Vi reste ifrån Polmak vid dagningen. Väderleken var mild,
men luften oklar. Vi betade första gången våra renar på Va-
rangerfjellet, och det i flera timmar, emedan det var det sista
ställe, der renmossa i någorlunda ymnighet fanns, hvarföre vi
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mera sent på aftonen anlände till Varangerbotten, derifrån vi
påföljande dagen reste ut ytterst bittida, i hopp att samma dag
hinna fram till Vadsö. Så skedde ock. Det var tredje resdagen,
högst obetydligt skymt, då vi en klar vinterafton, medan en
härlig aftonrodnad redan glänste öfver byn, med våra renar åkte
utför den närmaste höjden, der byns ungdom och medelålders folk
roade sig med att skurra backe. Här ränndes på skidor, i kälkor
och i pulkor, under det många äldre förnöjdt åskådade de ungas
raska öfningar. Här fingo vi en betydlig tillökning i vårt säll-
skap. På Vadsö finnas inga dragare; renar kunna i brist på
renmossa der icke underhållas, ej heller ser man der, som på
östra sidan, hundar förespända, ja, till och med sällan oxar.
Bland köpingens ungdom väckte det derföre särdeles nöje, att se
en karavan renar. Isynnerhet bidrog det till ökande af deras
nyfikenhet, att de funno de resande vara ståndspersoner, uppas-
sade af tvänne Lappar. ,,Hvem reiser?" ropades. ,,Otsjoga Paappa11

(Utsjoki Presten), svarade Lappen med lika hög stämma, så att
det hördes af alla. Af folkets ropande och stojande blefvo våra
renar uppskrämda — den ena hoppade åt ett och en annan åt
annat håll — hvarföre snart några Norrmän togo rentömmarna
ur våra händer, så att hvarje ren hade sin ledare. Vi voro snart
vid de närmaste fiskarkojorna, ur hvilka folket framkom som
skuggor, samt ökade vårt redan stora och muntra sällskap. I
allas åtbörder kunde man läsa nyfikenhet och artighet, tjenstvil-
lighet och godhet. Sittande i våra pulkor, fördes vi liksom i
procession under folkets glam, barnens skrik och hundars tjut
genom byn, till köpmansgården, der bröllopsstället var och der
man straxt med handgevär och kanoner förkunnade, att resande
anländt till köpingen. På gården, hvars byggnader utgjorde ett
trädslott bland de hundrade kojorna, var värden mig till mötes.
Jag presenterade för honom min reskamrat, Herr S. ifrån Tromsö.
Han kände honom både till namn och ärende. Då han anvisat
mig det rum, der jag skulle stiga in, höll sig S. fast vid min
renskinnspels och bad, att han för all del skulle få följa in med
mig. Då sade jag högt: vi skola icke uppehålla vår värd länge
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här ute i kölden, utan stiga in. Ja, herrarne äro goda, sade
värden. Så kom äfven S. med all heder under tak.

Jag hade förr gjort min toilett än den förviste och var
redan färdig att följa kallelsen till thébordet, då han åter föll
i bön, att jag icke skulle lemna honom, utan taga honom med,
då jag gick att hälsa på damerna. På hans enträgna begäran
blef han äfven af mig presenterad för värdinnan, hos hvilken alla
ortens fruntimmer redan voro samlade. Många skulle man på en
annan ort ej ansett dem vara, men här utgjorde de ett trefligt
sällskap och bestodo af en i Köpenhamn född och uppfostrad
värdinna, bruden, den blifvande svärdottren, en egen gift dotter,
Fogeds fru och några ogifta flickor, af hvilka en trakterade ett
väl stämdt fortepiano. S. emottogs af värdinnan vänligt och be-
möttes så äfven af samtliga damerna. Inga hviskningar och sneg-
lingar, sådana de ofta på små orter äro vanliga, märktes i den
lilla kretsen, utan fick S. sin plats vid thébordet liksom alla
andra, och värdinnan försummade icke att vända sin uppmärk-
samhet till S. likaså väl som till alla öfriga. Så snart thébordet
var afserveradt och en af de för morgondagen utsedda brudtär-
norna satte sig till fortepianot och spelte upp en polonäs, enga-
gerade Foged vår goda värdinna, och jag, såsom tillstädeskommen
förrättningsman, tillsades att ,,Landets Skik og Brug fordrer",
att jag skulle promenera med bruden. Polonäsen fortsattes tills,
som det hette, ,,Damerna byttes om", d. v. s. tills man gjort en
tur med hvarje dam. Aftonvarden serverades. Jag märkte
denna afton intet annat, än att S:s effekter blifvit affiyttade ifrån
mitt rum. Hvar han logerade, det frågade jag icke.

Men tidigt följande morgon gjorde Foged visit hos mig, och
bland hans första frågor var: ,,ved Herr Pastoren, med hvem De
reist?" MMed Köpman S. ifrån Tromsö", svarade jag. ,,Men i hvad
afsigt är S. hitkommen?" Jag berättade honom, hvad jag i saken
hört af Kolderup i Polmak; men under sådana färder som dessa
ansåg jag det icke hindra umgänget på snöfjellen, om S. reste i
hvilka ärenden som helst. Han var intressant och hygglig; största
nytta hade våra förkörare af hvarandra, och utom deras samman-
lagda bemödanden hade jag icke varit här i går. Så är det, sade
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Foged; men eljest är han hitkommen, för att undergå straff.
Såsom en man af stånd och dessutom bofast husegare i Tromsö
stad samt välbehållen och rik, har man tillåtit honom att på sitt
hedersord och till lättnad för det allmänna på egen bekostnad
inställa sig här på bestämd tid. För införsel af förbjudna varor
är han, utom honom ålagda betydliga penningemulter (böter),
förvist hit till Finnmarken på sex månader, och ,,jeg er anbe-
faled att inden otte Dage indsaette ham i Tjeneste, om ikke han
dessforinden forskaffer sig Pläds som en Tjener". Jag uraktlåt
icke att följa ortens etikett, utan besvarade visiten straxt efter
Fogeds bortgång. Här fann jag S., icke mera klädd en seigneur,
utan i en båtsmansjacka af groft fris, sittande vid dörren i Fo-
geds embetsrum, medan Foged omhänderhade några bref och. hans
förpassning m. m.

På orten funnos, som vanligt är, flera damer än kavaljerer,
och jag vet icke om det var med eller utan Fogeds tillåtelse vär-
den inviterat S. till bröllopet; men det märkte jag, att han hos
de unga var mycket välkommen, sedan dansen tagit sin början,
och med andra dansen innehade han alltid premierplats, såsom
öfriga närvarande öfverlägsen i konsten och kännare af hvarje-
handa nya turer. In summa, han gjorde sig af fruntimren, så
äldre som yngre, mycket omtyckt, och hade han icke varit gift,
hade han troligen icke haft svårt att här fira sitt eget bröllop.
Om damerna lagt sig ut för honom eller Foged sjelf fattat tycke
och medömkan för honom, vet jag icke; men redan andra bröl-
lopsdagen såg jag honom arbeta på Fogeds kontor samt behand-
las som vän i huset. Och sålunda hade han som kontorist hos
Foged efter sex månaders vistelse på Vadsö utstått ett straff,
ifrån hvilket han gerna velat lösa sig, som det sades, ,,for mange
Penge". Ty de, som undergå förvisningsstraff i Finnmarken,
kunna anställas som fiskardrängar, men kunna ock, genom Fogeds
mensklighet i lagarnes tillämpning, välja sig sådana tjenster, till
hvilka de äro skickliga och lämpliga. Hade likväl S. icke fått
en kontorsplats, hade han blifvit tvungen att tjena som fiskare-
dräng hos någon skattbetalande inbyggare i Finnmarken, vare
sig Norrman, Qvän eller Lappe, dock mot lön och kost. — Sedan
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vigningsakten, vid hvilken Foged var marskalk, så högtidligt som
möjligt försiggått, märktes tydligt, att vinet var godt, punschen
smaklig, musiken ordinär, dansen liflig och bruden intagande.
Äfven i öfrigt förgick bröllopstiden ganska muntert och trefligt;
likväl så att man i Finnmarken gör större affär af goda dryc-
kesvaror och gladt och muntert lif, än af öfverflödig mat. Det
var det rikaste hus i orten och tillika ganska gästfritt; men
aldrig såg man flera än två rätter, alltid väl lagad mat på bordet.

Klockan vid pass nie under en danspaus tog Foged sin
uniformshatt och satte värjan vid sidan, för att aflägsna sig från
det trefiiga sällskapet. Jag trodde att någon uppståndelse bland
den samlade folkhopen der utanför var å färde och frågade, hvad
detta betydde. Jag måste npaa et oieblik" ut i tjenstegöromål,
blef svaret. Hela byns folk, bestående af närmare hundrade hus-
håll, hade samlat sig kring bröllopshuset och flera rader af huf-
vuden syntes utanför hvarje fönster. I landet äger en tjensteman
icke gehör utan uniform; men visar han sig i den, tystnar det
värsta uppträde på ögonblicket. Jag trodde nu, att något buller
eller dylikt uppstått bland folket, och att Fogden ämnade gå ut
att stilla uppträdet, samt frågade, om något farligt var å färde V
»Nej", svarade han, ,,jag har en fånge och vill gå att se, huru
det står till med honom". Intresserad att känna ortens fångvård,
följde jag med. Fånghuset var icke heller långt ifrån bröllops-
gården. En okänd mansperson hade för några månader sedan
blifvit gripen i districtet, och genom correspondens med rAmtet",
ortens Guvernör eller Amtman, hade Fogden blifvit underrättad,
att den häktade var misstänkt att vara en stor brottsling från
,,Sör" eller södra Norrige, Den ordning och snygghet, som rådde
i fånghuset, var förträfflig. Rummet var bättre och varmare, än
de flesta skattbetalande Norrmän i Vadsö kunde bestå sig. Maten,
som nu hemtades till honom, var färsk och snyggt tillagad. Med
vänlighet tilltalade Foged honom, frågade, om något fattades
honom — mat, dricka, böcker, värme — om hans hälsotillstånd
m. m. Dagen derpå itererade Foged sitt besök hos fången, för-
och eftermiddag. Utom tjenliga andaktsböcker, hvilka alltid voro
i fånghuset att tillgå, bestods honom på begäran, efter tillgång,
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hvad han önskade af religiöst och moraliskt innehåll. Hvarken
förr eller sedan har jag sett fångar med sådan mildhet behandlas
och vårdas. Foged påstod, att detta var wdet sedvanliga" sättet
i Norrige att behandla fångar; och likväl finnes der inång-
faldt mindre arrestanter och brottslingar, än hos oss. Utom
Länsman, hvilken det ålåg att dagligen besöka fången, fanns en
så kallad fångvakt, som hade mathållning, rengöring och fån-
gens bevakning om händer *). Alla tilltalade honom vänligt, och
derigenom vandes fången sjelf till vänlighet, undergifvenhet och,
jag vågar nämna, sedlighet. Jag ansåg detta mera for en skola
och korrektion än för fängelse, mera för en utväg att föra och
leda brottslingen till det rätta, än att straffa honom for det onda.
För närvarande funnos här inga andra fångar; men skulle någon
i orten bosatt man stå under ransakning, om ock för groft brott,
tillåter man, sade Poged, honom vara fri och sjelf sörja för sin
utkomst, tills utredt är, om han är brottslig eller icke, d. v. s.
tills domen i Heieste Ret eller åtminstone i Amtet fallit. Detta
låter väl göra sig på en ort, der rymningsbrott ej äger eller
knappast kan äga rum, sade jag. En arrestants rymning är ej
brott hos oss och straffas ej af våra Lover (lagar), emedan det
ej är brott att söka sin frihet, svarade Foged. Döms någon till
ansvar för mindre brott, bland hvilka äfven stölder, då de ej
stiga till tie Daler Courant, tillsäges skjutsskaffarn att förse sig
med en 5 qvarter lång dagg; och vanligen föres den brottsliga genast
på tingsgården, der straffet sättes i verkställighet. Foged sjelf
i nämndens och tingsmenighetens närvaro leder exekution, och
straffas den brottslige med ifrån åtta till trettie slag på enkla
kläderna. Foged håller vid tillfället tal till folket och delinqven-
ten, som efter slutad bestraffning tackar Foged för nådigt straff.
Går det stulnas värde öfver tie Daler, så kan det icke försonas
med prygel, utan dömes den brottslige utan kroppsstraff till för-
visning på kortare eller längre tid. Finnmarken är den vanliga
förvisningsorten. Vid min hemresa från Vadsö fann jag i Va-
rangerbotten tvänne unga personer, som voro förvista på tre år.

*) Jag vill minnas, att hela byn turade med denna befattning.



Den ena var en ung qvinna från Vardöhus fästning, straffad för
det hon befordrat oenighet mellan äkta makar, så att derpå följde
sjelfmord, och den andra en mansperson från Alten, dömd för
tjufnad.

Efter hvarjehanda reflexioner öfver den friheten saknande,
om ock med mildhet behandlade menniskans tillstånd, för hvilken
tvånget, ensamheten och den grufliga stillheten och tystna-
den utan allt marterande måste vara tillräcklig plåga, hvilken
ökas i samma förhållande som hans moraliska förbättring tillta-
ger och hans själsförmögenheter odlas, återvände vi till det
muntra bröllopssällskapet, som fortsatte dansen till klockan tre
om morgonen.

Det unga paret hade gerna önskat blifva vigdt i kyrkan,
men Foged ansåg sig ej kunna tillåta en fremmande Prest, om
ock af samma lära, i den egna Prestens frånvaro förrätta någon
religiös akt i kyrkan; och ehuru vigseln skedde i ett privat hus,
tyckte han sin pligt fordra, att, då förrättningen skedde i en
större folksamling, tillse, att dervid följdes Norska kyrkoritua-
len, hvilken föga skiljer sig ifrån vår, utom att då hos oss fäst-
man ger åt bruden vigselringen, de här byta ringar. Bröllops-
rummet var ståtligare, än man på en ort under 70° 5' 0" pol-
höjd kunde vänta, der ingen telning från jorden skjuter till 1/i

alns längd. Rummets tapetserade väggar voro nästan öfvertäckta
med målningar af skepp och fartyg, som tillhört eller ännu till-
hörde huset. En bild af den heliga Nikolai, utmärkt väl målad,
som det tycktes i 14:de århundradet, på guldgrund med arki-
tektoniska sirater, innehade hufvudplatsen och första rangen af
alla dessa prydnader. Köpman Esbensen visste icke, hvarifrån
denna bild härledde sig och huru hans förfäder fått den; endast
att den redan gått flera led i arf och numera betraktades som
husets relik. Den hade till sednare tider legat undangömd och
obemärkt, tills den varseblefs af en rik Rysse, som bjudit stora
penningar för densamma. Men då han ej lyckades att för pen-
ningar befria det sköna, heliga konststycket från tobaksrök, an-
höll han att få förära Nikolai ett anständigt foderal, i hvilket
han, af ett glas skyddad för tobaksrök, kunde pryda husets vägg.
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Musiken hvilade en tid, och de dansande och musikan-
terna intogo förfriskningar. Det dracks bland annat en skål för
Norriges väl, som Norrmännen vid punschgelag sällan för-
summa. Sedermera föreslogs en skål, som adresserades till mig:
rdet stora Rysslands välgång!" och vidare en skål för MNabo-
riget" och föreningen, hvilka sistnämnde beledsagades af sång.
Med öfverseende betraktade man Svenskarna såsom ett folk, hvil-
ket varit stort, men numera var föråldradt och borde älskas och
vördas, som man gör det med ålderdomen, hvars tid är ute. Men
Norrige afmålade man som en frisk ungdom, hvilken sträfvar
med kraft och, ehuru än ett barn, med tiden skall besegra natur-
hindren, ett folk, hvilket ,,for Pine og Dod strseber fremad".
Ja, ett folk, hvars störste ,,Eiendom" är den ,;gode Konstitutio-
nen", hvilken den simplaste Norrman vet värdera och anse för
sin största helgedom, och för hvilken han vill uppoffra allt hvad
han äger.

Då nu entusiasmen för statsskicket är så stor äfven hos
allmogen, märker man föga makten och myndigheten hos duglig-
heten, som herrskar öfver mängden. Jag menar embetsmanna-
aristokratin och penningearistokratin. Båda äro de lideliga, så-
vida de åsyfta landets väl, och det vet folket. Derföre om man
finner på en spotsk och sträng tjensteman och frågar af allmo-
gen, hvad de tycka om denna storkarlen (så benämnas ofta tjen-
steman), blir vanligen svaret: åh, han är stor man, bra karl,
han är nNorriges hseder". Vi Norrmän hafva efter wvores Lov"
alla rlige Rettigheder", men vi hafva icke ,,lige Klogskab og Kund-
skaber". Derföre måste den styra, som dertill är ,,egned", har
förstånd och klokhet; och Norriges ära fordrar, att utmärkta män
högt aktas och anses samt njuta belöningar efter sina förtjenster.
Den penningerike hatas icke, ej heller afundas, utan är man
mycket nöjd att penningekarlar finnas. De äro, säger man, lan-
dets stolpar, och man förstår väl att å statens sida draga för-
mon af deras skatter. De bidraga äfven till andras gagn i många
slags utlagor i ett land, der jorden icke ensam bär skattens tunga,
utan hufvudsakligast förmögenheten och näringarne beskattas efter
af gode män verkställd taxering. Man försummar icke att vid
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tilltagande förmögenhet öka den förmögnares skatt. Ja, om en
fiskare drifvit ett lyckligare f ange för året, ökas hans skatt,
hvaremot skatten minskas för den, som varit mindre lycklig.

Ishafvet är ortens enda, stora och rika visthus, som
aldrig tömmes. Fisken utgör folkets föda, bytesvara och rike-
dom. Flera tusen fångas årligen af hvarje person, och några
fiskare kunna inom få dagar fylla ett helt däckadt fartyg, utan
att hvarken menniskans fångst, skälarnes rofgirighet eller hva-
larnes glupskhet märkts minska den afvelsamma torsken eller
den sköna Ishafssillen, eller den till elfvarne sträfvande laxen.
Isynnerhet hvalarne förtära ofantliga qvantiteter. Harrebow om-
talar, att en hvalfisk, som, under det han jagade efter torsken
in i en hafsvik, ebbtiden fastnade på grund, hade 600 till en
del ännu lefvande torskar samt en massa sill i sin mage, utom
flera sjöfoglar m. m.

Redan o ä G hundrade år hafva förflutit sedan menniskorna
lärde konsten att öfvervinna dessa hafvets vidunder, hvilkas vigt
och storlek 500 gånger öfverträffar menniskans. Dessa vidun-
derligt stora djur uppnå likväl ej mera den storlek, de fordom
uppgifvas hafva nått. Grönlandshvalens längd öfverstiger ej
mera 60, högst 70 alnar, då den fordom beskrifves hafva varit
100 alnar lång. Dertill anser man orsaken vara den, att hva-
larne numera, i anseende till den trägna jagten, icke hinna en
lika hög ålder som fordom. Buffon tror hvalen nå den oerhörda
åldern af 1,000 år. När kompassen blef ledare på hafvet,
mellan klipporna och genom töcknen, fullkomnades seglingskon-
sten, och menniskans begär uppeldades mer och mer efter frem-
mande zoners skatter. Man trotsade alla faror, trängde sig mellan
polarländernas farliga isar och begynte att bekriga dessa genom
sitt späck och sina ben nyttiga djur från den ena polen till den
andra. Ännu har dock Varangerbon icke lärt sig att harpu-
nera dem; men de stadna här årligen en och annan på grunden
i fjorden, som är öfver 6 mil lång och flera mil bred samt, näst
Lofoten, den fiskrikaste punkt på nordligaste kusten af Norrige.

Benämningen Varanger är blott ett magni nominis umbra.
Denna fjord inskär sig djupt in i bergen. Graniten, fältspaten
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och qvartsen utgöra här som vid många andra vikar i Norrige
dess väggar. Namnet är ett nomen Jiybridum af Vara eller Värre
och Anger. Djupa och säkra voro Finnmarkens fjärdar för de
fordna Varägerna och vikingarne att in- och utlöpa vid deras
ströffärder och äfventyr, tjenliga att här förvara rofvet. Så-
ledes mena vi att Varäger och vikingar äro ett och detsamma.
De utgingo icke allenast ifrån dylika Angrer; utan dessa utgjorde
äfven hufvudorter för dem, så mycket mera som samma vikar,
Angrer och Varangrer, ej erbjödo dem någon annan födokrok.
Dessa bergsbranter voro oländiga för åkerbruk och boskapssköt-
sel, men lockande för äfventyrare, hvilka efter ihärdiga ströfverier
älskade trygg sömn och lugn hvila.

Den utskrikna nationalstoltheten hos Norrmännen'fann jag
icke stötande, om den ock visade sin löjliga sida. Ej heller
hörde jag i deras tal eller uttryck något af deras utskrikna hat
mot Svenskarne. Man kunde likväl stundom af mera och mindre
bildade med och utan anledning få höra, att Sverges konstitution
icke var den rätta, samt att om det någon gång skulle blifva
allvarligare fråga om lika gällande lagar för Brödra-Rikena, Sverge
och Norrige, vore det ,,ligere", att Sverge ville antaga den Norska
konstitution, än Norrige nmeget" af den Svenska, som är nidel
Fnas". Äfven Svenska representationssättet är ett wJuks". Em-
betsmän, de mest hyfsade, bildade, erfarna och kloka af folket,
äro i Sverge uteslutne från deltagande i lagstiftningen. De äro
blott verkställare och ej wde resonerande". Dessutom hör det till
tidens dårskap i Sverge, att man skall födas eller köpa sig och
ej bildas till statsman. Hvilken oerhörd kohort dessutom af
civila och andliga tjenstemän, som genom god statsförfattning
kunde umbäras, såsom till exempel den eviga mängden Landt-
inätare, hvilka, utom det att de äro ett kräftsår för staten, äro
en plåga för wAlmuen"; den eviga skaran af wToldbetjente og
Greistlige", så att tjenstemän äro nästan ,,lige mange som All-
muemän". Deraf härrör den knappa aflöningen, så att ,,Kon-
gens Betjente" knappast hafva ströming och bröd. Hvilka kun-
skaper, hvilken reputation och hvilken ärlighet kan man vänta
af dylika tjenstemän, och huru menligt skall icke tjenstemän-
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nens ,,ukyndighed" och obestånd verka på folkets allmänanda och
moralitet *).

Hos den yngre handelskontoristen och nyss utexaminerade
civila tjenstemannen kunde inbilskheten någon gång yfvas,.hvil-
ket jag aldrig märkte hos militären, som tvärtom ogillade det
afvoga de af köpmän och civilståndet hörde om nabofolket. Det
var likväl med ganska många officerare jag hade förmon att göra
bekantskap, hvilka merendels voro af den så kallade Danska upp-
lagan eller hade sin bildning från Köpenhamnska tiden samt
voro alltid utskickade i civila, ej i militära värf, t. ex. för att
inhemta kännedom om landet och inkomma till Regeringen med
nyttiga förslag. Af Fogdar träffade jag flera. Nästan hvartannat
år var en ny Foged på Vadsö, merendels nyss utgången från
universitetet; ty detta fögderi ansågs för mindre förmonligt, och
en skicklig man fick snart transport till ett bättre, då det under
vakanstiden förestods af Vest-Finnmarkens Foged. I de Fogdars
sällskap, jag var, behöfde man ej dröja många minuter, förrän
man fick höra, att de voro ,,Kongens Fogeder". Och då jag
vänskapligt frågade dem, huru de kunde handla så egenmäktigt

*) Som bekant är, äro Norska författningarne så visliga, att landt-
mäteriet helt och hållet umbäres; och om det någon gång behöfves, begag-
nas dertill Ingenieurer. Af Häradsskrifvare, Landsfiskaler, Landskamererare,
Landssekreterare, Länebokhållare, Landskanslister och -kontorister, Skall-
och Brofogdar m. fl. vet man ej, utan att administrationen vet sakna dem.
Foged verkställer allt, hvad en hel mängd civila tjenstemän hos oss på
Jandet uträttar. Han är så väl lönt, att mutor der, åtminstone hvad jag
hört och erfarit, äro okända saker. Amtman är landets Guvernör, utan
att staten åt honom aflönar någon betjening, hvarken Sekreterare eller
Kamrerare eller Räntmästare m. m. Foged innehar vanligen samma kun-
skaper som Amtman, och är endast underordnad och yngre tjenstemän
samt kompetent att vid ledighet blifva Amtman och sedan befordras till
Statsråd. Dessutom förtjena Fogdarne i många härader icke särdeles mindre
än Statsråden och Amtmannen. Man vet ej af kronobalanser och bank-
rutter hos embetsmän, utan att embetsmannaaflöningen faller sig i Nor-
rige ens så dryg som i Sverge och hos oss, utan tvärtom vida lindrigare,
medan allt det samma uträttas. Arbetslegor hållas så höga som möjligt,
hvilket gör att arbetet ej föraktas ens af den bildade klassen, och half-
herrar äro okända. Af n Vinkelskr ivere" vet man ej.
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i många saker, blef svaret: ,,vi Fogeder ere Konger i Finn-
marken!" Och då jag åberopade den Norska jemnlikheten, blef
svaret: ,,jeg er Kongens Betjent og udöver Retvise i Kongens
Navn; men i andet er jeg lige med dem", pekande på en slarf-
vig fiskare, den han nyligen låtit för äfventyrligt kortspel af-
straffa med prygel eller som det på landets språk heter ,,Tamp".
Väl vetande att, i brist på större brott, någon skulle vid nästa
ting, tinget till heder, få prygel för någon mindre förseelse,
förklarade han, att detta ej var något nesligt straff; ,,ty
alligevel är han en fri Norsk Mand, eier Valrettighed og
kan lige saavel som jeg blifve valgt till Stortingsmand, kuns
han har Kundskaber och Fortroende dertil, at bestemme Regler
for min og andres Tiensteudövning". Under dessa och dylika
samtal undgick den Svenska representationen sällan tadel, och
det kunde aldrig lidas, att embetsmän ej hade säte och stämma
vid Svenska riksdagen. ,,De äro ju", sade de, ,,eller åtminstone
böra vara landets skickligaste folk, och dock uteslutas de ifrån
lagstiftningen. När erfarenheten, dugligheten, praktiken, grundad
på teori, fråntages i en sak, hvad blir då öfrigt". Den löjliga
högfärden, som stundom röjde sig i fogdekasten, märktes mindre
hos allmogen; den var sin Fogde, som kallades Öfverhet, under-
dånig, artig och tjenstvillig mot fremlingen, dock mot dyr
betalning, men ej dyrare än landets lagar tillstadde. Arbetaren
var allvarsam, icke slafvisk; den som tilltalade honom vänligt,
iick vänligt svar; men bemöttes han med ofog, svarade han med
ofog.

Men Norrmännens jalusi, som icke träffar Svenskarne, visar
sig dem sjelfva emellan. Det är en täflan och ett groll emellan Ost-
och Vest-Finnmarken, ännu större mellan Christiania- och Trond-
hjemsbon. Man tadlar liksom i Finnmarkerne så i nästan hvarje
provins hvarandra; hvilket till en del lärer härröra af olika natur-
förmoner och det genom hafsfjärdarne isolerade läget, till en del
deraf, att skatten betalas efter förmögenhet och näring. Allmänna
beskattningar ske vid stortingen under häftiga debatter, så
inom fögderierna och slutligen socknevis, då allmogen vid tingen
väljer två gode män, som under Pastors moderation bestämma,
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hvad hvar och en enskild skall utgifva. Likväl, då det blir fråga
om ,,Norriges vel", äro de det mest enstämmiga folk. Största
svartsjuka råder likväl emellan Christiania och Trondhjem. De
Finnmarkska tjenstemännen voro merendels ,,Sunnanfjells", det
vill säga de hörde till Christiania ligan och voro vanligen nyss
utexaminerade ifrån Christiania universitet. De talade gerna om
Trondhjems högmod, liksom med ett slags medömkan öfver dess
fall, såsom fordom ,,Norriges Kongesäde". De unnade Tronderne
dock det, de ägde, men med medlidsamhet betraktade de deras
politiska litenhet. Med ett ord, de aktade ej folket, utan vör-
dade stället. De yfdes öfver Trondhjems domkyrka, öfver Olofs
bedrifter och öfver Norrmännernas forntida vikingafärder; men
fägnade sig öfver, att sådana tider voro förbi. De önskade nu
ingenting annat, än att få vara i fred bakom sina berg, njuta
hafvets ymnighet och bergens rikedom. Derföre vilja de mer
och mer minska sin armé och öka sina arbetare; ty vi vilja,
sade de, ej mera slåss, vi vilja kuns försvara oss, och dertill
hjelper ej vår armé; den är och blir alltid för liten. Men när
vi gå ut hvar man, slåss vi för vårt ,,Feedreland, vore Koner och
Börn" så länge vi orka och hafva lif. Till vårt försvar tjena
våra berg och vårt af fjärdar genomskurna land. Oss lyster mera
arbeta än fara på riddaretåg; men angriper någon oss, vilje vi
visa, att Norrige än har jern och krut och armar att försvara sig.
Vi veta väl att Sverge och Hyssen klandra oss, att vi hålla födo-
ämnen och arbete i högt pris; men det är just vår politik. Vi
uppmuntra arbetaren och vi samla derigenom dugliga arbetare.
Vår skjutslega t. ex. afser mera landets än de resandes förmon,
mera arbetarnes än kapitalistens — och hvad kan vara större klok-
het hos en Styrelse, än att ge värde åt arbetet.

Husbonden var icke berättigad att aga sitt tjenstehjon, utan
allt skulle anmälas hos Foged till hans bestraffning; hvilket lik-
väl ytterst sällan skall hända. Äfven detta härrörde deraf,
att hvar man skulle vara ,,lige". Oss Finnar tycktes man be-
trakta, liksom Alexander den store Judarne, med mildhet och
öfverseende. Med Finländare, eller rättare Qväner, förstod man
likväl ej herremannaklassen, hvilken kom under benämning
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af Svenskar eller Ryssar. Så frågade man af mig, om jag ville
anse mig för Svensk eller Rysse: ty de visste icke af eller erkände
icke någon sjelfständighet i det såkallade Stör-Finland, då det så-
som förut styrdes af Svenska tjenstemän och ej ens landets språk
begagnades vid embetsverk och i lagskipningen; utan liksom hos
dem bland Lapparne det Norrska språket, så i Finland det
Svenska.

Vid tjensters besättande har man i Norrige mera afseende
på skicklighet och duglighet än på tjensteåren. Embetsmän öfvergå
så godt som från universitetet till sin befattning. Man vet ej
af att genom vikarier låta förestå tjenster, utan tillsättas ganska
indrag ti ga poster med nyss utexaminerade män.

Ehuru Vadsö bebos af icke mindre än närmare 100 hushåll
på en liten fläck, så har jag lika så litet der, som i den öfriga
Finnmarken, funnit någon tigga hvarken mat eller penningar.
Väl finnas här, lika så väl som på andra orter och kanske mera,
vanföra och krymplingar; men den allmänna välviljan är stor,
samt slägt- och fadderskapen verka ädelt till de vanföras under-
stöd och krymplingars vårdande. Dessutom hafva fattigkassorna
goda inkomster af den allmänna gifmildheten, och betydliga böter
öka dessa fonder i ett land, som sommartiden mycket besökes af
utländska handlande, hvilka ej noga känna eller efterfölja landets
lagar. Finner man ej Köpmannen i Ost-Finnmarken fisktiden (d. v. s.
hela våren och sommarn) i sitt rum eller så kallade kontor, är
man säker att finna honom vid fiskvågen eller i sin kram- och
hökarbod. Der väger han ut tobak, räknar agnar (så heta ref-
krokar), säljer linor, häller bränvin i fiskarens medhafda flaskor,
väger smör eller dylikt. Föga kan man af klädseln skilja honom
från den Norska allmogemannen. Men knappt har man närmat
sig till disken, förrän man bemötes med enkelt, dock vänligt och
ärligt välkommen. Äro de, som handla, Qväner eller Finnar
(Finnar eller Lappar), gör sig Köpmannen ingen samvetssak af att
utvisa dem för en liten stund, och man föres gästvänligt i hans
boningsrum. Äro de Norrmän, öppnas diskdörren;, och, om kon-
toristen ej är till hands, träder man innanför skranket och väntar
tills alla fått sitt. Om folk af de tre skilda nationerna hafva
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affärer, måste Norrbaggen, vare sig man eller qvinna, först expe-
dieras, sedan Qvänen och sist Lappen. Det är så häfdvunnen
vana, att det vore sårande att handla annorlunda. Införd och.
presenterad för värdinnan stadnar man der, och Köpman återgår
till sin kramboda samt är der stundom hela dagen, utom målti-
derna, till hvilka han inträder i rock, förfärdigad i Köpenhamn
eller Södra Norrige, likväl om vintrarna med ludna Lappstöflar,
som gå ända öfver knäna, på fötterna. Ty deras afläggande vore
i de Finmarkska rummen och klimatet menligt för helsan. Dessa
skoplagg hafva äfven hos tjenstemän vunnit häfd. Det blef äfven
för mig en vana att begagna dem under min långa vistelse i
Lappmarken; och då jag år 1830 om våren nedreste från Uts-
joki, förstod jag icke bättre, än att jag under min resa mellan
Utsjoki och Helsingfors tog in i många hederliga hus, klädd i
ludna skoplagg. Jag ursäktade mig väl; och man var allestädes
artig nog att ej anmärka något mot dem, utan tvärtom intresse-
rad af att se dem. Först när jag kom till Finns gästgifveri nära
hufvudstaden, såg man dem med andra ögon. Dagsmejan hade
gjort gården fuktig, och när jag inträdde i gästgifvarförmaket,
lemnade stöflarna spår på golfvet, hvarföre den vreda gästgifvar-
jungfrun utbrast: rhvad är det för satans tossor Herrn har på
sina fötter!"

Norrman förolämpar ej gerna, men förolämpad, om än aldrig
så litet, är han ej god att göra med, om man ej snart förklarar
sig eller tillfredsställer honom, Sjelfbelåtenhet framlyser hos all-
mogen likasåväl som hos Amtman och Foged, hvilka ortens enda
civila tjenstemän mera likna regerande personer än embetsmän
hos oss, välförståendes i flKongens navn" och mera med fa-
der lig än despotisk myndighet. Aldrig har jag sett, att ej en
allmogeman genast efter anmälan fått tillträde till sin Foged
eller Amtman; men aldrig har jag heller sett en Foged mottaga
honom, förrän han stigit upp från sitt skrifbord och tagit sin
uniformsrock i stället för nattrock på sig. Allmogen värderar
dem högt; och de benämnas stundom Far, stundom Öfverhet. Det
Norska folket är raskt, bestämdt, allvarsamt och mera fåtaligt
än mångordigt; hvarföre ock ordet ,,snaku (tomt prat) hos dem

13



— 194 —

är föga mindre anstötligt än ,,kältring:' (hvad vi kalla skurk,
rackare, fähund m. m.). Man prisar gerna Norrige; ej för dess
naturform o n er, men mera för god och klok lagskipning samt fol-
kets förmåga att mellan klippor och ref förvärfva sin utkomst.
Hufvudkaraktären är att söka vara oberoende så till utkomst
som i sin tillvaro; och sjelfviskhet är en rådande passion.
Äfven hör man dem sällan tala godt om hvarandra, och tvingas
de någon gång att slösa med beröm, kan man höra ,,skikkelig
Mana, förnuftig Kone, och ,,smukke Pige'. Af rangen gör man
ej liten affär. En välbeställd Fru dresserar först sin råa piga —
hvilken helst tages bland Lappallmogen, såsom billigare och vil-
ligare att lära sig — i hvilken ordning hon skall presentera thé-
brickan för gästerna. De tåla äfven kritik, då den rör de från-
varande; det är likväl ej rådligfc för en fremmande att kriti-
sera en Norrman, och stöter han deri mot landets nskick og
brug" uppsåtligt, taga alla del deri, liksom Norrman vore en
helgad person för fremmande tungor; sker det af okunnighet
eller första gången man är i lag med dem, göres deraf ej affär,
om det icke sker i dryckeslag, då hvar man är kittslig.

Vid af mig uppkastad fråga, om det icke vore en brist-
fällighet i administration, att hela Ost-Finnmarken så länge varit
utan Prest, blef svaret: hvem rår för händelsernas gång, Prosten
Deinbolls befordran och Jordans död. Jag tyckte likväl det vara
för litet, att blott en Prest fanns i hela fögderiet eller i Ost-Finn-
markens prosteri. Ja, vårt enda universitet i Christiania är
ännu en ny inrättning och har ej hunnit bilda så många embets-
män, särdeles Prester, som skulle behöfvas; men med tiden skall
detta afhjelpas. Dessutom drabbar den olägenhet vi hafva af få
Prester endast Finnmarken; ty ingen vill hit, som har wudkomst
der Sör". Och vi förmoda, att den olägenhet, vi i Norrige lida
af för få Prester, är vida mindre än den olägenhet och den miss-
räkning man på andra orter, särdeles i katolska länder, har af
för många andliga. Hvad man i Sverge uträttar med en hel
mängd illa lönta Prester, det känna vi icke; men det veta vi,
att mången ärlig dräng är hos oss bättre lönt och har bättre
utkomst, än de så kallade npersonella Kapellaner (Adjunkter) och
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mange residerande" (Komministrar) i Sverge. Hvad sålunda lönta
män i ^videnskabligt" hänseende och till församlingens uppbyg-
gelse som Religionslärare uträtta, det förmode vi oss kunna ut-
rätta genom våra Skolmästare. Derföre, sade man, är en Prest
ganska tillräcklig i Ost-Finnmarken. Här finnas ju åtta kyrkor,
och en Prest är otillräcklig till handhafvande af Gudstjenst i så
många kyrkor, invände jag. Gudstjenst, mente min Foged, kunna
vi under Prestens frånvaro förrätta sjelfva och bedja Gud för oss
utan att Presten, liksom hos katoliker, behöfver aflönas för att
bedja för andra. Det är ock sannt, att Finnmarkska Fogdar
och Amtmän icke hålla sig för goda att i Prestens frånvaro nå-
gon gång förrätta Gudstjenst med böner för allmogen samt äfven
uppläsa dagens predikan ur postillan i kyrkan, ehuru denna be-
fattning vanligast tillfaller Klockarn och Skolmästaren. Hvad pre-
sterskapet vidkommer, innehar det en vida högre bildning i Nor-
rige än hos oss, likasom äfven civila embetsmännen innehafva
mycket större vetenskaplig, rätts- och juridisk bildning än hos
oss och i Sverge. Och i mon af sina större kunskaper och sin
högre bildning höja sig embetsmännen öfver folket och hafva
dess förtroende och aktning. Derigenom att Presten icke använ-
des till sockenskolmästare och pedagog, icke heller är en oum-
bärlig person vid Gudstjensten, utan är endast Prest, hinner han
verkställa mera än flera Prester hos oss. Sannt är, att der han
är närvarande, tillkommer det honom att förrätta Gudstjensten;
men är han borta, uppskjutes den ej för hans frånvaro. Det
är ej sällsynt att Presten från en aflägsen landtbygd söker och
vinner sin utkomst som Professor vid universitetet, att den civila
tjenstemannen förnyttas till Jurisprofessor och tvärtom en Pro-
fessor från kathedern till administrationen; dock allt på skedd
ansökning eller kallelse och aflagdt specimen, ej på befallning.

Efter att såsom förrättningsman hafva bidragit till de begge
ungas förening, afreste jag tredje bröllopsdagen kl. 8 f. m. till
Utsjoki, tagande vägen kring Varangerbotten, hvarifrån vårvin-
darne redan bortsopat isen ända till Mårtensnäs, återigen förföljd
af otur med afseende å väderleken, som var allt annat än ange-
näm. I förbifarten dröjde jag en stund hos en vid kusten bosatt
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Finne, som från Sodankylä flyttat hit under hungersåren och nu
lefde här i fattigdom. Jag försedde honom med litet tobak,
h varpå han, ehuru stor vän deraf, i följd af sin fattigdom led
brist. Men också är företagsamheten om vintern i allmänhet här
ganska ringa. Det är ej brist på anlag och begåfning, utan
bristen på virke, som gör att handslöjden fullkomligt ligger nere.
Och i en trakt, der man är nöjd med de enklaste beqvämliglieter,
spelar slöjdkunnigheten icke heller stor roll och kan allra minst
utveckla sig till en betydande näringsgren. Man ser likvisst
många af Fjellappar förfärdigade renpulkor, hvilka icke alle-
nast äro solidt gjorda, utan äfven så väl hopfogade att ej ens vatt-
net tränger igenom dem. De prydnader, de med knif inskära på
sina skedar af ben och andra af ben förfärdigade föremål, äro
ej sällan ganska väl gjorda och fint utsirade; men med sådant
sysselsätter sig den om vintern makliga fiskaren mindre än den
lifligare Renlappen. Med de idoga Qvänerna är dock förhållandet
i allmänhet ett annat än öfriga inbyggare här; ty Qvänerna äro
i regeln både arbetsamma och slöjdkunniga.

Klockan vidpass 4 e. m. anlände jag till Bergby, som lig-
ger närmare Mårtensnäs än Vadsö. Med nöje kröp jag här in i
en torfkoja, ehuru der inne var stinkande och smutsigt, och gjorde
mig der ett godt mål af färsk torsk och andra goda saker, livar -
med man på Vadsö fyllt mitt vägkostskrin. För renarne fick
jag här köpa god mossa. Jag lemnade det gästfria Mårtensnäs
på sidan, emedan jag visste att der var brist på renmossa, och
styrde härifrån kosan direkte mot Varangerbotten, der renarne
kunde föda sig ute på bete. Vid min ankomst till det enda rast-
stället i närheten af Nesseby kyrka, ungefär en mil från köpingen
Nyborg, framkröp en undersättsig man ifrån en torfkoja, utanför
hvilken förköraren stadnat. Min ren blef skrämd, jag vet icke
om det var för honom eller hans hund, som i ock med detsam-
ma äfven utkom. Renen rusade af i häftigt språng kring kojan,
men mannen kom mig till hjelp, och ingen skada skedde. Hans
drag och åtbörder voro icke Lappska. Först sedan all fara var
förbi, sade han: nGrod qväll, Herr Prest! Välkommen här", och
ledde min ren till sin koja. Vidare talade han ej otillfrågad,
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men svarade på alla frågor med utmärkt förstånd och säkerhet,
ehuru han vid första påseendet, i anseende till sin klädsel, såg
ganska löjlig ut. Han bar mössa af lomskinn och i öfrigt bestod
hans drägt af en utsliten vadmalströja, byxor af fårskinn med
ullsidan utåt och på fötterna grofva Lappskor. Han var Nord-
man; och det förvånade mig, att han, såsom sådan, bosatt sig
bland Lappar, och ännu mera, att min förkörare tog in hos en
Nordman, ty såväl Lappar som Nordmän taga helst in hos sina
stamförvandter; men jag erfor snart, att han var gift med en
Lappska. Hans ansigte och åtbörder uttryckte allvar och stolthet.
Hans tänder voro hvita som elfenben, ett bevis på att han
ännu var ung, eller att de ej färgats af den i orten mycket om-
tyckta tobaken. Äfven Nordmän älska dock i regeln tobak, ehuru
ej i så hög grad som Lapparne. När jag talade, åhörde han
mig med uppmärksamhet; när jag frågade honom om något, sva-
rade han bestämdt och med sakkännedom. Han yttrade sig ej om
nabofolken, men i hans sätt och åtbörder läste jag tydligen val-
språket hos den Norska allmogen härstädes: nRyssen skrattar åt
ingenting och Svensken är blå på ryggen" (d. ä. falsk). Efter
midnatt anlände vi till Varangerbotten, sedan våra uthungrade
renar tillryggalagt närmare fyra besvärliga Norska mil ifrån
Vadsö, och togo in hos Herr Tvede i köpingen Nyborg. Följande
dag rasade ovädret än häftigare, ehuru vi voro i fjordens botten.
Köpman Tvede sökte öfvertala mig att stadna qvar. Jag lät min
förkörare afgöra, huruvida man nu kunde våga sig ut på Varan-
gerfjellet, der en min företrädare i tjensten, Kyrkoherden Hel-
lander, som under ett oväder der förvillades från sin förkörare,
ådrog sig döden. Han blef försatt i stort bryderi, betraktade molnen,
observerade vinden, m. m., och ehuru han önskade att så fort
som möjligt komma hem, sade han: Vi skola vänta än någon
timme. Ej heller efter solens uppgång, då väderleken ofta ändrar
sig, saktade vinden. Men en annan Lappe, hvilken hade samma
väg, som vi, önskade resa, ehuru ej heller han vågade göra det
ensam. Min förkörare fick hemlängtan. Jag hade gerna stadnat
qvar och vägrade att afresa förrän begge försäkrat, att de ej
skulle förvillas på fjellet. De lofvade i hvad väder som helst



— 198 —

skaffa mig fram till Polmak, blott ej renarna tröttnade, hvilket
de ej trodde komma att ske, om de finge beta tillräcklig tid
på fjellet. Sedan jag intagit en god frukost, reste vi af, ehuru
Lapparne nu förklarade att resan ej finge företagas på deras
ansvar, utan på Gruds försyn.

Om man tänker sig en isfärd på en större sjö, der isen lagt
sig i storm och oväder och således är mycket ojemn, utan väg
och utan känningsmärken; der man ej ser tecken till land och
stormen drifver snön hit och dit undan vinden, får man en svag
föreställning om en fjellfärd vintertid i storm och snöyra. Lik
en trogen gammal pudel förlorar den erfarna Lappen icke sin
kurs. Han drifver ständigt på den uthålliga renen; det bär af
öfver åsar och dälder, och hela ens välfärd hvilar blott på För-
synen och Lappens väderkorn. Än skär pulkan i hvassa stenar,
hvilka hota att splittra den i stycken, än sjunker den helt och
hållet in i snön och än stjelper den. Der han ser en myrbjörk,
stadnar han, betraktar den uppmärksamt, skådar framåt och till-
baka för att kontrollera att kursen är riktig. Der hvarken qvist
eller telning genomtränger snön, undanskrapar han den ifrån
berget, för att äfven der finna vägledning, och kontrollerar så-
lunda den, som kompassen, vinden och någon stjerna på himmeln
skänka honom. Vinden är eljest på fjellfärder en mycket osäker
ledtråd. Litar man för mycket på den, är man vid minsta vänd-
ning i dess riktning, om den undgår uppmärksamheten, i fara
att störta ned i något af fjellets otaliga brådjup, och korsvindar,
icke sällsynta på fjellen, kunna lätt leda en tillbaka till den plats,
från hvilken man rest ut.

Sedan vi passerat halfva fjellet, stadnade Lapparne för att
beta renarna. Jag somnade i min pulka, som var ställd i skyd-
det af ett klippblock. När jag vaknade, hade vinden saktat af
och molnen skingrat sig, hvarefter vi, sedan vi betat våra renar
i 2 ä 3 timmar, reste i bergligt före och stadnade icke förrän
vi, något före midnatt, inträffade i Polmak, der Kolderup med
utsträckta armar emottog mig utanför sin stuga, under utrop:
nGhid vare lof, att Ni aren vid lif; sådant väder Ni haft på åter-
färden!"
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Tidigt om morgonen kommo flera af byfolket till mig. De
voro alla Pinnar, och dessutom hade folk ifrån de angränsande
byarne inträffat här för att möta mig. Man anhöll om en Guds-
tjenst och framförde flera barn, som saknade dopet, hvilket icke
var att undra på, då i hela häradet icke funnits Prest på mera
än ett år. Jag gick deras önskningar till mötes; dock fick ingen
frisk communicera. Till sådan åtgärd tillstyrckte mig Foged vid
min afresa från Vadsö, ty han hade under bröllopstiden haft
besök af flere personer, hvilka å egna och andras vägnar anhållit
om hans medverkan der till, att jag på återfärden derifrån skulle
betjena den Finska och Lappska allmogen uti ifrågavarande trakt
med presterliga göromål. Polmaksbor och folket ifrån de när-
gränsande byarne fingo, så länge deras egen prest var borta,
communicera i Utsjoki kyrka *). Offentliga Gudstjenster hade
under Prosten Deinbolls frånvaro alla Sön- och Högtidsdagar
blifvit i församlingarne hållna af Klockare, Skolmästare och andra
boksynta och christliga män. I Vadsö kyrka, invid hvilken Fo-
ged bodde, hände det icke sällan att han turade med Klockaren i
uppläsande af predikan ur någon postilla. Äfven beviset, att det
unga paret, efter landets lagar, tre gånger förelysts till äkten-
skap, var af Foged undertecknadt, liksom han ock intygat att
intet hinder mötte vigseln.

Under det jag uppehöll mig i Polmak, var jag i tillfälle
att åse, huru den så kallade Norska förlikningskommittén utöfvar
sin verksamhet. I den praesiderade en Förlikningskommissarie,
och tvänne välkända män af allmogen sutto som bisittare. Som
bekant är, kan ingen civil sak i Norrige vid domstolarna upp-
tagas, förrän densamma blifvit vid förlikningskommittén anmäld
och försök till frivillig öfverenskommelse derstädes förgäfves blif-
vit gjordt. Till Förlikningskommissarier utväljas de skickligaste
och i orten för redlighet kända män. De valda böra, så framt
de ej hafva lagligt förfall, åtaga sig befattningen samt förestå den
i tre år, under hvilken tid de äro fria från alla personella onera.

*) Det ansåg Foged för billigt; men afstyrkte mig från alla, utom
nödfallsförrättningar, på Norsk grund.
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På landet förestår vederbörande Amtman, motsvarande Lands-
höfding i Sverige och Guvernören hos oss, hela förlikningsvä-
sendet i det district, inom hvilket han är bosatt, men för de
aflägsnare orterna förordnas af honom välkände, rättskaffens och
kunniga män, vanligtvis 2:ne i hvart district, till Förliknings-
kommissarier; och är det vid districternas indelning, så vidt
möjligt, iakttaget, att ingen af ett districts inbyggare har längre
väg än 4 mil till den plats, der kommittén sammanträder. Då
ledamot i förlikningskommittén första gången intager säte, skall
han i protokollet införa och underskrifva sin embetsed, sålydande:
wJag N. N., vald till medlem i förlikningskommittén, lofvar och
svär, att jag med yttersta krafter skall söka befrämja godvillig
förening emellan parterna, i alla de saker, som inkomma till denna
kommitté, och att jag dertill skall bidraga med allt möjligt nit och
redlighet, så vidt min förmåga sträcker sig, efter min bästa
öfvertygelse och samvete; så sannt mig Gud hjelpe och Hans heliga
ord".

Till förekommande af partiskhet skall Förlikningskommis-
sarien, om han är beslägtad med en af parterna, afträda ur kommit-
tén, såvida motparten icke medgifver hans qvarblifvande, i hvil-
ket fall han möjligen bättre än någon annan kan förmå sin frände
till förlikning. Sakförare må icke väljas till Förlikningskommis-
sarier, dels emedan parterna förut kunna hafva begagnat hans
råd, dels emedan deras intresse lätt kunde komma i collision
med de dem såsom Förlikningskommissarier åliggande pligterna.
Första ledamoten i förlikningskommittén åligger, att emottaga
och reglera de inkomna klagoskrifterna, expediera kallelserna och
leda förhandlingarna.

Några fall ges likväl, der förlikningsförsök ej behöfva an-
ställas, såsom i vexelfrågor samt i fordringsmål i sterbhus och
konkurser. Polis- och sjörättsmål, likasom ock en del andra,
ehuru ej undantagna ifrån sjelfva förlikningsbemedlingen, äro
likväl satta utom de allmänna förlikningskommittéernas verknings-
krets, då det i dylika saker, af särskilda grunder, är öfverlem-
nadt till vederbörande domstolar att medla emellan parterna,
innan saken företages genom egentlig rättegång.
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Den som vill anmäla någon sak hos förlikningskommittén,
Lör i sådant afseende vända sig till den kommitté, i hvars district
hans motpart uppehåller sig, hvilket gäller äfven för de fall, då
saken, i händelse rättegång skall äga rum, bör instämmas till
annan domstol än forum domicilii, t. ex. forum rei sitse. Vid
klagomålets inlemnande erlägges en afgift, motsvarande ungefär
våra stämningspengar. Kommittén utfärdar derefter kallelse, hvari
det väsentliga af klagomålet införes, och som förkunnas veder-
börande af vanliga stämningsmän, hvilka derför åtnjuta en obe-
tydlig betalning af klaganden. Kallelsen meddelas i städerna
dagen före inställelsen, men på landet 4 dagar förut.

Då godvillig förening lättare kan väntas, när parterna
sjelfva äro närvarande, så är det ålagdt parterna som en pligt,
att personligen inställa sig inför kommittén på bestämd tid, såvida
de icke hafva bevisligt laga förfall, eller ock hvad klaganden
angår, bo längre än 4 mil ifrån stället, der kommittén samman-
träder. Fullmäktigen, som skall vara bemyndigad att förlika
saken, bör vara en person, som åtnjuter fall medborgerlig aktning.

Ingen advokat må af parterna till förlikningsdomstolar eller
kommittéer medtagas eller i deras ställe inställa sig. Uteblir den
inkallade utan att framte giltiga skäl, meddelar kommittén kla-
ganden, på hans begäran, ett bevis derom, att den tilltalade, efter
behörig kallelse, icke inställt sig. När sedan klaganden fullföljer
saken genom rättegång och dervid företer nämnda intyg, blifver
vederparten, om han icke kan för sitt uteblifvande visa förfall,
genom domstolens utslag förpliktad att betala rättegångskostnaden
i första instansen, om han också vinner saken, hvarjemte han
bötfälles för onödig rättegång.

Om deremot klaganden uteblir, är deraf en naturlig följd,
att det ingifna klagomålet förfaller och att ny inlaga erfordras,
om saken åter skall förekomma. Dessutom är ock motparten, om
han inställt sig, berättigad till ersättning för besvär och tids-
spillan. Denna ersättning kan likväl icke af förlikningskommittén
bestämmas, utan af laga domstol, för hvilket ändamål kommittén
meddelar den inkallade bevis om hvad som förefallit, hvarmed
han eger vända sig till behörig domstol.
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Hvad förpligtelsen till personlig inställelse angår, så kan
ej förlikningskommittén, i händelse någon af parterna uppgifver
sig vara hindrad att sjelf möta och derför ställer fullmäktig för
sig, inlåta sig i pröfning af det anmälda förfallets giltighet,
hvaremot kommittén bör tillse, att ombudet är försedt med behörig
fullmakt och är en till sådant uppdrag kompetent person. Då
saken kommer till rättegång, kan likväl vederparten uppfordra
den, som endast inställt sig genom fullmäktig, att styrka sitt för-
fall, och om för detsamma åstadkommes ett efter domstolens
pröfning tillfyllestgörande bevis, skall den tilltalade, utan afseende
på sakens utgång för öfrigt, ådömas ersätta vederparten s kost-
nader samt bota för onödig rättegång.

Beträffande sjelfva sakens behandling vid förlikningskommit-
tén, så har densamma endast till föremål, att parterna under
redliga och förståndiga mäns medverkan skola höra hvarandras
framställningar och påståenden för att erfara, om de icke, genom
att ömsesidigt förstå hvarandra och att göras uppmärksamma på
följderna af godvillig förlikning å ena sidan och af rättegång på
den andra, kunna blifva eniga om en sådan uppgörelse, hvari-
genom de, utan de obehagligheter, kostnader och tidsspillan, som
en process alltid medförer, kunna utjemna tvistefrågan, antingen
fullkomligt eller åtminstone i sådan grad, att hvad som brister
må anses som mindre ondt än processolägenheterna. För öfrigt
bör förlikningskommittén icke blott bemöda sig att få sakerna god-
villigt afgjorda, utan också att åstadkomma sådana föreningar,
som kunna bestå med rättvisa, billighet och parternas ömsesidiga
fördel, samt ingalunda genom öfvertalande förmå den enfaldiga
eller svaga till uppoffring af sådan sin rätt, som af sakens ställ-
ning icke påfordras.

Af hvilken betydelse förlikningsdomstolarne i sjelfva verket
visat sig vara, inhemtas af följande:
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Tablå öfver de till förlikningsdomstolarne i Norrige hän-
skjutna mål, äfvensom öfver antalet af de mål, som der blifvit
förlikta eller hänvisade till de ordinarie domstolarnes afgörande.

År.

1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
Under de 10
åren från 1816
—1825

och från
1826-1835 . .

Eller under 20
år

Antal mål, som
blifvit hänskjut-
na under för-
likningsdom-

stolarne.

12,759
15,799
20,502
26,582
36,582
36,135
38,534
35,594
42,602
51,496
59,647
51,606
56,903
64,685
58,731
53,684
54,791
65,446
63,507
55,083
52,440
50,635

399,280

575,905

975,185

Antal mål,
som blifvit

förlikta.

7,030
8,813

12,013
15,867
22,610
23,092
24,414
21,979
26,629
32,201
38,681
33,637
37,509
43,201
38,602
34,643
35,022
41,975
40,522
34,479
32,393
30,995

251,123

369,341

620,464

Upp-
skjutna.

539
594
660
692
979

1,012
962
945
944

1,152
1,298
1,206
1,177
1,251
1,207

928
875

1,064
963
793
789
875

Hänvisade till
ordinarie dom-
stolens afgö-

rande.

5,190
6,392
7,829

10,023
12,993
12,031
13,158
12,670
15,029
18,143
19,668
16,763
18,217
20,233
18,922
18,113
18,894
22,407
22,022
19,811
19,258
18,765

138,307

196,642

334,949

Endast instäm-
da till ordinarie
domstolarne *).

1,047
1,141
1,413
1,714
2,054
2151
2,270
2,256
2,516
2,874
3,190
2,724
2,969
3,129
3,093
2,862
3,098
3,551
3,352
2,895
2,876
2,744

23,162

30,569

53,731

*) Denna kolumn synes afse civila mål, som ej behandlats af för-
likningsdomstol. Anm. af utgifv.
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Denna tabell utvisar att af de till förlikningsdomstolarne
hänskjutna mål 2/3 blifvit förlikta och 1/3 hänvisade till ordinarie
domstolar; samt vidare

att af detta sednare antal endast 1/6—
1/9 blifvit fullföljda,

och att således genom förlikningsdomstolarnes bemedling 5/6—7/9

af det antal mål, som dit blifvit hänskjutna, afslutats utan process.
Att dessa berömvärda och der i landet högst gagnande för-

likningskommittéer hos oss under den närvarande tidsandan skulle
medföra samma gagn som i Norrige, det våga vi icke påstå; men
att de, lämpade efter vårt lands behof, vore nyttiga, det skulle
man hoppas. Att de ej för närvarande fullt skulle motsvara hvad
de är o i Norrige, der till finna vi flera skäl. En Norrman finner
stor ära i att kunna gagna det allmänna utan betalning. Hos oss
hör man en allmän klagan, särdeles bland em betsmän, då de
måste göra något för intet, och denna klagan vållas af embets-
männens oerhörda myckenhet och i följd deraf dåliga aflöning, i
jemförelse med hvad fallet är i Norrige. Hos oss skulle man
sålunda hafva svårt att för ändamålet finna lämpliga och hän-
gifna personer, och att för detta ändamål anställa aflönade tjenste-
män, vore olämpligt, ty derigenom skulle man icke allenast för-
minska patriotismen, utan ock betunga landet med än flera tä-
rande medlemmar. För en sådan befattning vore Presterna ganska
lämpliga, såsom stående allmogen nära, om de blott vore något
hemmastadda i lagstiftningen och rättsläran.

Eå eller kanske intet annat land torde finnas, der man har
så stort förtroende och så osviklig kärlek till sina embetsmän
som i Norrige. Men hvaraf kommer då denna likaså ovanliga
som lyckliga och sällsynta tro på embetsmännens goda vilja samt
den uppriktiga aktningen för sjelfva embetsmakten ? Härpå skulle
jag våga svara, att den Norska embetsmannen besitter större
kunskaper och känner hvarken behof eller lust eller tillåter na-
tionalståltheten honom att handla egennyttigt. Äfven befordrings-
lagarna handhafves med orygglig rättvisa, och kunskap och skick-
lighet utgöra enda grunden för befordringarne.

Vi hålla oss här nu endast till de civila embetsmannen.
Alla måste de documentera sig för juridisk skicklighet, antingen
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genom den fullständiga juridiska embetsexamen eller ock genom
den juridiska examen, hvilken är inrättad för dem, som njutit
undervisning endast i den allmänna rättsläran och den Norska
lagstiftningen. De som undergå endast det sednare juridiska
profvet, kunna aldrig, utom i brist på kompetente sökande, be-
fordras till fogde eller sorenskrifvare, d. v. s. domarebefattnin-
gar. En ganska hygglig man, med endast denna juridiska bild-
ning, hade likväl under min tid deruppe erhållit fogdetjensten i
Ost-Finnmarken *), och man märkte tydligt, att han hvarken af
herremän eller allmogen behandlades med den aktning, som de
genom högre lärdomsprof utbildade embetsmännen.

Universitetsundervisningen för den fullständiga juridiska
embetsexamen, hvilken lärer vara ganska allvarlig, innefattar föl-
jande ämnen:

l:o. Rättsvetenskapernas encyklopedi med hvad dertill
lämpar sig af litteraturhistorien.

2:o. Allmän rättslära.
3:o. Den Norska allmänna lagstiftningen jemte sjö- och

handelsrätt, kyrkorätt och förvaltningsrätt.
4:o. Den Danska och Norska laghistorien.
5:o. Juridisk hermeneutik, med speciel tillämpning till fäder-

neslandets lagstiftning.
6:0. Den positiva folk- och statsrätten jemte natturrätt.
7:o. Statistik.
8:0. Det Romerska rättssystemet och i förening dermed

dess rättshistoria.
9:o. Praktiska öfningar i civila och kriminella måls behand-

ling, hvartill, så vidt omständigheterna medgifva, anskaffas sådana
akter som redan varit vid sjelfva domstolarna behandlade.

En fullständig föreläsningscyclus öfver alla ofvannämnda
till rättsvetenskapen hörande discipliner skall vid universitetet
tillvägabringas inom en tidrymd af 2 år, indelta i 4 akademiska
semestrer. För detta ändamål hafva vederbörande Universitets-
lärare att emellan sig fördela föreläsningarna, så att de blifva
hållna öfver hvar särskild branche.

*) I afseende å inkomster ett mycket sämre fögderi än Vest-Finn-
marken.
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Hvar och en, som åstundar att undergå fullständig juridisk
embetsexamen, har i sin ansökning derom till fakultetens decanus
att utreda:

l:o. Att han tagit de akademiska förberedande examina,
nämligen: examen artium, motsvarande vår studentexamen, men
vida rigorösare och i många saker svarande mot vår examen
rigorosum och den philologisk-philosophiska examen.

2:o. Att han afhört föreläsningar öfver de till den full-
ständiga juridiska examen hörande stycken.

3:o. Att han följt med de praktiska öfningarna.
Den fullständiga juridiska examen består såväl i skriftligt

som muntligt prof. Det skriftliga profvet fördelas på fyra efter
hvarandra följande dagar och får vara 6 timmar dagligen. Den
första dagen förelägges examinanden till skriftligt besvarande på
Latin 2 frågor, hörande till den allmänna rättsläran. Den andra
dagen utlägges på modersmålet någon lagtolkningsfråga, och på
Latin något ur Jus Romanum. Den tredje dagen besvaras på
modersmålet tvänne frågor, hörande till fäderneslandets rätts-
lära, och den fjerde dagen ytterligare tvänne frågor i samma
ämne. Utom de examinerande Professorerne skola alltid tvänne
censorer vara tillstädes. Censorerna äro höjeste rätts ledamöter.
Den muntliga examen i allmänna rättsläran och Jus Romanum
försiggår på Latinska språket; men i de öfriga discipliner på
modersmålet. Omedelbart efter det den muntliga examen för
hvar dag är slutad bedömes densamma af examinatorerna och
censorerna, och tilldelas examinanderna examens karaktär efter
hvars och ens skicklighet: Laudabilis, Haud illaudabilis, Non con-
temnendus., och är det dessutom åt censorerna öfverlemnadt, när
någon särdeles utmärkt sig, att då tillkännagifva sådant genom
ett passande tillägg till den bästa karaktären. Efter dessa vitsord
bedömas kandidatens kunskaper och skicklighet äfven i det all-
männa, och på dem grunda sig hans förhoppningar på befordran
i framtiden. Sedan såväl den skriftliga som den muntliga exa-
men sålunda är slutförd, följer det praktiska profvet. Detta prof
består i att utarbeta någon af de vigtigaste akter, som utgjort
föremål för domstolars behandling. Detta praktiska prof bedömes
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med samma karaktärer som det theoretiska. I allmänhet kan
ingen, som ej undergått den fullständiga juridiska examen, komma
i fråga vid besättande hvarken af öfver- eller underdomareembe-
ten eller fogedtjester, ännu mindre bekläda amtmans- eller andra
vigtigare statsembeten.

Den 13 Mars firades första Böndagen i Utsjoki kyrka
allmänt af Utsjoki Lapparne och af ett ännu större antal Finnar
och Lappar från den Norska sidan. Dessa Norska gäster hade
väl hela vintern flitigt besökt Utsjoki kyrka; men aldrig så tal-
rikt som denna gång, sedan de af sin Öfverhet (d. v. s. Foged)
blifvit dertill auctoriserade. Det har aldrig varit sällsynt, att de
Lappar och Finnar, hvilka bo emellan Utsjoki och Polmak, under
mötestiderna besökt Utsjoki kyrka; men detta år begingo de
flesta inbyggare vid Tana elf, begynnande ifrån Karasjok till
Tana elfs mynning, der sin andakt. Dessutom kommo många ifrån
hafsfjordarne: Varanger, Tana, Laxe ja till och med från Por-
sanger. Det mest rörande för mig var, då jag träffade en till
Norrige ifrån Torneå trakten inflyttad Finsk smed, hvilken jag
mötte på isen under en promenad utanför prestgården. Han bodde
nu på Norskholmen nära Tana elfs mynning och var för mig af
gammalt bekant. På en kälke, hvilken drogs af honom, med-
förde han sitt 11 ä 12 månader gamla barn, och hustrun, som gick
bakom kälken med en staf i hand, hjelpte till genom att med
denna skjuta på bakifrån. De hade sålunda forslat barnet 11
mil för att döpas i Utsjoki kyrka. Från Seida, emellan Grullhol-
men och Polmak, der befolkningen är af Finsk härkomst, infann
man sig nästan mangrannt, och det till fots, då man ej hunnit
förskaffa sig renar från fjellbygderna. Endast husvakter hade
stadnat hemma. Så stark är den religiösa känslan hos det folk,
som här bor på ömse sidor om riksgränsen, Tana elf, och likväl
vill man anse dem för ,,halfvilda nomader".

Man säger: efter oväder låter Herren Sin sol lysa. Och
älven nu hade en mildare väderlek varit rådande, sedan detta var
öfverståndet. Det härliga solskenet tillkännagaf den annalkande
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våren. Den 15 Mars var första takdropp på Utsjoki prestgård,
och den 16 steg thermometern i solen till 10° öfver fryspunkten.
Den 20 anlände snösparfven (Fringilla nivalis), den 21 voro bara
fläckar synliga på backar, ty redan under midvintern hade stor-
marna undansopat det tjocka snötäcket ifrån höjder och slätter
samt samlat det i drifvor. Föret under resan till påskmötet i
Enare var godt, vädret förträffligt och resan angenäm. Den 4
April, medan vi betade våra renar, visade thermometern i solen
- j - 17° och i skuggan -(- 2°. Endast två dagar åtgingo för resan
emellan Utsjoki och Enare, hvilken sällan afiöper med mindre
än tre dagar.

Fiskfänget hade de föregående åren icke varit gynnsamt i
Enare, men man hade sällan haft att fägna sig åt sådan välsig-
nelse till lands som i år. Då jag Långfredagen kom hem från
kyrkan, var nästan hela vägsträckan emellan kyrkan och Enare
kyrkoby eller rättare kyrkostugorna, som äro på lagligt afstånd
från kyrkan, å hvardera sidan om gångstigen beklädd med ren-
hudar. Lagen, eller kanske rättare den af fäderne ärfda seden,
hvilken är helig hos Lapparne i Enare, tillåter den, som anträffar
tama eller märkta renar bland vildrenar, att i fjelltrakter skjuta
dem, dock med vilkor att huden tillställes ägarn, och endast
köttet tillfaller skytten. Men då man icke känner alla renmär-
ken, så böra hudar, hvilka hafva märken på öronen, ställas till
allmän beskådning vid kyrkovägen i tre Sön- eller Högtidsdagar,
då Gudstjenst hålles. Yppar sig då ingen ägare till dem, är
äfven huden skyttens egendom, om renen är fälld inom Enare
socken och i fjelltrakt. De märkta renar, som uppehålla sig i
skogarna, anses icke än för fullkomligt förlorade, om de ock
anträffas bland vildrenar, ty de kunna än förena sig med tama
renhjordar och sålunda komma sina ägare tillhanda. Men icke
nog dermed, de kunna någon gång till och med bereda sin ägare
den fördel att de tillföra honom vildrenar, hvilka, dock nästan
aldrig äldre än två år gamla, om somrarna sällat sig bland
tama renar. Sådan vildren tillfaller den, som först kastar snaran
kring halsen på den eller tämjer den, eller i hvilkens renflock
den anträffas ; och en sådan ren blir vanligen både starkare och
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ihärdigare korren, men tillika obändigare, ilsknare och styfsintare
än ursprungligen tama renar. Man påstår, att Enare renarne
derför äro starkare, än renar från andra orter i Lappmarken,
att de om somrarne, och särdeles parningstiden, uppehålla sig
bland vildrenar. Icke sällan skjutas ifrån vildrensflockar renar
med sådana märken, att de af ingen utaf den här till Julhelgen
församlade allmogen äro igenkända. Sådana renar anses hafva
kommit hit ända ifrån Kaj ana län eller Karelen med vildrenar,
som härifrån vandrat söderut och hit återvändt. Märkvärdigt är
på huru betydligt afstånd Lappen kan se, om en ren är märkt
på örat, hvarföre han, då han träffar en flock af vildrenar, och
har der en märkt och en omärkt ren samtidigt inom skotthåll, alltid
skjuter den omärkta, för att ej behöfva dela bytet med någon.
Endast sällan händer, att en korren, utsläppt på bete, sällar sig
till vildrenar och förblifver borta.

Äfven flera bäfrar än vanligt hade Enare Lapparne fångat i
år, dock alla inom den Ryska Lappmarken. De Ryska Lapparne,
som äro mindre goda jägare, kanske derför att den laxrika
Tuloma ger dem tillräcklig utkomst, tillåta våra Lappar att mot
en ringa afgift, vanligen en renko för vintern, jaga på deras
vidsträckta marker. Misslyckas jagten, blir tributen ringare;
lyckas den bra, erlägges rundligare betalning.

Af den skildring, som här nedan än vidare ingår under året
1825, hänför sig den del, som omfattar sträckan emellan Enare och
Rovaniemi kyrkor, till en färd på sommaren 1821, återstoden deremot
till en resa från .Rovaniemi till Kemi och Uleåborg år 1825. Ehuru
till sin förstnämnda del ursprungligen skrifven för att införas unde
år 1821, har dock äfven denna del af skildringen sedermera af förfat-
taren öfverflyttats till år 1825. Orsaken till att så skett kan väl an-
ses ligga: antingen deri, att han sålunda velat i en följd sammanföra
beskrifningen af såväl Kemi elf med dess omnejd, i hela deras utsträck-
ning, som ock laxmarknaden vid elfvens mynning jemte denödefjäll-

14
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trakt, från hvilken detta mäktiga vattendrag utgår; eller deri, att han
ej velat belasta det år 1844 utgifna profhäftet af anteckningarna med
den långa beskrifningen af utom Lappland belägna orter, som här in-
går; eller ock slutligen i begge dessa omständigheter förenade.

Antingen vid den öfvernyttning af manuskript, som häraf på-
kallats, eller ock vid annat tillfälle, måste emedlertid någon förvex-
ling och sammanblandning af blad, tillhörande olika årgångar af „ an-
teckningarna" hafva egt rum, utan att sådant af förf. observerats vid
det han i början af 1840-talet till Borgå afsände det redan då gamla
manuskriptet till år 1821 för att öfverses och, efter omredigering i de
delar, der sådant kunde finnas nödigt, till tryck befordras. Endast på
en sådan förvexling synes det nemligen kunna bero, att i den år 1844
tryckta skildringen af åren 1820 och 1821, intagen äfven här of van. ett
par ställen (s. 80 och 81 i d. a.) kommit att inflyta, hvilkas innehåll
ej i alla delar passar in på nästnämnda år. Från sin i Augusti 1821
verkstälda resa ifrån Utsjoki till Enar e återvände nemligen förf. ej
„myggtiden" till Utsjoki, utan fortsatte från Enare färden söderut till
.Rovaniemi och sedermera, utan tvifvel för att sammanträffa med sin
kontraktsprost, äfven till Kemi. I det lilla stycket åter, som begyn-
ner å midten af s. 81, torde motsvarande delar af innehållet i sålunda
sammanblandade blad vara återgifna i starkt sammandragen form. Jfr
Eunebergs bref af den 19 Oktober 1843 och den 25 Juli 1844, intagna
i Del IV ss. n:o 110 o. 111 bland brefven.

Sommaren 1825 åtnjöt F. tjenstledighet för vårdande af sin efter
en svår sjukdom 1824 ännu angripna hälsa och vistades i följd deraf
då ej i Lappmarken, såsom af nedannämnda plananläggning framgår
och jemväl af förf. angifvits i skildringen af året 1826 (s. 380).

Först sedan tryckningen af arbetet redan var långt framskriden
observerades dessa förhållanden af utgifvåren. Vid genomseendet af
en del af förf:s lappska herbarium öfverkoms nemligen der såsom om-
slag för växter bl. a. tre skrifna blad, af hvilka ett innefattade utkast
till svar å J. E. Wikströms bref af den ]6 April 1821 (Br. n:o 2 i
Del IV), och de två andra plananläggning för beskrifning af året 1825.
Af dem finner man hvad of van anförts, eller att af de här skildrade re-
sorna den å sträckan Enare-Eovaniemi skett år 1821, och den från Eo-
vaniemi till Kemi och Uleåborg utförts år 1825. I följd af bri-
stande kännedom härom kom utgifvarens stilisering af beskrifningen,
som af förf. lemnats i icke tryckfärdigt skick, att i vissa delar få en
af fattning, som ej egnade sig för år 1821, hvarföre en omtryckning af
detta ark och några andra blad påkallades, dels deraf, dels emedan
ett och annat blad af de under tidernas lopp delvis i oordning komna
manuskripten här af utgifv. inrangerats på oriktigt ställe.

Uteifv.
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Efter den långa, enformiga vinterdvalan var sommaren om-
sider kommen. Små snöhvita blommor och det grönskande gräset
blickade vänligt mot den leende himmeln, och de frigjorda käl-
lorna skimrade åter i ljuset. Laxen sträfvade mot den brusande
strömmen och väckte till lif det bortdomnade folket. Stora och
små öfvergåfvo sina torfkojors och kåtors mörker samt flyttade
till de solbelysta stränderna, der vattnets silfverglänsande skön-
heter, fiskarne, skulle förljufva det af modern jorden stjufmoder-
ligt behandlade folket. Äfven björkar och videbuskar begynnte
visa sig i sommarskrud; den nakna violblomman täflade med Lapp-
nejlikan i fägring, obh den Lappska näktergalen firade bröllopp
i Allmaktens solbelysta sal.

Ja i spåren af solens gyllene strålar följde nu den leende tiden
då hela naturen ändrar sin hushållning, vid det att kölden aftar,
snön smälter och bara fläckar träda fram, riporna ombyta färg,
floder och sjöar afkasta sitt täcke och vattenmassorna ökas, snö-
sparfven förlorar sin hvita beklädnad och hermelinen sin prålande
pels. Då är äfven Renlapparnes flyttningstid, och jemväl många
Fiskarlappar begifva sig redan då till Ishafvets kuster, om vist-
huset är tomt, för att ur den fiskrika Oceanen fylla sitt behof
af föda för den stundande vintern; och då är äfven Presten
här ensam lemnad och nästan utan tjensteverksamhet. Endast
några få sammankomster inträffa på hela sommarn och äfven de
bivistas af så få personer, att de i antal knappast motsvara hus-
folket i ett välbestäldt bondehem i Finland. Första midsommar-
dagen, som jag var i Utsjoki, väntade jag en stor folksamling,
och då jag för Klockaren uttalade, att samlingen var mindre än
jag hade hoppats af hvad man sagt mig att den skulle blifva, uppgaf
såväl han som Kyrkovärden, att densamma var en af de betyd-
ligaste sommartid. Ett stort antal af församlingens medlemmar
hade äfven nu begifvit sig till Norge. Senare har förhållandet
deri äfven i Utsjoki blifvit annorlunda. I början af 1820-talet
begynte Utsjoki Fiskarlapparne att mera än derintills uppföda
kor. Denna vigtiga näringsgren befordrades betydligt genom den
Finmarkska handelns förbättring och grufdriften i Altens koppar-
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grufva hvarigenom smörpriset stegrades enormt; och 1830 kunde
man redan anse mest alla Tanaelfs Fiskarlappar för bofasta.

Mera allmänt än i Utsjoki församlas Enareboarne sommar-
tid till sin kyrka; men detta sker då endast två gånger hvar som-
mar. Första sammankomsten vid denna kyrka är i början af Juli
månad, eller andra söndagen efter midsommar, och den senare i
början af Augusti, såframt icke för den en senare dag öfverenskom-
mes och bestämmes. Sådan har, med få undantag, deras uråldriga
plägsed varit, redan förrän Pastor blifvit anställd i Utsjoki. En-
dast då och då har Pastorn ifrån Utsjoki, i anseende till den
långa fotfärden emellan dessa kyrkor, om sommar besökt Enare,
och äldre Kyrkoherdar hafva aldrig vågat företaga sig denna
långa färd på annan tid än om vintern. Enareboernas anspråk
häri har icke heller sträckt sig längre, än att Pastorn väntas
till någotdera af dessa möten, der han då är i tillfälle att träffa
sina åhörare och betjena dem. Numera, sedan särskild Prest är
anställd äfven i Enare, torde denna för Pastorn högst besvärliga
sommarfärd icke vidare komma i fråga. Icke heller har det
förut ansetts åligga Pastorn, såsom bestämd skyldighet, att hvrje
sommar besöka Enare, utan endast då han dermed mäktade.

Om sommarn är väl resan, oaktadt sina många behag, här
vida besvärligare än om vintern, då sjöar och åar äro isbelagda
och mossarna tillfrusna. Resan är derföre då kortare; och ehuruväl
färden i renpulka ej är utan sina besvär, ilar den dock lätt fram,
om vägen är uppkörd, och äfven om balancerandet i pulkan kostar
på, är det likväl, om väderleken är gynnsam, ringa möda att sitta
i en sådan mot att göra en lång fotfärd öfver berg och mossar,
åar och bäckar, utan väg, gångstig och broar. Jag har hört
någon säga, att det på en Lappländsk fotfärd är svårt att välja
emellan två onda ting: mygg och regn. Den, som kan framkasta
en sådan sats, måste vara nog ömtålig för myggbett. Mygg äro
visserligen plågsamma, men man har likväl hvarjehanda medel
att i någon mon afväpna dem. Jag tror dessutom att myggen
befordra helsa hos Lapplandsfararen, genom att utgöra preser-
vativ mot rheumatism och gikt, medan deremot regnet ökar och
förvärrar dem. Sommarfärden emellan Utsjoki och Enare måste
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man äfven ur annan synpunkt göra rättvisa. Man behöfver ej
frysa, icke frukta att blifva inyrd i eller hindrad af djup snö,
ej att storkna af rök i eländiga kojor eller att bränna sina klä-
der, ja, sig sjelf vid den lågande stockelden, vid hvilken man
ofta nödgas lägga sig utfrusen och halfvåt.

På tal om vintern, må här dock till dess försvar rättvisli-
gen framhållas, att besvärligheterna af en vistelse i Lappmarken
under denna årstid betydligt minskas om man skaffar sig tillräck-
ligt arbete, ett ädelt göra, som, isynnerhet om ens möda lönas
med framgång, uppfriskar själ och kropp. Och om någonstädes
så är det här, Religionsläraren är folkets allt, och här lär han
sig, kanske bättre än på någon annan ort, känna vidden och an-
svaret af sina åligganden. Ensam lemnad bland naturmenniskor,
söker han sin tillfredsställelse i att efter sin uppfattning befordra
deras väl. Här i ödemarken kan han, om han har vilja och för-
måga dertill, vida lättare ställa sig så, att han älskas af sina
åhörare. Här kan han på alla områden gagna, trösta och till-
fredsställa dem. I Utsjokj. ligger prestgården och kyrkan vid
Lapparnes allmänna vinterfarväg. Emellan Jul och Påsk reser
här nästan dagligen någon förbi den tid fullmåne inträffar, äfven-
som under månens andra och tredje qvarter, och enhvar besöker
dervid Presten, hvarutom de närmast bosatte då och då infinna
sig för att hälsa på honom, samtala med honom och inhemta hans
råd, jemte det de göra allt för att lätta hans mödor och tillfreds-
ställa hans behof. Denna tid inträffa Lapparne allmänt hvaran-
nan eller hvar tredje Söndag vid kyrkan, allt som möten utlysas;
och det är ej ensamt af pligtkänsla som man då afvaktar deras
ankomst, utan man gör det gerna; och förnöjd ser man den dag
randas, som föregår dagen för sammankomsten vid kyrkan. All-
mogen här ej blott reser till kyrkan, som det säges, utan den
reser till sin andaktsöfning; den reser till sin Prest som till en
skola, men ej för att uppläsa eller redogöra för sina läxor, utan
för att genom inbördes samtal blifva upplyst i hvad som för den
är dunkelt och för att inhemta råd i såväl andliga som verldsliga
angelägenheter; den reser till honom icke allenast för att söka
bot för sina krämpor, utan ock för att vinna tröst i sina Iidan-
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den. Under sina färder till dessa möten samlas de småningom
ifrån alla håll till Utsjoki och Tana elfdalarne. De som först
anlända till dalen hafva obanad väg och upphinnas derför af
de efteråt kommande, och det ser helt imponerande ut, då nästan
hela församlingen sålunda antågar på en gång till kyrkoplatsen
och prestgården, der då knappt andra äro dem till möte än
Presten och den 70-åriga Klockaren. Det är då annat lif än
om hösten, då man här räknar dagar, räknar veckor, utan att
se någon menniska, utom sitt eget husfolk. Ingen besöker en
vidare, ingen kommer mer till kyrkan, som står tom den ena
veckan efter den andra, och endast mörker omgifver en. Hvad
är då naturligare, än att man söker att verka, medan dager är,
och förrän Augustinätterna med sin stjerneglans förebåda höstens
snara ankomst öfvergifver det ensliga lifvet i Utsjoki och under
någotdera af sommarmötena hälsar på församlingen i Enare.

Det var under sådana betraktelser, jag nu anträdde resan
till Enare. Redan före ankomsten till Enare kyrka blir man
upplifvad af att se resliga, raka, mot höjden sträfvande träd,
särdeles den i Utsjoki osynliga furan, hvilken nu, lik Libanons
cedrar, doftar för en norrifrån ankommande och fägnar den, som
har Enare till mål för sin resa, med vissheten om att snart vara
framme och sålunda hafva nått slutet på den långa fotfärden,
som man vanligen gör i sträckmarsch, för att innan möjligen
inträffande regnväder komma under tak.

Det första mötet hade, efter vanligheten, hållits första sön-
dagen i Juli. Den tredje allmänna Böndagen hade ej då firats,
emedan jag väntades till det sednare mötet, som inträffade i
Augusti. Så var öfverenskommet, och så skedde det. Nu var
en bråd arbetstid. Den obetydliga höbergningen skulle börjas,
och den borde nödvändigt slutföras, förrän tiden för vildrens-
jagten, som inträffade kring Berthelsmessan, skulle begynna. Re-
dan på Fredagen inträffade likväl många, jemte mig, i sina kyr-
kostugor, och Lördag förmiddag voro redan de flesta, åtminstone
de långväga, församlade vid kyrkan. Frågan var nu, om jag
härifrån skulle återvända till Utsjoki samma väg jag kommit
eller fortsätta resan söderut. Jag fick likväl ännu någon tid till



att öfverväga detta för mig nog vigtiga ärende, af orsak att flera
uttalade den önskan att åtskilliga bräckliga och ålderstigna per-
soner i Auvel- eller Ivalojoki trakten, hvilka icke förmått komma
till kyrkan, hemma skulle få begå sina salighetsmedel; hvarföre
jag, efter verkställda göromål vid kyrkan, dit åtföljde Auveljok-
boarne, ännu obesluten om jag derifrån skulle återvända eller
fortsätta färden till fäderneslandet. De, hvilkas anhöriga jag
skulle betjena, beledsagade mig och de skulle, om resan blefve
utaf, efter slutade förrättningar befordra mig till det sydligaste
hemman i Kyrö by eller, om jag der skulle stadna i förlägenhet
om vägvisare öfver fjellet, åter beledsaga mig till Enare kyrka,
eller ock skaffa mig vägvisare till det första hemman i Sodan-
kylä sockens Sompio by, dit man räknade tio mil ifrån Kyrö.
Det var till den folkrikaste trakt af församlingen jag nu sträf-
vade. Jemte en betydlig skara af kyrkfolk vandrade jag längs
en föga märkbar gångstig vester om Pelpajavre öfver några
smärre myror och skogsbackar till fots en half mil till närmaste
vik af »Enaren". Här anvistes mig en af de större båtarne, der
jag kunde sitta beqvämt, hvarpå årorna sattes i gång och en hel
mängd båtar sträfvade i rask och munter färd söderut. Vi drogo
förbi den ena holmen efter den andra; sjön utbredde sig mer och
mer, och vi nalkades en klippa, hängande öfver djupet och kallad
TJkonkivi. Jag önskade besöka denna, till utseendet säregna och
i folktron betydelsefulla häll. Snabbt ilade båten fram på den
klara ytan, deri hällen speglade sig, och vi landade utanför TIkJcos
(Aijegs) uråldriga borg. Denna är en klippa i öppna sjön med
en stor grotta, i hvilken man fordom tillbedt åskan. Allt var
mossbelupet, men grottan af tid, ålder och våld oskadd. Sagan
förmäler att bergshålan fordom gick så djupt in i jorden att den
utgjorde en underjordisk gång under Enare sjö till en annan
klippa, som kallades Akko eller Akkos boning och år belägen
nära Akkujärvi sjö, dit afståndet härifrån är nära fem mil, —
sannerligen en gång, hvars tillkomst man endast de högre Guda-
makter tillskrifva kan. Då jag gräfde i den stora högen af ren-
horn, som lågo framför grottan, betäckta af ett djupt mosslager,
sade en af mina beledsagare, en Finne, som det tycktes på spe,
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ehuru jag tror der under låg litet allvar: ,,om gamlingen derinne
nu framkallade blixt, dunder, blåst och regn, nog finge vi väl en-
hvar brådska härifrån". En gammal Lappman i sällskapet yttrade
härtill: ,,om det är Guds vilja, äger han väl makt dertill, men en
tjenare är äfven han, nämligen Guds tjenare, och ett medel i Guds
mäktiga hand samt undergifven sin Herres vilja". Den gamla
folktron är, att fflcko (åskan) ej fick benämnas vid namn. Skedde
det, hämnades han med oväder eller annat ondt. Efter nuva-
rande christna begreppet heter han icke heller hos folket åska,
utan Guds tjenare, och åskvädret heter Herrans makt, Herrans
väder m. m. Här ser man således än ett gammalt hedniskt offer-
ställe, på hvilket man ännu icke burit våld, kanske derföre att å
klippan saknats ved till bränsle och man ej besvärat sig att
hemta sådant hit för att spränga den, eller möjligen emedan man
ansett hällen för stark för att kunna af meniskohänder förgöras.

Resan på Enare sjö är i lungt väder högst angenäm. Äfven
denna gång flöt till en början båten lätt på Enarens blanka yta,
i hvilken tusende holmar afspeglade sig. Men efrer två mils båt-
fård ifrån Aijegs klippa begynte åskan slå sina drillar i skyn och
stormen att hämnas på vattnet samt kläda dess svarta böljor i
hvita krås. Blixt föll på blixt, åskslag hördes på åskslag. En
liten enslig klippa syntes på afstånd, några tallar tycktes växa
på den; den var det närmaste land vi sågo åt den trakt, hvartåt
vi sträfvade. Till höger syntes holmar, stora som fasta land;
men vi öfvergåfvo icke hoppet att komma fram på den vida sjön,
som närmar sig ett haf i storlek. Vid det vi koinmo närmare,
förvandlade sig likväl den på afstånd till utseendet obetydliga klippan
till en liten holme med några tiotal der växande tallar, som buro
väldiga kronor, hvilka väl ej gåfvo oss lika godt skydd mot
regnet som holmens stadiga grund säkerhet mot stormen, som blef
allt starkare och endast afbröts af orkaner, hvilka en del af mina
följeslagare kallade Ndide pusJcek, andra Noidan puuskat; ty två
språk, Lappska och Finska, talades i sällskapet. Jag behöfver
ej nämna, att man på Enaren färdas vida säkrare med båt, än
på de flesta andra sjöar af lika storlek. Holmar finnas mest åt
alla kuster, och deras antal är mycket stort; en del tro dem vara
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lika många som dagarna i året, andra försäkra gamla menniskor
hafva sagt, att de äro lika talrika som stjernorna på himlahvalf-
vet. Uppstår storm och regn, kan man på kustfärder taga land,
och tycker man sig ej hafva tillräckligt skydd af träden, uppdrages
båten på stranden, stjelpes omkull, och utgör då ett värn icke
allenast mot den hvinande stormen utan ock mot det sqvalande
regnet.

Fängslad af Enarens vågor, märkte jag knappt, huru de
medhafda matförråden af mina följeslagare delades, utan bekym-
mer för morgondagen. Det torde vara förut anmärkt, att Enare-
bon lefver under stark förtröstan på den Allsvåldiges försyn.
Man lefver mest för dagen, hvilar medan man har mer än för
tillfället behöfves, ty man anser skogen och vattnet för sina vist-
hus, men sträfvar och arbetar natt och dag, då det nödvändiga
saknas. Till Söndagen samlas väl under veckan något, allt ef-
tersom lyckan varit gynnsam; men man är ock nöjd med ringa.
Denna gång hade naturen varit så karg, att man om Lördagen till-
kännagaf för mig, att förråderna voro för knappa att om Mån-
dagen fira Böndagen, utan borde den firas om Söndagen, på det
att folket må kunna skiljas åt Måndags morgon. Och för san-
ningen häraf behöfde jag ej bättre bevis, än då jag klockan mel-
lan 11 och 12 på natten, sedan bön för länge sedan var hållen
och man frågat mig, om jag tykte det vore synd att draga not
i natt, såg tvänne båtlag syssla dermed i Pelpajavre sjö; och på
fångsten dervid berodde, huruvida hälften af kyrkfolket skulle
lägga sig till hvila med torna eller fyllda magar. Och det var
likväl ett folk, som föraktade guld och glitter, som aldrig sökte
bifall af andra till det, som motsade deras egen öfvertygelse, som
tackade Gud lika mycket för den gynnande som för den miss-
gynnande dagen, i mot- som medgång, under hälsa och ohälsa.
Det var ett folk, som hängde ståndaktigt och fast vid ordet och
det, som det ansåg för rätt. Och hvad förut passerat för rätt,
det var för dem det positiva, tills det vid deras egna kyrkomöten
eller sammankomster blifvit rättadt eller Öfverheten annorlunda
befallt. Stormen hvinade och furorna brakade. Sjelfva luftens
innevånare, hvilka under ovädret sökt sin tillflykt på vår lilla
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holme, eller kanske byggt och bott här, vågade sig icke uti sitt
element, utan vistades här i sällskap med menniskan, den af dem
mest fruktade lefvande varelse, sökande sig gömmor emellan stenar
och ris. Den ena Lappen vred vattnet ur sin våta mössa, den
andra tömde det ur sina skor, och enhvar sökte på bästa sätt sköta
om sig. Här är oss godt att vara, sade en Lappe, tackande Grud
för det vi voro i säkerhet på holmen, och andra följde hans exempel.
Jag hade troligen icke uppskattat faran, för hvilken vi varit ut-
satta, till så stor som sig borde, om ej ovädret allt mer och mer
tilltagit. Om någonstädes, måste man här komma på den tanken,
att den Osynlige lefver i hela skapelsen, att Hans röst höres i
åskan och i hvarje susande vind. Den yfviga mossan tjente oss
till bädd; båtarna, uppdragna på land, till skjul medan det regnade.
Man längtar till fasta landet; men elementerna, ehuru något lugnare,
voro än efter midnatt i uppror, stjernorna voro försvunna och kursen
var osäker. Att här upptända en brasa, dertill hade vi ej mod,
och den hade ej heller gagnat oss på denna nästan kala lilla
holme i sådant väder vi nu hade. Mot morgonen hade Aijegs
blixtar slocknat, Tiermes dunder upphört, Ukkos vrede saktat sig,
skyarna lagt sig, och en liten rand vid horizonten åt öster bådade
vår förlossning. Vi voro icke sena att följa dess vink.

Snart afsmalnade sjön, och det stora vattnet förvandlade sig
till en vik med jemn och spegelklar yta. Solen sken åter klar,
speglade sig i viken, som gaf ett härligt återsken af den blå-
hvita himmeln och den mångfärgade skogen. Ivalo- eller Auvel-
joks härliga elfdal visade sig snart och gjorde med sin grönska
så mycket större effekt, som vi kort förut hade passerat sådana
klippor och skär, till hvilka förfädren förvisat troll och allt annat
ondt för att bestraffas af åskan eller lida andra plågor. Man
vände gerna ryggen åt Pohjola, då ögat här fägnades af den
mångfärgade skogen, af de frodiga ängarna, med sina raka rön-
nar, sina yfviga häggar med hängando vippor och klasar, och
sina vinbärsbuskar, hvilka emellan doftande rosor dignade under
sin börda af än omogna bär. Denna min beundran af Ivalojokis
härlighet kan antagligen ej annat än förefalla öfverdrifven för den,
som söderifrån kommer till denna Enares fruktbaraste del. Men



jag är säker på, att en och hvar, som en vacker sommardag,
ifrån Ishafvets kala hällar eller Utsjokis gråa fjell nedstiger dit,
måste finna min hänförelse naturlig: ty ingenting är skönt utan
jemförelse med annat; och jag vågar påstå, att hvarifrån man
än den vackra sommartiden må komma, vare sig ifrån S., V., N.,
eller Ö., till Ivalojoki nedanom Thomas Kyrös hemman — ty ett
stycke derifrån uppför elfven upphör elfdalens fruktbarhet, och elf-
ven genomströmmar en vild trakt med alpnatur — skall man finna
en förvånande kontrast mot de trakter, hvarifrån man kommit.
Jag tog förnöjd mitt vade mecum, min vandringsstaf, i handen,
då båtlaget vid elfsmynningen upplöstes och spridde sig, enhvar åt
sitt håll, för att kalla folk till den Söndagen förut utlysta för-
rättningen härstädes, samt vandrade till fots, dels med och dels
utan vägvisare, till en koja belägen pänä kulma derifrån, eller
en sträcka som icke är längre, än att en hunds skall i godt vä-
der kan höras på en sådan distans, d. v. s. efter Lapparnes beräk-
ning en mil. Kojan var väl usel, men jag emottogs der med
ett hjertligt välkommen, som alltid inverkar angenämt. Dock
hvilade jag min trötta lekamen hellre utanför, emellan doftande
resliga trän, än i den rökfulla och af brända dun luktande kojan.
Den med flera små barn hemmavarande hustrun hade nämligen
fångat några ruggfoglar, en vildgås och par änder, af hvilka hon
å den sakta lågande elden höll på att afbränna de rester af dun,
som å dem funnos qvar efter plockningen. Bud om min ankomst
hade redan anländt hit, och det var för mig hon anrättade fog-
larne. Hon var hustru till en fattig Lappman vid namn Saijets.
Den arma modren! tänkte jag Några torkade rishögar voro syn-
liga i hennes kåta, der hon, under mannens frånvaro på jagt
efter vildrenar, lefde för dagen på Guds försyn, utan att hon för
tillfället ägde vidare än nämnda foglar och några halfruttna fiskar,
som hängde i taket. Mannen hade emedlertid, enligt hvad jag
sedermera erfor, gjort en lycklig vildrensjagt på fjellefc. Jagt-
tiden var väl icke än inne, men nöden har ingen lag. Allt hvad
som öfverstiger det nödvändiga, är föga lockande för Lappen;
men när det gäller att förskaffa sådant, undandrager han sig
icke att med yttersta djerfhet trotsa floder och katarakter, klip-
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por och skär, eller att med sin bräckliga båt klyfva Ishafvets
vågor och störtsjöar. Med litet eller intet mat i sin påse samt
kittel och bössa på ryggen beger han sig om hösten på aflägsna
fjelltrakter för att idka vildrensjagt och återkommer först efter
fem ä sex veckor; och på hvarje ställe, der han fällt en vildren,
har han inredt ett förvaringställe, der fångsten nedlägges för
att om vintern afhemtas; eller ock har han nedsänkt köttet i
strida forsen, väl belastadt med sten för att ej bortföras af
strömmen eller åtkommas af björnar och fjällfrasar. Den öfver-
gifna hustrun ansåg en gyllene tid vara inne för henne, så länge
änder och vildgäss voro vinglösa, emedan de då kunde fångas
med blotta händerna, och hon visade mig några skålpund dun,
som hon redan samlat och under Julhelgen ärnade föryttra.

Härifrån ledde en gångstig till Kyro by. På vägen dit
mötte mig hägnader, som omgåfvo ängar och åkrar, och jag såg
gårdar, hvilka nu föreföllo mig välbyggda, ehuru de ej voro
bättre, än dem man på de mindre vällottade orterna i Finland
anträffar. Jag trädde in. Man förde mig i en snygg och till
min ankomst rengjord kammare samt fyllde bordet med aptitlig
mat af alla slag; som man af en nybyggare kan vänta. Jag vet
icke, hvad som är mera lifvande, antingen det, då man, kom-
mande ifrån Utsjoki till Kyro by, ser de första hägnader, om-
gifvande en härlig kornåker, eller det, då man ett stycke längre
fram anländer till ordentligt bebyggda Finska hemman med upp-
snyggade gästrum. För mig hafva de förstnämnde alltid varit
mera fägnande; ty de förebåda redan de sednare och med dem
kultur. Gästrummets enda fönster var mot norr och svalkan i
rummet derför angenäm. Hvarken fil- eller sötmjölk hade jag
smakat sedan i Utsjoki. Här erbjöds af beggedera, och det af
bästa slag, jemte godt rågbröd, som dock var bakadt af råg,
hvilken vuxit vid Dvinas källor och blifvit hithemtadt i form af
mjöl ifån Ishafvets kuster. Läsaren kan knappast ana, huru smak-
lig måltiden var och huru angenäm hvilan på maten; ty värdinnan
förstod att göra rummet mörkt och sålunda afhålla myggen ifrån
mig. Mina effekter hade anländt om natten. Tidigt hade jag
lagt mig och tidigt var jag uppe. Folket begynte att samlas,
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och samlingen här blef icke stort mindre än vid kyrkan. Efter
förrättad Gudstjenst och nattvardsgång med de gamla och orklösa
samt dem, som ej haft tillfälle att besöka kyrkan, förblef folket
här samladt hela den dagen, och vi åtskiljdes först den föl-
jande. Bland de närvarande utsågs åt mig två af de säkraste
vägvisare öfver fjellryggen till Sompio by i Sodankylä socken.
Färden gick längs elfdalen, en mil, till bonden Thomas Tho-
masson Kyros hemman genom lika växtrik och härlig trakt som
den varit ifrån elfmynningen till nybygget, hvilket vi nyss lemnat;
men odlarens hacka och yxa saknades här ännu. På Kyro hem-
man provianterar sig hvarje Lapplandsfarare, som ämnar sig
härifrån söderut, ytterligare för den långa fotfärden öfver fjellen.
Här bakades mig bröd och uträknades noga, huru mycket deraf
och huru mycket torrt kött, fisk och smör på resan behöfdes.
Allt fördelades redan på bördor för att bäras af vägvisarene, då
en lycklig händelse fogade att Thomas fick hem sina renar och
bördorna lassades på tvänne af dem. Är väderleken varm och
solsken rådande, såsom, nu var fallet, begifva sig vägvisarene,
som vanligen tillika bära bagaget, ogerna på det långa hållet,
förrän efter middagen, eller sedan hettan i solen minskats. Med
saknad lemnade jag det goda folket, som i innersta Lappmarken
bebodde ett trefligt Finskt hemman. Jag kastade ännu en blick
tillbaka, då jag redan inträdt i den dystra skogen, der allt hvad
odling hette åter var försvunnet ur min åsyn. Den kunnigare
af mina vägvisare var Pehr Henriksson Kyro, en afkomling af
den fordom hitflyttade Kyroslägten. I flera veckor årligen hade
han vistats på vildrensjagt i den fjelltrakt, vi nu skulle bestiga,
och kände den derför väl. Under flera somrar hade äfven han
idkat fiske i Ishafvet. Genom allt detta hade han förvärfvat sig
så mycket kapital, att han dermed köpt sig en häst, några kor
och får samt numera helt och hållet aflagt sitt vandringslif och
för fem år sedan på Ivalos gräsrika slätter anlagt ett nybygge,
som lofvade blifva ett godt hemman.

I sträckmarsch tågade vi en mil genom täta skogar af res-
liga granar och furor, endast då och då afbrutna utaf med små-
skog beväxta mer och mindre sanka dälder. Derifrån söderut
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blefvo mossarna kala och skogslösa. På hårdare mark, der gran
växte, var den nu kortare och mindre spenslig. I stället för
furan begynte små nödvuxna tallar visa sig. Såväl tall som gran
voro nu i rotändan smalare och blifva tjockare några fot från
marken, der qvistarna vidtaga. Granen bekläder sig mer och
mer med lafvar, liksom behöfde hon dem till öfverplagg. Äfven
den blir småningom trumpen, torra qvistar blanda sig med de
friska, som snart begynna att täfla med stammen i tjocklek; och
der upphör detta trädslag att växa, ty der vidtager fjäll- eller
alpnaturen. Barrträden äro här försvunna, och de annars raka
och smäckra löfträden äro förvandlade till tjockstammiga buskar,
liknande mot jorden nedtryckta dvärgar. Man uppnår allt större
och större höjd. Man uppsöker ett torrt ställe, der man kan
få hvila på en tufva, som ger ett mjukt stöd för armbågen,
sätter sig ned och beundrar Allmaktens verk, medan vägvisarene
öfverväga, hvilka höjder och dalar man skall undvika, eller hvar
åar och vindfällen m. m. äro minst hinderliga. Ar man nog rask
att följa Lapparnes snabba gång, hinner man på ett hälft dygn
till dalen emellan de om två tvillingssystrar erinrande Palopää
och Kaunispää höjderna. Då vi närmade oss denna dal efter
10 ä 12 timmars rask gång med nästan inga hvilostunder, vidtog
en sträcka af kullar. Solen började då att småningom med purpur
färga östra hvalfvet bakom de gråa bergen, hvilka söderut
höjde sina uråldriga hjessor på en vid sträcka, och snart stack
sjelfva solen fram såsom en mattglödgad kula genom den pur-
purfärgade dimman, begynte att uppvärma luften och blifva brän-
nande, hvilket försvårade fotfärden. Vid pass klockan 8 k 9
gjordes halt på en höjd emellan Palopää och Kaunispää. Man
lägger sig gerna i sådant väder till hvila för dagen på något
högt beläget ställe, emedan man der säkrast undviker myggen,
och när man der sofvit större delen af dagen, finner man för-
nöjd luften afsvalnad, ren och klar. Dimman, som om morgonen
täckte dälden, hade lagt sig: molnen, som nyss flöto nedanom
oss, hade försvunnit. Här presenterade sig för våra blickar Suo-
loselge eller Saariselkä, d. v. s. öarnas rygg; så föreställde sig
Lapparne den fordom i all sin storhet. Dess otaliga kupoler lågo,
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så långt ögat utan och med kikare kunde nå, framför oss, mer
och mindre likformiga och beredande en den mest förtrollande
utsigt. Tusende voro dess höjder, kullar och berg, och alla voro
de till sin nedra del omsvepta af dimma och moln. Ingen tel-
ning syntes här uppe på granithällen, ingen jägare på de hem-
lighetsfulla höjderna, inga herdar vallade boskap i dälderna;
allt var der öde och tomt, och icke ens någon grönska lyste från
bråddjupen emellan de uråldriga bergstopparne.

Först längre borta, der bergen blefvo mer och mer lång-
sträckta, begynte björken att visa sig vid de dalarne genomflytande
bäckarnes stränder. Först der kunde man skönja någon grönska
emellan de mörka, delvis med gul mossa öfverdragna bergen, och
endast med tillhjelp af kikare kunde man se, att skogen der ut-
gjordes af björk. Ju längre bäckarne aflägsnade sig ifrån dessa
runda toppar och fjällets branter och förenade bildade åar, desto
resligare och frodigare blef björkskogen, tills hon slutligen måste
lemna rum för de starkt rotade barrträden, liksom Lappen nöd-
gats göra för Finnen och liksom allt, hvad naturen svagare danat^
måste undan för hvad starkare är. Inga klagande harposlag ljödo
väl här i dessa ödsliga bygder, men Lapparnes drömmar om de
heroiska bragder, de trodde sina förfäder med andeverldens till-
hjelp här hafva utfört mot Joter, Sky ter och Kareler, skulle
gifva anledning till och ämnen för många dikter och romaner.
De sägner, som derom finnas qvar, hafva deras diktare icke kun-
nat gifva något inre sammanhang eller någon fast form, men
såsom dunkla minnen förvaras än i Lappens hågkomst en mängd
sagor, hvilka låta koppar-, silfver- och guldbetslade hingstar bära
sina ryttare till i klippor inhuggna slott, till konungaborgar och
salar på aflägsna orter, der mera än en af dem utfört storverk,
tagits af konungar i beskydd och, liksom Ruobba, äktats af någon
prinsessa. I sagorna omtalas deras segrar öfver jättar, skockar
af björnar och vargar, hvilka med sina stålhårda tänder genom-
gnagade de af mossa omgifna granitblock, der de hade sina af
naturen danade boningar. Afven Asa-Thor anses hafva förföljt
jättar och vålnader på fjellen, uppbrännt de flesta höga kullar
och undanröjt vålnaderna från dem.
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Den som sett dessa och andra den nordliga Lappmarkens
öfverhufvud sterila trakter torde ursäktas om han, efter att hafva
genomvandrat äfven den transalpinska Lappmarkens enda lofvande
nejder, Lutto-, Nuotte-, Ivalo- och Kaamasjokis på många ställen
gräsrika stränder och ståtliga skogar, funne det önskligt att, för
tillgodogörande af de källor till utkomst som de erbjuda, helst
hälften af arrestanterna å Sveaborgs fästning kunde förflyttas till
dessa trakter. De kunde åtminstone med samma skäl och under
lika behandling, som de förvista i Finnmarken, här försättas på
fri fot •— om de blott åtföljdes af en nitisk prest samt en rättvis,
sedlig och upplyst tjensteman — mot vilkor och skyldighet att här
åt sig uppodla lägenheter. Hvilka härliga boskapsdrifter skulle
då icke inom kort tid finnas här, om hvarje arbetande fick till
sin egendom den jord han odlade. En sådan koloni skulle likväl
icke i längden kunna bestå utan någon beqyäm afsättnings- och
utskeppningsort. Härtill skulle behöfvas en kuststräcka af några
mil. Tjenlig för ändamålet vore den för närvarande af endast
några få Ryska Lappar, och äfven detta endast sommartid, be-
gagnade öde kuststräckan vid Ishafvet emellan Patsjoki och Karels-
gammen eller Bommensnäs. Likväl finge fiskeri och bergsbruk
icke heller försummas för att ekonomin der uppe skulle kunna
komma på säker grund och trakten förmå upptaga förvista äfven
under en längre framtid. Der äro bergen antagligen lika rika
på metaller som i den Svenska Lappmarken, och de vattenrika
floderna Lutto- och Patsjoki erbjuda här en kortare väg till hafvet.
Om dessutom guldvaskerier någonstädes i Finland skola komma
till stånd, så är det norrom Kölen i den högre Lappmarken, der
markens sluttning är starkare än söderom densamma. Ej heller
kunna jernbruksanläggningar, i anseende till det långa afståndet
ifrån hafvet, någonsin drifvas med den förmån söderom Kölen
som norrom densamma. Det säkra är att våra transalpinska
Lappar och nybyggare icke kunna ens med de största uppoffringar
ifrån statens sida i ekonomiskt hänseende lyckliggöras utan fast
punkt för dem eller Finland vid Ishafvet.

Uppstiger man från den djupa dalen till fjellets kam, eller
nedstiger man ifrån fjellets högsta topp till lunden vid dess fot,



— 225 —

lemnar man hvardera med en egen, vördnadsbjudande känsla, ehuru
de intryck, man erfar der uppe, äro af helt annat slag än de,
hvilka man medfört från dalen. Vid hvarje afsats, som man vid
uppstigandet nått, stadnar man för att öfverskåda det tillrygga-
lagda; ju högre man kommer, desto otydligare urskiljer man de
enskilda föremålen der nere; slutligen nästan försvinna de från ens
åsyn, och man ser dalen endast som en smal infattning emellan
bergets väldiga armar. Men ju mera man närmar sig fjellets spets,
dess flera nya utsigter hafva upprullat sig för ens öga; och den
ena är den andra aldrig fullkomligt lik. Den öfverväldigande
storslagenheten der uppe tilltalar känslan med annan kraft, den
lekande naturen der nere med annat behag. Der uppe känner
man sig slagen med häpnad af den majestätiskt storartade an-
blicken öfver vida nejder; der nere erfar man en känsla af något
angenämt, intagande och ljuft. Hvad man ser der uppe, påmin-
ner om ett stormande haf; der nere åter tycker man sig finna
den lugna hamnen, der man får hvila ut och frigöra sig från
den känsla af en viss högtidlig fasa, som bemäktigat sig en der
uppe, såväl i följd af hvad man sett som af den nästan ängsliga
brådska, hvarmed den vägvisande Lappen vid nedstigandet skyn-
dar på sina steg för att undgå faran att af ett möjligen upp-
kommande oväder qvarhållas på det ogästvänliga berget. Men
oaktadt all den känsla af behag, man erfar, då man lyckligt och
väl kommit ned i dalen, tycker man sig likväl ofta hafva i förtid
lemnat höjden med sin dundrande luftkrets och erfar likasom en
längtan att omedelbart bestiga någon annan fjelltopp, utan att
vidare hysa någon skräck för bergets branter och afsatser, för
dess remnor och gapande afgrunder.

Men vi hafva ju ännu icke kommit till dalen. Låtom oss
skynda dit, ehuru jag befarar att jag denna gång icke kommer
att känna behof af att förnya uppstigningen och än ytterligare
beträda någon af Suolloselges oräkneliga kupoler; ty efter en
långvarig vistelse i Lappmarken är min längtan att åter komma
till mera bebodda sydligare nejder dock så stor, att den torde
blifva alla poetiska svärmerier öfverlägsen och påskynda mina
steg, för att så fort som möjligt komma ur detta fattigdomens
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land i Suolloselges öknar. Vi begifva oss alltså i väg. Är man
botanist, följer man helst rännilarne, hvilka taga sin början redan
i närheten af fjellets toppar. Stundom förlora de sig i mossan,
gå in i berget och rinna ut från en annan remna. Deras bäddar
omgifvas ej af verklig matmylla eller humus, utan af en mörk,
stundom illaluktande smörja, hvilken uppkastats ur deras botten
och ej gifver näring åt andra växter, än några eländiga Juncus-
arter. Dessa rännilar hafva ej alla år samma lopp, utan flyta
än här, än der. Följer man någon af dem till Luton- eller Suo-
munlatva, kan man hopsamla några glest sådda fjeliväxter, sär-
deles gräs- och pilarter, jemte några nödvuxna mossor och lafvar.
Är man mineralog, knackar man med sin hammare i den ena
stenen efter den andra, granskar kornen på graniten och beskå-
dar strimmorna på qvartsen, hvars snöhvita glans den knottriga
lafvan och den yfviga mossan lika litet förmått fördunkla som
de kunnat komma dess hårdhet att mjukna; men förgäfves torde
man här söka den ädla metallen, som man hoppas komma att
finna i dälderna. Vore man geograf, kunde man här afteckna
de höjder och dälder, ifrån hvilka, inom en jemförelsevis inskränkt
terräng, vattnet sprider sig till tre haf, Ishafvet, Bottniska viken
och Hvita hafvet, och i de från bergets djup framspringande
källorna mäta vattnets temperatur, hvilken jag i en af dem fann
vara -j- 2° C. Skulle poeten betrakta denna döda omgifning, ön-
skade han måhända lik Orpheus med sin lyra framkalla lif i denna
lifiösa natur. Mig föreföll Kölen (Suolloselge) såsom den dyst-
raste trakt i hela Lappmarken. Här funnos icke de på fjellen
närmare den norska kusten allmänna alpfoglarne, icke ens fjellens
vanligaste inbyggare, Lappsparfven; än mindre höjde någon nor-
disk näktergal sin stämma öfver myggens pip och bromsars surr.
Bäfver, utter och fjellfras skola aldrig besöka dessa nejder, och
ej ens af fjellrackan syntes här spår. På åtta mils fotfärd an-
träffade jag knappast en myra och än mindre en myrstack. En-
dast vildrenar, och äfven dessa blott de tider, de förföljas af
Lappens säkra lod, söka här sin tillflykt. Nu plöjde männen
Ishafvets våg eller bergade hö, och skjutvapnen hängde på väg-
gen, hvarföre äfven renarne begifvit sig ifrån denna ödemark,
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der sjelfva renmossan är torr och hård. Hela trakten var dyster
och ogästvänlig och tycktes liksom stelnad i sina former, innan
den kommit till sin fulla utveckling. Allt bar prägeln af svår-
modighet, och svårmodigt och tungsint är äfven det folk, som
uppväxt kring dessa fjell. Anmärkningsvärdt är härvid dock,
att man betydligt ofvan den nuvarande skogsgränsen finner rötter
efter fura och andra träd. De lemna Lapparne ett välkommet
material, då de på sina jagtfärder efter vildrenar här tillreda sin
mat; och aflägsnar man sig på ett rastställe från sina skjuts-
karlar, uppgöra de af sådana rötter eld för att tjena såsom ledtråd,
på det man icke må förvillas ifrån dem. Men för att på dylika
exkursioner ej råka ut för sådan fara, gör man klokast uti att
taga med sig någon af vägvisarene; ty annars kan man lätt vara
förlorad.

Vi hade brutit upp ifrån vårt rastställe vidpass klockan 5
e. m., då hettan i solen upphört att vara alltför besvärlig, och
vi fingo snart ^Naattaset" i ögnasigte. Vi sträfvade i rak rikt-
ning mot dessa fjelltoppar, gingo igenom af eld härjade skogs-
och fjelltrakter på skäligen jemn och torr mark, om man undan-
tager någon mindre fjellmyra, som måste passeras, och uppnådde
omsider Naattanen. Här erfor jag en obeskriflig fägnad af att
se bäckarne flyta mot söder, emot fädernehemmet, dit jag drefs
af en oemotståndlig längtan. Stort var äfven behaget af att, om
ock på afstånd se härliga skogar och, såsom det tycktes, bördiga
ängsmarker. Det var derför med verkligt välbehag jag anträdde
färden utför detta sista fjell, så utröttad jag än var af en lång
vandring än öfver höga berg, än genom djupa dalar i oafbruten
följd. Jag skyndade derför på mina skjutskarlar för att så fort
som möjligt nå de för mitt öga gladt leende nejderna der borta
i fjerran.

Sedan man nedstigit från Suolloselges sista afsats, Naattaset,
tagit afsked af Arbutus alpina och några andra här ännu all-
männa fjellväxter, hvilka sydligare förekomma endast på fjell -
topparne, nalkas man sumpiga trakter, som vid bäckstränderna
äro beväxta med björkskog och buskar, hvilka ofta äro svåra
att genomtränga. Här anträffar botanisten, för första gången
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sedan han lemnat Ivalos fruktbara dal, Tofjeldia borealis. Carex
leuchoglochin, globularis och filiformis, Splachnum urceolatum, vas-
culosum, sphaericum, lutmim etc. Här gör entomologen godt byte
af hvarjehanda insekter sedan han på fjellet fått nöja sig med
JElater costalis, äfven den glest förekommande, och någon Har-
palus, som under trägen jagt der samlar sin magra kost. Aflägs-
nar man sig ifrån den fastare jordmånen, möta skogsmyror, gung-
flyn och mossar, hvilka gemenligen för sitt första upphof hafva
att tacka hvitmossan (Sphagmim palustre). Denna jemte Fontinalis
antipyretrica öfvertäcker först vattnets yta, på dem fästa sig
sedan Hypna och andra mossarter, hvilka, efter skedd förruttnelse,
småningom förvandla sig till mossjord och betäckas af nya moss-
lager, men befinnas här icke sällan oförmultnade ända ned till
berget. På sina ställen anträffas naken dy, hvarpå man ej bör
stiga, om man icke vill äfventyra att sjunka deri ända till hal-
sen. Genom dessa sanka kärr stryka ofta smala bälten, beväxta
med myrbjörk och någon liten tall. De tjena till hviloplatser
för vandraren och erbjuda honom goda läskande hjortron.

Då på dessa mossar nya lager hopa sig på de gamla bäd-
darne, höja de sig småningom så, att myrorna få en convex yta.
Sedan de hunnit till denna formation, inträffar deras öfvergångs-
period, små rännilar uppstå och vid kanterna uppspira späda
telningar af Scirpus caespitosus, Carex aqvatilis, filiformis etc.
Der dessa rännilar redan förvandlats till bäckar och åar uppstå
småningom jordvallar vid deras stränder. Sådana mossars första
phanerogama växter äro, förutom hvarjehanda gräs och halfgräs,
hjortron, trän- och kråkbär, vide och myrbjörk. Efter några
timmars mödosam vandring på dylik mosse med sina gölar och
snår möter man en mängd fjellbäckar, hvilka icke äro betydli-
gare än att man denna årstid med lätthet vadar eller stiger öfver
dem. De uppfylla likväl sin bestämmelse att afleda vattnet,
skatta enhvar åt hafvet, och efterhand som de blifva större
blir jordmånen fastare, och så snart de nått storleken af en å,
framalstras vid deras stränder talrika exemplar af Nordens foster-
barn björken, här mera reslig och rak än man norrom fjellen
varit van att se henne. Med sin snöhvita stam och sin grön-
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skande krona förlänar hon de i oräkneliga krökningar sig fram-
slingrande åstränclerna ett idylliskt utseende, men på blott några
famnars afstånd från stranden vidtaga nästan ogenomträngliga
snår af videbuskar, på hvilka åter följa omätliga nakna mossar,
der endast ett och. annat grässtrå skjuter fram, och här och der
framskymta enstaka kullar, hvilka, isynnerhet vintertid, se ut som
holmar i en sjö. Fjellbjörken och fjellens krypande videbuskar
äro försvunna, och äfven viden antager redan här vid åstränderna
ofta formen af träd. Den härintills nästan osynliga eller åtminstone
sällsynta Phalaris arundinacea höjer här sin pensellika tofs ofvan
andra gräsarter, och åsynen af Sompiojärvi med sin mystiska
prakt bådar hvila för fötterna, som på fjellen utstått en svår kamp.

Solen hade nått sin middagshöjd, då vi funno skugga
under resliga träd. Nu, sade den äldre af mina följeslagare, är
det icke mera långt till träsket, här kunna vi röka en stund.
Platsen var angenäm, och äfven jag tyckte mig behöfva denna
hvila, ty vi hade vandrat mera än en mil utan att sätta oss. Ur-
åldriga, mossbelupna hängbjörkar gåfvo oss här en angenäm
skugga, de tätt växande granarna täfiade med furan i tjocklek
och höjd, der de reste sig trotsigt, liksom önskade de med sina
smäckra toppar nå det molnfria himlahvalfvet. En annan tem-
peratur var här rådande och man inandades här en annan luft
än på de kala fjellen och de nakna mossarna. Hvarje blomma,
hvarje grässtrå tycktes glädja sig åt det skydd, de här funno
mot storm och oväder. Siskorna, hvilka icke låtit höra af sig
allt sedan Ivalodalen, hälsade mig här med sin sång välkommen
ifrån tomhetens land. På detta till en början fredliga ställe spi-
sade jag vid stranden af en sorlande bäck. Innan kort, sedan
det emedlertid blifvit alldeles lugnt, befanns bäcken, som var
omgifven af videbuskar, betäckt utaf moln af mygg, hvilka genom
sin vedervärdiga musik, blefvo ett oroande sällskap, som icke
lemnade oss tillfälle till den hvila, hvaraf vi varit i behof, efter
att hafva vandrat hela den föregående natten. Efter någon tids
uppehåll tvungo dessa objudna långnäbbar oss till uppbrott. Ett
stycke från vår hviloplats viste sig lera vid bäckens strand —
en jordart, som jag sednast anträffat i Ivalodalen och norrom
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denna endast på få ställen. Endast en mil återstod till Sompio-
järvi, men vägen var mycket besvärlig. En mängd träd, som i
många mansåldrar trotsat elementernas kraft, hade af en för
några år sedan här öfvergången häftig storm blifvit uppryckta
eller af brutna af orkanen. Andra hade blifvit splittrade af åskan.
De lågo härs och tvärs längs de marker vi hade att passera.
Skogseldar, uppkomna af våda eller afsigtligt antända, är o de
..enda, som här bana väg; men djupa kärr och mossar mäktar
icke heller elden att i sådant afseende förbättra, hvarför de äro
och antagliden i långa tider framåt komma att förblifva i sitt af
naturen danade, för fotvandraren högst besvärliga skick.

Stolt synes Sompiojärvi pråla med gräsrika stränder, då
man betraktar den från wNaattaset", hvarifrån den först blir syn-
lig, då man kommer ifrån norr, men hela omnejden är öde och
tom. Ingen menniskoboning och ingen rök från en sådan synes,
endast gamla offerställen utpekas af skjutskarlarne. Betraktade
på närmare håll, äro de grönskande slätterna kring sjön ej annat
än rismyror och oinhägnade starrängar, hvilka endast högst sällan,
eller kanske aldrig, bergås eller begagnas till följd af deras af-
lägsenhet ifrån byn. Längre borta synas tufmyror, vida fält af
hvitmossa och väldiga skogar, öfver hvilka de redan afiägsna
fjellen, höja sina höga gestalter, såsom vålnader, åt hvilka man
dock, oaktadt allt deras storartade, i solljuset prålande färgspel,
gerna säger sitt farväl, skådar mot söder, men forskar förgäfves
efter någon fiskarbåt på träsket. Man sväfvar emellan hoppet
att få se en sådan och fruktan för att masta vandra till fots när-
mare två mil öfver ofvanbeskrifna sumpiga kärr, med sina buskar
och tufvor, för att komma till Mutenia by. Vi gjorde upp eld
på stranden; jag somnade snart derinvid, men vaknade efter en
timme, då jag hörde skjutskarlen yttra: ,,nu kommer båten!"
Den var redan helt nära land; vår helsning besvarades af rod-
daren med ett ärligt god dag, utan vidare ceremonier och utan
att han ens vidrörde sin mössa. Icke mindre vigtig än befäl-
hafvaren på en liten Rysk lodja, som man anträffar på Hvita
hafvets vågor och der man på nåd och onåd emottages såsom
passagerare, säger nu fiskaren, som ej observerat renarne, hvilka
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burit bagaget: Mjag måste väl föra Eder öfver träsket, emedan
jag ej har hjerta att låta Eder vada längs stränderna; der är
svårt att gå öfver oländiga mossar och kärr och ännu svårare
att bära något på ryggen, och Edra bördor tyckas ej heller vara
små. Ni kunnen vänta, tills jag blir färdig". ,,Men en man är
bland Eder okänd". rHvem är han?" ,,Vår Kyrkoherde", svarade
Enareboerne. Ögonlocken, som hittills hos mannen varit nästan
slutna, öppnades nu ända till rundhet, och han utbrast: Mja, san-
nerligen! Jag har två Julhögtider under Eder tid bivistat Guds-
tjensten i Enare kyrka, men kände dock icke igen Er; hvem
kunde dock förmoda, att Ni skulle besöka dessa trakter; dess-
utom är Eder drägt mycket olik den, hvari jag sett Eder till-
förene, och man är ej heller van att möta sådan resande här".
Han bad om ursäkt för sitt sätt att emottaga oss och begynte
att tala om Georgius Wahlenberg, som besökt dessa nejder; men
ingen Prest visste han förut hafva kommit till Soinpiojärvi. Allt
hvad den välkomna fiskaren tyckt sig hafva till en början för-
summat i artighet, bjöd han nu till att godtgöra. Han gick
genast i land, bröt gröna qvistar, med hvilka han bäddade på
båtens våta botten, och städade undan sina våta nät, allt för att
bereda mig beqväm plats i den lilla farkosten, med ett ord, gjorde
allt, hvad han kunde, för min beqvämlighet. Sedan jag likvi-
derat mina präktiga skjutskarlar ifrån Kyro, bjöd jag dem stoppa
sina pipor ur min väldiga tobakspung, som vanligen var väl för-
sedd på dylika färder, gaf dem ett uppriktigt handslag och sade
dem ett ärligt farväl. Jag steg i båten och vi skildes åt under
hjertliga lyckönskningar å begge sidor. Mitt afsked från dem
innefattade tillika en afskedshälsning till mina församlingsbor,
från hvilka jag nu var skild, ty jag befann mig redan inom
Sodankylä socken, ooh denna afskedshälsning var uppriktig.

• Jag känner ingen befolkning i Norden, hvilken jag så hög-
aktar för dess rena seder, som Enarebon. Han förenar en sann
Gudsfruktan och laglydnad med kärlek till Gud, nästan, regering
och fosterland. Det är en befolkning, hos hvilken afund och
illvilja ej äro kända, än mindre vunnit burskap. Hans hufvud
är väl, liksom Lappens i allmänhet, tomt på kunskaper, men han
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saknar icke kunskapsbegär. Skolan har ej gifvit honom insigter,
men familjelifvet har hos honom inplantat pligtkänslan, Guds-
fruktan samt lydnad för Öfverheten, och med modersmjölken har
han insupit ömhet för sina föräldrar. Såväl Presten som de der
anställda Katecheterna verka der endast i mindre mon omedelbart
på barnen, hvilka Presten endast sällan ser, och äfven Katechetens
undervisning, de få dagar af året, han vistas hos hvarje Lappe
för att lära dennes barn läsa, sträcker sig nästan mera till de
äldre än till barnen. Det mesta af hans tid åtgår ock till re-
sorna inom hans af 100 cjv.-mils areal bestående district. För-
äldrarna inhemta af Katecheterna sättet att undervisa barnen, lust
till bokläsning och husandakt, som småningom blifvit och fortfar
att vara kära sysselsättningar för dem, och Gudsfruktan inskärpes
hos barnen såsom det enda fädernearfvet. Ända från den hed-
niska tiden har Lappen en föreställning om tvänne makter,
den onda och den goda, och christendomen har skänkt äfven
honom försoningsläran. Hans tro *ar ren och oförvillad, och svär-
meriet är för honom okändt. Ännu mindre hafva en stel ortho-
doxi, indifferentism och rationalism afkylt Enarebons hjerta, der
en lefvande christendom är rådande. Den boksynta Enarebon lefver
mycket i lag med andra Lappar, utan att dock antaga deras
seder. Han utöfvar sin andakt utan att vårda sig om andras
lifsåskådning. Han tyckes göra intet för utspridandet af christen-
domens läror; men han utöfvar den så mycket mera. De stora
och nyttiga åtgärder, Öfverheten vidtager, anser han för Guds verk
och Öfverheten som ett medel i Guds hand. Han förstår sitt
Nya Testamente enfaldeligen, men det talar desto djupare till
hans känsla, och ofta tycker man, att christendomens läror äro
hos honom likasom medfödda och af honom införlif vade med sitt
väsende utan all tillhjelp af hermeneutik och exegetik. Man säger
väl: ju visare menniskan är, desto hjertligare dyrkar hon Gud.
Men hvarifrån kommer då denna uppriktiga Gudsdyrkan hos Enare-
bon? Jag har ofta kommit till deras kojor, icke sådana, som äro
belägna vid de vanliga stråkvägarne, utan tiotal mil på sidan om
dem, ja, till Lappar, hvilka icke varit i sina hem, utan i bivuaker
på fiskeri och jagt, och jag har funnit dem i andaktsutöfning.
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Man säger, att intet folk blir stillastående i sin utveckling,
utan går antingen framåt eller tillbaka deri. Slägten dö ut och
nya uppstå. Hvad som en gång varit ett behof, fortfar icke att
alltid vara det, och hvad man ej förut känt behof af, blir det.
Nya åsigter, nya anspråk och nya behof träda i stället för de
förut varande. Men detta gäller väl egentligen nationer, som
redan kommit så långt i civilisation, att de värdera den såsom
sin dyrbaraste egendom. Här hafva folkets seder, lefnadssätt
och be"hof, så långt man vet tillbaka i tiden, bibehållit sig nästan
oförändrade, om man undantager att det bortbytt bågen och pilen
mot bössa och krut, hedendomen mot christendomen, men i de
flesta afseenden i öfrigt torde det befinna sig nära nog på samma
ståndpunkt som för århundraden sedan. Formerna omskapas
lättare i en linigare omgifning. Derpå har man äfven i Enarebons
grannskap ett slående exempel i Utsjoki Lapparne, hvilka tätt och
ofta vistas vid Ishafvets kuster. Han medför derifrån till sina
bygder många nya seder, mången ny erfarenhet, som hos honom
skapar behof, hvilka snart öfvergå till vana, och af vanor upp-
komma seder. Men de äro ej mera så rena och så enkla som
de egna varit.

De Lappar, hvilka i längre tid lefvat i beröring med Fin-
narne eller andra dem omgifvande folk och varit utsatta för den
egennyttiga och föraktliga behandling, som från deras sida van-
ligen kommer Lappen till del, äro minst rena i sina seder. Det
de lärt af sina grannar, är sällan det goda, utan vanligen hafva
de tillegnat sig dessa nationers sämre egenskaper. Liksom den
obildade matrosen sällan medför det nyttiga ifrån det upplysta
England, så finner man i sådana Lappska familjer, som bo bland
Finnarne, eller rättare såsom renvårdare i deras utskogar, endast
undantagsvis hederligt folk. Då de legas från Lappmarken, lofvas
dem rundt; men sedan de väl nedslagit sig på sina nya bonings-
platser, hålles det tunt, eller betalar man dem med falska varor,
eller brännvin och glitter, hvarför ock personer, som inom Lapp-
marken åtnjuta odelad aktning, sällan antaga dylik tjenst. De
råka derför snarliga i fattigdom och brist, hvilken de söka af-
hjelpa genom att stjäla renar af sina husbönder samt äro derför
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icke sällan spöslitna samt fallna för svek, låg vinningslystnad
och andra laster. I brist på andra utvägar att uppehålla sig, sedan
allt är dem fråntaget till ersättning och rättegångsumgälder, falla
de vanligen på dårskapen att utgifva sig för trollkarlar, vandra
i kring såsom sådana eller såsom gällare m. m., och der dessa
yrken ej aktas, lifnära de sig genom tiggeri. Efter den känne-
dom man eger om de laster, man finner hos sådana uslingar,
brännmärker man Lappska folket i gemen, hvarför man icke
sällan i till Lappmarken angränsande Finska socknar hör en
oregerlig menniska förliknas vid en Lappe. ..Manaa kuin Lappalai-
nen" är ett uttryck, som syftar på sådana trolldom idkande, kring-
irrande och afsigkomna, bedragna och bedrägliga Lappar, hvilka
till och med sjelfva inse sitt föraktade tillstånd och i sin uselhet
söka göra sig bemärkta genom trolldom och hvarjehanda konst-
grepp, då de med tiggeri stryka omkring i landsbygden. Efter
sådana individer bedömer man sedan i landet jemväl de fria och
sjelfständiga, sina fäders rena seder tillgifna Lapparne bakom
bergen, som man aldrig sett eller besökt. Annorlunda än dessa
uslingar uppför sig dock den oberoende och oförderfvade Lappen,
hvilken ofta, sedan han länge irrat omkring, fjerran från hemmet,
lika oförderfvad återvänder till fädernebygden. Presidenten Vev-
rette ifrån Dijon i Frankrike förde med sig dit en Lappflicka
ifrån Jukkasjärvi år 1792. Hon blef gift med en förmögen
handtverkare i Paris; men efter mannens död realiserade hon sin
egendom och reste tillbaka till Lappmarken. Engelsmannen Bul-
lock köpte renar af den underliga kringvandrande Sungesaud
(Ole) år 1815 och förde dem till England för att acklimatisera
dem på de Skottska fjellen. För vården af dessa renar medtog
han äfven ett ungt par Lappar, man och hustru. Dessa Lappar
befunno sig väl i England, men då renarna icke trifdes, uppgaf
Bullock sin plan, Lapparne återvände till Norrige och stadnade
ej förr än de uppnått sina kära fjell, der de åter slogo sig ned.

Lappens sträfvan är ej att komma till välmåga, och han är
ej heller angelägen om att befordra andra dertill. Då brist upp-
står och hungern tränger på, är han aldrig hopplös; och råkar
han sjelf eller någon annan i nöd, är han outtröttlig i att söka



afhjelpa den. Ett ordspråk säger: ^hungern tvingar Lappen att
jaga". Men han jagar icke blott för sin egen, utan äfven för
andras grytor, om han vet att de äro torna; allt under den säkra
förtröstan att, om hans uppsåt är ädelt och hans bön uppriktig,
Gud hjelper i nöden. Lappen anser allt ske efter Guds vilja och
på Guds befallning. Äfven de tala väl om sina förfäders stora brag-
der och ridderliga äfventyr, men ej såsom utförda genom egen
kraft, utan nästan alltid är det den förolämpade och svage, som
utgår med segern genom en högre makts medverkan; och genom
den utifrån förlänade kraften åstadkommo de mäktigare ting än i
mensklig förmåga stod. Man omtalar huru den skorfviga Kwuobba,
ehuru endast en dverg, föraktad och öfversedd till och med af
sina bröder, strider och segrar med en 18 Lispunds värja, äktas
af konungens dotter och stadnar i konungasalar. Genom men-
niskans, d. ä. Lappens, åkallan och bön tillintetgjorde fordom
Tiermes de starkaste motståndare, sönderslog berg, inledde ränn-
nilar i jättarnes grottor och fördref derigenom desse ifrån när-
heten af Lapparnes vistelseorter. Rotto vandrade fyrfota öfver
berg och dalar samt hotade de granna och mäktiga med elände
och död, öfversåg vanligen de usla och svaga; men den sva-
gaste blef hans baneman. Med ett ord: menniskan ansågs ut-
rätta föga genom egen kraft^ utan kraften kom utifrån; och
derifrån anses den komma ännu, men numera endast från Guds
allt styrande hand.

Ingen Lappe har ännu beskrifvit Lapparne, och andra för-
fattare hafva icke framställt dem sådana, som de verkligen äro,
utan, okunniga i folkets språk samt utan egen och grundlig kän-
nedom om Lapparnes lefnadssätt, seder och bruk, hafva de i
sina beskrifningar om Lapparne och Lappmarken rättat sig efter
det, som de hört om Lapparne muntligen uppgifvas och ytligt
omtalas af deras ofta mindre skonsamma grannar, Svenskar, Nord-
män och Finnar, hvilka ifrån dem bott af skilda och hvilka upp-
växt under medfödt förakt för dessa sina mindre vällottade naboer.
Deraf har det händt, att man lärt sig känna endast Lapparnes
sämre, men icke deras bättre sidor; ännu mindre sådana Lap-
parne befinnas i sitt hemlif, utan sådana de äro utom hemmet
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och utan hem på förenämnda tiggarfarder. Ännu för föga mera
än 200 år sedan var den Norska fördomen så stor, att Lapparne
för sina ofta oskyldiga spåtrummor ansågos så farliga ,,att Gud-
fruktigt folk icke kunde nedslå sina bopålar på miltal nära dem" *),
och Finnarne der uppe förarga sig än, om man hänför deras
stamförvandtskap med Lapparne till en sednare tid än Adams.
En författare **), som yttrar: nnär man sett en Lappe, kan man
känna dem alla, hvilken klädedrägt som helst de antaga", tror
sig aldrig hafva anträffat något fulare i menniskoskepnad, än
tvänne Lappgummor, som han sett. Han uppgifver att Lappen
ej har kärlek till sina barn, utan till och med säljer dem till
Norrmän; hvilket påstående synbarligen ej har annan grund för
sig, än att Lappar någon gång, under tider af hungersnöd,
öfverlemnat barn åt någon kustbo att uppfostras i Norrige, der
de, i följd af särdeles folkbrist, med begärlighet emottagas. Han
betecknar deras sång såsom tjutande m. m., hvarmed dock ej
kan menas annat än deras skrän under tillstånd af fylleri. Jag
har mig icke bekant andra Lappar, som vunnit akademisk bild-
ning, än missionären Fjellner, Pastor Sundelin senior i Arjeploug,
en Student Fällman från Jockmock och Olof Sirma, Prest i Enon-
tekis, sedermera Sockneprest i Porsanger och Prost i Östra Finn-
marken ; men ingen af dem har varit författare eller beskrifvit
sina landsmän. Lsestadierna, uppväxta i Lappmarken, härstamma
af Svenska föräldrar, men hafva likvisst i sina arbeten iakttagit
fog och skonsamhet mot Lapparne deri, att de hållit sig till
rättvisan. En vidtberömd Professor vid Lunds akademi ger dem
icke bättre vitsord, än att han beskrifver dem såsom föga bättre
än oskäliga kreatur ***). Den Engelska Kaptenen Coppet Brooke

*) I Konung Christians förordning af år 1600, § 7, läses att Finnar
och det Lappska folket af natur och bruk äro till trolldom tillgengne och
begärlige, att hvarken Nordmän eller annat fromt folk vågar bo nära dem,
mycket mindre i samma fjord.

**) Byfoged Bloms ,,Bem8erkningar paa en reise i Nordlandene og
igjennem Lapeland til Stockholm", Christiania 1827—1830.

-•:•>•-•) ge j0Qan Vilhelm Zetterstedts ,,Resa genom Sveriges och Norriges
Lappmarker", Lund 1822. 2:dra del., sid. 20—55, och flera andra ställen i
hans eljest berömvärda arbete.
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har uppgifvit, att Lapparnes renar springa 30 Svenska mil om
dagen och att renarne åtminstone en gång om året måste få
smaka hafsvatten, om de ej skola förgås. De bästa och raskaste
renar finnas likväl i Enare och Sompio, utan att de någonsin
ens sett hafvet, än mindre smakat dess vatten. En ännu lef-
vande författare uppgifver, att i Lappmarken finnas räfvar, hvilka
äro eldfärgade *). Skulle man uppteckna alla de vidunderligheter,
som en del resande, hvilka flyktigt passerat genom landet, upp-
gifva sig hafva funnit i Lappland och hos Lapparne, kunde man
få i hop en hel bok af löjligheter och osanningar. De hafva
likväl ej gjort detta af illvilja mot detta värnlösa folk; men de
hafva kritiklöst tillgodogjort sig de berättelser, hvilka hos gran-
narne, ofta ifrån äldre tider, varit gängse om Lapparne, och
ingen af dessa har gifvit sig mödan att grundligare studera Lap-
parnes karaktär, seder, bruk och lefnadssätt. De flesta af dem
hafva beskrifvit den fattiga nationen företrädesvis på grund af
de upplysningar de under en flyktig färd kunnat om den vinna
och påtagligen, såsom redan nämnts, i icke ringa mon grundat
sina omdömen om Lapparne på grannfolkens berättelser om ofvan-
beskrifna tiggarlappar, eller skildrat hela nationen efter sådana
individer, som äro förfallna i laster. Resultatet blir under sådana
förhållanden lika sannt som om man ville bedöma Stockholm
på grund af de beskrifningar Bellman gifvit om en hel hop nästen
och liderliga sällar derstädes. Jag har med undantag af Lsesta-
diernas arbeten icke läst någon beskrifning sedan Högströms tid
om Lapparne, som vore grundad på verklig sakkännedom. Väl
är Lappen svag för brännvin, och då man anträffar honom vid
Norska handelsplatser, der handlanden med sin handel förenar
jetnväl krogrörelse, kan man ofta finna honom öfverlastad, hvilket
till och med kan inträffa vid kyrkomöten, om der infinna sig
krögare eller der firas gästabud; men ty värr, är vid dylika
tillfällen brännvinet hos alla nordiska nationer de gamlas liksom
de ungas mjölk och glädjedryck. Men det finnes en mängd

*) Anteckningar om församlingarne i Kemi Lappmark af And. Joh.
Sjögren, 1828.
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Lappar i den inre Lappmarken, hvilka äfven vid sådana tillfällen
uppföra sig lika anständigt och nyktert, som mången annan all-
moge, så t. ex. Enare och Karasjoki Lappen, som i återhållsam-
het kan jemföras med hvilken nordisk nation som helst. Besöker
man deremot Lapparne i deras hem och gifver sig mödan att
göra sig bekant med deras husliga lif, med deras karaktär och
vanor, skall man icke tveka att fälla fördelaktigare dom öfver
dem. Man skall då finna dem vara ett likaså godt, fred-
ligt, Gudfruktigt och sedligt som förnöjsamt, måttligt och väl-
görande folk; och de goda egenskaper, man observerar hos dem,
skall man snart finna öfverväga de svagheter, ifrån hvilka man
icke kan frikänna dem; och man skall med förvåning, rörelse,
och aktning finna dem lefva förnöjda under förhållanden, för
hvilka den bekvämlighet älskande menniskan fasar. De öfver-
träffa sina grannar vid kusten såväl i öster som i vester i red-
lighet och trofasthet, de hafva ett godt naturligt förstånd och
äro läraktiga, men de äro Finnarne underlägsna i arbetsförmåga,
der större kraft, ihållighet och tålamod erfordras. För läsning
äro de intresserade och vore det än mer, om de ej lärdes på ett
för dem fremmande språk, utan förseddes med läroböcker på
deras eget tungomål och på detta finge inhemta religionens sannin-
gar. Mången fördom är väl ännu hos Lapparne inrotad, men
man finner hos dem mindre lit till signerier och trolldom, än hos
den Finska och Kyska allmogen här uppe. Eljest öfvas trolldom
och signerier mera i den Ryska än i de öfriga Lappmarkerna.
I den ryska Lappmarken hafva Lapparne alltid blifvit med mera
skonsamhet behandlade, än på den Svenska och den Norska sidan.
Man har tillerkänt Lapparne der samma förmån som Ryssarne,
att varda bibehållna vid de dem tidigare förunnade rättigheter
till vatten och land, och man har icke med lifvets förlust eller
landsförvisning bestraffat Lapparne för sin hedniska vidskepelse
och sin trolldom, ehuru man å andra sidan der gjort mindre
eller alls intet för deras undervisning, utan lemnat dem i sin
förblindelse eller låtit det bero af deras behag att söka den rätta
upplysningen, där de kunna finna den.
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Medan min usla båt med rask fart skred fram längs Som-
piojärvi, hvilade jag, utsträckt, mina af den långa vandringen
uttröttade lemmar och njöt såväl af hoppet att snart komma till
bebodda nejder som af Sompiojärvis säregna utseende. Men an-
blicken deraf varade ej länge, ty innan kort lemnade vi sjön, och
kosan styrdes längs en genom idel mossar med gräsrika stränder
emellan videbuskar sig framslingrande bäck, som under namn
af Mutenia å utleder vattnet ifrån detta fiskrika träsk. Sedan
vi i par timmars tid färdats längs den i tusende bugter sig sling-
rande ån, anlände vi till Mutenia by, der jag skildes från min
roddare, hvilken skröt öfver att han en gång tillförene skjutsat
Länsmannen. Mutenia ås stränder, beväxta med frodigt gräs,
sågo ut att vara bördiga, men de voro så blöta, att man nästan
kunde säga dem flyta. De kunde endast under torrare somrar
bergås, och ett litet stycke ifrån sjelfva åstranden vidtogo idel
mossbeväxta gungflyn, här och der med några vattengölar, hvilka
omkransades af videbuskar och starr samfc voro tillhåll för tusen-
tal sjöfoglar af olika slag. Sompio träsk är af föga djuplek och
har, som det tycktes, dels ler- dels gyttjebotten och endast på
få ställen stadigare grund. De växter, som på många ställen höja
sig öfver vattenytan, förråda orsaken till Sompiojärvis fiskrikhet.
Näckrosor, abborrgräs, vass, starr, fräken och säf äro här allmänna.
De gifva näring och trefnad åt en mängd insekter, hvilka jemte
maskar och ofvannämnda vegetabilier lemna fisken ymnig föda.
Träsket har ock allt ifrån äldre tider varit ansedt för outtömligt
på fisk och har utgjort hela Sompio bys gemensamma fiskevatten.
Inbyggarne anse det hafva dubbelt botten och hålla före att fisken
om vintrarna uppehåller sig under det öfra bottnet. Orsaken till
denna uppfattning torde ligga deri, att träsket på sina ställen
omges af gungfly, under hvilket fisken torde taga sin tillflykt vid
oväder. Dess stränder och nejderna deromkring hysa än många
minnen, som hänföra sig till fornfolkets gudar och altaren.

I Mutenia by funnos fem hemmansegare, alla, såsom det
tycktes, utan särdeles omsorg för morgondagen, Byn ligger på
en icke otreflig, lindrigt sluttande höjd med berglig åkerjord, har
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goda och så vidsträckta ängslägenheter, att de genom upparbet-
ning skulle lemna tillfälle till bosättning härstädes för minst tio
gånger så många åbor och kanske för ännu långt flere; och lik-
visst hade ingen här öfver 10 kor, 2 hästar och 30 får. Of van-
beskrifna fördelar tycktes hafva hos inbyggarene, hvilka äro rena
Finnar af Österbottnisk härkomst, hitkomna ifrån Alaperä by i
Sodankylä, framkallat fallenhet för lättja och beqvämlighet. Overk-
samhet och brist på uppmuntran till täflan befordrar sömnaktig-
het, och sömnen är stillastående. Klockan mellan 7 och 8 på
aftonen anlände jag till byn, hvarest alla redan lågo utsträckta
längs bänkarna, utan att likväl ännu hafva insomnat. Hundarne,
som funno i mig en alldeles ovanlig gäst, upphäfde ett döfvande
skall, och min skjutskarl hade all möda att sovera mig mot deras
raseri. Genom detta oväsende blef min ankomst till byn snart
bekant, och förrän jag hann inträda i rummet, som blef mig an-
visadt till nattqvarter, var en gammal man redan mig till mötes
med förfrågan, om jag hade communionssaker med mig, och strax
derpå kom bud, att en sjuk fanns i byn, hvilken önskade få begå
H. Heliga Nattvard. Begge dessa önskningar beviljades och på
morgonstunden följande dag skedde förrättningen. Till densamma
infunno sig äfven några friska personer och anhöllo om commu-
nion. Jag föreställde dem olämpligheten af denna deras begäran,
men då de framhöllo att de hade 25 mils väg till kyrkan, så
måste ortens sed och billigheten gälla framför lag, och deras
önskningsmål uppfylldes. Ehuru uttröttad af resan, kunde jag
icke sofva så långt in på morgonen som byfolket, hvilket fort-
satte med hvilan ännu någon timme efter det jag stigit upp.
Nattvardsgästerna och äfven öfriga i byn sågo ut som nyss komna
ifrån ritröskning, och ingen af dem såg jag förrätta något arbete.
Skogen var god och ganska nära, men boningsrummen motsva-
rade icke detta gynnande läge och de andra förmåner naturen
här erbjöd inbyggarne. En af husbönderna var nyligen hemkom-
men ifrån Kemiträsk, dit han varit rest med sina och några gran-
nars liar för att der af smed iståndsättas, ty höbergningen skyn-
dade på — en nätt färd till smeden på närmare 30 mil utefter
vattendraget. Vintervägen var ej ens 20 mil; men man hade ej
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tillgångar om vintern att betala smeden, ty medel dertill skulle
fås af afkastningen från ladugården, som i följd af det goda
betet om sommaren då gaf ymnigt smör, hvilket dock om vintern
hade bättre betalts i Enare. Man hade icke heller haft råd att
förskaffa sig ordentlig lie för hvar person, utan blott för ungefär
hälften af de arbetande, eller åt karlarne. Qvinnorna måste för-
rätta arbetet med gamla odugliga liar eller användas till räfsning.
Hvar och en tyckte att det skulle vara för mig särdeles intres-
sant att få samtala med den, som så nyligen kommit Lannan-
maalta — så kallas de angränsande orterna söderut — emedan han
ansågs hafva mycket att förtälja. Han hade dock föga annat
att omtala, än att han bivistat Gudstjenst i Kemiträsk och fått
kännedom om några dödsfall m. m. bland allmogen der nere. I
Enare och Utsjoki finnes väl icke heller ordentliga smeder, eller
ens smedja, men nöden har der tvungit nästan hvarje bosatt man,
att sjelf reparera sina liar och yxor, ehuru ej heller der någon
kan tillverka nya sådana, utan köpas de på Enare julmarknad
af Handlande från Torneå eller bönder från Kemiträsk.

Jag hade sålunda i hast förflyttat mig ifrån de förmenta
bergtrollens och sjörånas land, i det jag vandrat öfver de berg,
bakom hvilka våra förfäder fordom plägade i sina tankar och
ord förvisa dem de önskade ondt, till bebodda nejder, hvilkas
inbyggare än tro vidundren finnas der och kunna af några utvalda
med oinskränkt makt nyttjas till att befordra såväl ondt som
godt. Det regnade ute; man bakade halmblandadt bröd för da-
gens behof, och i brist på uthus i byn måste jag uppehålla mig
i boningshuset, der jag plågades af en olidlig värme och rök,
tills man slutligen anvisade mig ett annat pörte, der bakningen
redan gått för sig. Så välgörande värmen än är efter skogsfär-
der, så generande är den, när den är öfverdrifven och dertill
förenad med rök och os. Folket, isoleradt ifrån andra, är rikt
på fornsägner och vidskepelser. Man visade mig några metall-
redskap, som man funnit i en stor tufva eller jordhög bakom
Sompiojärvi; men då jag redan var något öfver en mil ifrån
stället, hade jag icke lust att återvända dit för att forska i denna
forntida helgedom. Ibland de metallföremål, man der funnit,

16
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förekom en sölja, något öfver en tum i diameter, incl. stället för
torn; och äfven en der funnen messingsring hade än nyligen
varit i behåll, men kunde numera icke upptes.

Nybyggarenes lefnadssätt och seder äro här, ehuru de lefva
långt skilda ifrån tätare bebodda trakter, icke mera så enkla som
bakom bergen, icke så rena och oskyldiga. Plägseder, gamla
vanor och förfädrens bruk åtnjuta här ej mera värde, ännu mindre
aktning eller helgd. Man hör numera sällan här ordet tavallinen
(det sedvanliga) i den bemärkelse som i Enare. Man använder här
i stället ordet laillinen (lagligt eller lagenligt). Af tingssaker
enskilda emellan och af utmätningar vet man ej, förrän man kom-
mer söderom fjellryggen. Skulder anses i trakterna norrom
denna som heliga förbindelser, och finnes hos den betalande ej
tillgång eller förmåga att betala, behandlas han enligt Matth. 18:
27. En utmätning är aldrig, men allra minst här uppe, ett lek-
verk för den betalande. Här i Sompio hade någon, som åsamkat
sig en obetydlig skuld af 15 eller 20 R:dr, blifvit för densamma
lagsökt. Länsmannen kom med 2 Nämndemän ifrån 15 mils afstånd,
verkställde utmätningen, och all husets lösa egendom, bestående
af flera kor m. m., strök med, och skulden blef likväl icke till
fullo gulden. Hela familjen råkade i armod, husfadern var tvun-
gen att lemna sitt hemman öde och med hustru och flere barn
söka sin utkomst som fiskare vid Ishafvet, der han dock inom
kort kom till berglig utkomst. Mera dyster och mera sluten är
nybyggaren här, än Lappen i Enare; kanske derför att den förre
är mera fästad vid sin bostad än Lappen. Lappen släpper om
våren sina renar ut på bete i den öde bygden och är nöjd och
glad om han om hösten återfinner en del af dem. Nybyggaren
har dagligen den enformiga sysselsättningen att vårda sina krea-
tur och finner dem det oaktadt icke sällan dödade eller sargade
af björn och varg. Lappen sköter sitt fiske; och är fångsten
dålig i ett träsk, flyttar han till ett annat, eller för han ett rör-
ligt lif på sina jagter efter vildren och annan skogsafvel. Ny-
byggaren gräfver makligt i sin jord, rothugger buskar och träd,
ser sorgsen å det nyss rödjade fältet nya telningar uppspira och
väntar med oro på sin ringa skörd, som ofta af frosten afmejas.
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Han förlorar derigenom icke sällan håg och lust för sitt arbete,
förslappas af för mycket vistande i det varma pörtet, der han
söker sig onödig hvila på bänken, medan hustrun tillreder det
för dagen erforderliga halmblandade brödet, hvilket sedan fortares
jemte surmjölk och illaluktande saltad fisk. Klockan 4 e. m.,
då jag lemnade byn, hade, så vidt jag kunde finna, ännu ingen
vidtagit med sitt arbete, och likväl var det höbergningstid. Or-
saken till denna overksamhet lärer väl dock delvis varit den
regniga väderleken, dels den, att man såsom högtid anser de
dagar, man öfvervarat något slags Gudstjenst *). Mellan delvis
skogbeväxta, ömsom högifvande ängar, ömsom vidsträckta mossar,
flöt härifrån Mutenia obetydliga å och hade jemt så mycket vat-
ten att vår obetydliga båt kunde flyta; men sedan ån influtit i
Kiestojoki, är ej vidare brist på vatten för en liten båt. Två
mil ifrån Mutenia by förenar sig Riestojoki med Luiro redan
här icke obetydliga elf. Då vi ankommo dit, var dagen förliden,
och vi togo land vid Biesto. Der bodde två välmående hemmans-
åbor, hvilka hvardera ägde femton, kor, förutom annan boskap.
Folket på begge hemmanen var af Lappsk race i öfrigt, utom att
värdinnan på det ena hemmanet var Finska, af den i Lappmarken
vidt frejdade Kyröslägten, och magen på det andra en Finne
ifrån Mutenia och af Uleåstammen. Begge åboerna hade flera barn.
Allmänna sägen är att frosten i mannaminne icke gjort skada på
Riesto. Hemmanen ligga på vestra sidan af Luiro elf, på den
icke särdeles höga elfstranden, som har bördig jordmån. A ena
sidan finnes en stor och flack mosse. Det var således anledning
att undersöka mossens och den öfriga markens beskaffenhet, och
på mossen ville jag särskildt fästa min uppmärksamhet. På
phanerogama växter var den ytterst fattig. Endast på de vatten-

*) Församlingens Prest hade icke besökt Mutenia by, utan kommit
endast till Kiurujärvi hemman 7 mil härifrån och någon gång till Lokka,
på 4 mils afstånd, allt vintertid. En gammal man erinrade sig likväl, att
Prosten Fortelius på en visitationsfärd till Utsjoki hållit Gudstjenst och
förhör på Korvanen hemman, 2 mil härifrån; men aldrig hade, efter hans
berättelse, någon Prest tidigare besökt Mutenia, och ej heller Länsmannen
mera än en
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sj'ukaste ställena växte starr och andra sumpgräs. På många
ställen fanns gungfly och öppna gölar med brunt vatten, som
tycktes härröra af i förruttnelse stadd mossa. På åtskilliga ställen
tyckte jag mig finna stenigt botten vid 3, 4 å 5 alnars djup.
Ofver hela mossen hade vattnet högre värmegrad än elfsvattnet,
hvilket deraf uppvärmdes. Den vidtog på sina ställen endast
några famnar ifrån elfven, från hvilken en smal åker skilde den.
Härifrån nedåt begynte elfven att flyta genom en mer och mindre
fruktbar dal, och med renmossa beväxta sträckor syntes numera
endast på afstånd ifrån denna. Dvergväxterna hade redan vid
Sompiojärvi ersatts af resliga, ehuru glest besådda granar, yfviga
tallar och lummiga björkskogar. Det på elfvens stränder växande
yppiga gräset vittnade om jordens bördighet, ehuru den nordiska
himmeln i förening med folkbrist och håglöshet satte en gräns för
större sädkultur, hvilken här ej än intog första rummet efter bo-
skapsskötseln, utan trädde tillbaka för vildrens- och ekorrjagten,
som ej kräfde försko tter utan gaf inkomst för dagen. Elf strän-
derna begynte mer och mer höja sig och antogo formen af jord-
vallar till skydd mot de omgifvande omätliga kärren. Phalaris
arundinacea, hvilken med sin hängande vippa ifrån Sompiojärvi
söderut utgjort prydnaden bland gräsen, hade här på åstranden
utträngt de mindre och svagare gräsarterna samt förekom mans-
hög och i så täta bestånd att stranden på afstånd liknade en
härlig rågåker. Man räknade ifrån Biesto till Neblos-Lokka två
mil längs elfven, som här är sakta flytande. Ifrån Lokka räknar
man vintervägen endast 5 mil till Tanhua, der innan de stora
missväxtåren funnits tvänne hemmanslotter, af hvilka dock den
ena då gått i ödesmål, hvarföre der numera bodde endast en
åbo. Men i anseende dertill, att vattendraget här gör en betydlig
krökning åt öster, utgör båtleden emellan Lokka och Tanhua 9
mil. På denna sträcka förekomma sju betydliga forsar, utför
hvilka alla, förutom Karjeleh-Marim-Kuoska, der båten vanligen
dragés ett stycke öfver land, mina skjutskarlar styrde båten ned.
Benämningen af sistnämnda fors härleder sig ifrån Lappska qrdet
marit eller marvvet, försätta i sömn, så att man ej vet hvad som
passerar, och har enligt sägen följande tilldragelse att tacka för
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sin tillkomst. Då Lavrekas eller Finnarnes Laurikainen, skulle
utför Luiro elf lotsa de fiendtliga Karel are eller Ryssar, hvilka,
komna öfver fjellryggen, ämnade sig ned till Finland för att
härja och plundra, söfde (marit) han dem alla i båten, som han
derefter styrde ned i forsen, der alla omkommo, utom han sjelf,
som räddade sig derigenom att han, lik en annan Wilhelm Tell,
ofvan fallet ur båten hoppade på en klipphäll vid stranden.

Neblos-Lokka bebos af två åbor. Folket der var välvilligt
och gaf mig det bästa de ägde: fil, sötmjölk, ost, smör och bark-
blandadt bröd, men hvarken kött eller fisk fanns för tillfället —
så hade den bråda höbergningstiden minskat förråderna. Den
ena af husbönderna var Nämndeman, med häradsdomaretitel, och
särdeles välvillig, likasom ock alla hans barn. Oaktadt i huset
rådande fattigdom, som jag tyckte härröra af för mycket byg-
gande, mindre väl beräknadt hemmansbruk, aflägsna höbol och
försummad jagt, kunde man läsa trefnad och förnöjsamhet i allas
ansigten och i dem finna bekräftelse på att menniskans sällhet
ligger i dess hjerta, liksom modersmålet på tungan. På det ena,
eller Häradsdomarens hemman, var folket af Finsk härkomst, men
på det andra ledde det sina anor från Lapparne. Husfadren var
icke generad att sannfärdigt uppgifva sin härkomst, men barnen
hörde ogerna talas derom. Begge husbönderna åtföljde mig häri-
från såsom mina skjutskarlar. Ehuru de varit bönder allt ifrån
unga år, talade de sig emellan Lappska. Jag låtsade till en
början ej förstå deras tal, och mycket förvånade blefvo de, då
jag på detta språk deltog i samtalet. Den som var af Lappsk
härkomst, en man om 60 och några år, omtalade från sin barn-
domstid, hurusom Prosten Zimmerman då, på en visitationsresa
till Utsjoki, fördömt Lappska språket. Han berättade, utom om
flera andra tilldragelser dervid, såsom bevis på dennes veder-
vilja för Lappskan, att då sagde Prost till Lokka hemman kallat
befolkningen ifrån Sompio byalag, för att vid hans genomresa för-
höras i christendomskunskap, samt min sagesman och hans bröder,
hvilka då kunde tala endast Lappska, jemte deras fader om morgo-
nen inträdt i det rum, der Prosten hvilat öfver natten, för att upp-
göra eld i spiseln, hade fadren, som för att vara artig ställt sig med
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ett pertbloss i handen invid sängen, der Prosten ännu låg, beredd
att hjelpa Prosten att få sin pipa tänd, tillsagt barnen på Lappska
att gå ut: monnos olgos, som orden lydt. Prosten hade då hoppat
ur sängen, tagit en vedklabb i sin hand samt hotat att dermed
slå husbonden, om han ännu talade ndjeflaspråket" och lärde
sina barn detsamma. Den hitkallade allmogen, som legat i pörtet
eller folkrummet midt emot Prostens, var icke litet öfverraskad,
då gubben, som häpen skyndat i pörtet undan Prostens stränga
hot, på bruten Finska der utropat: Hivat istavat, tulgat Jcuul-
delema Provasti saarna (Grode vänner, kommen för att åhöra Pro-
stens predikan).

Stränderna erbjödo goda ängslägenheter med bergliga sko-
gar, och en och annan liten höstacke syntes här och der på den
smala, gröna remsan, som skiljde elfven från skogen. Yxen var
här ännu icke satt vid trädroten. De små ängsfläckarne vid
åstra-nden voro endast af naturens hand jemnade och möjligen i
någon mon rödjade af bäfverns idoga tand. Man föredrog att
ifrån dylika små fläckar på 2 ä 3 mils afstånd släpa sitt hö
framfor att i närheten af sina hemman rödja åt sig ängar. Som
orsak härtill förebars, att hemängen måste gärdas och att som-
marbetet för boskapen derigenom minskas, hvilket jag dock, i
anseende till ytterst lätt tillgång på gärdsel och ymniga betes-
marker, icke kunde anse annorlunda än såsom klen ursäkt. Natten
inföll midt på hållet. Här kom ingen äganderätt i fråga, utan
allt ansågs vara prius occupantis. Den bästa furan fälldes till
stockeld, som, för att ej släckas af möjligen uppkommande regn,
uppgjordes i skyddet af kronorna utaf tvänne resliga furor. Elden
var afsedd såväl för att värma som för att under nattens dystra
mörker upplysa vårt nattlägerställe, der Tillkråkan (Picus martius)
då var den enda lefvande varelse, som lät höra sig och liksom
tycktes besvara wkonkelos" *) hemska knarrande under det vinden
vidrörde den; der Lappskatan (Corvus infaustus) var den enda
gäst, som om morgonen besökte vår i följd af regnet slocknande
brasa. Blommorna, som redan fägnat sig åt den uppgående solen,
drogo åter öfver sig regnväderskappan, men jag ägde ej öådant

*) Vindfälle af två träd i kors emot hvarandra.— Anm. af utgifv.
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skydd mot regnet. En god tid af morgonstunden fördref jag i
en närabelägen höstack, emedan mina skjutskarlar, voro tröga
att fortsätta resan. Slutligen stack solen fram, och de qvicknade
åter till jemte naturen samt begynte berätta mig sägner om för-
vandlingar af menniskor till djur och annat dylikt, utan all ände.
Vara, en bonde i Neder-Sornpio by, ,,som icke skjöt en till varg
förvandlad eller trollad Eysse", hade jag gerna träffat, ty han var
i många afseenden en af de mest beryktade mythiska män, bland
de ännu lefvandes antal. Här sjunges om Torajas, Torajaisen
Kaisa, här berättas om Suas, om Karjeleh, om Marvim-Varrek,
Marvim-Kuoska, Sompion Karvo, om Asa, om Akimelek, om Ara,
om Kilpi, Kilpiaapa, Lempo, Pelko, Lintukotolaiset, Muiroakka,
Mielikko m. m., Finska och Lappska namn om hvartannat.

Förnöjda kämpade Lokkaboerne för sitt uppehälle på sin
af dimmor och frost omhöljda romantiskt belägna udde i den
stilla flytande Luiro, som dock äfven i år varit för svag att
rädda växtligheten på de små åkertäpporna undan nordanvindens
kyla. Oblandadt bröd lärer aldrig varit synligt på deras bord,
ehuru de ej voro kringirrande Lappar, utan bofasta bönder. Barken
och halmen utgjorde alltid hufvudbeståndsdelen i deras bröd, och
blott en ringa procent ingick deri mjöl af hemma vuxet korn
eller af rågmjöl, som ifrån Enare julmarknad tillbyttes mot smör
eller annan landtmannaafvel; men likvisst syntes ädelmodet och
välviljan här funnit en fristad, ty här funnos för närvarande
flera fattiga familjer, med hvilka dessa bönder tycktes dela sitt
torftiga bröd. Med from känsla och undergifven den Allsmäkti-
ges skickelse omtalade Nämndemannen den öfverståndna allmänna
hungersnöden; huru vildrenarna då hade minskats och äfven de
tama åtgått till lifvets uppehälle. Boskapen jemte hästarna hade
användts till stillande af svält. Foglar och ekorrar hade alldeles
öfvergifvit orten. Mången hade under de sista af de olycksdigra
åren icke haft utsäde, hvarmed de kunnat beså sina åkrar. Sjelf
hade han dock alla år haft något, men skördat intet annat än
halm. På det sjunde missväxtåret, eller år 1814, såg han ingen
utsigt mera till att erhålla utsädeskorn. Han hade likväl haft
aning om, att tiderna nu skulle förbättras, nliksom efter de sju
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Egyptiska missväxtåren". Fogelfanget hade sistnämnda år (1814)
varit bättre än de föregående åren, och äfven ekorrar hade yppat
sig i trakten. Af dem hade han skjutit litet mera än till två
timmer, med hvilka, jemte några Lispund fjäder, han skulle be-
gifva sig till Kemiträsk, ehuru han numera ej hade flera dra gare
än två renoxar. Tiden var för honom ganska dyrbar, ty han
fruktade, att hans hustru och deras flera små barn skulle förgås
af hunger under hans frånvaro, då han ej var i tillfälle att med
jagt skaffa dem något till uppehälle. Medan hans omständigheter
voro de allra mest tryckande inträffade Påhl Luiro, en bonde
ifrån Neder-Sompio by, på hans gård med några renlass rågmjöl,
som han upphandlat i Enare. Alla sina varor fick han då hemma
föryttrade i utbyte mot den mest behöfliga och efterlängtade
varan, mjöl. Luiro förband sig dessutom att hemifrån tillsända
honom utsädeskorn, hvilket löfte denne ock ärligen höll. Men
Nämndemannens tillgångar voro redan så uttömda att han ej
kunde tillhandla sig mera deraf än sju skålpund, hvilka dock af
Luiron Paavo blifvit honom mycket rundligt afvägda. Dessa
sju skålpund gåfvo honom en riklig skörd, och allt sedan har
intet frostar inträffat, men nu ingaf kornet dåliga förhoppningar.
Anda hittills har han till utsäde begagnat afkomsten af det korn
han fick af Luiro, och den nästföregående sommarn hade han
skördat tio tunnor korn, hvilket på. orten anses för stor skörd.
Under de två första åren, efter det han af Luiron Paavo till-
handlat sig förenämnda utsäde, hade han icke till föda användt
något af sin kornskörd, utan sparat allt till utsäde. Af det före-
gående ses, att det icke var ensamt missväxt på säd, som ifråga-
varande tid förorsakade den ännu omtalade allmänna fattigdomen
i dessa trakter, utan mera brist på vildt. I Enare, der verlds-
hafvet är närmare, visste man icke af hungersnöden, som då
sträckte sig ifrån Svevebergens (?) kala klippor till Bottenvikens
stränder. Hunger och dyr tid herrskade äfven längre borta i
Norrige. Engelska kryssare afspärrade den Ryska seglationen.
De, som för hunger och svält under nödåren tagit sin tillflykt
till kusten, blefvo merendels der rof för den gängse skörbjuggen,
hvaraf dock de barkätande Enareboerne hade föga känning.
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Hos kolonisterna -—• Sompio by bebos till det mesta af
sådana — finner man mera allvar i tal och omdöme, än hos bland-
ningar. Knappast finnes här i Sompio numera någon nybyggare af
ren Lappsk stam. Blandningen, en produkt af den förtryckta
och förtryckaren eller inkräktaren, är afundsam, förtadlande samt
ej sällan misstänksam, bakslug och ögontjenare, en karaktär hvil-
ken tydligast märkes hos folket åt Unarinperä trakten i Sodankylä,
der befolkningen utgöres af en blandning utaf Finskt och Lappskt
blod och på flera håll varit omgifven af de framträngande och allt
sig tillägnande Finnarne. Den rena Lappen hos oss är af naturen
lättrogen och god. Hans grannar af tre ä fyra olika nationer hafva,
icke alltid i godt syfte, begagnat sig deraf, hvilket gjort honom
misstänksam. Denna egenskap röjes dock icke i hans förhållande
till sina stamförvandter eller mot embetsmän. Der Lappen blifvit
nybyggare, anse sig hans afkomlingar för Finnar, men till an-
letsdrag, hår och färg skilja sig hans barn och barnabarn dock
ifrån verkliga Finnar, ehuru de, uppväxta i varma porten under
regelbundet åtnjutande af tillräcklig föda och under sysselsätt-
ning med tunga landtmannaarbeten blifva kraftfullare än Lappen.
Att en mängd bönder i Ijo och Simo elfdalar, i Enontekis samt
till och med i Lappo, Lappajärvi, Mäntyharju, Jämsä med fl.
andra socknar i Finland härstamma af giftermål emellan Finnar
och Lappar, kan tagas för afgjordt; men sedan de i flera gene-
rationer fört ett Finskt lefnadssätt, äro de hvarken mindre eller
svagare än de egentliga Finnarne.

Min färd ifrån Sompio och Lokka nedåt gick lätt. Jag satt
i båten och föreställde mig det i början endast som en hvila
efter den långa fotvandringen. Snart lärde jag mig dock att
inse att jag, oaktadt denna passivitet, med hvarje sekund förkortade
min väg och närmade mig södern. Det var helt ovant för mig
att bevittna, huru mina skjutskarlar, efter trägen rodd, vid natt-
lägret somnade genast, som de lagt sig, medan jag, som ej be-
höft anstränga mig, gjorde mina reflexioner vid den lågande
brasan. Jag tyckte, att allt här var mildare; bergen voro aflägsna
och tysta och öfverallt rådde lugn. Det höga, det majestätiska
i naturen var borta, borta ifrån luften denna känsla af kraft-
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fullhet, som den inger deruppe, det vilda brusandet i vattnet
var stilladt, synkretsen liten och obetydlig. Den ljusblå himmeln
nedblickade endast emellan trädens grenar och framstod ej i sin
storhet och med sitt färgspel fri åt alla fyra väderstreck. Båten
hade flutit jemnt på Luiros sel *). Solen spridde en grann rod-
nad åt W., en uppodlad fläck syntes bakom de lummiga björ-
karna, och båten stadnade invid en åker med vacker rågväxt,
troligen den nordligaste på jorden. Den alltid vaksamme ålder-
mannen Tanhua stod på stranden, önskade mig välkommen och
bjöd mig stiga in i sin stuga, hvilket icke behöfde Upprepas, och
der trifdes jag väl.

Ifrån Tanhua räknades 5 mil till Luiro hemman, med 6
åbor, hvilka alla hade goda åkrar och betydliga ladugårdar.
Jordbruket tycktes hos dem redan täfla med boskapsskötseln. De
flesta inbyggare här härstammade af Finska föräldrar, hitkomna
mest ifrån Kemiträsk, ehuru de, som först här upptagit hemman,
varit Lappar och blandningar; men deras afkomlingar hade dels
sålt, dels nödgats för skuld vika ifrån sina hemman, och liksom
öfriga af den Lappska stammen, ifrån orten försvunnit. Förvånad
öfver de framsteg jordbruket redan i trakterna vid Luiro gjort,
tager man gerna en liten omväg och besöker den för sina för
orten förmånliga lägenheter, sitt större jordbruk och sina bättre
odlingar mera än andra byar härstädes bekanta Kairavuopio by,
med 18 husbönder, alla bosatta i omedelbar närhet af hvarandra,
på begge sidor om Kitinen elf. Byn hade för mig ett särskildt
intresse äfven derigenom, att min farfader, sedermera Prosten i
Limingo Nils Fellman, föddes här år 1718, medan hans moder,
som flytt undan krigsoroligheterna till Torneå Lappmark, derifrån
återvände till sitt hem i Kemiträsk, der hennes man då var
kapellan. Man öfverger sin båt i Luiro by, lemnar den åt skjuts-

*) ,,Sel" är ett ord neutrius generis, som af förf. icke sällan använ-
des. Jag har icke hört det begagnas i Finland, men antagligt synes vara
att det varit i bruk i den del af landet, der förf., som dock skrifver ordet
än ,,Sel-' än ,,Zel", bott i sin ungdom. I norra Sverige förekommer det i
Norrbotten, Vesterbotten och Jemtland, samt under formerna ,,Sil" och
,,Selder" i Dalarne. Det betyder: ,.Lugnvatten emellan forsar i elf". Jfr.
Eietz, J. E., Svenskt Dialektlexikon, Lund 1867, s. 564.

Anm. af utgifv.
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karlarne att på en omväg föras till Kairavuopio och vidtager
sjelf fotvägen öfver den l/2 mil breda mythologiska Kilpiaapa,
der folkets skyddspatron, Pelkovanno, vunnit flera af sina sista
segrar öfver ortens gamla bjesse, Piru. På färden i den djupa
gyttja, man har att här genomvandra, var kompassen min enda
vägvisare. Solen var brännande het. Slutligen kom jag till barr-
skog, sedan jag för länge sedan förlorat den obetydliga gångstig,
längs hvilken jag anträdde färden, nådde omsider Kitinen elf,
och strax derpå låg för mina blickar Kairavuopio by. Jorden
var skön, himmelen klar, och de frodiga, än oslagna ängarne
hade för länge sedan påkallat lien, men tanklösheten tycktes hafva
gammal häfd äfven här. Man tycktes än icke hafva erfarit, att
lifvet utan ordnad verksamhet är likt ett förruttnadt, stillastående
vatten och blir odrägligt, när allt får ske utan beräkning och af
en blott påtvungen vana. För några dagar sedan steg jag, på
annat ställe, nästan torrfota öfver det här förbiflytande vatten-
draget. Det hette då Tankajoki och flöt öfver hällen som en
bäck, infattad i ett tunt mosslager. Nu hade det redan svällt
upp till en flod med härliga ängar och åkrar å hvardera stran-
den. De flacka mossarna sträcka sig ej mera så nära elfsträn-
derna, å hvilka växa hårdvallshö, frodiga blomsterväxter och
reslig skog. Ehuru byn för den, som kommer ifrån Lappmarken,
presenterar sig ståtlig nog med sina välbyggda, högtbelägna
gårdar på båda sidor om elfven, kunde jag likväl icke finna, att
Kairavuopio, oaktadt i af naturen gynnadt läge och med goda
marker till vidare uppodling, på något vis motsvarar de utta-
landen man om den hör i Sompio och Enare. Åkertäpporna voro
för små för att nära den här bosatta folkmängden, alla dugliga
träd i närheten af byn nedhuggna och endast sådana qvarlem-
nade, som ej hade något värde. En mängd enrisbuskar och stym-
pade träd på de frodiga och redan ymnig gröda växande åkrar-
nes renar voro ej till prydnad. Byggnaderna voro utvändigt
vackra nog och hade flera rum, af hvilka dock i regeln endast
ett hade eldstad, en vanlig pörtugn. Detta rum utgjorde famil-
jens enda boningsrum om vintern. I kamrarne midtemot för-
varades redskap och hvarjehanda skräp. En kask och några
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rostiga jernbitar ifrån fornfolkets bågar jemte några andra lem-
ningar från den krigiska tiden hängde på väggen hos en bonde.
De sades vara funna i skogen och på gräftländer samt ansågos
bevisa forntida styrka och mannamod. Litet nedanom byn förenar
sig Luiro med Kitinen, som en fjerdedels mil lägre ned utfaller i
Kemielf. Det rostfärgade kärrvattnet, som uppgrumlat vattnet i
Luiro, har nu upphört, och floden visar en klarare yta. Befolknin-
gen här är äfven mycket renligare än den vid Luiro. Ifrån Kaira-
vuopio räknar man en mil till Pelkola, en by bestående af 8 gårdar,
och derifrån en mil till Saunavaara med ungefär lika många hem-
man. Ett stycke söder derom möter Österbottens och dermed äfven
Finlands gräns. Lägenheterna äro der goda och välmågan allmän.

Den ort, vi senast genomrest, är lindrigt beskattad. Endast
sex R:dr 32 sk:g Svenskt Banco utgå, utan någon förvandling, i
ett för allt till höga Kronan från hvarje helt mantal; och likvisst
finnes i denna så kallade Alaperä delen af Sompio by mantal,
från hvilka skördas ända till 150 tunnor säd, och å hvilka under-
hållas 100 kor och några hundrade får samt 20 arbetsföra karlar.
Mången torde anse, att folket skattar tillräckligt åt armodet.
Men det kan, åt sig sjelf lemnadt, icke vara annat än fattigt,
der det är overksamt, om ock utrustadt med ännu större för-
delar. Sommarn är väl här kort, men starkt drifvande både
natt och dag, och menniskan måste se till, att hon icke försum-
mar att begagna sig af det som naturen erbjuder. Men hon be-
höfver undervisning och bistånd, der hon är okunnig. Länsman-
nen, föga öfver allmogen i kunskapen om jordbruk och näringar,
bor på 6 ä 15 mils afstånd och vårdar sig om sitt. Presten
bör vara mera för den andliga än den verldsliga upplysningen,
om han vill bibehålla folkets fullkomliga tillgifvenhet och vara
dess tröst i andelig nöd. Då folket, skildt ifrån nästan all com-
munication med den öfriga verlden, är utan redskap, utan känne-
dom om och utan vilja att använda sådana, utan ledare, utan
undervisning, ja till och med utan kronoskattens band, så skall,
om man ock på det öser ut oförtjenta gåfvor, så länge det ex-
ploiteras af egennyttigare och driftigare menniskor, fattigdom,
oförstånd och lättja blifva dess trogna följeslagare.
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Resan fortsattes utefter Kemi elf. Lägenheterna fortfara
att vara lika gynnande, som de varit ifrån Luiro nedåt. Bygg-
naderna blifva allt bättre, deras inredning och eldstäder ordent-
ligare. De utvisa hvarken högfärd eller fattigdom, utan endast
landtmannabeqvämlighet. Större renlighet råder i rummen; trä-
käril och husgeråd hållas snyggare. Allt detta likasom ock be-
folkningens beklädnad och utseende gifver intrycket af bättre
trefnad och välstånd. Man ser här inga Lapplands klippor, icke
Luiro elfs sumpiga omgifningar bakom strandvallen. Man ser
på elfstranden en rand af sand vid vattenbrynet och straxt ofvan-
för resliga skogar eller vidsträckta tillandningar, som utan bear-
betning lemna god höafkastning. Med ett ord, allt företedde en stor
kontrast mot hvad jag sett endast några dagar tidigare. Elfdalen
utvidgar sig mer och mer och erbjuder allt fruktbarare upp-
odlingslägenheter. De höga fjellen, som man nyss lemnat, hafva
ersatts af enstaka skogbeväxta höjder. Endast Pyhätunturi upp-
lyftar sin hjessa, lik en jätte bland alla kullar, och Vilmatunturi
reser sig såsom en glänsande kolonn öfver skogsbrynet. Gräs-
växten på ängarne tilltar. Vi resa förbi den sista byn inom Lapp-
marken, Saunavaara, som ligger ett stycke ifrån vattendraget;
men med nöje skådar man ifrån den snabbt flytande båten på
afstånd byns åkrar, fägnar sig öfver uppodlingens framsteg i
Lappmarken och befinner sig med detsamma inom Österbottens
område, medan man än ofvan Lappgränsen ser de prydliga bygg-
naderna på Saunavaara med fönster och dörrar målade i grönt
och hvitt.

Framsteg i jordbruk och kultur hafva under tidernas lopp
otvifvelaktigt gjorts äfven norrom Lappgränsen. För omkring
ett sekel tillbaka fanns i Sodankylä socken endast omkring 100
kor, och uppodlingen af jorden var knappast påbörjad. Af det
ofvananförda, som dock berör endast en liten del af nämnda
socken, framgår att förhållandena numera äfven der äro sedan
den tiden betydligt förändrade. Men man kan med skäl fråga,
hvad skall icke med tiden kunna blifva af denna trakt. Sodan-
kylä socken ensamt har en yta af 260 Svenska qvadratmil, hvaraf
blott en liten del upptages af fjellsträckor. Skogarne äro mer-
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endels goda och äfven annan vegetation frodig. De vidsträckta
mossarna och kärren tillväxa ständigt genom nya mosslager på
de gamla bäddarne. Genom flera af dem stryka redan bäckar
och rännilar fram, och vid deras stränder visar sig redan svart-
myllan. Bergen innehålla flera metallarter. Brännmaterialierna
från skogar och mossar kunna på tusende år icke förbrukas, blott
menniskan, som är satt att vaka öfver allt här på jorden, icke
illa använder dem. Lappen är den conservativa, nybyggaren den
reformerande, om ock ofta utan urskiljning och eftertanke. Lap-
pen sätter ej yxan till roten af det träd, hvarunder hans förfä-
der tillbedt sina afgudar; nybyggaren är pioniär för odlingen,
men tillika den förstörande, och han kan i sitt odlingsintresse
och af håglöshet uppbränna stora sträckor af skog, utan att det
ringaste bekymra sig om, hvarken den häfd Lappen åberopar
till stöd för sin rätt eller att han för allan tid gör trakten obe-
gagnelig för denne. Men om ock Finnen förstör skogar, hvilka
behöfva sekler för att åter uppväxa till sin förra höjd, står han
å andra sidan med spaden i hand och afleder med sin kända
ihärdighet och kraft och sitt orubbliga allvar det förruttnade
och pestutspridande vattnet från mossar och kärr, hvaraf orten
förnämligast består, och bereder dem till fruktbärande fält för
ett mera tänkande och mera upplyst slagte i en framtid. Lappen
har inom denna socken slutfört sin mission, för Finnen återstår
det att fullgöra sin.

Talvensaari eller Vuostimo, det första hemman i Kemiträsk
socken, till hvilket man anländer, då man på denna väg kommer
ifrån Lappmarken, är här det nordligaste, som utgör kronoutlagor
efter Kemi härads undervisning. Der finnas två åboer. Lägen-
heterna äro lika som i det härifrån icke långt aflägsna Sauna-
vaara; men välmågan är större än inom Lappgränsen. Omtänk-
samheten visade sig redan deri, att man använde björk och andra
mindre träd till bränsle och sparade den resliga furan; och dock
tycktes detta enda hemman, med endast två åboer, hafva större
vedförråder hemma än hela Kairavuopio by. Folket var på den
närbelägna ängen. Jag satte mig ned och njöt en stund af tall-
trastens och den nordiska näktergalens sång, som ljöd ifrån den
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välansade skogen invid åkerhägnaden och ifrån en hängbjörk vid
bolstaden, då husbonden inträffade hos mig. Under det han
utöfvade den nordiska gästfriheten i sitt renliga hus med kaffe
och mat, som serverades i blåspräckliga porslinskäril, njöt jag
i fulla drag af denna för mig då rara välfägnad och var i till-
fälle att i gengäld verkställa en mindre presterlig förrättning.

Jag nämnde nyss, att skatten här erlägges efter Kemi
härads undervisning, och den är således betydligt högre här än
ofvan Lappgränsen. Skall nu detta bidraga till den större väl-
mågan här, att skatten är större, eller är det endast vanan att
bära en tyngre börda, som gör att man icke känner den tryc-
kande? Troligen är det väl nöden, som efterhand gjort bonden
här så omtänksam, att han, på de tider Kronofogden inträffar
för att uppbära utskylderna för året, är försedd med sina 15 ä
20 Daler silfvermynt eller något mindre för att erlägga dem och
sålunda säkerställa sitt husgeråd, sina redskap och kreatur mot
att för sådant ändamål tagas i anspråk. En god skola för spar-
samhet; men sparsamheten är icke så nödig för grannen, som
tillfredsställer sin Kronofogde, i brist på en R:dr Rg:s, genom
att föryttra en renhud eller något villebråd på marknaden eller
på tippbördsstället. Större behof drifver den, som bor söderom
Lappgränsen, till större äflan. Man förbättrade här sitt åkerbruk,
utvidgade sina ängar och inbesparade årligen flera hundrade dags-
verken derigenom att man rödjade sig ängar nära bolstäderna,
använde dagligen 3 ä 4 timmar längre tid till arbete än grannen
ofvan socknerån eller den så kallade Lappgränsen. Qvinnan,
mannens hjelp genom lifvet, uppmuntrad af den förras ansträng-
ning, sträfvade att ur ladugården erhålla största möjliga pen-
ningeförtjenst, hvilken år ifrån år ökats, så att mången numera
endast genom försäljning af smör förskaffar sig 5 ä 6, ja 10
gånger så mycket penningar som till kronoutlagor erfordras.
Enligt gammal plägsed, uppkommen af behof och nöd, är man
van att äta med halm uppblandadt bröd äfven der, hvarest i
bodan ligger par års spannmålsförråd som besparing till nödens
tid. Men då vår Herre åter välsignar landet med rikligare korn
och kärna, huru skall det öfverflödiga då användas? Bränvins-
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arrende utgår redan i Kemiträsk såsom en jorden åtföljande
ständig skatt. Den medför således utgift, men också rättighet
att tillverka och föryttra bränvin, och denna rättighet vet man
äfven att taga vara på. Det föryttras åt den makligare gran-
nen, hvilken hvarken äger rätt att tillverka denna vara eller
belastas med erläggande af bränvinsskatt. Sådant sker hem-
mansegaren i Sodankylä till men för jordbruket och den egent-
liga Lappen, af hvilken man ifrån aflägsna fjelltrakter emot brän-
vin tillbyter sig pelterier, till förderf, emedan man derigenom
underhåller smaken för bränvin hos Lappen, hos hvilken den
redan delvis blifvit en betänklig vana. Af denna handel drager
grannen, den idogare och hushållsaktigare Kemiträskbon, en riklig
vinst. Han beviljar kredit och nyttjar derefter gäldenären någon
tid som sin vasall, men fullgör denne icke afbetalningarne efter
aftal, skrides till rättegång och utmätning, ty krediten var endast
en snara, som drogs till, när den kom väl om halsen. Då brän-
vinet sålunda är en god källa till inkomst för Kemiträsk bonden,
klyfver han numera sällan sitt hemman i små andelar, emedan
hans rätt till bränvinsbränning derigenom skulle minskas; och
då tillfälle icke erbjuder sig för honom att åt enhvar af sina
söner köpa jord inom egen socken, öfvertager han af den makli-
gare inbyggaren i Lappmarken dennes hemman för sin fordran,
som uppkommit genom utkreditering af den goda drycken, hvar-
med han i en följd af år försett sin Lappska vän. Försigtigheten
ålägger honom att, om ock utöfver köpeskillingen, gifva säljaren
så nrycket penningar att han med de sina kan komma öfver
fjellryggen och bosätta sig vid Ishafvets kust, der han med ett
mödosamt lif pliktar för sin overksamhet på fädernejorden, som
han illa användt. Girigheten har dock icke sällan hos köparen
bedragit klokheten, och af skadan har mången först efteråt blifvit
vis. Köparen underlåter nämligen icke sällan att i den köpta
lägenheten utverka sig inrymning eller att med fånget lagfara.
Han har efterhand uppodlat och väl häfdat densamma; med ett
ord: gjort den till mera inbringande, än då han emottog den.
Den oomtänksamma säljarens till Ishafvets kuster utflyttade om-
tänksammare son, k vilken af torskfänget och hvalfisktran skördat



specieriksdalrar, återvänder oförmodadt till sin förra hembygd,
återtager på grund af sin arfsrätt, ofta mot en lumpen penning,
sin af den idoga köparen förbättrade fädernejord, som han nu-
mera, sedan han på den oroliga böljan under kampen för tillvaron
lärt sig bättre känna verlden och dess gång, brukar med samma
framgång som Kemiträskaren tidigare gjort det. I denna bränn-
vinshandel torde emedlertid förnämsta skälet böra sökas dertill,
att de bästa lägenheter vid Luiro, Kitin en och Kemi elfvar här i
Sodankylä för det mesta bebos af Kemiträskaren s af komlingar;
dock finner man i den för längre eller kortare tid tillbaka hit
öfverflyttade kolonistens hushållning mindre drift och mindre
omtänksamhet, än i Kemiträskarens inom Kemiträsk socken. Väl
ser man der byggnader, ehuru ofta illa uppförda, med 3 ä 4 rum,
men eldstad vanligen blott i ett, och äfven denna utan rökfång;
hvarföre man, då man en vinterdagsmorgon inträder i familjens
enda boningsrum, finner luften der likasom förpestad, menniskorna
smutsiga, vräkande sig på hö eller halm å golfvet, likasom om
ingen skulle vilja besvära sig med att stiga upp, ehuru man i
granskapet nedanom Lappgränsen redan flera timmar varit i full
verksamhet. Slutligen, efter det man en stund i tysthet liksom
tvistat om hvems skyldighet det är, uppgör man eld i eldstaden,
utdrifves af röken, som sänker sig åtminstone en aln nära golf-
vet, eller fortfar man, så länge brasan brinner, med att sysslolös
vräka sig på sitt läger. Folket är sotigt, som hade det nyss arbetat
i ria; och i dessa porten palfva de sig både vinter och sommar.
Man följer ortens sed, och ingen vill reformera det gamla. Der-
emot bor Kemiträskaren der hemma i snygga och renliga uthus
om sommaren, och boningsstugan likasom ock de ljusa kamrarne
derinvid äro renskurade. Man har der bostäder med rörugnar,
så kallade hvita porten, uti hvilka folket icke hindras af rök
i sin verksamhet under eldningstiden. Rummet är derföre gla-
dare och ljusare, och vid belysning är man mindre lat och
overksam än i mörkret. På hvarje mera välmående hemman i
Kemiträsk tillverkas sextio kannor bränvin, hvaraf, om ock
hälften fortares hemma, andra hälften föryttras till Lappmarken.
Detta gör på 100 bönder 3,000 kannor, motsvarande ett värde
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af 6,000 R:dr Banco ass. Men man saknar ej heller tillfälle till
annan förtjenst. Från socknens inemot 200 hemman föryttras
3,000 Lispund smör, hvilket gör 15,000 Rb., beräknadt efter 5
Rb. Lisp., 200 Lisp. fjäder, hvaraf erhålles 600 Rb., något torra
gäddor, renhorn och hudar, lim, ull och ylleväfnader. Man har
sålunda icke någon svårighet i att afbörda sig sina skatter och
utlagor. I utskylder till höga Kronan utgår ifrån mantalet i:

Jordeboksränta:

Qvartalspenningar Rb. Silfver 1: 44
1/2 räfskinn „ „ —: 24
7 1/2 kappe spannmål „ „ —: 27
8 skålpund smör „ „ —: 31 1/5

1 Lispund 12 skalp, torra gäddor „ „ —: 57 3/5

6 årliga dagsverken „ „ —: 54
1 fång hö „ » —: 24 3: 61 */5

Hemmans-och mantalsränta „ „ 8: 1217/20

Summa 11: 7413/20

kronovärde,

hvilket på 10 mantal gör 117 Rb. 40 kopek silfver, allt efter
kronovärde, som lär utgå med ungefär 10-dubbelt högre belopp
i gångbart mynt.

Men bör jorden i Lappmarken beskattas i likhet med den
vid Landtryggen i Österbotten och Kajana län; och när kan
det, till förmån för staten och lämpligast för orten, ske? Detta
är en fråga, som jag denna gången lemnar för att vid annat
tillfälle utförligare aflrandla. Enskilda bönder i Nedra-Sompio
eller Alaperä och i Kittilä inom Sodankylä socken, likasom ock en
stor del Kuusamobor, hvilka årligen föryttra 60 ä 80 Lispund
smör, 20 ä 30 tunnor säd och mycket annat, böra ingalunda härvid
tagas till exempel; men de hafva dock ej allenast visat jordbrukets
möjlighet i Lappmarken, utan äfven ådagalagt att drift och idog-
het jemväl der kan få jordbruket att löna sig. Likvisst vore
nyttan af att ordentligen beskatta Lappmarken ännu för ringa,
och det tillskott i inkomst, staten deraf komme att hafva, skulle
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ej motsvara den skada, som tillskyndades orten och det allmänna
derigenom, att flyttningen till Lappmarken i sådant fall otvifvel-
aktigt skulle minskas. Enda lämpliga utvägen att bereda staten
större inkomst ifrån Lappmarken vore att förmögenheten beskat-
tades af folket sjelft, d. v. s. så att, i likhet med hvad fallet är i
Norge och den norra Lappmarken, socknarne påfördes något visst,
som af sockneboerne fördelades på enhvar efter inkomst och vilkor.

Den vackra, vid stilla vatten imponerande Vuostimonsaari
lemnar man icke gerna obesökt, sedan man hört bönderna omtala
de i deras tycke märkvärdiga stenar, som der förekomma. Jag
fann der likväl ej annat anmärkningsvärdt än täljsten i norra
delen af holmen. Efter att hafva lemnat Vuostimo och af ström-
men befordrats framåt något öfver en mil — längre ville det
goda folket den bråda arbetstiden icke skjutsa mig — landsattes
jag vid ett välbebyggdt hemman. Under väntan på faddrar för ett
barndop, som man ombedt mig att här förrätta, och hvilket torde
varit den egentliga orsaken till att man landsatte mig vid denna
rika gård, hade man slagtat ett får till min och faddrarnas för-
plägning samt serverat en välanrättad middag, som smakade mig
förträffligt. Jag begagnade tiden derförinnan till att se mig om-
kring i omgifningen. Vid böljande åkrar stodo träd med hän-
gande fruktklasar, en syn, som gläder och öfverraskar den ifrån
tomhetens land kommande vandraren. De voro väl hvarken äppel,
citroner eller fikon, icke ens plommon, men dock deras nära
slägtingar, greniga häggar och raka rönnar, hvilkas veka qvistar
dignade under bördan. Jag gick längre och fann ibland stenar,
som man afiägsnat ifrån de bördiga åkrarne, en mängd hallon-
buskar, rika på bär, ehuru äfven de ännu omogna, samt ej långt
derifrån röda och svarta vinbärsbuskar. Sidländta ängar och
yfviga tufvor voro liksom öfversållade af mogna åkerbär. Under
min vandring uppsöktes jag af husbonden, som anhöll, att jag
ifrån en liten trälåda, hvilken han medhade, skulle åt honom
utleta något papper, som han behöfde. Jag gick gerna hans
önskan till mötes. Här voro om hvartannat: reverser, proto-
koller, qvittencer, räkningar, liqvider m. m. Det var ett rätte-
gångsprotokoll, som skulle uppsökas och med mig skickas till
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Uleåborg, emedan i målet var vädjadt till högre rätt. Femtio
R:dr Rg:s skulle medfölja åt ombudet, som skulle bevaka målet.
Tvisten, som angick några kappland jord och flyttning af råhäg-
nad, hade blifvit drifven vid flera häradsting med ombud å begge
sidor och slutligen, sedan tvänne syner blifvit å stället verk-
ställda, afgjordt till min värds nackdel. Som stället var bolsta-
den ganska nära, gick jag dit för att taga i ögnasigte detta
värdefulla jordstycke, der emedlertid, emot förmodan, äfven kontra-
parten infann sig. Här är stället, sade husbonden, hvarom
grannen och jag i flera år tvistat. Detta gjorde han med leende
min, liksom om tvisten dem emellan vore blott en lek. Så ihärdig
Kemiträskaren än är i att arbeta på jordisk vinning, så litet tycks
han vårda sig om de skatter för själen och hjertat, som aldrig
förgå. Äfven hos de bättre ansedda tycktes man hysa en viss
afund öfver bättre trefnad hos grannen. Men ingenting är så
ondt att deraf ej något godt följer. Just denna afund dref dem
till inbördes täflan och ömsesidig ansträngning att i sin hus-
hållning öfverträffa den andre. ,,Hvilken af oss tycker Ni", sade
nu min husvärd, ,,har orätt? Borde icke denna hägnad gå så
här?" yttrade han, medan åter motparten ville hafva den så der.
nHär har min far hägnat", sade den ena; ,,men här min farfar",
invände den andre, m. m. dylikt. Dock uttalade man sig å begge
sidor utan vrede, hetta eller förebråelse. „Ja, vi skola tvista ända
till Hofrätten!" sade den ena. ,,Ja, ända till Senaten!" inföll
den andra.1 Jag begynte föreställa dem obehagligheten af
missämja grannar emellan och den stora kostnad denna tvist
redan medfört och än komme att medföra, om icke förlikning
mellankommer. Rikedomar, sade jag, äro ju en skänk af Her-
ran samt icke ämnade till onödiga rättegångar och förföljelser,
utan till god utkomst och välgörenhet. Och hvilken välsignelse
ville hvarderas barn uttala på fädrens döda mull, om de ej un-
nade litet af sitt goda äfven åt dem, utan genom onödiga tvister
försatte dem i armod och verldsligt elände samt genom sin oför-
sonlighet beredde dem dåligt exempel och derigenom åstadkommo
dem timligt och evigt ondt. Den ena yttrade nu, bugande: rätt!
Den andra, än ödmjukare: rätt, Herre! — Om nu så är, hvarför
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skolen I då, tvista, sade jag. De togo mina yttranden i öfver-
vägande. Niinpä se on (så är det ju), sade de och begynte att
vänligare tilltala hvarandra. Husvärden bjöd vederparten till sig
till middag och christningskalas, der de hvardera under måltiden
medgåfvo sig hafva mångfaldt bättre odlingsjord för sig, sina
barn och barnabarn, än den omtvistade jordbiten. Tvisten blef
på stället bilagd och penningarna, hvilka voro ämnade åt full-
mäktigen, stadnade hemma; men huru råhägnaden skulle gå, det
tycktes numera vara för dem begge en likgiltig sak och för mig
än likgiltigare. Vänligt deltog trätobrodren i middagsmåltiden,
och gästvänligt undfägnades han. Begge tycktes dock numera
vara förlägna öfver det, som emellan dem passerat. Så kunna
obetydliga saker för lång tid störa sämjan. Det är icke något
rent hjertligt, icke heller något högdraget hos Kemiträskaren.
Han är mera fåtalig och sluten, något spekulativ och slug. Han
valar sig sällan om Josefs skador och är en motsats till den ädla
riddaren af La Mancha. Om han i de minsta saker förgår sig
eller af ovana och obelefvenhet är ohöfvisk mot en tjensteman,
är han färdig till den ödmjukaste afbön eller att, i saker af
ringa värde, erbjuda tjenstemannen betydliga mutor, äfven om
han ej är öfvertygad om sitt fel; ty för att åtnjuta anseende på
orten, vill han hålla sig väl med denne. Han hyser den tro,
att en herreman alltid kan bringa honom på fall, men mot geli-
kar heter det: ,,mies kuin mies" (karl som karl), och han gifver
icke vika, der han hoppas till det yttre kunna rättfärdiga sin
sak. För några år sedan hade emellan tvänne män vid härads-
rätten drifvits en tvist af lika onyttig beskaffenhet som den
förstnämnda. En bonde fordrade af den andre två kannor tjära,
några skifvor bark till dref emellan siclobräderna i en elfsbåt,
två bärlingar, ett öskar och annat dylikt. Vederparten fordrade
12 skill. Rg'.s, l/i kanna bränvin, en nafvare och några jernspikar.
Stämning hade ordentligt ågått. Parterne voro ömsom kärande
och svarande, och hvardera hade sig till biträde ombud vid tin-
get. Målet hade redan handlagts vid två ting, då parterna af
domstolen hänvisades till liqvid. Vid liqyiden gick summan för
begge till ungefär två R:dr Rg:s, med ett saldo den ena till
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godo af 4 skill. samma mynt, hvilka utdömdes vid det tredje
tinget; men rättegångskostnaden fann häradsrätten skäligt att
qvitta. Detta är endast ett exempel bland många dylika. Så
processjuk Kemiträskarn och de derifrån till Lappska sidan ut-
gångna kolonisterna än äro, förekommer hos dem likväl sällan
eller kanske aldrig slagsmål. Denna mer än vanliga processjuka
gaf åt Kyrkoherden i församlingen anledning att nästan i hvarje
tingspredikan förehålla allmogen dess onödiga rättegångar, och
en gång inledde han sin predikan med följande ord: Joka tahtoo
paljon käräjiä käydä, pitäköön kolme kukkaroa: yhden asianaja-
jalle, toisen tuomarille ja kolmannen kirjain kustannukseksi.

Oaktadt Kemiträskarn är fallen för processer, bakslughet
och sjelfsvåldiga qvickheter, framlyser hos honom allvar i reela
saker, arbetsamhet, ihärdighet och sträfvan till ett oberoende lif.
Han är derjemte hjelpsam och gifmild mot de fattiga, och denna
gifmildhet kan stundom genom smicker och beröm drifvas ganska
långt. Enligt hvad kyrkoböckerna utvisade, hade ingen af nu lef-
vande infödda Kemiträskbor undergått spöstraff. Väl hade en
och annan, dock ganska få, äfven i Kemiträsk slitit spö, men de
hafva varit antingen hitkomna tjenstehjon ifrån andra församlingar
eller ock Kuolajärvibor, hvilka bo inom Lappmarksområdet, åtnjuta
Lappska privilegier i beskattningsfrågor jemte flera andra förmåner.

I Kemiträsk hör man sällan klagan öfver Nordens arffiende
frosten, hvilken klagan är allmän längre söderut ända till hafs-
bandet. Träsket verkar väl här förmånligt på klimatet, men
Kemiträskaren synes dessutom vara mera mon om att genom ut-
torkningar i närheten af sina åkrar fördrifva detta onda, än hans
underbyggare, ty ju närmare elfsmynningen man kommer, dess sämre
blir åkerbruket. Kemiträskaren är medveten om och omtalar gerna
sitt oberoende tillstånd, och ehuru ej fisket här, såsom hos under-
byggarene, skänker honom penningar, sitter han förnöjd i sin
varma stuga, då han ser Kemibon afhemta den spannmål, denne
tillhandlat sig ifrån hans fyllda boda, och inläser lugnt de erhållna
penningarna, som han kallar joenhyötyä *), i sin kista. Helt sno-

*) Torde syfta på laxfisket i Kemielf. Anm. af utgifv.
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pen och flat sitter Kemibon och hör på huru Kemiträskarn, under
ironi och illparighet tillstyrker honom att ej besvära sig med
det tunga jordbruksarbetet; nog skola vi, säger han, som tyckas
vara skapade att träla och arbeta samt stå under oket, odla säd
äfven för Eder, blott Ni hemten hit helst någon liten del af de
laxpenningar, som försynen skänker Eder utan möda och besvär.
Under allt detta prisar han sig lycklig i jeinförelse med sina
förfäder, som här rödjat bygd och beredt ett hem för den lyck-
lige odlaren kring Kemiflodens sköna träsk, sedan högre makter
från de omgifvande fjellen fördriivit jättarne och nedslagit dem.

Jag var nu kommen till den trakt, der svalorna redan trifvas
väl. Detta år hade ingen af dessa älskliga foglar byggt bo i Enare,
icke heller syntes de till i Sompio; men så mycket flera hade
nedslagit sina bopålar i Kemiträsk, der de om qvällarna glada
mötte de stora kodrifterna, som, utom fulla jufver, ifrån det gräs-
rika betet hemförde flugor och andra insekter, hvilka blefvo sva-
lornas rof. Äfven under dagens lopp frigjorde de fähusen från
yrfän och voro sålunda till stor nytta, hvarföre, och emedan man
här anser dem medföra välsignelse och trefnad i huset, de häl-
sas såsom välkomna gäster. De kallas ock för Jesu foglar,
och det anses för synd, att nedskjuta en svala eller annorlunda
skada den eller dess bo. Tvärtom anlägger man under takröstet
ställningar, der de, trötta af den långa resan från södern, kunna
stadna och nedlägga sina ägg. Det var ett nöje att se, huru
dessa svalor, liksom inbjudande den ifrån betet kommande ko-
driften att stiga in i fähuset, blefvo allt ifrigare att derifrån
undanskaffa de korna plågande småkräken, när de hörde vall-
hornet ljuda och boskapen rårna. De skyhöga branterna, de kala
höjderna och de djupa snårbeväxta dalarne der uppe hade under
de senaste dagsresorna efterträdts af ständigt grönskande barr-
skogar, och bäckarne hade förvandlats till strömmande elfvar.
Här erbjöd naturen mera omvexling, och ögat förnöjdes af åtmin-
stone utvändigt ståtliga och snygga byggnader, af hvilka flera
kunnat vara åbyggnader på välmående herrgårdar. Sedan man
tillryggalagt tre mil inom Finlands landamären i denna bördiga
elfdal, ser man på afstånd på en backe Kemiträsk kyrka, den
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första vigda helgedom sedan jag lemnat Enare; och dock hade
jag nu rest närmare 50 mil. Gerna landar man å Kuumaniemi
udde, der man hos Kyrkoherden på det gästvänligaste emottages.
Elfdalen har redan betydligt utvidgat sig innan elfven här
nedanför utfaller i Kemiträsk. Här besökte jag Esaias Mansueti
graf, belägen i sjelfva templet, hvars enformighet dock icke
länge uppehåller en. Sedan man läst de mindre lyckade ver-
serna på den större klockan i den resliga klockstapeln, är man
färdig att åter beundra utsigterna, af hvilka den ,ena täflar i att
öfverträffa den andra i skönhet.

Vid Kemiträsk kyrka och prestgård var dock intet tiilgjordt
för att försköna, utan tvärtom hade menniskan här våldfört sig
på naturen. Man hade i den närmaste omnejden borthuggit de
resliga, friska och vackra träden till bränsle, och endast för-
krympta och dverglika träd jemte enrisbuskar funnos qvar. Jag
gick derför längre bort för att njuta af naturen, på ställen der
växtligheten fått fritt utveckla sig. Jag såg gräsrika holmar,
hvilka, obergade som de voro, liknade blomstertegar, omgifna af
breda kanaler. Jag såg blommor, hvilka, ännu fuktade af dagg-
droppar, tycktes småleende hviska: ,,morgonstund har guld i mun".
Jag fann sjöns omgifningar doftande af rosor, ålgräs, valerian
m. m. Jag såg de dystra, jättelika och nakna Pyhä- och Vilma-
tunturi, hvilka på afstånd skådade ned öfver trakten och gåfvo
ökadt värde åt de skogrika berg och höjder, som omslöto träsket.
Alla växter, börjande ifrån den klasrika häggen och den yfviga
törnrosen ända till den ensliga åkerbärsblomman tycktes med
glädjetårar hälsa den bakom bergen allt högre och högre upp-
stigande solen. Sed natura paucis contenta. För mig, som med
sju mils steg, utan uppehåll, kommit från Enare, föreföllo dessa
nejder hänförande med sina prydliga hus, sina odlingar, sina
boskapsdrifter och sina af vallherdarnes sång genljudande skogar.
Jag minnes ännu som i går den ljufva syn, då jag lemnade Kemi-
träsk prestgård, huru den stilla sjön utbredde sig emellan gräs-
rika ängar, hvilka hvimlade af idoga slottermän. En ren himmel
utbredde sig öfver sjön, som gjorde tusende skärningar i landet
och bekransades af lummiga och resliga trän. Solen hade genom-
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lupit tre fjerdedelar af sin bana och bergens grönskande spetsar
kastade sina stora skuggor i djupet af sjön. Luften uppfylldes
af tusende foglars sång, och den nordiska näktergalen täflade
att öfverrösta alla de andra. Trastens drillar förlorade sig i skyn,
och solen försvann bakom tallarnas kronor. Viken smalnade af,
och en med uråldriga granar beväxt udde stack fram utåt sjön.
Der i fjerran syntes ett hemmans åbyggnad, som liknade ett på en
grön flotta flytande träslott. Det var Tuula gård på Tuulaniemi
udde. Det vackra träsket, tätt besatt med holmar, beväxta med
löfträd och resliga furor, liknade en skärgård. På de större af
dessa holmar och de otaliga i träsket utstickande uddarne ser
man välbebyggda gårdar, omgifna af ängar, prydda af rosor,
spireor, häggar, rönnar och andra resliga löfträd. Holmarna
hvimla af glada lam och killingar. I skogarne, der furan ofta står
så reslig, att man vore frestad att tro den vara fridlyst, ser man
renar, och på den redan bergade ängen fylliga och stolta hästar
af Savolaksisk race, jemte talrika kodrifter.

Efter att hafva lemnat Enare vattensystemet med sin öds-
liga omgifning, vandrat igenom den blomstrande Ivalo elfdalen,
genomträngt ett område, beväxt med granskog, som i täthet
täflade med en hampodling och der trädens stammar efterhand
förlorade sin smäckra form, blefvo först tjockare med yfvigare
qvistar, sedan dverglika och slutligen lemnade rum åt nödvuxna
buskformiga löfträd; efter att hafva än höjt och än sänkt sig på
Saariselkäs ödsliga klippmassor, nedstigit ifrån alperna till de
sumpiga nejderna kring Mutenia å, hvilka man på afstånd före-
ställer sig vara gräsrika ängar, passerat utefter de i tusende
bugter sig slingrande Mutenia och Riestojoki åar med sina gytt-
jiga stränder, lemnat bakom sig Luiros vanlottade och ödsliga
skogstrakter, och sålunda efter 30 mils vandring genom en nästan
obebodd öken kommit till Kairavuopio välbebyggda by, till sitt
yttre vida ståtligare än Finnmarkens städer, men med smutsiga,
till väggar och tak sotbetäckta porten, och derifrån längs Kemielfs
klara vatten glidit förbi Pelkola, Saunavaara och Matoniemis, till
feernas boning gerna unnade trakter; efter att hafva öfverstått allt
detta och ifrån .Kemiträsk kyrkas klockstapel öfverskådar Kemi-
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järvis pittoreska vikar och. ser huru floden stadnat sin fart, lika-
som sökte den hvila, sedan den genom mossar, skogar och berg
banat sig väg och efter stora ansträngningar genom vilda öde-
marker kommit till mera leende nejder i de härliga trakterna
kring Kemiträsk kyrka — då må det förlåtas en, om man känner
sig hänryckt af hvad man nu ser.

Efter den ögonfägnad man här njutit, ooh sedan man hvilat
ut några dagar på Kemiträsk vänliga prestgård, tackar man vär-
den och värdinnan för visad gästvänskap, stiger under deras till-
önskningar om lycklig resa i båten och flyter med välbehag på
Kemijärvis klara yta i dess fjärdar och sund, omgifna af höjder
och dalar, bördiga, ehuru stenbundna åkrar, vidsträckta och fro-
diga ängsmarker samt ståtliga, välbebyggda gårdar såväl i den
långsträckta byn som bakom holmar och uddar. Blickar man
högre upp mot himmelen, ser man den vilda bergsbygden och
resliga skogar förlora sig i det blånande fjerran. Det förefaller
som en dröm, att man endast för några dagar sedan lemnat de
öde Lappska fjellen och att man än är blott några mil från
Lappmarkens gräns. I prostvisitationsprotokollet af år 1777 yttras
ock om Kemiträsk, som då ännu hörde till Kemi pastorat, att
det är den ,,härligaste fläck i Kemi socken". De långa hägna-
derna af sten kring bördiga åkrar bevisa att orten varit bebodd
af idogt folk. Kemiträskaren är äfven skicklig i slöjder och
handtverk. Snickare och murmästare finnas nästan på hvarje
hemman. Många, som aldrig gått i lära och knappt varit utom
egen socken, äro så skickliga smeder att de anlitas äfven af
utsocknebor. Qvinnorna äro ingalunda verksamma endast i hus-
hållet och ladugården. Lin och hampa hemtas ifrån Ryssland
och Tavastland. Ull, vadmal och äfven andra tyger föryttras
icke obetydligt till Lappmarken och Hyska Karelen, der qvinnan
ligger dagarna igenom på ugnen och spishällen. Men bonden
känner ock sitt oberoende. Ingen här har satt sin son i den
lärda skolan, på handel eller i handtverkslära, väl icke af förakt
för andra yrken, men emedan man anser bondeståndet sitta säk-
rast i sitt bo och hafva den säkraste utkomst.

Vi hafva nyss lemnat Tuulaniemi bakom oss, och innan kort
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lägger båten till vid Luusua hemmans strand, sedan tre mil till-
ryggalagts ifrån prestgården. Årslagen hade tystnat, solen gått
ned och fullmånen kastade sitt bleka sken på nejden, som gen-c*-'
ljöd af något majestätiskt dån, hemskt men högtidligt. Det är /
dånet från Neitikoski, utför hvilken de väldiga vattenmassor, / . ,t
som Kemielf under sin långa färd från Norden uppsamlat, våld- Vi*
samt kämpande om utrymme och med fruktansvärdt raseri störta
sig ned. Det är nämligen här, ett stycke nedanom Luusua hem- j
man, som den våldsamma Kemielf, sedan dess vatten i en ange-
näm trakt njutit hvila och lugn i Kemijärvi 3 mil långa sjö,
genombryter landtryggen. På Luusua är ett slags gästgifveri,
som underhålles af två hemman, af hvilka hvardera äga omkring
30 kor, 4 ä 5 hästar och 70 ä 80 får, bland dem flera af bättre
race. Man har knappt hunnit stiga in i den rymliga boningsstu-
gan förrän bordet, enligt ortens plägsed, belastas med smör, bröd,
lax, torkadt kött, fogelbröst eller annat dylikt och en filbunke.
Artigt träder värden fram, bugar sig djupt och säger: det är
redan lång tid sedan Ni lemnat prestgården, haf godheten och
försmå icke en bondes ringa anrättning. Om man ock på bästa
vis undfägnad på Kemiträsk prestgård afreser till Luusua, för-
smår man ingalunda, särskildt den, som ännu har något qvar af
den Lappska aptiten, en sådan välvilja. Då jag tidigt påföl-
jande morgon gick ut, fann jag husbonden sysselsatt med att
iordningställa båten till den förestående vådliga färden utför
forsen. Han var redan gammal och hade, såsom man sade, i
femtio års tid varit en bland ortens mest anlitade forsstyrmän.
Invid honom stodo ett par friska afkomlingar till en ung älskad
son, hvilken genom vådelig händelse i sina blomstrande år blifvit
ett rof för den glupska forsen invid hemmet, efterlemnande sör-
jande föräldrar och späda barn, hvilka då ännu icke kände sin
förlust. Den ena af dem skulle nu styra min båt utför det
rasande strömfallet.

Bonden här är icke mera skytt, han är jordbrukare, men
jag vet icke hvad som medför honom större vinst, jordbruket
eller boskapsskötseln. Att han använder någon del af sommarn
till fiske för husbehof är så mycket naturligare, som hvarje vik
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och hvarje sund i detta närmare tre mil långa träsk är en out-
tömlig fisksump. Inträffar hög flod, tränger sig Kemilaxen häri-
genom ända fram till Lappmarken och fångas här i många ström-
mar i ymnighet. Folket besitter jemväl en viss händighet. Samma
bonde, som odlar sin jord, bygger äfven sin båt, förfärdigar sin
välgjorda kyrksläda, upptimrar sitt hus, hvilket han sjelf jemväl
inreder och målar. Han styr äfven sjelf sin dyrbara lastbåt med
ladugårds- och andra produkter nedför de vådliga forsarne till
Bottniska viken; och missbjudes han. der för sin, vara, kan han,
under afvaktan på förmånligare pris, en hel vecka om dagarna
arbeta för dagspenning samt om nätterna sofva i båten och vaka
öfver sin last, som understundom kan uppgå till 1,000 ä 1,200
Rubels värde.

Beläget inom polarcirkeln, eller nära 67° polhöjd, är det
väl icke sällsynt att temperaturen om vintern här går ned till
— 30°, ja till och med till 40° Celsius, men stiger deremot om som-
marn till -f- 20 ä 30°. Vanligen skares kornet tio veckor efter
sådden, men vinterrågen, öfver hvars vantrefnad klagas, fordrar
13 månaders tid för att växa och mogna, hvarföre äfven som-
marråg odlas. Då vinterrågen väl lyckas, ger den 30 kornet och
derutöfver. Kreaturen utfodras nio månader på stall, men emedan
ängslägenheterna och sommarbetena äro goda, gifva de större af-
kastning än på många sydligare orter. Kemiträsk bör besökas
den tid af sommarn, då slottermannen afmejar det frodiga gräset,
eller då säden börjar att mogna och halmen att digna under de
frodiga axen.

Så länge man ännu ej äflades med jordbruk i Norden, be-
boddes denna trakt af Lappar, eller ända till början af 17:de
århundradet; alltså ännu flera sekler sednare än ett kraftfullare
folk satte sig i besittning af Lapparnes fordna tillhörighet, det
vinstgif vande laxfisket närmare elfvens utlopp i hafvet; ett folk,
som icke idkade jordbruk och icke fann sig tillfredsstäldt af den
enformiga sysselsättningen att valla får och vakta renar. Äfven
elfsmynningarne vid Hvita hafvet voro redan tidigt befolkade af
de idoga och fredliga Bjarmerna. Folkmängden tilltog, och det
blef på fullaste allvar fråga om mitt och ditt. De svagare träng-
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des allt högre upp längs vattendragen. Elfsmynningarne stängdes
med mera omsorg för att hindra laxen i dess vandring mot flo-
dernas källor, och den afstängdes sålunda mer och mer ifrån dem,
till men för upplandsbon. På våldsamt sätt torde Lappen dock
knappast hafva blifvit aflägsnad från hafvet. Förenämnda om
somrarna fiskande och om vintrarne kringvandrande folk hade
upptäckt Lapparnes bosättning vid det stora Kemi vattensyste-
met, medförde större insigter, öfverenskommo med Lapparne om
bolagskap med afseende å fisket i Kemi elfs mynning eller blefvo
deras biträden. De sålunda inflyttades antal ökades efterhand
genom nya tillströmningar. De inflyttade hade mera kunskaper
och mera erfarenhet än de här vistande isolerade Lapparne. De
bosatte sig icke en om en, utan i byar, hus vid hus, såsom i
Korkaloniemi, Murola, Lapinniemi, Sihtuna, Valmari etc, dels
för gemensamt arbete, dels för gemensamt försvar mot anfall.
Här uppkom efterhand en blandning af Finnar, Svenskar, Qväner,
Lappar och inflyttade från trakterna af Dvina. Af denna sam-
manblandning har befolkningen i Kemi och Torneå trakten sitt
upphof, och christendornens ljus begynte här vid kusten lysa bland
dem redan 300 år tidigare än i Kemiträsk. Födda och uppvuxna
som fiskare vandrade de väl redan tidigt emellan Ishafvets kuster
och Kemi elfs mynning genom denna härliga nejd; men tiden var
då än icke inne för dem att taga den i anspråk för egen räk-
ning, utan fingo Lapparne, som ännu den tiden voro talrikare, i
ro besitta träskfisket här och idka sin renskötsel vida omkring
i Lappmarkens mossrika ödemarker. Det blef slutligen inflyttade
från Uleå, hvilka redan vant sig vid jordbruket, som upptogo
dessa nejder ifrån sin linda, hvarföre ock Uleå dialekten här
talas, men i Kemi en dialekt, som erinrar om den Rysk-Karelska.

Med glad tillfredsställelse öfver att hafva kunnat uppehålla
mig några dagar inom Kemiträsk socken lemnade jag orten i
den tanke, att den är det skönaste, härligaste, fruktbaraste, och
bäst odlade trakt inom polcirkeln, en trakt, som bereder välstånd
och trefnad åt ett sparsamt, idogt och kunnigt folk. Såsom bevis
på dess flit och omtänksamhet för sina efterkommande må än
anföras att, ehuru skogarna äro goda och, i anseende till deras
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aflägsenhet ifrån afsättningsort, ännu icke behöfva med särdeles
skonsamhet behandlas, man likväl icke sällan kring välhäfdade
åkrar ser å stora sträckor hägnader af sten.

Sedan man på Luusua hemman gifvit handslag till afsked
åt värd och värdinna, tackat för deras välvilja och sagt det goda
folket ett vänligt farväl, går man betänksam ned till stranden
under det forsen låter höra sitt hemska brus, som kommer hjertat
att klappa hastigare och frammanar allvarliga tankar och känslor;
ty dess hotelser upphöra aldrig, och dess dystra varningar ljuda
utan afbrott. Förmodligen läser det välvilliga folket något sådant
i mitt anlete. Qvinnor och män, som här förlorat barn och
slägtingar, följa mig till stranden. Det vekare könet ber Gud
för mig, liksom fördes jag mot en dödsfara, medan karlarne trösta
mig med ett: ,,Herrn har god styrman och behöfver icke frukta.
Han har styrt flera hundrade båtar här utför, och ingen olycka
har än händt honom i någon fors. Gud har varit med honom".
I båten har man bäddat med halm, hvilken är öfvertäckt med en
yllerya, och ett par kuddar har man gifvit mig till hufvudgärd.
En sådan artighet är berömvärd och kommer väl till pass på
Kemijärvis jemna yta; men här i forsen torde ingen kunna vara
så flegmatisk, kall eller likgiltig, att han icke förblir sittande i
båten och gifver akt på de faror, som hvarje sekund ömsom
möta och ömsom äro förbi. Man sätter sig i båten. Tvänne
roddare sitta med årorna i hand, färdiga att gripa in efter behof.
Styrmannen skjuter ut den lättflytande farkosten. Med ett tjockt
tåg af vidja fastgör han styråran vid aktern af båten, pröfvar
och pröfvar ånyo dess hållighet, välsignar sig i Jesu namn, ger
ett tecken, och modigt sänka roddarena sina årblad i vattnet.
Styrmannens blick är allvarlig och orörlig, jag tror jag icke öfver-
drifver, om jag säger hemsk. Lekande drifver elfven till en
början fram sina vågor. Reslig skog omgifver henne å begge
sidor, liksom gröna väggar. Hon är nu inklämd i sin bädd. Men
om våren växer hon till, bryter med ungomligt öfvermod sitt
stängsel och öfversvämmar skogar, ängar och dälder, hvilka hon
öfversållar med isblock, som der uppgräfva massor af jord, kull-
stjelpa träd och lemna andra i lutande ställning, likasom bugande
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åt det utan hejd framrusande vattnet. Båten, kommen i ström-
fåran, drifves fram med en öfverväldigande fart, knakar i sina
fogningar under sin kamp mot strömhvirflararna, hvilka, skum-
mande af raseri, kasta sitt yrande stänk öfver båt och passa-
gerare. Längs stränderna, omgifna af berg, stå lutande träd,
hvilka nyfikna skåda sina stympade afbilder i de hastigt förbi-
ilande vågorna. Efter en halftimmes sådan färd flyter båten in
i Juujärvi träsk. Inemot en mil är tillryggalagd, och båten
flyter åter lugnt i stilla vatten. Intet ord har yttrats sedan vi
lemnat Luusua hemmans strand. Nu öppnas språklådan och
glädje läses i hvarje ansigte. Man talar om vattenståndet i for-
sen; huru det än gör färden svårare, än lättare, m. m. dylikt,
och i glädjen öfver att faran är förbi förlåter man gerna om
man märker någon vidskepelse hos sina följeslagare, som dagli-
gen åhöra forsens brus och i hvars vågor mera än en af deras
anhöriga funnit en förtidig graf. Efter några minuters rask rodd
stiger man ur båten vid Juujärvi gästgifvargård, troligen mera
medtagen än de, som arbetat med årorna.

De, som skjutsade mig hit från Luusua, skulle enligt taxa
betalas med sextio kopek Banco assign. Den må göra det, som
har samvete dertill. Att för resan utrusta båten, som derunder
är utsatt icke allenast för nötning utan äfven för fara att kros-
sas, tager i anspråk åtminstone en, kanske flere timmar; en timme
åtgår för färden till Juujärvi och sex timmar att staka upp båten
derifrån tillbaka till hemmet. På åtta timmar, nödig hvila obe-
räknad, förtjenar sålunda en trägen man med egen farkost 20
kopek Banco assign.; och har båten tagit skada i forsen, hvilket
ofta händer, får båtegaren eller styrmannen vidkännas förlusten.
Af vigt är väl, att den resande kan hastigt komma fram och att
han icke prejas med öfverdrifna anspråk på skjutslega, men obil-
ligt är att han får resa nästan helt och hållet på bondens be-
kostnad, ehuru denne torde bäst af alla fullgöra sina pligter mot
staten samt med största sparsamhet och flit sörja för sin utkomst.

Emellan skogbeväxta höjder, midt emot det kala Juuvaara,
ligger Juujärvi hemman. Berget förlänar åt det eljest nätta stället
ett något hemskt utseende, hvartill i sin mon torde bidraga det
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oafbrutna dånet och de dystra ljuden ifrån de ofvan- och nedan-
för befintliga forsarne, af hvilka bergen gifva genljud. Hemmanet
ligger ödsligt och enstaka. Till närmaste hemman (Luusua) inom
egen socken är en mil, och en och en half till den närmaste
granngården, Autti, i Rovaniemi socken. Inga ängslägenheter,
endast skyhöga berg och vilda skogar omgåfvo den odlingsbara
backe, på hvilken Juujärvi hemman är beläget, men å de der
upptagna åkerfälten dignade halmen under de fylliga axen. Krea-
turens mängd, de välbyggda husen och snygga boningsrummen
bevisade välmåga hos egarene. Man skulle tycka att dessa Nei-
tonens afkomlingar, här inneslutna emellan forsar och vattenfall,
borde befinna sig i ett outveckladt naturtillstånd; men så var
ingalunda fallet. En präktig gammal Bibel och Turun Viikko-
sanomat m. fl. tryckalster lågo på bordet och sades utgöra sön-
dags- och regnvädersförströelse. Detta, det sydligaste hemman
i Kemiträsk socken, liknar icke, i anseende till sina sterila och
ödsliga omgifningar, den öfriga delen af Kemiträsk socken ifrån
Vuostimo till Luusua. Der anträffar man öfverhufvud god mull-
blandad, ehuru stenbunden åkerjord, med undantag likväl afHalo-
senniemi i Nederbyn samt Jussila, Kärppä och Jaakkola hemman
i Storbyn, hvilkas egor till större delen utgöras af lerjord, som
dock, i anseende till sin större frostömhet, här på orten anses
för den minst värdefulla.

Åkrarne finner man i allmänhet i Kemiträsk vara på fuktigare
ställen lagda i ordentliga tegar, men sand- och stenbunden jord-
mån dikas här icke. Åkrarnes vidd beräknas endast efter korn ut-
säde, emedan någon mätning här än ej blifvit verkställd. Jag har
hört uppgifvas att ungefär 1 1/4 tunna korn utsås på ett geomet-
riskt tunnland. Sår man tätare, blir afkastningen mindre, eme-
dan halmen då blir klen, axen och kornen små. De förmög-
naste bönder hafva 24 ä 30 mjölkande kor, 4 ä 6 ungnöt, 40 ä
50 får, 3 ä 4 hästar samt 14 ä 16 tunnland öppen åker. De
fattigaste hafva i regeln 6 kor, 2 ä 3 qvigor, 2 kalfvar, 13 ä
14 får, 1 ä 2 hästar. En del hafva betydligt renar och hålla
då ett mindre antal hästar. Råg och korn äro de enda sädes-
slag, som här odlas. De, som äro i tillfälle att använda Norstk
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utsädeskorn, anse dermed verkställd sådd mogna 8 ä 14 dagar
tidigare än sådd med eget utsäde. Med Norskt korn afses här
endast sådant, som vuxit i Alten. Man besår åkern 4 k 5 år å
rad med korn, träder den hvart 5:te eller 6:te år och besår den
derefter med råg. Linodlingen har ej lyckats och är efter gjorda
mindre försök aflagd; men hampa odla många till husbehof. En-
dast på få hemman finnas hummelgårdar, men de bevisa dock
att humlen trifves häruppe, och å Pietilä hemman förekommer
vildt växande kummin, hvaraf skördas till och med till afsalu.
Potäter odlas allmänt, ehuru endast i ringa mängd, ty alla klaga
öfver klen afkastning. Den högsta afkastning deraf, som i manna-
minne i socknen erhållits, är dock 1 tunna och 19 kappar efter
3 kappars utsäde. Kornet utsås vanligen emellan den 18 och
den 30 maj. Det har dock gifvits fall, då man, i anseende till
sen snösmältning om våren, varit tvungen att uppskjuta korn-
sådden till 14, ja till och med 8 dagar före Midsommarn och
icke dess mindre erhållit god skörd. Höbergningen börjas om-
kring Jacobsmessan eller den 25 Juli. Säden mognar vanligen till
Berthelsmessan (den 24 Augusti). Är den ej då mogen, vågar
man dock, af fruktan för köld, ej vänta längre. De, som bebo frost-
ömmare ställen, skörda alltid något före Berthelsmessan så mycket
de behöfva till utsäde. Framför allt utväljer man högland torr
sandmylla till åkerjord; lågländta och sura marker samt lerjord
undviker man, emedan säden der icke allenast mognar sednare,
utan ock är tidigare utsatt för frostskada samt hinner der sällan
till full mognad. Oländiga stora kärr, som genomflytas af någon
bäck eller å, öfvervattnas ofta sålunda att bäcken eller ån däm-
mes och vattnet höjes 2, 3, till och med 4 alnar öfver sin rätta
nivå samt får betäcka mossan i 3 år. Sålunda skall man af dem
hafva fått bördiga ängar, hvilka till en början bergås endast
hvartannat år, men uppdämmas årligen, och bergås sedermera
äfven årligen så snart all mossa hunnit multna. Jag har icke
varit i tillfälle att se dylika ängar; men man påstår att ju högre
man kan dämma vattnet, desto längre blir gräset, emedan det
växer ända till vattenytan, om ock vattnet ligger 2 ä 3 alnar
djupt deröfver; och då vattnet kort före höbergningen uttappas,

18
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säges gräset vara tjockt och tätt, men så vekt att det lägger
sig. Sådana ängar skola ej finnas många i Kemiträsk, men väl
i Kuolajärvi kapell, der mången ej har andra än sådana. Oak-
tadt hötillgången är riklig, begagnas renmossa och till och med
hästspillning till boskapens utfodring. Två Lispund smör om
året beräknar man vanligen till afsalu efter hvarje ko. Åt en-
hvar i huset befintlig person utgifves hvarje Lördag ungefär ett
hälft skålpund smör, hvarmed han får hushålla efter behag, men
annat smör förekommer icke å bordet, utom å,större högtids-
dagar. För hvarje fullväxt person bestås således omkring 25
skålpund smör om året. Den vanliga årslönen för en dräng är
här 40 Rbl. Banco assign. och några klädespersedlar. Piglön är
15 å 20 Rbl. Om sommarn betalas and- och skördetiden, utom
fri kost, åt en karl i dagspenning 60 ä 70 kopek och åt en
qvinsperson 40 ä 50 kopek, men om vintern icke alla tider ens
hälften deraf. Till utfodring af en mjölkande ko beräknas 5
hästlass hö och lika många hästlass renmossa eller 15 renlass af
hvardera slaget, 5 renlass hö för ett får och lika många lass
renmossa samt åtta hästlass hö för en häst. Bark af asp och
allt slags löf begagnas vid foderbrist såsom nödfoder.

Unga bondsöner och drängar resa ikring alla delar af
socken för att uppköpa landtmannavaror, som de afsätta i Uleå-
borg och Torneå. För bonden sjelf är det olägligt att den brå-
daste arbetstiden på höstsommarn nedföra sina produkter dit
resp. 35 och 25 mils väg. Gårdfarihandeln har derföre här i
hög grad inrotat sig och medför nytta, men medför ock ondt. Den
befordrar sedeförderf, ty den är förenad med krögeri och allehanda
små prejerier. Om någonstädes, skulle således en uppstad här mot-
svara sitt ändamål att gagna landsbygden. Den skulle utan tvifvel
blifva en upplagsplats för Bottniska vikens, Hvita- och Ishafvets
produkter, ty här vore den rätta communicationsmedelpunkten
för våra nordligaste orter. Af vigt för trakten vore onekligen
att här anlades en stad, som blefve centralort för afsättning af
omnejdens produkter. Saknaden af en sådan har emedlertid hos
allmogen här alstrat intresse för affärsverksamhet. En stad, an-
lagd här, skulle tvifvelsutan jemväl befordra nj7ttiga vattenverks-
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anläggningar. En mängd kalksten vid Akankoski, eldfast sten i
Vuostimonsaari, koppar- och jernmalm på åtskilliga ställen icke
långt från vattenrika elfvar skulle otvifvelaktigt framkalla sådana
företag. Men med för myckna privilegier borde den icke förses;
ty om så skedde, kunde den lätt blifva för trakten skadlig, i
stället för att bereda densamma nytta. Präktiga vattenfall finnas
öfverallt, men skogens stolta prydnader, den ståtliga furan och
den resliga granen, ruttna här bort obegagnade och äro under
nuvarande förhållanden egnade till föga annat än att hos den,
som vandrar i dessa ödemarker, framkalla en känsla af högtid-
ligt lugn. Här stöta floder tillsammans, och sjöar combineras
genom dem med hvarandra. Härifrån är den kortaste och tillika
den på vatten rikaste vägen till Hvita hafvet och Bottniska viken.
Huru många händer, hvilka nu äro fastade vid landthandeln,
skulle icke frigöras för jordbruket och andra näringar, om all-
mogen finge på egen ort föryttra sin vara till ordentliga hand-
lande. Nu måste den transporteras med små farkoster, som lasta
100, högst 200 Lispund, hvilket deremot då kunde ske i stort
med barker och andra farkoster, om elfven helst något uppren-
sades. En här född Prest hade dock år 1795 låtit timmermän
från orten bygga två däckade farkoster, den ena på 54 fots köl,
hvilka af styrmän från Kemiträsk lyckligt fördes utför elfven
och dess forsar ned till Bottniska viken, der de med fördel sål-
des åt trafikanter vid kusten. Men innan communicationsleden
förbättras, torde sådana försök, om de ock bevisa befolkningens
duktighet, vara förenade med alltför stor risk, för att mana till
efterföljd. Härin tills hafva endast produkter af djurverlden ansetts
bära transportkostnaden; ja, den långa och med otjenliga far-
koster verkställda transporten orsakar att till och med säden
svårligen kan med fördel afyttras i Kemi och Torneå, utan att
det, som deraf kan undvaras, först förädlas eller rättare förderf-
vas till bränvin. Men utom det att Kemi vattensystemet erbju-
der vattencommunication för hela Kemi Lappmark, är Kouda
stora vattensystem, som medels Tuntsajoki tager sin början i
Kemiträsk sockens Kuolajärvi kapell och utfaller i Hvita hafvet,
med båt farbart, och vid detsamma finnes en bofast befolkning.
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De förträffliga hamnplatserna vid Kantalaks, Knäsäguba, Tschor-
noräka, Keret och Kouda hafva redan länge under missväxtår
försett trakten med säd. Under 1808 års krig och äfven under
tidigare ofreder nådde, utom flera nödvändighetsartiklar, till och
med Indiens produkter denna vägen Bottenvikens hamnar, och
man köpte i Torneå Chinesiskt thé, som från detta håll inkommit;
och redan i forntiden torde här hafva funnits någon handels-
förbindelse med Hvitahafshamnarne. Derom förmäler historien,
och de i äldre och nyare tiden här gjorda fynden besanna detta *).
Ifrån Joutsensalmi i Kemiträsk uppfiskades för någon tid sedan
vapen af jern och annan metall, ibland dem ett svärd af 1 1/2

alns längd, hvilka likväl råkat i omilda händer och äro förstörda.
I trakten af Perunkajärvi inom Rovaniemi socken har man funnit
en sköldbuckla, hvilken beklagligtvis, omedelbart efter det den
hittades, blifvit använd till smide. Den uppgafs hafva liknat en
en hatt. I sistnämnda socken fann en Nikodemus Björk år 1814
bakom Saarenkylä, åt det håll der Vikajärvi sjö ligger, en silf-
verkedja af vridet arbete. En Olof Havori köpte kedjan och
lät deraf åt sig förfärdiga en större pokal. I samma socken hit-
tades omkring år 1815 på Tuisku hemmans ägor en kalfbild af
brons, som man förmodar hafva varit af Österländskt arbete.

Först genom Drottning Christinas åtgärder och frikostighet
blef Kemiträsk och orten omgifvande nejder föremål för en större
uppmärksamhet. Carl den XI:s stränghet mot pligtförgätna embets-
män, hans sparsamhet i hushållningen och önskan att lätta folkets
börda sträckte sig ända hit. Trakten gjorde då stora framsteg
under utvalda och pligttrogna tjenstemäns hängifna nit och med-
verkan, och folkmängden fördubblades då hvarje decennium i
Kemiträsk och Kuusamo ända till stora ofreden, då vår Lapp-
mark led, förglömdes och åter förföll. Större välmåga hos bon-
den än i trakterna alltifrån Vuostimo, det nordligaste hemman,
som är belastadt med jordskatt efter Kemi härads undervisning,
och ända ned till Ivemielfs utlopp, torde man dock för närva-

*) Se Undersökning om ett i Finska Lappmarken gjordt fynd af
gamla vigter och mynt m. m. Finska Vetenskapssocietetens Handlingar,
Tom. I sida 731 och Tom. II sida 107.
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rande ingenstädes i landet finna. Bönderna gå här välklädda,
bo väl och hafva en god utkomst. Deras sädesbodar inrymma,
då missväxtår icke inträffa, vanligen säd af flera års afkastning.
Mången äter, såsom redan antydts, icke dess mindre halmblan-
dadt bröd. Men om brödet ock är svagare, har man så mycket
större öfverflöd på god sofvel, bestående af kött, fisk, god mjölk
m. m. Fisk eller kött kokas vanligen två gånger om dagen; men så
snart man kommer öfver Lappgränsen, blifva tillgångarne mindre.

Åbyggnaderna å hemmanen äro vanligen placerade i fyr-
kant kring gårdsplanen, som dock är öppen vid alla fyra hörn.
Å hvarje hemman finnes en stor stuga, som är det egentliga
bonings- och arbetsrummet om vintern. Midt emot denna stuga,
på andra sidan om förstugan, finnas vanligen fyra kamrar eller
en sal och två kamrar. På motsatta sidan af gårdsplanen är
fähuset med vidstående halm- och hölada. Den tredje sidan upp-
tages af loft- och stallbyggnaden och den fjerde af någon mindre
eller större karaktärsbyggnad, inrymmande gäst- och klädesrum
m. m. Vid större gelag, såsom bröllop, begrafningar och läsförhör,
spisar man dock i stugan, som här är det största af alla rum.

Sådan är i korthet orten, som bebos af Neitis eller Neito -
nens djerfva, tilltagsna, starka, omtänksamma och resliga afkom-
lingar. Jag har måhända med för starka färger utsirat min
beskrifning af Kemiträsk och Kemiträskaren, hvilket alltid är
egnadt att skämma bort en god sak. Jag hade troligen funnit
orten annorlunda, om jag kommit dit från den rikare södern, än
nu, då jag, efter långvarig vistelse i Lappmarken, anlände dit
öfver öde fjelltrakter och längs så godt som hela det af mossar
omgifna och af förruttnelse luktande Luiro vattensystemet. Men
intresse erbjuder i hvarje fall denna trakt och dess befolkning,
som slagit sig ned vid foten af de skyhöga fjell, i hvilka onda
vålnader sades uppehålla sig och dit våra förfäder förlade hin
onde med alla plågoandar, och der åt sig utvalt en däld, rik och
fruktbar på alla den nordliga naturens alster. Man må derföre
ock vända sig snart sagdt till hvem som helst af nejdens invå-
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nare, så får man än höra ur hans mun mångfaldiga sägner om
vålnader och gestalter, dels alltför stora och dels alltför små för
att vara menniskor af vårt blod, hvilka bebott jätteberg, som
omgifva denna måleriskt sköna nejd. Den ifrån Neitivaara ut-
gångna gudinnan (skogsnymfen) Neiti, hvilken i dessa sagor upp-
gifves vara stammoder för det folk, som först slog sig ned i
dessa nu fruktbara nejder, erinrar om gudinnan Nora. Hon säges
hafva plägat alltid vid soluppgången stiga ned från berget, som
bar hennes namn, för att bada sig i NeitikosM. Under ett sådant
bad hade hon en gång öfverraskats af en man utaf vårt slägte.
Obemärkt af henne hade han på afstånd betraktat den under-
sköna nymfen, hvilken varseblef honom först då hon, uppstigen
från vågorna, på stranden kammade sitt långa hår. Till en början
uppskrämd af denna för henne ovanliga företeelse sade hon likväl
efter en stund till den okända: rDu är af högre makter afsedd
att bo och bygga med mig här". Han hade sig redan bekant
Försonarens ankomst till verlden och begaf sig derföre, trolofvad
med fjellets fagraste dotter, till elfsmynningen för att äfven hon
der skulle blifva christen, hvarefter de återkommo hit för att
bebo detta land, der då endast troll och vålnader herrskade. Det
ser ut som om sjelfva elfven utgjorde personligheten i dikten.
Ungdomsyr och lifskraftig tager floden vid Neitikoski sin början
från Kemiträsk, ilar vidare, smärt och insnörd emellan höga, all-
varliga hällar och stengördlar *), klär sig i idel skum och fradga,
fortgår så en sträcka framåt, tager sig här och der någon hvila, tills
hon, mer och mer utvidgad, vid Taivalkoski gör ett halsbrytande
fall, hvarefter hon, gammal och orklös, lägger sig på sin sotsäng
och dör ut vid Ämmänkoski, der hon begrafves i Bottenvikens
vida famn.

Trakten från Luusua söderut är öde och glest bebodd.
Hvarken hus eller hemman ser man ibland på miltal, och äfven
om några bostäder finnas här och der, äro de att anses såsom
usla kojor i jemförelse med dem man i öfrigt anträffar vid Kemi-

*) Elfstränderna omgifvas mest af lösa block, af större och mindre
dimensioner, och den fasta hällen förekommer endast sparsamt vid trånga
pass.
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elf. Detta förhållande ändrar sig först, då man närmar sig den
trakt, der Raudanjoki, 1 3/4 mil ofvanom Rovaniemi kyrka, före-
nar sig med Kemi elf. Härifrån nedåt antager naturen en gladare
prägel; jordmånen och hemmanen blifva bättre och folklynnet lifli-
gare, hvilket visar sig äfven i klädsel, redskap och sätt att röra sig.
På de föregående 7 ä 8 milen är det sällsynt att finna annat än
barrträd och äfven dem ej frodiga. Elfstränderna bestå af sten-
hölster eller sandbackar, vanligen höga och branta, emellan hvilka
vattnet med skyndsamhet ilar fram, och forsarna vore förutan
inbyggarnes rådighet, vana, tilltagsenhet, säkra blick och starka
armar ofarbara. Men oaktadt dessa lugnande omständigheter tyc-
ker man sig hvarje minut vara i lifsfara i den hastigt nedilande
båten, och man känner endast föga lust att öfverskåda de öde
nejderna och de steniga stränderna, emellan hvilka styrmannen i
stående ställning, stadigt omfattande sin breda styråra, med sä-
kert öga och kraftig arm ger farkosten dess rätta kosa bland
skummet och hvirflarna, der ett hårsmåns missgrepp gäller hans
och hela båtlagets lif. Det är redan i och för sig beundrans-
värdt, huru han under den starka fart, båten här gör, kan bibe-
hålla sitt lugn, och ännu mera obegripligt, huru han, då årorna
föras af kraftfulla armar för att än ytterligare öka båtens fart,
kan beherrska dess rörelser. Gammalt folk uppgaf att man ännu
i deras barndom ej vågade styra nedför dessa forsar, utan bå-
tarne drogos utefter stränderna nedanför fallen. Man tillskrifver
en Jääskö, som för närmare 100 år sedan var Klockare i Rova-
niemi, förtjensten deraf att forsarne begynt befaras. Den tiden
var Kontraktsprosten i Kemi kontrakt stationerad i Sodankylä, och
under sina ofta inträffande färder med klockareposten lärde Jääskö
sig så känna forsarne, att han vågade styra sin båt utför desamma.

En gammal bekant till mig, den pratsamme Isaak, lefde än
på Autti eller Inkeroinen hemman och beledsagade mig ända till
Viiri. Han omtalade, bland annat, huru han under 1788 årskrig
varit ända till Vieremä inom Kuopio län för att för sitt hemman
deltaga i byggandet af landsvägen emellan Uleåborg och Kuopio,
som om sommaren sagda år blef färdig; huru han om sommarn
1802, under brådaste höbergningstid, var utkommenderad att med
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sin enda häst infinna sig å Kempele gästgifveri, söderom Uleåborg,
för att jemte en mängd annan allmoge skjutsa Konung Gustaf
den IV Adolph derifrån till sagde stad, i staden af bida Hans
Majestäts afresa och åter skjutsa Hans Majestäts kök till
Kempele. Äfven jag erinrade mig från mina barnaår den
tid, då Gustaf den IV Adolph reste genom Einland ända till
Uleåborg. Hans svit var dervid verkligen så talrik att bön-
derna ända från Rovaniemi socken måste till kungsskjuts ut-
sända en häst ifrån hvarje hemmansrök ända till, Uleåborg på
ett afstånd af 30 mil, hvaraf en sträcka af 18 mil färdades ut-
efter stränderna af Kemi elf, emedan någon landsväg icke fanns
till Rovaniemi och Kemiträsk. Jag minnes än lifligt, huru all-
mogen då, på såväl fram- som återfärden, passerade förbi Rova-
niemi prestgård; de äfventyr, som. hände på resan vid öfverfarten
af i elfven infallande åar, omtalades. Bland annat hade två
hästar dervid drunknat. Tvänne hästar hade stupat för Konun-
gens trossvagnar och flera blifvit dels förderfvade, dels illa ska-
dade, och tio år derefter, sade man, syntes än hvita fläckar på
hästbogar och ryggar, som minnen efter kungsskjutsen. Ingen
skjutslega betaltes då; men vintern derpå godtgjordes skjutslegan
vid kronouppbörden med 12 skilling R:gs för fram- och återfärden
till Kempele. Enhvar, som fick sin 12-skillingssedel, tackade
ödmjukt Kronofogden för densamma; men de, som dervid förlorat
sina hästar, begreto sin förlust, för hvilken de ej fingo ett öre i
ersättning. Äfven farleden ifrån Juujärvi till Autti, 1 1/a mil, utgöres
af forsar. Endast ett par små sel, som bereda de af häftig rodd i
forsarne andtrutna roddarene en liten tid till lugn, förekomma
på denna sträcka. Strax ofvanom Autti hemman stiger man i land,
der Pirttikoski, som väl icke är lång, men har ett brantare fall än
de of vanför befintliga forsarne, tager sin början. Man går här
öfver en smal landtunga och öfverlemnar åt det tjenstvilliga
gårdsfolket omsorgen att jemte skjutskarlarne befordra båten
nedför fallet, hvilket för en lumpen drickspenning, ehuru under
lifsfara, beredvilligt verkställes. Reser man, såsom vanligt är
och äfven nu var fallet, utan egen båt, bäres bagaget öfver näset,
ty Autti hemman har båtar både ofvan- och nedanom forsen såväl
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för egen som för de resandes räkning. Autti är beläget på en
hög och jemn landtunga, icke långt från en af Kemielfs våd-
ligaste forsar. Den som kommer ifrån Utsjoki, kan dock gerna
lemna Auttiköngäs, $/i mil ifrån Autti hemman och troligen det
högsta vattenfall i Finland, på sidan, emedan det på de Lappska
fjelltrakterna icke är sällsynt att, särdeles vårtiden, se lika höga
vattenfall. Lugnvattnet på nedra sidan om denna landtunga
ligger betydligt lägre än på den andra sidan ofvanom forsnacken.
Solen stod ännu högt på himlahvalfvet; men då jag blef upplyst
om omöjligheten att före mörkrets inbrott hinna till närmaste gäst-
gifvaregård, tre mil härifrån, emedan de vådliga forsar, hvilka
här förekomma, endast vid full dager kunde passeras, föredrog
jag det här offererade nattkvarteret framför utsigten att nödgas
tillbringa natten i skogen, ty den tiden fanns på denna sträcka ej
andra gårdar än Pekkala nybygge, hvilket var föga inbjudande.

Ett stycke nedanom Autti hemman upptäckte jag en i Eu-
ropa förut icke funnen växt, den späda Arenaria lateriflora. Jag
beklagade gårdsfolket för det de hade en icke mindre än 8 mil
lång, vådlig färd till sin kyrka och för det de icke fingo någon
ro för den invid gården ständigt brusande forsen. Med afseende
å vägen till kyrkan tyckte de sig vara vanlottade, men öfver
forsen beklagade de sig icke, ty den sade de vara deras visthus,
som beredde dem riklig tillgång på sik och lax m. m. Kyrkan
i Rovaniemi, som är deras församlingskyrka, sade de sig besöka
endast 1 ä 2 gånger om sommarn, men oftare Kemiträsk kyrka,
som ligger på 5 1/2 mils afstånd. Folket var resligt och kraft-
fullt, ehuru icke af Kemiträsk eller Rovaniemi typ, utan troligen
af någon äldre Finsk folkstam, som hitkommit förrän Dvinabor
och Ulåiter nedsatte sig i trakten. Äfven de tre mil, man har
att tillryggalägga från Autti till Viiri gästgifveri, genomlöper
elfven en ödslig bergsbygd, der den ena forsen är farligare än
den andra, ehuru de alla anses vara mindre än Juukoski och
Sirppikoski. På resan dit underlåter man ej gerna att bestiga
Kivalonotta, icke för att framleta det silfver eller det jern, som
allmogen tror finnas här och i den midtemot på norra sidan om
elfven belägna Kaihuanvaara, der man påstår mången bland forn-
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folket hafva fått sina rikedomar af bergets »haltiat" (herrskare);
men för att bese de grottor, som här uppgifvas hafva tjenat
trollen och särdeles Jahdin kansa till bostäder, äfvensom för att
jemföra dess vegetation med dylika kullars 1 4 2 grader nord-
ligare. Grottor och bergsslott undandrogo sig väl under mitt
korta besök mina blickar, men vegetationen fann jag deremot
vara helt annan än i Lappmarken. Arbutus alpina, Menziesia
coerulea, Diapensia lapponica, Salix herbacea etc, hvilka betäcka
dylika kullar deruppe, anträffades icke här, utan «i deras ställe
sydligare arter, såsom Daphne mezereum och Actcea spicata, hvilka
uppgåfvos vara fordom ditsådda af Hiisis folk och voro, förutom
några nödvuxna tallar, de enda prydnader här. Kivalonotta och
Kaihuanvaara äro två midtemot hvarandra stående höjder, på
hvar sin sida om elfven, och utgöra delar af landtryggen, hvilken
likväl norrom Kaihuanvaara är afbruten. Kivalonotta fortsattes,
under namn af Kivalo, i nästan sydlig direction med liten lut-
ning åt vester ned mot hafvet, tills hon, vid höjden af Kemi
kyrka, afskäres af Akkunusjoki, vänder sig sedermera litet mot
öster samt förlorar sig, efter att ännu hafva blifvit afskuren af
Simo och Kuivaniemi elfvar, vid Nyby glasbruk i Ijo sockens
Olhava by i Bottniska viken. Ännu tror, såsom sagdt, den
menige man att guld, silfver och jern finnas fördolda i denna
landtrygg; men dessa metaller vårdas af bergets ,,haltia", som upp-
täcker dem endast för den, som vet erbjuda honom sådant offer
han fordrar; ty utan offer utlemnar den mäktige bjessen dem icke.

Ifrån. Luusua ned till Viiri gästgifveri är trakten väl icke
enformig, men dyster, och egnade sig derföre väl för Jatulin kansa
och den af folktron hitförlagde Hiisi, ehuru å andra sidan skogs-
nymfen här rentvådde sig för att duga till moder för en christlig
afföda. På Viiri bodde tre utfattiga bönder, de första i detta
läge, som jag anträffat, sedan jag lenmat det Lappska området.
Något spår af det myckna guld, silfver och koppar, som enligt
folksägen fordom förts till dessa hemman ifrån Kivalo, kunde
icke vidare skönjas. Men gyllene skatter vexla ju ständigt om,
och lyckan blott förgänglig är. I äldre tider ansågs elfven häri-
från till Kemiträsk för ofarbar, och Viiri säges då hafva varit
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medelpunkten för handeln med de högre upp belägna trakterna.
Sjelfva namnet tyckes antyda något sådant. Det rena Finska
språket, som talas af Ulåiternas afkomlingar i Kemiträsk, hör
man icke vidare här. Uttalet är kort och oaccentueradt; ty jag
var nu kommen till afkomlingar af den åldriga Dvinastammen,
hvilken ifrån Hvita hafs sidan kommit hit i en sednare tid, dock
förrän Kemiträsk befolkades af Finnar. Den har, ehuru genom
giftermål blandad med den Lappska nationen och Ulåiter, bibe-
hållit en viss egendomlighet i sitt språk samt sin fallenhet för
handel och vandel. Sina handelsresor utsträcka de ifrån Botten-
vikens hamnar till Hvita hafvets kuster och än längre. I kläd-
seln skilja sig Rovaniemi- och Kemibor ifrån Kemiträskaren endast
genom sitt öfverplagg. Kemiträskaren nyttjar en öfverrock, umpi-
takki, som är ihopsydd äfven framtill nästan ända upp till halsen,
der den fastknäppes på det att bröstet under regn och oväder
måtte bibehållas torrt och varmt. En sådan öfverrock begagnades
i seklets början äfven af de vid gränsen mot Kemiträsk och So-
dankylä bosatte Rovaniemibor. Men Kemibönderna ansågo sig
berättigade att kalla alla till Lappar, som nyttjade sådant plagg,
och jag påminner mig än ifrån mina barnaår att det vid en socken-
stämma i Rovaniemi föreslogs att dessa rockar borde afläggas
och alla bära sådana öfverplagg som brukas i Kemi, på det att
de ej på sina färder der må blifva skymfade med Lappnamnet,
men ordföranden vid stämman tillät icke frågan härom inflyta
i protokollet. Kemiträskarn vill ock numera blifva benämd Yli-
kemiläinen.

Ifrån Viiri nedåt har man till en början inga farliga for-
sar att passera. Barrskogen sträcker sig ännu till åstranden, men
redan nedanom Körkö aflägsnar den sig något derifrån. Förrän
man närmar sig Olkakoski, den sista fors före Ounasjokis före-
ning med Kemielf, passerar man förbi en holme, benämnd Lin-
nansaari. Här förevisas jordhögar, hvilka sägas hafva tjenat som
batterier mot fienden. Dem underlåter man icke att besöka; men
man finner der intet annat än några små kummel eller kullar,
hvilka man lemnar orörda för att ej förnärma fornforskaren i
sin rätt. Man tror dem vara anlagda den tid trakten innehades
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såsom förläning af Riksrådet Stjernskjöld. Kemielf har redan
här upptagit den icke ringa vattenmassa, som tillföres henne af
Raudanjoki, hvilken erbjuder flera tjenliga ställen för större vat-
tenverksanläggningar. Floden utvidgar sig nu nästan för hvarje
steg, och med elfdalens utvidgning tilltager odlingen och välmågan,
och med välmågan kulturen och luxen, särdeles i byggnader och
klädsel. Man reser förbi det ena välbebyggda hemmanet efter
det andra, höjderna aflägsna sig ifrån den numera stillaflytande
elfven, och man närmar sig den på en holme anlagda byn Saaren-
kylä, som prydligt höjer sig öfver vattnet. Denna låga fruktbara
holme, der nästan hvarje högre belägen fläck är upptagen till
åker, bereder åt 15 å 16 bönder icke allenast välstånd, utan de
flesta af dem äro till och med rika, och deras hemman äro be-
byggda i öfverensstämmelse dermed. Holmen är 3/4 mil lång.
Dessa utvändigt ståtliga byggnader förlora dock betydligt, då man
inträder uti dem. Man kan finna på ett hemman boningshus
med ända till 10 rum och derutöfver, stundom fördelade på två.
Husen äro ofta inredda utan smak och utan att ens hälften af
rummen äro försedda med eldstäder. Det hela ger intryck af
skryt och yttre prål. Vi fortsätta färden, och under en sträcka
af en mil genomreser man en odlad bygd med samma prydliga
gårdar samt emellan dem grönskande åkrar på höjderna och ängar
i dälderna, i elfven gräsrika holmar, hvilka af vårfloden öfver-
svämmas. Denna härlighet fortfar till Ylikjdä by. Uti industri
och slöjder öfverträffa Rovaniemiboerne sina grannar. De äro
byggmästare, snickare, timmermän, smeder, murmästare m. m.
De hafva en särdeles fallenhet för att taga efter allt hvad de
se, till och med öfverflöd och fåfänga. Detta har likväl ej skett
på bekostnad af jordbruket, deri de än öfverträffa alla sina gran-
nar. Sockensigillet är derföre väl träffadt — en plog och en
spade. Strax ofvanom Rovaniemi kyrka upptager Kemielf ett
betydande tillflöde, Ounasjoki, som är föga mindre än den först-
nämnde. Elfdalen afsmalnar hastigt emellan Ounas- och Kor-
kalonvaara, bildar här Ounaskoski, som icke förmår bereda dessa
förenade vattenmassor obehindrad passage, utan formeras här ett
stort sel, kalladt Ylikylänjärvi, med många täcka vikar, näs och



— 285 —

gräsrika holmar, hvilkas fruktbarhet ökas derigenom att de om
våren öfversvämmas af elfven, af hvars då grumliga vatten dem
årligen tillföres näring, som bidrager till Rovaniemi församlings
välmåga. Sådana kolossala höstackar ser man icke här annor-
städes och icke så tätt till hvarandra ens på den beryktade
Limingo ängen. Det mesta var redan afmejadt och bergadt, men
än syntes något vara oslaget. Hvitklädda menniskor rörde sig
raskt emellan volmar och såtor, en del handterande den härjande
lian, andra den vårdande räfsan. Här påminnes man ännu mera
än i Lappmarken om den nordiska sommarens korthet; ty som-
marn igenom måste åkerbrukaren här brottas med naturen för att
hinna hopsamla hvad han behöfver för sin utkomst om vintern.

Här på orten var jag född och uppväxt och minnes än
den ljufva tiden, då jag i barnaåren deltog i dessa landtliga
arbeten; huru man klockan 10 k 11 om aftonen kom hem
ifrån höbergningen, badade, åt, lade sig till hvila och var
följande morgon klockan 3 4 4 åter ute på ängen; ty de
redan rodnande kornaxen och den ljusnande råghalmen manade
slottermannen att skynda med det ena för att hinna äfven med
det andra, emedan den minsta fläkt från norden satte de härliga
åkerfälten i fara för frost. Omkring nämnda lugnvatten ligger den
äldsta byn i socknen, Rovaniemi by, hvilken, lik ett mångfärgadt
perlband af gårdar, omsluter Ylikylänjärvi. För att rätt njuta
af nejdens skönhet bör man öfverskåda trakten först från någon
af holmarne midt i Rovaniemi by och sedan från någon af de
kullar, som likt kupoler omgifva denna härliga bygd. Ända
till 1780-talet lefde befolkningen här hufvudsakligen af fiske och
jagt och kämpade, då dessa utföllo illa, med fattigdom och nöd.
Hvarje bonde ägde vidlyftiga skogsmarker, der han utlade sina
fogelflakor och snaror, virat kallade, underhöll blott några få
kor och utsådde endast obetydligt råg och korn. Plogen och
harfven voro då ännu här okända. De obetydliga åkertäpporna
sköttes med spade och räfsa, mest af qvinnor. Början af nyss-
nämnda decennium betecknar en vändpunkt i dessa förhållanden.
Det var då, som min fader, Esaias Fellman, för tiden Kyrkoherde
i församlingen, och Lieutenanten M. F. Clementeoff begynte här
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införa ett bättre jordbruk. De nedlade upplånade penningar, i
förhållande till sina tillgångar betydande summor, på uppodlingar
af mossar, åkrar och ängar, fingo goda skördar, som de realise-
rade med fördel då 1788 års krig höjde spannmålspriset; en
för den skuldsatta förmånlig penningerealisation underlättade be-
talningen, och de fingo sina nedlagda kostnader inom några år
mera än ersatta. Allmogen följde deras exempel, begynte begagna
plog och uppodlade sina hemman samt mångdubblade sin ladu-
gård. Derintills hade man köpt sitt utsäde ifrån Uleå och Li-
mingo trakterna och i sitt bröd blandat halm och bark. Nu
har man säd till afsalu och förser dermed ej allenast Kemi, utan
säljer deraf till och med till Torneå trakten och afsänder till
Lappmarken ymnigt af Bacchi håfvor. Skogar och backar nära
gårdarne, som ännu för 20 år sedan voro tillhåll endast för
kråkor och skator, äro här förvandlade till präktiga åkerfält, och
tillgången på penningar är riklig. Till år 1800 och än sednare
stodo de flesta i bok hos Handlande, åt hvilka de erlade 6 pro-
cents ränta, förutom . hvarjehanda gracer. Nu utlånas här pen-
ningar mot knappt 4 procent och äfven till andra socknar. Be-
nägenheten för handel tilltog, och följden deraf var brist på
arbetskraft för jordbruket, hvilken brist man sökt afhjelpa genom
att införskrifva tjenstefolk ifrån närmaste Lappmarkssocknar; och
man har, sedan de vant sig vid ortens förhållanden och den nya
sysselsättningen, i dem erhållit utmärkta tjenare. Ehuru luxen
på sednare tider betydligt tilltagit, har välmågan icke minskats.

Sjelffallet försiggick dock denna utveckling icke i en hand-
vändning, ty man hängde delvis segt fast vid det gamla. Insjö-
fiskerierna och laxfänget upptogs fortfarande, äfven den tid, som
är den brådaste för jordbrukaren, många arbetare af den besuttna
folkklassen. Fogelfänget med flakor och snaror, som vidtog efter
slutad höbergning, beröfvade likaledes jordbruket många kraftiga
armar, och skörden öfverlät man åt qvinnor och ålderstigna. Af
samma anledning hade man ock tidigare bergat hö endast från hol-
mar och elfstränder, der vårfloden framkallat ymnigare växtlighet.
Afven bostäderna voro primitiva. Anda till början af innevarande
sekel visste man här icke af andra bostäder än rökpörten och
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badstugor. Den första rörugn på ett bondhemman uppfördes år
1804 af kyrkovärden Michel Koskelo i hans boningsstuga. År-
1809 voro redan pörtugnarna hos alla bönder nedrifna och nya
med rör i deras ställe uppförda. Ordentliga hemmansåbor upp-
hörde efterhand att under den brådare arbetstiden idka träskfiske,
hvilket bl ef inhysingars och de fattigas lott. Man begynte ock
att åt obesuttna karlar, åt bondsöner och isynnerhet åt Kemibor
utarrendera sina laxfiskelotter i Kemielf. Allt detta var egnadt
att hos bonden befordra ett bättre jordbruk. Antalet af badstugor
och porten ökades vid träskstränderna, dit inhysingarne drogo sig.
De fiskade der, hemtade sin fisk till bondens gård och återvände
derifrån med råg och korn. Efterhand uppstodo af dessa bosätt-
ningar så kallade skogstorp eller nybyggen, hvilka med tiden blefvo
hemman. De första åboernas hårda lott var likväl merendels ett
lif i armod; men redan den andra generationen slog sig bättre ut
på de nya hemmanen, hvarefter nya skogstorp och nya hemman
begynte uppstå. De gamla lägenheternas innehafvare njuta dock
många förmåner framför åboerna å de nya hemmanen, såväl i
anseende till bättre lägenheter som särskildt med afseende å deras
delaktighet i det regala laxfisket, som åtföljde de gamla hemmanen,
hvilka alla äro belägna vid Kemi och Ounasjoki elfvar.

Ungefär 1/4 mil of vanoin kyrkan finner man den mest be-
bodda delen af socknen. Der ser man bland annat på ett ställe
hela sex hemmans ståtliga åbyggnader hopgyttrade. Då man
på afstånd, öf ver gröna ängar, genomskurna af naturliga kanaler,
ser de prj^dliga husen, gifva de platsen utseendet af en liten stad
eller köping Den kallas ock Pihkaporin kaupunki eller staden
Beckborg. Jag vet icke om namnet tillkommit af den stora väl-
måga, som af ålder herrskat i byn, hvilken bestått af 70 båg-
lotter, eller deraf att man här bodde hopgyttrade, eller af att
här i Birkarlarnes tid hållits marknad, eller, hvad som är sanno-
likast, deraf att man här för längre tid tillbaka skall äflats med
tillverkning af hartz och beck. Man har icke hunnit njuta till-
räckligt af detta härliga sel, formeradt af Ounasjokis och Kemi-
elfs förenade vattenmassor, innan båten flyter in i Ounaskoski
1/8 mil långa fors och omedelbart derefter landar utanför Korkolo
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gästgifvaregård invid Rovaniemi sockens enkla men smakfulla
kyrka. Det må mig icke förtänkas om den hos mig, som vid
tiden för dess uppförande bott på orten, der jag är född och
uppväxt i närheten af den plats, på hvilken kyrkan står, och i
hvilken jag varit verksam under mina första tjensteår, väcker
till lif varmare känslor än hos en fremmande. Jag minnes än
och kan aldrig förglömma de år jag i min barndom tillbragt på
orten, utan bekymmer och utan kännedom om verlden och dess
ränker. Ända till dess att jag skickades till Universitetet, hade
jag aldrig besökt någon annan ort. Jemte två äldre bröder och
en tidigt afliden syster uppväxte jag här, yngst bland tretton
syskon, i mina föräldrars hus, medan de andra syskonen redan
voro ute i verlden för att der söka sin lycka. Sedan en i grann-
skapet bosatt familj afflyttat från orten, fanns i socknen, utom
mina föräldrars hus, en enda ståndspersonsfamilj. Jag minnes
än glädjen, då granngårdslieutenanten besökte min fader, hos
hvilken han alltid var en gerna sedd gäst; det lästes då tid-
ningar och det politiserades. Jag minnes, huru tings- och krono-
uppbördstiden voro verkliga årsjubileer genom det tillfälle till
sällskap, de beredde. Jag minnes ock, huru, då någon Prest ifrån
de öfra socknarna antingen reste till eller återvände hem ifrån
Uleåborg, han genom sitt besök vid dylika tillfällen i hela huset
väckte ett verkligt nöje och derigenom nästan åstadkom en epok
i det enformiga lifvet, och huru Lieutenanten då alltid inviterades
att deltaga i högtiden. Men 1808 års krig utbröt; vår aktningsvärda
granne följde fanan; mina äldre bröder lemnade äfven hemmet, der
jag sedan lefde ensam med mina ålderstigna föräldrar.

I den del af Rovaniemi socken, som för närvarande är uppta-
gen för odling, utgöres jordmånen af dels ler-, dels sandmylla,
vanligen med ett tunt lager af matjord. Socknen omfattar
80,184 qvadratmils areal, hvaraf 1,374 qvadratmil utgöres af vatten
och 33,624 qvadratmil af impedimenter, utom vatten. Enligt 1827
års mantalslängd funnos i socknen 153 hemmansrökar. Af
dessa lägenheter voro 95 af skatte- och 27 af krononatur, 14
äro öde, 15 nybyggen under frihet, 1 prestbol och 1 militie-
boställe. Skattemantalen utgöra 23 u /4 8 och kronomantalen 8 29/4s,
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ödeshemmanen 3 l/ia o c n de under frihet varande nybyggen 2 x/2

mantal, eller tillhopa 37 5/i2 mantal. Torparenes och backstugu-
hjonens antal uppgår till 82. Ett finbladigt sågverk och 29
mjölqvarnar, af hvilka dock ingen är tullqvarn, finnas i socknen.
I densamma underhållas 300 hästar, öfver 2,000 kor och när-
mare 3,000 får. Åkerbruket har hittills sträckt sig endast till
de förmånligare elfstränderna och några träskstfänder. Sedan
Fellman och Clementeoff genom sitt berömvärda exempel här
befordrade ett allmännare intresse för jordbruket, har man begynt
att öfverallt i närheten af åkrar uttorka källådror, jäslera och
mossar, hvarigenom nattfrosterna blifvit färre och mindre förstö-
rande och utväg öppnats till ett lönande jordbruk, hvilket all-
mogen i sednare tiden lärt sig att omfatta såsom sitt säkraste
och förnämsta näringsyrke. Den besådda åkern förhåller sig till
den obesådda gemenligen som 2 till 1, d. v. s. åkern nyttjas i
treskifte. Några, som nyligen upptagit mera åker än de tro sig
kunna väl gödsla, hålla dock ända till hälften af sina åkrar i
trade. Nybyggare, hvilka till största delen bebo skogstrakter, lika-
som ock smärre hemmansbrukare hafva deremot endast 5:te, 6:te,
7:de och 8:de delen af sina åkrar i trade. Ibland dem finnes dess-
utom en och annan, som icke odlar råg, hvilken i skogstrakter samt
i öfversta delen af socknen, som är glesast bebodd, säges trifvas
mindre väl, emedan der alltid faller mera snö, hvilken der ej så
tidigt smälter, som å nederbyggarenes flacka åkrar, hvarföre, och
emedan snön i skogsbygder oftare faller på ofrusen mark, brod-
den under den tjocka snömassan der lättare tager skada. De
som hafva sina åkrar i treskifte, gödsla dem hvart tredje år, eller
under vårsädet, som alltid är korn. De som begagna täckgödsel,
hvartill endast fårspillning nyttjas, gödsla för hvarje sådd, eme-
dan täckgödseln icke mera anses verka andra året, ty i sol och
luft förlorar densamma snart sin kraft. Utom med stallspillning
gödslas här allmänt äfven med komposter, som beredas af gran-
ris, torf, mossjord, tufvor m. m. Dessa ämnen upptagas mot
hösten och forslas sedan om vintern hem. Högst skattas dock
här den gödsel, som beredes af myrstackar och granris. När
gödningsämnena blifvit hemsläpade, uppläggas de i högar, blandade

19



— 290 —

med kreatursspillning, och öfvergjutas med urin, för hvars upp-
samlande under hvarje fähus finnes källare. Dessa högar blifva
småningom varma, men först påföljande vinter släpas de ut på
åkern, der de nu uppläggas i större högar, gemenligen en på
hvar teg, för att följande sommar der utbredas och inplöjas. Det,
som om vintern föres i fårhuset eller uppblandas med hästspill-
ning, är redan första året färdigt för åkern. Af hästspillningen
kan dock endast obetydligt härtill användas, emedan den, tyvärr,
i främsta rummet begagnas såsom tillsats vid utfodringen af
ladugården. De mindre erfarna bönderna här tro än att kom-
postspillningen befordrar ogräs på åkern, men de erfarnare säga
att, om sådant någon gång skett, har den blifvit illa tillredd,
antingen så att torfven varit grof, hvarigenom gräsrötterna ej
tillräckligt ruttnat, utan begynt växa då de kommit på åkern,
eller har man öfverhufvud varit mindre noggrann i att undersöka,
huruvida fullständig förmultning inträdt. Man plöjer gemenligen
fyra gånger om året sin trädesåker, men nyssupptagna och med
ogräs mera behäftade åkrar till och med 5 gånger: första gången
till 6 tums djuplek, men vid de följande plöjningarna alltid något
grundare, hvarutom de äfven någon gång öfverfaras med harf.
Första plöjningen företages genast, så snart man hunnit med korn-
sådden. Allt detta gäller de mera idoga jordbrukarene och dem,
hvilkas tid icke mycket tages i anspråk af laxfisket. Linodling
har af några blifvit försökt, men med ringa framgång. Hampa
odla flere, men erhålla deraf icke ens tillräckligt för husbehof,
än mindre till afsalu. Potäter odlas så mycket att man deraf i
de flesta gårdar har till ett mål om dagen.

Kornet utsås vanligen emellan den 18 och den 25 Maj och
skördas emellan den 15 och den 24 Augusti. Rågsådden verk-
ställes i början af Augusti. En och annan har under sednare
år gjort försök med att å oländiga kärr befordra gräsväxt deri-
genom att han för ett par år uppdämt vatten öfver dem, så högt
att de ej bottenfrusit, hvarvid aflagringarna ifrån vattnet för-
qväfva mossvegetationen samt göra myran fastare och jemnare.
Efter vattnets aftappning säges mossen bära gräsväxt, hvilken
dock efter något år förqväfves af mossa, som genom förnyad
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uppdämning åter aflägsnas. Sådana ställen skola af en del ber-
gås endast hvartannat år, och hvartannat genom uppdämning
hållas under vatten. Detta odlingssätt begagnas företrädesvis i
skogstrakter, då tillfälle dertill ges, och på nyanlagda hemman,
men ej på de gamla hemmanen vid elfstränderna, hvilka hafva
goda ängslägenheter, bestående mest af holmar i Kemielf och till-
landningar dervid. De förmögna anse det för mindre lönande och
använda hellre sin tid till fiskeri, uppförande af granna byggna-
der, landthandel, slöjder m. m. Ladugården inbringar här betyd-
ligt mindre än hos allmogen i Torneå trakten; ty utom det smör,
som åtgår till husbehof, beräknas i allmänhet endast två å tre
Lispund till afsalu efter hvarje ko. Korna utfodras på följande
sätt. Om morgonen gifves dem så kallad moska (hötning), be-
stående af agnar, renmossa och hästspillning, blandad med sådant,
hö-affall som hästarna försmått. Efter mjölkningen gifves åt kor
omkring 9 skålpund hö samt åt oxar och ungnöt 7 skålpund
halmblandadt hö. En stund derefter, eller inemot middagen,
gifves dem dricka. Vidpass klockan 5 eftermiddagen få de åter
hö, hvarefter mjölkningen försiggår. Dessa äro de regelbundna
utfodringstiderna, och sådan den obligatoriska födan; men dess-
emellan ger sköterskan, som nästan hela dagen vistas i ladu-
gården, åt de bättre korna och åt oxen en liten hötapp, allt efter
som hon tycker att de hafva aptit och hötillgångarna medgifva.
Fåren få tre gånger om dagen hö och en gång uppkokt vatteni

hvari något hö utlakats. De klippas fyra gånger om året. De
s. k. Finska fåren, som tros vara af Isländsk ras, gifva 6, 7
ä 8 skålpund ull årligen, men dessa förekomma knappast numera
oblandade hos andra än bönder i skogstrakter; ty hvarje bond-
hustru har öfverhufvud varit angelägen om att förskaffa sig s. k.
Tyska får, ehuru det ej lyckats bättre än att man i dem fått
mindre får, som väl gifva finare, men icke så mycken ull som
de Finska fåren, och fastän de utfodras med det bästa hö likväl
ofta vantrifvas. Emedan man i allmänhet har godt sommarbete,
är man' här benägen att hålla mera hornboskap än man om vin-
tern kan väl föda, hvarföre man äfven nödgas tillgripa ett så
motbjudande födoämne, som af det ofvananförda framgår. Endast
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sällan få.r boskapen mjöl, men åt mjölkande kor gifves understundom
något dränk. Vid utfodringen synes man fela deruti, att man ej
nog ofta gifver kreaturen dricka, ty erfarenheten visar, att ju
mera en ko dricker, jemte det hon njuter god föda, desto mera
mjölkar hon; hvarföre ock smörafkastningen här är något mindre
än i Torneå, der man gör allt h vad man kan för att få korna
att dricka mycket. Följden är ock den att, medan man här be-
räknar högst 3 Lisp. smör till afsalu efter en god mjölkko, man
i trakten af Torneå med samma hötillgångar afyttrar, 4 å 5 Lisp.
per ko. I Torneå lära likväl betesmarkerna vara bättre. Der
låter man dessutom kreaturen dricka det öfverflödiga af den sura
mjölken och gifver äfven något litet mjöl åt boskapen.

Ett mansdagsverke betalas gemenligen med 70 ä 80 kopek
om sommaren och 30 ä 40 kopek om vintern. Undern höberg-
ningstiden betingar sig en karl 80 kopek och en qvinna 60 kopek
om dagen; en timmerman under Mars och April månader 70 ä
80 kopek; en mindre duglig karl under vinterdagarne endast 20
ä 30 kopek; allt Banco assign. och i husets kost. Den dagliga
arbetstiden utgör, om vintern 8 å 10 och om sommaren 12 ä l 4
timmar, den brådaste höbergningstiden till och med 18 timmar.
Man sofver då endast ungefär 3 timmar på natten och en timme
på middagen. De återstående två timmarne åtgå till måltiderna.
Då arbetaren sålunda, vid tjenlig väderlek, under veckan måste
uthärda ett nästan öfvermenskligt arbete, använder han under
denna tid Söndagen till hvila och sömn, undantagande måltids-
timmen — och den tid Gudstjenten varar, om han bor nära kyrkan.
Husbonden vill dock gerna på Söndags afton äfven spraka med
grannen och göra sig underrättad om, huru långt andra hunnit
med höbergningen, hvarigenom en täflan dem emellan uppehälles.
Äfven tjenstefolket glades, om dess husbonde i sina arbeten hun-
nit längre än andra.

Qvinnorna biträda egentligen aldrig vid åkerbruket — en-
dast högst sällan vid dikningar — och ej heller vid körslor, men
äro outtröttliga vid höbergning och skörd. Tröskningen är der-
emot helt och hållet qvinnornas sak och förrättas af dem med
sådan uthållighet och raskhet, att två personer alltid uttröska
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en kornria under förloppet af en dag, och någon gång två rior
råg. Till detta arbete begifva de sig senast klockan 12 ä 1 om
natten och hafva ofta arbetet undangjordt till middagen eller
strax derpå. Då är alltid badstugan i ordning för deras räkning.
Efter badet kläda de sig något bättre än i hvardagslag och få
sysselsätta sig återstoden af dagen med att sy åt sig sjelfva,
allenast de sörja för rians eldning och om aftonen mjölka korna.

Den vanliga dränglönen, städseln inbegripen, är:
Kontant: Rbl. 50: —
Tvänne skjortor, värda „ 5: —
En mössa och en halsduk, värda „ 3: 60
Ett par strumpor „ „ 1: —
Två par skor „ „ 5: —
Två par handskar „ „ 1: —
Två par vantar „ „ 1:20
Ett par sockor eller halfstrumpor, värda . . . . „ —: 60
Vadmal till byxor, värdt „ 4: 20

Summa Rbl. B:co assign. 71: 60

Piglön, likaledes städseln inbegripen, Rbl. 22: —
och i persedlar: Ett förkläde. . . „ 1:20
En mössa „ 1:20
En halsduk „ 3: —
Tvänne linnen „ 6: —
3 skålpund ull „ 2: —
2:ne par strumpor „ 2: —

Summa Rbl. B:co assign. 37: 40

Drängar, hvilka äga någon skicklighet i snickeri, kunna
tillverka båtar eller annars äro mera slöjdkunnige än vanligt,
kunna betinga sig i årslön till och med 70 ä 80 Rbl. Banco
assign. utom årspersedlarne, hvilka för alla äro desamma; men
piglönerna variera endast obetydligt.

Ehuru allmogen här måste räknas till de mera upplysta
bland landets befolkning, finner man dock ännu, särdeles hos
qvinkönet, hvarjehanda fördomar. Måndag, Onsdag eller Fredag
inleder man icke med åkerarbete, ej heller med någon annan
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vigtigare sysselsättning, såsom fiskeri m. m., utan med något
mindre betydande göromål. Ännu iakttagas i någon mon de så
kallade „ Santtipäivät" *) eller de fordna mindre helgdagarne, såsom
Apostladagarne, tredje och fjerde dagen i de tre stora årliga
högtiderna m. m. Dessa dagar spinner man icke, ej heller på
Lördags eftermiddag och ej heller emellan Thomas- och Tretton-
dagen, emedan man derigenom skulle befordra vantrefnad hos
fåren. Då hör det till qvinnornas sysselsättning att karda, sticka
strumpor och vantar eller att väfva. Under Joulurauhat (Jul-
friden), d. v. s. emellan Thomas- och Trettondagen, får man icke
nedhugga något växande friskt träd; ty då rifver björnen boskapen
om sommarn. Tvingar behofvet den missunnsamme att under
denna tid göra sådant, sker det bakom grannens gård och betes-
marker för att ej störa sin egen boskaps trefnad — grannens
boskap bekymrar han sig icke om. Finner man att en afundsam
granne tillåtit sig en så syndig gerning, måste man genom troll-
dom ställa så till, att det onda, som deraf är en följd, drabbar
denne. Kan man det ej sjelf, måste någon »runoniekka" anlitas
till denna förrättning. På sjelfva Julafton bakas ett stort bröd,
hvaraf alla i gården äta första såningsdagen. Förslår detta bröd
ej till måltiden, kan äfven annat bröd förtäras, men en och hvar
måste få åtminstone litet af julkakan, hvaröfver värdinnan håller
noga tillsjön. Efter Mattsmessan, den 24 Februari, tändes ej
mera pertan i «pihti" eller pertställen på morgonen, och efter
den 25 Mars ej heller på aftonen, ty, säger man, vid Mattsmes-
san kastas morgonpertfoten (aamupihti) och Mariedagen aftonpert-
foten (iltapihti) på ugnen. Hvarje qyäll, på hvilken högtidsdag föl-
jer, kokas och ätes sötmjölksvälling; Fettisdagsafton, qvällen före
Mårtens- och före Allhelgonadag deremot kött och köttvälling.
Uraktlåtes detta, kommer Mårten frysande i förstugan, skälfver
och darrar samt ger huset ingen nattro. Den dag, höbergningen
afslutats, kokas till aftonvarden sötost, som kallas liosten. Likaså
tillredes den första skördedagen skördeosten, och den sista skörde-
gröten. När skörden påbörjas, fästas de ax, som först skäras.

*) Santtipäivät = Dies Sancti. Anm. af utgifv.
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under bältet eller linningen och bäras mest hela dagen för ätt
kroppens sidor under skörden ej måtte domna. Hvar gång man
kommer på åkern för att skära, måste den, som skär, sjelf binda
den första kärfven, likasom ock den sista, förrän han går till
måltiden. Skäran får ej föras in i rummet, utan slås fast i en
knut af pörtet och får aldrig öfverräckas åt en annan, utan kastas
på marken, för att af denne derifrån upptagas, på det att man
ej må under skörden skära sig med densamma. Under skörde-
tiden får man ej blåsa på halmpipa, ty det befaras framkalla
regn. När ritröskningen för året slutförts, måste två kärfvar
alltid lemnas otröskade i ritaket — den ena kallas Ukko (gubben),
den andra Akka (gumman) — och förblifva der till följande året,
den ena i högra och den andra i vänstra gafvelknuten. Den.
som sår rofvor, måste dervid hafva hvit halsduk på hufvudet
och socker i munnen, på det rofvorna må blifva vackra och söta.
Då väggarne i pörtet skuras, får sådant icke ske i riktning mot
solen, utan med solen.

Brännvinsbränningen är hos allmogen en mycket grannlaga
förrättning, som ofta misslyckas. Dertill anser man alltid någon
oväns trollkonster hafva varit orsaken. Man är i detfca afseende
mycket skrock- och fördomsfull. För att tillverkningen skall
lyckas anses följande böra iakttagas. Då tillblandningen skall
ske, bör man först med ett väldigt eldbloss gå omkring bland-
ningskaret, sedan drypa litet tjära och slafvel (?) *) deri; litet
glödande aska och något kol bör jemväl kastas i karet och i
grytan, der vattnet uppvärmes. Andra tillsätta ännu några gamla
hästskor. Då vattnet ifrån grytan skall ösas i karet, der mäsk-
ningen eller tillblandningen sker, kastas först två stäfvor vatten
i riktningen mot dörren i brännhuset och en staiva bakom eld-
staden i detsamma, och dessutom begås hvarjehanda andra hocus
pocus. Männen befatta sig ej med denna tillverkning i öfrigt,
än att de möjligen biträda brännmästarinnan i sådana göromål,
som taga större kroppsstyrka i anspråk. De ord, brännmästa-
rinnan vid nyssnämnda tillfälle upprepade gånger under sakta

*) Troligen misskrifning i stället för nsvafvel". Anm. af utgifv.
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mummel uttalar, skola innefatta, bland annat, något slags bön
att vattnet må förvandlas till brännvin, liksom på bröllopet i Kana
till vin, och att missunsamma menniskor ej måtte skada tillverk-
ningen. Sammaledes göres, när mjölet insattes i karet. Miss-
lyckas tillverkningen, har någon skadat den genom trolldom.
Vissa käringar gifvas, som kunna afhjelpa det förtrollade; andra,
än insigtsfullare och visa det tillbaka dit, hvarifrån trolldomen
kommit eller varit utsänd. Den, som härvid varit den egentliga
caussa mali, anses då gemenligen få för hela sin tid dragas med
det onda, om ej någon än mäktigare finnes, som äfven hos denne
kan afhjelpa detta. Det värsta onda, någon numera anses kunna
härvid tillfoga sina medmenniskor, tros vara att de trolla dem
till fyllhundar. Detta slags trolleri förrättas olika af olika per-
soner. En ganska nykter tjensteman i orten blef, efter folktron,
trollad till suput derigenom att en trollqvinna, då han vid ett
tillfälle lemnat något brännvin odrucket i glaset, kastat denna
återstod i elden och dervid yttrat: ndu skall hafva sådan lust
till brännvin, som detta har lust att brinna i lågan". Det ges
äfven käringar och andra vise, som anses kunna råda bot för
fyllerilasten, hvarvid jag hört att de flesta använda följande
medel. De insätta husets katt i brännvinskitteln, å hvilken hatt
och pipor derefter fastkittas, och låta katten förblifva der ett
dygn. Om katten då befinnes hafva lemnat något i kitteln, slap-
pes den ut; hvarom ej, får hon än vara der i två dygn, då hon
omsider utsläppes från brännvinspannan. I pannan slås då litet
vatten, hvilket destilleras ut genom piporna och destillationspro-
dukten ingifves åt patienten, honom ovetande, i brännvin, under
hvarjehanda små besvärjelser. Andra taga från en häst fradga,
som torkad inblandas i brännvin, hvilket derefter under hvarje-
handa besvärjelser öfverlemnas åt patienten till förtäring. En del
konstmakare lära för ändamålet begagna sig äfven af andra till-
blandningar, afsedda att framkalla illamående och uppkastningar
och derigenom afsmak och vämjelse för brännvinet.

Med boskapen drifves hvarjehanda vidskepelser. Intet kreatur
får slagtas på en Måndag. Vid och före boskapens utsläppning på
bete på vårsommaren bedrifvas många vidskepelser. Somliga upp-
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hänga redan aftonen före Allhelgonadagen, andra qvällen före Mår-
tensdag, en liten påse med salt i grythängslet för den tid de koka
sin kötträtt. Efter kokningen nedtages påsen och insattes i ko-
skällan, som placeras på pörtugnen. Fettisdagsafton hålles påsen
åter på grythängslet under kokningstiden och föres derefter åter
på pörtugnen, der den får ligga till aftonen före Påskdagen, då den
af värdinnan eller någon beställd hexmestarinna föres i fähuset,
der den för natten qvarlemnas att ligga på en lafve ofvanom
dörren. Påskdagsmorgonen, före solens uppgång, skall besvär-
jerskan åter ensam begifva sig till fähuset, der hon då insätter
saltet, som finnes i påsen, i koskällan, ger deraf först åt skäli-
kon och derefter åt alla de andra, i den ordning de stå. Hon
går härvid medsols, och ej ens den minsta kalf får dervid lem-
nas lottlös. Har någon blifvit utan, kommer detta kreatur att
rifvas af björn eller eljest förolyckas. De ord, som vanligen
härvid uttalas äro: ni skolen påminna eder hemmet, så visst som
detta salt är smakligt för eder". Den sista smula, som kunnat
blifva qvar i skällan, gifves åt skälikon, hvarefter skällan hän-
ges på hennes hals. Den morgon, då kreaturen släppas ut på
bete, beger sig trollqvinnan till fähuset, tar skällan af kon,
fyller den med salt och matar deraf åt kreaturen liksom tillförene.
Derefter går hon ut till skogen och medför derifrån någon del
af en myrstack, hvaraf hon kastar på hvart och ett kreaturs
rygg? bestänker dem med urin och uttalar h varjehanda besvär-
jelser. Sedan lägges grästorf vid yttre och inre sidan af trö-
skeln till fähuset, och på den inre sidan placeras grythängslet,
en yxa, en spade eller annat verktyg af jern, samt en åkerskära
ofvanför dörren, på det att boskapen om sommarn ej måtte skada
sina fötter. Man kunde väl tycka, att härmed vore nog; men
förrättningen är långtifrån slutförd. Trollqvinnan ställer nu en
klufven asp eller rönn öfver dörren*"till fähuset. Trädet måste
vara upptaget med rötterna och klufvet, utan tillhjelp af yxa
eller andra jernverktyg, med blotta händerna, samt ställas så att
roten, hvilken jemväl är klufven till hela sin längd, hänger nedom
och toppen sträcker sig ofvanom dörren. Trollqvinnan går der-
efter tre gånger kring fähuset och uttalar, så fort hon förmår:
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wGud hevare eder för skogens bestar, för alla faror och farlig-
heter", hvarefter hon kastar på fähusets golf allt livad hon
kommer åt af sådana gamla kläder, som de, hvilka skött ladu-
gården, nyttjat i fähuset, äfvensom det hon har qvar af myr-
stacken. Medan trollqvinnan utfört sina konster, har man till-
redt en ost, som före hufvudförrättningen af alla närvarande ge-
mensamt fortares, på det också boskapen alltid måtte hålla sig
tillsammans. Vid denna måltid måste alla, både stora och små,
njuta äfven litet brännvin. Efter förrättad måltid .ställes en
gryta på gården. I den insattes först nyckeln till spannmåls-
bodan, derpå litet hö och deröfver den kjol, värdinnan eller ladu-
gårdspigan nyttjar i fähuset. Genom öppningen i denna kjol
skall en och hvar af boskapen taga i sin mun litet af det i grytan
insatta höet, för att bättre påminna sig mjölkningstiden och sin
sköterska. Nu beger sig trollqvinnan i full extas i fähuset,
piskar der med spön rätt hederligt hvarje kreatur, hvarefter hon
på enhvar drar tre kors, ett på nosen, på det att de ej må
blifva stungna af orm, ett på korsbenen och ett på bogen, för
att ej annat ondt må hända dem. En del smörja än nosen med
tjära och öfverskölja kreaturen med kallt vatten. Derpå leder
trollqvinnan ut skälikon, gifver noga akt på det ställe, der kon
lemnar det första f jät. Den jord, hvarpå detta aftryck finnes,
tager hon genast upp med spade och lägger jordstycket tillbaka
på marken, men så stäldt, att aftrycket af kons klöfvar äro i
riktning, ej ifrån, utan mot fähuset, under hvilket hon derjemte
sätter hår af skälikon. Medan nu trollqvinnan och ladugårds-
pigan begynna att lösgöra kreaturen och drifva dem ut från fä-
huset, ställer sig folk vid hvarje utgång ifrån gården med stora
spön i händerna för att hindra kreaturen att komma utom går-
den, förrän alla äro utsläppta och trollqvinnan hunnit ur fähuset,
hvarifrån hon nu utträder liksom i raseri och halffull, bärande i
handen en rönnkäpp med en dervid fästad brinnande svamp och
på svampen en sticka, som i någon tid legat i tjära och derför,
antänd, lyser som en fackla. Under armen bär hon en psalmbok,
en yxa, gamla kläder, enris m. m., springer tre gånger kring
kreaturen, läser och mumlar. De ord hon härvid, ehuru otydligt,
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uttalar, lära vara: »Herren bevare eder för alla bestar, alla faror
och farligheter". Sist och slutligen fattar hon tag i skällkon,
gör äfven dervid någon trollkonst, hoppar högt upp ifrån marken,
kastar allt det hon haft med sig från fähuset öfver skälikons
hals och utropar med hög stämma: ,,låten dem nu gå!" hvarpå
den öppning, genom hvilken korna skola passera, lemnas utan
bevakning, och de rusa åstad. Trollqvinnan tager i detsamma
upp psalmboken, skyndar sig framom korna, som åtföljas af
qvinnor och barn, hundar och kattor m. m., under skrik och stoj.
Första dag man vallat korna bör vallhjonet ifrån det aflägsnaste
ställe, der boskapen stadnat, medtaga torf och affall och krea-
turen dermed rökas om aftonen.

De som utföra dylika och andra besvärjelser supa gerna
och låta sällan begagna sig dertill som nyktra, hvilket ökar det
löjliga och vederstyggliga i deras förrättning. Trollqvinnan bjuder
man derföre till att hålla vid humör med hvarjehanda godt. Det
ges likväl flera bondhustrur, hvilka sjelfva äro kunniga i någon
del af dylika stycken, lära de yngre mer eller mindre deraf och
begagna icke professionella trollqvinnor, som vanligen nyttjas
endast i tätare byar och blott hos dem, som föregående åren
varit olyckliga med sin boskap. På många ställen har man bort-
glömt eller aflagt sådana fördomar.

Sina får släppa bondhustrurna vanligen sjelfva ut på bete.
Dock iakttager en del äfven härvid hvarjehanda skrockfulla for-
maliteter. Exempel derpå är följande: man samlar 9 stercora
canis ifrån olika ställen i en stäfva, fylld med flodvatten, vispar
dem tills de upplösts i vattnet och bestänker sedan dermed fåren,
hvarefter värdinnan eller den som skött fåren stiger på tröskeln
och, tunicis muliebris elevatis, låter fåren vandra ur fähuset inter
sua crura.

Hästarne utsläppas af män, hvarvid nyckeln till spannmåls-
bodan icke sällan placeras i ett såll, som ställes på någon nära
gården befintlig jordfast sten, dera hästarne, efter att hafva från
detsamma ätit spannmål, föras ut genom ledet. Den jord, å hvil-
ken första fjät af hästen lemnats utanför ledet, vändes om, såsom
vid utsläppning af kor, och fastspikas med tre gamla jernspikar
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i marken. Derpå uppsökes en annan jordfast sten. Hästen ledes
omkring densamma, två gånger med och en gång mot solen, och
slappes lös. Önskar man att en häst skall följa en annan ute
på betet, låter man honom svälja hår af den andra hästen och
}^ttrar dervid sakta i hästens öra: »följ din kamrat, liksom den
onde följer nämndemannen, hvilken visste det rätta, men orätt svor".

Vid höbergningen måste flickorna, för att korna måtte föda
ko- och ej oxkalfvar, samla höet till den första stacken, vara
muntra och glada samt, medan de kasta det första höet till
stacken, utropa: ,,så här kon kalfvar, ger oss afkastning, ger
oss mjölk". När kon kalfvat, aftorkas kalfven med särskilda
hötappar, som sedan matas åt modren, derpå tager man i handen
brinnande enris, en knif och en nyckel, hvilka tre gånger föras
kring kalfven, två gånger med och en gång mot solen, och sedan
på samma sätt kring kons spenar, hvarefter enriset kastas ut ur
fähusgluggen och knifven instickes i en väggspringa, der den
förblir tills kon är tre gånger mjölkad. Då tager man en näfve
salt, gnider det mot sin kropp, under vänstra armen, och låter
saltet falla tre gånger mellan skjortan och kroppen i handen.
Sedan detta är gjordt, gifves saltet åt kon till förtäring. Derpå
tages en handfull hö, skares af med knif, brännes litet, skares
åter af, svedes ytterligare två gånger samt matas derefter åt
kon. Det som kon då skall få att dricka hälles i en stäfva,
hvilken tre gånger omkretsas med vänstra foten, hvarefter in eo
mingitur, då det är färdigt att gifvas åt kon. När kon skall
mjölkas första gången efter kalfningen, måste de första mjölk-
strålarne ledas genom en silfver- eller, i brist derpå, messings-
ring, och få falla ned på marken. Dervid yttras: ^detta åt jor-
dens skyddsandar, åt blå ögon, åt guldtinningar; Jesus göre så
att min kära ko ökar mjölken!" Då kastas ringen i stäfvan, der
den skall förblifva öfver första mjölkningstiden. När mjölken
med stäfvan skall föras in, lägges på stäfvan ett kors af två
halmstrån. Den insattes derefter i ett läst rum, och mjölken får
ej ses af någon, förrän den är kokad till ost.

Man tror att äfven åkrar och ängar na. m. kunna trollas;
men att här beskrifva alla dessa löjliga vidskepelser, hvilka dess-
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utom numera ej af så många idkas, vore för vidlyftigt. De, som
ofvan omtalalts, äro bland de allmännaste fördomar, hvilka än
äro gängse, icke ensamt i denna socken, utan öfverallt i sock-
narne vid detta vattensystem, dock mera på aflägsna hemman än
i byar. Der måste de redan öfvas i hemlighet för att ej väcka
åtlöje hos den yngre generationen.

På rikedom och välstånd sätter folket här stort värde. Up-
penbara stölder och inbrott inträffa ytterst sällan; men bedrägeri i
handel, och särskidt i hästhandel, utöfvas af många. Stora och
kostsamma bröllop äro mycket allmänna och räcka i flere dagar.
Kaffe, brännvin, öl, vin och toddy drickes då i mängd, men på
gästernas bekostnad; ty redan andra bröllopsdagen samlas åt de ny-
gifta penningar af samtliga gäster. Enhvars gåfvor framhemtas
till bröllopsbordet, der man offentligen utropar huru mycket hvar
och en förärat åt det unga paret. Ar gåfvan rundlig, tacka
gästerna å unga parets vägnar gifvaren med allmänt hurra. Är
den liten, kan man möjligen höra någon yttra: ,,nog har han för-
tärt för den summan". De frikostiga qvarhållas och de mindre
frikostiga låter man resa bort. Hvar dag drickes och göras nya
sammanskott. Till dylika gelag infinna sig aldrig objudna, utom
fattiga, hvilka dock vanligen aflägsna sig så snart de fått se de
dansande och undfägnats med en måltid mat. Men besvärjare,
hemlighetsfulla, vidskepliga qvacksalfvare och särdeles snöpare,
hvilka icke gerna försumma dylika tillfällen, måste man bättre
hålla till humörs med brännvin, tobak m. m.; och är man icke
uppmärksam mot dem, gå de vanligen missnöjde bort och ofta
under uttalande af hotelser. Träffas huset eller unga paret snart
derefter af någon olycka, misstankes det hafva härrört af desses
trolldom.

Efter brännvinstillverkningens frigifvande förbättrades jord-
bruket i Kemiträsk och Rovaniemi. Lapparne, till hvilka dessa
socknars silfver och koppar hittills blifvit afsatta mot pelterier,
uppgräfde nu den glänsande metallen ifrån underjordiska gömmor,
för att dermed af Kemiträsk- och Rovaniemibon förvärfva det
dem välsmakande brännvinet. Företagsamheten hos bonden öka-
des, lättjan och overksamheten förvandlades till drift och större
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ihärdighet. Hvitahafvets hamnar och svedjeländerna i Kuusamo
upphörde att vara Rovaniemi- och Kemiträskboarnes kornbodar.
Lapparne, hvilka härintills med sina renar åt dem forslat den
nödiga brödfödan, behöfdes icke vidare för sådant ändamål. Man
begynte tvärtom att till dem exportera den af det hemma odlade
kornet tillverkade nektarn, och penningetillgången blef ymnig.
Man utplockade sålunda Lapparnes sista styfrar och emottog der-
efter från dem, först tiggare och sedan idoga armar för sitt jord-
bruk. Handeln begynte att florera; väl i början på jordbrukets
bekostnad, men ejheller detta försummades, då arbetskraft erhölls
från Lappmarken. Arbetarena äro dock här få i förhållande till
de vidsträckta odlingsbara markerna. Men Kemiträskarens stora
privilegier på utmarken för fordom åtagen militärbörda, som nu-
mera ej tages i anspråk, motverka nybyggesanläggningar och äro
således hinderliga för uppodlingens fortskridande.

Efter i Uleåborg sommaren 1825 åtnjuten läkare vård för-
flyttade jag mig småningom längre mot norden och ankom så till
Rovaniemi, der afsigten var att dröja någon tid hos min moder
före afresan till Lappmarken. Då anlände posten och jag emottog
en mängd försändelser, ibland dem, utom resolution om min länge
sedan beviljade tjenstledighet, Domkapitlets cirkulär angående
prästmötet äfvensom ett bref från Kontraktsprosten med upp-
maning att ej försmå kallelsen dertill. Nu var det ej mera endast
en önskan hos mig att vara med, utan den länge närda tanken
derpå mognade till beslut, ehuru jag väl visste att min närvaro
vid mötet icke på något vis skulle der befordra eller ändra ären-
denas gång. Främst låg ock behofvet af lappska böcker på hjertat.

Min afresa från Rovaniemi, der jag nu dröjde endast några
dagar, inträffade på samma tid som man der gjorde sig resfärdig
till den på orten vigtiga och beryktade marknaden i Kemi med sin
lifliga varuomsättning. Nästan hvarje bonde jag träffade erbjöd
mig fri plats i sin båt ned till Kemi, och jag antog den närmaste
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grannens vänliga anbud. Dagen och timmen till afresan var be-
stämd. Af en tillfällighet hände att jag anlände till stället, hvari-
från afresan skulle ske, 1/i timme sednare än man var resfärdig.
Man hade dröjt utöfver den utsatta tiden, endast för att afbida
min ankomst; men icke dess mindre fick afresan icke ske utan
traktering, och så bar det af under tillönskan af de qvarblifvande
om lycklig resa. Jag fick mig anvisad plats på laxtunnorna,
hvarifrån jag hade tillfälle till vidsträckt utsigt. Vi togo land
redan vid Niska hemman, 3/4 mil nedanom kyrkan, emedan vi
der sågo några lastbåtar samlade och andra tillstötte. Efter
obetydligt dröjsmål fortsattes resan, sedan styrmännen resonnerat
om vattenhöjden i Valajankoski 1/2 mil långa fors, hvars sus
redan hördes, och de som voro mindre kunniga i att styra i fors,
lejt åt sig någon, som styrde ned deras båtar.

De fruktbara nejderna upphörde nu, elfdalen afsmalnade,
vildmarker vidtogo och den mossbelupna graniten sträckte sig
fram ända till randen af den brusande strömmen. I hällar invid
vattenbrynet funnos hål, hvilka man ansett för Jatulers och hin
ondes fordna vistelseställen; och den vidskeplige anser sig än
icke säker för deras vålnader. Flera sådana hålor finnas vid
Valajankoski fors invid Pahtama berg, och en del af dem går djupt
in i hälleberget. Vid stränderna utpekas än flata stenar, hvilka
tjenat till bord för Biskopen, då han varit hitrest för att genom
välsignelser fördrifva de onda ifrån bergen, innan hvilkas helgande
christna menniskor icke vågade bosätta sig i orten. Jag skulle
väl närmat mig dem, så otillgängliga de än tycktes vara,
men då jag tillhörde ett större sällskap, hade jag icke till-
fälle dertill. Jag föreställde mig detta hälleberg vara det af
Ganander i Mythologia Fennica omnämnda Kipumäki och Kipu-
vuori, och jag afundades icke Kivutar och Kipulan neito vär-
dinneskapet i detta deras usla hemvist, der de emottogo plågorna,
som af våra förfäders vise dit hänvisades, och dit våra nnåjder"
och flintokarlar" af de vidskepliga ännu tros kunna ur mennisko-
kroppen förjaga dessa plågor till dem, som martera de onda efter
döden. Snart utbreder sig elfdalen åter, det ödsliga och gigan-
tiska har antingen upphört eller syns endast på afstånd vid
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Rautionjyrhämä. Här ansågs elfven vara mycket djup, och ett
sjörå sades hafva bott der, hvarföre ingen fordom vågat bosätta
sig vid dess stränder, innan en modig man, en Karhakka Vää-
nänen, hemma ifrån Savolaks dystra skogar, här slog sig ned och
enligt sägen blef stamfader för de härinvid belägna Rautio hem-
manens åboer.

Efter att hafva passerat förbi Piimäkallio, inträder man i
Elikonkoskis stenregioner. Denna nog långa fors förlorar sin
kraft redan vid Linnansaari, der traditionen förmäler under den
katholska tiden hafva funnits en liten kyrka, hvilken då tidtals
besökts af andliga från Kemi. Bland annat uppgifves Klerken
Simon Borkelai hvarje sommar, medan fisket pågick, hafva någon
tid uppehållit sig här för förrättande af Griidstjenst. Snart öpp-
nar sig Muurolan suvanto eller sel. Ängar, åkrar och välbyggda
gårdar upplifva dess stränder. Flera bergåsar synas på afstånd
och te sig som smala ränder mcjt den blåa himmelen. Många
af dem beskrifvas som bergråns tillhåll fordomdags. Sedan jag
lemnat Naattaset och nedstigit i Sompiojärvis sanka dal, hade
jag i och med detsamma upphört att omedelbart trampa på den
fasta granithällen. Der uppe var den blottad och endast här
och der betäckt med ett tunnt lager grusblandad mossjord. Deri-
från söderut låg den förborgad för mitt öga i öfrigt. utom hvad
jag på afstånd kunde deraf skönja å Neblos-Lokka och Pyhätun-
turi inom Sodankylä, Vilmatunturi i Kemiträsk och Kivalonotta
i Rovaniemi socken. För öfrigt förekommer graniten här endast
i lösryckta block ända ned till Bottniska viken. Ty vid Akan-
koski, vid Narkaus och vid Taivalkoski m. fl. tyckes det vara
andra bergarter, som träda fram i dagen. Höjder och kullar i
Rovaniemi och Kemiträsk hafva i öfrigt en afrundad form och
uppvisa spridda, större och mindre, dels kantiga, dels afrundade
stenblock. Men ju mera man närmar sig Bottniska viken, desto
mera långsträckta blifva höjderna, hvilka här hafva sin riktning
ifrån norr till söder och äro öfversållade af kullersten, såsom
Vammavaara, Kätkävaara, Pisavaara, Törmävaara, Suvannonvaara,
Paakkolan vaara m. fl.

Då vi efter två mils rodd ifrån Niska eller Karvo hemman,
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stego i land vid Muurola före detta militieboställe, hade båtarnes
antal redan betydligt ökats, särdeles ifrån nejden af Rautio. Jag
fann dem nu utgöra 16, alla så kallade treböglingsbåtar. De
äro trettio och några fot långa, men mycket smala, och lasta 1G0,
högst 200 Lispund, utom besättningen, som utgöres af en roddare
i framstammen och en eller två i bakstammen samt en styrman.
De måste då på hvardera sidan vara försedda med sidobräder,
fastgjorda vid båtkanterna. Det första af dem är lika långt som
båten och fästes vid båtens öfra, kant med vidjor, så omsorgs-
fullt att vattnet icke intränger genom fogningen. Vid detta
fästes på enahanda sätt ännu ett annat bräde, som dock är något
kortare. Vanligen är man redan par dagar före afresan färdig
med detta arbete. Derefter sker inlastningen. och då man ser
de högre upp boende resa förbi, är man beredd att följa med
till marknaden, dit man färdas i stort sällskap. De hufvudsak-
ligaste varorna bestodo af lax och smör; men äfven något lim,
fjäder, renhorn m. m. syntes i båtarne.

I Muurola by finnes en laxpata, Muurolan pato kallad. Den
är icke af hufvudpatorna, utan annex under Poikkipato eller tvär-
patan vid Tervola kyrka. Den är likväl de år, laxen tidigare
uppstiger i elfven än Kemi arrendepatorna blifva utslagna, ganska
laxgifvande, hvilket äfven i år varit fallet. Den här fångade
laxen föres för hvarje dag till de vid det vackra lugnvattnet
belägna hemmanen och insaltas der i stora kar, ofta fleras lotter
tillsamman, inpackas sedan i halftunnor, mera sällan i hel- eller
qvarttunnor, och fördelas derpå genom lottning intressenterne
emellan. Ägaren till den båt, hvari jag medföljde, hade en icke
ringa lott i detta laxfiske, hvarföre han medförde en mängd tom-
kärl for att i dem inlägga sin laxlott, som förvarades i den till
laxpatan närmast belägna gården. Den tid, som åtgick till laxens
inpackning, hvari enhvar af sällskapet tog del, ville jag begagna
till att besöka platsen för denna urgamla pata, der jag i mina
barnaår lekt mången stund, hufvudsakligast för att undersöka, om
några spår till vidskepelse der ännu skulle finnas. I denna afsigt
tog jag med mig dit en fördomsfri man af vårt båtlag. Jag var
i mitt nionde år, då jag en sommar var inackorderad hos officeren

20
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på nyssnämnda boställe, och sedan jag på morgonen läst min
lilla lexa för dagen, fick jag gå till laxpatan för att der roa mig
med jemnåriga bondgossar. Till hvarje middag koktes här vid
det s. k. asunto eller lägerstället, som var beläget ett litet stycke
ifrån stranden, lax för de församlade bolagsmännen. Några brä-
der utsattes och på dem upplades den kokta laxen ifrån en väldig
gryta, sedan man ifrån den först i näfverrifvor uppöst det sim-
mande laxflottet jemte litet spad, som användes till sås. Till en
sådan gemensam bolagsmåltid var hvarje besökande en välkommen
gäst. Omedelbart ofvanom lägret vidtog en tät och väldig gran-
skog. Då vi pojkar af en händelse gått in i skogen, blefvo vi af
en gammal allvarsam gubbe strängt förbjudna att inträda i den-
samma och utsätta oss för att gå vilse. Jag blef nyfiken och
försökte att af de andra pojkarne få veta, hvarföre det icke var
tillåtet att gå åt det hållet i skogen, då man obehindradt fick
springa åt alla andra håll och kanter deraf. De tycktes känna
till orsaken, men vågade likväl icke berätta derom. Efter långt
besinnande sade dock en af de äldsta i hopen att bolagets stora
isäntä (husbonde) var der och att det var barnen förbjudet att
närma sig honom. Men ju strängare man förbjöd mig att gå dit,
desto större lust erfor jag att få se isäntä. Gossen förblef dock
obeveklig. Följande dag, då de andra gossarne afläggnat sig åt
något annat håll, hviskade han mig i örat, att jag skulle följa
honom. Genom en mycket tät skog beledsagade han mig nu en
sträcka af högst tjugu famnar till en öppen plats. Å denna fanns
en stubbe af 5 ä 6 tums diameter och litet högre än vi pojkar.
Den öfre delen deraf var formad som ett menniskoansigte. Detta
var nu den förfärliga bjessen, bolagets vördnadsvärde isäntä.
Gossen visste ock berätta att man tidigt om morgnarne, förrän
andra stego upp, förde åt idolen mat, och han fäste min upp-
märksamhet vid några gamla näfverrifvor, i hvilka maten fram-
burits. Han namngaf äfven de personer, som hade sig detta
förtroende uppdraget, men sättet huru maten tillgodogjordes af
idolen samt om och huru han tillbads, derom blef ej fråga. Ido-
len hade i munnen en träpipa, som var utan skaft och endast
med en obetydlig urhålkning, i hvilken fanns litet tobak. Enligt
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gossens uppgift hade en viss Adam, en sjelfsvåldig dräng, för-
färdigat den åt isäntä, men då nTukkisen äijä" i morgon kommer
hit, tillade gossen, får Adam nog förebråelser derför; ty äfven
en annan, som satt tobak i isäntäs mun, hade af honom blifvit
strängt tillrättavisad. Idolen stod på en liten gräsbeväxt plan,
som var af blott några alnars diameter och omgafs af tätt stå-
ende resliga granar. Det var under en synbarlig räddhåga, som
gossen, hvilken var några år äldre än jag, på omvägar beled-
sagade mig derifrån. Han tycktes hafva stor respekt för bilden
och fruktade icke mindre att vårt besök hos isäntä skulle blifva
upptäckt. Ty han trodde att det skulle upptagas ganska illa
af bolaget, om jag skulle berätta något åt min far om isäntä,
hvarför jag ock troget höll mitt tysthetslöfte, utan att veta hvar-
till det tjenade. Nu gällde mitt besök att få reda på, om denna
vidskepelse ännu fortfor. Vid vår ankomst till stället fann jag
planen mycket utvidgad, men ingen idol såg jag der numera.
Min fördomsfria beledsagare, en gammal man, försäkrade mig
att man i mina och hans barnaår icke mera visade detta slags
bilder någon vördnad, hvilket dock icke fullt öfverensstämde med
hvad jag då erfor. Han trodde sig äfven veta att den nästföre-
gående generationen icke mera visat denna idol någon dyrkan,
ehuru sådana stubbar efter gammal plägsed ännu i långa tider
efter det man upphört dermed funnos vid fiskelägena. Ännu i
hans ungdom hade här dock funnits tvänne sådana idoler, den
redan omnämnde och en annan vid elfstranden, ett litet stycke
nedanom laxpatan. Man skall fordom framburit åt dem det fe-
taste af laxen, men man hade icke bugat sig för dem eller visat
dem någon yttre vördnad. Häri instämde äfven den fordna gos-
sen, hvilken än lefde och nu var en förståndig, kraftfull och
aktad bonde. Min ciceron gaf mig löftet att under vår resa ännu
förevisa mig trenne dylika idoler, en vid Vaajoki, en vid Kaisa-
joki i Tervola och en vid Taivalkoski i Kemi moderförsamling.
Men hvarken vid Vaa- eller Kaisajoki tog vårt båtlag land, och
den vid Taivalkoski hade blifvit af Kronolänsmannen i orten för-
störd år 1824, då en örfil af Länsmannens hand hade albrutit
idolen vid roten. Mitt hopp att få denna relik af Kronoläns-
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mannen realiserades dock icke, ty då jag ännu samma dag träf-
fade honom, meddelade han mig, att den blifvit af honom upp-
bränd på sjelfva den plats, der den stått. Äfven denna hade
haft en träpipa i munnen. Enligt hvad jag erfarit, torde dylika
idoler af trä fordom hafva varit vid fiskerierna vid Kemielf,
åtminstone ifrån Rovaniemi nedåt, lika allmänna som stenaf-
gudar hos Lapparne; också en anledning till förmodan att Kemi-
boerne höra till den Karelska folkstammen.

Muurolan suvanto har en vackrare omgifning än något annat
ställe, sedan vi lemnat Rovaniemi kyrkoby;men det vackra för-
lorar sig åter snart. Man ror förbi Messusaari (Messholmen), om
hvilken sagan förtäljer följande: Denna landsända beboddes for-
dom af troll och gudlöst följe, i hvilkas närhet ordentligt folk
icke vågade slå sig ned. De voro äfven för de resande vådliga.
De omtalas ännu under flera olika namn, men hufvudsakligast
kallas de vuoripeikot (bergtroll), och deras hufvudman var hin
onde sjelf. En Biskop måste derför företaga sig en resa ända
hit upp för att välsigna landet och genom sin välsignelse göra
det beboeligt för christna menniskor. Det var på denna holme
han förrättade den första Gudstjensten, ty man hade uppgifvit
att de värsta spöken och bergtroll skulle hafva sitt tillhåll på
Ropsavaara, en afskyvärd bergstrakt, något stycke härifrån på
östra sidan om elfven. De ingåfvo folket mesta oro, och bland
dem troddes äfven deras hufvudman uppehålla sig. Under messan,
som utfördes med så klar stämma att den hördes på 1/2 mils
afstånd, såg man hufvudmannen ifrån Bopsavaarannenä, den
vidunderligaste stupan i berget, begifva sig vesterut öfver elfven
längs vattenytan; men när han kom till strandvallen, mäktade
eller vågade han, i följd af hans helighets närvaro, icke höja sig
upp, utan strök genom densamma, i följd hvaraf der uppstod en
öppning, som än kallas Hiiden-oja eller Hiisis (d. v. s. hin ondes)
dike. Sedan hufvudmannen var bortjagad, försvunno äfven hans
tjensteandar småningom ifrån trakten, som sålunda blef befriad
ifrån dessa plågoandar. Härifrån kunde Biskopen dock icke åter-
vända, emedan högre uppåt elfven förspordes likadana olägen-
heter. Efter slutad Gudstjenst fortsatte han derför resan uppför
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elfven och kom middagstiden till det två mil nordligare belägna
Pahtamanvaara vid Valajankoski, hvarest vid foten af berget än
finnes en jemn häll eller flat sten vid vatten gran sen, kallad Piis-
panpöytä (Biskopsbordet), å hvilken Biskopen säges hafva intagit
sin middag. Han utdref äfven här djeflarne ifrån berget, i hvilket
flera hål ännu uppvisas såsom ingångar till deras fordna nästen.
Om vuoripeikkors fördrifning hör man talas endast vid den del
af elfven, der regala laxpator finnas, d. v. s. icke ofvanom Rova-
niemi by; och längre uppåt elfven, förmäler sagan, har den ka-
tholska Biskopen icke heller rest. Man säger att trakten längs hela
vattendraget genom hans resa hit blifvit beboelig för de christna
och att vålnaderna flytt vesterut, hvilket synes antyda att den
katholska christendomen infördes hit ifrån öster, liksom resans
mål angaf att annan inkomst af landet ej afsågs än laxtionden.

Man styr nu nedför en våldsam fors, Niskakorva, äfven
Raappan an väylä kallad. Båten rullas af dess höga och tvära
vågor häftigare än vanligt är i forsar, men forsen är icke lång,
och farleden är icke heller vådlig, blott styrmannen iakttager
försigtighet. Derefter togs land vid Ruikka hemman, der res-
sällskapet minst fördubblades. Båtarnes antal beror likväl ganska
mycket deraf, huru lyckligt laxfänget varit. Här stå flera prin-
cipaler färdiga till afresa eller än arrangerande om ett och hvarje.
Andra undersöka, huruvida deras nyss fyllda och packade half-
tunnor läka och, om så är fallet, drifva dem eller profva om de
insuga än mera saltlake. Man hör den half mil långa Petäjän-
koftkis sus, och Kuolionkorvas svallande vågor synas. Åboerne
på hemmanen äro samlade på stranden. Det blir fråga om de
farligaste stenar i forsen, om Porras, om Kuolionkorva, om Rin-
net etc, alla vådliga ställen för båtfärder. Under allt detta har
någon af de mindre pratsamma stilla åhört de öfrigas samtal
och derunder förnummit, hvilka af dem varit i mesta okunnighet
om de farligaste ställena, samt i tysthet mönstrat alla styrmän
i sällskapet. Han beskrifver icke de faror, hvilka förestå i forsen,
utan säger helt lakoniskt: nhär går allting bra"; men han tilläg-
ger: nDu Törmänen, du styr icke sjelf din båt, utan ror i min,
och min förroddare för ned din båt". Han ropar åt Pollari, att
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hans bror skall styra ned hans båt, och åt Oinas: »ställ dig
icke sjelf vid styret, utan låt Korja-Matti styra ned din båt och
ro du sjelf i Viiris". Nikkilä tillråder han att vidtala Ylitupa
husbonden att följa sig ned utför forsen. ,,Här om dagen", fortfar
han, ,,var jag ute för att uppsöka lämpliga ställen för pator och
märkte då nedanom Kuolionkorva en förr osynlig sten vid far-
leden, ditkommen förmodligen vid islossningen; jag vet likväl
icke om den vidrör båten, ty den låg något djupt under vattnet;
men du bör ej riskera utan orsak; du har ju aldrig styrt ned
utför denna fors, och Porras är denna tid farlig; den drar båten
till sig, om man ej i god tid noga passar på att styra i riktning
mot klippan". Under ett sådant uppehåll inbjudes gemenligen
hvarje båts principal till gården, som det heter, talon kunniaksi
(till gårdens heder), och är det måltidsdags, finner man, vid inträ-
det i gästrummet, på bordet en brännvinsflaska, en liten silfver-
bägare, smör och bröd jemte några tallrikar med de fetaste skif-
vorna af den härliga Kemilaxen, något kött och några filbunkar.
Husbonden bugar sig och ber en icke försmå husets traktering
och likasom ursäktar sig för att inga äldre karlar finnas i huset,
som kunde dricka den fremmande till *). Först sedan en till-
äfventyrs närvarande ståndsperson begynt sin måltid, ber han de
öfriga vänligt att stiga fram till bordet, och då nya gäster inträda,
ursäktar han sig för att han till vinnande af tid redan bedt sina
vänner taga plats vid bordet. Han går ut för att inbjuda allt
flera gäster, kommer in med nya, och om ibland dem finnes någon
40 å 50 års man, tager han åter fram brännvinsflaskan, hvilken
ställts undan, sedan de äldre bland de tidigare inkomna betjenat
sig af densamma. Man hör honom yttra: ,,Rompasaari som gam-
mal man tar väl sig en sup", men denne svarar: ,,ännu har jag
ej smakat af den varan". Antila är deremot mindre difficil och
under uttryck: ,,jag har aldrig försmått Guds lån", tömmer han
den lilla tumlaren och berättar, huru han för några år tillbaka

*) Nästan ingen af yngre män i Rovaniemi förtär brännvin, såsom
redan sagts. De kallas ock derför af någorlunda fyllsiga Tervolabor Ro-
vaniemi mamseller eller jungfrur.
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af några spjufveraktiga Handlande låtit förleda sig att dricka
för mycket toddy och då föresatte sig att aldrig smaka af deras
utländska drycker, men brännvinet hade han icke afsvurit sig; dock
komme han till rätta äfven det förutan. Ju bättre aptit man har,
desto mera smickradt känner sig värdsfolket, särdeles värdinnan,
deröfver att anrättningarna äro smakliga, och hon frambär allt
flere filbunkar och allt mera äfven annan mat. Under allt detta
åto tjenstefolket och legokarlarne i båtarne ifrån sina kistor; men
ej heller åt dem försummar man att bära ut filbunkar och sur-
mjölk. Sedan alla äro mättade, beger man sig åter till stranden.
Styrmännen äro underkunniga om sin inbördes rang och sin skick-
lighet. De härboende, som känna forsen bäst, skjuta först ut
sina båtar och de öfriga derefter. De äldre rikta ännu sina
blickar på de yngre styrmännen och tyckas öfverväga, huru-
vida det utan risk kan tillåtas dem att styra ned sina båtar.
Styrmännen granska ytterligare sina styrårar, undersöka om de
äro stadigt fastade vid båten, och rodden vidtager. Styrmännen
stå vid bakstammen. Den ena båten efter den andra ilar utför
den brusande forsen. För det höga vågsvallet ser man knappast
de öfriga båtarne; endast styrmännens hufvuden och axlar resa
sig öfver vågorna.

Nedanför forsen samlas båtarna åter, flera i bredd. Man
ser glada ansigten hos karlar och qvinnor. De blygsamma bru-
darna, hvilka rott i sina fästmäns båtar, afkläda sig hufvud-
dukarne, aftorka med dem de rinnande perlorna ifrån den svettiga
pannan och de rodnande kinderna samt äro icke mera så måna
om att dölja sin fägring för sällskapets uppmärksamhet som förut.
Här upprepas det vid hvarje fors vanliga samtalet om forsens
beskaffenhet vid olika vattenhöjd, om de stenar, hvilka äro när-
mast farleden, och hvilka af dem, som man säger, draga vatten-
massan till sig och hvilka skjuta den ifrån sig, på hvilket afstånd
man bör vända båten ifrån den eller den stenen o. s. v. Vanliga
regeln "är den, att så snart man ser den båt vända sig, som man
närmast följer efter, man i samma ögonblick bör begynna att
vända sin båt; ty båten har den fart att, innan man kan få den
att vända, den redan glidit fram inemot så mycket som det af-
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stånd är, på h vilket man vanligen håller båtarne ifrån hvarandra,
om man vill hafva gagn af insigten hos den styrman, som styr
näst framför en. Samtalet gäller ock ofta de Handlande, som
köpa laxen, deras ärlighet och förmögenhetsvilkor m. ni. Under
det muntra samspråket, medan båtarne flyta ned utefter den sakta
rinnande floden, bjuder enhvar båtegare åt sin styrman en sup,
hvarvid öfriga äldre personer icke blifva lottlösa. Snart vidtar
en häftig rodd. Man reser förbi berget Vamma, det högsta i
nejden. Den ståtliga höjden, som man nyss sett grön, synes
snart blåna på afstånd. Om den gäller samma saga, som om de
flesta höga berg i Norden, eller att man i äldre tider på dess
topp funnit en skeppsköl.

Här är rån emellan Kemi och Rovaniemi socknar; men man
vill icke anse den befolkning, som bebor öfra delen af Kemi soc-
kens Tervola kapell, på hvars område vi nu inträda, vara egent-
liga Kemibor, utan man kallar försmädligt inbyggarene här
honka/porvarit. Denna för kränkande ansedda benämning härrör
deraf, att deras hufvudsakligaste slöjd består uti tillverkande af
laxkäril, af hvilka man ser dem vintrarne igenom forsla höga
lass för den blifvande sommarens behof åt laxfiskeintressenterna,
som köpa dem för det obetydliga priset af 6 R:dr Sv. R:gs sedlar
per läst *). Några Tervolabor hafva väl icke obetydlig andel i
laxfisket i Kemielf, men de äro ganska få, och endast de äldsta
hemmanen äro i allmänhet gynnade med denna förmån. Största
delen af de i sednare tider anlagda hemmanen hafva antingen
alls ingen eller ock blott en obetydlig lott i fisket; hvarföre de,
som ej behöfva bekymra sig om anskaffande af virke till lax-
patorna, om vintrarne tillverka laxkäril, ofta till ett antal af
flera hundrade af en enda slöjdidkare. Den mesta laxen, som
fångas i Kemi socken, inpackas derför i af Tervolabor tillverkade

*) 12 stycken? eller så många som motsvara 12 hela tunnor?
Anm. af utgifv.
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käril. Ty utom det att Kemibon är alltför förnäm att använda
sin lediga tid för tillverkning af halftunnor, har han dertill icke
heller så tjenligt virke som Tervolabon. Kemibons sträfvan och
traktan går mera ut på att handla och schackra än att sysselsätta
sig med slöjd, mera på att förtjena väl än att hafva endast sin
knappa lifsbergning.

Den häftiga rodden hade redan gjort roddarena varma och
andfådda, innan man, efter något mera än en half mils färd ifrån
Petäjänkoski, såg dem nedlägga sina åror för att taga en liten
hvila och lyssna till Narkaus' väldiga stämma. Vi stiga i land
endast några famnar ofvanför dess allt sväljande gap, hvarigenom
hela Kemielfs mäktiga vattenmassa pressas fram emellan berg-
fasta hällar, som synas bilda likasom en qvarnränna i stort, för
att fortsätta sitt lopp till Bottniska viken, der detta ståtliga
vattendrag, hvilket under sitt långa lopp uppslukat tusende bi-
elfvar, bäckar och åar, med all sin kraft och all sin prakt sjelft
förintas.

Vid ankomsten till Narkaus fors är, näst de öfiiga hälsnin-
garna, Mikko det första ord man får höra. Är han hemma, upp-
sökes han, och alla täfla om att få honom till sin båt för att
traktera honom med en sup, förrän något vidare förehafves eller
afhandlas. Bonden Mikko Niska, en tjenstvillig medelålders man,
bebor ett litet hemman invid Narkaus och har hela sin lifstid
ifrån 15 års ålder styrt båtar nedför denna äfventyrliga fors, utan
att någon båt än för honom förolyckats. Mikko tillfrågas, huru-
dant vattenståndet i forsen är, och anmodas att styra, hvartill
han genast bifaller. Men det skulle fordras för Mikko mer än
en hel dag att föra båtarne ned en om en. Hvar och en önskar
undfägna Mikko, men han är sin princip trogen att icke taga
nere än en sup för gången. Under det han mönstrar sällskapet
för att förvissa sig om, hvilka han med säkerhet anser sjelfva
kunna styra sina båtar, tuggar han på det, som smakar honom bäst
i Rovaniemiboernes väldiga och feta matsäckar. ,,Din båt, Korva, och
din, Pöykkö, styr jag icke ned, icke heller din last, Raappana; du
Ruikka, ids du icke sjelf styra ned din båt?" De, hvilka af Mikko
sålunda tilltalades, voro hans bästa vänner, som han ansåg för
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jemngoda med sig sjelf i styrmanskonsten. nForsen är väl nu",
sade han, ,,vid elakt vatten, men nog skall jag visa er vägen".
Mikko beskrifver vattenhöjden i forsen fåordigt, men distinkt
och tydligt, samt uppräknar de stenar, hvilka för tillfället äro
de farligaste. Här talas om Vänni, om Niska, om Erantila sidan
m. m., men alla faror kunde undvikas, blott man styr sa och icke
så. Mikko skjuter ut båten, ber Korva, Pöykkö, Raappana, Juu-
järvi och Ruikka följa efter sig, och de andra, om de behagade,
utan att vidare nämna någon vid namn. Ett tiotal båtar ned-
flyta, den ena efter den andra. Jag satt i Mikkos båt och för-
vånade mig öfver hans skicklighet, huru han undviker Scylla och
hastar förbi Oharybdis. Alla de, hvilka Mikko garanterat att
sjelfva kunde styra, landade nedanför forsen med alldeles oska-
dade båtar. Man ser flere båtar i svindlande fart hasta efter; i
en del öser man, sedan värsta faran är förbi, ut vatten och andra
hasta till lands så fort de kunna. Blott ett par af dem, som
Mikko icke uppmanat att sjelf styra, lära fört sina båtar alldeles
utan äfventyr ned. Mikko tar nu sin andra sup och hastar till-
baka för att styra ned en annan båt. Äfven Korva och Ruikka
afhemta någon. Mikko är ett original. Med den största hastighet
skyndade han sig gång på gång upp efter elfstranden, l/g mil, för
att afhemta den ena båten efter den andra, och tog aldrig af
någon vidare betalning än att han lät traktera sig med en sup,
då han ställde sig vid styret eller lemnade båten oskadad nedan-
för forsen. Inom några timmar styrde han nu ned 8 båtar, och
oaktadt den flitiga trakteringen märktes hos honom icke ens tecken
till rus eller tafatthet. Alla båtar hade slutligen hamnat nedanför
forsen. Ingen båt blef krossad, men några hade intagit för mycket
vatten, och endast ett par båtar hade fått lätt botade remnor.

När Mikko någon gång kommer till Rovaniemi om vintrarne,
kappas man der om att få undfägna honom, och för att dervid
ej förspilla flera dagar än han vill förlora, färdas han ofta om
nätterna för att ej blifva anhållen som gäst. En sommar hade
han likväl styrt ned endast få Rovaniemibåtar och hade varit
betänkt på att icke vidare vara Rovaniemiborna häri behjelplig.
Orsaken dertill var följande. Hvar och en, som äger del i krono-
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laxfisket, är berättigad att, tills kronopatorna blifva utslagna,
idka så kalladt strandfiske; men så snart den första regala patan
blifvit färdig, bör strandfisket upphöra. Så snart Rovaniemiboerne
börjat med laxfänget i någondera af de två inom socknen varande
regala patorna, pläga de nedskicka så kallade väylämiehiä, van-
ligen 4 karlar — legda för mycket hög dagspenning, emedan befatt-
ningen anses förhatlig — hvilkas uppgift är att hålla kungsådran
öppen och att nedrifva strandpatorna, om de ännu ej blifvit af
ägarena upptagna. I allmänhet går man dervid dock med fog-
lighet till väga. Af vattenhöjden i elfven kan man lägre ned
med temmelig visshet sluta till, när Rovaniemi arrendepatorna
kunna vara utslagna. Man passar derföre på, när den båt, i
hvilken ,,väylämiehet" färdas, blifver synlig, och skyndar sig att
antingen upptaga sina bragder eller ock att öfverenskomma med
dem. De fortsätta då sin resa, men finna de på återfärden olag-
liga stängsel i elfven, förstöras de genast utan skonsamhet. Mikko
hade en gång försummat att upptaga sina nät, då väylämiehet
kommo, och dessa hade, antingen de glömt Mikkos förtjenster
eller ock af pligtkärlek, redan på nedfärden raserat Mikkos pata
och vräkt hans nät i elfven. Denna stränga behandling gjorde
Mikko ond på sina öfre grannar. Men det berättas att patfogden
sedermera blifvit anmodad att framdeles skona Mikkos pata. Dock
skall Mikko alltid, så snart grannarne upptagit sina strandpator,
äfven hafva upptagit sin. Om han sedan gjorde det för att icke
väcka ond blod hos dem eller för att icke stå i förbindelse hos
upplandsbon, eller endast af rättskänsla, det lemnar jag derhän.

Då Mikko nedhemtat den sista båten, voro de små have-
rierna afhjelpta, och resan fortsattes af alla i ett sällskap. Man
passerar Osaus, den enda betydliga fors, utom Taivalkoski, som
återstod, och landar icke förrän vid Tervola kyrka, der den
egentliga tvärpatan är, under hvilken alla de öfriga högre uppåt
elfven belägna regala patorna äro annexer. Här intogs mycken
lax, nya båtar tillkommo och ännu flere tycktes vara resfärdiga.

Tervolabon skiljer sig mycket till utseende och seder ifrån
den egentliga Kemibon. Kapellet har fått sitt namn af tre något
stycke söderom kyrkan belägna, Tervola benämnda hemman, hvilka



— 316 —

man anser vara de äldsta i kapellet. De åboer, som först ned-
satt sig å dessa hemman, uppgifvas hafva varit hitkomna ifrån
Kalajoki Haapajärvi. Kapellet hette länge i Kronans böcker
Lapinniemi, hvilken benämning förmenas härröra deraf att Lap-
par fordom bebott udden, hvarest kyrkan är belägen. År 1627
skall den första kyrka här blifvit uppförd; men den hade i 46
år varit i saknad af egen Prest och under den tiden blifvit af
moderkyrkans Prester besökt hvar tredje eller hvar fjerde Söndag,
tills församlingen vid pass 1673 fått egen Lärare. Den nuvarande
kyrkan är uppförd år 1687. Trakten skall dock burit namn af
ömsom Lapinniemi och ömsom Tervola allt ifrån slutet af Gustaf
den 1:8 regeringstid, då man uppger de tre karlar, hvilka upptagit
Tervola hemmanen, hafva hitkommit. De sägas hafva först bosatt
sig litet ofvanom nuvarande kyrkoplatsen, men sedermera flyttat
sina bostäder nedanför densamma.

Nedanom Tervola kyrka äro till en början inga forsar; men
vattnet är strömt och kallas här Tervolan virrat. Vi lära hafva
rest närmare en mil, då elfven begynte utbreda sig till lugnvat-
ten, suvanto. Stränderna voro här lifligare och byggnaderna till-
kännagåfvo att välmågan bodde i dem. Men innan kort hördes
åter vattnets brus, och snart syntes hvita hvirflar derpå. Vi
närmade oss stranden och stego i land vid Nikupeteri hemman,
der strömmen redan var så stark att den tycktes vilja draga
allt med sig. De flesta båtar hade lemnat Tervola kyrka tidi-
gare än den båt, hvari jag befann mig, och jag anlände bland
de sista till Nikupeteri invid Taivalkoski. Här rullas halftun-
norna öfver land, öfrigt gods och båtarna föras ned längs stran-
den. Man ser öfverallt lif och rörelse. Någon öfverdådig Tai-
valkoskibo erbjuder sig att styra ned båtarna; men han har svårt
att få roddare. Han anskaffar slutligen sådana bland sina kam-
rater. En och annan riskerar sin båt; men större än två, högst
tre tunnors last får icke vara i båten. Våghalsarna komma lyck-
ligt fram samt aflönas med brännvin och annan välfägnad. Flera
båtar blefvo af dem lika lyckligt nedstyrda. 30 ä 40 båtar hade
redan denna dag passerat här. Taivalkoskiboerne voro oss be-
hjelpliga att med folk och hästar befordra gods och båtar, och
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ej fullt en half dag åtgick för ett båtlag att komma förbi forsen.
En bonde inbjöd mig artigt och vänligt att besöka sitt hus,
der vid min ankomst i gästrummet å bordet var framlagdt ett rå-
gadt fat kokta nejonögon, graf lax och den på eget vis stekta
Taivalkoski siken m. m. Taivalkoski är ett af de fiskrikaste
ställen i Kemielf. Till och med nejonögonnsket inbringar denna
by icke ringa afkastning. Besynnerligt är att nejonögonen icke
gerna gå längre uppför elfven än x/4 mil ofvanom Taivalkoski.
De kallas i orten nahkiaiset, sing. nahkiainen (skinnig), på Svenska
äfven nättingar, och fångas med enkom dertill inrättade mjerdor
eller kassar, byggda helst af videtelningar. Dessa mjerdor hafva
skapnaden af en kägla eller sockertopp, äro af en alns längd
och mycket täta, på det att dessa elastiska fiskar icke må kunna
komma ur dem. Vid dager stadna de likväl icke i mjerdan, utan
söka upp ingången till densamma och kräla ut derigenom, hvar-
före fanget vidtages först då nätterna blifva mörka. I September
äro de feta och romstinna; men fanget pågår dock tills elfven
blir isbelagd. Ju större höstfloden är, dess rundligare är fång-
sten, och allra bäst lyckas den vid regnig och mulen väderlek;
men då fullmån eller täta norrsken inträffa, är fisket mindre
gynnsamt. Då fångsten är god, fås flera tusen på en natt. Hvad
man icke förmår använda till hushållet eller sälja som färsk,
saltas lindrigt och torkas eller rökes i badstugor samt bindes i
knippor om 100 stycken, som säljas för 80 kopek å 1 Rubel
B:co assign. De ätas om vintrarne med begärlighet, ty särdeles
i början af vintern smaka de väl, då de, gnidna med snö, blifvit
stekta på halster eller kol; men längre in på vintern och mot
våren härskna de samt äro då fräna och oaptitliga. Då nejon-
ögonen bereda Taivalkoskiboerna en icke ringa inkomst, hafva
de ofta utgjort ett trätoämne emellan dem och Pastorn i Kemi
i fråga om erläggande af tionde. Gifven mig tionde af nejonögon
förmäler berättelsen hafva i tiden utgjort ämnet för ett vidlyftigt
läsförhörstal af Prosten Zimmerman; och vid det Prosten före-
brådde dem för försnillning, inföll en halfdrucken bonde watt
till Taivalkoski hemtas flera slags brännvin", h varmed han me-
nat, att nejonögonen, allt efter som de fångas, användas till
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uppköp af brännvin och att äfven Pastors andel der vid stry-
ker med.

Flere ståtliga byggnader ser man vid Taivalkoski å begge
sidor om elfven; men i många andra afseenden hafva förhållan-
dena redan här gestaltat sig på ett sätt, som ingalunda förmån-
ligt kontrasterar emot, hvad man finner i de förut beskrifna trak-
terna vid Kemielf. De så kallade koskipäivät äro beklagliga
tillfällen för befordrande af liderlighet. Sannt är väl att de
hafva sin rot i laglig näring; ty Taivalkoski utgör ett af de 8
kolkelagen, hvari det regala laxfisket i Kemielf är deladt. Detta
kolkelag tillkommer, bland annat äfven rättigheten att med håf
upptaga fisk i Taivalkoski fors. Detta sätt att fiska, hvartill
begagnas en ganska liten, men af det finaste hampgaxn bunden
håf, som är fästad vid ett 7 ä 8 alnar långt skaft, är nrycket
gifvande, men dertill kan icke hvar man begagnas, dels der-
före att fiskaren dervid hvarje minut är i lifsfara, dels derföre
att allas hufvud icke står bi med att stå midt i forsen på de
för ändamålet enkom byggda ganska små ställningarna, hvilka
äro placerade emellan klipporna öfver de brusande vågorna. Här-
till begagnas derför de värsta utbölingar, som icke hafva något
att förlora. De som ega rätt till fisket här, understödja dem
om vintrarne, dock endast så mycket att de hafva sitt bröd i
tunnaste mon skuret, för att om sommaren använda dem till att
håf va, antingen emot andel i fångsten eller för dagspenning; och
i hvardera fallet supa de upp sin förtjenst. De äro de, hvilka
egentligen bära namnet koskimiehet eller forskarlar. Märkvärdigt
var att mången hederlig bonde påstod, att en fullkomligt nykter
karl icke får fisk med håf, ej heller vill våga sig ut i forsen
eller trifves der bland de skummande vågorna. Sedan jag tyckt
mig hafva tillräckligt beskådat, hvad som föreföll på den ena
stranden, lät jag sätta mig öfver till den andra. Annu flere
dagdrifvare mötte mig här. De hade nyss nedforslat upplands-
boernes båtar och varor samt begynte nu med sitt vanliga fiske,
håfvandet. Jag följde dem noga med ögonen. Under största lifs-
fara gingo de långt in i forsen dels längs ställningar, som sågo
nog skrala ut, dels med båt och dels vadande. Liksom ur en
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sump öste de upp ur forsen med sin lilla håf den härliga Kemi-
siken och mindre lax. Vid nästan hvarje tag erhölls en, två
eller tre fiskar. Endast sällan upptogs håfven tom, och ett par
gånger var den fylld med så många fiskar att nätet brast, hvil-
ket icke sällan skall vara fallet, när större laxar komma i håfven.
Detta fiskesätt lyckades icke på alla ställen, utan voro egentligen
vissa så kallade bränningar de lämpligaste dertill. I dessa brän-
ningar fiskade hemmansegarene hvar sitt dygn i tur, och oviss-
heten om tiden, då turen infaller, ger ofta anledning till slags-
mål. Anblicken häraf, af den skummande forsen, af de qvarnar
och kanaler för dem samt de små pator, som här funnos, var
liflig och upplifvades än mer af den starka trafik, som här just
nu pågick. Då en sådan koskimies går ut i forsen, kan han icke
medtaga annat än sin håf. Fisken, som han fångar, stoppar han
i sin barm, hvarföre han är väl omgjordad med bälte om lifvet,
och så snart barmen är tillräckligt fylld, beger han sig, under
lika fara, till närmaste strand, der han emellan stenarne har en
grop till förvaringsställe för sin fisk, hvilken han nedlägger der
tills måltidstiden infaller eller en annan afiöser honom. Denna
färd af och till sker desto oftare, ju mera fisk han lyckas fånga.
Rättigheten att med håf fiska i Taivalkoski fors tillhör kolke-
laget endast till den 25 Juli, ifrån hvilken dag den tillkommer
hela Kemielfs laxfiskebolag. Dessa s. k. forsdagar eller koski-
päivät äro dock af bolaget upplåtna åt bolagsintressenterna i
Kemi moderförsamling emot ersättning på annat håll åt Tervola-
och Rovaniemiboerne. Nästan ingen af dem, som icke bor vid
Taivalkoski, fiskar der, utan upplåtes detta fiske antigen på ar-
rende eller emot andel i afkomsten åt Taivalkoski våghalsar eller
sjelfspillingar, som de af öfver byggaren a benämnas.

Grästgifvaren Jänkälä, hvilken skulle skjutsa mig vidare,
för den händelse att båtlaget skulle här fördröjas längre tid med
varornas transporterande förbi forsen än jag ville uppehålla mig
å stället, tycktes vara road af att för mig beskrifva fiskesättet
och visa mig, hvad han tyckte å stället vara värdt att beses
eller jag önskade se. Sedan jag tyckte mig hafva blifvit af
honom tillräckligt orienterad i förhållandena, erbjöd jag honom
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en liten ersättning för hans hafda besvär; men han vägrade be-
stämdt att emottaga någon betalning för sin tidspillan, emedan,
såsom han artigt sade, han mera profiterat af mig än jag af
honom. Men slutligen sade han: wviljen I bjuda mig en sup, är
allt mer än hederligt betaldt". Sådan vara fanns nog i hans hus,
och han var således ej i behof deraf; men olyckligtvis anses
brännvinet här som lämpligt skiljemynt. Jag kände väl till seden
och sade honom att jag gerna ville bestå honom den, men att
jag ej egde och under hela resan icke egt ens en droppe af
denna vara. Då pekade han på en ganska nära stående koja,
dervid yttrande: ,,nog finns der". Om jag rätt kände min satiriska
man, så var det ej af begär efter brännvin, som han framställde
nyssnämnda förslag, utan han lär hafva önskat att icke en gång
detta oskick skulle blifva för mig obekant, då jag visat mig
så intresserad af annat. En sjömanshustru ifrån Uleåborg hade
uppehållit sig här nästan hela sommaren och idkat krögeri med
god afsättning. Jag frågade qvinnan, som jag träffade utanför
sin stuga, huru denna hennes olagliga näring lönade sig och
huru den tilläts henne? ^Hvarför", svarade hon, ,,skulle man icke
tillåta mig, en fattig enka, som bönderna lofvat och nästan bett
komma hit till somrarna, att lifnära mig med hvad jag kan, helst
det sker med detta goda folks bifall och samtycke; men nu går
det dåligt med min handel, då Presten och en af kronobetjenin-
gen äro på stället". nDe hålla väl ögat på er", sade jag. ,,Icke
just så", blef svaret, nmen det mesta af fisken föres nu till dem,
ty de äro", tillade hon elakt, ,,rikligt försedda med samma varor
som jag". På begäran förde min ciceron mig till dem. Jag satt hos
hvardera en stund och såg mången ,,koskimies" komma in med fisk,
som väl aflemnades såsom gåfva, men emot hvilken han i gengäld
fick en sup; och sade han sig denna gång icke tycka om en
kall, var drängen genast färdig med kaffepannan och bjöd honom
kaffe, bemängdt med brännvin, hvilket dracks; hvarefter koskimies
aflägsnade sig för att snart igen återkomma med ny gåfva och
emottaga ny traktering. Var fisket gynnande, kunde de på två
dagar sålunda erhålla sina par tunnor, och mera, sade de, behöf-
des icke för sommarn i hushållet. Ursprunget till denna krö-
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geriartade uppbörd, hvilken skedde fullkomligt öppet, uppgafs
vara urgammalt. 7)Då våra förfäder fiskade lyckligt", sade gästgif-
varen, „ ville de gerna bär på stället tacka Gud för den goda
fångsten, och man afbemtade eller inbjöd sina själasörjare någon
gång om sommaren hit för att förrätta Gudstjenst vid detta goda
fiskeläge. De voro villiga härtill, och en och hvar frambar åt
Presten mer eller mindre fisk. Men numera", sade han, ,,är man
icke så angelägen om Gudstjensten som om brännvinet, hvarför
man gerna ser att Presten icke kommer på en Söndag; ty till
och med då vill man fiska, emedan konsumtionen af brännvin är så
stor att man måste stjäla tiden af vår Herre. Men i stället för
att Presten fordom kom för att bedja Gud, kommer han nu för
att undfägna oss med kroppslig välfägnad; ty bjudes icke en
sup af Prestens hand, gifves icke heller fisk åt honom, och
såsom han mäter, så mätes det äfven åt honom. Och likaså
godt kan det vara, tillade han, att Presten får forskarlarnes fisk
som Uleåborgska och andra krögare. Åt Länsmannen unna vi
ock gerna någon tunna fisk för det han är beskedlig och icke
söker vår skada". Under sin vistelse här förrättar Presten mor-
gon- och aftonbön; men vanligen infinner han sig numera endast
en eller högst två gånger på sommaren.

I fordna tider var det mycket allmänt att Presterna på
orten i tur besökte fiskelägena, förrättade der morgon- och afton-
bönen samt undervisade folket; men detta framkallade redan före
„brännvinstiden", särdeles vid moderkyrkan, der flere Prester
funnos, hvarjehanda missbruk. Ty man höll sig icke alltid till
sin tur, utan hvar och en försökte städse skynda till de bästa
fiskelägena. Så t. ex. hände för långa tider sedan att, då en
Prost en gång klockan 5 om morgonen begaf sig till den nära
prostgården belägna laxpatan, Kapellanen redan hade förrättat
bön å stället, och då han, med en mängd vackra laxar i sin båt,
på hemvägen mötte Prosten, utropade denne, synbarligen miss-
lynt öfver att hafva försuttit sina fatailler: »varkainpa varis
jaloilla1' (bittida är ju kråkan till vägs), hvartill Kapellanen skulle
svarat: »ettei kokko kaikki sais, iso lintu ennättäis" (på det att
örnen ej allt uppsluka månde, den stora fågeln förekomme).

21
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Efter omkring ett hälft dygns uppehåll härstädes, öfvergaf
jag detta oroliga, ehuru vackra ställe. Att se den ofantliga vat-
tenmassan sammanpressas emellan klippor och hälleberg, den
oändliga mängden af större och mindre rivierer, danade af natu-
ren och menniskohand, de egendomliga mineralierna på stränderna
och i vattnet, allt detta var både omvexlande och intressant,
liksom det ock är öfverraskande att här finna sådana rent
nordiska växter, som Pedicularis sceptrum Carolinum, Tofjeldia
borealis, Dianthus alpinus och superbus cet. Der elfven nedan-
för fallet utvidgar sig ser man icke mera dessa mörka, tunga
vattenmassor, utan blott skum och fradga välla upp. Karl den
som vid Taivalkoski först fått sin båt och last i ordning; ty nu
har kamratskapet upphört. Enhvar skyndar sig, den ena till
ett, den andra till ett annat af de många fiskeställen eller pator,
som förekomma under färden till elfsmynningen, för att uttaga
laxlotter och inpacka laxen m. m., under det andra, som ej hafva
laxlotter här nere i Kemi socken, afresa direkt till marknaden
eller till sina kunder och slägtingar. Man tränger sig fram vid
Haara och några andra laxpator genom en öppning, så smal, att
en båt med möda kan fås derigenom. Någon gång fastnar båten
deri. Då är yxen genast till hands för att vidga öppningen.
Jag hade fått nog af uppehållet vid Taivalkoski och tagit plats
i en båt, som utan uppehåll for fram. Redan till Sigtuna by
synes det vackra tornet på Kemi kyrka, hvilken vi snart upp-
nådde, ty från Taivalkoski har man dit endasten och en half mil.

Under en sträcka af 60 mil kan man glida fram på detta
strida vattendrag. Vi hafva följt det åt från dess obetydliga bör-
jan i Mutenia å, sett det småningom tillväxa och slutligen med
stolt jättekraft framdrifva sin ofantliga vattenmassa, hvilken det
klädt i skum och fradga, till det ställe der det slutar sin
bana. Jag steg i land och begaf mig till den närbelägna
gästgifvaregården, glad öfver att efter en långvarig färd hafva
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uppnått en ort, hvarifrån allmän landsväg och annat fortskaff-
ningsmedel, än hvad jag härin tills begagnat, stodo mig till buds.
Jag blef här artigt emottagen af en ståtlig och välklädd man
och af honom införd i gästrummet. Till min öfverraskning fann
jag der ett talrikt sällskap af fruntimmer, h vilka af husets vär-
dinna voro inbjudna på kaffe. Rummets väggar pryddes af flere
vackra speglar; en vacker kaffeservis stod på bordet, och serve-
ringen ombesörjdes, på värdinnans anhållan, af några bland de
unga damer, som voro hennes gäster. Det hela gaf intrycket af
mycken trefnad och hade gjort det än mera, om värdinnan min-
dre ofta hade gått omkring i det glada sällskapet för att ur sin
vackra snusdosa bjuda snus, som hon skrytsamt uppgaf vara
köpt i Stockholm och af henne parfymeradt med luktvatten och
med campher bemängdt brännvin. Sedan jag lemnat sällskapet,
begaf jag mig till den närbelägna kyrkplatsen med sina två
stenkyrkor och den tredje under uppförande af enahanda mate-
rial. På samma backe, der kyrkorna voro belägna, stod en
byggnad, afsedd till tingshus, men som nu, medan arbetet med
kyrkobyggnaden pågick, användes till förvaring af kalk, äfven-
som ett par andra uppsnyggade, ehuru illa uppförda allmänna
hus, men — socknen till heder — ingen skampåle eller spöstolpe,
hvaraf man icke skall hafva behof, vare sig sedan att nittonde
århundradets civilisation redan trängt så djupt in hos ortens
hyfsade allmoge eller att man känner tillräckligt djup afsky för
spöstolpens blodbad, för hvilka till och med djuren fasa. Och
finnes tilläfventyrs någon usling, hvilken blifvit till den grad
förnedrad, att han klädt kåken, vill man knappt lemna honom
boningsplats på sina utmärker, än mindre antaga honom i annan
tjenst än såsom nkoskimies" vid Taivalkoski, om han dertill duger.

Jag besökte sjelffallet dessa kyrkor. Den äldsta af dem,
Michael, liknar fullkomligt öfriga i landet under 14:de och 15:de
århundradena uppförda mindre stenkyrkor. Den står på låg och
sluttande mark. De två andra kyrkorna hafva ståtligare läge.
Jag inträdde först i den gamla helgedomen, dit man kommer
genom ett dunkelt hvalf. Det som der främst fäste min upp-
märksamhet, var en stor mängd apostla- och helgonbilder, hvilka
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lågo fösta i högar invid väggarne, i skrubbar, kring golf och gån-
gar, der de släpade i fötterna på den besökande. Länge dröjer man
icke der, innan man åt den, som är fremmande, förevisar Rungii
graf — om det kan kallas graf, ty hans lik ligger i en söndrig
kista under kyrkogolfvet, der det är åtkomligt för allas blickar.

Nikolaus Rungius blef Kyrkoherde i Kemi 1615 och dog
1629. Han var sin tids mest utropade predikant i trakten och an-
ses än såsom helgon. Utom andra framstående egenskaper som pre-
dikant, omtalas än hans anda och kraft i bönen. Trakten led en
sommar af ovanlig torka, växterna vissnade, säden grodde icke,
och man förutsåg hunger och elände. Herr Nikolaus kallade
då folket till gemensam bön i kyrkan. Medan han här förrättade
bön, utsträckte han sin arm och sade: flså sannt denna arm och
hela min kropp efter min död icke skall förvandlas till stoft
och aska, utan förblifva hel till domedagen, förbarmar sig vår
Herre öfver oss och fuktar jorden före solens nedgång, om edra
böner äro allvarliga och i förenen dem med mina". Han blef
bönhörd, och såsom han bad, så skedde. Till hans döda kropp,
som än är oförmultnad, gör hvarje Kemibo åtminstone en gång
sin vallfart. Man vill likväl icke länge vistas här bland de döde;
man anser dem för heliga och unnar dem ro under det gamla
ärevördiga hvalfvet, som gömmer dem i sitt sköte. Dyster och
nedslående var vandringen ibland dessa otaliga sköfLade och van-
vårdade helgonbilder i den gamla helgedomen, hvars mörka hvalf
påminte om den stilla aftonskymningen och hvars nedtrampade
helgonbilder talade till det stora sällskapet, som nu fyllde kyr-
kan, om en förgången tid med annan åskådning. Först efter
det man lemnat templet, begynte man berätta legender om Run-
gius. De skulle visserligen kunnat vara upplysande för bedö-
mandet af tidsandan i Kemi nu och då; men då jag glömt en
stor del af dem, kunna äfven de få jag påminner mig förbigås.

Bedröfligt var att se detta åldriga, år 1519 uppförda tempel
förvandladt till vintergraf och dess prydnader till skräp. Byggnaden
är af särdeles fast och starkt arbete, men endast 35 alnar lång och
22 alnar bred. Den kunde slutligen icke inrymma den folkmängd,
hvartill församlingen vuxit. De oräkneliga helgonbilder, som än
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finnas qvar, äro särdeles väl skurna i träd, men de flesta äro,
såsom sagdt, nedvräkta från sina platser och fallna i stycken;
en del ligger i grafvarna under kyrkan, ja till och med utka-
stade kring kyrkogården. Det såg ut som om en fiendtlig plun-
dring nyligen skulle öfvergått helgedomen. Önskligt vore att
någon af aktning för konsten och för att bevara våra forntida
minnen ville rädda helst några af dessa dyrbara arbeten undan
total förstörelse. Då jag knotade öfver förfarandet med dem,
svarade man mig helt kallt: nde hafva öfverlefvat sin tid". Men
som minnen från forntiden hade de dock förtjenat ett bättre öde;
ty en stor del förrådde skicklighet och konstfärdighet hos sin
mästare. De föreställde Apostlar och Jesu lärjungar, Profeter och
martyrer. De flesta tycktes vara af en fots höjd. Af dem såg
jag under marknadstiden en flytande längs floden ut emot skär-
gården. Den hade ena handen tryckt mot hjertat och tvänne
stora nycklar derunder. Jag ansåg honom föreställa Petrus och
hade önskat bilden ett bättre öde. Den uppfiskades och förvaras
nu i ett köpmanshus i Uleåborg.

Ehuru detta bergfasta gamla tempel kunnat ombyggas till
korskyrka eller utvidgas genom annan tillbyggnad, vidtogs år 1794
med en ny kyrkobyggnad, som, enligt tidens smak, gjordes mera
prålande. Den står midt emot den gamla, på vestra sidan om
landsvägen, är mycket rymlig och uppförd i Grekisk stil samt
prydd med pelare och torn, i hvilket hängde tvänne stora klockor,
hvilka icke litet lära hafva påskyndat kyrkaris förfall. Arbetet
fulländades år 1799 under den i Österbotten kända kyrkobygg-
mästaren Riifs ledning. Om orsaken till att denna vackra bygg-
nad misslyckats hör man många, hvarandra motsägande berät-
telser. Att härvid snålheten bedragit visheten, deri stämma alla
öfverens. Knappast var byggnaden fullbordad, innan muren på
vestra hörnet begynte visa ganska farliga remnor, hvilka här-
rörde deraf att den delen af kyrkan stod på sank mark. Orsa-
ken till denna oförsigtiga placering skulle hafva varit den, att
man derigenom hade beqvämare tillgång på vatten för murnings-
arbetet. Man påstår äfven att byggmästaren, hvilken för en del
af byggnaden var entreprenör, illa grundat för densamma. Andra
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säga att för grundningsarbetet skulle användas socknedagsverken,
men att de icke utgingo till det antal de bort, ej häller alltid
af dugligt folk, emedan den mest arbetsföra delen af befolkningen
sommartiden var upptagen vid laxfisket. Då säges byggmästaren
hafva låtit sammankalla socknemännen till rådplägning om grund-
ningsarbetet, hvarvid detta ansetts vara så tillfredsställande utfördt,
att uppförandet af sjelfva kyrkan omedelbart kunde företagas.
Så skulle derpå äfven hafva skett, men med ofvannämnda led-
samma påföljd. I många år hade man redan fruktat för lifvet, då
man besökte detta Herrans hus, och år 1819, då Kejsar Alexander I,
på väg från Torneå, reste här förbi, fann han kyrkan nära sin
undergång. På Kejsarens fråga, hvarföre den illa grundade
kyrkan icke blifvit ombyggd, blef svaret att Kemi socknebor äro
fattiga och urståndsatta att mäkta med ett sådant arbete, hvarpå
den milde monarken befallte att den skulle ombyggas på allmän
bekostnad. I följd häraf blefvo 59,133 Ebl. 55 kop. B:co assign.,
hvartill kostnadsförslaget uppgick, af allmänna medel utanord-
nade för uppförandet af en ny kyrka i Kemi. Denna stod nu
under arbete. Till denna nya byggnad hade det behöfliga virket
kunnat tagas ifrån den år 1799 färdigvordna kyrkan, och under
tiden hade den åldriga »Michael" kunnat begagnas till Grudstjenst;
men man ville låta den remnade kyrkan qvarstå som prydnad
på sin vackra plats. Den nya kyrkan, hvartill ritningen upp-
gjorts af Engel, uppfördes åren 1824—1827 af kyrkobyggmästa-
ren Erik Korp. Den är 58 1/2 aln lång, 35 alnar bred och 15 l/2

aln hög, med torn för klockorna i kyrkans vestra ända. Förrän
dessa tre nära hvarandra ännu stående stenkyrkor skola tvänne
träkyrkor hafva funnits i Kemi. Den ena ifrån Biskop Hem-
mings tid *), i närheten af nuvarande Valmari hemman på ett
ställe, som än kallas Kirkkoniemi, och den andra, hvilken under

*) Att i Kemi redan vid denna tid funnits sockneprester, finner man
af Konung Magnus stadga om presterättigheterna i Österbotten, gifven år
1335, »på Varfrua dagh Nativitatis". Denna förordning inledes med föl-
jande ord:

Wij Magnus med Gudz Nadh, Sveriges ok Norgis Konung, ok Hem-
ming med sama Nadh, Biscop i Abo, helsom jder, älskeliga Kirkiopreste
ok mene almoghen, som byggen ok boen i Salu ok Kim Aboes biscops-
döme, kerliga met Gudh ok vare Nadh.
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ofreden år 1517 blifvit af fienden uppbränd, i närheten af nuva-
rande Vaikko hemman. Ifrån forntiden har man för kyrkan
räddat några vackra silfverpiecer, ibland dem en förgylld silfver-
kalk med inskription i munkstil på foten, på hvars andra sida
läses: flKiemi Kyrkian tillhörig. Opfeiat 1730". På pätenen finner
man äfven munkstil och årtalet 1250, som det tyckes, tillkommet
i en sednare tid. En vacker silfverkanna för communionvin
samt obetydligt annat af samma metall har äfven för kyrkan
räddats från äldre tider undan förstörelsen.

Kemi moderkyrka är belägen 12 3/4 mil åt NW ifrån Uleå-
borg samt 2 1/2 mil österom Torneå stad. Socknen gränsar i W
till Neder- och Öfver-Torneå, i N till Rovaniemi, i NO och O
till Kuusamo och Pudasjärvi, i SO till Ijo och i S till Bottniska
viken, som här på flera ställen är öppen, men på andra åter har
större och mindre holmar, hvilka, likasom ock delvis hafssträn-
derna, utgöra goda ängslägenheter. Ehuru här finnas ganska många
höjder och berg, såsom landtryggen Kivalo med dess afgrenin-
gar Ala- och Ylipenikat, Sompavaara, Kirakkavaara, Tainivaara,
Lumivaara och Konttivaara, äfvensom Vammavaara, Kätkävaara,
Törmävaara, Suvannonvaara, Paakkolanvaara, Rovavaara och
Sivakkavaara, alla synliga till Kemi vattendraget, så förekomma
dock, särdeles i Tervola och Simo kapell ganska vidsträckta
mossar, hvilka troligen utgöra hälften af socknens area. Endast
ett fåtal i sednare tider anlagda hemman äro belägna aflägset från
vattendragena. Alla gamla hemman i socknen äro anlagda dels
vid elfstränderna, dels vid hafskusten, och omedelbart vid åker-
gärdena vidtaga i allmänhet vidsträckta kärr och mossar, hvilka
man hvarken mäktat, eller ens ansett för nödigt eller nyttigt att
uttorka, ehuru derigenona icke allenast den odlingsbara ägovidden
skulle ökas, utan äfven frosten aflägsnas och boskapspesten und-
vikas. Denna uttorkning skulle dessutom här lättare kunna
verkställas än på flere andra orter, då många kärr och myror
äro belägna nära elfven och dess många tillflöden.

Den mest bebodda delen af socknen ligger dock nära hafs-
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kusten, der klimatet är mera tempereradt och jemnt, och man
klagar icke här så mycket öfver brännande hetta på sandig mark
som högre uppåt elfven. Men sommarens ankomst vill här draga
något längre ut på tiden än högre upp. I Rovaniemi och Kemi-
träsk, ja till och med i Sodankylä och Enare, sker vårsådden
derföre ock tidigare än i Kemi. Detta härrör deraf att hafsisen
ligger här till slutet af Maj och ofta ända till början af Juni
månad, äfvensom att snön om vintrarna icke är så djup som
der uppe, hvilket här vållar djupare kale i jorden. I medlet af
Maj skjuter Kemielf gemenligen, men i träsken och å ström-
fria ställen ligger isen dock längre. Löfsprickningen sker första
dagarne af Juni månad. Boskapen slappes äfven då ut och tages
in de sista dagarne af September eller åtminstone med Oktober
månads ingång. Snö faller vanligen redan i början af sistnämnda
månad, men blir qvarliggande först mot slutet deraf, då ock is-
sörjan i Kemielf begynner gå och isen, om ej synnerlig blida
inträffar, lägger sig. I anseende till markens jemnare yta är
orten ej så illa utsatt för vindar och stormar som de öfra sock-
narne, hvarföre väderqvarnar redan 1/2 mil ofvanom kyrkan öfver-
allt anträffas. Nordan, sunnan, nordost och sydvest skola vara
de mest rådande vindarna. Vest- och nordvestvindarne blåsa
ej ofta och vara icke länge; och ännu sällsyntare skola ost- och
sydostvindarne vara; men inträffa de med regn, äro de lång-
variga, hvarföre man i orten om dem säger:

Iästä ikuiset tuulet,
Iästä ikuiset satehet,
Iän ilmat ilkeimmät,
Iästä ikuiset pouat,
Iän pouat ponnettomat.

Ehuru de flesta hemman äro belägna icke långt ifrån hafs-
bandet, är man likväl här mera utsatt för frostskador än i Rova-
niemi och Kemiträsk. Orsaken till detta förhållande torde ligga
deri, att jordbruket här ännu är mera i sin linda än der uppe.
De ouppbrukade, fuktiga och sanka mossarna, hvilka ligga nära
intill de illa dikade åkrarne, bibehålla långt in på sommaren



käle och utöfva derföre jemte de många forsar, åar och bäckar,,
som flyta genom och förbi åkrarne, en menlig inverkan på Kemi
sockens jordbruk. De hemman, hvilka ligga vid hafsbandet, sjöar,
öppna fält eller nära stillaflytande större vatten, eller hvilkas
åkrar vetta mot söder, äro mindre utsatta för frost. Skulle
socknen äga större folkmängd, så att det högst förmånliga lax-
fänget ej behöfde bedrifvas på jordbrukets bekostnad, eller bön-
der och bondesöner använda den tid af året, som de äro lediga
från laxfisket, för jordbruket och ej hufvudsakligast till landt-
handel och dermed förenadt kringflackande, skulle mycken all-
män vinst befordras och befolkningen icke vara nödsakad att
vintrarne igenom ifrån städerna och de mot Lappska gränsen be-
lägna Eovaniemi och Kemiträsk socknarne afhemta sitt behof af
spannmål. Jordmånen är i allmänhet icke ofruktbar, utan tvärtom
på många ställen bördig, och idogare jordbrukare skörda i goda
år af rågen till och med 25:te ä 30:de kornet samt af kornet
10:de. Dock må anmärkas att rågen sås så glest, att en tunnas
utsäde upptar samma åkervidd som 4 å 5 tnr korn. Rågen miss-
lyckas dock här oftare, ty brodden går ej sällan ut under vin-
tern, samt hinner sednare till mognad än kornet, hvarföre mången
alls icke odlar råg, andra endast obetydligt. Men i Kemiträsk
och Rovaniemi finner man sin uträkning vid att beså lika stor
del af åkrarne med råg, som med korn, ehuru rågen icke sällan
måste skäras såsom grön.

På kalksten finnes öfverflöd såväl i moderförsamlingen som
i kapellen. Qvarnstenar fås ifrån Törmävaara och andra berg.
På Kallinkangas och flera andra ställen finnes ganska tjenlig
sten till stenhusbyggnader. Denna stenart har fått namn af
flokalk, men kan ej räknas till kalksten, emedan den ej fräser
för syror, utan är en art sandsten och skall innehålla äfven lera.
Den låter utan stor möda bryta sig ifrån berget med jernstör och
klyfver sig lätt i tjockare och tunnare skifvor samt ligger redan
i berget till större delen i sådana, så jemna som om de vore
skurna. Till färgen är bergarten ljus. Alla dessa tre kyrkor,
hvilka ännu här stå bredvid hvarandra, äro byggda af sådan
sten, bruten ifrån det närabelägna Kallinkangas. På begge



sidor om Taivalkoski fors finnes hornblendeskiffer i djupa lager
på en sträcka af l/8 mil i längd och 20 ä 30 famnar i bredd,
och sjelfva elfven flyter här i en bädd af samma stenart, såsom
man kan se af de klippor, hvilka sticka fram mellan böljorna.
Denna skiffer är tung och till färgen mörkgrå samt ganska eld-
fast, hvarföre den på många ställen i socknen nyttjas till eld-
städer och föryttrades för någon tid sedan mycket till Torneå
•och Rovaniemi socknar. All den sten, som användes till detta
behof, uppbrytes på vestra sidan af elfven, emedan den der är
mycket eldfastare än den, som finnes på den östra stranden. Till
utseende och färg lika skifferart finnes 3/4 mil ofvanom Taival-
koski inom Tervola kapell, äfven här på begge sidor om elfven,
men den är der lösare och lättare samt ej eldfast. Emellan mo-
derkyrkan och Taivalkoski finnes äfven svart hornblende i stå-
ende lager under långa sträckor på begge sidor om elfven; men
den är än mera lerblandad och lös än den vid Taivalkoski. För
öfrigt bestå stenarterna, liksom uppåt Kemi Lappmark, af granit,
röd fältspat, qvarts, glimmer m. m. Gediget guld har anträffats
uti några lösa kalkstenar i närheten af Kemielfs utlopp och i
-sednare tid äfven utvaskats ur sanden i Kemielf.

Socknens areal uppgifves till 52 Svenska qvadratmil *),
hvaraf enligt samma källa endast 1,UB qvadratmil skulle uppta-
gas af vatten, då likväl Simojärvi sjö ensam nästan motsvarar
denna vidd. Dess längd ifrån Kemielfs mynning till Rovaniemi
sockens gräns utgör längs elfven 6 1/3 mil, men ifrån Simoelfs
mynning till öfra ändan af Simojärvi räknas 18 mil eller något
derutöfver. Bredden är omkring 6 mil. Den vida sträckan emel-
lan Kemi- och Simoelfvar är alldeles obebodd. Kemi och Rova-
niemi socknar äro till åker och äng storskiftade, men icke de
högre uppåt elfven belägna socknarne. Skogs- och utmärker äro
äfven i Kemi än oskiftade, hvarföre jordtorpare icke finnas här,
och under sådana förhållanden kunna torp ej heller med förmån
anläggas, då den vidsträckta allmänningen står för hvar man
öppen för anläggning af nybyggeshemman, torp och backstugor.

*) Kongl. Finska Hushållningssällskapets Handlingar. Andra To-
rnen, sidan 80.
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År 1840 utgjorde folkmängden i Kemi 4,418 personer,
hvaraf belöper sig på moderförsamlingen 2,222, på Tervola 1,373
och på Simo 823, fördelade på 125 5/e oförmedlade eller 81 27/48
förmedlade mantal. År 1749 var den dock redan 2,015. Den har
alltså på 91 år något mer än fördubblats. Att folkökningen icke
varit större, dertill äro flera orsaker samverkande. Andra orters
erfarenhet bevisar, att der jordbruket vanvårdas och fisket är
hufvudnäring, der tilltager folkmängden endast långsamt. Detta
har äfven här besannat sig. Menligt har här i detta afseende
verkat äfven barnens vanvård samt många olyckor, som denna
socken ej mindre i förra än i sednare tider fått vidkännas deri-
genom att en mängd personer drunknat i de äfventyrliga for-
sarne och det vådliga hafvet. Mycken ekonomisk förlust har
derjemte förorsakats af sjukdomar bland boskapen, hvilket i sin
mon kunnat verka hämmande på folktillväxten. På tjenstefolk
vore mycken brist, om ej Sodankylä, Kemiträsk och Rovaniemi
försedde socknen med drängar och pigor. Ty en betydlig del af
socknens egen lösa befolkning af mankönet tager ej årstjenst,
utan idkar om vintern gårdfarihandel och arrenderar för somrarna
laxfisken. Ofta lefva de äfven ogifta. Men oaktadt folkmängden
icke är stor och jordeboksmantalen icke heller många, är Kemi
pastorat en god bit för Presterna. Ty Kyrkoherdens afiöning upp-
går här till minst 6,000 Rbl. S:r, och Kapellanerne hafva till-
sammans en inkomst, som uppskattas till 2,000 Rbl. S:r. Detta
beror hufvudsakligast af laxinkomsten.

Biskoparne i Upsala och Åbo stredo sinsemellan länge om
rättigheten till tionde af fångsten från den laxrika Kemielfven,
hvaraf de på platsen tjenstgörande Presterna hade blott obetyd-
lig inkomst. I början af Gustaf I:s regering, eller åtminstone
ännu år 1531, hade, såsom man finner af äldre handlingar, Ka-
nikerna i Åbo anammat laxtionden ifrån elfven; men sednare
finner man icke vidare i uppbördslängderna några anmärkningar
om detta deras intrång i Upsala Biskopens redan tidigt med
kunglig stadfästelse bekräftade rätt dertill. Efter den evange-
liska lärans införande i landet tillegnade sig Kronan laxskatten,
och KjTkoherden hugnades med laxtionde; dock, som det tyckes,
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ännu icke under Gustaf I:s regering, eller åtminstone ej omedel-
bart efter 1531, utan synas Kyrkoherdarne, likasom ock Kapel-
lanerna, ännu någon tid framåt hafva fått åtnöja sig med hvad
på deras lott såsom delegare i fisket utföll och hvad folkets väl-
vilja lade dertill.

Kemi sockens laxfiske kan, utan öfverdrift, beräknas gifva
till afsalu 2,000 tunnor salt lax, som i regeln torde lemna i ren
behållning 20 Rbl. S:r per tunna, eller tillhopa 40,000 Rbl.,
hvilket gör närmare 30 Rbl. per person. Dessutom säljes be-
tydligt taimen, sik,. strömming och nejonögon *). Denna rika källa
till penningeinkomst och bristen på folk gör att man här ännu
nästan alls icke tänkt på anläggande af nyttiga industriela verk,
än mindre på den besvärliga tillverkningen af tjära eller på od-
ling af lin, hampa eller tobak m. m. För laxfisket i Kemielf
betalas i arrende till höga Kronan af laxbolagets intressenter 55
tunnor salt lax, som utgår efter årets markegång i penningar;
för Ijo elf 45 tunnor och för Uleå 35 tunnor. Emedan dessa
socknars första inkomstkälla varit laxfiske, så bära de ock i sina
socknesigill symboler deraf. Så har Kemi socken i sitt sigill en
lax med bokstafven K på ryggen. Ijo sockens sigill föreställer
tvenne mot hvarandra simmande laxar, och Uleå sockens ett i en
flod utspändt nät **).

I förhållande till sin stora utsträckning är Kemielf ovan-
ligt fattig på sjöar. Endast några af dess bielfvar, särdeles
Raudanjoki, rinna genom större och mindre träsk. På hela sträc-

•) Kemielf ansågs i äldre tider hafva gifvit 3,000 tunnor lax årli-
gen; se Dalins Svea Rikets Historia, 2 delen pag. 409, och Mathesii Disp.
De Ostrobottnia.

**) De öfriga österbottniska socknarna, mindre väl lottade af natu-
ren, hafva icke så ståtliga vapen. Sålunda har Rovaniemi i sitt sigill en
spade och en gräfta; Pudasjärvi en björn; Karlö en sjöfogel: Limingo tre
loar på åttkantigt fält; Siikajoki tre sikar; Pyhäjoki tre vesslor; Kala-
joki en ren; Lochteå en smältugn och en smedja; Kelviå en bäck, upprin-
nande ur ett kärr, och en flodstrand beväxt med furor, af hvilka en har
en yxe hängande på en gren; Gamlakarleby en sköld med tre kronor, under
hvilka ett djur är afbildadt; Pedersö bokstafven P; Lappo en man ri-
dande på en björn och med en klubba i handen; Vörå en björnklo med
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kan emellan Kemijärvi och hafvet genomlöper Kemielf icke något
annat träsk än det lilla Juujärvi och det lika obetydliga Ylikylän-
järvi, der Kemielf upptager Ounasjoki. De öfriga lugn- eller spak-
vattnen äro högst obetydliga, såsom Kuolasuvanto, Kirkon- och
Hautionjyrhämä samt Muurolansuvanto inom Rovaniemi äfvensom
Suvanto inom Kemi socken, oberäknadt några än mindre sådana.
Insjöfisket här uppe omfattar hufvudsakligast sik, abborre, gädda,
harr m. m. Ål, id och sarf fås endast obetydligt. Gers och benlöjor
bryr man sig icke om. Den fattige fiskarens lott försvåras än mera
derigenom, att han, aflägset bosatt som han är, saknar tillfälle till
annan arbetsförtjenst och i brist på salt måste konservera den fisk,
som ej kan genast afsättas, genom torkning, hvilket ej lönar sig
med insjöfisk. Ladugårdsskötseln skulle onekligen bära sig bättre,
men dertill behöfdes större tillgångar, och den som har sådana,
slår sig icke ned i ödemarken.

Den befolkning, som nu är bosatt vid Kemielf, utgör, lik-
som den vid Torneåelfs vattensystem, en blandning af Savolaksare,
Karelare och Lappar. Karelarene kommo öfver Landtryggen
genom Kuusamo Lappmark ifrån Kem och andra till Hvita haf-
vet utfallande vattendrag samt gåfvo floden här benämning efter
hufvudfloden i sin hemtrakt. Deras ankomst till orten inträffade
långt tillbaka i hednatiden, och Erkebiskop Hemming träffade
dem redan 1345 vid elfvens utlopp. De medförde hit sina seder
och bruk. Såsom ett laxfiskande folk lemnade de vid sitt antag
alla orter på sidan, som ej voro laxgifvande. De nedsatte sig
således icke i Kuusamo och Kemiträsk, genom hvilka orter de
kommo hit. — Först efter christendomens införande i trakten hafva
representanter af den Savolaks-Österbottniska förgreningen ifrån
dåvarande Uleå och Ijo socknar dit inflyttat, medan landet än
tillhörde Lapparne och beboddes af dem. — Karelarene bosatte

ett kors å hvardera sidan; Mustasaari en man, som slungar ett spjut mot
en skäl; Lillkyro en urna med buskar och örter; Laihela en ekorre; Stor-
kyro en björn; Ilmola framdelen af en björn; Malax en båt med mast och
segel; Närpes och Lappfjärd ett hjerta, omgifvet af en krans; Lappajärvi
•ett skepp, seglande för fulla segel (ett sådant finnes äfven i kyrkan hän-
gande vid ett rep, som är fästadt i taket).
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sig icke enstaka, utan i större grupper, dels för gemensamt för-
svar, dels emedan i deras hemort bosättningen var sådan. Sina
första fasta boningsplatser tyckas de hafva haft i de fordom på
orten ryktbara byarne nära Bottniska viken, i de trakter, der
Kemi- och Torneåelfvar falla ut i hafvet, samt i den urgamla byn
Rovaniemi, medan Lapparne den tiden bodde norr- och österom
dem samt äfven emellan dem i skilda byar. Att äfven de, som
flyttade hit ifrån Hvitahafssidan, småningom kommit i blandning
icke allenast med sina grannar Svenskarne, utan äfven med Lap-
parne och de sednare hit anlända Savolaksarene, skönjes tydli-
gen. Traditionerna förmäla att de lefvat stundom i vänskapligt,
stundom i fiendtligt förhållande till sina grannar. Här idkade
de ett mycket indrägtigt fiske om somrarna och drefvo om vint-
rarne handel med Lapparne och sina stamförvandter öfver den då
mycket trafikerade landsträckan emellan Botten- och Hvita-hafvet.

Dessa Karelare oroade till en början icke ortens gamla
innevånare Lapparne, utan läto dem länge i fred besitta sina
gamla byar i Lapinniemi, vid Narkaus och på andra ställen. De
inrättade laxfiskelägen först i Rovaniemi och Muurola. Rovaniemi
var i hednatiden en så stor by, att den redan före christendo-
mens införande härstädes fördelade sig i två byar, Ylikylä och
Alakylä. Dessförinnan hette nuvarande Ylikylänjärvi sjö Näsmä-
järvi. Den än i Birkarlarnes tid stora byn var den tiden belä-
gen bakom nuvarande Törmänen och Maunu hemman på ett ställe,
som nu kallas Martinkangas, der man än kan se oräkneliga rui-
ner efter hus och eldstäder. Traditionen förmäler att byn, då
den som mest florerade, kunde utsända 250 bågar på jagt och
i fält samt att den var 1/8 mil lång och så tätt bebodd att en
katt kunde öfver taken springa ifrån ena ändan af byn till den
andra. Att de bott tätt, likasom de fiskande Ryska Karelarene
vid Hvita hafvet än bo i voloster, kan man se af dessa ruiner.
Skattebågarnes antal i jordeböckerna från Gustaf I:s tid finner
man dock icke vara högre än 70. Sannt är väl att ofta flere-
män den tiden skattade för en båge, ehuru egentligen hvar man,
som orkade bära bågen i skogen och fånga djur, hade bort er-
lägga hel bågafgift, men så skedde icke alltid; ty flere skattade
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endast för l/2 och 1/4 båge. Länge lefde de här utan åkerbruk,
endast af laxfiske och handel.

Härifrån utflyttade den Karelska förgreningen upp efter
Ounasjoki ända till Patokoski, der den öfversta laxpatan är
belägen. Vid Kemi vattendraget, ifrån Antila gästgifveri uppåt,
bodde då ännu Lapparne, hvilka lära länge bibehållit sig äfven i
nuvarande Tervola kapell och på den par mil långa sträckan ifrån
Muurola uppåt till närheten af nedra Oinas hemman i Rovaniemi
socken, der enligt traditionen funnits och inbyggarne allt ännu
förevisa stenrösen och eldstäder, uppförda icke i den fornkarel-
ska, utan i den Lappska stilen. De många redan i jorden ned-
sjunkna stenrösena i Korkalo och Rovaniemi äro deremot ej af
den beskaffenhet som lemningar efter Lapparnes eldstäder. Byns
ruiner hafva ett utseende, som i minnet återkallar byarne vid
Hvita hafvet. I Lapinniemi och vid Muurola tyckas stenlemnin-
garna deremot vara af Lappskt ursprung. Oinas är det enda
stället ifrån Rovaniemi kyrka nedåt, der man inom Rovaniemi
socken finner spår till stenafgudar, genom hvilka Lapparnes af-
gudadyrkan skilde sig ifrån Finnarnes. En gammal visa ifrån
hednatiden förmäler, att Sames folk först i Lappmarkeu lärt sig
stendja-kan. Kanske der träden upphörde att växa? Ännu efter
det man i Rovaniemi vidtog med åkerbruket och ifrån de tätt
bebyggda byarne Rovaniemi och Korkaloniemi, d. v. s. Ylikylä
och Alakylä, begynte att utflytta till tjenliga hemmanslägenheter,
hvilket inträffade vid den tid, då Gustaf I regerade i Sverige,
påstår folktraditionen några utflyttningar ifrån Ryska Kem hafva
skett åt Keminhaara, såsom t. ex. Mommo och Viiri slägterna i
Kemihaara by. Ännu i mina barnaår uppgåfvos de af folket
vara Vienan eller Venäjän sukua. Af ,,Vienalaiset" har nemligen
benämningen „ Venäläiset" uppkommit. I Sydvestra Finland visste
man deremot ej af benämningen Vienalaiset eller Venäläiset, utan
benämndes de der nRyssät".

Den Lappstam, som den tiden bodde i trakten, var
icke den egentligen nomadiserande Lappen, utan hörde till den
nu österom Kölen vistande Skogslappstammen, af hvilken spår
än finnas i Enare, Kuolajärvi och åt Ryska sidan vid Maanselkä.
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Till denna förmodan gifva likheten i stenrösen och gemensamma
namn, såsom Sarrio, Sarre, Muuro, Kauko m. fl., anledning.

Efter åkerbrukets införande i trakten ifrån Rovaniemi till
elfsmynningen anlände till orten ifrån Uleå sidan den Öster-
bottnisk-Savolaksska förgreningen, icke i stora grupper, utan blott
några i sender. Denna koloniserade i början af 17:de århundra-
det Kemiträsk, hvarifrån den spridt sig åt K iti nen och Luiro
elfvar samt åt Kuusamo sidan. Inflyttningen har likväl varit
så stark, att befolkningen nästan oforändradt bibehållit både sitt
språk och uttal, samt kan på grund deraf med säkerhet åtskiljas
ifrån den Karelska inflyttningen i Rovaniemi och Kemi socknar.
I Öfver-Torneå är blandningen af Savolaksare och Karelare störst,
i Muonionniska, Enontekis och Kittilä minst. Denna sednare in-
flyttning är af så färskt datum, att man af berättelser och ännu
dels hos bönder, dels i kyrkoarkiven befintliga skriftliga hand-
lingar finner, ifrån hvika orter många ännu bestående slägter
härstamma eller inkommit. Vanliga orsaker till de sednaste in-
flyttningarne hafva varit dels krigsoroligheter, dels missväxtår.

Men den Karelska inflyttningen längs Ryska Kemfloden är
gammal, ooh äldre än Birkarlatiderna, samt derför insvept i dunkel.
Den slog sig ej ned vid bördiga ängslägenheter, utan der laxen
beqvämast kunde upptagas, och den markerar sig än med tydliga
spär på de trakter, der de fordna marknaderna höllos. Denna
inflyttning till Kemi, Rovaniemi och Neder-Torneå har påtagligen
skett i större skala på en gång och icke genom enstaka familjer,
såsom fallet varit med Savolaksare och Ulåiter m. fl., hvilka
sednare inkommit till orter, som än icke voro af Karelare upp-
tagne eller som af Lappar innehades och med seghet bibehöllos.
Genom giftermål och bosättning äro dessa förgreningar på många
ställen sinsemellan så uppblandade, att de numera icke med
säkra gränslinier kunna åtskiljas. Ifrån Rovaniemi och Hieta-
niemi (vid Torneåelf) kyrkor nedåt elfsmynningarne finner man
ganska många namn på orter, hemman och slägter lika med
dem, som anträffas i Kemska kretsen i Ryssland, och i språket
förekomma stora likheter, likasom man i klädsel, redskap, hus-
geråd, seder och bruk hos det gamla folket här än fann åtskil-
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ligt, som häntydde på gemensamt ursprung med befolkningen
derstädes; men icke långt från dessa kyrkor uppåt, der laxfisket
minskas, tyckes denna stamförvandtskap mer och mer förlora sig
och den Savolakska stammens kännemärken träda fram. Ju tyd-
ligare folket markerar den Karelska stammen, desto mera idkar
den handel och utöfvar den bättre än de andra. Den från
Lapparne utgående förgreningen är deri minst bevandrad.

Förrän sjöleden kring Nordcap år 1554 upptäcktes, tror man
Korkaloniemi hafva varit den mest besökta och bebodda af de
äldre byarne vid Kemi vattensystemet; ty det hette af gammalt:
Kolme on kuuluisaa kylää, pohjan perän piitaMlla: Toivolansaari
Torniossa, Korkalo Kemin kylässä, Kärkilahti (Kexholm) Karvia-
lassa (Karjalassa). Äfven Rovaniemi by var en af de större.
Denna by, som gifvit socknen sitt namn, har sin benämning af sin
belägenhet emellan åtskilliga höga berg, såsom Korkalonvaara.
Ollerianvaara, Nuuks- och Värj akanvaara, Lapinvaara, Santavaara.
Kedanvaara, Syväystenvaara, Piiritänvaara, Ounasvaara m. fl.
Sådana höga berg kallades i gamla Finskan Rövat och benämnas
på orten till en del så ännu. Korkaloniemi och Rovaniemi byar
sägas redan före christendomens införande härstädes hafva blifvit
af fienden plundrade och uppbrända. Så snart den katholska läran
här infördes, upphörde näfrätten, trakten fick njuta Åbo Bisko-
parnas och Svenska Regeringens hägn, utflyttningar begynte att
ske ifrån dessa folkrika byar och jordbruket att idkas. Redan
1581 var jorden här uppe beskattad. Rovaniemi by skattade då
för 74 l/2 skattemarker, 18 mantal och 22 bågar, Lautiosaari by
för 100 skattemarker, 18 mantal och 43 bågar, Korkalo för 22 V2
skattemarker, 8 mantal och 12 bågar; men ännu 1549 skattades
blott efter bågskatten. År 1599 uppbrändes åter under ofreden
hela Rovaniemi by, bestående af 19 mantal, hela Korkalo by,
som utgjorde 9 mantal, hela Muurola by om 5 mantal och hela
Jaatila by, 3 mantal. Uti Paakkola, Koroisniemi och Lautio-
saari undgingo detta år alla hemman förstörelsen; men i Koivu-

22
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k}Tlä lades 4 hemmans åbyggnader i aska. Rovaniemi fortfor
likväl ännu länge att vara anmärkningsvärdt såsom Birkarlarnes
handelsplats, och der afievererade Lapparne i Kemi- och en del
af Torneå Lappmark ännu länge derefter sina kronoutskylder.

Ännu efter åkerbrukets uppkomst och sedan man begynte
beräkna jordskatten i spannmål, smör m. m., idkade befolkningen i
Kemi, hvartill Rovaniemi då hörde, stark handel. Men denna
handel inskränktes år 1531 icke allenast för Kemi, utan äfven
för Torneå, Umeå och Ijo till Stockholm och Åbo, hvilket hade
till följd att handeln på Ryssland, särdeles utbytet af pelterier
mot säd, blef lifligare, och 1589 års förordning, som förbjöd nord-
liga Finland att handla med utlänningar, lärer i följd af de
många konfiskationerna icke litet bidragit till gränseoroliglieterna
här uppe och till de många härjningståg, som den tiden drabbade
landet på båda sidor om riksgränsen, ända till Hvita hafvets och.
Bottenvikens stränder. År 1602 utgick, mig veterligt, det första
förbudet för Birkarlar och andre att drifva köpenskap i Lapp-
marken på andra tider än två årliga marknader, hvilket sjelffallet
inverkade äfven på Kemiboernas handel. För öfrigt influerade
sjelffallet 15:de och 16:de århundradenas vacklande och restric-
tiva handelspolitik menligt äfven på förhållandena här. Men då
resolutionen på borgerskapets besvär af den 10 Dec. 1672, punkt.
V och VII, frigaf handeln med säd och victualier för landt-
mannen, skall ifrån denna tid ända till medlet af 18:de århun-
dradet en betydande sädeshandel hafva ägt rum emellan Bottniska
viken och Hvita hafvet öfver Rovaniemi, hvilket bland annat
bidragit dertill att befolkningen norrom Uleåborg under miss-
växtåren 1696 och 1697 icke led så mycket och att dödligheten
i följd af svält icke heller der var så stor som söderom Uleå-
borg. Ännu för femtio år tillbaka utgjorde, jemte handeln, för
hvilken Kemibon sedan äldre tider haft lust och böjelse, fiske
och jagt dessa orters egentliga utkomstkällor. Men efterhand
bidrog allmogens i Rovaniemi exempel äfven här till jordbrukets
iorkofran. Under denna tid har befolkningen i Kemi och Rova-
niemi gjort stora framsteg äfven i slöjder och kultur; men att
de derigenom blifvit lyckligare, det bestrida de gamle. Arbets-
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skickligheten och kulturen kunna väl stiga, men det religiösa
lifvet och sederna det oaktadt komma på förfall. Med fördo-
marnes förskingring och bildningens framsteg uppkomma väl
hos hvarje folk riktigare föreställningar, men dervid försvinner
ofta enkelheten i sederna, aktningen för dygd och de gudomliga
tingen och med detsamma afskyn för det onda. Och det lärer
icke kunna nekas att en del laster, ehuru förfinade, hafva till-
tagit; men brott af gröfre art äro i orten sällsynta. Äfven luxen
har i märkbar mon tilltagit. Penningen såsom ett medel att till-
fredsställa begäret efter denna skänker man derföre sin djupa
högaktning, och barnen öfvas tidigt till att uppskatta den, men
vänjas äfven tidigt vid flit och arbete. Ju mera man närmar
sig hafskusten, desto mera finner man hos befolkningen intresset
för handel och affärsverksamhet utveckladt och desto mera upp-
skattas menniskan, icke efter dess inre värde, utan efter siffran,
och man är kanske icke alltid så sträng i sitt omdöme, äfven

"om Handlandens vågskål icke för hvarje gång är fru Justitias.
Kemibon är till sin natur sjelfständig och frihetsälskande, något
förbehållsam och fallen för processer, men gästfri och modig i
att kämpa mot elementerna.

Men vare nu med allt detta huru som helst. Utvecklingen
har i hvarje fall äfven här gått framåt. Äldre personers bekym-
mer öfver tidsförhållandena kunna väl ofta vara grundade, men
äro också icke sällan framkallade af missuppfattning af den nya
riktningen, som icke i allt harmonierar med hvad de i sina kraft-
fulla dagar funnit vara godt och önskvärdt. Ett tilltagande sede-
förderf har för öfrigt varit en allmän klagan på alla orter allt
sedan Profeternas tid. Men om menniskoslägtet skulle så pro-
gressivt försämrats, stode det redan under fänaden, och man skulle
icke kunna tillräckligt loforda forntiden på den närvarandes be-
kostnad. Våldsamma uppträden, mord, oförsonligt hat och blod-
hämnd voro dock fordom ofta en följd af obetydliga tvister.
Falska begrepp och vidskepelser, misstänksamhet, ofördragsamhet
och hämndgirighet söndrade ofta de förtroligaste band. I seder-
nas förfining och i moralitet har nutiden dock hunnit långt fram-
om forntiden. Men huru mången ogillar ej en njutning, hvarutaf
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han ej mera är mäktig, klagar öfver tidens förderf och prisar
den dygdiga ungdomen på hans tid, ehuru hans ungdomsbragder
än kunna lefva i godt minne såsom ett bevis för motsatsen. Det
må man dock medgifva, att ett enkelt handslag fordom äfven här
kanske ansågs kraftigare och mera bindande än ofta nuförtiden
på stämpladt papper skrifna afhandlingar. Men hvar tid har sina
såväl goda som mindre goda sidor.

En svaghet hos Kemibon är hans fåfänga att vilja upp-
träda såsom herreman, hvilket icke verkar fördelaktigt på hans
ekonomi. En följd af denna sida i hans karaktär är påtagligen
hans vurm för granna hästar. Mig förevisades här, bland annat,
två sådana, hvilka hvardera kostat inemot 300 R:dr. Dessa voro,
liksom de bästa hästarne på orten öfverhufvud, köpta i Tavast-
land. De bättre hästarne inköras icke sällan till trafvare, hvilka
sedan för dyrt pris föryttras antingen på svenska sidan eller åt
rika hästvänner i Uleåborg, eller ock till Savolaks, hvarifrån de
gemenligen afgå till Ryssland. Åkerbrukets trotjenare, oxen, åt-
njuter deremot här icke sympatier. En bonde, som använde oxe
för plogen, fick derföre genast det föraktliga namnet nHärkä-
Matti" (Ox-Matts). Och då länets patriotiske Landshöfding J.
Fredrik Carpelan, som önskade befordra en allmännare använd-
ning af dessa djur såsom dragare, åt nämnde bonde, hvilken
äfven annars var en driftig man, utverkade Kongl. Patriotiska
Sällskapets medalj, fick densamma här benämningen whärkäraha"
(oxpenning). Minnet deraf lefver ännu qvar hos allmogen; ty
då jag nu passerade orten, berättade man mig om en annan
bonde, som för godt jordbruk hugnats med Finska Hushållnings-
sällskapets medalj, att äfven han fått en whärkäraha", ehuru
denna medalj hade en helt annan prägel än den förstnämnde.
Ortens lämpliga läge för handel och Kemibons ärfda benägenhet
för schackrande synas hafva hos honom alstrat begäret efter stor
och hastig vinst och gjort honom mindre intresserad för jord-
brukarens ädla yrke. Samtal i detta ämne intresserade derföre
icke heller honom i samma grad som Kemiträsk- och Rovaniemi-
bon, utan han diskuterade hellre frågor rörande laxfisket, handel
och skeppsrörelse m. m. dylikt. Han var föga benägen att an-
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förtro jorden långa förskotter, klagade öfver dess karghet och
den nordiska himlens kyla. För getter har allmogen en särdeles
vedervilja, som måhända har sin grund i följande tilldragelse.
Den sista af detta slägte, som funnits på orten — om det någon-
sin varit der allmänt, känner jag ej — skall varit en bock, hvil-
ken tillhört en bonde, bosatt i närheten af Kemi kyrka. Det
var på en tid, då den mellersta af förenämnda tre kyrkor redan
användes för sitt ändamål. En stege, som räckte ända till kropp-
åsen, fanns ännu uppställd mot den gamla kyrkan. Bocken hade
en vacker dag långs stegen klättrat upp på kyrkans tak och
derifrån en god stund skådat öfver den kringliggande nejden
samt derefter samma väg helt lugnt kommit, oskadad, ned igen.
Detta storverk ansågs hafva blifvit utfördt af hin onde sjelf i
bockens skepnad, hvarföre egaren genast förkortade dess lif.

Knappast någonstädes i norden, förutom hos en del Gre-
kisk-Ryska trosförvandter, torde allmogen vara så måttlig i att
röka tobak som i Kemi och Rovaniemi socknar. Ännu mera
sällsynt är det att någon tuggar tobak, och hos ungt folk är
bruket deraf i såväl den ena som den andra formen högst sällsynt.

Delar af Grönland och norra Sibirien äro på samma bredd-
grad som dessa trakter; och hvilka bostäder och hvilket resligt
folk finner man icke här, jemfördt med dessa länders. Den endast
några mil ifrån elfven bosatte Lappen är äfven kort, hopkrum-
pen och mager; men lemnar han sin späda son eller dotter
att uppfostras i de varma bondpörtena, framalstra sådana Lap-
par, efter att hafva der uppväxt och der åtnjutit fördelarne
af ett regelbundnare lif, nästan lika reslig afkomma som den
omgifning, hvari de uppfostrats, hvilket bevisar, å ena sidan, att
den ständiga kölden och dysterheten, för hvilken Lappen vintern
igenom såväl ute som i sina eländiga kåtor är utsatt, hindrar
kroppens utveckling, och å den andra, att ett kallt klimat ensamt
för sig ej verkar derhän, blott bostäderna äro varma och glada.
Hvad är det då annat än de bättre kulturförhållandena, som
bidragit dertill att menniskans kropp här kommit till en starkare
utveckling än hos Nordens sämre lottade inbyggare. Ehuru köl-
den renar luften, härdar kroppen och ökar matlusten, befordrar
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den likväl mer eller mindre vissa sjukdomar. En under längre
tid fortfarande köld af 20 ä 25° hindrar kroppens utdunstning,
drar ihop de fasta delarna och gör vätskorna tjocka. Deraf för-
orsakas matthet och sömnaktighet — hvilket hvar och en, som
under en längre tids vistelse i den öfre Lappmarken under den
kalla tiden af vintern ofta sofvit i kåta eller under bar himmel,
skall erfara — ja till och med slag. Grus i njurarne, gikt och
benvärk, bröst och halssjukdomar besvära mycket allmännare
Lapparne än de i deras närhet boende Finnarne, hvilka sistnämnde
torde för detta för dem gynnsamma förhållande hafva att tacka,
förutom riklig tillgång på surmjölk, sina bättre bostäder och ett
flitigt begagnande af varma badstugor, hvarigenom transpirationen
befordras. Månne man sålunda ej kan antaga att de ogynn-
samma förhållanden, under hvilka Lapparne lefvat och lefva, äro
orsaken till deras klenare kroppsbyggnad.

Vid hela Kemielfs vattensystem finnes, enligt 1835 års
tabellverk, endast 11,013 personers folkmänd, deraf i Kemi pa-
storat, inberäknadt dem, som bo vid hafskusten nära Kemielfs
utlopp, 3,595, i Rovaniemi 2,252, i Kemiträsk 2,716, incl. dem,
som bo vid de till Hvita hafvet fallande vattendragen, och i
Sodankylä 2,450. I nämnda totalsiffra inbegripes väl icke den
befolkning af omkring 100 personer i Enontekis pastorat, som bor
vid Ounasjoki, men deremot ingår i densamma den befolkning, som
bor vid de till Hvita hafvet fallande floderna Tuntsa och Oulanka,
såvidt de flyta inom Kemiträsk pastorat, och som fullt motsvarar
Ounasjoki andelen af Enontekis socken. Sannerligen en otroligt
ringa folkmängd på ett område af 500 qvadratmil, der åker-
jorden på många ställen är ganska bördig, ängslägenheterna goda
och skogarna förträffliga. Vid Torneåelfs vattensystem, med vida
sterilare jordmån och mindre arealvidd, är folkmängden nära
dubbelt så stor, och vid Ijo vattensystemet, med 1/5 så stor areal-
vidd och en hufvudflod icke stort större än Kemiflodens betyd-
ligare bielfvar, lika stor. Denna disproportion härrör visserligen
icke af bättre naturförmåner vid de begge sistnämnda vattendra-
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gen, utan mera deraf att man, i brist på större naturliga förmå-
ner, der redan vant sig vid mindre inbringande näringsyrken.
Men skulle folkmängden här stigit till det antal, som vattnets,
jordens, skogens och bergens alster förmå underhålla, vore be-
folkningen här kanske ej så penningerik som nu är fallet. Huf-
vudsakligast och nästan endast de bästa och fruktbaraste ställen
vid hufvudelfvarne äro bebodda, och endast de mest renderande
näringar behöfva tillgripas. Flera stora träsk och de på gräs-
växt rika trakterna kring de mindre vattendragen äro än lemnade
till fristäder åt sjöfoglar, uttrar och andra djur; ty det är endast
i några veckors tid, som man höst och vår der idkar fiske.
Rovaniemi socken, med sin folkmängd af något öfver 2,000 per-
soner, anses upptaga en areal af icke mindre än 80 qvadratmil.

Denna folkfattigdom i förening med en vådlig, besvärlig och
kostsam båtfärd utefter elfvar gör att endast dyrbarare alster
nedtransporteras. Om man undantager ett redan nämndt finbla-
digt sågverk vid Sinettä ås utlopp i Ounasjoki, har hittills intet
större vattenverk i hela Kemielfs vattensystem varit anlagdt.
Detta sågverk anses väl inbringa Rovaniemiboerna för stock och
planktransporter 10,000 Rub. papper årligen; men för öfrigt
lemna hvarken masteträd, bjelk, plankor eller bräder inbyggarne
vid Kemielf någon inkomst. I sednaste tider har beredningen
af pottaska blifvit här känd. Tillverkningen af tjära och beck,
som i det hela ock är en föga lönande industri och egnad att
sköfla skogarne och utarma dem för de efterkommande, inskrän-
ker sig till husbehof, men kimrök, harts och terpentin köpes
ifrån städerna. Dels folkbristen, dels ortens goda åkrar, ängar,
lax- och annat fiskafänge, men i synnerhet folkets välmåga och
fallenhet för handel, gör arbetslegorna vida dyrare än på andra
orter, hvarföre de besvärligare och mera arbete fordrande yrkena,
tillverkning af tjära och sågning för hand, så goda skogarna än
äro, icke anses löna sig. Kemielf, så vattenrik den än är, är i
anseende till flera betydande forsar äfventyrlig och svår att med
större båtar passera, och färden uppför elfven är med större far-
koster rent af omöjlig. Sannt är att vårtiden, då floden svämmar
•öfver sina bräddar, stockflottor kunna nedföras, ja till och med
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däckade farkoster hafva, såsom redan nämnts, ända från Kemi-
träsk blifvit nedtransporterade och med fördel försålda till stä-
derna, hvilket sistnämnda dock hör till enstaka undantag från
längre tid tillbaka. Detta mäktiga vattendrag borde dock kunna
förmedla en lifligare och beqvämare trafik. Redan ofvan Kemi-
träsk hafva flera icke obetydliga tillflöden förenat sig dermed,,
såsom Kitinen, hvilken derförinnan i sig upptagit två 20 och
några mil långa bifloder, Luiro och Jesiö, samt Tenniö ifrån
Kuolajärvi kapell, förutom flera andra med båt farbara tillflöden.
Jumisko och Käsmäjoki infalla omedelbart i Kemiträsk, och vid
Rovaniemi kyrka tillstöter Ounasjoki stora elf, som är vida öfver
30 mil af sin sträckning med båt f ärbar och upptager mera än
30 likaledes med båt farbara åar. Vid folkmängdens tilltagande
måste väl denna mäktiga elf medelst strömrensning göras farbar
äfven för större båtar och faran vid forsfärderna minskas. De
minst farliga äro forsarne i Ounasjoki, hvarföre ock flera smärre
jakter med varor derifrån fordom, då Torneå handeln på Finn-
marken denna väg idkades, flodtiden nedkommit, men med större
svårighet blifvit nedstyrda ifrån Rovaniemi framåt än dit, ehuru
likväl i allmänhet lyckligt. Ifrån Kemiträsk nedåt intaga de i
orten vanliga treböglingsbåtarne sällan större last än 160, högst
200 Lispund, och äfven då måste vid flera forsar, såsom Pirtti-
koski, Säpsä och Juotas, ofta åtminstone någon del af lasten,
särskildt vissa tider af året, forslas öfver land, hvilket, såsom
vi sett, är fallet äfven vid Taivalkoski, och de torna båtarna dels
nedfiras längs stränderna, dels forslas med hästar eller af men-
niskor dragas öfver land. Uti de svårare forsarne drifves båten
med oerhörd skyndsamhet af strömmen, och roddarne måste under
största ansträngning söka befordra båten till än hastigare fart, för
att den skall lyda styret och hinna väja för stenarne, hvilka,
äfven invid sjelfva hufvudådran, ofta ligga i zigzag och så nära
hvarandra att, om styrmannen helst litet misstar sig på kursen,
eller båten icke flyter med beräknad hastighet, icke allenast den
kan krossas och lasten förloras, utan äfven båtfararenes lif vara
på spel. I händelse af kantring, är det säkraste medlet för rod-
darene till räddning att fatta tag i båtkanten. Om de dervid
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icke komma under båten, utan kunna hålla sig fast vid sida»
af densamma, och båten icke krossas emot klipporna, händer van-
ligen att de, om de resa i sällskap med andra, upptagas nedan-
för forsen. Men styrmannen räddas vid sådana tillfällen i de större
forsarne endast sällan, emedan han vanligen, sedan båten stött
på, ännu till det yttersta bjuder till att rädda den och han, när
den kantrar, ifrån sin upphöjda plats i bakstammen, icke mera,
hinner haka sig fast vid båten. Under färden uppåt efter ström-
men lyder båten icke åran, utan skjutes den fram med så kallade
bärlingar, d. ä. 5 ä 6 alnar långa, slätthyflade och välrundade
störar eller käppar, ett arbete, som äfven för de vanaste och
starkaste armar är ytterst påkostande; och der forsen är som
häftigast, gå dessutom en eller flera personer långsmed stranden
och hjelpa till sålunda att de med ett tåg, hvars ända är fästad
vid framstammen, draga båten uppför fallet, hvarvid en af bär-
lingsmännen står vid fören och med sin stake väjer för stenarna,
medan den andre ifrån bakstammen skjuter på. Är det grundt, stiga
alla eller några ned i vattnet och föra upp båten omedelbart med
handkraft eller, såsom på en del ställen är nödvändigt, draga den
öfver land. På dessa färder uppför elfven äro båtarna utan lösa
sidobräder, och 50 ä 60 Lispund anses då vara tillräcklig last.

Sådan är båtfärden i den vattenrika och strida Kemielfven,
hvars sträckning ifrån Kemiträsk kyrka till elfsmynningen är icke
mindre än 24 mil. Skulle två procent af de varors värde man
årligen nedtransporterar ifrån Kemiträsk och de lägre ned be-
lägna orterna vid elfven i 3 ä 4 år erläggas, kunde elfven der-
med säkerligen så rensas, att den icke allenast kunde befaras
med 3 å 4 gånger större båtar än nu, utan äfven, om så säkra
styrmän, som nu stå till buds, dervid begagnas, med mindre fara
för lif och egendom. Häremot kunde invändas, att uppfärden
derigenom icke skulle underlättas och att elfven äfven derefter
årligen fordrade rensning, då stenar vid islossningen lätt kunna
föras i farleden och göra den på många ställen farlig. Det år-
liga underhållet medtoge dock otvifvelaktigt en ganska ringa
kostnad, och större båtar, än nu användas, kunde i hvarje fall
då begagnas, äfven utan att slussar, hvilka såsom alltför dyra
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inrättningar icke torde bära sig i en så glest bebodd trakt, be-
höfde inrättas. Men allmogen fortfar gerna med sina gamla vanor,
och kanske det ock vore för mycket begärdt att få detta verkstäldt
genom dess åtgärder. Något kunde dock med god vilja äfven af den
fås till stånd. Men då t. ex. en stenbrytare för någon tid sedan
•erbjöd sig att ifrån Osaus fors, 1 mil ofvanom Tervola kyrka, för en
ersättning af 4 skill. ifrån hvarje hemman, som var beläget ofvan
denna och begagnade ifrågavarande båtled, ifrån farleden bort-
spränga den enda farliga sten, som der fanns och hvilken en
Michaélidags morgon, antingen 1805 eller året förut, vållade 10
personers död under en kyrkfärd, utom de smärre olyckor den
årligen förorsakat, antogs icke anbudet. Skulle en sådan ström-
rensning blifva verkställd icke allenast upp till Kemiträsk, utan
äfven på några ställen högre upp, dels i Kemielf, dels i Ounas-
joki, Kitinen och Luiro elfvar, skulle äfven billigare produkter,
såsom tjära, beck, harts, pottaska, ja till och med tyngre skogs-
alster, hvilka nu genom skogseldar gå förlorade, kunna nedfors-
las, och möjligen äfven de malmer och bergarter, hvilka på många
ställen här finnas, komma till användning. *)

Jag var tvungen till ett något längre uppehåll i Kemi
kyrkoby än jag hade af sett. Jag hade nämligen här tillhandlat
mig ett åkdon, som tarfvade reparation, innan det kunde användas
för den långa färden till Åbo. God tid hade jag således till att
såväl ytterligare initiera mig i ortens förhållanden, hvilka dock

*) Vid Keminhaara i Rovaniemi innehåller Kivalonotta jernmalm, af
framlidne Bergmästaren Printsskjöld pröfvad till 70 procent. Såväl der
som i det närabelägna Kaihuanvaara, vid Raudanjoki m. fl. ställen tror
man sig hafva funnit silfver. Näränkävaara och Irinavaara förmodas äfven
innehålla ädla metaller, t. o. m. guld. A Ostsavaara inom fordna Ryska
området samt å Talven- eller Vuostimonsaari i Kemiträsk förekommer en
lätt smältbar stenart, som kunde förtjena närmare undersökning. Koppar-
malm förekommer vid öfre Jääskö i Rovaniemi och har undersökts af
framlidne Brukspatronen Steinholtz. (Sådan finnes äfven vid Irjättivaara i
Pudasjärvi, der den undersökts af målaren Toppelius). Sjö- och myrmalm
finnes vid Kaukas i Kittilä, vid Kellojoki i Sodankylä och i Rovaniemi
vid Norvajoki, Karvonautio, Koskiniemi, Sinettä, Sonkajärvi m. fl. ställen.
Vid Taivalkoski förekommer, såsbm redan nämnts, skiffer, som torde kunna
användas till. bland annat, räknetaflor.
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redan förut voro mig ganska väl bekanta, som särskildt att stu-
dera lifvet och förhållandena å

Marknaden i Kemi.
Kemi sockens kyrkoby är en gammal handels- och mark-

nadsplats. Redan innan städer i norra delen af landet anlades,
var den känd såsom sådan, och i Kongl. brefvet, gifvet anno
1531 die Sancti Michaélis, ,om olage köpenskap laga och olaga
Hampner i Norlanden" m. m. bestämmes »att Hernösand, Hu-
dikzwall och andre olage Hampner skall aflegges, och skie ingen
Seglatsie Norrebottn utan till tesse efterskrefne 4. Hampner, som
äre Tornöö (= Torneå), Ula (= Uleå), Kim (= Kemi) och Ya
( = Ijo)". Redan detta förhållande var egnadt att väcka mitt
intresse för denna marknad.

Första marknadsdagen på morgonen samlades mycket folk
på marknadsplatsen, och äfven jag hade styrt dit mina steg.
Marknaderna hade tidigare hållits på en holme invid kyrkan och
prostgården, men en vådeld förstörde år 1821 alla de på holmen
befintliga marknadsstugorna, gamla ruckel, till ett antal af 40 ä
50 och tillhöriga borgare från Uleåborg och Torneå. En del af
dem voro i det skick att de sågo ut som om de stått der allt
sedan Gustaf II Adolfs tid, då man varit sinnad att i den gamla,
då redan privilegierade hamnen anlägga en stad. Dessa ruckel
hade icke allenast varit liderlighetens nästen, utan man hade till
och med hållit före att sjelfva hin onde och hans handtlangare
huserade här, hvarföre man förmodar att fördom och vantro haft
sin hand med vid eldens uppkomst. Det hade varit mid-
dagstid en vacker sommardag, då eldsvådan i denna hop af
ruckel uppstod. Menniskor till hundradetal hade infunnit sig
på platsen, mera för att skydda den endast af ett smalt sund
derifrån skilda prestgården, än för att rädda de ännu af elden
icke angripna husen å marknadsplatsen. Upplyst folk på orten
hafva enstämmigt för mig berättat, huru menigheten hade sina
ögon uppmärksamt fastade på branden för att observera, om hin
onde skulle fly undan lågorna. Innan kort angrep elden den
värsta krogstugan, kallad Orren tupa (Orres stuga), emedan den
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i tiden ägts af en krögare Orre, efter hvilken den i flera led-
gått i arf. Der skola en mängd tjufnader, till och med mord
och andra ohyggligheter hafva blifvit begångna. Medan allas
blickar sålunda voro riktade på densamma, dref i ett nu en vä-
derhvirfvel, hvilket vid eldsvådor icke skall vara ovanligt, ut
genom skorstenen en mörk pelare af rök, sand och aska, som
med ett fräsande ljud delvis föll ned i vattnet, medan rökpelaren
tog sin riktning mot prestgården, hvilket framkallade höga rop
af förvåning och bestörtning hos folkmassan, som ej visste hvart
den skulle fly. Men då djefvulen, ty det var naturligtvis han,
som for ut genom skorstenen, märkte att flere Prester stodo på
motsatta stranden, vek han af mot norr, hvilket af menigheten
hälsades med hurrarop. Här mötte honom emedlertid ortens gamla
helgedom, ,,Michaél", hvarpå den onde vände af mot söder och
flydde med största skyndsamhet emellan kyrkan och prestgården
i riktning mot Torneå, åt hvilket håll äfven Hiisis folk, då det under
den katholska tiden utdrefs från Kemi, skall hafva tagit sin tillflykt.

Den nuvarande marknadsplatsen var stor och rymlig, men
trängseln det oaktadt stor på vissa ställen; ty der folkmassan
var mest hoppackad, dit ville en och hvar tränga sig. Af ortens
slöjdtillverkningar syntes ej ett spår, men så mycket rikligare
voro utländska manufakturer och kolonialvaror representerade.
I gårdarne voro alla rum upptagna af dem, icke ens stallen
undantagna. En och annan vinhandlare från Uleåborg och Tor-
neå hade redan i god tid före marknaden intagit sin kammare.
De sämsta krögarene måste hålla till godo med badstugor, för
tillfället uppslagna små stånd, bord eller blott och bart ett bräde,
å hvilket de vid på backarna uppgjorda eldbrasor tillagade sina
kaffepunschar; och brister det ved, finnes alltid till hands
tjenstfärdiga personer, som för en sup anskaffa dem sådan.
Derinvid har någon gammal sjöman eller sjömanshustru slagit
sig ned för att realisera sitt lilla lager, bestående af nålar och
tarfligt glitter. Mången köper det ena och det andra blott för
att hafva köpt, ja, till och med sådant, som en annan tycker sig
icke vilja taga emot ens för intet. Allmogen till heder måste
man dock säga att guldsmederne tycktes göra de bästa affärer,



— 349 —

hvilket bevisar icke allenast välmåga hos densamme, utan ock
omtänksamhet. Ty det är dock alltid bättre att placera sina
öfverflödiga penningar i gedigna saker än i blott lysande skräp.
Säljarene sitta troget vid sina varor, omgifna af en gapande,
köpslagande och prutande marknadspublik. Här utbjudas öfver-
flöds- och beqvämlighetsartiklar af alla i orten kända slag. Vin-
ningslystna menniskor ifrån städer och landet hafva uttänkt alla
möjliga medel, hvarigenom penningar kunna inkasseras. Har man
funnit på något nytt, går affären så mycket bättre. Omkring
gårdarne stryka oblyga och oförskämda slynor. Deras närvaro
och den stora trängseln förmå den stilla åskådaren att aflägsna
sig från den värsta tummelplatsen. Jag vek in hos en Köpman,
med hvilken jag hade att uppgöra en liqyid. Handeln var hos
honom så liflig att han för tillfället ej hade tid att sysselsätta
sig med mig, utan bad mig vänta, hvarföre jag satte mig ned
på kanten af en väggfast säng, den enda för sådant ändamål
användbara plats i rummet, hvilket var så uppfyldt af varor och
folk att Köpmannen der knappt hade utrymme för det bord, vid
hvilket han satt med sina handelsböcker och papper framför sig.
Hans biträde var under allt detta strängt upptaget med att be-
tjena kunderna, hvilka köpslogo om alla möjliga varor, de der
dels voro uppradade på hyllor, som fyllde hela gafvelväggen,
dels upptogo den emellan nämnda hyllor och bord belägna delen
af golf vet, der man såg tunnor, sockertoppar, kaffesäckar m. m.

Huru liflig taflan än var, begynte det dock redan blifva
enformigt att betrakta den, då i detsamma en reslig gammal man,
hufvudet högre än nästan alla andra närvarande, inträdde. Hans
hållning och embetsmannamin hade nog beredt honom plats i
trängseln, äfven om detta icke skulle varit en följd af den all-
männa aktning den af alla kände gamle mannen åtnjöt. Det var
ortens högt ansedde Kronofogde, assessor N., en veteran i det
allmännas tjenst, hvari han tillbragt mera än 50 år. Kommen
i enahanda ärende som jag — han hade af Köpmannen reqvire-
rat varor — fick äfven han det svar att tiden nu ej medgaf
liqvidens uppgörande, men att räkningen skulle utskrifvas under
påföljande natt. Han satte sig bredvid mig på sängkanten och,
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emedan han fått kännedom om anledningen till min härvaro, in-
ledde han samtalet med att inbjuda mig till sitt hus, der jag,
om mina angelägenheter med Köpmannen icke kunde i dag upp-
göras, under lugnare förhållanden i fred och ro kunde tillbringa
min tid. Jag antog inbjudningen så mycket hellre, som den
vänlige gamle mannen erbjöd sig att blifva min ciceron och ini-
tiera mig i ortens förhållanden, hvilka han kände i grund och
botten. Vi bröto således upp och anträdde en promenad, under
hvilken han fäste min uppmärksamhet vid allt, som, han ansåg
vara af intresse. Han kände noga till varutillförseln till mark-
naden, laxpatornas antal och konstruktion, huru mycket laxfisket
inbringade, likasom ock ortens seder och förhållanden öfverhufvud.
Tiden förflöt angenämt, och sedan vi vandrat något mera än en
timme, drog gubben fram ur sin ficka sitt gamla stora Eskilstuna-
ur och yttrade: nnu kunna vi småningom aflägsna oss härifrån
för att komma hem till laga thétid". Så skedde; och då vi
inträdt i hans hem, gaf gubben med ett ärligt handslag tillkänna
att jag var välkommen, och lika vänligt emottogs jag af hans
fru. Ordning och gästfrihet rådde i huset, och jag erfor härvid
känslan af att från ett haveri hafva nått en säker hamn, ty lifvet
på marknadsplatsen hade icke varit inbjudande. Den gamle man-
nen egde väl icke egentligen högre begåfning, och hans bokliga
insigter voro icke heller stora, men han var en den mest exem-
plariska tjensteman, åtnjöt i fullkomligaste måtto sina förmäns
förtroende och sina medmenniskors aktning; ty han var ytterst
ärlig och ordentlig samt tjenstvillig och välgörande emot allmo-
gen, dock aldrig på bekostnad af det rätta. Han trifdes icke
utan arbete, och hvad man kallar nöjen, roade honom föga, om
något nyttigt ej kunde dermed förenas. Han trifdes godt i en
trängre krets, der han kunde utlägga sina åsigter om nyttiga
näringar och industrier, om hurudant folket är och hurudant det
borde vara samt huru det borde, ledas i sina sträfvanden. Medlen
till Kemiboernas bättre utkomst och välmåga syntes han hafva
sökt noga utgrunda. Mot sina välgörare var han mer än vanligt:
erkännsam, trofast mot vänner, försonlig mot ovänner och tjenst-
villig mot alla, som anlitade honom, ådagalade alltid vördnad för
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Gud och religion samt nit i sin tjenst och för statens bästa.
Nöden hade i yngre dagar lärt honom att spara och umbära, och
då han, mera än 70 år gammal afsomnade, lemnade han efter
sig en icke obetydlig förmögenhet. Den under de sednare åren
i hans fögderi, isynnerhet i Rovaniemi och Kemi socknar, till-
tagande luxen hos allmogen kunde han icke utan misshag omtala.
En bonde, sade han, bör hålla sig inom sitt stånd, vara rent af
bonde och ej herre. Nu dricker bonden kaffe och nyttjar rom,
och han kläder sig såsom herremannen, hvilket allt gjorde gub-
ben missmodig. Barnfödd i en kapellförsamling nära Vasa, hade
han i sin ungdom, dertill tvungen af yttersta fattigdom, vant sig
vid mycket sparsamt lif. En underofficer, hvilken i sina yngre
dagar varit krigsfånge i Sibiriens öde trakter och der öfvat sig
i böner och andakt, hade åtagit sig hans undervisning, men lära-
rens insigter sträckte sig ej utöfver enfaldig christendomskunskap
samt att skrifva och räkna något litet. Allt det öfriga N. lärt
sig, hade han på egen hand inhemtat, medan han tjenat hos he-
derligt folk. Utfattig, som han var, hade han med sin förbe-
mäldé lärare, då de hvarje Sön- och Högtidsdag vandrade till
kyrkan, sommartiden gått med jackan under armen och skorna
i hand för att ej onödigtvis utsätta dem för nötning, och ej
förrän kyrkan blef synlig kläddes dessa på. Försynen skänkte
honom först en anställning såsom renskrifvare, och redan såsom
sådan gjorde han små besparingar. Innan kort utnämndes han till
mönsterskrifvare vid Österbottens regemente och snart derefter
till Kronofogde i Kemi härad. Tjensten hade i följd af dödsfall
blifvit ledig och balans hade yppats i kassan. Den som ville
och kunde betäcka denna, ansågs vara närmaste man att blifva
Fogde. Tjensten erbjöds N. af Kamreraren i länet, som tillika
utlofvade honom sin borgen för balansen och uppbörden. N. antog
allt vara gyckel och bad sin förra principal och välgörare att ej
roa sig på hans bekostnad. Men det blef allvar utaf saken, och
N. blef Kronofogde vid tjugo och några års ålder. Stark hus-
hållare fortfor han att vara äfven sedan han erhöll förmögenhet,,
men han var gifmild mot dem, som utan eget förvållande råkat i
fattigdom, liksom han ock var mycket hjelpsam mot sina anhöriga..
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Den första marknadsdagen ville handeln med lax icke taga
någon fart. Man sade att intet köp blifvit under denna dag af-
slutadt i den branchen. Köpmännen ville icke bestämma något
pris, utan önskade öfvertaga varan på så kalladt öppet köp, eller
med andra ord till det pris, som påföljande vinter fastställdes af
Handelssocieteten i Uleåborg, hvilket åter var beroende af det
pris, hvartill laxen kunde foryttras i Stockholm. Vid sådant
köp får säljaren genast på hand en rund summa penningar, minst
tre fjerdedelar af varans beräknade värde, men slutliqyiden upp-
göres först om vintern, efter det Handlanden sålt sin vara i Stock-
holm. Dervid anses det icke obilligt, om Köpmannen af priset
för hvarje tunna innehåller för sitt besvär och sina umgälder
m. m. 12. ä 15 R:dr R:gs. Ofta händer likväl att rikare och
mera spekulativa bönder i Kemi icke sälja sin lax här, utan
tvärtom köpa sådan af andra eller åtaga sig att för viss ersätt-
ning befordra deras lax till Stockholm och der föryttra den för
egarens räkning, mot mindre provision än Köpmännen pläga be-
räkna sig; hvartill ock är skäl, ty om en sådan bonde förlorade
sin last, vore för egaren ofta mindre utsigt att af honom erhålla
betalning, åtminstone till fullt belopp, än af en Köpman. Overk-
samma äro bönderna ingalunda i att forska efter laxpriset. Man
underhåller i sådant afseende brefvexling på Stockholm, gör sig
underrättad om, hvilken tillförsel der är om hösten att emotse
ifrån andra orter och hurudan den varit under sommaren m. m.

Litet nedanom marknadsplatsen har elfven, ifrån hvilken
man öst all den rikedom, som låg i de laxtunnor, hvarmed bå-
tarne voro fyllda, redan blandat sitt vatten med hafvets. Den
mäktigas väg synes ej mera der. Hon har funnit sin öfverman
och i hafvets vida famn slutat sin oroliga bana. Här möter en
skärgård, hvarken vacker eller rik på fruktbara holmar, men
dock med någorlunda god jordmån, ur hvilken den täcka Are-
naria lateriflora ymnigt skjuter fram emellan gräset och är här
mindre sällsynt än den nära kyrkan sparsamt växande Calypso
borealis. Emellan dessa holmar stryker laxen fram, en del till
Kemi vattensystemet och en del till Kaakamanjoki, sedan ett parti
redan förut afskilt sig för att sträfva upp efter Torneåelfs vatten-
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system. Stränga författningar och noga eftersyn äro icke tillräckliga
att förekomma fiske i dessa sund, der denna hafvets rikedom passe-
rar för att söka sig till floderna, ifrån hvilka den med gemensamma
krafter borde upptagas för att gemensamt fördelas. Redan af
dessa försåt uppskrämda, tros många partier återvända till hafvet
eller åtminstone blifva försigtigare gentemot de nya försåt, som
möta dem vid de i elfven utslagna allmänna patorna; men ju
vaksammare laxen är, desto slugare blir den, som vill fjettra
honom. Kemibon har i detta afseende uttänkt alla möjliga medel,
och man kan föga tillägga något till förbättring af hans fiske-
sätt, utan blott önska att de missbruk, som dervid ske, skulle
kunna afskaffas — nämligen olaga fangen och onödigt uppgrun-
dande af elfven äfvensom mindre sköfling af skogarna vid uttagan-
det af virke för patorna in. m. dylikt. Man skulle tro att med färre
pator eller laxstängslen all den lax, som nu fångas, skulle kunna
upptagas, hvarigenom många dagsverken skulle sparas, skogen
lida mindre och elfven mindre uppgrundas af på laxpatorna upp-
lagd sten, som om hösten vräkes i elfven.

Andra marknadsdagen på morgonen aflemnades hos min
värd den ena rapporten efter den andra om huru man under
natten dobblat och spelat på värdshusen. Den gamles hvita hår
liksom reste sig, då han åhörde berättelserna. Jag kan icke
förstå, sade han, nutidens menniskor, som redan i sina unga år,
då det skulle bättre anstå dem att dricka sötmjölk och kallt
vatten, vänja sig vid sysslolöshet och starka drycker. Man ser
dem icke allenast på aftnarne oupphörligt sitta vid toddyglasen,
utan äfven på förmiddagen taga bäska supar, hvilka förderfva
dem till kropp och själ. De yfvas öfver sina studier och sina
kunskaper, men de sakna det oaktadt vett. Så klagade gubben.
Andra marknadsdagen äro alla, äfven de hvilka drifva reelare
handel, samlade på marknadsplatsen. Den manliga delen af be-
folkningen ser man här allmänt vandra i de sedvanliga höga
pjexstöflarna, med benkläderna instuckna i skaften, hvilka räcka
till knäna och icke sällan äro under knäna ombundna med strumpe-
band. Icke utan en viss stolthet och allvarsamhet spatserar
en del på stranden vid sina båtar, under det de med hvarandra

23
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förtroligt afhandla någonting mer eller mindre vigtigt, medan
andra bönder, som hafva mindre varor eller mindre spekulations-
anda och redan på öppet köp öfverlåtit sina laxtunnor åt Hand-
lande, vandra omkring med fullständig »marknadshyra". Här
tecknas bondens och Köpmannens märken på lax- och smör-
tunnor, hvilka numreras och bokföras. Här drifva af och an
bondesöner och döttrar, drängar och pigor. Här och der ser
man i en båt någon fästmö vid sin sömnad i sällskap med någon
äldre eller medelålders qvinna, med hvilken hon, efter slutad mark-
nad, beger sig hem till fots utefter elfstranden och vandrar från
gård till gård för att uppbära brudhjelp. Brudarna äro på bästa
vis utstyrda i helgdagskläder och med ring nästan på hvarje
finger; men för att bruden dess mera måtte lysa, är hennes
följeslagarinna klädd i hvardagsdrägt, dock rent och snyggt.

Det vandrande sällskapet ökas af skojare och lättingar, som
ströfva i närheten af krogstugorna. De äro hemma ej allenast
ifrån denna, utan äfven från flera närgränsande församlingar, köpa
och sälja, men företrädesvis gapa. Deras hufvudsakligaste känne-
märke är, utom ragglande gång, blå rock och sjöskumspipa samt
någon nyss köpt siden- eller kattunsduk vårdslöst kastad om
halsen. De bättre bondedöttrarna uppträda i något slags ele-
gantare hemväfda yllekläder, utan utländskt prål, med undantag
af någon smakfullare halsduk. Åt illa ansedda qvinnor bjudas i
marknadsgåfvor af deras gelikar så kallade makiaisia, bestående
af semlor, sviskon och ,,halfva qvarter", hvilka dels antagas
och dels försmås, allt som karlen är till. Andra begära mark-
nadsgåfvor af ungkarlar, och enhvar finner slutligen sin like.
Har någon ärbar flicka låtit så bedraga sig, att hon kommit till
märkbart rus, har hon svårt att mera få en anständig fästman.
Hamnen är full af båtar och jakter. De förra tömmas, de sednare
fyllas. Handeln med lax och smör är i full gång. Utom dessa
artiklar ser man i båtarne fjerdingar, fyllda med hjortron, åt
hvilka bär man likväl här icke förstår att gifva den ans och det
värde som uti Kola i Ryssland. En och annan burk af de aro-
matiska åkerbären, med mycken omsorg kokta i socker, finner
man äfven här. På stranden och vid landsvägen hvimla mot
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middagen, utom denna verksamma krets, lutande mot hvarandras
axlar eller arm i arm, menniskor, hvilka allt mer och. mer äro i
behof af stöd. En och annan tiggare tränger sig fram i folk-
hopen med sina påsar, hel- eller halffyllda genom menighetens
välvilja. En ofärdig flicka satt vid sina kryckor, påsen fylld
med mat, och den ena kringlan och den ena slanten efter den
andra ökade hennes förråder. Så gick det tiil derute.

På Fru H:s och Mamsell B:s välarrangerade" eller, som det
ock hette, „ hederliga" värdshus, der endast ,,bättre folk kunde taga
sig ett rus", roade sig en annan publik. Jag gick der förbi med
några Köpmän, som jag träffat i hamnen. Redan på afstånd hörde
man derifrån skrål och hvarjehanda utrop, såsom: »sexor alla,
qvarter alla* m. m. dylikt. Mitt sällskap visste berätta om flere,
hvilka alltsedan föregående dag der sysselsatt sig med detta
finare rofferi, der slutligen alla förlora och endast värdshusets
egare förtjenar. För att lära känna äfven denna sida af mark-
nadslifvet, föreslog jag mitt sällskap att vi skulle gå in. Så
.skedde äfven. Der tycktes vara god råd på pipor och tobak,
punsch och vin. Der äro församlade ståndspersoner från nära
och fjerran till muntert lag. Der sitter vid dörren eller eld-
staden, äfven i inre rummet, en och annan förnämligare bonde,
vanligen af någon herreman införd ifrån det yttre rummet eller
ifrån marknadsplatsen, men knappast någon, som icke har minst
sina 30 tunnor lax. Han är tillbakadragen, stoppar aldrig i sin
pipa, om icke någon ståndsperson anmodar honom dertill eller
bär tobakslådan eller sin egen tobakspung åt honom till begag-
nande. Han inskränker gerna sin konversation till frågor om
laxprisen och laxfångsten på andra orter samt utsigterna för af-
sättningen af lax på Stockholm. Han försöker utforska hvart
herremärnen göra af med sin lax, och till hvad pris de föryttra
den. Till den herreman, som är med honom väl bekant och
icke har något glas eller tömt det, kan man se bonden höfligt
bugande vända sig och fråga, om det kunde vara honom tillåtet
att bjuda ett Bhalft qvarter", hvilket ock är lämpligt, ty dricka
heter det om herrar och supa om bönder, ehuru de begge, gu-
nås, gifva samma resultat, ruset. Denna förmiddagstraktering
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var den vämjeligaste och minst anständiga, ty här var ej fråga
om annat än ,,rena och bäska", hvilka ord repeterades af hvarje
inkommande. Det var i sjelfva verket mera än obehagligt att
här se denna mängd af menniskor sysselsatta med spel och dob-
bel, öfverlemnande sig åt lyckträffen och med passionen afmålad
i sina ansigtsdrag. Men att vid beskrifningen af dessa spelsäll-
skap gå längre, det skulla vara att såra anständigheten och kasta
skugga på menskligheten. En herreman om trettio år, hvilken
någon tid varit i statens tjenst, men redan öfvergifvit den, satt
afsides i ett hörn af rummet, undanskymd af en stor tegelugn.
Han deltog ej i kortspelet af orsak, som det sades, att han hade
hvarken- penningar, penningevärde eller kredit och derför blifvit
från det hedervärda spelbordet afvisad. Hans i hög grad för-
störda utseende antydde att han redan var trött vid lifvet, led-
sen vid sig sjelf och verlden och färdig att skjuta sig för pannan.
Han hade redan länge arbetat i Bacchi vingård. Den som var
mest lycklig i spelet, lät bära ett glas åt denne sorgbundne
menniskohatare. Fördjupad i sina tankar, der han satt, blef han
liksom uppväckt och studsade till, när han observerade glaset.
Hans uppsyn blef gladare, men hans utseende ännu mera afskräc-
kande, då han med den }'ttersta glupskhst skyndade sig att
taga den första klunken. Några f. d. Svenska Officerare ifrån
Vesterbotten, knappt medelålders män, sutto jämte några Köpmän
ifrån Torneå och andra civila personer vid en nysstömd bål i
väntan på en annan, som också snart inbars. I detta muntra
lag afhandlades politiska frågor. Man tycktes förstå sig på icke
mindre än att gifva höga embetsmän goda råd, lära Riksens
Ständer att stifta lag och Konungen att styra Riket. En mängd
andra rörde sig sysslolösa omkring. Man hörde gyckel och tadel,
smädelser, hån och skratt, utan all begriplig anledning. Ett
i sanning föga upptyftande föredöme för allmogen, hos hvilken
bogaret efter öfverflöd och vällefnad här redan är ganska stort.
Vi hade sett nog och aflägsnade oss.

I skymningen hvimlar det ännu emellan husen och på bac-
ken af hvita, röda och blå skepnader; men sedan det blifvit mörkt,
är allt stilla der ute, och man förstår knappt bvart folkmassan
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ifrån marknadsplatsen försvunnit. Man åker eller går till sin
bostad, möter gående och åkande utan att höra buller och stoj.
TiH allmogens beröm måste sägas att här sällan förekomma slags-
mål, hvilka å våra andra, äfven mindre marknader äro så van-
liga, och än mera sällan tjufnader. Sedan allmogen begifvit sig
till hvila, dels i sina båtar, dels i gårdarne, och affärerna för
dagen äro afslutade, ökas half- och helherrarnes antal på närings-
ställena vid de i författningarne förbjudna, men i tysthet tole-
rerade spelborden. Här skälla tärningar, här ropas banco till
dagens inbrott, då Köpmannen hastar till sina affärer, men andra
ännu stadna qvar, taga sig ntankställare", beräkna sina vinster
eller förluster, tänka på återeröfring af sina förlorade kapitaler
eller på att öka sin vinst under tredje marknadsdagen.

Tredje dagen var Köpmannen redan på morgonen i lika
verksamhet, som de föregående dagarne, och man kunde tydligt
märka på honom att endast den var välkommen, som erbjöd varor
eller penningar, ty sista marknadsdagen var inne. Mycket, sade
han, var gjordt med mindre fördel, och mycket var ogjordt. Det
ena graverade honom icke mindre än det andra. Äfven allmogen
var sjelffallet tidigt i rörelse och ordnade sina angelägenheter.
Endast på dem, som tillbringat natten på de nhederliga" värds-
husen, höll den lilla guden med vallmokransen ännu, fast mid-
dagstimmen snart var inne, bindeln öfver de af tärningsspel,
nattvak och rummel trötta ögonen. Frågade man efter någon
mera betydande bonde, kunde det hända att man fick till svar:
nhvem vet hvar han sofver, han har i natt varit ,,herrain kanssa
juomingissa ja prikoilla" (med herrarne i dryckeslag och på
raffel). Ja, man mötte ännu på gatan eller landsvägen, som
genomlöper marknadsplatsen, herremän, hvilka kommo direkt
från sitt nattliga öfverdåd. En, för h vilken vägen tycktes vara
nog smal, hörde man på afstånd ropa åt en mötande vän: Jag
har dussinet fullt". På stranden var lif och rörelse. Öfverbyg-
garene, så kallas Eovaniemi-, Kemiträsk- och Tervolaboerna, finner
man der sysselsatta dels med att ifrån sina båtar löstaga de
provisionella sidobräderna, hvilka lemnas på stranden till jord-
egarens förmån, dels med att bära sina reseffekter till desamma,
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nyktra och ordentliga, som deras vana är. Andra hafva redan
skjutit ut sina båtar och staka dem med bärlingar uppför den
strida elfven. Rocken hafva de för värmens skull kastat utaf
sig, och den rödrandiga eller enfärgade västen säges vara rfod-
rad" med bancosedlar, med hvilka han, om han är Rovaniemi-
eller Tervolabo (Kemiträskaren har ingen andel i laxfisket), främst
betalar — om det ej redan skett — jordegaren, af hvilken han
arrenderat rättigheten till laxfiske. Har han några hundra R:dr
utöfver det dertill erforderliga beloppet och sina öfriga utgifter
för fisket, uppoffrar han en skärf till kyrkan och församlingens
fattigkassa. Yngre bönder och förmögnare bondesöner, hvilka
arrenderat laxfiskerättighet för 1,200 ä 1,200 R:dr, äro ganska
nöjda, om de för sin risk, sitt besvär och sina många äfventyr-
ligheter vid fångsten och varans transport till marknaden hafva
ett öfverskott af 300 R:dr. Väl kan förtjensten någon gång
uppgå till 100 procent och till och med mera, men stundom in-
träffar äfven att de, utom sin möda och sitt besvär, förlora några
hundra R:dr. Här hade samlats äfven en talrik skara Kemi-
och Torneåbor, Archangelska bönder och kontryssar, jaktkarlar
m. m. Man hörde Rovaniemibon med sin gälla röst utropa: nei
silmhäänkhään!", Kemibons: ,,varokhoon Torniolaiset kinthait-
haan!", Torneåboernas: ,,perkele viekhöön!" m. m. Här bråkades
Svenska och Finska i flera munarter på ett sätt, hvarpå man med
skäl kunde tillämpa Holbergs uttryck: ,,det Mesopotamiske Sprog
var et underligt Sprog". Ett allmänt jubel uppstod, då en fisk-
örn slog ned på en större fisk än han förmådde lyfta upp till
sitt element. Fogeln flaxade en stund på vattenytan, men länge
varade ej kampen, ty inom en minut var han försvunnen i
djupet.

Min chaise var i ordning. Jag steg deri, nöjd öfver att
kunna lemna denna förunderliga marknad, och fortsatte min färd
söderut. Ett litet stycke ofvanom elfvens utlopp far man öfver
densamma med färja, ser åkrar på båda sidorna om elfven, men
de utgöra äfven här blott en smal sträcka af några hundra alnars
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bredd, bakom hvilken vildmarken vidtager. Man följer hafskusten
åt och anländer till Karjalahti, en liten vik af Bottenhafvet, tätt
omkransad af hemman, hvilket erbjöd en gladare och angenä-
mare anblick än Ishafvets dystra klippstränder och oroliga vatten.
Den vackra nejden öfvergår likväl snart i en ofruktbar hedartad
och obebodd trakt, der Kemiboerne ännu skryta af att deras
förfäder under stora ofreden år 1717 om vintern nedgjort en
esqvadron fiendtliga ryttare och en annan afdelning vid Mikkola
hemman, icke långt ifrån färjstället. Efter att hafva passerat
denna öde sträcka befinner man sig i Simo kapell. Man passerar
förbi Simo kyrka, uppförd af trä år 1692 på en sandhed. Den
kan inrymma på sin höjd 2 ä 3 hundra personer och utvisar
all möjlig anspråkslöshet och fattigdom, ehuru församlingsboerna
äro förmögna. Befolkningen här synes vara en blandning af
Kemi och Ijo folktyperna. Man tyckes hafva här avancerat något
mera i jordbruket, om det ock äfven här tydligt förmärktes att
fisket fjettrade många idoga armar, till men för förstnämnda nä-
ring, ehuru Simo elfdal erbjuder goda ängsmarker till öfverflöd.
Man sysselsätter sig äfven med djurfångst och jagt, hvarpå man
har ett synligt bevis deri att man på stallsdörrar ser uppspikade
en mängd roffoglar, såsom ädelfalkar, ugglor och örnar, ett bruk,
som för öfrigt förekommer ända upp till Kemiträsk. Simojoki
utflyter från den vid gränsen mot Kuusamo socken belägna tre
och en half mil långa Simojärvi, till hvilken flera större och
mindre sjöar hafva sitt aflopp genom Vättäjoki, Sappanajoki,
Panomajoki m. fl. åar. Detta vattendrag utfaller efter ungefär
15 mils lopp under åtskilliga krökningar ett stycke söderom
Simo kyrka i Bottniska viken. Elfven är full af forsar, af hvilka
mera än hundra namngifvas. Dess stränder äro, såsom nyss
nämnts, rika på ängsmarker, hvilka jemte de på furor rika
skogarne vänta på kolonisation från annan ort, ty den vid skäl-
fångst och laxfiske vana kustbon vill icke flytta inåt landet.

Här foro flere resande förbi mig och andra mötte. Den
ena vagnen var grannare än den andra; och ju grannare åkdonet
var, desto högre lyftade min skjutspojke sin mössa och desto
ödmjukare bugade han sig redan på afstånd. Hans exempel
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vann efterföljd till och med hos mig, som på länge ej sett sådan
ståt, oaktadt jag, lik Postmästaren i Skara, som, då Gustaf III
passerade der, ej såg annat af ståten än dammet från de nådiga
hjulen, i följd af den raska fart, hvarmed de ilade fram, ej kunde
upptäcka någon i de täckta vagnarne. I Uleåborg, der jag sedan
erfor att de resande voro endast tyska handelsexpediter, som
reste i landet med sina profver på både lofliga och förbjudna
varor, fann man sig icke förvånad öfver mitt misstag, då det
till Vasa till öfning sammankallade krigsmanskapet, hvilket vän-
tade sin mönsterherre, kort förut gifvit en sådan resenär mili-
tärisk honnör. Jag erinrar mig härvid ett yttrande af en rådman
i Kajana, som sade: wSå förändra sig seder och bruk. Då Kej-
sar Alexander I, salig i åminnelse, hade nåden att besöka vår
stad, fanns hvarken der eller i hela Kajana härad bättre åkdon
än en kurirkärra, och äfven den det enda i sitt slag; men nu
finnes endast i Paldamo socken 8 vagnar, hvilka väl i brist på
vägar ej der finna användning och i följd af sin oduglighet ej
heller kunde begagnas; men de äro vagnar ändå".

Man passerar med färja öfver Kuivaniemi å, som tager sin
början i Oijärvi och Kivijärvi sjöar, genomskär landtryggen
Kivalo och faller ut i hafvet nästan parallelt med Simojoki. De
densamma omgifvande markerna sägas vara sterilare än de vid
Simojoki, men upptagas af lika härliga skogar, och på för an-
läggning af vattenverk tjenliga ställen skall ej heller Kuivaniemi
å lida brist. Utom vid mynningen skall intet hemman förekom-
ma vid denna å, men uppe vid Oijärvi träsk skola några väl-
mående bönder vara bosatta. Resan fortsattes genom den af
skogbeväxta sandiga marker bestående Ijo socken, hvilken väl
vid inskjutande hafsvikar har att framvisa gladare nejder, ehuru
man äfven der på många ställen finner Kivalos nakna klipphällar
sticka fram i dagen; och än kargare blir jordmånen, då man
närmar sig Nyby glasbruk i Olhava by, anlagdt vid en vik af
hafskusten, der fartyg för brukets räkning lossa och lasta. Lands-
vägen, bygd under 17:de århundradet, är här dragen nära hafs-
stranden samt öfversvämmas och skadas ofta af ifrån mossarne
vid Kivalo nedfiytande vattenmassor. För något mera än ett
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hälft århundrade var stället den vildaste ödemark, der man trodde
bergens och skogarnes vidunder uppehålla sig och som man af
sådan orsak var rädd att ensam passera. På det af endast ett
tunnt lager grusblandad jord betäckta hälleberget hafva anlagts
vackra åkrar och uppförts, utom glasbruket, präktiga byggnader
och ett mindre sågverk, samt mossar och strandmarker förvand-
lats till ängar, hvarefter all fruktan för Lempo, Hiisi, Vuori-
peikot och andra skogens gastar försvunnit. Der byggdes af
grundläggaren äfven flera fartyg.

Glasbruket anlades år 1785 af Johan Mattsson Nylander,
då Handlande i Uleåborg, sedermera hugnad med Hofråds titel.
Denna anläggning, liksom alla nya företag på aflägsna orter, mötte
både löje och misstro. Okunnigheten och fördomen utskrattade
den som en dåres verk; ty på afsättning af glas till eget
lands allmoge var på den tiden endast föga att räkna: och icke
ens till de närmaste städerna köptes hans glas här hemma,
utan från Stockholm, der den fintliga anläggaren af Nyby
glasbruk inrättade en glashandel. Genom hans ihärdighet
och skarpa förstånd bragtes bruket derhän att det icke allenast
bar sig utan gjorde anläggaren till en rik man. A bruket fanns
en hel koloni af arbetare, Tyskar, Svenskar och Finnar. Det
bildade skild församling med egen Prest, hvilken räknade dubbla
tjensteår, emedan Bruksegaren förbundit sig att der Bbåde skola-
och kyrka underhålla" (Kougl. Br. af d. 22/8 1786). Men Ny-
landers, i egenskap af ägare till Nyby eller Säynäjoja inom Ijo
socken anlagda nybygge med dera inrättade glasbruk, ansökning
om nådigt bifall till att den vid sagde bruksinrättning antagna.-
Presten måtte såsom Pastor ensam få taga befattningen med alla.
prestaembetet derstädes tillhörande göromål samt nybygget så-
ledes skiljas ifrån Ijo församling, afslogs genom Kongl. Majestäts
Nådiga Bref till Domkapitlet af den 18 Oktober 1793. Om honom
cirkulera hvarjehanda historier och berättelser, hvilka icke alla äro
honom till favör. Men äfven härvid torde man kunna besanna.'
ordspråket, som säger: »den som blifvit i ett funnen, blir med tio
bunden". Ty liksom allting lätteligen kan öfverdrifvas, så lärer
det varit äfven med anläggarens af Nyby glasbruk renommé.
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Den egenheten lärer han dock hafva haft, att det mera intresse-
rade honom att vara tadlad än o omtalad.

Nylander var väl inskrifven hos Konung Gustaf III, som
älskade genier af alla slag, men ej hos dennes efterträdare i
regeringen. Han var, bland annat, särdeles motvillig att betala
beviljningsafgiften; och i anledning deraf ankom år 1801 ifrån
Hans Majestät Konung Gustaf IV Adolph ett bref till dåvordne
Landshöfdingen i Uleåborgs län General Carpelan, hvilket än
finnes ibland inbundna handlingar å Landskontoret i Uleåborg.
Det var kort men kraftigt och af följande innehåll:

— — — — nHafven I hos Oss i underdånighet anmält,
hurusom Hofrådet Johan Mattsson Nylander öfverlemnat alla
sina fastigheter åt sina barn samt undangömt sin kontanta be-
hållning, hvaraf händt att I icke kunnat af honom indrifva sist-
lidet års beviljningsafgifter; och länder Eder till svar att I, i
brist på godvillig betalning, ägen att bysätta honom". När han
för detta ändamål genast derpå afhemtades till Uleåborg, anhöll
han af den honom åtföljande rättsbetjeningen att blifva förd direkt
till Landskansliet, der han ville betala allt. Landshöfdingen var
på sitt embetsrum och Nylander framräckte åt honom en diskont-
sedel på 16,666 R:dr 32 sk:g. eller, som det den tiden hette, en
tunna guld, föregifvande att han ej hade andra penningar. Men
då för tillfället på ränteriet ej fanns så mĵ cket penningar, att
liqvid kunde äga rum, återbegärde han sin sedel, förebärande
att han ej kunde betro den åt Herrarne, och anhöll att få vara
på fri fot tills man kunde göra sig deraf betald. Han vann sin
afsigt att få vara otidig mot Länestyrelsen, h varpå han, efter att
hafva blifvit frigifven, genast erlade den af honom fordrade
summan, som utgjorde omkring 100 R:dr.

För allmogen var det en gåta, hvarifrån han erhöll så myc-
ket penningar, som han nedlade i byggnader och uppodlingar
samt använde för bruksrörelsen; och emedan han vanligen liqvi-
derade med nya sedlar, uppstod ryktet att han tillverkade åt-
minstone en del af dem sjelf, hvarföre han ofta, då arbetarene
om aftnarna kommo för att begära liqvid, trött af dagens mödor
tillsade dem att infinna sig påföljande morgon, emedan han ej
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nu hade färdiga penningar, men ville tillverka sådana under nat-
ten; och då han påföljande morgon åt dem utgaf nya sedlar,
komna direkt från Stockholm, stärkte han afsigtligen den enfal-
diga hopen i dess tro att han tillverkade falskt mynt.

Hvad som var mörkt och förborgadt för andra, det såg
Hofrådet ofta med klar blick. Uleåborgs stads utveckling låg
honom nära om hjertat. Det smärtade honom mycket att sta-
dens handel den tiden, liksom många småstäders i landet än i
dag, låg i Lybeckarnes händer. De lurendrejade in och utprång-
lade här sina varor, och Tyskarne reste vintrarne igenom om-
kring i landet, inkasserande penningar. Han tycktes hafva svurit
dem ett oförsonligt hat; ty det grämde honom att landets egna
Handlande voro endast deras bokhållare och vasaller. Men hvad
han än föreslog, det må hafva varit huru förnuftigt som helst,
afslogs af stadens äldsta och borgerskap. Han appellerade till
Handelssocieteten, men der mötte honom lika motstånd. Man
förmådde icke uppskatta hans förstånd och uppfatta hans stora
planer. Han insåg att Uleåborgs stad i framtiden icke kunde
umbära Toppila hemmans ägor som lastageplats, och då han icke
kunde genomdrifva sin åsigt att hemmanet för sådant ändamål
borde åt staden förvärfvas, köpte han det sjelf. Först då insåg
man hvad man försummat, och han afstod hemmanet utan vinst åt
Handelssocieteten. Hvad Nylander vidare gjort till befordrande
af nyttiga inrättningar och näringarnes fortkomst i landet, vore
för vidlyftigt att här beskrifva. Allmänna meningen är likväl
numera den att hans verksamhet varit mycket gagnelig, befordrat
industrin och näringarna samt särskildt skeppsbyggeriet, utrikes
handel och sjöfarten i Uleåborg, hvilkas framgång det Ameri-
kanska frihetskrigets utbrott gynnade.

Man passerar Olhava by och kommer efter ett långt och
mera ödsligt håll till en bättre och mera odlad nejd vid utloppet
af Ijo elf. Gårdarne äro här bättre byggda än i den öfriga delen
af socknen. Likvisst skall bosättningen äfven här glesna redan
några verst uppåt Ijo elf; men nedåt mot hafskusten finner man
vid elfven en ståtlig bygd. Sedan man med färja farit öfver
den strida Ijo elfven i närheten af dess utlopp, befinner man



— 364 —

sig vid socknens gamla träkyrka. Ehuru uppför icke tidigare
än 1694, skulle man af dess yttre och de hos allmogen om den-
samma gängse legenderna tro den vara mycket äldre. De många
berättelser, man i Lappmarken hör om Ijoboernes härfärder till
Kuolansuu, Kantalahti och andra orter vid Hvita- och Ishafvet,
voro egnade att hos mig framkalla önskan att forska i det gamla
pastorsarkivet härstädes, för att med tillhjelp af möjligen der
förvarade anteckningar kunna i dessa berättelser skilja det fa-
belaktiga från det rent historiska. Detta beviljades mig äfven
beredvilligt, men tidens knapphet tillät mig dock sådant hvarken
nu eller på återresan. På vägen emellan Prostgården och kyrkan
gjorde man mig uppmärksam på den så kallade ,,Kirkkoherran-
kivi". På denna sten, ungefär 100 famnar ifrån Ijo hamn och
af 7 ä 8 alns yta samt ungefär 1 aln i höjd, säges ett ströf-
vande parti Ryssar år 1582 hafva lefvande bränt kapellanen i
Ijo Matthias, sedan de först inlindat honom i ett laxnät och ut-
bredt torr halm på stenen, för det han med kyrknyckeln skulle
ihjälslagit tvänne Ryssar.

Vägen härifrån till Haukipudas kapell af Ijo socken är
mera enformig. Haukipudas å, som öfverfares med färja, har
sin upprinnelse ifrån Puolanka träsk i Hyrynsalmi socken, genom-
löper någon del af Muhos socken, flyter under namn af Kiiminki-
joki genom Ijo sockens Öfver- och Neder-Kiiminki kapeller och
utfaller litet nedanom Haukipudas kyrka i Bottniska viken. Trak-
terna kring detta vattendrag afyttra betydligt byggnadsvirke till
Uleåborg. Icke långt ifrån färjstället är församlingens år 1762
uppförda träkyrka, hvars yttre presenterar sig rätt bra, men in-
vändigt är utstyrd med fasaväckande målningar, föreställande
helvetet och målade af Toppelius. Man ser här nakna menniskor
omhvärfda af lågor och rök, plågade af ormar, djeflar och alla
möjliga mörksens andar, under det att beelzebub sjelf grinar och
fägnar sig. Härifrån går resan till Uleåelfs utlopp genom öm-
som sterilare, ömsom fruktbarare, ömsom odlade och ömsom ood-
lade nejder, vackra ängar och sandiga hedar. Man har här staden
Uleåborg framför sig, det förträffligt belägna Landshöfdingeresi-
denset, som förut varit ett kronobränneri, på ena sidan och
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stadens redd på den andra. Der lågo förankrade en mängd, helt
säkert på andra tiotalet, stora fartyg, de flesta skepp, med sva-
jande flaggor, medan andra inkommo, Gud vet ifrån hvilka verlds-
delar, med god vind och utbredda segel, stolt läggande sig i ro
vid de redan förankrade fartygens sidor. Vi närmade oss staden.
Brokiga skaror, som den härliga aftonstunden lockat ut i det
fria, sågos vandra på stranden, der färjan snart lade till. Jag
såg der flera bekanta, hvilka hjertligt hälsade mig välkommen.
Här var sådant lif och sådan rörelse att man med möda kunde
tränga sig fram emellan folkmassan och den mängd af tunnor
och annat gods, som från lastbåtarne transporterades till de när-
belägna magasinerna. På stadens gator och torg rörde sig ska-
ror af lustvandrare, iklädda schalar och bonjourer och åtföljda af
små nätta barn. Hundar sprungo af och an, dels lösa, dels
ledda vid sidenband. Toner af fortepiano, fljöt och violin ljödo
genom de öppna fönstren. Hvilken härlighet, tänkte jag, och
knappt hade jag hunnit hälsa på mina anhöriga, hos hvilka jag
tog in, förrän den ena gästen efter den andra inkom; och inom
några minuter voro ett par rum fyllda af besökande, en del
muntra och glada, andra inbegripna i sina affärer och spekula-
tioner. Här var ett societets- och ett börslif om hvartannat; allt
var lif och rörelse. Jag kände mig förflyttad i en helt ny verld.
Den ena inbjöd mig till middag, den andra till qvällen; här ta-
lades om supéer, middagar, dejeunéer, baler och utfärder på lan-
det, medan andra gjorde i affärer. För att ej förlora ändamålet
med min resa till Åbo, måste jag af allt detta försaka äfven det
jag ej hade önskat. Mina tankar ilade till Lappmarken; och den
långa sträcka, som ligger emellan den och orten, der jag nu be-
fann mig, passerade revue inför mina ögon. Jag tyckte mig hafva
nyss under Enares af norrsken flammande himmel lemnat den i
barndomstillstånd för sin dagliga näring kämpande Enarebon, hvars
föda, lik rofdjurens anskaffad för dagen, utföll den ena dagen
rundligare, den andra knappare; nyss aflägsnat mig ifrån ett folk,
som kände brödet knappast mera än till namnet; såsom i går
passerat genom Luiros dystra och dimmiga skogar, der den
sömniga nybyggaren, hvilken flyttat dit undan arbete och möda
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för att der, fri från utskyldernas tanga, omgifven af sina små
åkertäppor, af skogens dysterhet och ängars prakt, af sump-
marker med sina 1,000 ja flera l,OOO:de sjöfoglar, i maklighet
och mörker framsläpa sina dagar i pelteriernas land. Jag erin-
rade mig, hurusom jag i Kemiträsk sett intresset för arbetet i
sin friska ungdomsvår, hurusom detta hos Rovaniemibon redan
växt öfver detta skede, och huru man der allt mera hoppades
vinna sin goda bergning, till och med rikedom, genom jordens
odling, den ädlaste af alla näringar och egentliga grundvalen för
ett folks styrka, framåtskridande och tillväxt; huru jag i Kemi
funnit detta yrke på den blekare taflan, öfverlämnad åt qvinnor,
barn och tjenstehjon; ty bonden var der ej mera bonde, han upp-
offrade ej sin håg och sina krafter på jordkulturen. Han var väl
ej sysslolös eller overksam, utan till och med driftig, men han
var icke den på framtiden beräknande landtmannen, som förbättrar
jorden, drager vinst derur och lemnar den mera gifvande åt efter-
kommande. Han var icke heller den oumbärlige borgaren, utan en
mellanlänk emellan begge. Nu befann jag mig bland Uleås idoga
folk. Det må förlåtas mig, om jag, som vistats i det öde Utsjoki,
vid tanken på ofvanbeskrifna trakter, der man, allt efter som resan
framskrider, ser äfven naturförmåner, bildning, drift och rikedo-
mar steg för steg tillväxa — om jag nu tyckte mig vara i nä-
ringsflitens fosterbygd; ty der kommo sjöfarande ifrån Medel-
hafvet, Svarta hafvet, Norra oceanen, Spanska sjön m. m., och
derifrån beredde de sig att resa t. o. m. till andra verldsdelar;
och jag fann der hvarken rast eller ro, ty dag och natt foro
båtar fulla med dyrbara laster emellan staden och Uleås ståtliga
handelsflotta, hvilken stolt svajade 5/8 mil derifrån. Att den,
som år efter år färdats på Lapplands strida elfvar och utmed
Ishafvets tvärbranta kuststräckor, vandrat på den höga.Nordens
kala fjäll och sanka myror, och under många vintrar rest igenom
dess dystra skogar, hvar gång han ankommer till sydligare och
mera bebodda orter skall känna sig öfverraskad och liksom på
nytt född, det är väl ejheller att undra på.*)

*) De få ,,anteckningar", som finnas för återstoden af detta år, gälla
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Beskrifning, till underdon = ödmiukaste följd
af den Höglofliga Kongl. Ecclesiastiqve Direktionens
Nådgunstiga befallning af d. 27 Julii 1747, öfver
Capellgieldet i Kemiträsk, framgifven af undertecknat
d. 25 Febr. åhr 1748.

l:o. Om Kemiträsk och dess inbyggare i forna tider.

Hvad först sjelfva träsket angår, deraf orten egenteligen har
sitt namn: heter det Kemiträsk, och förmodeligen af den ord
sag, att detta träsk är thet endaste, som Kemi ån flyter igenom,
hvilken å har sin upprinnelse under fiäl ryggen Juova tundur
kallad af en källa, hvar ifrån efter elfven rächnas till sjelfva
åmynnet el:r yttersta ändan af Botniska hafs wijk 60 mihlar, ehuru
elfven på åthskilliga ställen löper mycket fort, men detta om-
nämnda Kemiträsk är beläget ifrån åmynnet 25 mihl up till
norden och sträcker sig i längden ifrån söder till norr 4 mihl,
samt i bredden allenast 2, utom åthskilliga vikar, som sträcka
sig till öster och vester 3 och 4 mihl in på landet. En mihl
ofvan för detta träsk står nu Kemiträsk kyrkan vid Kemielf på
en udd Kumaniemi kallad, hvar om än vidare skall omtalas.

I fordna tider hafva endast Lapparna haft sitt tillhåld, så
vid detta träsket som i the närmaste land och vid andra kring lig-

icke Lappmarken. Af dem framgår, att förf. ännu åtminstone i slutet
af Oktober befann sig i Åbo, der han var sysselsatt med att, enligt upp-
drag, låta trycka en af honom till Utsjoki dialekten lämpad upplaga af
den lappska psalm- och handboken, hvilka äfven ännu samma år lemnade
pressen. Under Julhögtiden anträffa vi dock förf. åter i Enare, hvarifrån
han årets sista dag återkom till sitt hem i Utsjoki.

Då emellertid i manuskriptsamlingen finnes en år 1748 författad
«Beskrifning" öfver tillståndet i Kemiträsk och dess omnejder vid den
tiden och de etthundra år, som förflutit närmast derförinnan, har det an-
setts lämpligt att här offentliggöra denna förut icke tryckta Beskrifning,
enär en jämförelse af framställningen deri med den, som om tillståndet i
samma bygd 77 år senare här ofvan lemnats, visar huru betydligt ut-
vecklingen under dessa 77 år der fortskridit. Utgifv.
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gande mindre träsk. The gambla Lappar hafva för mig berättat
at vid gapet af detta träsket öster oht af ålder varit en stor
lapby, som the kallat Vihtala, samt väster om på andra sidan
skall ock varit en lapby vid namn Permuslahti; dessa begge
lapbyar skolat af the Svenske blifvit ruinerade i Birkarlarnes
tid, för än the gifvit sig under Svenska kronan.

J denne Lapmark skall aldrig varit så kallade Finelappar
•el:r sådana, som hållit någon myckenhet af tamda renar och med
deras vallande vandrat kring fiel och marek och haft sin endaste
näring deraf, såsom i the westra och södra Lapmarcker;" utan
allenast fiskare Lappar, som vähl hållit några få tamda renar,
men till sommaren släpt dem lösa i skogen och höstetiden igen
upsökt at åka med om vintern. Hafva altså Lapparna i syn-
nerhet i the äldî e tider sommaren öfver födt sig af fisk och
vintern af villrenar, dem de nedskutit med sina pilar, samt up-
gräfvit stora grafvar som varggropar för dem och Bäfrar, hvars
kött Lappen håller för den delikataste spis: men sjelfva diuret
kallar han Päldo raha (åkerpenning) emedan han med dess skinn
köper mjöl af Ryssarna.

2:o. Om landets beskaffenhet i Kemiträsk och inbyggare i
närvarande tid.

Ehuru vähl kring detta träsk äro mest höga berg samt
steniga länder och stränder; finnas dock vid norra ändan
deraf kring elfvens infal några ganska fördelaktiga och till
åkerbruk tjenliga parker af åhtskilliga jordarter: hvilka ock
nu för tiden af Bönderna och Nybyggare äro upbrukade. Der-
till med en ansenlig höväxt i holmarne der när intill: men
isynnerhet är märkevärdigt, at vid en hålma Isoluhta kallad,
som ock står gent emot thet omtalta goda åkerlandet, är hög
och tädt hööväxt af grof står, att man hööslags tiden näp-
pel. kan bryta sig igenom, hvaraf med ringa möda bergås många
hundrade lass benämda hööslag. Dessutom finnes jämvähl ofvan
före träsket å ömse sidor af Kemi elf och åtskilliga holmar, till-
räcklig ängsland af åhtskillig hööslag öfver tijo mihls väg upföre.
Och the förnämsta parcker äro redan af bönderna, som sig här
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och der nedsatt, intagna. Dessa hafva sällan brist på boskaps-
foder ehuru de föda ansenligt utaf dem. Kan dock stundom
hända at deras låglänta ängar lämnas obergade då flöden af
långsamt rägn hastigt upstiga, i hvilken händelse de måste
hiälpa sig fram med renmossa, tall- och rögn barck. Af våhr
flöden blifva ock dessa ängar årligen öfver sköljda, hvilket vähl
intet skadar men mehra befordrar hööväxten. Åhr 1741 up steg
denna våhr floden så högt at åhn ock gick öfver åkrarna och
husen flöto i vatnet. Oachtadt alt detta ligga ännu the förnämsta
ängsmarcker obrukade under wijd-, hägg-, björk- och gransko-
gar så vid holmarna, som elfstränder. Hvilka om de blefvo
up rögde skulle kasta af sig thet förnämsta hårdvall- och löfhöö,
men när några nybyggare utbjuda sig til] sådant, blifva the
mast af deras afvund siuka grannar förvägrade. Ehuru dessa
omtalta ängsland, utan menniskiorödning af naturen varit tillredda,
har dock till medium af förra Sekulo af dem ingen betient sig;
varandes af en händelse skiet at de af finska bönder blifvit up-
fundna, hvarmed berättas således hafva tillgådt: at när en hop
Finnar af Kemi, Uhleå och Paldamo socknar sammangaddat sig,
at anfalla Ryska Partier, och efter denna Kemielf, med sina
båthar, dem de och dragit öf:r fiälryggen, avancerat till Ryska
gräntzen, der de eij allenast spolierat Kandalax och Couda utan
ock velat fientel. anfalla Cuola slott, blifvit af Ryssarna under
thet the skulle handla om frid fylta med bränvin och, sedan de
blifvit druckna, till största dehlen ijälslagna, men som en hop
dock sluppit unnan hafva de medan de kommit tillbakas måst stiga
up på holmar till att söka efter wijn- och hägg bär att släcka
sin hunger med, hvar vid the blifvit varse förenämda fördehl-
achtigheter, och sedermera flyttat sig hit at boo, finnandes för
rådligare at up adla landet än föra krig.

Dessa Finska nybyggare hafva i början varit 7 till antalet
som först nedhuggit the för nämsta parcker till svidje land,
hvaraf the ansenligen upbergat råg, men sedan uptagit de samma
till åker samt bygdt huus uppå. Deras efterkommande hafva
småningom utvidgat sig, så at the nu bebo och utgiöra för 30
skattehemman, utom en hop torpare och inhysningar, hvilka efter

24
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the få så vara intet bry sig om att bli bättre. Emedlertid må
de vähl, som med flit och förnuft bruka jorden, som sina arbe-
tare eij lämnar olönta. Såsnart dessa inbyggare fått tillstånd
at sätta sig nehr här i Kemiträsk, hafva the aldeles af skilt sig
ifrån Lapmarcken och åtagit sig jämte andra bönder at skatta
till Österbotns höfdinge dömme, i anledning hvaraf the ock blif-
vit rächnade till Kemi Pastorat, men Lapparna deremot hafva
flyttat sig längre up till marken, så att deras efterkåmmande,
som af forno bebodt Kemiträsk hafva nu sit tillhåld i Sodan-
kylä, Somby och Kemiby, hvar ifrån ännu en dehl flyttar sig hit
nehr till träsket sommar tiden at tiska såsom sit egit gammal
häfd; men äljest till Sodankylä Pastorat sortera.

3:o. Om Cuolajerfvi Lapby och dess inbyggare.

Öster om Kemiträsk är Cuolajerfvi by belägit. Består af
32 skattlappar och, såsom närmast hit intill liggande, egentel.
hörer till Kemiträsk Capel. Dess marek, som börjas straxt ifrån
Kemiträsk, är i bred 15 men i längden 18 mihlar, och består dels
i åthskilliga träsk, stora myror och kärr, dels Gran-, Biörck-, Tall-
och Furuskogar, höga Berg och Fiellar, med renmossa öfveralt be-
täckta, dels små åar och bäckar, hvaraf Lapparna fånga sit (?) bäf-
rar, som flyta ned en dehl till denna Kemi Elf och träsket och en
dehl till Ryssland, nembl. de, som hafva sin uprinnelse öster om
fiälryggen, som går mit igenom Cuolajerfvi marek. Inbyggarene
bestå af nybyggare och Lappar om hvart annat, skatta till Ryss-
land och Sverige. Dessa, som vähl tillförene haft sin näring,
jämte fisk de ymnigt fångat af sina träsk, af vill renar, bäfrar
och andra skogsdiur, hafva numera, sedan deras skog och watn
blifvit utödda af ofvan nämda villbråd och fisk, måst förskaffa
sig boskap och uptaga åker så man grant, at intet mehr än 3
lappar finnas i Cuolajerfvi by som äro utan koor, af hvilken ord-
sak the ock satt sig ned at bo på vissa ställen vid sina träsk,
upbygdt nödigste våningshuus såsom: Fähuus, Pörte, visthuus,
så ock en dehl, i synnerhet the som boo på Landsvägar, stugor
till främmandes behof, ther the vähl hafva et fönster glas och
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skårsten men utan spield (ty sådana brukas intet i lapmarcken),
doch blifver skårsten igen täpt ofvan på taket med mossa eller
halm tap.

The lappar, som intet hafva boskap, bo i sina Koijor, Köte
kallad, hvilka eij äro af valmar el:r torf, utan af timber och
bräder på thet sätt: at the timbra två el:r tre varf stockar un-
derst af orden ti. husets vid sex kantigt, hvarpå the sedan sätta
tvärbräder up, hvilka ofvan till luta ihop dock så at röökholet
på eldstaden, som är midt i Koijan, står öppen. Denne Köte är
och med ordentl. dör af bräder förvarat; men gålvet är öfver
alt lagt med björckrijs. Sådana hafva the åtskilliga der de vin-
ter våhr sommar och höstatider hafva sit tilhåld.

Tamda renar bruka ock lapparna öfveralt såvähl the, som
hafva boskap, som the ther inga hafva, på sätt som för sagt ä r
at the allenast vinter tiden hålla någon vård af dem, men öfver
sommaren gå de lösa, aldrig mölcka sina vaijor, dess mindre
nyttia någon renmjölk och ostar till spis som de västra och
södra lappar. Mot höstetiden söka de up sina renar, då thet
kåmmer an på lyckan om the få dem om händer el:r intet, eme
dan the pläga åfta bortlöpa med will renarna och annorledes
omkåmma; för then skull hafva the aldeles få utaf dem, nembl.
de mindre förmögna 4, 5 el:r 6 st. in allés och the förmögnare
10, 20 el:r högst 30 till mans. Dessa renar betiena de sig utaf
at framstiusa vederbörande Cronobetienter och Prästerskap, åka
till Kyrckan och släpa hem höö, ved och annat behof, ehuru
vähl ock en dehl af them, som hafva boskap, förskaffat sig hästar
dertill.

4:o. Om Lapparnes will ren f äng e och näringsfång.

Lappen, som intet har boskap, försummar aldrig djurfänget
om hösten (urdo geino). När vill renarna i September månad
börja stimma, begifver han sig i skogen med några af dess tamda
renar, som bäär dess pagage, Byssa och kittel på ryggen lagda i
bördor. Sjelf går han främst med hunden, den han håller fast i
then ena och. renarna i den andra handen. När han således kåm-
mer under vädret af vill renar, biörnar och andra diur, begynner
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hunden at draga och skynda sig dit åth, hvar han har luckt eller
känning om något diur, och leder sin husbonde till fanget. Kun-
nandes lappen af hundens dragande och åthbörder ungefärl. veta
hvad diur han drager honom till. Såsnart lappen fådt diuret i
ögnasichte, sticker han hundens hufvud in uti en enkåm dertill
giord skin påse: men på thet hunden eij må bli qvafder äro i
samma påse gjorda två håhl vid nosen hvarigenom han andas.
Sedan binder han hunden, såväl som renarna vid något trä, och
begier sig med ladda byssa at iaga efter diuret. Märker han
vill renarna vara till hands, så plägar han ock taga med sig nå-
gon af sina renar, isynnerhet Särves (en osnöpt oxren), som
med sitt sälsama låtande stimningstiden gifver sig till känna;
hvarpå straxt den förnämsta Särves af villren flocken springer
till honom och i thet samma af lappen nedskiutes, och kan han
hålla sig med sin Särves under vädret får han vähl flere på en
gång: men så snart någon vill ren slipper under vädret och får
känning af honom, fara de alla sin koos. När nu lappen således
fångat några diur, sätter han köttet anten på en lafva, eller
emellan klyfda stockar i jorden (Saiho) eller ock låter renarna
bära till sin förra matboda, såframt den kan vara nära till hands;
men skinnet spänner han strax ut, och hänger up i något trä
at torckas. Sedan går han igen at söka efter andra och fort
fahr dermed hela månadstid. När snön faller och thet blir nå-
gorlunda före, samlar han altsammans och släpar till sin vinter
Koija och hemvist, hvaraf han sedan föder sig öfver vintern.
Dessutom upvacktar han sit vanliga bäfverfänge vid åar och
bäckarna, samt går då och då ut att skiuta foglar och ikornar,
när de kunna vara till fångs. Åter mot våhren, när snön blir
diup, far han på skidor omkring sit land och upsökier vill renar,
dem han anten skiuter med bössa eller, om föret är så gådt,
dräper på språng.

Detta har varit Lapparnas förnämsta näringsfång i denna
Lapmareken, hvarmed the medan vill renar och bäfrar ymnigt
vanckat mått vähl, men sedan deras fangen på många åhr slagit
felt, hafva the blifvit illa utkomna, och måst med furu barck,
fisk och koomiölck, de som hafva boskap, och the andra dels
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med borgande dels tiggande af bönder miöhl och andra matva-
ror, hielpa sig fram. Och emedan tillräckelig marek finnes at
ansa och valla renar, och dessa Lappar intet kunna bringas der-
till, efter the intet äro vahna dermed, torde intet vara orådligit,
ther några huushåld af de såkallade fine Lappar ifrån de södra
Lapmarcker skulle flyttas hit med sin renhiord, som torde kunna
med omgänge och exempel handleda dessa att omgå med ren
boskap och söka således sin näring.

5:o. Lapparnes tungomdhl.

Den lapska dialekten, som brukas här i Kemi Lapmarcken,
tyckes förnämligast vara utspädt med finskan, så att den som
är vähl inkommen i finskan intet har svårt att förstå detta lap-
ska, och så mycket iag erfarit tyckes ifrån de södras vara skilj-
achtig mest i the ord som de hafva af svänskan, hvilcka ord
våra Lappar intet förstå, utan formera Synonyma af finskan, så-
som till exempel i the södra Lapmarcker säges: almog almoge,
Svajna svan, dräng, terno el:r tärdno tärna, piga, visse rys, nuoc-
kes nog, rectes rätt. Deremot säija åter dessa efter finskan tcäcke
v'åki,renga åxengi,pica pica, vitz vitsa, kale kyllä, voikest vikoin,
och oräckneliga andra ord. Men at the ock mycket disferera i
orthographien och pronunciationen är intet'att undra på emedan
desse närmaste bylagen intet stämma öfverens derutinnan. I So-
dankylä säges iem (intet), ziätz vatn, nidlm mun, i Cuolajerfvi
åter em, kätz, nalma etc.

Men detta Lapska språket är härstädes genom blänning
med nybyggare mycket kåmmit af sig och finskan i ställit ve-
dertagit, åtminstone i Cusamo och Kemiträsk församblingar. I
Cusamo har jag näppel. funnit några få lapgummor, som kunna
förstå lapska. Äfvensom här i Kemiträsk talas öfveralt Finska,
sammalunda inbyggare i Cuolajerfvi Lapmarck tala mast finska,
dock behålla de ock sitt lapska, när the emellan sig tala något
thet andra intet skola veta utaf, icke dess mindre tala the
annars så rent finska, at man på tahlet intet kan märcka at
the äro nationella Lappar, i synnerhet ungt fålck, som utom
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thet, att the pläga dageligit umgänge med nybyggare, som alla äro
nationela Finnar, hafva genom giftermåhl befryndat sig med dem,
och sedan the slagit sig på boskap och åkerbruk, som för omtalt
är, och lika som förvandlats till bönder, tala de ock finska
emellan sig och sina barn, äfvensom andra bönder. Hvad åter
finska dialekten, som här är antagit, vidkåmmer, så är thet re-
naste Österbotniska Finska, hvilket lärer kåmmit dels deraf, at
the första nybyggare varit ifrån the socknar i Österbotn, som
talas bästa Finska, som Uhleå, Ijå och Kemi, dels ock at Prä-
sterna som först blifvit förordnade hit up varit Finsk föd^e
österbotningar nembl. Jacobus Erici Lapodius barnföd i Lapu
Sochn, som vid första kyrkans fundation åhr 1648 förordnades
till Capellan hit till Kemiträsk, och min Sal. Fahr Fader Esajas
Mansveti Ijander, som samma åhr konstituerades till Capellan i
Enare. Dessa [hafva] varit altså the första Präster som kommit
ständigt att bo i denna Kemi Lapmarck, hvilka ock, derjemte,
the undervisat them Christendomen, hafva lärt dem Finska språ-
ket at the måtte kommit i dess bätter kundskap och begrep
derutinnan.

6:0. Om afguderiets af skaffande och Christendomens fort-
plantning.

Att afguderi, truldom och vidskeppelse ock här af ålder
varit i bruk är onekeligt, emedan Lapparna för et hundrade åhr
tillbakas sväfvat i sitt tjockaste hedniska mörker, dyrckat och
tillbedit sina afgudar, stenar och stubbar, samt haft sina spå
trummor äfven som i the andra Lapmarcker. Men dessa blifvit
alloredan uti the omnämda Prästernas tid mästadelar afskaffade,
och hvad kring åhr 1670 af vedertagna vidskeppelser kunnat
varit qvar, är sedermera genom Sal. Kyrckioherden Gabriel Tu-
derum afrögt, att man alt sedan intet förmärckt el:r hört något
af sådant. Och emedan Prästerskapet straxt i början med alt
alfvare gripit till informations vercket, har thet ock genom Gudz
nåd framför alla andra Lapmarcker haft sin lyckliga framgång;
at the förenämda hedniska styggelser icke allenast på en kort
tid, som sagt blifvit aflagda, utan ock en lefvande Christendoms
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kundskap i stället fortplantat, i följe hvaraf dessa Kemi lap-
marcks invånare mest öfver alt befinnas i et godt och önskeligit
tillstånd derutinnan, hvarom Probste Visitations acterna, håldna
här i Lapmarcken åhr 1743 och de nästföljande åhren, kunna
vidare efterses.

Huru i början med Christendoms fortplantning tilgådt, kan
min Sal. Fahr Faders Esajse Mansveti skrift tiena till underrät-
telse, som ord ifrån ord så lyder:

,,att jag fattig Prästman och Grudz hel. ordz tjenare hafver
länge tjenat min nådiga Konung och Cronan alt ifrån åhr 1648.
Tå Fröken Christina var regerande Drotning i Sverige, och hon
lätt upbygga tvänne lapkyrckor uti Kemi Lapmarck, den ene uti
Enari by och den andra uti Kemiträsk by, utskickade hon tvänne
Präster til bemälta Kemi Lapmarck, then ena till Enari, nembl.
mig ringa personen, och den andra till Kemiträsk n. D:m Jaco-
bum Erici Lapodium. Uti Enari var iag tolf åhr uti tre Ko-
nungars gräntser, sedan efter S. H:r Jakobs död kåm iag till
Kemiträsk anno 1661 in meditullio Laponico, der iag måste con-
tinue vara när kyrkan. Och blef kyrckan funderat uti Kuma-
niemi vid Kemiträsk elfven efter Vällborna Hr Lantzhöfdingen
Frans Crucebiörns befallning, som då var Lantzhöfdinge öf:r
Wästerbotn och Lapmarcken, genom då varande Befalning mans
öfver Kemi och Lapmarcken Pell Pehrson, som låt upbygga kyrc-
kan med Cronones omkåstnad" etc. hvaraf synes att dessa begge
kyrckor, som varit de älsta i thenna Lapmarcken, blifvit i Drot-
ning Christinae tid, genom Landshöfdingen Frans Crucebiörn med
crono bekåstnad åhr 1648 upbygda, som ock kan vara troligit,
efter som Enari kyrckan heter Christina och Kemiträsk kyrckan
Frans. Enari kyrckan står ännu och äro anstalter giorda till en
ny kyrckas upbyggande. Här i Kemiträsk, sedan nybyggare
förökt sig, är redan åhr 1694 med församlingens egen bekåstnad
upbygt en annor i den förras ställe, som varit aldeles liten.
Klåckorna, som högbemälta Drotning Christina skienckt till dessa
kyrckor, finnas och nytias ännu.

I anseende till denna mycket ailägsna och vida begrepna
Lapmarcken, som består af sju tingslag och sträcker sig i läng-
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den, rächnandes ifrån Cusamo gränsen vid Ryssland till Enare
gräntzen emot Utjocki, öfver 70 mihlar, samt i bredden ifrån
Enare gränsen till Kittilä gräntzen emot Torneå bruk öfver 50
mihlar, har i början ock varit aldeles få Präster. In till åhr
1660 har ingen, utom dessa of van nämda två Präster varit här
uppe. Derefter har min Sal. Fahr Fader allena betjenat hela
Lapmarcken intill åhr 1670, hvilken tid Hr Gabriel Tuderus
blifvit förordnad till Kyrckioherde öfver Kemi Lapmarck, som
intet heller ständigt bodde här uppe, utan reste allenast ifrån
Torneå en gång om åhret. Efter dessa tider är först moder-
kyrckan i Cusamo inrättad och annexa i Sodankylä och seder-
mera är then förra med orden ti. Pastor och then sednare med
Capellan behörigen blifvit försed, men nu mehra är ock i Sodan-
kylä et apart pastorat inrättad. Min Sal. Fader Fader, som
1648 blifvit constituerad till Enari, transporterades hit till Kemi-
träsk åhr 1661 *), der han in till sin död varit Capellan.
Åhr 1697 succederade honom min Fader Esajas Fellman, hvil-
ken ock samma sacellaniet förestod till sin död åhr 1736, då
iag emot tog syslan, och efter mina för Fäders berömmeliga
exempel med hugnad och nöije in till dato troligen förestådt.

Inga skohlmästare eller missionarier har man haft i thenna
Lapmarcken, utan Prästerna hafva sjelfva arbetat med informa-
tionen på sådant sätt: at man anstalt vissa Läsning möten hvar-
vid man först specielt afhört en och hvar hvad han tillförene
Imnnat och i förståndet deraf undervisat, sedan noga annoterat
hvar och ens förkofring, samt satt läxor före tills vidare eller
nästa mötet. På sådant sätt har en och hvar af Prästerna pene-
trerat sin församling åtskilliga resor om åhret. Och medan man
således anlagt all flit, möda och besvär jämte en trägen bön, har
den Högste ock förlänt sin nåd och välsignelse dertill. Hvar
öfver man haft fägnad och glädje, sedan man ehrfarit: att man
icke fåfängt och onytteliga förtärt sino kraft här uppå, att vår
sak är Herrans och vårt ämbete hörer varom Gudi till. Esa 49. 4.

*) Han synes således omedelbart efter Lapodii död hafva blifvit för-
flyttad ned till Kemiträsk, ehuru han först år 1663 utnämndes till kapellan
derstädes. Utgifv.
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7:o. Om åkerbruk och sädesväxt.

Att säd växer äfven i thenna Lapmarcken i goda åhr och;
alldeles varma somrar öfverallt, är en sanning, som är oemot-
säijelig; men såvida dessa sällan inträffa, plär åkerbruket åfta-
slå felt, hvartill den förnämsta ordsaken tyckes vara thet kalla
Klimatet vij boo uti; och så vida landet ligger norr om Pol-Cir-
celen under 66 grad. 55 minut., få vij sent sommar och bittigt
kalt mot hösten, hvarföre ehuru sommaren är varm och behage-
lig, helst som solen lyser nätterna igenom, då åkrarna vähl gro
och växa härligan, hinner dock säden sällan mogna för än fråst-
nätterna infalla. I förleden sommar sådde man här in medio
och i slutet af Maii månad och emot den 24 Julii hade vi den
första fråstnatten, då säden kunnat varit i dess halfva växt, men
blef bortfrusit och af fråsten förderfvadt, så att de masta måste
lemnas otröskat och nyttias till boskapsfoder. I Prästegården
härstädes har åker varit i bruk säkert inemot *) et hundrade åhr
tillbaka, hvilket prästebord iag ifrån åhr 1736 innehaft, och ehuru
vähl iag under den tiden anlagt all möijelig försorg till dess för-
bättring, har iag dock ej flere än två åhr fått god säd, som var
1743—44—45, då man ock längre up fick en härlig års växt
öfver alt, vähl förståendes söder om fiäl ryggen, ty narr om fiäl
ryggen säges ingen säd växa, såsom vid Enari och Utjocki.

Man ser ock brukas strö åkrarna med aska, såsnart solen
begynner värma emot våhren, att få dem dess förr bara och sådda,
men så länge thet är kalt i luften och jorden botntielad vill det
eij heller hielpa, helst vid tyngre jordmåhn; men i sandjord har
man funnit någon fördel deraf.

Utom detta finnas ock sådana hemman, som sällan veta af
någon kiöld eller lida skada deraf, men äro här i Kemiträsk
ganska få, som träffat på de ställen nembl. de som hafva sin
åkerjord på höglänta uddar, som sticka sig långt in till stora-
träsk och på begge sidor med vatn kringflutna, utan att några
kärr eller våtlänta parcker äro när för hand. På sådana ställen*

*) Otydligt i det slitna originala manuskriptet.
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plägar säden bli conserverad för fråsten, anten thet måtte vara
vädret, el:r luften, som spelar mot vatnet, el:r imman af träsket,
som förhindrar köldens häftighet att hon intet skadar säden,
är mig obekant. Af sådana hemman finnas vid Cusamo och
Kitka träsk åtskilliga, som kölden aldrig giör skada. I synnerhet
vid thet sednare (Kitka träsk — — — — — — — — — —

— — *) hafva så när 40 stycken nybyggare sig nedsatt och för
then skull må mesta dehlen aldeles vähl; altså kan man se huru
stor åtskilnad är emellan den ena och andra ortens belägenhet,
och huru thet ena stället är mehra fråst undergifvit och det
andra mindre, ehuru de i distancen eij äro långt ifrån hvar annan,
samt huru thet ligger macht uppå för den som tänker upodla
landet i Lapmarken att igenkiänna och utvälja de bästa åker
marcker, i synnerhet der han kan vara conserverat för köld, som
här giör masta skadan. I alldeles goda åhr är det lika mycket
hvart man sår, ty då växer öfver alt som för sagt är, och plä-
gar då i the låg- och fråst-länta marcker växa den stridaste säd.
Såsom bönderna hoos oss pläga säga när the tala om något syn-
nerligt gådt åhr: at då skulle vuxit säd om man hade sådt i
myror. När iag åhr 1736 frågade en lappe ifrån Cuolajerfvi,
som ock tillika var nybyggare, om säden vuxit hoos honom thet
åhret? svarade han: at om han sådt andra gången, sedan han
upskurit den första säden, trodde han at den ock hunnit växa,
menandes sig då kunnat få två skördar på ett åhr, hvilket vähl
hade slagit felt. Men som sådana åhr kunna vara en el:r ock
flere af tijo andra vill thet bli för långt att vänta derefter och
;äfventyrligt att lita på [en rad oläslig] i detta måhl utväljer
jag thet bästa stället, hvarvid man altid kan vara säker om
något.

Af denna beskrifning, hvarutinnan iag beflitat mig i kort-
t e t uptäckna beskafningheten af thenna Lapmarck, behagade
Höglärde Hr Kyrkioherden Högström inhemta hvad som kunde

*) Återstoden af denna parentes, upptagande 2 rader i manuskrip-
tet, är oläslig. Utgifv.
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vara tjenligt hans beskrifning öfver Lapmarcken att tilläggas.
För öfrigt önskar mycken lycka till fortföljande af hans vackra
arbete. Datum Kemiträsk åhr och dag som före skrifvit står.

Nils Fellman. *)
Sacel. in Kemiträsk.

*) Författaren af denna ,,Beskrifning", omnämnd här ofvan (s. 250),
prestvigdes år 1736 till nådårspredikant i Kemiträsk efter sin fader samt
utnämndes 1737 till kapellau derstädes, 1759 till vice pastor i Kuusamo
Lappmark, 1764 till kyrkoherde i Sodankylä, 1768 till kyrkoherde i Uleå-
borg, der han äfven var inspektor för skolan, 1779 till kyrkoherde i Li-
mingo och 1789 till prost öfver Uleåborgs kontrakt. Han dog år 1799
efter att i 62 år hafva tjenstgjort såsom prest. Då han år 1768 flyttade
till Uleåborg, hade hans farfar, far och han i oafbruten följd tjenstgjort
120 år såsom prester i Lappmarken. En af honom år 1751 författad ,,Be-
rättelse om församlingarnas ursprung i Kemi Lappmark samt deras då-
varande tillstånd" skall längre fram i annat sammanhang meddelas.

Utgifv.



Sjunde året.
1826.

Jjfter en lyckligt öfverstånden resa från julhögtiden i Enare
hade jag vid min hemkomst, den 31 December kort före midnatt,
af några församlingens äldste, som af renklockornas klang lockats
ut i den klara stjernenatten, beledsagats i mina rum, der jag
genast lade mig till hvila och uppväcktes tidigt påföljande Ny-
årsmorgon af Lapparne, som, anförde af Klockaren och Kyrko-
värden, hälsade mig med hjertliga önskningar om godt nytt år.
Kort derefter begyntes med anteckning af communicanter, och
andra förrättningar följde omedelbart derpå.

Den föregående sommaren hade jag, i anseende till min
frånvaro ifrån orten, icke varit i tillfälle att ifrån de Ryska far-
tygen i Varanger sjelf göra mina nödiga uppköp, utan för detta
ändamål anlitat commissionär — och fick intet. Varorna hade
på de platser vid hafskusten han besökt varit dyrare än de före-
gående åren, och då han, såsom han sade, icke ville betala öf-
verpris och af sådan anledning ej verkställde uppköpen, befann
jag mig i afsaknad af en del högst nödvändiga förnödenheter.
Bland annat hade han försummat att köpa ljus. Jag hade aldrig
förr här saknat sådana, ehuru jag stundom fått hushålla dermed;
men nu märkte jag att bristen på ljus öfvergick andra försakel-
ser, vid hvilka jag vant mig i Lappmarken. Det var likväl icke
många dygn jag befann mig i denna förlägenhet, som dock något
lindrades af den i eldstaden brinnande treniga brasan, hvars
värde ökades med hvarje dag jag nödgades umbära ljus. Men
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så snart Lapparne fått kunskap om min ljusbrist, tillfördes mig
det ena feta köttstycket efter det andra, och ifrån hvarje sådant
uppsmältes fettet och stöptes till ljus. Detta var det bästa Lap-
parne kunde aflåta, och de gjorde häri en verklig uppoffring,
ty deras behof af och begär efter fett till köttsofvel är så stort
att det är ytterst svårt att här få köpa talg, om sådan ej i god
tid förut beställes, hvarföre talg eller färdiga ljus öfverhufvud
måste ifrån andra orter hit anskaffas. Sjelfva begagna Lapparne
endast lampor, hvari de förbränna fiskflott eller trän, samt äro
ofta utan äfven detta belysningsämne. Huru denna ljusbrist för
mig skulle afhjelpas, hade varit hos Lapparne ett öfverläggnings-
ämne, och när jag en dag i min mörka kammare satt vid en
dunkel brasa, inträdde en Lappe och uppgaf att en hans kamrat
hade att aflåta utländsk talg. De medhade deraf 2 Lispund, och
handeln afslutades genast efter en Svensk B/.dr Silfver per Lis-
pundet. Ehuru man af lukten genast kunde finna att varan icke
var talg, stöptes den likväl till ljus, hvilka väl gåfvo vacker
låga, men runno och brunno ut mycket hastigt, så att ett ljus
af vanlig storlek icke räckte längre än två timmar. Snart blef
jag upplyst om att det var palmolja, som jag tillhandlat mig.
Tvänne Amerikanska skepp, som varit lastade dermed och' för-
list vester om Nordcap, hade af stormen krossats mot klipporna,
och palmoljan, som i större och mindre stycken uppkastats på
stränderna, hade af Lapparne blifvit uppsamlad. Deraf hemtades
snart det ena partiet efter det andra, och jag köpte mer än nö-
digt var. Jag saknade derefter icke belysning, ehuru jag till en
början hade svårt att vänja mig vid den lukt ljusen utspredo.

Redan i medio af Januari ger en härlig rodnad ifrån söder
en ljusare middagstid, gör luften klarare och mera genomskinlig,
fördrifver den stjernbeströdda himmelens blåa skymning samt
inger hoppet om längre dagar. I senare hälften af Januari be-
gynna vädersolar att visa sig vid södra horizonten och förebåda,
äfven de, solens snara återkomst. De äro derföre lika angenäma
som välkomna företeelser, ehuru de ofta efterföljas af köld, snö-
fall och oväder. I slutet af Januari eller i början af Februari,
beroende af väderleken, visar sig omsider den verkliga solen i
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sin fulla glans. Då inträffar icke sällan sträng köld, men i stället
för den i allmänhet mulna vintern inträder nu en tid med kla-
rare luft och stjernbelysta nätter. Yrvädren minskas, snöfall
förekomma mindre ofta, och middagssolen begynner efterhand att
värma. Men ehuru solen dag för dag gör en synbart större båge
på himlahvalfvet, har man ännu vid tiden för vårdagjemningen
full vinter och tillika det bästa före. Den första vårfogeln, Em-
beriza nivalla eller snösparfven, anlände redan den 28 Mars, då
vi ännu ej hade tecken till vår. Men man uppgifver ock att
denna fogel stundom öfvervintrar här, och i allmänhet ankommer
den redan innan vårens inträde. I början af April öfvergår
skymningen icke ens midnattstiden till mörker, men 20° C. köld
är icke ens då sällsynt. Med denna månad inträffar dock om-
sider den gyllene våren; ty ehuru nätterna ännu äro kalla, fri-
gör middagssolen qvistar och ris från snö och rim. Lingon-, mjö-
lon- och kråkris räcka fram genom snön det föregående årets bär,
hvilka mognat under drifvan, snösparfven och ärlan qvittra, öpp-
ningarne i isen vid forsarne blifva större och den mjellhvita
svanen (Anas cygnus) påminner genom sin ankomst om söderns
härlighet. I flockar om tusende tåga då renhjordarna, den ena
efter" den andra, till hafskusten, åtföljda af sina egare. Då de
passera förbi prestgården gifva herdarne sina hundar befallning
att drifva renarne till den närbelägna stranden; ty Lapparne
vilja då alltid, isynnerhet om de äro egna sockenboer, sagadi
poattet ja puorret Mittet (komma till tals och säga farväl) åt Pre-
sten, innan de om våren lemna orten. Skilsmessan sker sällan
utan att å ömse sidor väcka känslor af rörelse och sorg öfver
att Försynen icke så fogat att Presten i Utsjoki kunde, i likhet
med de Norska Presterna, för sommartiden med sina åhörare
flytta till hafskusten. I min ensamhet tänkte jag ofta, att om
vår store Kejsare kände rätta förhållandet, skulle han skänka
detta vanlottade folk ITiskarhalfön eller Carlsgammen till som-
marvistelseort och fiskeläge, der de, betjenade af sin egen Prest,
kunde i egen kyrka tillbedja Gud och tacka honom för dagligt
bröd af hafvets öfverflöd; ty denna fiskrika kust är obebodd,
öde och tom, och våra Lappar skulle för denna förmån hellre



— 383 —

utgöra 10:de eller skatt till Ryssland än, såsom nu, skattefria dväl-
jas i en fattig trakt utan fast punkt vid det näraliggande hafvet.

Den 12 April, medan körsbärsträdet blommar i Parma, upp-
mjukar det första vårregnet snön hos oss. Men det behöfves
icke vidare än en vindfläkt ifrån norr på den våta snön, innan
den beklädes med en skorpa af is och sålunda bereder vargen
en beqväm väg till Lapparnes renhjordar. Och ännu medan Zu-
rich och Tiibingen redan kunna fägna sig öfver samma träds
blomma, kommer den 15° kalla natten här den af dagsmejan
uppmjukade snön åter att stelna till is. Medan körsbärsträdet
blommar i Jena, hemtar oss gåsen den 1 Maj bud att som-
maren är kommen i södern. Medan det blommar i Berlin
(den 16) eller i Greifswald (den 19 Maj), då förkunna oss
ärlan och lommen, brunnacken och ärtan att hos oss bäckai-ne
flyta utefter fjellens branter ner till de ännu isbetäckta elfvarne;
då befrias här lågländta flackor från sina snömassor, och då
blommar sälgen på af södra solen belysta sidländta ställen, såväl
i Utsjoki som i Enare, medan snö och bar mark der kämpa o nr
väldet. Der dessa välkomna bevingade gäster då vistas, der
anse vi det vara vår: d. v. s. vid bäckar och åar, hvilka då
svälla till. Men förflyttar man sig ifrån dem endast 1/8 mil till
höjder eller större insjöar, anträffar man der ännu full vinter.
Spindeln har emedlertid begynt med sin väfnad och flugan med
sitt surr, och vid hvarje promenad möter man nya skaror af
långnäbbar, kacklande vildgäss och andra sjöfoglar, vadare och
tättingar, hvilkas fjäderskrud alltid förete åtminstone något af
söderns lysande prakt, för hvilken landets infödingar, riporna,
som utbytt sin snöhvita vinterdrägt mot en brokig beklädnad,
liksom häpna öfver sin fula stämma och sin anspråkslösare färg,
öfvergifva de lekande dalarna och fly undan nykomlingarnas
glädjetoner till kalare och dystrare nejder. Då hafva fjellrackan
och räfven redan öfvergifvit sina jagtmarker på fjellen, der de
lifnärt sig med lemlar och möss, och lägrat sig vid stränderna
af åar och bäckar för att möta den mot strömmen sträfvande
trygga harren och den skygga forellen samt läska sig med syd-
ländska foglars ägg. Hermelinen gömmer sig icke mera under



— 384 —

snön eller i bäckens branter för att skydda sig mot köld, utan,
fridlyst i följd af sin fula sommarfärg, stiger hon oförskräckt
på någon sten och betraktar den annalkande menniskan. De
sista dagarne af Maj eller sednast den 1 Juni anlända sångfog-
larna och lofprisa högljudt den stundande sommaren. Såsom
förelöpare komma domherrar och finkar. De nordiska näkter-
galarna och hämplingarna följa dem i spåren, och insekter af
allehanda slag börja krypa på jorden och genomkorsa luften. I
början af Juni ser man ock de första anspråkslösa blommor. Det
är mjölon, lingon och kråkris som bereda oss denna glädje, och
i slutet af Juni kläda sig björkarna gröna. Först nu har man
•sommar. Den ger lefnadslust åt miljoner luftens invånare, hvilka
i olika tonarter j^ttra sin glädje och sin tacksamhet mot natu-
rens allgode Herre. Enhvar lockar sin make, och sedan hanen
och honan funnit hvarandra, öfvergifva de sina reskamrater och
söka förnöjda ensligheten för att gifva lif åt ett kommande slägte.

Ingenstädes kan solen vara mera efterlängtad och mera
välkommen än här. Hon förkunnar genom sitt framträdande
efter den månader långa vinternatten en ände på mörkret i denna
bergiga och karga natur. Hon stillar storm och oväder och be-
reder lindring i ortens rådande sjukdomar. Hon smälter isen,
som lagrat sig kring den moderliga jordens barm, låter Naja-
derna bortkasta sina hvita täcken och med bäckarnes skum fröjde-
fullt dansa ned utefter bergens sluttningar samt det späda gräset
spira fram i deras spår. Genom sina under månader oafbrutet
både natt och dag ljus och värme utspridande strålar låter hon
växtligheten med i ögonen fallande hastighet utveckla sin fägring,
och med ljusets makt lockar hon hit från södern luftens bevin-
gade sångarskara för att med sitt jubel hälsa den nyvaknade
våren. Med ett ord, hon väcker hela naturen till lif och verk-
samhet. Huru skulle då icke menniskan, efter att hafva genom-
lefvat polarländernas långa natt, här mera än annorstädes öfver-
väldigas af Skapelsens storhet och under en känsla af djup
tacksamhet mot Allmakten njuta af vårens och sommarens be-
hag; och huru skulle väl en sådan känsla icke göra sig gäl-
lande äfven hos mig på den ensliga prestgården, der naturen
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under två tredjedelar af året, och äfven derutöfver, ligger under
is och snö, der man i nära tre månader saknar denna sol och
der hon endast en kort tid har kraft att uppsmälta is och drif-
vor; från hvars omnejd vid vinterns ankomst nästan allt, som
lif och anda har, till och med renarna, flytt; hvarifrån sjelfva
vargen och dess stallbröder räfvar och fjellrackor — för öfrigt
föga saknade — för det mesta dragit af mot söder i de tama
renarnas spår och endast en och annan stadnat qvar, ehuru här för
dem ej finnes annat byte att tillgå än snöfärgade harar och ripor.

Man må dock icke tro att denna öfvergång från vinter till
vår och från vår till sommar, om ock hastig, sker utan störin-
gar. Tvärtom jagar nordan vinden ofta de första lef vande varel-
ser, som vårsolen lockat fram, tillbaka i deras gömställen och
kommer de första vårväxterna att tvina bort. Så skedde äfven
i år den 25 och 26 Maj, då Bores kalla fläktar tillintetgjorde
den späda grönskan på de små gräsvallar, som finnas vid prest-
gården. Så skedde ytterligare en hel månad sednare eller den
25, 26, 27 och 28 Juni, då midsommarfrosten klädde marken
i rim och snö. Men efter oväder låter Skaparen sin sol åter
lysa med fördubblad kraft och glans. Efter denna midsommar-
frost begynte sunnanvindar att blåsa och försatte i förening
med solvärmen marken åter i tårar, framkallade i bäckarne en
ny vårflod och klädde snart hela nejden i full sommarskrud. De
späda bladen, som stannat i sin knopp, utvecklade sig hastigt,
och fogelsången, som nordanvinden bragt till tystnad, klingade
på nytt och gaf genljud ifrån bergen. Fiskarne från Oceanen
besökte floder, åar och bäckar, och allt hvad dimman och snö-
yran förstört, allt hvad kölden kommit att stelna och blekna,
friskades åter upp af den klart lysande solen, som prydde mar-
ken med friska blomster, träd och buskar med löf och lundarna
med glädjens färg. Huru ljufligt är det icke att efter sådana
oväder finna hela trakten som en enda djurgård, der både foglar
och andra djur lefva i paradisisk oskuld och känna endast föga
fruktan af menniskans närhet, utan glädjas och njuta, de gamla
sin art och sina seder ungarna visa; der änderna i gräset och
skrackorna på steniga stränder spegla sig i vattnet, när vågen

25
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ligger stilla och fisken leker, medan sångfoglarna jubla i chorus
öfverallt vid den grönskande randen kring elfvar och träsk.

Att en sådan varm sommardag, då fjellbäckarne vid tiden
för snösmältningen på fjellen äro som modigast, beskåda huru
Raste- och Gäinokaise afbörda sig sina snölaviner är någon-
ting storartadt, hemskt och högtidligt. Liksom i raseri gräfver
sig vattnet under stora snömassor, obekymradt om hvart det tar
vägen, genombryter dem och störtar fram öfver klippor, ris och
moras emellan otaliga silfverglänsande skyhöga bergstoppar af
olika skapnad, bildande fall på fall, i hvilka vattnet skummar
och ryker och genom solstrålarnes brytning åstadkommer ett för-
trollande färgspel, tills det slutligen uppslukas af den stilla fly-
tande Tana. En liten försmak af detta skådespel hade jag fått
af de fjellbäckar, som stryka utför bergen midt emot och om-
kring Utsjoki prestgård; men intrycket deraf förbleknade helt
och hållet vid jemförelse med hvad jag denna sommar var i till-
fälle att se på Raste- och Gäinokaise. Att den kraft och våld-
samhet dessa strömmar få efter åskregn och starkare nederbörd
på hösten ej är så öfver väldigande, som den de kunna uppvisa
vid en hastig snösmältning på våren, finner sin naturliga förkla-
ring deri, att de Lappska fjellen, ehuru af betydlig höjd, likväl
icke uppnå gränsen för den eviga snön, hvarföre på höstsommarn
snö- och ismassor anträffas endast i fördjupningar, der de, allt efter
som sommaren är varm eller kall, ömsom ökas och ömsom minskas.

Men all denna sommarens härlighet är tyvärr af endast
alltför kort varaktighet. Liksom den framkallats genom ett
trollslag, lika så hastigt försvinner den åter. Ty då de första
mörka regndagarna före höstdagjemningen begynna sitt förstö-
relseverk, då den susande nordanvinden från Ishafvets oroliga
vågor bortjagar de första måsarne till inlandets vatten, då dessa
förebud för den mörka årstiden visa sig der — då upphör här
sommarens fägring och naturens glada lekar. Då ser man ej
mera, såsom under den vackra sommartiden, fjellbäckarne lekande
rödja sig väg emellan grus och sand och endast småningom växa
till. De flyta icke mera, utan fjellfloden rusar utför klipporna,
ryckande med sig allt hvad löst är med sådan våldsamhet att
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man, då man ser den för första gången, tycker att sjelfva den
flodmördande Oceanen borde af det tillströmmande vattnet blifva
öfverfylld, och likväl kan, såsom nyss nämnts, vårfloden på fjel-
len vara än våldsammare.

En och annan Nordman af den bildade klassen hade under
årens lopp besökt mig i Utsjoki, och en del år hade jag kunnat
räkna flere angenäma besök af dessa trefliga och hurtiga frem-
lingar. Från hemlandet hade jag deremot hittills haft ganska
få gäster hos mig, men detta år hade jag fägnaden att se flere
resande landsmän här uppe. Den första, som inträffade, var
numera statsrådet Sjögren, hvilken under mer än halfva Januari
månad skänkte mig sitt sällskap. Det andra besöket mottog jag
i Juli, då Förste Landtmätaren Berger, Ekonomie-Directeuren
Ekström och Postmästaren Hildebrandt inträffade här. De hade
i uppdrag att deltaga i arbetena för regleringen af gränsen mot
Norrige och skulle i sådant afseende vid Grolmesåjve-Madakätsa
möta Gränse-Commissarierna Öfverste-Lieutenanten Galemin ifrån
Ryska och Öfverste-Lieutenanten Mejlender ifrån den Norska
sidan. Omnämnde Herrar Gränse-Commissarier skulle derjemte
emellan de begge Höga Makterna fördela det så kallade faelles-
landet, hvarpå begge rikena i fordna tider gjort anspråk, och
som auctoriteterna i Kola hittills ansett såsom Ryssland ensamt
tillhörigt. Redan sommaren förut hade dessa Herrar i sistnämnde
afseende inträffat i Kola; men i anseende till yppade ovissheter
blef ärendet uppskjutet till detta år, då arbetet påbörjades och
sommaren 1827 tilländabragtes, utan att den fattiga Finska
Lappallmogens häfd att fiska vid Ishafvets kust dervid kom i
betraktande. De Finska Lapparne utestängdes nu ifrån hafvet,
der deras förfäder, såsom man vet, fiskat i 400 år. Vid denna
rätt hade de af Storfursten Wasilius betryggats genom ett bref,
dateradt Moskva uti Julii efter Christi födelse 1517, hvaraf bland
amtskontorets handlingar på Vardöhus fästning finnes i öfver-
sättning en afskrift, som är af följande lydelse:

nStormägstigste Herre Basilius (Wasilius) af Guds nåde Zar
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und Herre aller Russen, Grossfurste, Vladimirske, Hosckowske,
Smålenske, Thverske, Permske, Viorske, Bolgorske og Indigorske,
haver benådet de vilde Lapper af den Norrske söestranden, de
Terske (Trineser Lappar), Lofforske (Lagoner), Berske Lappar, og
af den fläch Sumtaufskage Sten Jacobsson, og af den fläch Ba-
bintskago (Akseld) Kiel Nanneksen (?) og af den Lottoserske
fläch Storius Pordinussen, og af den Therske ödde Jekaja Ma-
lendivnasen, og udi alle Lapparnas stöd och värn som haver til
mig suppliceret och till kiende gifvit hvoroledes vår skattfogde
der drager till dennem att samle skatt etc. etc.

Jag stormägtigste Herre etc. hafver benådet mine Lappar
att när vores skattfogde drager till dem uti Lapparnes land att
uppbära vores skatt då skall den ena af våres skatt fogde dragé
till Kandalax og udi Babinits og udi Lottoser og udi Suniel og
udi Niafdain *) og udi öfverste Niadri 2) og udi Udziukkei3) och
udi Varjagi4) och udi den Norske ända — — — — — — —

Så hafver jag også benådet dennem deres Söestrand från Palitz-
rekow5) och intill Ombo 6): på dennem deres söestrand skulle
hvarken Corelierne eller de Neugardske eller de Svenske eller
nogen anden fördriste sig dit att draga och bruka sin näring".

Men då gränsen nu uppgicks, bevakade ingen de Finska
Lapparnes rätt; och då jag hos Commissarierna yrkade att
denna rätt borde vid gränseregleringen iakttagas, svarade man
mig, att deras rätt nu icke kom i fråga. Då jag vidare an-
märkte, att deras uråldriga häfd till fiske i Ishafvet dock borde
respekteras, svarades: nde kunna ju behålla den". MDet borde
antecknas", invände jag, men erhöll till svar: wderom hafva vi
inga förskrifter"; och dermed var denna vigtiga och betydelse-
fulla del af regleringsfrågan expedierad 7).

i) = Nejden eller Newdama. 2) = Enare. 3) = Utsjoki. *) = Varan-
ger. 5) = Pasvig 1. Patsjoki. e) = Umba.

7) Uti en till dåvarande Minister-statssekreteraren Baron R. H. Reh-
binder riktad skrifvelse, som åtföljts af en utaf förf. för ändamålet affat-
tad ,,Berättelse om Utsjoki Pastorats närvarande tillstånd och förslag till
dess förbättring", hade förf., såsom han uttrycker sig, „för att sovera detta
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En icke mindre angenäm tilldragelse än dessa besök, in-
träffade kort derpå. En djupblå himmel hvälfde sig öfver Man-
dojavre träsk, då jag en af dessa oförlikneliga sommaraftnar, som
endast Norden kan erbjuda, båten fullastad med den från Ishaf-
vet nyss uppstigna silfverglänsande laxen landade invid prest-
gården, der den alltid vakande ärenprisen emellan det frodiga
gräset vänligt blickade emot mig med sina små stjernlika blom-
mor. Midnattssolens strålar återkastades från de half aln höga
fönstren i de små stugorna invid kyrkan, och sällan hade den
lilla gröna fläcken invid prestgården förefallit mig så intagande
som nu. Men än mera gladde jag mig öfver att hafva nått
hemmet för att få njuta hvila efter att hafva stakat båten upp-
för forsen. Men innan jag ännu hann egna mig åt denna, för-
märktes på andra sidan af träsket en liten rökpelare — ett tec-
ken att man önskade få båt. En sådan roddes dit. Den återkom
med post — den första under detta år — och vi hade likväl
nu den 15 Juli. Glädjen och nyfikenheten förjagade sömnen
och tröttheten ända till dess att solen närmade sig söder.

Äfven den 25 Julii var en vacker sommarvarm- dag. En
sakta vind krusade Mandojavres yta jemnt så mycket att myg-
gen ej besvärade. Åtminstone var man på höjder och slätter
någorlunda befredad för dem. Det hade ej regnat på någon tid,
hvarföre laxen upphört att stiga upp till elfven; och de som re-
dan voro der, höllo sig stilla på djupet. Utsjoki pata vittjades
blott en, högst två gånger i veckan, och annan anledning till
fotvandringar hade saknats mig. Mandojavres stilla vatten
hade blifvit för mig enformigt, och jag önskade se Tana elf flyta
emellan sina branta vallar. Genast efter intagen frukostmiddag
begaf jag mig. derföre mellan klockan 11 och 12 norrut. I fall
tiden medgåfve, hade jag för afsigt att besöka äfven Aimio, ett

usla fjellfolkets rätt" redan år 1822 fäst Minister-statssekreterarens upp-
märksamhet på Norges sträfvan ,,att, under sken af gammal häfd, göra
sig till herre öfver den smala sträckan af hafskusten, som utgör den nord-
vestligaste delen af Archangelska Guvernementet, och af hvars af trädand e
hela nordliga, så Finska som Eyska Lappmarkens förfall är en nödvändig
följd". Dessa aktstycken jemte Baron Rehbinders svarsskrifvelse skola längre
fram meddelas. Utgifv.
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icke långt från elfsmynningen beläget ställe, som före christendo-
mens införande användts till begrafningsplats. Efter par tim-
mars färd befann jag mig vid Tana elfs strand. Sedan jag en stund
njutit af att betrakta landskapet och flodens lugna lopp, såg jag
en båt stakas uppför elfven. Menniskor, tänkte jag; det skall
blifva trefligt att träffa sådana. Båten skred långsamt framåt,
h vårföre det blef enformigt att betrakta endast den. Jag vände
derföre mina blickar uppåt elfven och märkte äfven der på långt
afstånd något, som flöt på vattnet. Äfven der var en båt, och
ehuru på mångfaldt större afstånd ifrån mig än den som arbe-
tade sig fram mot strömmen, nådde den mig långt tidigare än
den jag först såg. Begge landade vid det ställe, der jag satt.
Lapparne — det var sådana — hade redan på afstånd känt
igen mig och fägnade sig öfver att träffa mig här; och min
fägnad var icke mindre än deras. Den ena båten kom från
,,Handeln" med salt och annat smått, den andra for dit. Lap-
parne gjorde sig ingen brådska, utan berättade och frågade efter
nyheter, hvarpå Lappen i allmänhet är mycket begifven; och
innan kort landade här ytterligare två båtar. Här vore vida
trefligare och lämpligare bolstadsplats för Pastorn i Utsjoki än
i den ensliga trakt, der kyrkan och prestgården nu stå. Här är
trafik sommaren igenom, och det ångrade mig att icke jag, i lik-
het med några af mina företrädare, åt mig inrättat sommarbol-
stad här, hvartill Lapparne ännu uppmanade mig; men jag ansåg
det numera ej kunna komma i fråga. Orsaken till att kyrkan
och prestgården blifvit uppförda vid Utsjoki och ej vid Tana
elf uppgifves vara den att renbetet och skogen äro bättre å
förstnämnda ställe, hvilket derföre ansågs vara lämpligare, eme-
dan renarne under mötestiderna om vintern der kunde finna föda;
och då kyrkan uppfördes, var den ej ämnad att begagnas sommar-
tid, ty Presten bodde ännu den tiden i Kautokeino, 30 mil häri-
från. Numera, sedan Tana elfs stränder mer och mer bebyggas,
vore det för Pastorn, särdeles om sommarn, både trefligare och
lämpligare att bo vid Tana än vid Utsjoki, och för folket beqvä-
mare att träffa honom der. Klockan led redan till 8, då vi åt-
skildes med ett hjertligt farväl. Jag tog min vandringsstaf i
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handen, Lapparne fattade i sina åror och bärlingar, och enhvar
styrde kosan åt sitt håll. Solen hade redan dolt sig bakom de
sk3rhöga bergen och regn och dimmor omtöcknat nejden, då jag
genomvåt nalkades hemmet med känsla af att jag gjort många
visiter, ifrån hvilka jag ej kommit nöjdare hem än ifrån denna
milslånga fotfärd till Tana eller Teno flodens obebodda stränder.

Följande dag gjorde jag ett besök på det närabelägna
Pahdanpää eller Pakteåjve, en tvärtstupande fjellbrant, der jag
för några år tillbaka trodde mig finna något, som liknade de
gamles domring. Här voro klumpformiga stora stenar om 1 1/2

ä 3 alnar i diameter ställda i ring med en eller två små stenar
till stöd under den lutande sidan, på det att de ej skulle ned-
rulla i djupet. Då jag första gången år 1820 besökte stället,
kunde jag ej ana, att denna stensättning var af menniskohand,
och fäste mig icke ens dervid, innan min Finska dräng, vår gamla
bekanta Tuisko, gjorde mig upmärksam på densamma, anseende
den vara djefvulens verk. Han hade följt med mig ifrån Rova-
niemi, i egenskap af snickare, murmästare och smed, hit upp
och låtsade som mångkunnig man vara bevandrad i fornfolkets
plägseder. Han var en man, om hvilken man kunde säga: koke-
nut kaikki tietää, vaivanen kaikki kokee. Han hade tjenat som
betjent, klockare, smed, murmästare, svarfvare, snickare, glas-
mästare m. m., och medtogs af mig för att i någon mon i ord-
ningställa min bostad. Jag skrattade åt hans funderingar, och
då han fortfor i sin önskan att låta några af dessa stenar ned-
rulla ifrån bergklinten i det nedanför befintliga vattnet, hade
jag intet deremot. Jag insåg icke då, att här skedde ett verkligt
helgerån, hvaraf jag sednare känt stort obehag, men är likväl
mycket nöjd att jag ej tillät honom nedrulla flere än tre eller
fyra af dessa mossbelupna stenar. Tuisko kände sig särdeles
tillfredsställd öfver att några af dessa ndjeflaminnesmärken" ned-
sänktes i djupet. Tio ä tolf voro af dem ännu qvar på sina
platser, då jag lemnade orten. De voro lagda i oval rundel, så-
som domringarne i hednatiden. Dylika stensättningar äro icke
sällsynta vid fjellbranter i Varanger- och Tanafjordarne. På
fjellet i Vester-Tana fann jag en rundel, der stenarna voro af
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kolossal storlek. I dessa ringar äro många stenar så stora att
de ej kunna sättas i rörelse med tio hästars kraft, och fornfor-
skarena äro ej heller ännu ense om, huruvida dessa stensättnin-
gar äro naturens eller menniskans verk.

Nedanom stensättningen på Pahdanpää fann jag, då jag
ifrån torfmossan närmare vattenbrynet uppgräfde den der växande
Saxifraga nivalis, på flera ställen i bergskrefvorna djupt under
torfjorden kol, och då jag sammanställde detta med allmogens
traditioner att den onde fordom bott i berget och att han här
blifvit tillbedd af något forntidens folk, gaf detta mig anledning
att förmoda att här varit ett offerställe, dock icke Lapparnes
utan något föregående folkslags, troligen Gröthernas, före eller
efter Lapparnes invandring till landet. De som dömts att här
offras, hade möjligen dels bränts och dels nedstörtats utför
branten i brådjupet.

Knappt hade jag efter dagens strapatser insomnat i min
Lappska ensamhet, innan jag natten emot den 27 Juli uppväcktes
af välkomna gäster, Provincialläkaren Doctor Deutsch ifrån Tor-
neå och hans följeslagare, två unga Floras tillbedjare, Herrar
Heikel och Deutsch. Doctor Deutsch, en man af redan närmare
60 års ålder, reste här för att i denna yttersta Nord ställa vacci-
nationsverket i gång. Han hade för sin resa valt, såsom natur-
ligt är, den vackraste årstiden, då solen här ej g xr till hvila, då
alpnaturen klädt sig i sommarskrud, då nästan hvarje träd gaf
skydd åt sommarfogeln i sitt bo, då luftens fjäderbeklädda barn
läto sången genljuda ifrån alla lundar. Under denna högst be-
svärliga färd upplifvade han sin forskande ande med iakttagelser
på alla områden af naturkunnigheten; hvarföre jag, ehuru jag
redan förut besökt ortens högsta fjell, Rastekaise, icke kunde
neka mig nöjet att i detta intressanta sällskap ännu bestiga
denna jätte bland alla fjell i Ost-Finnmarken, hvars höjd öfver
hafsytan är 2,700 Pariserfot, deraf 900 fot öfver trädgränsen.
Här funno vi emellan toppen och björkgränsen åtskilliga fjell-
växter, hvilka i vårt land ej förekomma utom Lappmarken, såsom
Agrostis algida, Aira atropurpurea, Diapensia Lapponica, Juncus
trifidus, biglumis, triglumis och stygius, Banunctdus Lapponicus,.
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nivalis, sulphureus, pygmaeus och glacialis jemte Gnaphalium al-
pinum. Der Banunculus glacialis och pygmaeus samt Aira alpina,
vida öfver skogsgränsen, ännu prålade i full fägring, der hade
redan Erigeron alpinum, Cerastium alpinum, Saxifraga stellaris,
Veronica alpina, Epilobium alpinum, Juncus arcuatus, Poa alpina
och Serratula alpina antagit en dverglik gestalt. Der Diapensia
Lapponica, Andromeda hypnoides och Dryas octopetala ännu gingo
väl, der syntes icke mera Pedicularis Lapponicus och Menziesia-
coerulea, hvilka förekommo lägre ned; och ännu vid mera än
2,000 fots höjd öfverkommo vi Saxifraga bulbifera fullt utbildad.
Närmare skogsgränsen uppträdde, förutom några andra växter,
Carex pedata, atrata, capillaris och alpina. Der de sistnämnda
visade sig, der var marken ännu betäckt af torf, och der trifdes
ännu björken. Högre upp mot toppen, på ställen, der man i ber-
gets skrynklor och veck finner någon fuktighet och grusartad jord,
hafva Salix polaris och herbacea funnit fotfäste och skjuta fram
sina ulliga hängen och blad, men stammen förblir alltid under
den grusblandade, halfförmultnade mossa, i hvilken de växa.

Men ännu högre än nämnda usla vegetation trifves, höjer
denna Lapparnes fordna gudomlighet sin hjessa. Från dess nakna
toppar, der ingen annan växtlighet förekommer än en och annan
förkrympt möss- eller lafart, ss. Andrea alpina och Lecidea Wah-
lenbergii m. fl., ser man åt norr och nordvest den väldiga Ocea-
nen samt på andra sidan om Tana elf, på 3 ä 4 mils af s tand, det
i all sin nakenhet ståtliga Jeskadam-fjellet. Betydligt närmare
befinner sig Rastekaises tvillingssyster Gäinokaise, hvars topp
sträcker sig ungefär lika högt öfver hafvet, som Rastekaises.
Utefter bergens nakna sidor rinna en mängd fjellbäckar, hvilkas
brus, när solen nått sin middagshöjd, höres starkare än under
andra tider af dygnet. Lägre ned kläda sig deras stränder små-
ningom gröna, och de framila slutligen genom löfrika lundar un-
der accompagnement af otalika sydländska foglar, tills de slutli-
gen förlora sig i Tana elf. Vädret var lugnt och himmelen klar.
Foglar och insekter hade höjt sig ända till skogsgränsen, likasom
för att fägna sig öfver höglandets sommar och ifrån de nakna
bergen njuta af fägringen i dalarna, hvilka slingrade sig längs
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bergets sidor, likasom i dem infattade gröna bälten. Laxe- och
Porsangerfjordarne tedde sig såsom speglar, Tana elf lik en
rinnande qyicksilfveråder, som än försvann bakom klippor och
träd, än åter trädde fram med sin glänsande yta. Topparne af
såväl Raste- som Gäinokaise äro öfversållade af grus och kisel-
stenar. Och ehuru hvarken renmossa eller gräsväxt synes på
nära nejder, finner man här likväl spår efter renhjordar, hvilka
enligt Lapparnes uppgift fly hit undan renbrömsarne.

För att bestiga sjelfva halfklotet — så ser Rastekaise ut
på norra sidan — behöfves tid, tålamod och goda krafter. Ty
med en väldig staf i sin hand måste man arbeta sig fram emel-
lan och öfver klippor och dälder, kullar och slingrande, dels ut-
torkade, dels rinnande bäckar och åar. På bergets topp finnes
en liten platå. Man erfar icke en känsla af leende behag, utan
af vördnadsbjudande och högtidligt allvar, då man härifrån öfver-
skådar omnejden. På denna platå har upprests en pelare af tre
på hvarandra lagda stenar till minne af det besök, som den ce-
lebre botanikern Professor Gr. Wahlenberg gjorde här år 1802.
Två likadana pelare hade af Lapparne sednare här upprests, den
ena i anledning af mitt besök här den 18 Augusti 1822 och den
andra i anledning af Prosten P. W. Deinbolls den 19 och 20 i
samma månad. Han hade med mig kommit öfverens om att
mötas här den 18 Augusti, men hans färd ifrån Laxefjorden upp-
tog längre tid än han beräknat, och vi träffades således icke på
fjellet. På denna platå finnes icke evig snö, ty redan under vin-
tern bortsopas snön för det mesta härifrån af stormen, och solen
bortsmälter återstoden redan i Juli. I början af September 1820,
då jag för första gången skulle bestiga bergets topp, ehuru jag
hindrades derifrån af snöfall, vandrade jag på ett annat ställe
af fjellet på is af flera famnars tjocklek. Jag lät min vägvisare
hugga in i isen till flere alnars djup. Efter ungefär hvarje 1/i-
aln syntes i den en rand, mer eller mindre tydlig — ett bevis
på att isen är i tilltagande och efterhand tillväxt med nya lager.
På isfältet sprungo två stumma fjellripor, och knappt voro de
bortskrämda, innan en hit förvillad Oestrus trompc satte sig på
min vägvisares renskinnspels, der äfven en Papilio embla uppen-
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barade sig. Dessa voro de enda lefvande varelser jag såg på
och omkring isfälten här. Egendomligt var att se huru molnen,
hvilka icke förmådde öfverskrida berget, lade sig likasom snö-
mantlar mot dess sidor, och hemskt och storartadt var att åse
och åhöra huru snölaviner med thordönsljud nedstörtade i dju-
pet. Ett litet träsk fann jag den 18 Augusti 1822 till ena hälf-
ten isbelagdt, och man sade mig att denna del af träsket aldrig
blir isfritt. Men likväl fanns här fisk, såsom vanligt är äfven
i de minsta fjellsjöar, ja, till och med i sådana som någon
tid hvarje sommar alldeles uttorka. På min fråga, huru fiskar
kunna förekomma i sådana vattensamlingar, hade Lapparne ej
annat svar att gifva än att fiskrom ditförts af sjö- eller andra
foglar och att dessa små fiskar voro endast årets yngel. Men
då jag hos dessa 6 ä 8 tum långa foreller — annan fisk sågo
vi icke här — fann någorlunda stark benbyggnad och hos en
rom, kunde jag icke förena mig om Lapparnes åsigt, utan ansåg
åtminstone en del af dem vara äldre samt att de ifrån dessa
puttar, hvilka dessutom hvarje vinter bottenfrysa, tränga sig in
i berget längs någon der befintlig vattenådra och om våren åter
utkomma derifrån. De voro ock af mörkare färg än den van-
liga fjellforellen.

Vid fjellets fot hafva Lapparne fordom dyrkat väderguden
Saara eller Saahra, hvilken de än i dag tro ega förmåga att
framkalla storm och oväder, om man vågar nämna den honom
helgade klippan vid namn eller derom yttra sig vanvördigt. Och
äfven här liksom på många Finska orter, der höga berg finnas,
förmäler traditionen att en skeppsköl anträffats på Rastekaise.
Min vägvisare förmodade till och med att hans äldre broder, om jag
fått honom till följeslagare, hade kunnat visa mig stället, der den
än synes. Måhända har denna legend här något sammanhang
dermed, att man ännu högt uppe på berget, der numera endast
klen, längs marken krypande björk förekommer, kan, såsom det
hände mig år 1822, på en höjd af 1,700 ä 1,800 fot anträffa
tjocka fururötter.

Den 21 Augusti afreste mina vänner söderut, och jag följde
med dem till Enare för att derstädes förrätta den vanliga som-
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margudstjensten. I god tid på förmiddagen sutto vi i våra
båtar. Sommaren var detta år ovanligt torr, och i Utsjoki elf
kunde båtarne derföre i många forsar icke stakas, utan måste
dragas uppför desamma. Vi hunno af denna orsak på den för-
sta dagen icke längre än 3 V4 mil. Vi nödgades taga vårt natt-
läger i en Lappkoja af torf, hvars dörr var endast 1 1/2 aln hög.
Vid vår ankomst funno vi i kojan några barn, som lägrat sig
kring en midt i den låga kojan antänd torfhög för att skydda
sig mot myggen. Hela vårt sällskap, skjutskarlarne inberäknade,
kunde icke få plats i denna Irydda, hvarföre en del af de sist-
nämnde tillbringade natten under bar himmel. Sedan smärtorna
i våra af myggbett svullna ansigten någorlunda lindrats genom
tvagning med kyligt fjellvatten, täpptes rökhålet i kojans tak,
hvarefter vi lade oss till hvila. Jag vet icke om, sedan elden
slocknat och röken utträngt ifrån rummets öppningar, ny mygg
inkommit eller desamma, som om qvällen blifvit genomrökta,
uppqvicknat, men redan efter några timmars hvila på den mindre
beqyäma bädden, hörde jag den ena efter den andra af mina
reskamrater half- och helvaken förarga sig öfver dessa plågoris,
af hvilka man dag och natt besvärades. Men obekymrade om
allt detta lågo Lapparne medvetslösa dels i rummet, dels i sol-
baddet utanför torfkojan, och hade säkert bibehållit detta läge
till närmare middagen, under ständiga drömmar om shdjkak
(mygg), om icke vi, genast efter intaget kaffe, quitterat stället,
som var detsamma, der min dräng Tuisko vid samma tid år
1821, efter att hafva blifvit illa biten af mygg, led mycken
smälek af Lapparne. Myggbetten från gårdagen voro väl läkta,
och svullnaden hade gifvit sig genom vattenbehandlingen, men
retningen i huden efter desamma var för våra resande än obe-
hagligare än smärtan i går, och med bäfvan gingo de dagens
förestående mödor till mötes, ty i anseende till den varma och
lugna väderleken var myggens antal redan på morgonstunden
öfver höfvan stort. Äfven jag, ehuru redan hälft naturaliserad
på orten, var icke litet besvärad af dem. På de branta löfrika
elfstränderna kändes intet drag, och nu var just tiden inne för
mdkkerak (Culex pidicaris). Den är den minsta, men tillika den
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giftigaste af de Lappska myggen och uppehåller sig hufvudsak-
ligast vid forsstränder. Ingen klagan hördes emedlertid, utan
hvar och en var sysselsatt med att samla insekter, tillfredsställd
öfver att åtminstone hafva blifvit qvitt de pipande kräk, som
under de föregående dagarna oroat oss. Vi hade oss emellan
delat elfdalen sålunda att två af oss gingo på hvardera sidan af
elfven, en närmare vattudraget och den andra något högre upp,
på det att inga dyrbarheter, så ansågos dessa små djur af oss
alla, skulle undgå vår uppmärksamhet.

Lappland är väl rikligen välsignadt med insekter, särdeles
yrfän, hvilka under vackra sommardagar kunna förekomma så
talrikt att de, i ordets egentliga bemärkelse, förmörka luften;
men det är fattigt på arter. Myggen och brömsarne äro för men-
niskan, likasom ock för djuren, de plågsammaste. Det oaktadt
emotser man om våren med otålighet deras ankomst och skulle
gerna behålla dem än längre tid än deras förekomst här varar;
ty deras ankomst bebådar sommaren och deras försvinnande hö-
stens inträde. Renbrömsen, af samma storlek som getingen, oroar
blott vid solsken den mot honom försvarslösa renen. Då väderle-
ken är mulen, är han maktlös, och man vet då ej af honom. Men
så snart solen träder fram, ljuder hans surr genom luften, och
en enda sådan broms är tillräcklig att injaga skräck och fasa i
en hel renhjord. Man har af dem två arter. Den ena (Oestrus
Tarandi) lägger sina ägg på renens rygg, i hål, hvilka han med
en i dess stjert befintlig gadd borrar, särskildt för hvarje ägg.
Den andra åter (Oestrus trompe) lägger sina ägg i renens näsbor-
rar. Förföljd af dessa insekter söker sig renen till Ishafvets
kuster eller fjelltoppar, eller ock till starkt rökande eldar, som
till skydd mot dem för renarne uppgöras. Oroade af bromsar
och mygg magra husdjuren af, korna sina och de hårlösa delarne
af deras kropp svälla till af deras bett. Lappen fördrar dem med
tålamod, under det han lofprisar sommaren. Nybyggaren smörjer
väl in sitt ansigte med beckolja, då tillgång dertill finnes, för
att skydda sig för deras bett, men äfven han är nöjd, då han
ser dem; ty så länge de låta sitt surr ljuda i luften har han
godt höbergningsväder och hopp om god skörd.
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Klockan 2 å 3 e. m. var vår fotfärd för denna gång till-
ryggalagd. Vi voro anlända till Mierasjavre träsk, från hvilket
elfven utlöper, och vi skulle nu i båt färdas en mil långs träsket,
men våra båtar voro ännu icke här. Sedan våra nya skjutskar-
lar med sina båtar emedlertid anländt efter en kort väntan, under
hvilken enhvar mönstrade sina samlingar och räknade, den ena
sina JElater costalis, rivularius och menlancholicus, den andre
sina Dytiscus Lapponicus och den tredje sina Elophorus Fen-
nicus, Bembidium m. fl., anträddes båtfärden, och sedan denna
tillryggalagts, företogo vi oss att bestiga Petsikko-fjellet. Men
efter 3/4 mils fotfärd begynte det att skymta och smått
regna, hvarföre vi togo vårt nattläger på sjelfva fjellet, utan
att kunna uppgöra eld, ty inga träd syntes till. I närheten
sorlade dock en bäck, och ifrån dess stränder hade Lapparne
samlat små björkqvistar, hvilka utbreddes åt oss till underlag
på den mjuka, men nog fuktiga mossan. Duggregnet och dim-
man fortforo, och väldig tobaksrök blandade sig deri, sedan jag
öppnat min tobakspung för våra Lappska följeslagare. Natten
blef dock vackrare. Vi somnade in, och ehuru fuktigheten från
mossan trängt sig till kroppen, uppstego vi friska och sunda,
väckte upp våra Lappar och lemnade stället. Morgonen var ky-
ligare och myggen voro borta. Den af Lapparne, som ansågs
bäst känna kursen, gick främst. Efter honom skulle vi vandra,
och de öfriga Lapparne följde oss på hvardera sidan om vår
linie och bakom oss. Alla vårdade de sig om oss såsom sina
hjertekorn, och vi kommo att tänka att Lapparne ställt sig såsom
Franska Generalen Friant sin division vid ett tillfälle under det
Egyptiska fälttåget, då han plötsligt anfölls af fienden och i
största hast kommenderade: vLa division formera un carré; les
änes et les savants au milieu", utan att vi dock egentligen ville
räkna oss till någondera af dessa kategorier. Dagarne voro ännu
varma, men nätterna begynte att blifva kyliga, och myggens her-
ravälde tycktes vara förbi, då vi den 24 om aftonen anlände till
Mårten Pehrsson Padars boning. Hans Lappkoja var större än
de vanliga, och vi hade här, såsom enhvar af oss tyckte, godt
att vara. Endast barnen, tre till antalet, voro hemma, medan
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föräldrarne fiskade i ett föga aflägset träsk. Det äldsta af bar-
nen, en flicka om 15 år, emottog oss såsom sina gäster. I hen-
nes visthus fanns icke annat förråd än torr fisk. Några nät
voro likväl lemnade hemma, och med dem fick hon en och annan
fisk, som hon utblandad med bark kokade till välling. Utom
tio får egde familjen intet kreatur, icke engång hund eller katt.
Ehuru till närmaste grannen var flera mil och hon på många
veckor icke sett någon annan menniska, än sina små syskon,
var hon fryntlig och pratsam, samt fruktade alls icke för sina
sällsynta gäster, då hon igenkände mig. Då hon tillfrågades, om
hon haft ledsamt, blef hon förvånad och tyckte att det vore un-
derligt, om hon hade ledsamt, då hon får vara hemma och har
mat. Så snart vi lemnat Petsikkofjellet, begynte graniten och
gneisen att betäckas af olika mossarter, derefter uppträdde moss-
jord och slutligen momarker, der vi ock möttes af vacker tallskog.
Doctor Deutsch, säkerligen förkyld, insjuknade här i en Lapp-
koja. Det var en bedröflig syn att se den aktningsvärde gamle
mannen ligga på marken och våndas. Han försäkrade oss att
han, efter kräkning och svettning, inom ett dygn kunde fortsätta
resan. Man kunde väl hysa tilltro till en skicklig Läkares ut-
låtande ; men för mig var det än mera oroande att jag Fredagen
den 25 måste öfvergifva sällskapet och fortsätta färden för att
i tid hinna till det beramade kyrkomötet. Solen var ej än upp-
gången, då jag påföljande morgon reste utför Alajoki, som genom-
flyter det ena lilla träsket efter det andra, med visserligen låg-
ländta och vattensjuka, men dock gräsrika stränder. Gräss och
skrikande tranor hade redan samlat sig i flockar. Den skygga
svanen uppehöll sig icke mera på en otillgänglig tufva på den
sanka mossen, utan hade slagit sig ned vid stränderna och var
färdig till aftåg. Solen var redan högt öfver horizonten, då jag
anlände till Muddusjavre. Träsk, bäckar och åar hafva äfven
här gräsrika stränder, hvilka, om ock skogbeväxta, bergås alla
år af de vid träsket bosatta fiskarene, och man tycker sig, då
man kommer norrifrån, med ens vara försatt ifrån en tom öken
till för menniskan beboeliga trakter.

Enare är likväl en fattig trakt. Det är ett högland och
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förefaller den som kommer från söder kargt, oodlingsbart och
såsom sådant, der jordbrukarens alla mödor gå förlorade; ty isbe-
lagda sjöar och floder anträffas har ännu i Juni månad, och fjel-
lens snömassor göra än efter midsommaren luften blåsig och kall.
Men kommer man om sommarn ifrån Utsjoki till Enare, erfar
man nästan samma känslor som den vindar och hafvets böljor
trotsande Nordmannen, då han ifrån Finnmarken anländer hit.
Mången af dem har sagt mig: »ack, hvilket härligt land är icke
Indjager; der ville jag bo om vintern och flytta till kusten om
föråret; hvilka härliga skogar anträffas icke der, hvilken dejelig
fura, liksom i urskogen, hvilken man omtalar från Kong Salomos
tid; det är märkvärdigt att icke korn der odlas i mängd". Nord-
man anser nämligen, att korn bör kunna odlas allestädes, der
furan går. Sannerligen förefaller ock luften och klimatet här
annorlunda än i Norska Finnmarken och i Utsjoki, der nordan-
vinden äfven om sommarn uppdrifver snö och yrväder och som
knappast under Juli och Augusti månader äro fridlysta för snö-
yra. Den balsamiska furan ger i sjelfva verket under sommarens
hetta en angenäm svalka i Enare, hvarifrån köld och oväder
under denna årstid tyckas vara bannlysta. Mellan urskogarne
flyta elfvar fram genom leende ådalar, hvilkas grönskande och
gräsrika stränder och holmar ingifva hopp om en god framtid
för boskapsskötseln härstädes; men den kan ej blifva betydlig,
så länge höbergningen är upplåten endast åt qvinnor och barn
samt ålderstigna gubbar, medan det manbara folket på Ishafvets
vågor jagar efter den oroliga torsken eller sitter i dess vikar
och metar sey, långor och flundror, eller vistas på fjelltrakter
och lurar efter den skygga vildrenen, utan att ens tänka på jor-
dens bearbetning, hvartill tillgångarna måhända ock i allmänhet
än äro för små. Furan uppnår i Enare sällan den tjocklek och
längd som vid Kemi och Torneå vattendragen; men urskogar
anträffas här oftare än der nere. Detta härrör påtagligen deraf
att, oaktadt genom Kongl. Placatet af den 27 September 1673
betydande förmåner tillförsäkrades Svenskar och Finnar, som ville
till Lappmarkerna öfverflytta, nybyggare icke kunnat hit i be-
tydligare mängd lockas. Lappen vårdar skogen som en dyrbarhet.
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Ty uppbrinner den, förstöres ock renmossan, som är grunden för
hans utkomst. Nybyggaren deremot antänder skogen vid sina
bolstäder för att erhålla bättre sommarbete för sina kreatur.
Aro somrarna torra, utbreda sig dessa skogseldar, hvilka man
till en början icke vill och senare icke förmår släcka, öfver vid-
sträckta områden. Äfven här förmärktes spår af att vi närmade oss
ett nybygge, ty af svedda kullar syntes här och der emellan de
grönskande ådalarna. Den enda nybyggare, som slagit sig ned
norrom Enare kyrka, bor här vid Muddusjavre. Hau odlar dock
ej säd, utan idkar endast boskapsskötsel. Nybyggaren och hans
husfolk följde med mig till kyrkan, och vid hvarje fiskeställe
slöto sig andra till oss, så att vi slutligen utgjorde ett stort säll-
skap. Allas vägkost var tarflig och bestod endast af torr fisk
och torrt kött; men ingen beskärmade sig öfver brist, och ingen
klagan hördes öfver fattigdom. Der egendomen ej är ojemnt
fördelad, eller rättare, der rikedom ej finnes, der hör man ej talas
om fattigdom; men der rikedom finnes, der är fattigdomen bred-
vid. Öfverflödet framkallar ett praktfullare lefnadssätt; andra
sträfva efter samma njutningar; och då de icke äga annan ut-
väg dertill, förledas de till att lefva öfver sina tillgångar. Här
äro tillgångarne, efter vårt sätt att bedöma, knappa, men här
klagar ingen deröfver att han ej kan lefva efter tidens fordrin-
gar. De små behof, man har, kan man tillfredsställa med
den ansträngning, som blifvit en vana och således icke kännes
tung. Skulle Enareboerne ej hänga så fast vid sina gamla nä-
ringar, utan småningom öfvergå till ladugårdsskötsel och de, som
bo i närheten af stora träsk, derjemte idka åkerbruk som binä-
ring, vore för dem bättre och säkrare utkomst att förvänta. Ty
Norska Finnmarken är den bästa afsättningsort för all slags ladu-
gårdsafvel. Och näst Ivalo elfdalen skulle just denna trakt
kring Muddusjavre bäst egna sig för boskapsskötsel. Tanaelfs-
bon i Utsjoki var fordom lika fattig som Enarebon nu är; men
sedan han efter kopparverkets anläggning i Alten, som höjde
smörpriset i trakten, begynte med ladugårdsskötseln, har fattig-
domen försvunnit, ehuru sparsamheten och ordentligheten hos
honom är mindre än hos Enarebon.

26
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Lördagen den 26 anlände jag till kyrkan, och påföljande
dag efter middagen inträffade Doctor Deutsch och hans unga
följeslagare, alla friska och sunda, med renslar på ryggen och
med raska steg till Enare kyrko- och marknadsplats, der de af
den väntande allmogen med blottade hufvuden och synbar glädje
emottogos. Han var troligen den första praktiserande läkare,
som försedd med medicamenter besökt orten. Hvar och en, som
hade den minsta åkomma, ville blifva hörd; men då de flestas
onda härrörde af gikt och rheumatism — en hade spetelska
— var föga hjelp att meddela. Vår goda Läkare, som trött af
fotfärden nog hade behöft hvila, var oafbrutet öfverhopad af
hjelpsökande. Af medömkan för Doctorn, som, ehuru synbarligen
öfveransträngd, ville betjena alla, lät jag ringa till bön klockan
vidpass 9, ehuru den vanligen här denna årstid Söndagsaftnarne
hålles först klockan 10. Ty så snart bön är hållen, går enhvar
till hvila. Doctor Deutsch, af naturen musikalisk, hade genom
öfning drifvit denna talang till någon höjd. Det oaktadt blef
han så gripen af kyrkosången i Enare att jag, då jag kom ut
från bönehuset, fann honom i tårar. Han sade sig väl hafva
förut hört talas om Enareboernes sång, men aldrig hade han
kunnat tro att deras naturliga färdighet häri var så stor, deras
röster så klara och böjliga. Han hörde hundrade röster och
tyckte det vara en enda stämma. Konsten, sade han, kan ej
göra sången fylligare och mera harmonisk än denna var. Under
tiden han var i Enare försummade han också ingen bönestund
och ansåg att han skulle förlorat mycket, om han så gjort, helst
han tyckte att sången lyckades än bättre i bön stugan än i kyr-
kan. För mig, som i musikfrågor dock ej kan tillmäta mig nå-
got egentligt omdöme, har Enareboernes sång alltid ljudit bättre
vid Grudstjensterna om sommarn än om vintern, då utsocknebor
deltaga i den.

Så snart Lapparne om Tisdagen evacuerade marknadsplat-
sen, rustade sig äfven mina kära resande till aftåg. Jag följde
dem öfver nEnaren" till mynningen af Auveljok, den fruktbaraste
nejden i orten och derföre vigtig för våra resande botanister
och entomologer. Här visar sig redan vid flodens mynning den
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första granen, och efter en mils färd upp efter elfven äro gran-
skogar icke mera sällsynta. Ehuru båtled erbjöd sig längs elf-
ven, skedde dock färden för »Floras" skull landvägen, och först
efter två dagars vandring hade vi hunnit till Thomas Kyrös
bolstad, 2 mil uppåt elfven. Här anträffade vi röda vinbärs-
buskar, nedböjda af sina tunga fruktklasar, dem de icke för-
mådde bära upp. Mitt ressällskap, som anländt till Lappmarken
längs Enarejok, med sina sterila omgifningar, och Tana och der-
för norrom fjellr3Tggen sett knappt något enda resligt träd,
kände sig öfverraskadt af den frodiga vegetationen, de resliga
granar och de raka furor, som här mötte. Och Doctor Deutsch,
som, uttröttad af dagens mödosamma fotfärd, lagt sig på marken
och, recubans sub tegmine ribis, läskade sin torra gom med de
saftiga vinbären, tyckte sig liksom medelst ett trollslag hafva
blifvit förflyttad ifrån Norden till den fruktbara Södern. Vinbär
och åkerbär hinna dock ej alla år till mognad här uppe, men
detta år var sommarn så förmånlig att de mognat allmänt vid
Ivalojoki och åkerbären till och med i Utsjoki. Mina gäster
skulle nu hasta vidare mot söder, men jag, liksom bunden vid
Orions staf, måste göra våld på mig och lösrycka mig ifrån det
kära band, som förenade mig med dem. Ännu var dock en kort
tids sammanvaro med dem mig beskärd. Vi yngre lemnade Doc-
torn i sin ljufva hvila och sina betraktelser för att öfverskåda
nejden ifrån en högre belägen punkt. Vi aflägsnade oss derföre
från den klara Auveljok, der den flöt omgifven af resliga aspar,
lummiga häggar och björkar, täta allundar och skyhöga grof-
stammiga granar och furor, för att bestiga en närbelägen höjd.
Härifrån öfverskådade vi den härliga Auveljokdalen ända till de
aflägset belägna fjellen, ifrån hvilka elfven har sitt upphof, och
den vackra platsen, der vi lemnat Doctorn, tedde sig som en
liten, obetydlig fläck der nere. De himmelshöga fjellen, der
vinter och sommar redan stredo om herraväldet, sände oss då
och då en svalkande pust. Åt andra sidan såg man den stora
insjön med sina oräkneliga holmar. Elfven, som åt den sidan
var bred och lugnt flytande samt omgafs af visserligen oodlade,
men gräsrika och odlingsbara marker, afsmalnade mot fjellen
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och genomflöt där en steril bergsbygd. Solens nedgång tvang
oss att anträda återfärden, och vid stjernklar himmel bestego vi
den höga backe, på hvilken Thomas Kyrö bodde. Här funno vi
vår goda Doctor med en rik skörd af Lapplands naturalster.
Välmåga och trefnad herskade i huset. Husbonden framhemtade
åt oss sötmjölk i en åt honom af Kejserliga Finska Hushållnings-
sällskapet förärad silfverbägare. Adresserande sig till mig, som
han kände, frågade han ödmjukt och blygsamt, huru stora Herrar
jag medhade och om han borde påtaga sig sin medalj, hvarifrån
jag, under förebärande af att det var sent lidet på aftonen, lik-
väl afstyrkte honom. Men följande morgon uppträdde gubben
med densamma, fästad på sin högtidsdrägt. Denne idoge Finne
hade icke låtit afskräcka sig af den djupa snön här uppe eller
af de himmelshöga fjellen, bakom hvilka han i de förment bot-
tenlösa kärren funnit sin goda utkomst. På en höjd vid elf-
dalen, omgifven af skyhöga mörka skogar, hade han uppfört sin
bostad, från hvilken han kunde öfverskåda de djupa mossar,
hvilka han genom uttappningar och bevattning om våren för-
vandlat till ängsmarker. Hans åkervidd öfversteg väl icke 2 ä
3 geometriska tunnland, men han bergade och hemsläpade årli-
gen icke mindre än 300 lass hö, hvarmed han underhöll en be-
tydlig ladugård, med hvars tillhjelp han tvang kornet att mogna
och gifva afkastning i detta nordliga klimat.

Hvad den trygge, ihärdige och arbetsamme Finnen kan ut-
rätta i en vildmark, derpå tjenar Thomas Kyrö till bevis. Han
var född år 1776 i Sodankylä sockens Kittilä by, der hans fader
ägde ett hemman. År 1804 hade han ingått äktenskap med sin
än lefvande hustru Anna Pehrsdotter Peltovuoma. Utom sextio
Rd:r Rg:s tillföll dem i arf ett gammalt sto, fem kor och ett
får, hvaremot hemmanet, som var af krononatur, öfvergick till
äldsta brodern. Att föda dessa kreatur med det hö han kunde
berga ifrån än odisponerade myror i Kittilä föll sig svårt.
Han hade emedlertid hört talas om Ivalos eller Auveljokis
bördiga stränder och gjorde dit en jagtfärd för att, om möjligt,
der finna någon lämplig plats för ett nybygge. Han fann
behag i trakten, men de af honom mest omtyckta belägen-
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heterna der voro redan på 1760-talet afsynade under Kyrö krono-
hemman, det enda som den tiden fanns vid Ivalo vattendraget.
Hemmanet hade likväl i tiotal år efter första anläggarens död
varit öde, och dennes fyra söner hade upptagits och underhållits
af slägtingar i Kittilä. Men sedan de blifvit fullväxta och gift
sig, beslöto de att fortsätta sina föräldrars påbegynta uppodlin-
gar och delade i sådant afseende deras återförvildade vidsträckta
,,utsyningar" i fyra lotter, af hvilka tre nu beboddes. Den 4:de
sonen hade öfvergifvit hoppet att kunna uppodla sin lott och
begifvit sig som fiskare till Varangerfjorden. Dennes lott ville
Thomas nu tillhand!a sig, och han vandrade derföre till Ishafvets
kust för att träffa ägarn till lägenheten. Handeln afslutades och
af sina 60 Rd:r erlade han åt säljaren 55 Rd:r, som utgjorde
det öfverenskomna priset. Hemkommen begaf han sig jemte sin
hustru och sin några veckor gamla son, med sin häst, sina 5
kor och sitt får, sin goda byssa, några yxor, liar och nät på
väg öfver en 30 mil lång ödemark, för att på Ivalos strand i
en vild skog åt sig uppodla ett hemman. Med sin byssa och
ett par handnät försedde han sig och de sina med föda under
färden och Michaelidagen den 29 September år 1805 lägrade
han sig vid en backe på Ivalos strand, beväxt med grof skog
och belägen en dryg mil ifrån det ställe, der det fordna nybygget
Kyrö varit beläget. Oaktadt den sena årstiden, lyckades han
ännu ifrån de gräsrika stränderna berga förvissnadt hö till vin-
terföda för sina medförda kreatur, medan han derjemte var sys-
selsatt att åt sig uppföra bostad, hvarmed genast vidtogs. Fiske
och jagt måste äfven idkas för anskaffande af lifsuppehälle, skydd
beredas för kreaturen under vintern, men det oaktadt stod bol-
staden färdig inom 8 veckor efter ankomsten. Man kan före-
ställa sig, med hvilket välbehag familjen inflyttade i det nya,
med eldstad försedda huset, sedan de tillbragt hela byggnadstiden
vid stockelden. Nu hade han i inemot 21 år bebott detta ställe,
två mil ofvanom Ivalos utlopp i ,,Enarenu, och underhöll här mera
än 20 mjölkande kor, 3 hästar och öfver 100 får, hvarutom han
egde en hel mängd renar. Ar 1819 hade han haft 130 får, hvaraf
vargen under det närmast följande året tagit halfva antalet.
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Vid en sommaren 1820 å hans lägenhet hållen syn och
värdering, som på hans begäran verkställdes af mig med biträde
af By- eller Lapplänsmannen Johan Morottaja och Häradsnämde-
mannen Mårten Mattsson Walle, uppskattades: boningshuset, som
var 24 alnar långt, 9 alnar bredt och 5 alnar högt ifrån grund-
valen till takbandet samt bestod af två stugor och en kammare,
alla med eldstad, jemte öfrig åbyggnad, bestående af två fähus,
två fårhus och dertill hörande två foderlador, fäkök, badstuga,
stall, fem visthus och spannmålsbodar, en ria och en sqvaltqvarn
till sammanlagd t 430 Rubel silfver; arbetskostnaden för uppta-
gande af åkern, som då bestod af endast 2 tunnland, till 80
Rub.; rödjniug och dikning af 130 lassland ny äng till 950 Rubel;
förbättring af de gamla skogsbelupna ängarna, hvaraf vid hans an-
komst erhölls endast 30 lass hö, men nu bergås 140 lass, till 600
Rubel; 14,000 alnar hägnad till 140 Rubel, eller således det hela
till 2,200 Rubel silfver. Under de sex första åren hade hans hus-
folk bestått af endast honom, hustrun och deras då lilla son.
Nu finnas på hemmanet sex fullväxta personer, nämligen, utom
de tre nyssnämnda, en dräng och två pigor. Denna arbetsstyrka
var dock sjelffallet för liten sommartid, då han hade att berga
sina vidsträckta ängar. Men här kom hans med torrt kött,
smör, mjöl m. m. välförsedda visthus honom till hjelp. Ty nä-
stan hvarje jägare, som i Augusti begaf sig till de härifrån icke
aflägsna fjelltrakterna för att jaga vildren, provianterade här.
Detta beviljades dock endast under vilkor att enhvar skulle
under minst en vecka deltaga i höslottern på hemmanet, hvar-
efter nödig proviant för tre veckor kunde erhållas på kredit.
Men häraf var äfven annan nytta. Ty jägaren icke allenast för-
värfvade sig vana vid att berga hö, utan arbetet väckte hos
honom äfven håg för boskapsskötsel, och han erfor att, medan
jagten och fiskefänget icke sällan slogo felt, i nyb}rggarens vist-
hus deremot icke saknades smör, kött, hudar och ull, alla ku-
ranta varor på orten och särdeles i Norrige i utbyte mot mjöl.
Jägarens besvärliga och rastlösa kamp mot skogens vilda djur i
regn och torka, i storm och oväder, förmådde icke skydda mot
fattigdom, uselhet och förstörd hälsa på äldre dagar, medan der-
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emot den idoge nybyggaren då kunde njuta lugn i sin hydda
och vård af sina barn; och medan jägaren utödde eller till än
aflägsnare vildmarker fördref villebrådet och hans utkomst så-
lunda år för år blef allt besvärligare, blef den flitige nybygga-
rens läge för hvarje år bättre. Ofta hade de Lappar, som lif-
närde sig med jagt och fiskafänge för dagen, beundrat hans
tålamod med ett arbete, som först i framtiden kunde betala sig.
Men redan nu begynte de inse att han gick framåt med säkrare
steg och bättre beräkning än de, och många af dem köpte nu-
mera af honom kor och kalfvar — skada blott att hans pris
voro något höga och att sådana ej kunde fås hos någon annan
i omnejden.

Thomas hade lyckats i sitt val af boningsplats. De djupa
kärren och mossarne, hvilka omgåfvo den af hög skog beväxta
mullrika höjden, på hvilken han byggt sin gård, hade genast
tilldragit sig hans uppmärksamhet. Han genomgräfde vallarne,
emellan hvilka elfven låg inklämd, och afledde sålunda vattnet
från kärren, hvilka derigenom sänkte sig, antogo en fastare con-
sistens och begynte framalstra gräsväxt. Dessa kanaler, hvilka
voro blott af några famnars längd, voro så anlagda, att vårfloden
genom dem inströmmade på kärren, hvilka härigenom tillfördes
slam, som aflagrade sig på dem och befordrade mossans förmult-
ning. Innan kort hade han härigenom förvandlat de sumpiga,
osunda och vattensjuka dälder och moras, som vid hans bosätt-
ning här omgåfvo hans nuvarande bolstadsplats, till fasta, gräs-
växande marker, från hvilka han erhöll ett icke ringa tillskott
af hö till det han bergade ifrån de goda, af honom jemväl röd-
jade ängsmarker, som omgåfvo hans väl valda bolstadsplats.
Denna öfvervattningsmetod och de olika former deraf, som jag
redan tidigare omtalat, torde härstamma från Kuusamo och Kuola-
järvi på hvardera sidan om landtryggen belägna församlingar,
der ängsmarkerna äro dåliga och der nöd och brist, de bästa
läromästarene, tvungit inbyggarene att sålunda komma naturen
till hjelp. All den gödsel åter, som Thomas icke kunde använda
på sina små åkertäppor, utsläpade han på sådana ängsmarker,
hvilka icke öfversvämmades af vårfloden, hvarigenom han beredt
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sig utmärkta hårdvallsängar. Gubben var väl bovandrad i de
heliga böckerna. Kyrkan besökte han alltid, då han visste att
Presten skulle inträffa der, men sällan de Gudstjenster eller sam-
mankomster, till hvilka Lapparne dessemellan samlades. Han
uppläste alla Söndagar något stycke ur Bibeln eller dagens
predikan ur sin Postilla och fägnade sig mycket, om någon frem-
mande infann sig vid den andaktsstund, han sålunda höll med
sitt husfolk.

Efter flera dagars fot- och båtfärd hvilade vi oss på detta
enstaka hemman, der vi sofvo godt på med renhudar öfvertäckt
hö. Följande morgon, sedan vi omsider uppvaknat och frukoste-
rat, begåfvo sig mina reskamrater ut i skog och mark för att
öka sina naturaliesamlingar; jag deremot höll mig inom hus för
att bereda mig för den Gudstjenst, som var utsatt att här hallas.
,,Jag väntar någon hit ifrån höängen för att draga slipstenen,
emedan jag behöfver hvässa min lie, men ingen tyckes komma;
skulle ej Du vilja rulla stenen några hvarf omkring?" hörde jag
husbonden säga åt den ena af våra unga Herrar. Medan detta
verkställdes invid fönstret till det rum, der jag uppehöll mig,
hörde jag gubben ställa till sin medhjelpare en mängd frågor
och yttranden, hvilka för sin hjertliga enkelhets skull må här
anföras. De af dem, som jag kunde uppfatta, voro följande:
»Huru gammal är Du? Du är redan student? Det återstår ju då
för Dig blott en grad för att blifva Prest? Tror Du att Du lyc-
kas med den? Många böcker har Du väl redan läst? Huru många
skall Du än läsa för att blifva Prest? Du tyckes nog vara flitig
och beskedlig, men tror Du att hufvudet skall stå bi med att
läsa så mycket? Gud gifve Dig styrka dertill! Har Du redan
läst hela Bibeln? Ja! underligt är det ändå, att en så nedlåtande
ung man vill blifva Prest! Jag skulle verkligen önska det, ty
Du är en beskedlig gosse. Och hvarföre skulle det vara omöj-
ligt för Gud att göra det!" Slipningen var slutförd, och under
hjertliga tacksägelser för hjelpen begaf sig gubben åter till sitt
arbete på ängen.
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Sedan Gudstjensten försiggått och allt var ordnadt för af-
resan, skjutskarlarne tagit bördorna på sina ryggar och Herrarne
sina renslar, togo de af mig ett hjertligt farväl och försvunno
innan kort i en tät skog. Mina ögon voro en stund orörligt fa-
stade åt detta håll, men då der ej mera syntes annat än de res-
liga furorna, vände jag om till min värd, som ställt båt i ordning
för mig, och vid solens nedgång anträdde äfven jag under betryckt
sinnesstämning färden norrut längs den lugna Ivalojoki. Idylliska
nejder förbiforos. På gräsrika stränder och uddar betade kor,
får och renar. Höstsolen hade på himlahvalfvet lemnat en grann
rodnad, hvilken afspeglade sig i vattnet; men snart föll natten
öfver oss. Såsom ett omätligt hvalf upplyst af oräkneliga lam-
por, hvilkas sken återkastades af den klara vattenspegeln, höjde
sig himmelen öfver oss. Dels vakande, dels slumrande såg jag
härliga syner och tyckte mig vara i vällottade nejder. Men snart
upphörde mina drömmar och sorglösa betraktelser, ty skyarne
begynte att jaga h varandra och vågen att allt häftigare vagga
vår lilla båt. Men i ock med detsamma befunno vi oss vid stran-
den af det äldsta hemman i Kyrö by, dit den första kolonisten
flyttade ifrån K/yrö i Kittilä. Efter här förrättad Gudstjenst den
3 September, hvartill samlats många sådana nattvardsgäster ifrån
södra delen af Enare, hvilka icke förmått eller ej haft tillfälle till
att föregående Söndag infinna sig i kyrkan, qvarstadnade menig-
heten i byn hela Söndagen, och vi åtskiljdes först om Måndagen.
Mina skjutskarlar, två förståndiga unga bönder, försäkrade mig
att längs elfven ifrån Kyrö by till Enaren öfverallt erbjödo sig
goda odlingslägenheter. Ivalojoki utbredde sig allt mer och mer,
och då jag beundrade dess bredd, invände mina skjutskarlar att
vi ej mera befunno oss på elfven, utan på en vik af Enaren.
Ingen gräns finnes sålunda emellan elfven och sjön, utan öfvergå
de oförmärkt i hvarandra. Vi rodde förbi holme efter holme,
udde efter udde, men vi vågade oss ej ut på sjön, ty himmelen
hotade, och snart yrde äfven hvitt skum kring båten. Skaror
af änder och gäss flögo under kackel och skrik mot söder, ehuru
hösten icke än tagit sin början och sommarens grönska vid Ivalo
och dess utlopp ännu var frodig, Mina skjutskarlar hoppades att,
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innan stormen blef svårare, hinna till Joenjoki, der det skulle
finnas säker hamn och folk, men NW vinden tilltog mer och mer,
och vi måste taga land. Här märkte jag för första gången i år,
den 4:de September, att nordanvinden redan våldfört sig på späda
växter. Här fanns intet hus, hvarföre brasa uppgjordes i tall-
skogen, der mina följeslagare trifdes väl, ehuru vindens sus och
vattnets hemska sqvalp gjorde stället för mig otrefligt. Min
kapprock utgjorde mitt bolster, kappsäcken min dyna och regn-
kappan täcket. Natten var mörk, ty hvarken månen eller stjer-
norna lyste, och de kådiga tallar och uttorkade stubbar, hvarmed
brasan underhölls, gåfvo endast röd flamma och tjock rök. Vi
åto af det goda rågbröd Kyrö värdinnan bakat åt mig af Ryskt
mjöl, af hennes goda smör och af oss sjelf fångad lax, som hade
smakat bättre, om den icke fått nog stark bismak af rök. Su-
pamaten var ymnig, ty den togs ur Enarens sqvalpande vågor.

Mina skjutskarlar hade med sig kornbröd af årets skörd.
Ehuru säden målats på handqvarn, var brödet ganska godt, men
afkastningen hade varit nog ringa, endast 4:de kornet. Åker-
bruket här är ungefär på samma fot som i öfra delen af Sodan-
kylä och i Enontekis. Åkrarna göder man väl, hvarigenom. hal-
men blir tjock, bredbladig och yfvig samt axen stora; men växten
har mera skaft än kärna i följd deraf att åkrarna här uppe i
Lappmarken aldrig trädas, utan hvarje år besås med korn. Årlig
sådd hindrar väl ej växterna att gifva afkastning, som man ser i
trädgårdar, då jorden väl fertiliseras, men vid det ständiga odlan-
det af halmväxter i samma åker är förhållandet icke lika. Härads-
nämndemannen Neblos-Lokka i Sodankylä sockens Sompio by hade
gjort den observation att, sedan åkrarna efter de stora missväxtåren
1810—15 i några år varit i linda, de gåfvo dubbel afkastning, hvar-
före han ock numera alltid trädde någon del af sina åkrar. Hans
närmaste granne mot söder, Åldermannen Abraham Tanhua, hvil-
ken bor 5 mil sydligare och mig vetterligt är den, som nordligast
odlar råg, får ock vida större afkastning i korntal än andra, emedan
han sålunda låter åkern någon gång hvila och byter om sädesslag.

Då vi vaknade om morgonen, kunde vi åter fortsätta resan
i vackert väder, och sedan några af Lappallmogen ökat vårt säll-
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skåp, anlände vi snart till Ukkos åldriga borg i en vik af Enaren,
Ukonselkä kallad. Jag hade lust att intränga i grottan, hvilken
af mig redan tidigare (sida 215) omtalats. Men da jag i sådant
afseende närmade mig dess skröpliga ingång, afskräcktes jag af
dess hemska och mörka dysterhet ifrån att fullfölja min föresats,
och ovisst är, om någon vågat sig in i denna Ukkos förra boning.
Mynningen till grottan var väl så stor att en man kunnat deri-
genom ingå, men jag stadnade, som sagdt, utanför. Jag under-
sökte ytterligare den ovanligt stora högen af renhorn framför
ingången. Många af dem voro alldeles murkna, andra deremot
än ganska väl bibehållna, hvaraf jag ville draga den slutsats, att
der offrats ännu i den christna tiden, eller efter 1660—1690,
då Tuderus och Peivas eller Peiviainen, uppbrände alla afguda-
beläten, som de öfverkommo. Jag uttalade denna min förmodan
för Lapparne, och då de betraktade renhornen, ville de ej mot-
säga den, men en af dem, en 60 års man, förklarade att, sedan
han begynt att minnas, ingen tillbett djefvulen här. — Endast en
half mil båtväg och en half mils promenad återstod till kyrkan,
och middagstiden anlände vi dit.

Efter sednaste sammankomsten hade väl marken beklädts
med en angenäm grönska, men dyster och mulen satt likväl
staren (Sturnus vulgaris) på taket af min stuga och rörde sig
icke, fastän rök och gnistor ifrån skorstenen omhvärfde honom.
Ty liksom jag öfvergafs af mina landsmän, var han öfvergifven
af de sina, hvilka redan uppsökt Söderns mildare luftstreck.
Lapparne ville fånga honom, men jag bad för den. Slutligen för-
svann han i det oändliga, ovisst om han upphann de sina eller
råkade ut för Nordens rofdjur eller stelnade för dess kalla ande-
drägt. Här inväntade mig Lappmannen Matts Musta, hvilken
efter sista mötet hittat en silfverpenning å marknadsplatsen. Han
ville göra sig underrättad om, hvad i anledning deraf borde till-
göras, eller om det vore syndigt att behålla och använda den,
ifall ägaren ej kan anträffas, eller om den borde offras åt kyrkan
eller de fattiga. Här förelåg således åter ett af de många bevi-
sen på Enareboernes ärlighet och samvetsgrannhet. De få gån-
ger om året Presten besöker dem, komma de mangrannt till kyr-
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kan, samt förblifva der jemte Presten i flera dagar. Har någon
utan laga förfall försummat ett sådant sammanträde, förehålles
detta honom af grannar och vänner, och rättar han sig ej, före-
slås han till varning af Presten. Medför ej heller en sådan var-
ning afsedd påföljd, anses han oförbätterlig. Två gånger hvarje
sommar samlas de till Gudstjensfc och läsning vid kyrkan, om
ock ej Presten kommer, och stadna der alltid i minst två dygn,
men längre tid, om föda ej brister. Dessa deras möten och sam-
mankomster hafva gjort att Enarebon ej är rå, ej ohyfsad eller
plump. Han har derjemte ett ovanligt lugnt lynne. Har vargen
förstört hans renhjord eller annan egendom gått förlorad, emot-
tager han olyckan med resignation och omtalar sina förluster
utan sorg och tårar, dervid tilläggande: ,,nog kan Gud gifva mera
i stället, och finner Han det nyttigt, så gör Han det nog". Deras
egendom är dock ofta så ringa, att fångsten af ett par dyrbarare
villebråd kan ersätta hela förlusten. Jag hörde en beskedlig
Lappman förtälja för en annan, som gjorde sig underrättad om,
huru det gått honom sedan sista kyrkomötet, att han förlorat
alla sina renar. Då härtill genmäldes: ,,nog ersätter Grad det,
Han hörer nog dina böner", svarade den tillfrågade: ,,Han har
redan gjort det, Gud skänkte mig strax efter olyckan ersättning.
Han gaf mig en bäfver och en räf. Herren tog och Herren gaf,
lofvadt vare Herrans namn; och Han ger oss bättre än Han tog.
Han ger det oss nyttigt är".

På min resa från Enare till Utsjoki, som varade från den
4 till den 11 September, var väderleken merändels lugn och
vacker. Endast då och då föll ett sakta regn. Så mycket mera
förvånade det mig att finna fjellen snöbetäckta. Den 4 September
hade dock nordvestlig vind varit rådande hela dagen, och då
hade på fjelltrakterna fallit så betydliga massor af snö — hvaraf
man likväl intet visste nere i Enare — att några vackra dagar
icke förmått uppsmälta dem. Då jag nedsteg från fjelltrakten
till Utsjoki elfdalen, fann jag likväl snömassorna på denna sida af
bergsryggen i upplösningstillstånd, hvilket väl något försvårade
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vår fotfärd, men gaf hopp om mera vatten i elfven och om en
beqvämare färd utefter densamma än på resan ifrån Utsjoki
söderut. Min resa skedde genom ortens växtrikaste trakter längs
Muddusjavre och Kaamasjoki, vid hvilkas stränder lärkan än lät
höra sig. Men hennes toner voro icke mera glada, och hon slog
icke mera sina drillar högt uppe i den fria luften, utan sittande
på någon qvist, ifrån hvilken hon ängsligt skådade än mot norr,
än mot söder, utan att, såsom hon tycktes vänta, likväl få något
svar på sin sång. Hon var synbarligen öfvergifVen af sina kam-
rater, hvilka hon omsider tycktes besluta sig för att uppsöka, i
det hon styrde kosan mot söder. Än hade dock björken här
sin fägring, än stod aspen yfvig och grön och än afmejade slot-
termannen gräset. Men efter några timmars vandring ifrån Kaa-
masjoki elfdalen befunnos löfträden, hvilka ännu för några dagar
sedan äfven här sades hafva varit rika på grönska, stå magra
och bleka och i afsaknad af sin sommarfägring. Torfven var
redan fuktig och renmossan mjuk. Detta beredde väl den trötta
vandringsmannen en mindre hård bädd, men denna fukt beröf-
vade snart hans kropp dess värme och tvang honom, redan förrän
han var uthvilad, att gripa till sin vandringsstaf. Ty den af
torfmossa, ris och rötter upptända brasan blir på den nakna fjell-
kedjan snart dunkel och svag och måste oupphörligt underhållas
för att rädda den sofvande ifrån att stelna af den vanligen nog
hätska nordanvindens fläktar.

Att med båt färdas utför forsar och vattenfall är äfven
för vant och kunnigt folk icke utan fara, så mycket mera för
ovant och okunnigt. Min båt stod väl å samma ställe, på stran-
den af Mjerasjavre träsk, der den på nedfärden af oss lemnats,
utan att någon rört det minsta af dess tillbehör, som då med
omsorg gömdes under den, men ingendera af de mig åtföljande
Lapparne hade styrt båt i strömmar. Den milslånga Mjerasjavre
forsen, den första, som skulle af oss passeras, var likväl ej att
gäckas med. De ringa matförråd jag medhade ifrån Enare voro
redan anstuckna af röta, landvägen var vida längre och fotfärden
med dålig och knapp föda mindre lockande. Jag hade dessutom
beröfvat mitt kök många resurser för hösten, om jag lemnat min
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enda båt i Mjerasjavre. Ty har man tillgång till en båt och ett
par nät, kan man, så länge sjön är öppen, i Utsjoki rikligen förse
sig alla dagar med färsk fisk, som jemte snöripor, af hvilka man,
så snart snön betäcker marken, kan med några snaror fånga mera
än man förmår förtära, är det enda man här är van att se på sitt
bord om hösten före Renlapparnes återkomst. Enare Lapparne
äro alla kunniga i att ro och styra båt på träsken, och en del
af dem äro till och med skickliga att trotsa Ishafvets böljor,
men endast få af dem hafva vana att färdas i forsar. .Tag be-
slöt mig dock för att välja båtleden. Och ehuru äfven sjelf
mindre erfaren i att styra ned utefter forsar, medtog jag dock
endast den Lappen, som jag ansåg för begripligare, ehuru han
aldrig varit i båt i en fors. Den andre fick återvända.

Åsynen af en liten närbelägen vattenputt erinrade mig om
att man ifrån dylika med blotta händerna kan upptaga små fo-
reller, hvilka i vårt närvarande läge skulle hommit väl till pass.
Lapparne äro häri så skickliga, att de från ända till 3 fots djup
sålunda fånga dem. Då forellen i en sådan putt blir skrämd
borrar hon sitt hufvud under och emellan stenar eller i gyttjan. Den
öfriga kroppen förblir då ofta synlig, så att man med blotta han-
den kan få tag i fisken och kasta den på land. Då vi närmade
oss stranden, sågo vi der något, som rörde sig. Det befanns
vara en fjellracka (Canis lagopus). Vi satte oss bakom en större
sten för att observera dess förehafvanden. Han tittade omkring
sig, stack sitt hufvud i vattnet och uppsnappade derifrån en
liten forell. Sedan han förtärt den, tog han en annan, begynte
derefter att vada i vattenputten och krafsade der turvis med
hvardera framfoten i ihåligheter emellan stenarne, fick åter en
fisk och åt upp äfven den, återvände till stranden och fångade
der ytterligare en och annan. Lappen sade då: nhan är kanske
redan mätt och springer snart bort, det är tid att skjuta". Han
skjöt, och den föll; men den lilla vattensamlingen tycktes vara
utfiskad, och vi lemnade den lika torna och lika hungriga som vi
kommit dit. Men så hungriga tyckte icke ens Lappen oss än
vara att vi behöfde äta fjellrackans kött, då han än hade torkad
fisk och torkadt kött, som enligt hans mening ej var illa, ehuru.
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allt var nära halfruttet och följaktligen föga välsmakligt *). I
allmänhet tränger sig forellen (Salmo alpinus och S. punctatus)'
så högt upp åt fjellen som myrbjörk och kråkris växa. Ju
mindre vattnet är, der hon finns, dess mindre är fisken. Harren
(Salmo thymallus) är det andra fiskslaget som, särdeles om vå-
ren, går upp efter fjellbäckar, men dock ej heller på denna väg
högre än der myr- och fjellbjörken samt videbuskar vegetera.
Aborren ogh gäddan anträffas ända till tallgränsen, siklöjan ända
till gränsen för granens förekomst. Abborren och siklöjan trifvas
dock bättre i insjöar än i laxrika elfvar. Af skogsdjuren uppehålla
sig björnen och fjellfrasen ännu på den sträcka, som ligger
emellan siklöjans och aborrens gränslinier.

Om sommaren har fjellrackan sitt tillhåll på fjellen, men
om vintern tågar han efter Lapparne för att bespisa sig af de
renar vargen ifrån Lappens hjordar bitit ihjäl och lemnat oupp-
ätna. Han följer äfven efter de fisktransporter, som öfver de
Norska fjellen komma ned ända till Bottniska viken, der han
någon gång blifvit ertappad i norra Österbotten och på Carlo.
I fjelltrakter inrättar fjellrackan sin lya eller kula, hvilken har
flera utgångar, icke såsom räfven på sandiga backar, utan i rym-
liga bergsklyftor. Lyan är väl bäddad med mossa, fjun af vide-
buskars hängen, fjäder, ull m. m. Der finner man ben efter ren-
kalfvar, harar, möss, sjöfoglar, ripor och sådana fiskar, som
trifvas i fjelltrakter, samt äggskal. Han besitter icke räfvens
slughet och kallas derföre af Lapparne Jolla (dumhufvud). Han
är betydligt lättare fångad än räfven och förstår, enligt Lapparnes
tanke, icke att hålla jägaren utom skotthåll.

Ingen tjäder hade visat sig på denna långa färd, ehuru
tjädern förekommer så högt upp åt Norden som furan växer.
Han tyckes dock älska djupare, tätare och frodigare barrskogar
än Lapplands, och han uppnår icke heller i vår Lappmark den
storlek och tyngd som nere i Finland, der han kan väga ända
till 10 % och derutöfver. Redan i nedra delen af Sodankylä
socken tyckes han dock vara lika allmän och blifva lika stor

*) Jfr. s. 145 här ofvan. Anm. af iitgifV.
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som i Finland, men af alla våra nordligaste orter trifves han
bäst i Kuusamo och Pudasjärvi. Man anser tjädern icke hafva
ernått sin falla storlek, förrän han fyllt 5 år. Likasom renen,
benämnes tjädern vid olika ålder med olika namn. I 2:dra året
heter han orakka, i 3:dje vuorsu, i 4:de kunteus och i 5:te kosotus.
Längre säges man ej kunna bedöma hans ålder, men vid denna ål-
der anses han, såsom sagdt, för fullt utvecklad samt heter derefter
äijämetto. Äfven orren tyckes vara mindre än nere i landet.
Utaf bastarder af orre och tjäder, orre och ripa m. m. vet man
ej här. Orrar och hjerpar äro vida sällsyntare än i Finland, ja,
äfven sällsyntare än tjädern ända ned till Rovaniemi. Derifrån
nedåt mot kusten förekommer orren talrikare än tjädern.

Vi hade anländt till ett träsk, der Lappen påstod ingen
hafva fiskat på år och dag. Han föreslog att vi skulle försöka
att med drag fånga någon gädda; men det lyckades ej. Gäddans
käft svullnar en gång i månaden vid öfvergången ifrån nedan
till ny. Han tar då icke på krok eller mete. Detta hör val till
den Allvises anordningar för att förekomma att gäddan ej må
förstöra all annan fisk ifrån de mindre vattnen. Gäddan är näm-
ligen så glupsk, att han slukar en otrolig mängd små fisk och
någon gång till och med fisk af nästan lika storlek som han
sjelf. Man anträffar gäddor, som sväljt så stor fisk att dess
stjert står ett qvarter eller mera ut ifrån gäddans mun, hvarvid
gäddan dock i regeln torde tillsätta lifvet. Äfven laken finner
man här stundom död utaf att hafva sväljt så stor fisk, att hälf-
ten deraf sticker ut från dess mun.

Vår båtfärd hade fortgått utan äfventyr, och natten föll
öfver oss, då Mjeraskoski begynte att låta oss höra sitt aldrig
tystnande dån. Vi togo vårt nattläger der Uksjok (dörrelfven)
förlorar sig i Utsjoki (lillelfven), der klipporna icke tröttna att
klyfva vågen och vågen icke att brottas med hällen. En smal
rand af månen höjde sig bakom bergen och speglade sig i
vattnet. På en naken, af stormen stympad björk satt en af
vår lågande brasa förblindad uggla, trygg och lugn, medan en
vilsekommen eller uttröttad siska på qvisten af gulnad björk
qvad sorgeqväde öfver den bortflyende sommaren. Orpheus och
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Väinämöinen runno mig i hågen. Jag hade önskat lif i dessa
stenar, hvilka liksom vålnader omgåfvo oss. Allt hade omsider tyst-
nat och jag insomnat, men under nattens mörker uppväcktes jag
af ett förfärligt allarm ifrån en närbelägen bergsskrefva, dit vår
hund befanns hafva drifvit en räf. Vi fingo väl hunden att
tystna; men tillkråkan begynte i stället att knacka på en öfver
en närbelägen bäck lutande tall, hvilken med sina grofva rötter
fäst sig vid berget. Den väckte mig, då morgonsolen redan fär-
gade en på afstånd synlig bergstopp. Stället var äfven annars
föga inbjudande. En del björkar höllo på att torka ut, och andra
förde ett tynande lif. De hade ej björkens friska, hvita stam,
utan voro mörka och mossbelupna. Men å andra sidan såg det
likväl ut, som om de gamla ifrån bergsskrefvorna framstickande
dverglika tallarne skulle nödgas gifva rum åt björken. Lappen,
i allmänhet van att tåla både hetta och köld, att lida hunger och
törst, hade deremot funnit sig väl på detta vårt lägerställe,
ehuru brasan redan för några timmar sedan utslocknat.

Båten sköts ut, och efter ett besvärligt arbete hade vi omsider
lyckligen passerat den vådliga, en mil långa Mjeraskoski forsen,
sedan vi der kämpat för lifvet en stor del af dagen. Men då
var ock den värsta delen af färden öfverstånden. Utsjoki vatten-
draget består härifrån framåt af åtskilliga större och mindre insjöar,
hvilka äro genom smärre forsar och strömdrag sinsemellan före-
nade. Under Lappens sakta rodd fortsattes färden, men uppe-
hållet i forsarna gjorde dock, att vi ej än denna dag hunno till
menniskoboningar. Vi lägrade oss derföre åter på stranden, der
vi hade ymnig tillgång på torr ved, och tände en väldig brasa.
Men det regnade nästan hela natten, och vi voro våta, då vi upp-
stego om morgonen. Brasan var utslocknad, och till och med
Lappen var så utfrusen, att hans tänder skallrade. Men genast
vid dagningen skingrades molnen, och östra hvalfvet liknade ett
eldhaf, som återspeglades af Könesjavres spegelklara yta. I för-
går vandrade jag än i en öken, der hvarken träd eller grönska
täckte berget. Nu lågo ikring och framför oss höjder utan kala
hjessor, marken var grön och hade ännu att uppvisa en och
annan blomma. Sådant företräde erbjöd den lilla Utsjoki elfda-

27
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len framför fjelltrakten. Tidigt om morgonen styrde jag under
jemn rodd i det vackra vädret vår båt i den riktning, hvari vatt-
net flöt, och snart anlände vi till Matts Mattsson Aikios bostad.
Vi funno honom sj^sselsatt med att lära sina barn läsa under
väntan på att fisken skulle fastna i hans i elfven utkastade nät.
Han var en from man, som förnärmade ingen. Vällefnad och
läckerheter voro för honom okända, och barkblandad fiskvälling
smakade honom och hans familj godt, då näten gåfvo klen fångst.
Alla forsar voro nu förbi, och med tillfredsställelse landade jag
den vackra Septemberdagen invid Kronolänsman Högmans på en
hög och vacker kulle belägna bostad, det första hus af timmer,
i hvilket jag inträdde, sedan jag lemnat Enare kyrkoby, och njöt
här i fulla drag, efter att i åtta dygn hafva lefvat på förknapp-
ning, af den välvilliga värdens enkla, men smakliga anrättningar.

En lugn och leende afton den ll:te September, medan solen
redan stod i vester, flöt vår båt på Mandojavres lugna blåa yta.
Kyrkan och prestgården reste sig ofvanför den än grönskande
stranden och föreföllo mig stora och ståtliga i jemförelse med de i
deras närhet befintliga små kojorna, af hvilka den ena efter den
andra blef synlig. Några sjöfoglar simmade vid stranden, der
vår båt landade, utan att visa någon fruktan för oss, och ännu
då jag en stund derefter ifrån båten afhemtade mina effekter,
voro samma foglar der och närmade sig mig allt mera, liksom
ville de säga, att de under min bortavaro varit ställets tyckliga
vårdare. Jag fann platsen, som sedan min afresa den 21 Augusti
veterligen icke beträdts af menniskofot, och allt hvad der befann
sig i samma skick som då jag lemnade den. Den svarta askan
låg på spiselhällen orörd efter min afresa och erinrade mig om
att »stoft och aska äro vi". Dock nej! Allt var sig icke likt.
Bäckarne flöto väl här liksom då, men träden vid deras strän-
der, hvilka då voro yfviga och gröna, hade nu gul färg, hvaremot
alla gångstigar, der gräset under tiden fritt fått frodas, voro
gröna. Den nordiska näktergalen hade ock öfvergifvit orten,
siskan lemnat min gård, och lärkan sväfvade icke mera deröfver.
Att tiden för deras afflyttning var inne, derom erinrade äfven de få
blomsterväxter, som pryda Utsjoki prestgårds strand. Ty icke
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allenast Nejlikan Lade redan aflemnat sina frön åt jorden för att
låta dem på sin moders graf uppspira såsom nya plantor, utan
äfven Ärenprisen låg förvissnad och utsträckt på marken,
Azalean hade förlorat sin fägring och Stenbräckan var ohjelpli-
gen förtorkad. Men I, Söderns foglar! I haden ju ock här, tänkte
jag, hvarken tak öfver eder boning eller annat skydd mot nor-
danvinden, som rasade på blommornas grafvar. Er bundo här
inga bojor. I följden derför gladt solens lysande bana, till fjerran
länder, der en evig grönska lifvar eder sång i solens luftiga sa-
lar. Men du, hök, hvarför har du stadnat qyar? Hvarför sitter
du lugnt och fredligt på min skorsten? Huru många af de små
foglarna har du i sommar förgäfves jagat, huru många förgjort?
Jag minnes — det är ej länge sedan — huru de slogo ringar
kring dig i luften, medan de sökte undkomma din rofgirighet.
Men huru många blefvo väl dock icke under sommarens lopp
offer för ditt tyranni? Dig, väktare af mitt hus, vill jag dock
skona. Men i och med detsamma strömmade rök ut genom skor-
stenen och omhvärfde höken. Då höjde sig luftens tyrann med
utspända segel högt upp i etherhafvet, svajade en stund öfver
prestgården och försvann derefter i det blå för att sköta sin
luftiga jagt och syntes derefter icke vidare till. Äfven den öf-
vergaf mig. Kär är mig dock den strand, jag nyss bestigit.
Här är jag nu tillbaka. Här, tänkte jag, blir hvilan lugn och
ljuf. Af allt hvad visthuset erbjöd framtogs det bästa, och sedan
det förtärts med god aptit, lade jag mig till hvila, och derpå
följde 14 timmars sömn, då jag omsider af Elins gälla röst upp-
väcktes med ett: »Din ko är här. Jag fick höra, att Du kom i går,
och skyndade hit med kon. Du längtar väl efter mjölk, tänkte
jag". Äfven Laiti infann sig efter några dagar på besök. Han
fick till lektyr Juteinis Viksari och Kööpeli. Morgonen derpå åter-
ställde han dock boken, emedan han, såsom orden föllo, icke
ville läsa joutavia (det som är onyttigt).

Ännu den 15 September hade vattnet i Mandojavre träsk
sin sommartemperatur, ungefär - j - 9° C, hvaröfver den sällan
stiger ens de varmaste Juli dagar, emedan många fjellbäckar
genom Utsjoki elf tillföra sjön sitt lika kalla som kristallklara
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vatten. Väl kan vattnet närmare Utsjoki elfsmynning någon
gång vara varmare, men i Tana elf är det vanligen än kallare,
i synnerhet de tider då fjellfloder inträffa, hvarföre vattnet i Tana
elf under varma dagar i Juli hellre afkyles än uppvärmes, ty då
strömma floder ned från Gäino- och Rastekaise samt andra fjell-
trakter till Tana.

Den 15:de September gaf nordan vinden sin krigsförklaring.
Detta Herrebud ljöd en hel vecka både natt och dag, och natten
mot den 18:de färgades marken hvit. Redan på morgonstunden
aflägsnade dock solen det hvita täckelset. Men knappt var mid-
dagstiden inne, innan ett mörkt moln ifrån NW dref sina druf-
hagel ned på jorden. Eols säckar voro outtömliga, och allt lef-
vande flydde från öppna fältet. Vattenputtarne belades om
nätterna med is, som dock försvann under dagens lopp. Den
22 skedde en förändring till det bättre. Dagens medeltemperatur
var dock - - 0. Med ett melancholiskt ljud nedströmmade vatt-
net från Hergevarre till Säytikkö åar, hvilka omsluta prestgården.
Ljungen var redan naken, Andromedan vissnad, Dryas hade för-
lorat sin stjelk och af Azalean syntes ej annat än det, som qvar-
blef till följande året.

Den 23 September lade tvänne båtar till vid prestgårdens
strand. Det ena båtlaget för att afhemta mig till en förrättning
i Vetsenjarga, två mil ned efter Tana, det andra för att några
mil ofvanom Utsjoki kyrka uppsöka furustubbar för erhållande af
ved, lämplig att begagnas vid fiske med ljuster. Vädret var
mildt, och vi afreste Söndagen den 24 September ef t. mid-
dagen, emedan ingen sammankomst var utlyst till denna dag,
och blott de fyra personer, som anländt med dessa båtar, infunnit
sig vid kyrkan. Solen sken skön och härlig öfver bergen,
då vi passerade Utsjoknjalbme (Utsjoki elfsmynning). Jag
önskade på denna färd besöka äfven Kyrkovärden Laiti, af
Lapparne Matti Samul eller Samuel Mattsson kallad. Ensam
satt den åldrige på en tufva utanför sin torfkoja med Erici
Postilla i sin hand och blicken riktad mot den nedgående
solen. Länge stod jag och såg på gubben, som icke märkt
min ankomst, förrän jag störde honom i hans fromma betrak-
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telser. Han gladde sig öfver mitt besök och begynte att för-
tälja, huru äfven han fordom på detta ställe haft god utkomst,
medan han, full af verldsligt sinne, tjenade verlden, men nu, sedan
lian förlorat denna verldens goda, hade sin skatt i himmelen
och längtade dit. År 1798, efter en kall vinter, var isen i Tana
elf starkare än vanligt. Snösmältningen, som vidtog först i Juni
månads början, hade försiggått med utomordentlig hastighet.
Packis dämde vattnet, hvilket på en enda natt steg med några
famnar. Der, pekade han åt norr, låg isdammen. Jag förlorade
det jag egde, äfven det käraste, två barn. Christus vek ofta
bort från menniskors samqväm och sökte enslighet, hvarvid Eng-
larne stego fram och tjenade honom. Jag behöfver ock stundom
ensamhet för att tjena Gud och prisa Hans verk under himmelens
härliga hvalf, der Hans Englar skydda mig och Hans storhet
uppenbarar sig i stjernorna. Af allt, som omger mig, erfar jag
Guds makt och storhet. Under stilla betraktelser af Guds ord
lär jag mig då känna, huru Gud älskade verlden. Jag har Mo-
ses och Profeterna till mitt sällskap. Jag har liksom Paulus
i mina unga år varit stor syndare och är det än; men Guds nåd
är stor. I mannaåldern har jag sökt följa Apostelns exempel
genom att hängifva mig åt ånger och försonlighet, och Gud har
hört min bön. Han har skänkt mig tröst, Han har lättat mitt hjerta
och lugnat mitt sinne. Så talade Laiti. Han hade varit en af de sex
Lappgossar, som i hans unga år på Kronans bekostnad underhål-
lits i skola hos dåvarande Pastor i Utsjoki för att utbildas till
Katecheter i Lappmarken. En sådan befattning hade han ock i
mera än 30 år innehaft, men redan för längesedan afsagt sig,
emedan han, såsom han uppgaf, för köldens skull ej mera tålde
att vistas i Fjellapparnes tält vintertid. Han var ock redan gam-
mal, och ej stort yngre var hans hustru; ty han var född 1751
och hon 1754. Han hade, bland annat, förvärfvat sig en ovan-
lig förmåga att af månens och stjernornas läge bestämma tiden,
hvari jag ofta ställde honom på prof.

Skymningen utbredde redan sitt flor öfver berg och dalar,
då vi fortsatte vår resa, som med tillhjelp af god rodd hastigt
framski-ed i Tana elfs strömfåra. Bakom en udde i fjerran lyste
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ett rödt sken, liknande ett vid horizonten flytande bloss. Det
är ljustereld, sade man mig. Snart syntes ett annat bloss, ett
tredje och ett fjerde. Der ljustrar Pehr Hellander, der Anders
Jauva, der Olof Mickelsson, yttrade Lapparne. Jag tyckte att
det borde vara för dem omöjligt att i mörkret på så långt af-
stånd känna igen folk. Hvarföre skulle vi icke veta, hvar en
och hvar fiskar, svarade de högst förvånade. Öfverenskommelse
och häfd stadgar här vissa rättigheter, och de äro heligare än
de, hvilka den verldsliga makten utstakar. Jemväl den följande
dagen var vacker, men sommarens grönska var redan äfven här
försvunnen. För åtta dagar sedan hade Tana elfs stränder än varit
i sommarskrud. På än kortare tid bleknar allt i Lappmarken, om
häftigare nordanvind rasar fram. De flesta blommor hade nu
fällt sina kronor. Endast få buro dem ännu, och äfven hos dem
tittade de blott till hälften fram ifrån det hopdragna fodret,
inom hvilket de sökte skydd. Till och med änderna tycktes redan
i stora tåg högt uppe i luften sträfva mot söder, ehuru luften
för tillfället var lika mild som man här, under 70° polhöjd, finner
den under den vackra sommartiden.

Efter slutfördt värf var jag beredd att återvända. Med
mina skjutskarlars bifall skedde återresan under nattens mörker,
för att jag skulle få njuta vid åsynen af de utaf mig endast
sällan sedda ljustereldarne, hvilka äfven kort efter vår afresa
flammade öfverallt längs den glestbebodda Tana elfvens stränder.
Hvarje fiskare, som jag anträffade, önskade veta, om jag haft
tillgång på färsk fisk. De ville dela med sig af sin rika fångst.
Men då de erforo att å mitt bord ej saknats fisk, voro de
tillfreds med min tacksägelse för deras goda vilja. Vid Uts-
joki elfs mynning lyste de flesta flammor. Här stadnade vi,
emedan mina skjutskarlar önskade hvila och träffa bekanta.
De uppsöktes ej, utan man samlade ris och ved från stran-
den, antände dem, och den ena båten efter den andra infann
sig der. Man önskade för min räkning steka en lax. Den fär-
skaste kastades på glöden och bestänktes der ofta med saltlake.
Bröd och smör hade jag med mig, och jag gjorde här ett smak-
ligt mål. Äfven lapparne bespisade sig, och för att göra vår
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samman varo festligare uppfriskades brasan, och jag ställde min
fyllda tobakspung derinvid till gemensamt begagnande. Ett par
timmar förflöto här under trefligt och gladt samspråk. Månen
sopades då och då blank af sakta vindar och uppdrog dervid en
vacker silfverpelare utefter den långsträckta vattenytan, hvilket
sades omöjliggöra vidare fiske denna natt. Alla båtar följde oss
åt upp mot Utsjoki. Men snart inhöljdes månen åter i moln,
och flera sprattlande laxar kastades upp från sjön.

Redan i början af September hade man sett snösparfvar
skocka sig i dalarna, ehuru dessa snöyrans förebud sällan komma
ner ifrån fjellen före Michaéli. Af alla flyttfoglar hålla de sig
längst här uppe. Såsom tidigare nämnts, komma de till Utsjoki
en del år redan den 25 Mars, förblifva i dalarne tills marken
blir fläckig, då de flytta till fjellen. Inträffa deremot oväder och
köld, återvända de för en tid, men på sommarn visa de sig ej
ens vid kallare väderskiften, icke ens ännu Berthelsmessotiden,
om ock snö och oväder då skulle rasa på fjellen. Ifrån Michaéli
till Allhelgone, då deras egentliga flyttningstid inträffar, ser man
dem vanligen i dalarna. En och annan stadnar likväl på fjell-
trakterna, särdeles närmare hafsbandet, och öfvervintrar här i den
kalla Norden, dock, som det säges, ej alla år.

Äfven fåren intogos då. Deras höstpels aftogs, och gåfvo
två detta årets lam af Lappsk race, honan 1 U 4 lod ull och
gumsen 1 % 22 lod, och deras moder eller tackan i U 30 lod.
De klippas fyra gånger om året och gifva således vida mera
ull än vanligt är i Finland.

October var ovanligt mild, och flera dagar höll sig qvick-
silfret oafbrutet öfver fryspunkten. Nästan hela månaden blåste
en sakta vind från söder. Den 3 föll dock icke obetydligt snö,
som likväl inom ett dygn försvann. Laxar, som om sommarn
förirrat sig i bäckar, östes upp under de gynnsamma väderleks-
förhållandena såsom ifrån en sump, och fisket lyckades sålunda
väl icke allenast i Tana, utan äfven i små åar. Och äfven sedan
marken redan var snö betäckt fortforo träsk och elfvar att vara
lika fiskgifvande, hvilket äfven på sitt sätt besannade gamle Lai-
tis uttryck: wviepi pohjastuuli kalat kattilasta" (nordanvinden tager
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fisken ifrån kitteln). Natten mot den 7:de October utskickade
väl vintern åter sina förposter. Vattnet på mossar och i dälder
öfverdrogs med isstrimmor, snöflingor föllo, blandade med vatten,
och rimfrosten svepte om morgnarne naturen i sin likdrägt. Men
den på värme allt mer och mer fattiga solen upptinade dock
marken mot middagen och lockade de få qvarlefvorna af flytt-
foglar, som här ännu funnos, att än en gång låta bergen gen-
ljuda af deras sång. Derefter syntes ej andra flyttfoglar än snö-
sparfvar, om jag undantager en olycklig stare och en öfvergifven
lärka, hvilka en dag sökte skydd i min förstuga, hvarifrån de inflyt-
tades i mitt bästa rum, der de dock ej lefde många dagar. Öfver-
hufvud förvillas nyttfoglar oftare här från sina flockar än på sydli-
gare orter, men det lyckas dock icke sällan sådana sölhalare att för-
ena sig med andra från ännu nordligare trakter ankommande sträck.

Men oaktadt detta vackra väder, ankommo dock talrika ren-
hjordar redan från norr, åtföljda af de snabbfotade Lapphundarne,
hvilka på herdarnes minsta vink gåfvo skall och drefvo dem, som
ville aflägsna sig från driften, dit tillbaka. Hundskall hördes
åter från berget. Jag vandrade ditåt för att träffa menniskor
och möttes snart af några Lappar, som sade sig hafva uppslagit
sina tält bakom den närmaste höjden. De medhade färskt ren-
kött, som de utbjödo till salu. Jag återvände hem, och knappt
var handeln uppgjord, innan en skara af flera tusende renar om-
gaf min bostad. Två qvinnor inträdde och begärde käril, i
hvilka de ville mjölka en ren för min räkning. Den ena af dessa
qvinnor var dotter till Kronolänsmannen Högman och sondotter
till före detta Kyrkoherden i Utsjoki, Magister David Erik Hög-
man, och den för sina mångfaldiga lefnadsskiften bekanta Maria
Garvolius *). Jag tackade för gåfvan. Renmjölk har öfverhufvud
icke behagat mig, och aldrig har jag kunnat förtära sådan annor-
lunda än utblandad med vatten. Men den kom mig dock nu väl
till pass såsom surrogat för ägg; ty hvarken jag eller mig veter-
ligen någon annan har än underhållit höns i vår Lappmark. Re-
narnes hvilostund, middagstiden, var inne. De lågo på backen

*) Om henne längre fram. Anm. af utgifv.
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och idisslade der ett par timmar, som af mig användes till sam-
tal med Lapparne, hvilka af mig åtnjöto den traktering huset
förmådde, såsom lax, bröd och svagdricka m. m. Sistnämnde
dryck voro de likväl så ovana vid, att de endast smakade på
den, fruktande att den skulle gifva rus. En af Lapparne stod
oafbrutet på backen för att hafva uppsigt öfver renarne; och
afiägsnade sig någon af dem från hjorden, lät han genast de
ruggiga, spetsnosiga hundarna rycka fram och drifva den tillbaka.
Lapparne och Lappskorna togo afsked och inviterade mig att
någon dag komma till deras renby, som de uppgåfvo vara endast
1/s mil ifrån prestgården. Dagen derpå var jag ämnad att helt
allena besvara visiten. Men just när jag skulle gå, möttes jag af
en Lappe, som var kommen för att beledsaga mig dit, för den
händelse att jag var ämnad att besöka dem. Vi gingo åstad,
Lappen förut, jag efter; och jag tyckte att denna x/8 mil aldrig
ville taga slut, då jag omsider såg en svart rök uppstiga ifrån
ett Lapptält, som ej ens bestod af ylleväfnad, utan af genomrökt
svart hamptyg (hursti), emedan man än ej kunnat ifrån Norrige
afhemta sina vinterbehof, utan fick tillsvidare hjelpa sig så godt
man kunde. Ett annat dylikt tält stod härin vid, och hvardera
beboddes af två hushåll. När vi anlände till stället, hördes väl
hundarnes skall, men inga renar syntes till. De voro ute på
bete, men drefvos snart till tälten, ty middagstimmen var inne.
Man emottog mig hjertligt, och jag undfägnades med hvad husen
förmådde. Det smakade mig dock icke, ehuru maten var af
samma slag som den jag hade hemma. Men tillredningen och
serveringen var en annan, och de menniskor, hos hvilka jag uppe-
höll mig, voro svarta som sot. Man kan likväl icke säga att
Utsjoki Lappen, och Renlappar i allmänhet, äro så osnygga att de
icke kunde vara osnyggare, om man tager i betraktande deras
eländiga bostäder. De tvätta livar morgon och afton ansigte och
händer med snö, ibland än flera gånger om dagen. Men det är
blott den värsta smutsen, som sålunda för tillfället aflägsnas, och
sedan de åter kommit i röken, soten och askan i sina kojor, få
de deraf och af sina genomrökta vinterkläder snart åter samma
utseende som de, hvilka vistas i en kolmila.
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Lappen, som åter var hemma med sina renar, var ej sen att
derför i templet hembära försynen sin tack. Utom till kyrko-
mötena den 1 och den 15:de October, hvilka voro besökta af
alla Tana Lappar men af endast få Fjellappar, hade Lapparne så
allmänt sammankommit till Allhelgonadagen, att nästan ingen var
borta från kyrkan, och äfven många Norska Lappar, som redan
voro inom våra landamären, deltogo i vår andakt.

Den 18:de November fångades sista laxen i Tana elf och
samma tid äfven i Utsjoki. Tillgången på lax hade i år varit
ganska ymnig och fångsttiden långvarig, eller icke mindre än 142
dagar, bland hvilka 135 allmän fisketid. Allas stabur -— så heta
de rum, der lax förvaras —• voro fyllda med lax. Men tröttnar
man på att äta lax, kan man ifrån Utsjoki prestgårds strand
med liten möda och ringa besvär förskaffa sig för det dagliga
behofvet äfven harr, sik, foreller, taimen och aborre, den sist-
nämnde likväl sparsamt. Två små handnät äro mera än tillräck-
liga för detta ändamål. Ty så snart stränderna blifva isfria, fås
här och vid mynningen af öfra Säytikkö, liksom ock å sträckan
emellan nedra ändan af marknadsudden och Hietaniemi, ymnigt
fisk. Säytikkönjalbme, eller Sä3'tikkö ås mynning invid prestgår-
den, är likväl här det bästa fiskestället. Men vill man hafva än
mera fisk, bör man utkasta sina nät vid nedra eller öfra ändan
af träsket. Så snart nätterna mot hösten blifva mörka, blir fång-
sten med handnät allt bättre och bättre samt fortfar att vara
gifvande ända till isläggningen. Att fiska med nät under isen
är ock förmånligt, ehuru besvärligt och otrefligt. Detta f ange
kallas juomus. ,,Juomusfiske" lyckas dock ej väl fullmånstiden.
I vissa träsk är det gifvande blott den mörkaste årstiden, men
på andra ställen hela vintern om. Törsta året idkade äfven jag
juomusfiske; men sednare ej annat vinterfiske än att i den vak,
hvarifrån vatten togs till husbehof, hvarje afton en eller två lak-
krokar utsattes; och aldrig återkom drängen, då han om morgo-
nen hemförde vatten ifrån träsket, utan att medhafva jemväl en
eller två lakar.

Den 1 November var full vinter till lands; men Mandojavre
träsk var än icke isbelagdt, och knipan och skräckan simmade
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ännu der. Månadens medeltemperatur var — 6,75, och likvisst
lade sig isen först den 10:de November på Tana elf, sedan den
varit isfri i 171 dagar. Man färdades öfver denna elf till fots
och med renar till den 16, då isen försvann. Den 19 belades
den åter med is, som låg qvar till Juni följande år. Den 21
var någorlunda klart väder, och till prestgården syntes solen än.
dock för sista gången under detta år och ej mera än till hälften
af dess skifva. Men på fjellet Jeskaclam hade Lapparne sett en
rand af henne ännu den 24. Den 22 var stark storm ifrån NW,
som sönderref taken på en del af Lapparnes kyrkstugor samt
dref is och snö ned ifrån fjellen, men redan på f. m. klarnade
det vid horizonten, och vinden saktade sig.

Norrmän ifrån Finnmarken, som färdades här, hade mycket
förvånat sig deröfver att jag kunnat tillbringa mera än 5 år i en
fjelltrakt utan hund. Den skulle, sade de, öka jagtens nöje, och
den vore ett försvar mot de här ständigt löpande vargarna, i ty
att den skulle åtminstone tillkännagifva deras ankomst och deri-
genom varna mig för deras öfverfall. På min anmodan skickades
mig derföre på våren detta år en ståtlig pudel från Vadsö. Den
var trogen, stilla och beskedlig. Lappar, som sommartiden be-
sökte kyrkan, tillrådde mig dock att vintertid, då folket kom
till kyrkomöten, icke låta den vara lös, emedan den skulle skrämma
allmogens renar, hvilka skulle antaga den för varg. Då Lap-
parne första gången denna höst anlände med sina renar till mö-
tet den 26 och 27 November, var derföre hunden redan före deras
ankomst fastbunden i mitt boningsrum. Den var dock der obe-
qväm. En Lappe åtog sig derföre att hålla den bunden i sitt
rum och vårda den, tills mötet var förbi. Om Söndagen lyckades
det för honom bra, men om Måndagen, då 4:de Böndag firades,
hade hunden under Gudstjensten slitit sig lös, sprungit till de
nära prestgården betande renarne och skingrat hela skocken kring
bergen. De måste eftersättas, och endast med stor möda fick
man dem åter samlade till följande dags middag. En deputation
af Lappar anhöll att hunden skulle få förgöras. Deras välgrun-
dade begäran bifölls, och jag såg pudeln derefter hvarken Iefvande
eller död. För de så kallade Lapphundarne, hvilka nyttjas till
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vall, äro renarne mindre rädda, och de jaga ej heller dem utan
befallning. Några Renlappar hade länge vistats i närheten af kyr-
kan. En renby var på Hergevarre och en annan på Säytek-kätse.
De hade för hundens skull icke besökt mig med sina renhjordar,
men sedan hunden var borta, hälsade de ofta på mig, tills de af-
fiyttade.

Flera vackra norrskensqvällar och nätter hade inträffat i
November, och en sträng köld följde efter dem. Den 23 var
medeltemperaturen —15°, den 24 —26° och den 25 —31,66°,
hvilket denna årstiden, äfven i Utsjoki, är ovanligt. Middagstiden
den 26 inträffade den starkaste storm denna höst ifrån O, men
varade blott ett par timmar. Den 30 November lyste på hela
södra himlahvalfvet den skönaste rodnad i timtal. Likaså den
1, 2, 10 och 23 December. Ett lika vackert som sällsynt feno-
men, hvilket om vintern anses förebåda mildt och vackert väderr

hvarpå ett folk, som mest vistas ute, sätter stort värde. Natten
mot den 15 December föll regn, hvilket gjorde vinterföret godt
för långa tider.

Sedan solen försvunnit och den hemlighetsfulla skymningen
inträdt, rådde här en djup enslighet och tystnad. Endast snö-
ripan, någon hungrig korp och någon på jagt stadd falk läto
höra af sig. Den 6:te December var första qvarteret inne. Mån-
och norrskenet lockade ut resande, så att ända till och ännu
efter fullmånen någon Lappe då och då hade färdats här förbi.

Ensamheten besvärade mig dock åter och nedstämde mitt
lynne, så mycket mera som mitt hälsotillstånd återigen icke var
det bästa. Sömnlös hade jag denna höst tillbragt den ena långa
natten efter den andra och var öfvertygad om, att flera dylika
skulle följa. Detta verkade på mig så mycket mera nedstäm-
mande som ingen sol ännu uppsteg från öster eller ens från söder.
Den 18 December var inne. Jag erinrade mig att det i dag
öfverallt i Finlands städer var illumineradt i anledning af Nikolai-
dagen. Jag hade för tillfället riklig tillgång på ljus. Både i
anledning af dagens betydelse och för att se, huru mina nyss
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reparerade och upputsade rum skulle taga sig ut vid starkare
belysning än den jag vanligen använde, tändes derför en mängd
ljus i rummen. Mitt thékök, som länge stått obegagnadt, togs
fram, och jag beslöt att vid detsamma fira dagen och genom allt
detta försöka åstadkomma någon omvexling i det dagliga ena-
handa.

Det anade mig icke att jag hade att emotse besök. Men
jag hade ännu icke druckit mitt thé, innan jag hade rummet
fullt af okända menniskor och såg andra sväfva af och an på
backen utanför, likasom om de i ett nu framtrollats ur bergets
gömmor. De voro Norska Fiskarlappar, hvilka voro utresta för
att uppsöka Renlappar, i afsigt att af dem få köpa slagtdjur
och korrenar. Så vanligt det än var att egna Lappar icke foro
förbi Prestgården utan att vika in och hälsa på mig, var det
likväl endast sällan Norska Lappar stadnade här, om de ej hade
till mig något enskildt ärende, eller medförde bref, eller annars
voro till mig utskickade. Men den för orten ovanligt starka upp-
lysningen i mina rum hade, såsom de sade, lockat dem att träda
in. Ty de hade trott att någon af deras eller våra »storkarlar",
d. v. s. embetsmän, hade inträffat hos mig, och de hade derföre
hoppats att här få höra nyheter. Ehuru i sin förmodan besvikna,
funno de dock anledningen till den ovanliga ekläreringen, sedan
jag derom upplyst dem, högst naturlig. De sade sig i Finnmar-
kens köpingar hafva sett granna illuminationer på Kongens namns-
dag, och de begynte att prisa min stora och mäktiga Monark.
Men så grannt thékök hade de icke sett, och de voro nyfikna att
få veta hvar det var förfärdigadt. Jag sade dem att det här-
stammade från trakten kring Dvinaflodens källor, blifvit med
torsk ifrån Finnmarken inlöst i Archangel och fördt till Vardö-
hus samt derifrån af mig upphandladt mot renkött. Då begynte
de att förvåna sig öfver vägens längd, öfver konstfärdighetens
mångfald och öfver andra folkslags företräden framför Lappen
samt blefvo högst intresserade och meddelsamma, ehuru Lappen
vanligen är mycket tystlåten i närvaro af fremmande embetsmän.
Ty den, som vill lära sig känna Lappens rätta väsende, måste
^nedlåta sig" till att meddela sig med honom på hans eget språk
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och förstå att sätta sig in i hans sätt att tala och tänka. Endast
då kan man få se honom munter och oförbehållsam.

Grlad att efter lång ensamhet åter få samtala med någon,
inbjöd jag dessa fremlingar att med mig intaga thé och stadna
här öfver natten. De afbetslade sina renar samt inqvarterade
sig sedan, så långt utrummet medgaf, hos mitt tjenstefolk, och
de öfriga i kyrkstugorna på marknadsplatsen. De meddelade
mig många upplysningar om, hvad efter sednaste storting skett
till Finnmarkens förmån, hvilka vid detta varit Finnmarkens
Representanter och hvilka förmodades blifva det vid nästa stor-
ting. Deras omdömen om Finnmarkens administration, auktori-
teter, Prester m. m., deras uttalanden i allmänna frågor, om
Norriges väl och om Finnmarkens förkofran genom förbättringar i
afseende å fiskeri och handel, ådagalade att de hade mycket af
Norrmannens patriotism, ehuruväl de voro mindre hemmastadda
i sådana spörsmål och ådagalade mindre stolthet än den genuina
Norrmannen. Det var icke ringa saknad för mig, då dessa enkla
och hjertliga fremlingar lemnade mig den 19, jag vet icke hvil-
ken tid på dygnet — ty redan i October hade fjedern sprungit
på mitt ur, och i hela socknen fanns intet annat sådant, utom
Kronolänsmannens, hvilket äfven var i obestånd — men skym-
ning var det, och bäst jag väntade att det skulle ljusna, blef det
allt mörkare.

Åtföljd af en förkörare och raidkarl afreste jag den 20
December till Enare. Efter en kort rast hos Kronolänsmannen
Högman fortsattes resan i godt före och på god väg till Kassa-
jalge. Här hade samlats flere Norska Lappar, alla väntande
på min ankomst för att få färdas efter mig på uppkörd väg, ty
äfven de voro stadda på resa till Enare. Mitt förslag att de,
medan vi betade våra renar, skulle afresa i förväg väckte föga
anklang. Tvärtom tycktes ingen göra sig brådska, emedan de
ansågo sig till, eller åtminstone under helgen kunna hinna fram
till Enare, sedan väg blifvit af oss banad. Dessutom berodde
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deras ankomst icke på dagen, utan vore det för dem likgiltigt,
när de hunne fram, och småningom komma vi väl dit, menade
de, om Gud är med oss. Ensam vågade jag ej afresa på obanad
väg, ty då hade hela natten åtgått för att hinna fram till Mje-
rasjavre kåtan, och jag hade då redan under första dygnet ut-
tröttat ej allenast mina renar och skjutskarlar, utan äfven mig
sjelf, samt utsatt mig för fara att i mörkret köra ned i Mjeras-
och Könesguojkka forsar. Det blef derföre nödvändigt äfven för
mig att stadna här öfver natten. Efter midnatt tillsade jag min
Oappes, förkörare, att tända brasan i stugan. Efterhand begynte
en och annan der att stiga upp, medan de flesta än sofvo vid
stockelden ute på backen. Klockan vid pass 4 var likväl halfva
reslaget på benen, men ingen tycktes tänka på afresan. Jag
begaf mig slutligen i väg med min Oappes och raidkarl. Månen
lyste klar, och föret hade varit godt, om vägen varit uppkörd.
Men snön var så djup att mina karlar måste stundom leda re-
narne. Efter en mils färd upphanns jag af den antågande kara-
vanen, som hade färdats snabbt på den af mig uppkörda vägen.
Mina karlar, redan något trötta, läto våra renar stadna, hvarefter
dessa genast begynte att med sina breda klöfvar undanskaffa den
alnsdjupa snön — ett säkert bevis på att renmossa fanns derunder.
Ingen gjorde min af att fara förbi mig, utan en och hvar lät
sin ren bespisa sig af den ymniga mossan under snön, och en
del till och med afspände sina renar. Efter någon öfverläggning
funno likväl de fleste det obilligt att de under hela resan skulle
hafva fördelen af uppkörd väg, då vi utgjorde ett sällskap, utan
borde man tura med att köra förut. Några Utsjoki Lappar hade
ifrån fjellen nedkommit till elfdalen och anslutit sig till sällska-
pet. De begynte att uppmuntra de andra att följa med sig, och
i ett nu foro 5 ä 6 löskörare af, och den Norska allmogen följde
efter dem. Jag var redan hungrig och styf i ryggen. Så snart
sällskapet aflägsnat sig, tände mina skjutskarlar derför i hast
upp eld, och på den lågande brasan anrättades åt mig en stark
frukost, medan minst 100, om icke 150, renar trampade oss väg.
Så snart jag frukosterat, bar det åter af, men den stora karava-
nen, der man hade turat med att köra förut, upphann jag icke,
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förrän vid Mjerasjavre kåtan, ehuru jag tillryggalade 1 1/2 mil
på hälften kortare tid än den första milen. Vid ankomsten tac-
kade jag dem såväl för denna enighet som för att de mycket
underlättat mitt besvär. Härifrån ville jag dock låta min ena
skjutskarl fara förut, men fordrade att man allt vidare borde
tura med att vara förkörare, jemte det jag framhöll att det icke
heller anstod dem att komma allt för sent till kyrkan en så stor
högtid som Julhelgen. Detta medförde åsyftad verkan. Några
unga karlar, som hade sina renar förespända, sade: wmera ondt
sliter Par på fjellet än vi, som äro vana, vi skola sakteligen
fara förut. Far kan liten stund hvila sig här, nog komma de
andra efter, blott vi afresa; men Par bör ej dröja här länge, ty
himmelen är ej stilla, och vi äro icke säkra för oväder". Efter-
hand afreste äfven en och annan Norsk Lappe. Jag jemte åt-
skilliga gamla stadnade i kåtan för att hvila. Allt flere Renlap-
par, särdeles af de våra, anlände ifrån fjelltrakterna för att förena
sig med oss på denna allmänna stråkväg. Knappt hade vi upp-
nått fjellplatån, förrän snötäcket begynte blifva tunnare, ty vin-
darne hade i år legat så, att Utsjoki sidan af fjellet var mycket
snörikare än Enare sidan. Midt på fjellet upphunno vi karavanen,
som här betade sina renar, och man var nu ense om att väg
icke vidare behöfde uppköras, ty man kunde åka i lopp, ehvar
som helst. Under det man berättade och afhörde nyheter ifrån
olika väderstreck, kom en hustru, h vilken jag hittills ej märkt
bland sällskapet, och sade sig må illa samt begärde folkos, det
är medicin eller läkemedel, emedan hon kände slitningar i magen.
Hon fick litet brännvin och china, som jag alltid medhade i mitt
lilla hus- och resapothek; och ännu medan vi hvilade oss här, en
del i sina pulkor, andra på stenar eller på snödrifvan, uppgaf
hon att läkemedlen bekommit henne väl. Då vi än samma dag
kommo till första boningshus i Enare församling, saknade jag den
sjuka hustrun och blef orolig, helst det nu upplystes att hon gick
i sista stadiet af hafvandeskap. På mina förebråelser, för att de
lemnat en qvinna i sådant tillstånd efter sig på fjellet, svarades
att en annan qvinna gjort henne sällskap. Här språkas, skämtas
och ätes; den ena grytan efter den andra borttages ifrån lågan,



— 433 —

och äfven min anrättning var färdig, då en Lappflicka om tjugo
år inkom i rummet. Hennes hufvud, kinder och panna voro betäckta
med ovädersmössa, och denna beklädd med rimfrost. Kläderna
voro äfven rim- och snöbetäckta. Af hennes helgdagsdrägt fann
jag att hon hörde till julresandena. Ännu hade hon icke hunnit
hälsa, förrän jag frågade henne, om hon visste något om den
sjuka hustrun. wHon ar här på stället", blef svaret, och med
detsamma begynte flickan att uppveckla ett bylte, som hon med-
hade. Ifrån byltet ljöd barnskrik. Barnet hade af förenämnda
hustru framfödts på fjellet. Jag skyndade ut på backen för att
kalla in den sjuka och fann henne några famnar ifrån Lappkojan
vid närmaste stockeld, der man redan hade ställt en kittel på
elden för att uppvärma vatten för barnets räkning, emedan spis-
hällen inne i kojan var upptagen af Lapparnes köttgrytor. Bar-
net, som vid mitt återinträde i kojan var befriadt från sitt om-
hölje, hade varit insatt i ett harskinn, och ytterst omgafs byltet
af skinnet af en renkalf. I stugan fick qvinnan så god liggplats,
som utrymmet medgaf, men denna plats intog hon dock ej, förrän
hon med tillhjelp af flickan tvättat barnet. Äfven vid förloss-
ningen hade hon hufvudsakligast betjenat sig sjelf och föga
begagnat sig af flickans biträde; och då jag, gång efter annan, till-
frågade henne om hennes tillstånd, blef svaret att hon nog skulle
orka vara uppe, om det vore henne tillåtet. På mina förbråelser
för det hon varit nog oförsigtig att i ett sådant tillstånd före-
taga denna resa, svarade hon att hon reste till Enare för att
skaffa sig en piga, hvaraf hon, just i följd af detta tillstånd,
vore i behof, och hon hade trott sig före sin förlossning hinna
hem tillbaka. Eljest är det flyttande Lapplifvet, tyckte hon, alls
icke beqvämare, utan ofta rikare på mödor och besvär än denna
kyrkfärd i godt lag och i sällskap med goda menniskor. Då
jag afreste ifrån stället, blef hon der qvar och lofvade stadna
der, tills hon återvann sina krafter. Men redan i början af
Julhelgen infann hon sig jemte barnet vid kyrkan. Att hvarken
modren eller barnet på denna resa lidit något till hälsan, besan-
nas deraf, att begge voro friska och sunda då jag 1831 afflyt-
tade ifrån Lappmarken. Köld och tidig verksamhet efter barn-

28
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säng hafva likväl på många Lappskor verkat ganska menligt.
Man har ej sällsynta exempel på att hustrur, som för tidigt upp-
stigit ifrån barnsäng, flera år legat sjuka och förblifvit i sådant
sjuklighetstillstånd tills de åter blifvit hafvande, och för öfrigt
sällan känt sig friska, utom i hafvande tillstånd. En gång skrif-
tade jag en qvinna, dotter till Anders Andersson Golmas i Outa-
koski på Norska sidan, hvilken af nyssnämnd anledning i 18
års tid legat i ett tillstånd af förlamning. Men i allmänhet hafva
Lappska qvinnor lätta förlossningar.

På julmarknaden i Enare mötas alla nejdens Lappar, och der
samlas äfven många vinningslystna menniskor, hvilka trotsa alla
mödor och besvär, för att förtjena en styfver. En öppen plats
emellan bostäderna, icke långt ifrån preststugan och tingstaden,
utgör ortens börs. Här talas alla Europeiska polarländers tungo-
mål och så olika dialekter af Lappskan att Lapparne knappast
förstå hvarandra; och att döma af klädseln, skulle man på afstånd
icke anse dem tillhöra samma folk. Här hör man dessutom talas
Finska, i en annan grupp Norska, i en tredje Byska och i en
fjerde Svenska. Fjellapparnes antal är störst. De igenkännas på
sina yfviga björnskinnskragar och sina med söljor af brons,
silfver, messing, tenn eller annat skimrande ämne prydda granna
bälten. Dessa lysande grannlåter åse Enareboerna med för-
trytelse, och man hör dem ofta säga, att man icke borde anse
denna tid egnad för verldslig flärd, utan som en högtid för sjä-
len. Fjellapparnes skrammel och ståt i sel- och åkdon fördraga
de än mindre. Det är just dessa Henlappar, som mest prejas
af våra landsmän, Sodankylä och Kemiträsk bönder samt Hand-
lande ifrån Torneå, hvilka sällan förse dem med nyttiga varor,
utan med glitter och brännvin. Lappen är rädd att taga den första
supen af ,,Lantalaiset", hvilka han misstror, och han känner med
sig sjelf att han, när han får smaka den förföriska drycken, icke
kan afhålla sig ifrån den. Men bönderna ifrån Sodankylä och
Kemiträsk hafva utvägar att få dem till en god början. De gifva
den, som de önska handla med, och hans sällskap en välkomstsup
och supa dervid sjelfva med. De taga gerna Lappens varor i förvar
och bestå honom måttligt under helgen, men när helgen är förbi,
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fylla de lians brännvinskäril och säga att allt är dermed qvitt,
utan att gifva honom annan liqvid för sin vara. Skulle Lappen
invända något deremot, får han än sitt afskedsrus eller något
annat smått, då allt är väl och man åtskiljes som vänner.

Den fattiga, nyktra och ordentliga Enarebon uppgör sina
affärer på en förmiddag den första söckendag efter helgen. Han
besöker enhvar, som har varor till salu, och sedan han gjort sig
underrättad om, hvar han får dem för bästa priset, värkställer han
sina små inköp af hampa, krut och bly, något eggjern s verktyg
och litet brännvin, hvaraf 1/4 kanna hemföres åt hustru och barn,
och något litet sparas för att dermed undfägna Fjellappar, då
han reser till fjellbyar.

Detta års varupriser voro här i Banco assignationer:

Ett pud hampa 16 Rubel.
Ett „ rågmjöl 3 */2 „
En Svensk kanna finkelbrännvin . . . . 3 „
En huggyxa , 2 » 5 0 kop.
En lie (af mindre slag) 2 „
Ett rödt räfskinn 10 „
Ett silfverfärgadt d:o (Canis vulpes nigro-

argenteus) 25 å 40 „
Ett skinn af h vit fjellracka 1 „ . 5 0 „
Ett skinn af blå d:o . . , 8 ä 10 „
Ett mårdskinn 5 „
En renoxes hud 2 „ 50 „
En renkos d:o eller vajhud 1 , „ 50 „

Dessa priser ansågos af Lapparne för förmånliga nog, men
druckna rika Renlappar äro icke så nogräknade, om deras varor
gå i byte för underpris, blott de få lefva i sitt lyckliga fylleritill-
stånd och utan att för oljud och sitt öfvermod inspärras i fång-
huset.

Ännu större än på nedresan, var folkskaran på återfärden.
Fjellapparne hade afrest före mig och beredt mig en god väg.
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Vid min ankomst till Paksu-ednam höllo de redan på att uppställa
sina köttgrytor ofvan lågande eldar i den täta tallskogen invid
den lilla stugan. Renarne betade vid eldskenet och längre in i
skogen. Varupriser, Köpmän, och huru en hvar lyckats i sin han-
del, voro talämnena, hvilket allt Enareboerna dock ansågo för wtyh-
jiä jaarituksia" eller tomt sladder. De som voro mera skrytsamma
täflade om att sätta de största köttbitar i de gemensamma, ofvan
stockelden hängande grytorna. De flesta täljde bomärken i trä-
stickor, hvilka de stucko i sin köttbit, för att efter kokningen
igenkänna densamma. Under dessa förberedelser inträffade i
sällskapet två af de rikaste Renlappar i trakten, Nils Josefsson
från Utsjoki och Aslak Olofsson ifrån Köllerfjord i Finnmarken.
De slagtade genast hvar sin ren, hvilket enligt landets plägsed
väl egnar sig för de rika och ansedda Renlapparne; och med
vigtig min yttrade de, att man icke bryr sig om att föra så
mycken mat med sig som på en så lång färd behöfves, utan
finner det beqvämare att låta maten (d. v. s. slagtren) sjelf
springa för att begagnas, enär behofvet påkallar, hvarvid
man dessutom är i tillfälle att gifva något köttstycke åt
de många vänner och kunder man på färden träffar; och
har man ej behof af slagtrenen, för man den tillbaka till
sin renhjord. De kastade så väldiga köttstycken i de uppställda
grytorna, som utrymmet medgaf, och yttrade dervid högdraget:
«der finner jag plats för min köttbit". Några som sutto vid bra-
san, utan att hafva der annat att göra än att uppfriska den och
vid densamma äta torkadt kött, torr fisk eller Bkakku" (på glöd
gräddadt rågbröd), bjödos af Aslak Olofsson att taga af hans
förråder, hvad som kunde smaka. Sammaledes gjorde Nils Jo-
sefsson. I de ännu endast till hälften tömda grytorna inkasta-
des åter stycken af rått renkött, och de redan kokta bitarna upp-
fiskades efterhand och fördelades med ledning af bomärkena, allt
medan andra fortforo att inkasta nya bitar. Nya resande anlände,
nya grytor uppställdes och nya stockeldar uppgjordes. Endast
en stor gryta och tvänne små fingo rum på spiselhällen inne i
rummet, och uti den minsta utaf dem tillreddes min mat af
värdsfolket i vatten, som ifrån ett på 1/i mils af stånd beläget
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träsk för min räkning redan före min ankomst hemburits. Min
mat var derföre i ordning förr än Lapparnes köttgrytor, i hvilka
begagnades snö i stället för vatten.

I en sådan folkhop hade det varit, efter blott några tim-
mars vedermöda, onödigt att lägga sig, innan allmän tystnad in-
trädde. Ty köttstycken, tobakspipor och brännvinsflaskor gingo här
oafbrutet kring laget och begagnades af Lapparne som commune
bonum. Några af de allvarsamma och, oaktadt sin fattigdom,
stolta och högdragna Enareboerna följde med i sällskapet och
liksom blygdes att taga fram sina snäfva förråder af torr fisk
och torrt kött. De betjenade det glada laget med att framskaffa
torr ved för stockeldarna, som de underhöllo, samt med att hemta
friskt vatten ifrån det aflägsna träsket, och fingo alla i gen-
gäld äta sig mätta ur de köttrika grytorna. Ty det, som ej för-
tärdes af ägarene, var för det öfriga laget mer än tillräckligt.
Sedan man mättat sig af det färska köttet och spadet, starkt
som den starkaste bouillon, togs allt, som blef öfver, af Enare-
boerne i förvar, sattes att frysa under natten, och om morgonen
insatte de i sina ahkior isklimpar af köttspad, hvilka de föl-
jande afton använde vid tillredningen af den af dem ännu allmänt
nyttjade och fordom öfver hela Kemi Lappmark begagnade bark-
vällingen. De sönderskuro en hel mängd bark, som de blandade
i spadet. Denna blandning uppkokades och åts som en grötaktig
välling, hvilken de kalla petsäliema. Benämningen härrör af
petsä (bark) och liema (soppa eller spad). Denna anrättning
förtära de vinter och sommar öfverallt, der de finna skogar, och
på sina färder till skoglösa orter medföra de för detta ändamål
ofta stora knippor af sådan bark. Barken tages merendels af
unga furuträd, som ej äro alltför qvistiga eller kådiga. Sedan trädet
är nedhugget, afskalas den yttre barken noga, hvarefter den hvita
inre barken eller hinnan med en ohvass knif, eller en enkom, der-
till förfärdigad benknif, skiljes från trädet i långa fina rimsor.
Dessa skäras sönder och kokas i vatten, hvari man tillsatt mer
eller mindre kött eller fisk. Sedan fisken kokat så mjuk att
benen lossna, upplägges den på ett fat eller i en skål, och
de gröfre benen borttagas, hvarefter fisken sönderkramas med
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sked eller slef och blandas med den skurna barken samt
kokas ytterligare. Har man tillgång att tillblanda hjortron, lin-
gon, blå- eller kråkbär, är det än bättre. När denna soppa, hvilken
har mera utseende af gröt, kokat en stund, är den färdig att
förtäras och ätes med god aptit. Om vintern, när furan är fru-
sen, kan man icke taga barken deraf, innan trädet någon tid
hållits inne i rum eller framför god stockeld. Denna spis torde
för Enarebon, hvars föda icke sällan består af sur och af röta
anstucken animalisk föda, vara ganska hälsosam, helst han ofta,
särdeles om vintrarne, besväras såväl af skörbjugg som af
mask. Att den är födande, bevisas deraf att en karl, som af
denna välling förtärt en god portion, utan vidare föda håller ut
ett helt dygn med strängaste resor och skidlöpande; och då jag
någon gång haft Enare Lappar till drängar, hafva de, ehuru jag
bestått dem god och färsk föda, eller sådan hvarmed rikare
Lappar skulle varit väl belåtna, klagat att de må illa, om de ej
någon gång få af denna deras nationalrätt, barkvälling. Äfven
tandvärken, hvilken är sällsynt hos Lapparne i allmänhet och i
synnerhet hos Enarebon, botar han med tallkåda, som placeras
på det sjuka stället. Samma kåda tuggar han i brist på tobak.

Eesan fortgick sedan utan äfventyr och obehag; och då
den var slutförd, hade äfven det sjunde året af min vistelse i
Lappmarken runnit ut.



_Ä_ttonde året.
1827.

kv,ret begynte med klart och vackert väder. Kölden var väl
under Januari uthållande, men ej särdeles sträng. Dock stod ther-
mometern under hela månaden oafbrutet under 0. Medeltempe-
raturen i Januari var: ifrån den 1 till den 10 —18,33, ifrån den
11 till den 20 —18,26, ifrån den 21 till månadens slut —17,69,
och för hela månaden således —18,09. Ståtliga ljusfenomen för-
skönade ofta himlahvalfvet, der man såg än norrsken, än ringar
kring månen, än röda moln, hvilka voro förebud för den ljufva
tid, då solen i sin glans skådar öfver fjell och dalar.

Dagarne hade efterhand blifvit längre, och solen hade visat
sig. Till den 4 Februari var kyrkomöte beramadt, och folk var
således att förvänta till kyrkan redan den 3. På morgonen sist-
nämnde dag, sedan det under föregående natt fallit något snö,
förebådade den klara horizonten en vacker dag. Dels af längtan
att träffa menniskor — på 14 dagar hade ingen besökt kyrkan
eller prestgården, emedan månen varit i nedan — dels emedan
jag var i behof af motion, beslöt jag att taga mig en promenad,
innan menigheten inträffade vid kjo-kan; ty derefter gällde det
att sitta inne, tills mötet var förbi. Intet spår af menniska eller
ren var ännu synligt i den nyssfallna snön, hvilket bidrog till
att göra ensligheten ännu mera kännbar. Endast en hare hade
sprungit förbi min bostad, förföljd af en räf; och något längre
borta kunde man skönja spår af varg, hermeliner, möss, snö-
och fjellripor. Således ändock några tecken till lif och rörelse
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äfven i denna del af Tapios vidsträckta djurgård, der under
denna årstid knappast andra djur än de nyssnämnda uppehålla
sig, om ej möjligen någon uthungrad korp, uggla eller falk, hvilka
dock nu ej bedrefvo sin jagt, emedan dagen var för ljus för
dessa mörker och skymning älskande rofdjur.

Af alla dessa lefvande varelser visade sig nu endast snö-
riporna, hvilka skrikande trädde fram ifrån nästan hvarje buske,
som jag gick förbi. Flera sådana hade den föregående natten
eller denna morgon fångats i mina snaror och fördes nu hem af
min dräng, som mötte mig. Han hade efter sin Lappska plägsed
insatt de fångade riporna i barmen innanför sin lappmudd, hvil-
ken han med bälte ombundit något lägre ned kring lifvet än
annars är vanligt. Han såg sålunda högst komisk ut, hvilket
ej var att undra på, ty han uttog från sin barm ej mindre än
25 ripor. Under det han för att visa mig sin fångst med om-
sorg radade riporna på snön, upphörde han ej att med den största
bitterhet utfara mot karanas (korpen), hvilken hunnit äta upp
några af de fångade riporna, innan han kommit till stället. Slut-
ligen betraktade han dock lugnad och med förnöjd min sin goda
fångst och tackade Gud för den. Han vandrade med sina ripor
till köket, och jag fortsatte min färd ned åt träsket, eller åt det
håll, hvarifrån kyrkfolket var att förvänta. Jag kastade for-
skande blickar både åt norr och söder; men ingen syntes till och
ingen fåra krusade den jemna snön på träsket. Jag återvände
hem och såg förgäfves på mitt fickur, som hängde på väggen.
Det var än i obestånd och kunde icke mäta tiden. Jag tyckte att
det redan borde vara middagstid och förvånade mig öfver att
ingen ännu anländt, ty emellan klockan 11 och 12 på dagen för
mötet var det vanligt att de första Lappar anlände till kyrkan.
Jag återtog min lektyr, som länge utan afbrott utgjort min enda
sysselsättning. Men den intresserade mig icke. Jag gick derföre
åter till fönstret och såg då den åldrige Klockaren sysselsatt med
att med spade undanskaffa en väldig snödrifva, som låg utanför
hans stuga. Han öppnade dess dörr, och sedan han tändt en
brasa i sitt kalla rum, skyndade han efter vanligheten att hälsa
på mig.
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Efter min långvariga ensamhet verkade hans ankomst och
samtalet med honom både lugnande och uppfriskande på mig.
Detta blef i än högre grad fallet, då jag kort derefter såg ute
på kyrkbacken en mängd både folk och renar, medan andra syn-
tes på träsket ankomma ifrån såväl norr som söder längs den
redan uppkörda vägen och stadna framför de på backen befint-
liga små Lappstugorna, ifrån hvilka rök nu åter uppsteg, sedan
de i några veckor varit kalla och obebodda. Den alltid beställ-
samma Elin var, näst Klockaren, den första som anlände. Hennes
nöje var att tidt och ofta, ehuru hennes rörelser försvårades af
gikt och andra krämpor, springa ut och hasta in för att under-
rätta mig om, hvilka som anländt, hvad man hade att förtälja
ifrån hvarje kant af församlingen, hvilka skulle fira barndop,
hvilka bröllop, hvilka uttaga lysningssedel till äktenskap och huru
många personer redan kommit till kyrkan, på hvilket hon höll
noga räkning.

Kyrkomötet upplöstes om Måndagen, och Tisdags morgon
ailägsnade sig de sista bland menigheten, hvarefter äfven jag om
Onsdagen afreste till Enare i mildt och vackert väder, som var
rådande under hela Februari månad. Efter att andra dagen på
f. m. hafva betat våra renar på Petsikkotunturi, fortsattes färden,
och vi hade blott en mil qvar till furuskogen, då Oappes stad-
nade och sade: följen alla omedelbart efter mig; vi få snart ovä-
der. Deruti instämde raidkarlen och några andra af sällskapet.
Ännu hvirflade endast obetydlig snöyra i luften, men himmelen
lyste liksom i regnbågens färger. Det bar af dels i fullt traf,
dels i fyrsprång; men vi lära ej hafva tillryggalagt ens hälften
af denna mil, innan solen försvann, mörker uppstod och vinden
begynte att tjuta. De på mossen glest sådda små torra tallarne
brakade, fällde sina qyistar eller brötos af och begrofvos under
snön. Sådana förtorkade tallar förekomma i Lappmarken van-
ligen invid fjelltrakter och stora flacka mossar. Då man närmar
sig den egentliga skogsgränsen, blifva de talrikare och gröfre, och
några friska träd börja att visa sig bland de torra. I denna
region piskade nordanvinden oss än skarpare, träd föllo till och
med på oss. Renarne lade sig i drifvan och ville icke gå framåt,
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men Lapparnes ihärdighet och outtröttlighet gjorde att vi om-
sider nådde skogsgränsen. Vinden tycktes väl fortfarande till-
taga i raseri och styrka, men våldförde sig dock ej på oss så
illa i skogen som utanför densamma. Nu gällde det att antingen
taga vårt nattläger i drifvan eller fortfara med att söka sträfva
till Mårten Pehrsson Padar, hvilken bodde i denna skog. Röster
hade väl varit både för och mot det sistnämnda, men renarnes
votum gällde mest. De voro uttröttade och funno här godt till-
fälle att i skydd af skogen uppsöka renmossa under snön, samt
ville derför ej gå framåt. Tvänne i sällskapet åtogo sig att,
oaktadt den häftigaste storm, försöka uppgöra eld. Torr ved
anskaffades i hast. Men elden ville ej taga fart, utan slocknade
gång på gång. Ett af stormen kullvräkt träd föll öfver dessa två
Lappar, medan de försökte få veden att brinna. Till all lycka
hade trädet långa qvistar, som hindrade det att ohejdadt falla i
den täta skogen, och karlarne blefvo derför icke heller skadade.
Men lusten att uppgöra eld upphörde äfven hos dem. Vi hade
sålunda redan i par timmar dels betat våra renar, dels sträfvat
framåt, dels vandrat af och an i skogen utan att nå stugan,
då vi omsider hörde någon med hög stämma ropa: ,,faren ej ditåt!''
Det var Padar. Han hade väntat mig denna afton till sig, och
hans alltid vaksamma hund, som haft väderkorn på oss, hade
hela aftonstunden gifvit ett oroligt skall mot norr, hvarför Padar,
då skallet redan länge fortfarit utan synlig orsak, begaf sig
i väg att med hundens tillhjelp uppsöka oss. Padar skidade
förut, och våra renar leddes af Lapparne. Snart sågo vi gni-
storna, som uppstego ifrån hans låga skorsten, och befunno oss
kort derpå framför den lågande brasan i hans lilla stuga, der
Padar var för oss en påpasslig värd och der vi i detta Herrans
väder hade godt att vara. Hans lilla koja låg långt in i skogen,
och orkanerna hade der ej makt att våldföra sig på dess skröp-
liga tak, som stack fram. ifrån den kringliggande drifvan. Mina
skjutskarlar, som timtals vadat i djup snö, voro så uttröttade
att renarne måste af Padar både afbetslas och föras i skogen.
Efter att hafva förtärt en väldig portion kött till aftonvard och
hvilat hela natten, voro vi påföljande morgon lika raska och
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muntra som om ingenting passerat. Ovädret hade lagt sig, och
alla voro beredda att vid dagningen fortsätta resan till Enare
kyrkoby, dit vi anlände på aftonen och välkomnades af alla
väntande, hvarefter den vanliga ringningen försiggick och man
begaf sig till aftonbön i bönhuset.

Hvarken Enare eller Utsjoki hade allt sedan 1812 besökts
af Domare eller Kronofogde. Man hade fört en ung hofrätt bak
ljuset och inbillat densamma att resorna hit upp voro för Doma-
ren alltför kostsamma, besvärliga och äfventyrliga, för att icke
säga omöjliga, och lagskipning i ett obebodt land obehöflig. Man
berättar att, då Häradshöfdingen sednast eller år 1812 förrättade
ting i Utsjoki, allmogen tillfrågats, om den icke ville samtycka
till att Utsjoki ting framdeles skulle hållas i Enontekis socken,
men att tingsmenigheten enhälligt motsatt sig detta förslag. Då
så likväl skedde, ansågo Lapparne att tingstolken oriktigt for
Domaren uttydt deras yttrande; ty de kunde ej tro att ,,Esivalde"
(Öfverheten) annars skulle uteblifvit. Såsom ett dåligt omen
hade de likväl ansett det att, några ögonblick efter Domarens
afresa från orten efter sistnämnda ting, eld utbrutit i tingshuset,
hvilken dock af Lapparne släcktes innan nämnvärd skada skedde.
Brist på tingstad var således ej orsaken till att ting derefter ej
hållits här, utan Lapparne tvungits att uppsöka domstolen i Pel-
tovuoma by i Enontekis socken, 37 mil ifrån Utsjoki.

I följd af Lappallmogens under flera år anmälda desiderier
var nu omsider så beramadt, att ting denna vinter skulle hållas
i Enare. Ehuru tingsterminen redan förlidne Jul- och Nyårsdag
blifvit utlyst såväl i Enare som i Utsjoki, blef jag af Lapparne
både här och derstädes oupphörligt tillfrågad, om det verkligen
vore så lyckligt att man återfinge ^Esivalde" till landet. En del
trodde att så skulle ske; andra betviflade. Ty det hade någon
gång inträffat att, ehuru ting varit utlyst, det likväl icke blifvit
hållet. Och anmärkte man att det vore för dem förenadt med
icke ringa kostnad att underhålla tingshus, att skjutsa ,,Öfver-
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heten" hit och härifrån m. m., blef svaret: Bvi gifva allt för att
få Esivalde hit. Gud hjelper nog och ger råd, då man styres af
christlig Öfverhet; men saknas den, saknas allt. Att arbeta,
bedja och styras af christlig Öfverhet, det ger välsignelse i tid
och evighet". Intresset för saken var sålunda både lefvande och
allmänt. Endast ungdomen, som aldrig sett Esivalde, förhöll sig
likgiltig.

^Esivalde" kallas här såväl Domare som Kronofogde. Under
sina högst få resor i Lappmarken kunna de ock med god vilja
motsvara Lapparnes, om ock något öfverdrifna uppfattning af
dem såsom Öfverhet. Lappen anser nämligen dem såsom Mo-
narkens utskickade och befallningshafvande, hvilka äga makt
och myndighet att göra och låta i Hans namn. Hvad Domaren
säger, är enligt deras uppfattning det rätta. Lappen yttrar sig
icke heller om Domaren, att han afkunnar utslag, utan att han
,,sade", och derföre måste det så vara.

Den 13 Februari, den för tinget utsatta dagen, inföll om-
sider. Mycket folk hade då samlats vid Enare kyrka. Mark-
nadsstugorna voro fullt besatta, och på platsen derinvid hvimlade
det af menniskor. Med 18 renar hade fyra karlar begifvit sig
till socknegränsen Domaren till mötes, för att derifrån skjutsa
honom till tingstaden. Solen förgyllde redan berg och kullar,,
då tempeltornets enda klocka kallade folket till andakt. Flera
röster hördes i detsamma utanför min. dörr. Man talade om
Lagamanni och om Sundi, d. v. s. Domaren och Fogden. Begge
väntades, och begge utgjorde derföre det allmänna samtalsämnet
för dagen. Man sväfvade emellan hopp och fruktan, om »Esi-
valde" skulle komma eller icke. Alla voro emedlertid med mig
ense derom, att bön nu på morgonen skulle hållas i bönstugan.
Så skedde; men de väntade läto ännu icke höra af sig. Nu upp-
stod en rådplägning derom, huruvida man omedelbart skulle träda
i kyrkan och tingspredikan förrättas. En del önskade detta; men
flertalets röst blef att på Domaren ännu skulle väntas och tings-
predikan uppskjutas till middagen. Middagstiden inträffade, och
tingspredikan hölls, utan att Domaren än syntes till. Vid hvarje
stuga stodo menniskor med ögonen riktade mot söder, hvarifrån
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hoppets sol än strålade och hvarifrån upplysningen spridt sig
djupt in i den mörka Norden.

Jag hade slutat min läsning för dagen med skriftskolebar-
nen. Vintersolen hade försvunnit och qvarlemnat en rodnad på
himmelen. Jag begagnade mig af denna eldröda upplysning för
att taga mig en promenad åt söder utefter den så kallade Pelto-
vuoma vägen, eller åt det båll, hvarifrån Domaren skulle komma.
Ty dels var jag lika otålig med afseende å Domarens ankomst
som Lapparne, dels fann jag mig vara i behof af frisk luft, sedan
jag i tre timmar varit instängd i en liten qvalmig kammare med
skriftskolebarnen och så många åhörare som rummet kunde in-
rymma. Jag såg på marknadsplatsen en mängd Lappgossar slå
boll, utan att låta genera sig af snön och vinterkylan. Jag stadnade
för att åse denna lek och fann deras skicklighet i att handtera
boll och sällträ öfverträffa min förväntan. Men det upplystes
att bland de lekande ej fanns någon, som ej plöjt Ishafvets vågor,
och vid kusten skola dessa lekar vara i bruk. Det var det enda
sällskapsnöje jag visste dem idka, och enligt hvad Lapparne för-
mälde, skall det varit till och med af den stränga Kyrkoherden
Högman tillåtet för skriftskolebaruen under hvilotimmarne.

Pojkarne fortforo med sin lek, och de närvarande gamle
ledde i anledning deraf samtalet på nyssnämnde nitiske Prestman,
som verkade här i deras barnaår. Dervid framhölls bland annat,
hurusom han, liksom andra den tidens Finska prester, ej fördrog
det Lappska språket och ej ville lära sig detsamma. En gång,
sade de. hade han frågat en Lappgosse, hvarom vi bedja i den
fjerde bönen. Om kött, hade gossen svarat, ty med Lappska
ordet bjergo (kött) förstås ock all annan föda. Men Högman
hade deraf blifvit så uppbragt, att han drifvit ut pojkarne för
att på en stund kasta boll.

Aftonen var klar och lugn. Allt mera folk hade samlats
omkring mig. Äfven pojkarne hade, hindrade af mörkret, upp-
hört med sin lek, och endast samtalet fortfor. Någon sade sig
höra ljud af klockor från söder. Alla begynte att lyssna. Man
tyckte sig väl förnimma något ljud, men intet föremål syntes på
det 1/i mil breda träsket. Då utbrast en med hög stämma: ,,Esi-
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valde poatta (Öfverheten kommer). Alla de unga rusade ut på.
träsket, de gamla följde dem under fullt språng i spåren, och
jag blef ensam åskådare af hvad som föreföll. Ståtligt antågade
Domaren och Fogden med sina 18 renar, som sprungo efter hvar-
andra med sina löskörare. Knappt hade de resande hunnit till
stranden, innan ett allmänt hurra utbragtes. Renarne afspändes
på isen, och pulkorna med de resande uti drogos af Lapparne
uppför backen till tingshuset. Man igenkände sin gamla älskade
Sundi (Kronofogden) och var mycket mon om att han skulle föras
främst. Derpå ville man veta, hvem som var Lagamanni (Do-
mare). Ty Lagamanni skulle följa näst efter Fogden. Alla, som
kunde tränga sig till närheten af dem, voro behjelpliga med att
lyfta dem upp ifrån pulkorna och beledsaga dem till deras, på
sitt vis uppstädade rum. Man frågade icke af Herrarne, utan
af skjutskarlarne, efter orsaken till dröjsmålet, och när man erfor
att Esivalde, under nyligen öfverståndet oväder, icke var på
fjellet, utan under tak i Peltovuoma, hvarifrån de på 2 dagar
tillryggalagt 22 mil genom ödemark, tackade man Gud, dera en
och hvar gick för att välkomna de resande, främst den åldriga
Sundi, derefter Lagamanni och sedan de öfriga dem åtföljande
Herrarne. Alla frågor inbegrepos korteligen i de få orden: när
det frid och välsignelse i landet?" och då detta besvarades ja-
kande, var man nöjd. Ty Frid är Lappens helsningsord, Frid
är hans afsked, Frid önskar han enhvar och Frid genomandas
hela hans väsende.

Knappt hade Esivalde inkommit i de anvisade rummen,
förrän allmogen, anförd af Klockaren, dit inträdde och instämde
i Herrans lof med afsjungande af psalmen N:o 75 i den Finska
psalmboken. Mottagningen var i all sin enkelhet anslående och
högtidlig och tycktes, såsom naturligt var, göra ett djupt intryck
på de resande. Det hela förhöjdes deraf att luften der ute var
ren och klar och upplystes af fullmånen, som nyss höjt sig öfver
horizonten och föreföll att vara jorden ganska nära med sina
tydliga fläckar, hvilka framträdde liksom upphöjningar på dess
skifva. Sjelfva Kölen eller de Lappska fjellen, hvilka framträdde
mot den klara natthimmeln, tedde sig för min inbillning som de
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Rhipseiska bergen, och det föreföll mig såsom om dessa Boreas1

afkomlingar här nu hade sitt 19:de år inne och firade Esivaldes
återkomst liksom Boreaderna fordom Apollos, då stjernorna full-
bordat sitt lopp. Ty, säge man hvad man vill, det är af stor
betydelse att myndigheterna se till att detta enkla, hårdt pröf-
vade, fridsamma och laglydiga folk icke försummas, utan förses
med dugliga tjenstemän, hvilka icke anse det under sin värdighet
att intressera sig för dess väl. Man kan visserligen ej påstå att
befolkningen förvildats under den tid orten varit i afsaknad af
rättsskipning på eget område; ty det egna samvetet och den
anspråkslösa Lapprätten hafva dervid kommit den till hjelp. Men
endast med verkligt bekymmer, om ock med undergifvenhet,
hafva Lapparne funnit sig i sitt öde att vara, så att säga, öfver-
gifna af den verldsliga rättvisan.

Som tiden var långt framskriden, lemnade jag Esivalde, och
då jag tidigt följande morgon återkom, fann jag de resande friska
och sunda. Kort efter min ankomst infunno sig äfven några
Lappmän för att hälsa på Öfverheten. Fogden, som i yngre år
besökt orten, var af dem väl känd ifrån den tiden. Men då
Domaren, en ung Hofrättsauskultant, blef dem föreställd, sade
en bland dem med mycken förvåning: ;,tämäkös nyt on Esivalde!
Nuori ja pieni". Ett domaren medföljande biträde, vice Härads-
höfdingen W., som det föregående året förrättat ting i Pelto-
vuoma, igenkändes af någon bland dem, hvarvid han yttrade:
flNo mikäs tuo? Onkos tuo pantu pois, koska tämä nyt on Esi-
valde?" (Nå huru hänger det här ihop? Är då den der skjuten-
åt sidan, eftersom den här nu är Esivalde?).

Ting och tingsfrid utlystes i god tid på förmiddagen och
aflystes samma dag. Det som härvid hufvudsakligast sysselsatte
Domaren, var ett par mål mot utsockne brännvinskrögare och
ett, som någon af Lappallmogen utförde mot Kronolänsman-
nen för obetald skjutslega, hvilken Länsmannen af någon anled-
ning ansåg sig icke vara skyldig att erlägga. Skjutslegan jemte
två Riksdaler Specie i expenser utdömdes emedlertid, och det
med den effekt, att hela Lappallmogen derigenom tyckte sig
hafva vunnit en stor triumf, helst domen genast af Kronofogden
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sattes i verkställighet, utan att ens protokoll behöfde lösas; ty
Domaren, som hade hört att Lapparne missförstå meningen med
protokollslösen, anseende den vara en afgift för att erhålla rätt,
ville vid sådant förhållande ej vidare utskrifva protokollet. Derpå
följande dag förrättades uppbörd af Kronans intrader, och Lap-
parne hade fägnaden att få behålla Esivalde hos sig icke allenast
den återstående delen af veckan, utan äfven öfver påföljande
Söndag.

Äfven ,,kotakäräjät" (Lapprättens sammanträde) öfvervara-
des af Domaren. Han intogs mycket af det fromma nit och den
omutliga rättvisa, som han fann vara der rådande, och han till-
styrkte Lapparne att, lika litet framdeles som härintills, instäm-
ma sina tvistemål till annan domstol än Lapprätten. Lapparne
funno sig mycket smickrade deraf att sjelfva Domaren gillade
och godkände denna rättsskipning, som deras förfäder i sekler
användt. Men att Esivalde dock, åtminstone hvartannat år,
skulle komma hit, derom anhöllo de enstämmigt. En gammal
man, som härunder några gånger hostat till, likasom för att be-
reda sig för något andragande, steg nu fram och yttrade: nDet
är ej för att processa, som vi längta efter Esivalde. Våra för-
fäder saknade Öfverhet. De flydde som vilda djur från det ena
landskapet till det andra. Såsom djuren förtärde de sin föda
rå och okokt, och de tillbådo alla slags styggelser, utan att veta
af Grud och vår Frälsare. Öfverheten är af Gud. Olyckligt det
folk, som saknar den". Den gamle Kronofogden och Domaren
togo den åldrige talaren och några andra Lappmän i hand samt (
försäkrade att Öfverheten härefter årligen skulle komma åtmin-
stone till Enare. Männen voro rörda samt tackade Grud och
Öfverheten; qvinnorna fällde tårar.

Om Söndagen vigdes några brudepar. Ett bland dem var
Kronolänsmannen Högmans dotter och en förmögen ung Fjell-
lappe, hvilka med hvarandra ingingo äktenskap. Länsmannen
önskade af denna anledning hålla en liten tillställning, hvartill
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äfven Esivalde inbjöds. Tillställningen försiggick i tkigsruminet,
der ock det unga paret infann sig för en stund. Såväl brud
som brudgum trakterades med ett glas. Man märkte tydligt de
nygiftas förlägenhet, hvarföre Länsmannen, sedan deras välgångs-
skål druckits, tillsade dem att gå hem och tillbringa natten i
hans rum. Domaren önskade emedlertid se brudgemaket och
huru en brudsäng i Lappmarken • ser ut, och då äfven Länsman-
nen var af den mening att brudparet deraf ännu icke skulle
störas, beledsagade han oss alla dit. Men i rummet var mörkt.
Länsmannen inträdde emedlertid, och då han fann rummet tomt,
tände han ljus och inbjöd äfven oss att träda in. Med ett
pertbloss i handen begaf han sig derefter ut i det fria, hvarifrån
han efter en stund återkom och gaf oss ett tecken att följa sig.
Det unga paret hade lagt sig utanför stugan emellan väggen
och en stor snödrifva utan annat sängställe än snön, på hvilken
de placerat sina lapphandskar till örongått. Ingen störde dem i
deras lugna sömn. Blosset släcktes i drifvan, och vid skenet af
fullmånen och ett det grannaste norrsken betraktade Domaren
och vi andre en stund dessa anspråkslösa unga makar, hvilka
voro ett bevis på, huru litet det fordras för den lyckliga att vara
nöjd. Sådan var den brudsäng Domaren fick se i Lappmarken,
och med en känsla af djup rörelse aflägsnade vi oss ifrån den-
samma.

Den unga bruden, om hvars härstamning jag en gång tidi-
gare nämnt, hade till sätt och seder redan fullkomligt uppgått i den
Lappska nationaliteten, hvilket icke är alldeles sällsynt med af-
komlingar af tjenstemän, som här dött samt efterlemnat enka
och barn i sådana ekonomiska omständigheter att flyttning häri-
från ansetts omöjlig. Hon var sondotter till ett beryktadt frun-
timmer Maria Garvolius, som i Lappmarken efterlemnat ett mera
än vanligt äradt och aktadt minne, ett fruntimmer om hvil-
ket jag redan i mina barnaår allmänt hörde uppgifvas, att af
dem, som kände henne, ingen fanns, hvarken hög eller låg, hvil-
ken till nöjes hon icke skickade sig och hvars kärlek och akt-
ning hon icke vann. Huru besvärligt har icke lifvet, åtminstone
i den högre Lappmarken, slutligen förefallit enhvar bildad per-
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son, som en längre tid nödgats uppehålla sig der; och huru har
icke enhvar sådan omsider, äfven om han i öfrigt funnit sig
väl bland befolkningen, längtat till lyckligare lottade nejder ifrån
det besvärliga lifvet här uppe, ifrån ortens stilla, till melancholi
ledande enformighet och enslighet, ifrån de för lif och hälsa våd-
liga resorna i denna ödemark, der man ofta vid ljudet af rof-
djurens tjut får tillbringa natten på drifvan, inhöljd i en säck af
fårskinn, om man, hvilket icke sällan händer, i följd af oväder
ej hinner fram till eller lyckas få reda på någon af de få i fjeli-
trakterna uppförda, i regeln till ytterlig grad bofälliga och i hvarje
fall oeldade kojorna för resande; eller der man i bästa fall kan
få tak öfver hufvudet i en vrå af dessa af menniskor, djur och
ohyra öfverfyllda Lappkojor, hvilkas inredning och beskaffenhet
i öfrigt af det tidigare anförda framgår. Endast detta fruntim-
mer har visat, att man äfven här kan i längden finna sig lycklig
och nöjd och utan att öfverväldigas af vinterns långa natt,
af saknaden efter bildadt umgänge och större beqvämlighet.
Hon och hennes långvariga vistelse här säges ock hafva gifvit
Franzén impulsen till skaldestycket ^Emili eller en afton i Lapp-
land".

Maria Garvolius var dotter till Prosten i Siikajoki, Ja-
kob Garvolius. Hon hade fått sin uppfostran i Stockholm,
der hon gifte sig med Grosshandlaren Claes Althin. Efter några års
äktenskap blefven enka, ingick hon nytt gifte med Docenten vid
Åbo Akademie, David Erik Högman. Lönlös Universitets Docent,
som han var, beslöt han trots ordspråket: nei pidä Lapista leipää
hakea, eikä Luodosta eikä Kajaanista ole vielä kukaan pois pääs-
syt", att söka sin utkomst och sitt bröd i Lappmarken samt ut-
nämndes till Kyrkoherde i Utsjoki. Jemte sin fru afreste han hit år
1766, hon ifrån Svea rikets hufvudstad, han ifrån Finlands Uni-
versitet, för att bo och lefva i denna höga Nord. På återresa
ifrån Siikajoki, der han just aflagt prof för kyrkoherdetjensten,
eller samma ort der hans fru tillbragt sin ungdom, dog Högman
i Uleåborg år 1781. Hon räknade veckor, hon räknade månader
under väntan på sin mans återkomst, tills hon slutligen, mera
än sju månader efter mannens död, erfor att hon var enka. Be-



— 451 —

farande att hon och hennes åtta barn, fattiga och värnlösa som
de voro, skulle hafva svårt att finna sin utkomst i fäderneslan-
det, lät hon uppföra åt sig en stuga invid Utsjoki kyrka och
prestgård samt beslöt att tillbringa der sina återstående lefnads-
dagar. Med undergifvenhet bar hon här sitt hårda öde, och under -
gifven är hon tecknad äfven af skalden. Då han låter hos Emilis
man, Carl, förspörjas missnöje deröfver att i ålderns bästa del
vara begrafven ibland bergen och ej hafva vunnit den befordran
till bättre lägenhet, som efter vissa års tjenstgöring tillförsäk-
rats presterna i Lappmarken, låter han Emili trösta honom med
bland annat orden:

,,Sju somrar lika visst din landsflykt slut förkunna,
Som svalans återkomst för midsommarn är spord.
Sju år: hvad ögonblick för Kärleken och Hoppet!
De äro begge barn: och såsom barnets språng
I förväg, och dess lek, förljufva fadrens gång:
Så de för gubben Tid med fröjd förkorta loppet.
Ack! minns du Jakobs ord? Sju år, och andra sju,
Han fann blott fjorton dar."

Och då Carl ej vill lugna sig häraf, utan utbrister:

,,Sju år, och sju ännu:
Och kanske är ändå den andeliga bruden,
Som jag här tjenar för, till slut en Lea blott.
Jemväl på Sion står, med all sin helgd af skruden,
Rättvisan, blind och fal: och tidt förtjenstens lott
Åt smickret, skrymteriet och ränkorna är buden.
Hvem mins i öknen mig, då af din egen ätt
Du är för evigt glömd och lemnad åt ditt Öde?
För stolt att tigga nåd, när man kan fordra rätt,
Man döms att söka den till slut ibland de döde";

låter skalden Emili utom annat yttra:

,,Då minnoms, hvad Du sjelf är hitsänd att förkunna,
Den tröst till jordens barn från deras himla far,
Att på sin allmakts thron den Evige ej har
Gudomligare fröjd, än att förlåta kunna."
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Under sin enketid drog hon försorg om att de i fjellbygden
irrande Norska missionärerna en och annan gång predikade i
Utsjoki kyrka samt tidtals äfven med annat betjenade härvarande
församling, medan den var utan egen prest. Hon var nu icke alle-
nast sina barns moder, utan deras enda stöd och enda vårdarinna.
Vid den på spiselhällen lågande brasan, hvilken under den mörka
årstiden utgjorde hennes belysning, sydde hon, omgifven af sina
barn, kläder åt dem och sig sjelf af det tyg hon väfvit utaf
garn, som hon sjelf spunnit. Vid samma eld tillredde hon fa-
miljens enkla spis af den fisk de äldre bland barnen hemfört
ifrån det närbelägna träsket och af de ripor de fångat.

En mörk vinterafton, medan hon sålunda satt omgifven af
sina barn, utropar ett af dessa: ,,Mamma! det kommer fremmande,
jag hör ljudet af renklockor". Såsom vanligt är på alla mindre
bebodda landsorter, springa barnen genast ut för att underrätta
sig om, hvad der försiggick. Endast modern med det yngsta
barnet på armen stadnar inne och ställer sig vid fönstret för att
genom detta se de ankommande. Det ena af barnen efter det
andra skyndar in tillbaka med den upplysning att de resande ej
äro af ,,våra menniskor", och den äldsta dottern vet meddela,
att en talade Svenska der ute. Modern hastar att ställa spinn-
rocken å sido och att tända ljus. Sannolikt äro de från Ein-
land, yttrar hon, och tillsäger Lovisa, så hette den äldsta dot-
tern, att gå ut för att taga emot de resande. Lovisa går, ställer
sig vid pulken och niger så godt hon kan, utan att yttra något;
ty Lappskan var det språk hon egentligen endast kände. Modern
träder emedlertid med ljuset i hand ut i förstugan och ber de
fremmande vara välkomna. Men huru förvånad blir hon icke,
då hon i den ena af de resande, som i och med detsamma in-
träder i förstugan och tackar för den vänliga inbjudningen, på
rösten igenkänner sin fordne tillbedjare, ehuru till utseende och
åtbörder betydligt förändrad. Denne fordne tillbedjare var Ma-
gister Henrik Sund, nyss utnämnd Kyrkoherde i Utsjoki. Han
var en af alla aktad och afhållen man och hade i yngre år er-
bjudit henne sin hand och sitt hjerta och, ehuru Högman då
blef föredragen, allt fortfarande varit fästad vid henne. Af denna
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motgång säges han emedlertid hafva tagit så illa vid sig, att
han beslutit att för alltid lefva ogift. Men sedan hon numera
blifvit enka och äfven såsom sådan stadnat här uppe, beslöt
han att lemna sin förmånliga kapellanslägenhet i Kemi samt
ansökte och blef äfven utnämnd till den då lediga kyrkoherde-
tjensten i Utsjoki, der han nu infann sig för att tillträda den-
samma. Ännu samma afton han anlände hit säges han hafva
upprepat sin förra anhållan, hvilken nu under glädjetårar bifölls
af den öfvergifna enkan, som tackade Gud för det Han sändt
honom åt henne och hennes barn till stöd i öknen. Den lycklige,
ehuru redan gamle fästmannen hade för säkerhets skull och på
det att inga hinder måtte möta ett snabbt realiserande af hans
planer, om de utfölle efter önskan, tagit med sig en Prest, seder-
mera Sockneadjunkten i Kuivaniemi Isaak Snellman, som derefter
både afkunnade lysning till äktenskap för det gamla brudparet
och förenade det med kyrkans band. Bröllopsdagen var bruden
iklädd samma i Stockholm förfärdigade klädning, i hvilken hon
för 20 år tillbaka der stod brud. Denna brudklädning, hvars
like sjelffallet aldrig setts i Utsjoki, omtalas än af Lapparne så-
som ett underverk, gjordt af menniskohand. Utom qvinliga gäster,
hade de flesta husbönder från Utsjoki och Enare varit bjudna
till bröllopet, och endast få af dem hade uteblifvit från detta
tillfälle, der hon stod brud och var värdinna tillika. Utrymmet
medgaf icke alla att på en gång vara inne i rummen, hvarföre
trakteringen den vackra vinterdagen delvis hade försiggått under
bar himmel. Såväl män som qvinnor tackade Grud och de ny-
gifta samt fägnade sig öfver att återigen få sin älskade Pastorska
till prestfru. Snellman, som kommit hit för att viga sin välgö-
rare och fosterfader, stadnade här två år som dennes adjunkt
och fick den äldsta af döttrarne till belöning, hvarefter han lem-
nade Lappmarken. Den aktningsvärda stjuffadern gaf barnen,
dels hemma, dels i skolor, den bästa undervisning en Prest i
Utsjoki kan skänka sina barn. Af dessa åtta barn stadnade ej
ett enda i Lappmai'ken, utom äldste sonen, som, sedan han lefvat
mera än tio år i stad, återvände hit af kärlek till det Lappska
lifvet och en Lappflicka, som han äktade. Han lefver här på
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Lappskt sätt och uppfostrar sina barn till Lappar. Den brud,
hvars bröllop i Enare vi nyss beskrifvit, var en dotter till denne
son och sondotter till Maria Garvolius.

Med sin tredje man lefde den aktade frun här till år 1793,
då mannen fick transport till Ijo pastorat, fyra mil norrom
Uleåborg, och de afflyttade dit. Han dog i Ijo år 1797. Hon
skall alltid hafva yttrat att hennes lyckligaste dagar varit i Uts-
joki. Den yngsta af döttrarna gifte sig med en Prest i Lapp-
marken, Kyrkoherden i Kuusamo Erik Castrén. Modern var väl
nu efter sin tredje mans död en behållen enka, men med glädje
åtföljde hon det oaktadt sin dotter till det ödsliga Kuusamo,
der hon lefde lycklig sina återstående dagar, tills hon der år
1808 ändade sin skiftesrika lefnadsbana.

Maria Garvolius är ett vackert bevis på, huru en ädel
och undergifven natur, hvars bildning ej är falsk, kan vänja sig
vid lifvet i ett land, der ingen konstlad bildning finnes, der den
längsta natten varar mera än två månader, der foglar och andra
mindre djur icke sällan stelna och dö af den starka vinterkölden,
der man ofta nödgas undvara lifvets enklaste bekvämligheter,
der de långa höstaftnarne nedtrycka sinnet och der man vinter-
tid endast då fullmånen lyser och gör dagar och nätter lika
vågar aflägsna sig ifrån hemmet; men der man å andra sidan ej
vet af illvilja, afund, hat eller menniskors våldsverkan, der den
ena menniskan icke tvistar med den andra och der man sällan
och aldrig förnimmer klagan öfver naturens sparsamma hand.

Hennes äldsta son, Kronolänsmannen Högman, hade haft,
äfven han, en ganska mångskiftande lefnadsbana. Då fadern
dog, var han endast tio år gammal. Han åtnjöt undervisning-
först i hemmet af stjuffadern, men med endast ringa framgång,
och derefter dels af fremmande privata lärare, dels i Torneå
skola. Framstegen blefvo dock äfven der ringa, hvarföre han sän-
des till Stockholm och sattes der i lära hos en snickare. Uti detta
yrke, för hvilket han allt ifrån sina tidigaste barnaår visat så
stor fallenhet, att han redan vid uppförandet af moderns före-
nämnda bostad, verksamt deltog i arbetena dervid, gjorde han
så stora framsteg att han säges hafva öfverträffat flertalet af
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sina medarbetare å verkstaden. Efter icke mera än ett års
vistelse i Stockholm, der man i följd af hans resliga och vackra
figur hade mera än en gång sökt värfva honom för militären,
fick han dock längtan till hemlandet, dit han nu återvände och
erhöll, efter att hafva vistats ett par år hemma, anställning i en
handelsaffär i Torneå. Till denna plats ansågs han särskildt
qvalificerad på grund af sin kännedom om Lappmarken, der
Torneå Handlandena på den tiden afyttrade betydliga varuqvanti-
teter och dit de derför årligen gjorde handelsresor. Han skötte
ock sin principals Lappska handel denne så till nöjes, att Hög-
man af honom erhöll en för den tidens förhållanden ovanligt hög
årslön, 150 Rd:r Specie. Sednare var han någon tid Inspektor
på Kengis bruk i Vesterbotten. Om vintern år 1800, då han
i handelsangelägenheter vistades i Utsjoki, trolofvade han sig
der med en Lappflicka utan alla tillgångar, hvarefter han samma
år utnämndes till Kronolänsman i Utsjoki med tio Rd:r i
årlig lön. Denna syssla förestod han i trettio är. Nu (1830)
har han afsked och åtnjuter i pension hela länsmanslönen, som
numera utgör omkring 85 Rubel silfver. Med sin förbemälda
hustru har han sex barn, alla fullväxta och de flesta gifta. Den
äldsta af sönerne tog med fadrens tillstånd såsom 18 års pojke
drängtjenst hos mig. Han lärde sig här skrifva samt Finska
•och något Svenska, hvarefter han, på Lapparnes begäran, blef
antagen till Katechet i Utsjoki, hvilken befattning han väl
förestod.

Blefven enkling gifte sig Högman ånyo, äfven nu med en
Lappska, med hvilken han jemväl har flera barn. Såväl dessa
som barnen af första giftet tala endast det Lappska tungomålet
och äro alla uppfostrade som Lappar. Då en af Högmans bröder,
som är bosatt i södra Sverige, önskade få en eller två af hans
söner till sig för att bekosta deras uppfostran, svarade Högman,
att han, erinrande sig huru mycket ondt ett barn sliter under
lärotiden, ej hade hjerta att emottaga broderns anbud. Jag vill
dessutom icke, tillade han, att mina barn blifva halflärda, såsom
jag; ty en halflärd känner alltid sina brister, men det gör icke
den, som ingenting lärt sig; och jag tror att mina barn blifva
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lyckliga Lappar, blott de icke komma i tillfälle att lära sig mera
än som behöfves för sådana.

Olyckligtvis hörde hans begge hustrur till dessa Lappqvin-
nor, hvilka icke tillfriskna efter förlossning, innan de åter kom-
ma i grossess. I detta sjukdomstillstånd hafva de varit så svaga
att de icke kunnat vara i rörelse. Under dylika och andra vid-
righeter har han dock alltid bibehållit sitt glada lynne och visat
största ömhet för sina sjuka hustrur. Två gånger har han genom
vådeld förlorat sin egendom. Nu är han likväl åter, efter ortens
lefnadsförhållanden, en behållen man, och enligt egen uppgift
förvarar han sina besparingar i form af metalliskt mynt i ber-
gen, på något ställe, hvarom endast han och hans hustru egde
kännedom. Men oaktadt denna sin välmåga åtager han sig gerna
att för ringa betalning åt Lapparne bygga timmerhus, likasom
han ock med egna händer uppfört sin egen bostad med dertill
hörande uthus. Ty hans högsta önskan är att alla de Lappar,
söm hafva stadig boningsort, skulle öfvergifva de rökfulla torf-
kojorna samt åt sig inrätta timmerhus. ,,Ingenting", sade han,
,,har mera intresserat mig än att så mycket som möjligt söka
bidraga till att frigöra Lapparne från deras högst obeqväma och
osunda torfkojor, hvilka äro föga egnade för andra än djur, samt
befordra dem från dessa nästen till menniskoboningar." I denna
sin vackra och menniskovänliga uppgift lyckades han ock så
väl, att af de omkring 40 Fiskarlappar, som finnas i Utsjoki,
minst 30 redan bo i timrade hus om vintern, ehuru de sommar-
tid föredraga sina torfkojor, emedan de finna hettan i timmer-
husen då vara alltför besvärlig. Numera äro dock redan många
Lappar i stånd att sjelfva åt sig upptimra och inreda hus. *)

*) Härmed afstanna ,,AnteckniDgarna" för år 1827, och det kunde
således vara skäl att under detta år ej inrymma något vidare. Men då i
manuskriptsamlingen finnes ett konsept till en den 16 April sagda år
dagtecknad, till kontraktsprosten doktor Castrén i Kemi aflåten relation
om tillståndet i de lappska församlingar, som af förf. betjenades. har det
synts lämpligt att här införa densamma, enär den icke torde sakna allt
intresse i detta sammanhang. Då denna relation, som jemte ett handbref
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U t s j o k i eller S:t Ulricge församlings kyrka är uppförd af
trä, troligen år 1700. För denna tidsbestämmelse har man lik-
visst ej säkrare grund än att å stora kyrkodörren på låsbeslaget
detta årtal finnes anbringadt, äfvensom att kyrkan år 1702 be-
tecknats såsom ny. Uti nästnämnda års kyrkoräkenskaper ,,för
St. Ulricse kyrkia" är nämligen antecknadt: wAnno 1702 ähr uti
offer- och pungpenningar utfallit i Utzjochi nya kyrkia" etc.
Kyrkans längd var då 11 l/2 aln och dess bredd 9 alnar. Men
åren 1743—1745 är densamma på kyrkokassans bekostnad ut-
vidgad med en lika stor tillbyggnad, hvilken genom pelare är
med den äldre delen sammanfogad så att kyrkan för närvarande
är invändigt 23 alnar lång, 9 alnar bred och 5 1/2 aln hög.
Hvalfvet är af ospåntade, tunnt klufna bräder. Grolfvet, som
likaledes är af klufvet, på undre sidan rundt virke, jemväl utan
spant, har fordom hvilat på tvärträn, men ligger nu, sedan dessa
af ålder ruttnat, på marken. Fönstrens antal är 6. Ett är framför
altaret, 1 aln 18 tum högt och 1 aln 22 tum bredt, med 40-
rutor, af hvilka 37 äro hela. På södra sidan finnas 3 fönster:
ett i choret, 1 aln 10 tum högt och 1 aln 12 tum bredt; det
andra nästan midt på väggen, 15 tum högt och 18 tum bredt,.
med 20 rutor, af hvilka 16 äro hela; det tredje, 1 aln 10 tum
högt samt 1 aln 12 tum bredt, med 40 rutor, af hvilka en är
sönder. På norra sidan äro tvänne fönster: ett vid Predikstolen,
af 35 tums höjd och lika bredd, med 40 rutor, af hvilka för
närvarande 34 äro af glas och hela, de öfriga af papper ocL
näfver; det andra, af lika storlek och lika antal rutor, nära kyr-
kans v. ( = vestra?) vägg. Fönsterblyen äro i de flesta fönst-
ren multnade, och många rutor hållas med stickor fastade vid
bågarne. Endast altarfönstrets bågar och ramar äro målade,
hvaremot all annan inredning i kyrkan, incl. altare och predik-
stol, är omålad. Predikstolen af furu, högst skral och dålig,.

af samma dag tillsändts Castrén, emellertid, sådan den i manuskriptsam-
lingen förefinnes, delvis utgöres af kortfattade, ej slutligen redigerade
anteckningar, återgifves den här uti någon, ehuru endast obetydlig mån
förändrad affattning, utan att innehållet dock derigenom undergått någon,
ändring. Endast rubriken är bortlemnad. Utgifv.
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är af 1 aln och 12 tums höjd. Den står på en stolpe vid
norra väggen, 1 aln 8 tum ofvanom golfvet. Den måste
med görligaste första omändras, emedan takresningen på detta
ställe, förmodligen i följd af kyrkans sättning, är så låg, att
Presten ej kan stå rak i predikstolen, utan endast i lutande
ställning. Altaret är skralt och illa byggdt af söndriga, hop-
lappade och ohyflade tunna bräder. Altarkransens omkrets är
5 alnar 7 tum. Altarbordet är 2 alnar långt, 18 tum bredt och
1 aln 8 tum högt, ifrån altargolfvet beräknadt, ännu helt och
sammanhängande.

Kyrkan, under spåntak, är i medio af sednaste århundradet
beslagen med små klufna och bilade bräder, hvilka äro med söm
sammanfogade samt med en blandning af tjära och rödmylla be-
.strukna. Tornet, som är fyrkantigt och tre alnar i qvadrat, är
beläget i kyrkans vestra ända samt höjer sig 8 alnar öfver kyr-
kans tak. I detsamma hänger kyrkans enda klocka, om 6 lis-
punds vigt, emellan två parallelt uppställda bjelkar.

Sacristian är byggd åren 1775—1776 såsom apart hus bred-
vid kyrkans östra gafvel och dess norra sida, samt genom en för-
stuga skild ifrån kyrkan. Den är invändigt 9 alnar 18 tum
lång, 8 alnar bred och 7 alnar 20 tum hög samt försedd med
spisel, dels af gråsten, dels af tegel. Den har 3 fönster, af hvilka
det som är vid ändan af rummet är 1 aln 12 tum bredt och 1
aln 10 tum högt, med 30 rutor, af hvilka 20 äro hela. De två
andra fönstren, belägna på ena långväggen, äro 1 aln 12 tum
höga och 18 tum breda, hvardera med 15 rutor, af hvilka 10 i
det ena och 9 i det andra äro hela.

Kyrkans enda prydnader äro några Regenters tal och ma-
nifester, —• bland dessa högstsalig Kejsar Alexanders af år 1809,
ipå Svenska, och vår allernådigste Kejsar Nicolai den I:s af år
1825, på Svenska, Finska och Lappska språken, — samt en ljus-
krona af metall, utan årtal och namn, med 8 pipor.

Kyrkogården, upptagande 5 1/3 kappland, är omgärdad med
.alnshög hägnad och nyttjas till begrafningsplats.

Kyrkans inkomster, gåfvor inberäknade, öfverstiga ej 2 ä
8 Rd:r B:co årligen och äro alldeles otillräckliga att underhålla
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kyrkan, då församlingen i öfrigt kan högst litet dertill bidraga.
För närvarande är kyrkokassan skyldig fattigkassan ungefär 2
Ed:r B:co.

Då kyrkan, med undantag af tillbyggnaden af 1743 och
1745 samt tornet, i anseende till tak, golf, väggar och inredning,
är högst förfallen, lärer ingen reparation, utom predikstolens
sänkning, vara att tänka på, utan torde nybyggnad vara alldeles
nödvändig, hvarmed likväl Utsjoki, som är den minsta och fatti-
gaste församling i Lappmarken, ej kan uthärda.

E n a r e församlings kyrka, som är färdigblefven år 1760,
är en korskyrka af 25 alnars längd i hvardera riktningen. Väg-
garnes höjd är till takröstet 8 alnar och till kroppåsen 12 alnar.
Sedan yttre taket åren 1823—1825 ombyggdes, är kyrkan i godt
stånd, med undantag af yttre taket till tornet, i hvilket kyrk-
klockan af 6 lispunds vigt hänger. Om anskaffande af virke
till denna reparation är anstalt redan fogad. Hägnaden kring
kyrkan är likaledes bristfällig.

I kyrkokassan finnes 54 Rd:r i Svenska silfverpenningar,
h varemot den med ungefär 20 Rd:r Rg:s står i skuld till vin-
och fattigkassorne. Orsaken till att kyrkan, oaktadt behållning
i kassan, har skuld, är den att allmogen för förenämnda repa-
ration af kyrktaket ej ville medgifva någon utbetalning i silfver-
mynt, emedan på denna ort, der ingen kredit och ingen utlå-
ning af penningar emot ränta eger rum, detta mynt anses vara
det bästa att förvara.

Vinsäden, en tunna korn för hvardera kyrkan, utfaller in
natura ifrån kronomagasinet i Torneå, men är i Enare icke till-
räcklig för behofvet, och endast sällan i Utsjoki, hvarföre hvarje
communicant af de bosatta dertill årligen contribuerar, och de
flyttande Lapparne erlägga enhvar 4 kopek koppar hvarje gång
de gå till H. H. nattvard. I Utsjoki deremot contribueras ge-
menligen hvartannat år.

Kyrkoherden i Utsjoki fortfar att i dessa 239 qv. mil om-
fattande, ehuru glest bebodda församlingar vara ensam Prest.
Till sitt biträde vid barnaundervisningen har han tre Katecheter,
af hvilka två äro stationerade i Utsjoki och en i Enare. Som
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dessa äro ambulatoriska, tillhör det dem att på sina resor, äfven
med Lapparne till fjells, hålla morgon- och aftonböner, likasom
ock att Sön- och Helgedagar ur Postilla uppläsa dagens predi-
kan, i Utsjoki på Lappska, men i En are gemenligen på Finska.
Med sina skolor hafva Katecheterna ifrån uråldriga tider varit
skyldiga att börja genast efter Julhelgen och fortfara dermed till
den 25 Martii, likväl sålunda att Presten alltid i skriftskolan
varit berättigad att betjena sig af den andre Katecheten i Uts-
joki såsom tolk och biträde. Nuvarande Katecheter hafva för-
samling och Pastor till nöjes fullgjort sina skyldigheter.

Kyrkoherden är boende å prestbolet i Utsjoki, hvilket nu7

enligt det vid den 6 Februari innevarande år hållen ekonomisk
besigtning tillkomna instrument, som den 14 i samma månad
blifvit af häradsrätten i Enare granskadt och verificeradt, är till
åbyggnaden i bergligt eller åtminstone i sådant skick, som på
denna ort med en mindre kostnad kan åstadkommas. Kyrko-
herdens tjenstgöring har i sednare tider varit följande. Nyårs-
helgen förrättas Gudstjenst i Utsjoki kyrka. Allmogen qvarstad-
nar vid kyrkan, tills den efter trettondagen hemförlofvas. Under
denna tid begås äfven första Böndagen samt förrättas någon
vecko- och katechismipredikan, hvarutom ungdomen förhöres och
äfven de äldre examineras. Kyrkan aflyses nu till en eller två
veckor, och Presten använder den ena af dessa Söndagar, om
han derom anmodas, till att hålla Gudstjenst i Njorgan, fem och
en half mil norrom Utsjoki kyrka, vid hvilket tillfälle åt detta
håll boende gamla och sjukliga communiceras.

Derefter förrättas Gudstjenst hvarje Söndag i Utsjoki kyrka
till medio af Februari månad. Allmänt inträffa församlingsmed-
lemmarne vid kyrkan, dock ej oftare än hvarannan eller hvar
tredje Söndag. Enligt gammal sed och Lappska privilegier hållas
böndagspredikningarne antingen Lördag eller Måndag, på tider
då Lapparne bäst kunna sammankomma. Sålunda begås fyra
Böndagar både i Utsjoki och i Enare.

I medio af Februari begifver sig Pastorn till Enare och
förblir der öfver två Söndagar. Under hela denna tid qvarstad-
nar folket vid kyrkan. Med allmogen hållas då dagliga förhör,
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utom då Pastor kan vara af sjukbesök eller församlingens och
kyrkans ekonomiska angelägenheter derifrån hindrad. Sedan
första Böndagen, som hålles om Lördagen eller möjligen Freda-
gen, och Söndagen äro förbi, hemförlofvas allmogen, och Presten
begifver sig till Auveljoki, sex mil söderom Enare kyrka, håller
der kantpredikan och reser sedan tillbaka till Utsjoki, femton
mil norrom Enare kyrka, en öde sträcka, på hvilken han, om
oväder infaller, kan få till tack 4 ä 5 nattläger i snödrifvan, der
han hvilar inbäddad i skinn.

Derefter fortfar han med sin tjenstgöring i Utsjoki till och
med Mariedagen, utom att han derunder gör en resa till Outa-
koski by, en färd på 6 k 7 mil öfver fjellet Jeskadam. Der
förrättas Gudstjenst, gammalt folk skriftas och nöddop confir-
meras.

Till Påskhelgen reser Pastor åter till Enare och förblir
der en vecka. Hvarannan sommar har nuvarande Kyrkoherden
derjemte besökt denna församling, dit han då ifrån Utsjoki har
20 mil, mest öfver myror och moras, eller ock en beqvämare
väg af 30 mils längd, hälften till fots och den andra hälften
med båt. Denna sommarresa har likväl aldrig ansetts åligga
Pastor såsom någon skyldighet *). Men då han sommartid har
nästan ingen tjenstgöring i Utsjoki, har han ifrån denna resa ej
velat sig undandraga, då församlingen det begärt och bestått
honom vägvisare samt 3 . å 4 karlar, som burit hans proviant
och kläder till underlag på nattlägren i skogarna och på fjellen.

Tredje gången, utom sommarresan, inträffar han i Enare
en vecka före Jul, och stadnar då der öfver Julhelgen.

Midsommardagen förrättas Gudstjenst i Utsjoki samt der-
efter Bartholomsei och Michaéli tiden för de få Fiskarlappar,
som öfver sommaren qvarstadna inom socknen. Andra Gudstjen-
ster förrättas icke sommartid. Katechismipredikningar kunna af
nyssantydd orsak då ej heller hållas, utan ske de om vintrarne,

*) Jfr Tengström, Afhandling om Presterliga tjenstgöringen m. m.
III. Åbo 1822, s. 528 och 529, hvaraf framgår, att Presten ansågs skyl-
dig att vistas i Lappmarken endast vintertid. Utgifv.
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på Söndag, om blid väderlek då är, men eljes på söckendag
under läsförliöret, som ofta pågår i flera dagar och hålles i sa-
cristian.

Alla dessa förrättningar hafva numera, sedan Hans Kejser-
liga Majestäts nådiga förordning af den 18 October 1824 ema-
nerade, blifvit hållna på Lappska språket, med undantag af
Grudstjensten, som förrättats turvis på Lappska och Finska. Lap-
parne äro härmed särdeles tillfreds och finna det vara bättre än
att, såsom tidigare, allt försiggick genom tolk. Ty uti Utsjoki
församling finnas få, som förstå annat än Lappska, hvarom efter-
följande tablå tjenar till utredning *).

Finska

Under

15 år.

Mk.

3

Qk.

5

1. Norska jemte Lappska
förstå:

15-30 år.

Mk.

6

Qk.

9

Öfver

30 år.

Mk.

37

Qk.

18

S:ma.

78

Endast

Under
15

Mk.

42

år.

Qk.

33

Lappska förstå

15-30 år.

Mk.

22

Qk.

29

Öfver

30 år.

Mk.

18

Qk.

46

S:ma.

190

I Utsjoki församling finnas än beklagligtvis åtskilliga, som
ej kunna rent utantill mera än Lutheri Kateches, Athanasii Sym-
bolum och antingen hela eller åtminstone någon del af hustaflan,
men flera finnas också, isynnerhet bland de unga, hvilka rent
läsa ur minnet Svebelii eller Grezelii Spörsmål eller ock Pontoppi-
dans Danska Kateches. På till dem på Lappska ställda frågor
äro de i stånd att gifva bättre besked än man skulle vänta af
ett folk, som ej förstår det språk de läsa, utan för hvilket allt
måste muntligen förklaras.

I Enare finnes ingen, hvarken af man- eller qvinkönet, som
ej läser rent utantill Lutheri lilla Kateches, Hustaflan, Grezelii
Spörsmål, Skriftenes språk, Symbolum Athanasii samt de flesta
Botpsalmerna, och en stor del jemväl Svebelii Spörsmål. De äro

*) I annat sammanhang finnes af förf. antecknadt, att i Enare minst
73 af befolkningen ej förstod annat än Lappska. Utgifv.
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äfven i stånd att besvara till dem ställda frågor i christendoms-
kunskap. Enareboerne läsa allmänt rent i bok. Utsjokiboerne,.
som alltid varit dem vida underlägsna i bokläsning, hafva, sedan
de fått begagna sig af de i Christiania och i Åbo tryckta Lapp-
ska böckerna, otroligt förbättrat sig i läsning, också på Finska,.
och af de unga finnas numera högst få, som ej kunna läsa tern-
meligen rent Lappska. Dessa Lappska böcker hafva ingifvit
dem lust för läsning, och många, hvilka med lätthet lärt sig att
läsa Lappska, hafva derefter, då de blifvit tillhållna att läsa*
Finska, gjort mycket hastigare och större framsteg deri än der

som genast begynt med Finskan. Det ges likväl äfven sådana,
hvilka läsa nog rent Lappska, men hafva svårt att böja sin
tunga för ett riktigt uttal af Finskan, om de alls icke förstå,
detta språk.

I Utsjoki är folket sedligt och uppträder stillsamt, utom*
i tillstånd af rus eller förargelse. Men också då låta de sig lätt
rätta af sina embetsmän, om de äro af dem omtyckta eller åt-
njuta deras förtoende. Ty de hafva en särdeles kärlek till sin
Öfverhet och anse embetsmännen vara i dess stad och ställe..
Tjufnader och lönskalägen äro okända bland inbyggarene. Någoni
gång förekommer disharmoni äkta makar emellan, hvilken stund-
om går så långt att mannen agar sin hustru; men derefter är
det åter väl dem emellan, ty de äro mycket försonliga. Denna
osämja har likväl ofta sin naturliga orsak. Ty giftermålen byg-
gas i allmänhet ej på tycke, utan på rikedom; hvarföre, om en
60 års gubbe får en 20 års flicka till hustru, det ej behöfves
annat än att hustrun talar med en ung karl, innan hon miss-
tankes af sin man. Ännu en osed, med afseende å hvilken Lap-
parne ej låta rätta sig, är den, att barnen sällan få välja sig.
make eller maka, utan utöfva föräldrar och slägt härvid sitt in-
flytande, och trolofning sker knappast någonsin i nyktert tili-
stånd. En ung man må aldrig tänka på att begifva sig till tro-
lofning utan att medhafva brännvin, och blir detta slut i förtid,.
har han afslaget gifvet. Finnes ej brännvin i egen socken, nöd-
gas han ofta begifva sig på 20 å 30 mils af stånd för att an-
skaffa sådant. Ännu skadligare är oseden att föräldrar uppehålla
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friaren med fagra löften i flera år och låta under tiden sig
af honom trakteras, hvarigenom de ruinera honom. Huruvida
lagstiftningen härvid borde fästa uppmärksamhet, hemställes öd-
mjukast.

Enareboerne öfverträffa i moralitet, Gudsfruktan och sed-
lighet alla sina grannar. Sabbaten firas af dem med största
-andakt. Intet arbete och inga resor företagas då. Tidigt om
morgonen begynner man med att läsa i bok och informera sina
barn. Inemot klockan 10, sedan den osnygga och om fattigdom
vittnande kojan är städad, sätter sig husfadern framför gluggen
och uppstämmer en psalm, hvarefter han håller bön, läser för
sitt husfolk syndabekännelsen, dagens evangelium, och, om han
eger en Postilla, dagens predikan. Sedan detta är förbi och han
besökt sitt fattiga visthus, der han sällan har annat än torkad
fisk — ty om Söndagen vittjar han vintertid ej sina under isen
utsatta nät, och fiskar ej heller då om sommaren. Efter intagen
måltid dels undervisar han sina barn, dels läser och sjunger, tills
han håller sin aftonbön. När Pastorn besöker orten, resa de
sällan bort ifrån kyrkoplatsen förrän han, utan förblifva der, om
födan räcker till, fast hela 2 veckor. Då de hafva sin Prest
hos sig, äro de högst nöjda, och då han reser ifrån dem, vilja
de gerna, då han redan sitter fastbunden i pulken, sjunga för
honom någon psalm. Om någonsin, äro dessa fattiga menniskor
då rörda. Försummade man att vid ett sådant tillfälle säga en
och hvar af dem farväl, skulle sådant mycket illa upptagas.

Sedan Hans Kejserliga Majestäts Befallningshafvande vid
ansvar ålagt Kronobetjeningen att till åtal befordra dem, som
här beträdas med krögeri, har en och annan pliktat för sådan
näring, hvaraf följden varit att den nästan upphört. Men efter
det man kommit under fund med, att de ej pliktade, som hem-
tade brännvin till Lappmarken och sålde det ut här med half-
stops- eller större mått, har sådan näring begynt florera, men
ännu ej hunnit blifva så skadlig som den förra var, ehuru den
dock småningom tyckes leda till lika resultat.

Ytterst får jag tillägga att min hälsa, som Tit. nogsamt
är bekant, så försvagats att jag med säkerhet tror mig ej kunna,
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utan biträde, med sådan drift som sig bör uthärda med de i
Utsjoki och Enare socknar för Pastorn förefallande många resor
med sina nattläger under bar himmel på fjell, myror och träsk.
Till styrkande af detta får jag äfven bifoga medföljande vid
sockenstämma verificerade intygan.

30



ISTionde året.
1828.

JxLin hälsa, som efter min svåra sjukdom år 1824 någorlunda
återstälts, hade åter blifvit så angripen, att jag de sista vår-
vinterdagarna af året 1827 såg mig föranlåten att resa till
Uleåborg för att rådgöra med läkare. Till denna hälsans förlust
hade icke så mycket det kalla klimatet i och för sig varit orsa-
ken, som icke mera min otur att på mina resor ofta råka ut för
oväder på fjellen och vatten på isarna. Af det sistnämnda har.
man stor olägenhet. Ty i renpulken sitter man icke högre än
att vatten på isen till några tums djup är tillräckligt för att
man i den skall blifva våt, om man under sådana förhållanden
färdas på sjö eller elf. Då renen tröttnar, får man ofta vada i djup
snö och blir deraf varm; och om man då nödgas, såsom ofta
sker, tillbringa natten på drifvan, vaknar man med hosta, ehuru
den vid dylika strapatser vana Lappen ifrån ett sådant nattläger
uppstiger frisk och sund. Läkarena ansågo följderna af dessa
ofta upprepade förkylningar vara så svåra och vådliga, att jag,
om jag icke ville vedervåga hälsans totala förlust, nu icke kunde
återvända till Lappmarken, utan borde ägna en längre tid till
dess vårdande på sydligare ort *). Efter dertill erhållet veder-
börligt tillstånd använde jag för detta ändamål såväl sommaren
1827, då jag begagnade mig af baden i Travemunde och för

*) Huru angripen förf:s hälsa slutligen blef under hans långvariga
vistelse i Lappmarken, framgår närmare af det följande.

Utgifv.
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samma ändamål då äfven besökte Leipzig, som sommaren år
1828, då jag ytterligare undergick en brunnskur i Uleåborg.

Då jag på hösten sistnämnda år reste upp till Utsjoki, voro
mina krafter förnyade. Vid min ankomst till Kittilä, låg der redan
så djup mjuk snö, att renen ej kunde springa, utan endast vada
i den. Jag hade emedlertid anländt till Pulju, det nordligaste
hemman i Kittilä och beläget på 3 mils afstånd från närmaste
grannar. Detta hade länge varit ett högst uselt nybygge, men
den nuvarande åbon, hvilken för omkring femton år sedan för
några och tjugu Rd:r tillhandlat sig detsamma, har dels genom
arbetsamhet, dels genom den förderfliga brännvinshandeln med
Lapparne, här kommit till välstånd. Han egde nu omkring 20
kor, 50 å 60 får och lika många renar. Han utsådde årligen,
ehuru bosatt vid fjellens fot, 3 ä 4 tunnor korn, och under de
sednast förflutna tio åren har han blott en gång lidit skada af
frost. Eran sin ladugård sålde han årligen 40 ä 50 lispund
smör, dels åt Fjellapparne, dels till Norrige, hvarifrån han i stäl-
let hemförde Ryskt rågmjöl. På hans bord såg jag derföre ock
lika godt bröd som trots någonsin hos bönderna i Finland. Stor
orenlighet var deremot hos honom rådande. Utom sitt högst
osnygga boningsrum, ett rökpörte, der husbonden, hans familj
och öfriga husfolk bodde och delade utrymmet med åtskilliga
hungriga och sinsemellan oeniga hundar, flera får och någon kalf,
hade han. väl i en annan byggnad ett gästrum med ordentlig
spisel af gråsten. Men detta var för tillfället fullt af renhorn och
kunde derföre icke nu för sitt egentliga ändamål begagnas. Fä-
huset var dock den bästa byggnaden och äfven den mest ren-
derande. Hans enda häst vandrade ute på gården samt fick då
och då en tapp hö. Sökte hästen någon gång intränga i fähuset
för att der finna skydd mot det rasande ovädret, blef han af
qvinnorna derifrån utjagad. Dess hårbeklädnad var minst tre
gånger så lång som en välskött hästs. Anmärkningsvärdt är
eljest att, ju längre man kommer upp mot Norden, desto mera
finner man detta af naturen stolta djur, hästen, vanvårdadt, uselt
och modlöst. Ty om vintern bestås honom här ofta icke annat
skydd mot väder och vind än ett öppet skjul emellan fähuset



— 468 —

och foderladan, och så ringa föda, att det icke är alldeles säll-
synt, att han måste lyftas upp, då han, så snart marken blifvit
bar, jagas ut på den ännu gråa betesmarken.

För att göra resan lättare och beqvämare, vidtalade jag
här två karlar att, emot öfverenskommen ersättning, med hvar
sin ren resa en dag tidigare än jag upp mot Enare för att plöja
mig väg med sina pulkor. Men mina derpå grundade förhopp-
ningar på en beqvämare och snabbare färd realiserades icke. Ty
dessa mina förkörare hade tillryggalagt knappa två mil, förrän
det åter begynte snöa. Jag skyndade mig att afresa, men innan
jag hunnit en mil framåt, var den af dem uppkörda fåran igen-
yrd och ändamålet med mina förkörares färd sålunda förfeladt.

Snöyran fortfor ända till aftonen, då iEols portar omsider
stängdes och nattens facklor tändes till tusental. Under deras sken,
klart som kristall men kallare än is, sträfvade renarne långsamt
mot de kala fjellen. Färden fortgick nu sålunda, att en af Lap-
parne skidade förut ledande vid tömmen sin ren, hvars ahkio,
ehuru tom, dock lemnade så djupt spår efter sig, att den när-
mast följande renen redan förmådde draga en mindre person och
den tredje framföra ett ordentligt lass. Under den första dags-
resan hade vi till midnatt hunnit endast något öfver 3 mil, och
vi hade ovilkorligen lägrat oss redan tidigare, om vi funnit någon
trakt, der våra renar kunnat uppspåra renmossa, hvarpå här tyck-
tes vara brist. Det påstods att ägaren af Pulju afbränt skogen
i omnejden, men sjelf uppgaf han att den antändts af åskan.
Sådana skogseldar äro mycket menliga för renbetet. Ty äfven
på marker, der renmossan frodats väl, återväxer den, en gång
afbränd, icke inom mannaminne. Äfven barrskogen försvinner
från sådana platser, och det förgår århundraden, innan grof barr-
skog åter uppstått der. För nybyggarens ladugård äro skogseldarne
deremot välgörande. Ty på de afbrända markerna uppspirar
gräs, som är vida kraftigare och mera mjölkgifvande än starren
på myrorna. Det är fördenskull för nybyggaren en frestelse att
låta skogen brinna. En annan orsak dertill, att nybyggaren
ofta afsigtligt sålunda ödelägger vidsträckta skogar omkring sin
bostad, är den, att han derigenom aflägsnar Lappen med sina
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renhjordar från sitt grannskap. Ty nybyggarens ängar äro här
än ohägnade och blifva, likasom ock hans å dem uppsatta hö-
stackar, mindre utsatta för renarnes åverkan, då markerna i om-
nejden afbränts.

Vi hade emedlertid upphunnit mina förenämnda två förkö-
rare. Kort efter det ovädret uppstod, hade de lägrat sig i en
liten tät skogsdunge, som blifvit af elden skonad, jemte det de
på en höjd, oss till vägledning, antändt en väldig brasa, hvilken
de oafbrutet underhållit. I den täta skogen hade de beredt oss
så godt nattqvarter omständigheterna medgåfvo. De hade här
uppslagit två små tält, som de medfört. Snön var ifrån dem
undanskaffad och marken der inne betäckt med ett tjockt lager
af gran-, tall- och björkris. På vildrensbröst hade de kokat
oss en förträfflig bouillon. I skydd af tältet och den täta sko-
gen sof jag här vida bättre än i det varma och stinkande
rökpörtet på Pulju.

Under resan från Pulju hade vi färdats öfver åtskilliga
myror och mossar, en del af betydande utsträckning och åtskilda
från hvarandra endast genom smala skogbeväxta remsor. På
ställen, der vinden bortsopat snön, framstucko på dessa myror
grässtrån och buskar af dvergbjörk. Jag undersökte litet när-
mare dessa ställen, hvilka antydde fastare mark, och fann på
många af dem sten vid sten. De jemna ställena upptogos syn-
barligen dels af gölar, dels af sankare mark, betäckt af hvit-
mossa, och på tufvorna syntes ett och annat grässtrå. Dessa myror
hafva påtagligen tidigare varit träsk, dels grundare, dels djupare,
med steniga stränder och botten, och århundraden hafva erfor-
drats innan de igengrundats af mjuka mossbäddar. Ställvis skola
på dem flera famnar långa störar kunna med lätthet intryckas
och, då fast grund omsider möter, säges den bestå af idel sten
eller hälleberg. Många af dessa kärr voro troligen nu redan
odlingsbara. Men äfven om så vore, hvarföre skulle den Lappska
nybyggaren besvära sig med att bearbeta dem, då milslånga
sträckor duglig fast mark omgifva hans bostad och han med
vida mindre besvär och kostnad kan rödja sig äng deraf än
bereda sig sådan genom kostsamma kärrodlingar å 68 1/i° lat.
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invid, fjellets fot, der dessutom framgången af ett sådant försök
kunde vara tvifvelaktig.

På en vidsträckt mosse reste vi förbi en skogbeväxt wholmea,
belägen ungefär midt på densamma. Värden på Pulju, som var
vår vägvisare, stadnade här och sade, pekande på holmen: wder
har jag vid skogsbrynet en räf i fällan, men den får ligga der
till min återkomst". Jag önskade se hans fälla, hvilken vi voro
ganska nära, men vid vår ankomst till densamma, anträffade vi
der endast svansen af räfven. Ty en fjellfras hade haft näsvis-
heten att uppäta det fångade djuret, hvaröfver Pulju, som årligen
skall fånga åtskilliga fjellfrasar, var högst uppbragt. För öfrigt
sågo vi nu på begge sidor af fjellet flera af dessa djur, hvilka
sällan anträffas i bebodda trakter.

Då vi följande morgon lemnade vårt goda nattläger, före-
stod oss färden öfver Peltovuomatunturi. Denna färd aflopp
lyckligt och lätt. På fjellet hade stormen bortsopat den mesta
snön, isskorpan var hel, pulken flöt lätt, renarne sprungo med
god fart, och inom 6 ä 7 timmar hade vi icke allenast öfverfarit
det fyra mil breda fjellet, utan ock inträngt ett stycke i skogen
norrom detsamma. Snön var här ej så djup som söderom fjellet.
Det händer annars ofta att den ena sidan af ett fjell är betyd-
ligt rikare på snö än den motsatta, beroende hufvudsakligast
deraf, om nordliga eller sydliga vindar varit rådande. Efter att
på den dagen hafva tillryggalagt 8 mil, lägrade vi oss för nat-
ten, hvarefter färden följande dag fortgick under lika gynnsamma
förhållanden ända till Vasko å, der flodvattnet var oss till men.
Renarne orkade ej draga pulken i issörjan, der den stundom
blef fastsittande, hvarföre vi måste stiga ur och uppsöka land,
hvilket ej var så alldeles lätt, emedan stränderna voro mycket
branta. Är man vid sådana tillfällen ej väl försedd om fötterna,
kunna de lätt förkylas, om man ej hastigt uppgör eld och får
torrt hö i skoplaggen.

Ett förfärligt oväder hade emedlertid åter uppstått, och
vägvisaren var den enda, som vi hade att lita till. Han skidade
förut. Lappen fortskaffar sig snabbt på sina skidor, men då
han tillika skall leda efter sig en i djup snö vadande ren, som
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stretar emot, går det endast långsamt framåt, och ej ens den
raskaste karl håller ut dermed mera än några verst, innan han
måste hvila. Till all lycka befann sig i vårt sällskap, utom mina
skjutskarlar, äfven några bönder ifrån Kittilä och Enontekis, på
färd till Enare för att der öfvervara Julhelgen. Alla turade att skida
eller ränna förut, der snön var så djup att renen ej orkade fram
utan att väg banades för den. Derunder hvilade de andra sig och
sina renar, hvilka sedan gingo lättare fram på den upplöjda vägen.

Näst renen äro skidorna, på Lappska savakak och på Fin-
ska här sivakat, det bästa fortskaffningsmedlet i Lappmarken.
De äro 3 å 3 1/2 aln långa; helst af björk, och hafva omkring
4 tums bredd. Skidan fästes vid foten med vidjor eller skinn-
remmar. Tvänne stafvar, hvilka Lapparne kalla sotiba, pl. sobbak,
och Finnarne sauva, pl. sauvat, en för hvardera handen och i
ändan försedda med plumsare af 6 ä 8 tums diameter, höra äfven
till utrustningen. På skidor kan Lappen i djup snö upphinna
till och med björnen, vildrenen, vargen och fjellfrasen. Till för-
svar och anfall är den ena skidstafven försedd med spjut i ändan,
hvarjemte på jagtfärder bössa naturligtvis medhafves. Lappens
enda följeslagare och trogna vän härvid är hans hund. Det be-
rättas om en Sodankyläbo, som för flera år tillbaka ensam varit
tit på björnjagt, att han, då han trött af jagten skulle hvila sig,
af misstag ställt den af sina skidstafvar, som var försedd med
spjut, under sin armgrop och lutat sig mot densamma — det
är vanligt att skidlöpare hvila i sådan ställning — med den
påföljd att spjutet inträngde djupt i kroppen. Han blödde starkt
och blef deraf så matt att han ej förmådde uppnå hemmet. Han
skulle då hafva visat sin hund såret och bundit sin halsduk,
med hvilken han sökt hämma blodflödet och som derför var
nedsölad af blod, om hundens hals. Hunden hade då skyndat
sig i väg, uppsökt menniskor på två mils afstånd och icke gifvit
dem någon ro, innan de, som igenkände hunden och sågo den blo-
diga duken, följde med honom till skogen, hvarifrån de räddade
hans husbonde, som låg der utmattad på snön.

Efter 8 timmars färd hade vi emedlertid åter inträdt i tät
skog och lägrade oss der för natten. Mina raska och outtrött-
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liga skjutskarlar åtogo sig att mot en ringa ersättning under
natten begifva sig framåt och bereda oss väg, medan vi
andra här hvilade oss och våra renar. Vi färdades sedan flera
mil på god väg och i vackert väder. Då vi middagstiden i en
vacker skogsdäld betade våra renar, närmade sig några ollon-
skrikor (Corvus glandarius) vår brasa. Par år tidigare hade en
mängd af denna, derförinnan här icke sedda fogelart, visat sig
i Enares öde skogar och der byggt bo. Vid min ankomst då till
Enare hemtade man till mig ifrån flera trakter exemplar af dessa
foglar för att få veta, från hvilket land de härstammade. Man
ville tro dem vara budbärare om bättre tider; ty fisket och jag-
ten hade de senaste åren varit mindre gifvande. Detta hopp
hade dock tydligen äfven någon annan rot än en tom fördom.
Ty då den lilla lodden (Sainio arcticus) inträffar i vissa af Is-
hafvets fjordar och vikar, åtföljes den alltid af torsken, denne
åter af hvalar och hajar rn. m., hvarföre fisket är godt, der lod-
den uppträder. Likaså anses fjellrackans talrikare förekomst
bebåda en lycklig jagttid, och det hoppades man nu att ollon-
skrikans uppträdande skulle förebåda. Jag tänkte med Kellgren:

O Du sälla skymning, nöjets dager,
O dunkelhet, så ljuf och mild,
När Du förskönar hvarje bild,
Hvad gör det mig att Du bedrager.

De här bosatta Einnarnes åsigt om betydelsen af dessa
foglars uppträdande var deremot af nedslående art. De trodde
nämligen dem förebåda allt svårare tider, ehuru visserligen äfven
sådana funnos, som icke fäste någon betydelse alls vid deras
förekomst på orten. Detta ämne var naturligtvis föremål för
samtalet äfven vid vår stockeld.

Vi voro allt ännu vid stranden af Vasko å. Der finnas goda
ängslägenheter. Jag lyckades öfverenskomma med en af vårt
sällskap, Anders Andersson Aikio, att han här på denna 20 mils
öde sträcka skulle anlägga ett nyb37gge *). Elera såväl Enare-

*) Tidigare hade förf. anlagt ett nybygge, som han benämnt Thule,
4 mil norrom Enare kyrka. Utgifv.
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som Enontekisbor hade jag under årens lopp försökt öfvertala
dertill, utan att af någon hafva fått ens löfte derom. Jag ut-
fäste mig att i fem års tid gratis förse honom med kornutsäde,
mot det att han bosatte sig något så när på midten af denna
sträcka och uppförde der en anständig Lappstuga och dessutom
en Lappkåta. Jag beskref för honom utförligt det här alldeles
okända sättet att fånga räf i räfgrop, hvilket tycktes intressera
såväl Lappen som nybyggaren. Plan uppgjordes om tillverkning
af tjära utaf de här öfverallt liggande fururötterna; och vi öf-
verenskommo att till Enare marknadsplats skulle samlas litet
tjärved och ett försök att af den bereda tjära under mitt in-
seende der göras. Men verkställigheten deraf blef uppskjuten
till sommaren 1829, och kom tyvärr ej heller då till utförande.

Med dessa och dylika samtal förnöttes tiden vid stockelden,
det enda härbérge vi i denna vidsträckta ödemark hade att tillgå,
medan våra renar betade emellan de under snömassorna dignande
trädens kronor. Snart ispändes åter de snällfotade djuren fram-
för pulkor och ahkior, och det bar af, än genom dälder, än öfver
höjder, myror och moras. På skoglösa ställen var ej heller
här snön djup, ty vinden hade drifvit den derifrån. Men i skogs-
brynet hade den öfverallt hopat sig i höga drifvor, i hvilka pul-
ken sjönk så djupt att föga mera än hufvudet syntes öfvev snön
af de i ahkiorna sittande personerna. Med ens ropade den främste
mannen, medan han stadnade och torkade svetten ifrån pannan:
nGrud ske lof! vi finna här Renlappar", och snart sågo vi oss
omgifna af ett par tusen renar, som krafsade åt sig mossa under
snön. De vallades af tre Lappar och lika många hundar, och
Lapparne syntes vara lika glada öfver att se oss, som vi att
träffa dem. Utan att åtminstone af mig hafva blifvit dertill
anmodad, kastade en af dem en snara kring hornen på sin bästa
korren och drog den till sig, hvarefter han af repet bildade både
dragrem och töm och, stående på sina skidor, sålunda körde
framför oss till deras kåta, dit vi sjelfva ej hade kunnat väg-
leda oss.

Snön var af den talrika renhjorden här hårdt tillpackad,
hvarföre vi inom några minuter befunno oss invid kåtan, som
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var gjord af alldeles nya Norska ranor eller filtar, ett säkert bevis
på välmåga hos dessa Lappar, hvilka för oss alla voro okända.
Innan jag ännu ens hunnit uppstiga från min pulke, emottogs
jag med förekommande välvilja af både värd och värdinna, hvilka
begge genast frågade, hvad de få anrätta åt mig till mat. Tac-
kande för deras vänlighet, öfverlemnade jag valet åt dem sjelfva.
,,Grud ske lof", sade värden, njag har allting, säg blott till hvad
Dig lyster att äta, kött, fisk, märg, tungor eller blod". De in-
förde mig i sin koja; en obegagnad renhud utbreddes i högsätet
öfver riset, hvarmed marken var betäckt, och jag inbjöds att
sätta mig på den. Sedan jag tändt min pipa och låtit min
tobakspung gå omkring i sällskapet, som satt vid den i tältet
sakta lågande brasan, afhördes med spändt intresse mina be-
rättelser om mina egna och i korta drag äfven verldens öden,
om hvilka man önskade höra något. Tobakspungen räckte hus-
bonden åt mig tillbaka med leende min. Då jag ånyo skulle
stoppa i min pipa, fann jag bland tobaken i pungen en Svensk
Specie-Riksdaler, h vilken, såsom det genast erfors, värden hade
dit inpraktiserat. Han var en rik Norsk Lappe, hvars yngsta
son jag just hade döpt, och han hade sålunda velat visa mig
sin erkänsla, helst han var ytterst belåten öfver att dopet kunnat
försiggå här, hvarifrån han hade mera än 20 mil till sin Prest.
Riksdalern öfverlemnades af mig genast åt fadern såsom grund-
plåt för den nye verldsborgarens framtida fortkomst, för hvilket
ändamål den ock af honom artigt emottogs. Omgifna af oskyl-
diga herdar och herdinnor intogo vi alla här en kraftig och
utfrusna fjellfarare värmande måltid, som med förekommande
vänlighet och välvilja bjöds oss alla. Huru behagligt och väl-
görande är det icke att träffa goda, vänliga menniskor i en öken,
sådan som denna, der man ej kan tänka sig få se annat än öde
skogar, kala berg och vilda djur. En färd i ödemarken är dock
ej utan sina behag, äfven vintertid, blott man kan tillgodose sina
nödvändiga behof, har tillräckligt folk med sig, raska renar och
ej alltför dåligt väder eller öfver höfvan tungt före.

Renlappen är jemförelsevis väl lottad. Han har sitt vist-
hus i sin renhjord, som han alltid åtföljer. Den skänker honom
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den dagliga födan, den gifver honom kläder och den bereder
honom utväg att förskaffa sig hvad han i öfrigt har behof af.
Fiskarlappen är mycket mera beklagansvärd, icke derför att
han om sommaren måste försöka samla åtminstone det mesta af
hvad han behöfver för året — ty detta måste ju äfven jordbru-
karen i Norden öfverhufvud göra — men derför att hans utkomst
är så osäker, då den beror af ännu mera oberäkneliga faktorer
än jordbrukarens och särskildt Renlappens. Men med afseende
å såväl Ren- som Fiskarlappen är det dock glädjande att se att
civilisationen äfven hos dem gått framåt. Fordom offrade man
här åt ,,B8eive" (Solen), för att hon skulle uppfriska allt lefvande
och låta gräset växa. Nu beder man Gud om samma nåd. Ren-
lappen är dock mindre beroende af sommaren än Fiskarlappen,
ty renen söker sjelf upp sin föda under snön och föder sin hus-
bonde, hvaremot Fiskarlappen är anvisad till ett vida osäkrare
näringsfång. Mild kallar derföre Fiskarlappen sommaren, då
förrådshuset sommartid kan fyllas, och då finner han ej heller
vintern lång. Kort kallar han sommarn, då han måste möta
vintern med toma visthus, och då, säger han, är vintern lång.

Några timmar efter det vi lemnat den Norska renbyn, an-
lände vi till sjön Golma Konagas javre, d. ä. Tre Konungars
träsk. Enligt Lapparnes uppgift skola tre konungarikens grän-
ser hafva fordom här sammanstött, nämligen Rysslands, Sveriges
och Norriges. Härifrån räknas endast en mil till Enare kyrka.
Glädje råder alltid, såväl hos de resande som hos deras skjuts-
karlar, då man, ankommande ifrån söder, inträffar här. Ty nu
närmar sig den 220 verst långa öknen sitt slut. Äfven de, som
annars ej sätta värde på spirituösa saker, vilja gerna här dricka
en glömskans skål öfver fjellfärdens mödor. Nu tages den sista
styrkan ut af de stackars renarne, hvilka varit de oumbärliga
och trogna beledsagarene genom vildmarken. Mot dem finnes
ej mera någon skonsamhet. De må vara aldrig så uttröttade efter
den långa ökenfärden, som alltid tillryggalägges med samma
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renar, slår en livar på sin ren för att skynda på den. Man hör
ett oupphörligt skrikande. Alla bjellror och klockor, som finnas
till hands, har man här hängt på renarne. Under ett bedöfvande
skrammel och oväsende tillryggalägges snart denna sista mil.
Den, hvars ren är svag eller annars tröttnat, blir ohjelpligen
efter, så troget man än följts åt i den vilda ödemarken. Ty här
har stallbroderskapet upphört, och först på marknadsplatsen ger
man åter hvarandra ett vänligt handslag.

Detta är det allmänna intrycket hos de resande. På mig
har detta träsk derjemte utöfvat en dragningskraft och ett in-
tresse af helt annat slag. Huru många gånger har jag icke
under mina sommarbesök i Enare styrt mina steg till detsamma
och dess omgifningar, ehuru vid dess öde stränder ej finnes en
enda menniskoboning, och naturen här ej heller är särskildt
lockande. Träsket omgifves af klen, endast till timmer tjenlig
tallskog, som växer på sandig jordmån. Vegetationen är derföre
äfven i öfrigt mager, och emellan träden är marken betäckt en-
dast af renmossa. Med dessa besök har jag dock icke afsett
att uppsöka de tre rikenas råmärken, hvilka under den Sigismund-
ska tiden skulle blifvit här uppresta. Ändamålet med dem har
varit ett helt annat. Det är minnet af Lapparnes fordna apostel
Esaias Mansueti, som lockat mig hit, der han säges hafva bott
ifrån 1648 till 1661. Huru ifrigt har jag ej under dessa besök
bemödat mig att upptäcka helst något spår efter hans bostad,
icke blott derför att han var min faderfaders faderfader,
utan kanske än mera derför, att han var den första Prest, som
stationerats här norrom fjellryggen för att utsprida och rotfasta
evangelii sanningar bland de då ännu hedniska Lapparne, hvil-
kas kärlek och förtroende han tillvann sig i så hög grad, att de
under de 36 år, han ännu lefde efter sin afflyttning till Kemi-
träsk, årligen der samlades kring honom för att emottaga under-
visning och tröst. Huru glad hade jag icke varit, om jag kun-
nat finna helst någon af hörnstenarne till hans hus. Men för-
gäfves hade jag flera gånger letat efter en sådan. En vacker
sommarafton, då solen strålade röd och glödande i NW och en
högtidlig tystnad rådde öfverallt i omnejden, då endast någon
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vildren eller skygg räf ännu sågs vid stranden släckande sin
törst ur träsket, förmärkte jag omsider på den mossbelupna
marken en upphöjning, som väckte min nyfikenhet.

Jag trädde närmare och fann ett obetydligt stenröse. Med
vemod betraktade jag dessa af mossa öfverväxta stenar, utan att
dock kunna afgöra, huruvida de utgjorde lemningar af eldstaden
i ett boningshus eller, hvilket syntes sannolikare, af en sådan i
en skogsbadstuga. Vid denna usla härd eller någon dylik,
tänkte jag, har Du, vördnadsvärde gamle, kanske här njutit föda
och värme under såväl lugna och lyckliga som under bittra och
mödosamma stunder. Eller hade Du kanske icke någon fastare
och bättre bostad än ett flyttbart tält, liksom de naturbarn, till
hvilkas uppbyggelse Du var hitsänd? Detta sednare synes ock
vara det sannolika, att döma af Domkapitlets i Åbo skrifvelse
af den 28 April 1675 till Landshöfdingen Grraan. Deraf framgår
nämligen att Andreas Palmannus, som förordnats till Pastor i
Enare, undanbedt sig tjensten af orsak, bland annat, att han
befarat sig ,,ther up i öknen af hunger och köld blifva lifvelös,
emedan ther äro inga hus"; äfvensom att jemväl Domkapitlet
ansett sig icke kunna förordna annan Prest till Enare ,,för än
man är försäkrad om predikantens vissa boställe och underhold,
hvilket in antecessum vara bör"; ty »ingen lährare kan man
tvinga dijt att svälta med mindre icke välb. herr Landshöfdingen
förut anstalt gjordt hafr att predikanten i Enare får sig tillredda
nöjaktiga huus och hvad han skall lefva och uppehålla sig utaf *).

Esaias Mansueti var son till Kyrkoherden i Ijo, sedermera
i Sotkamo, Mansuetus Jacobi Fellman. Han blef studentår 1648
och skickades ännu samma år, jemlikt Drottning Christinas be-
fallning, af Åbo Biskopen Isaac Rothovius såsom första Prest
till vår transalpinska Lappmark, med stationsort i Enare, medan
Jacob Lapodius samtidigt förordnades till Kemiträsk, der Prest
tidigare icke heller varit anställd. Ehuru ordet äfven i dessa

*) Jfr Suomi 1846, H:fors 1847, s. 129.
Af samma skrifvelse framgår ock, att man dåmera i domkapitlet

begynt t. o. m. att betvifla ,,om en präst kan stadicht bo i Kemi Lapp-
mark". Esaias Mansueti hade dock bevisat motsatsen. Utgifv.
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trakter redan något tidigare förkunnats, rådde här såväl söder-
som norrom fjällryggen ännu vid tiden för Esaias Mansueti hit-
komst fullkomlig hedendom. Arbetet var således både makt-
påliggande och tungt. Men sedan det omsider lyckats honom
att omvända den beryktade Byåldermannen i Sompio, Lappman-
nen Suas, och denne räckt honom sin hand, kommo äfven andra
i trakten med anhållan om undervisning och dop. Det var äfven
han, som lyckades förmå den sluge Walle, Ålderman i Enare by,
att låta undervisa sig och sitt husfolk i christendomens sannin-
gar, ehuru visserligen först efter segt motstånd. Sedan äfven
Walle blifvit döpt, följde efterhand hela befolkningen på östra
och södra sidan om Enareträsk det af Suas och Walle gifna
exemplet. Så nitisk säges denne Prestman hafva varit att, innan
hans förflyttning härifrån år 1661 till Kemiträsk, der Lapodius
emedlertid år 1660 aflidit, och dit han år 1663 af Biskop Jo-
hannes Elai (Terserus) förordnades till Kapellan, alla Enarebor
voro döpta och de flesta kunde läsa i bok. Anda till år 1669 var
han sedan enda Prest i hela Kemi Lappmark och nödgades om
vintrarna resa der omkring och betjena allmogen i hela sju tings-
lag, nämligen Enare, Sompio, Sodankylä, Kemikylä, Kittilä, Kuola-
järvi och Kitka1). Under sin vistelse i Enare hade han emedlertid
lyckats så väl i sitt omvändelseverk att man ännu anser den bättre
läskunnigheten, som utmärker Enareboerne framför andra Lappar,
hafva sin rot i hans undervisning 2). Gång efter annan hade äfven
Enareboerne, såväl hos Landshöfdingen som inför tingsrätten
uttalat sin önskan att få ,,Mansvetum" tillbaka. Ty Gabriel
Tuderus, som år 1669 vidtog med sin verksamhet som «Lapp
Prest" ;!), ehuruväl en nitisk Prestman, hade genom kanske alltför
stor hänsynslöshet och handgripligheter, hvarom de många klago-

:) Med dessa 7 tingslag afsågs väl områden, som hade hvar sin
lapp rätt? Utgifv.

2) Af G. Tuderi år 1773 i Stockholm tryckta berättelse öfver sin
verksamhet i Lappmarken framgår ock (s. 10—12) att christendomen redan
vid hans första besök i Enare år 1669 var der fullkomligt rotfästad.

s) Så benämnes han i Landshöfdingen Graans resol. på Lapparnes
i Kemi Lappmarck, Sombie och Sådankijle byar besvärspunkter emot Tu-
derus, dat, Torneå d. 27 Decemb. 1671.
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målen emot honom bära vittne, i hög grad ådragit sig Lappar-
nes missnöje.

Tuderus bodde dock icke i Lappmarken, utan i Torneå,
hvarifrån han en gång årligen besökte Lappmarken och äfven
Enare J). Han benämnes i äldre handlingar ock Kyrkoherde
i Sombeå eller Somby (= Sompio), som enligt en Kongl.
Majestäts resolution skulle förses med kyrka, och Kyrkoherden
der vintertid »sittandes vara", men om sommaren förblifva vid
Kitkajärvi (Kuusamo), der en stor stuga skulle upprättas på den
plats, som kan vara Lapparne i Kuolajärvi och Maanselkä byar
mest beqvämlig den tid de om sommaren här idkade sitt fiske 2).
I den resol., daterad Torneå den 3 April 1675, hvari Landshöf-
dingen Johan Fersen utlåtit sig öfver Lapparnes ytterligare be-
svärspunkter emot Tuderus och ifrån livars 6 § sistnämnda
uppgifter äro tagna, heter det under samma § vidare: nOch hvad
som Herr Esaiam anlangar vid Kemiträsk, så kan han om som-
maren ther predika för de Lappar, som komma ifrån andra byarne
att fiska vid Kemiträsk; anbelangandes Lapparnes begäran att
blifva af och qvitte med Hr Gabriel för hans svåra handteringars
skull, i een och annan måtto, så kunna de her om framdeles
svar och underrättelse bekomma". Af samma Graans förenämnda
resol. af d. 27 Dec. 1671 framgår ock att Lapparne redan då
begärt att få blifva vid deras gamla kyrka i Kemiträsk, men
»emädhan Somby och Sådankijle byar liggia i wägnen, enär Hr

J) Att Tuderus ej var stadigt bosatt i Lappmarken framgår äfven
af hans förenämnda ,,Berättelse", s. 29. Jfr för öfrigt om T. Biografinen
Nimikirja s. 715 och Suonien Kuvalehti 1894 s. 91. Utgifv.

-) Ar 1675 synes Tuderus hafva blifvit utnämnd till Kyrkoherde i
Kuusamo. Men äfven derefter torde han hafva bott i Torneå, ehuruväl
hans hufvudstation i Lappmarken torde hafva varit i Sompio, der ruiner
efter en stor Lappby och ett marknadsställe 11 mil norrom Sodankylä
kyrka än visas. Fcrst efter det han år 1684 blef Kyrkoherde i Neder-
Torneå, byggdes nämligen under hans efterträdare i Kuusamo flenricus
Cajanus predikostuga och bostad för Presten derstädes. I sin förenämnde
berättelse, s. 41, talar han dock år 1670 om ..min egen församling i Enare";
men i Domkapitlets nyssnämnda bref af den 28 April 1675 yttras att T. genom
ett Kgl. Br., dat. i Juni 1673, ålagts värda sig om Gudstjenstens hållande i
Enare, hvilket synes antyda att han ej var anställd särskildt för Enare.
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Gabriel på sin fadhers vägnar kommer till dessa byar, alltså
böra de ock honom lydige vara, emädhan han ähr en flitigh och
allvarsam man uti sitt Embete" 1). Emedlertid fortsatte Kapellanen
i Kemiträsk med att betjena äfven Enareboerne, hvilket förhål-
lande fortfor ända till år 1747, då Enare i förening med Utsjoki
fick skild Pastor.

Esaias Mansueti nitälskade äfven för ortens (Kemiträsk) för-
kofran i ekonomiskt hänseende genom att här söka bibringa in-
tresse för och kunskap i jordbruket, i hvilket afseende han ock
lyckades förmå åtskilliga Ijo- och Uleåbor att flytta dit och der
anlägga nybyggen. Efter 49 års nitisk verksamhet i denna höga
nord dog Esaias Mansueti år 1697 i Kemiträsk och begrofs i
församlingens kyrka, under hvars golf hans kropp än ligger
oiormultnad och af befolkningen tros så förblifva ända till dome-
dag, emedan han hölls för en så rättskaffens Gruds ords tjenare
att hans kropp ej behöfde undergå förgängelsens förädling 2). Han
var gift med Lapodii enka, Anna Hansdotter, hvars fader Hans
Larsson hade varit borgare i Uleåborg. Någon annan verldslig
belöning för sin uppoffrande verksamhet erhöll han icke — och
han eftersträfvade kanske icke heller sådan — än denna kapel-
lanstjenst i Kemiträsk, för hvilken, utom 20- senare 30 t:r spann-
mål af kronan, bestämd aflöning icke ens synes hafva varit fastställd,
såsom det framgår af den utaf Biskop Terserus för honom utfärdade
fullmakt. Då dennas innehåll och affattning belyser en förgången
tids åskådning, torde den här försvara sin plats. Den lyder:

Wij Episcopus och Capitulares uthi Åbo doom Capitlet,
Ghiöra witterligit, att Ghudh then aldra högsta genom then

*) I företalet till G. Tuderi förenämnda berättelse, tryckt ett sekel
efter dess tillkomst, kallas han (s. 4) ,,Gomminister i Euara", och i Strand-
bergs ,,Herdaminne" Kapellan i Enare, hvilket ej torde vara riktigt. Fa-
dern var Kyrkoherden i Kemi Johannes Tuderus. Utgifv.

2) ,,Omkring 1821 skall man än funnit denne Lapp-apostels lik
väl bibehållet, då deremot andra yngre lik redan voro förmultnade. Blott
ögon och näsa hade varit något infallne. — En händelse som i mänga
andra länder skulle upphöja, helst en sådan man som Mansuettts varit, till
ett helgon." Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Kemi Lappmark,
H:fors 1828, s. 355.
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timeliga dödhen hafuer kallat utaf thenna Jemmerdaalen Hedher-
ligh och Wällärde D:m Jacobum Erici Lapodium, fordom Cap-
lan uthi Kemiträsk, Så hafua Wij efter R:di D:ni pastoris Con-
sens och lägenheetens yppen warande, sampt och församlingens
begäran efterlåtit, och uthi ställe förordnat Hedherligh och wäl-
lärde D:m Esaiam Mansueti Jåandrum*), att han theras rätta Caplan
vara skall sampt thes kringomligiande lapmark, och honom her
medh Oonfirmera, Hans pligt skall förnämligen her uthi bestå,
att han medh troohet och alfuar, predikar för eder Ghuds reena,
klara, och saligörandes ordh, uthdelar thee högwördighe Sacra-
menten efter Jesu Christi egen instiftelse och ordning, trooligen
drifuer wår Christeliga Catechismi lära, undervisar edher all rätt
sätt till att bidhja Ghudh afton och mårgon, sampt alla andra
Ghudeliga öfningar, besökia the siuka, begrafua the Döda, och
all annor tienst som Embetet wedhkommer trooligen förrätta, så
att han tryggeligen kan svara inför Ghudh, sin förmän och huar
Christen menniskia, Bevijsandes H. K. M:t wår allernådigste
Konungh och sitt fädernes landh all trooheett: förgåandes sijna
åhörare medh ett Ghudheligit exempell, så att the altijdh af
honom mage hafua varm påminnelse tiH tucht och ährlighett.
Man will fördenskull hafua edher alla förmant som widh Kemi-
träsk boendes ähren, at J denna hederliga mannen för edher
rätta predikant ehrkännen, bewijsands honom all lydno och
hörsamheet på embetes wägnar; och såsom han uthdeelar thet
andliga godha, medh lärande och Ghuds ords predijkande, will
man hafua förmodhat, att J huar och eenu låten edher finnas
benägna och godhvilliga, efther rådh och ämbne af rena godh
wilia, medh dett timeliga efther lägenheet försörja. Eder alle-
sammans under Ghuds then aldra högstes beskydd och beskärm
trooligen befalat aff Ulå den 4 Martii Anno 1663.

L. S. Johannes Elai E. A.
Petrus A. Bergius.

Gudmundus Not. Acad. Aboensis.

*) Om Esaias Mansueti jfr för Öfrigt, bland annat, Sjögren a. a.,
Biografinen nimikirja s. 188 och Tengström, Afhandl. om presterliga tjenst-
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Efter att i 76 timmar oafbrutet hafva burit på sig den
yfviga renskinnspelsen, erfar man en behaglig känsla af att
vid ankomsten till Enare kyrka få kasta utaf sig icke allenast den,
utan äfven den än yfvigare björnskinnskragen och Lappmössan.
Här var redan en stor menighet församlad såväl för marknaden
som för begående af Julhögtiden. Folk rörde sig i täta skaror
på marknadsplatsen, der affärerna voro i full gång. Ty en Norsk
Köpman hade redan i några dagar uppehållit sig här, och äfven
en Handlande från Torneå hade nyss anländt. Det föreföll helt
ovant att efter den långa ökenfärden åter se så mycket lif och
rörelse och så många, om ock anspråkslösa byggnader. Utom
sjuttio kyrkstugor finnes här en tingsstuga, en stuga för Presten,
en för Fogden och fyra tillhöriga särskilda Handlande, som be-
gagna dem marknadstiden. Alla äro timmerhus och alla hafva
de spisel af gråsten. Hvarje stuga har ett eller flera fönster,
endast undantagsvis större än en half qvadrataln. Få af dem
äro invändigt så höga, att icke en reslig man med sitt hufvud når
till taket. Välförsedda mot köld äro de i allmänhet icke heller.
Mera än anspråkslös och bristfällig är Prestens bostad, der han
dock skall tillbringa flera veckor under den kalla vintertiden. Dess
beskaffenhet och tillstånd framgår af följande officiela dokument:

År 1828 den 3:dje Martii förrättades af underteknad
Kyrkoherde och Visitator, i anledning af den af det Hög-
vördige Dom Kapitlet anbefallde Proste "Wisitation uti Enare
Lappmarks församling, oekonomisk besiktning å de rum
som vid Enare Kyrka äro uppförde för Pastor Loci räkning.
Vid förrättningen voro närvarande å Krono Länsman J: F:
Högmans vägnar, Gatecheten P: C: Ekdal, samt å Försam-
lingens vägnar Kyrkovärden Isaac Pehrsson Padar, och
befans rummens antal och beskaffenhet vara följande.
l:o) En kammare nyligen uppförd af Spädt Tall timmer,

4 aln. 2 tum hög ifrån Golfvet till mellantaket, samt 7 aln. bred,

göringen m. m. III., s. 503 ff., 512 och 528. Öfver sin verksamhet der uppe
har han, såsom af Nils Fellmans ofvaaintagna berättelse framgår, skrifvit
en relation, som dock veterligen ej finnes i bebåll. Han benämndes äfven
Ijåander efter sin födelseort Ijo, stundom ock Bothniensis. — Utgifv.
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4 aln. 14 tum lång inom knutarne. Gålfvet af Lösa smala och
med yxa klufna plankor. Skurtaket och det Enkla mellantaket
på hvilket sistnämda Torf är satt, är af klufna bräder. Fenstret
1 1/4 aln högt, samt 15 tum bredt, är insatt i väggen utan bågar,
och Kammare Dörren af Klufna och hyflade bräder. Spisen af
Gråsten utan Spjäld. För öfrigt är rummet i anseende dertill
att det är illa upptimrat och mössjatt, så dragfullt att det ej utan
risque för hälsan kan bebos. Vid starkare köld kan man ej bärga
sig häruti utan att vara väl påpällsad. Då Eld uppgöres i Spisen,
hettar elden för mycket ur den stora Spisen den delen af kroppen,
som är till spisen vänd, då motsatta delen stelnar af köld.

2:o) En Stufva framföre ofvanbeskrefne Kammare, 4 aln. 2
tum hög ifrån Gålfvet till mellantaket, 7 aln. bred samt 5 1/2

aln. lång. För öfrigt är så väl skur som mellantaket, Fenster,
Spis, Dörr, Gålf m: m: af lika beskaffenhet som uti inre rummet.
Andra Inventarier sades ej finnas än 2:ne dåliga Bord, en Säng,
samt en gammal Bänk.

Att vid denna besiktning sålunda aflupit betyga år och dag
som åfvan:

C. A. Castren.
Kyrkoherde.

P. C. Ekdal. Isaak Pehrsson Padar.
Bomärke.

Likalydande med originalet intyga:

E. V. Castren. Joh. Leon. Gumerus.

Med uppriktig glädje och välvilja emottogs jag här af Lap-
parne, hvilka icke ville tro sina ögon, då de åter sågo mig bland
sigw Ty ett rykte hade redan gått, att jag icke mera befann
mig bland de lefvandes antal. Min af sjukdom osäkra gång, då
jag reste härifrån, hade blifvit stadig, mitt bleka ansigte hade
återfått sin förra friska färg och min kropp sin förra volum.
En af Lapparne yttrade skämtsamt att jag borde träda fram till
brasan på det att han riktigt måtte få öfvertyga sig om att jag var
Presten. Icke utan tillfredsställelse fann äfven jag mig åter omgifven
af dessa enkla välvilliga menniskor. Jag kände mig vara hemma.
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Sedan såväl Julhelgen som fjerde Böndagen firats, barndop
och vigslar förrättats samt Lapparne firat sina christnings- och
bröllopsgästabud, afreste jag härifrån fjerde dag Jul strax efter
middagen till Utsjoki. Paksu-ednam, landet med grof och tät
skog, fem mil härifrån, var utsedt till nattqvarter, hvilket på
förhand beställts hos en der bosatt Lappe. Jag reste i sällskap
med nästan hela Utsjoki menigheten och 3 ä 4 gånger så många
Norska Lappar. Tåget bestod af icke mindre än tre- ä fyra-
hundra pulkor och ahkior, inberäknadt dem, der ingen satt, och
deras antal var betydligt. Den, hvars ren var lat eller trött-
nade, for man förbi, om terrängen sådant medgaf. Men då renen,
såsom bekant är, köres med blott en töm och ej heller är så
väl dresserad som hästen, har man ofta svårt att komma förbi
den som åker framför, om han icke låter sin ren stadna eller
annars är dervid behjelplig. Om jag eller min ren var igen-
känd, eller min förkörare, såsom någon gång hände, ropade:
,,Presten kommer", hjelpte man mig artigt förbi. Prestens eller
öfverhufvud Herremannens yttre beklädnad på fjellfärder vinter-
tid skiljer sig icke från Lappens, och äfven ansigtet har man
då så betäckt, att föga deraf synes, utan är det egentligen af
det grannare åkdonet och renklockan man kan sluta till att den
som sålunda färdas ej är Lappe. Öfverhufvud är ock Lappen
angelägen om att den resande, som han skall föra fram, på sin
ren har en stor klocka, på det att hans förkörare må, utan att
behöfva beständigt se bakom sig, veta om den resande följer
efter. En skjutskarl, som lemnar den resande efter sig, har
nämligen, om denne förvillas, att för detta utstå ett straff af
trettio par spö, och om den resande genom hans förvållande om-
kommer, skall skjutskarlen gifva lif för lif, enligt Kongl. M:ts
bref till Landshöfdingen i Yesterbotten af den 30 Nov. 1743.

Lapparne anse det dock öfverhufvud påkalladt att Presten
färdas i prydlig släda och med grannt utstyrd ren. Är hans
åkdon i deras tycke för simpelt för honom, tager man för hans
räkning fram det bästa man har, eller skaffar man det åt honom
af någon annan. Sådant hände äfven mig under mitt första år
i Lappmarken. Andra dagen efter min första ankomst till Enare,
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då jag skulle resa till begravningsplatsen, fann jag min ren vara
utstyrd med i silfver broderadt bälte och klockband, hvilka
Lapparne för ändamålet lånat af en Norsk Köpman, som befann
sig på platsen. För att ej framdeles behöfva bereda dem bry-
deri i detta afseende för min skull, köpte jag dessa grannlåter
för 8 Rd:r Specie, hvaröfver Lapparne voro mycket belåtna.

Resan fortgick angenämt i det klara månskenet. På trä-
sken sprungo ofta 10 å 15 renar i bredd, alla utstyrda i sin
julgrannlåt jemte bjellror och klockor, af hvilkas klang skogar
och berg gåfvo genljud. De snälla renarne, uppmuntrade af
denna musik, voro muntra och lifliga samt sprungo så raskt att
jag trodde oss ännu icke hafva tillryggalagt mera än halfva vä-
gen, då en bekant Norsk Lappe, som färdades i bredd med mig
yttrade: wdet går bra, käre Par; vi hafva kun en qvart mil till
Paksu-ednam".

Snart hördes ock hundskall och eldgnistor flögo emellan de
raka tallarne. Vi voro framme. På flammande stockeldar hängde
här redan en hel mängd grytor. Många hade hunnit fram före
mig och tagit här nattqvarter. En liten stuga, som fanns på
stället, inrymde endast få. Utanför densamma voro emedlertid
en mängd dels egna, dels Norska Lappar samlade och erbjödo
mig sina tjenster. Någon höll i min ren, andra löste de bandr

med hvilka jag var fastad vid pulken, och några stodo derinvid,
beredda att hjelpa mig upp ifrån densamma. Genom den låga
dörren mera kröp jag än gick in i stugan, som var så låg att
jag der endast under kroppåsen kunde stå rak. Den var upp-
fylld af menniskor, och på spiselhällen stodo så många grytor
som der kunde få plats. Sängstället till höger fram i stugan
hade husvärden likväl förbehållit för min räkning, och han sade
sig hafva suttit der hela aftonen på det att ingen skulle kunna
intaga detta, för mig reserverade ställe. Såväl han som Lapp-
allmogen ursäktade sig för att så många funnos i rummet. En-
dast en trakterad Norsk Lappe utlät sig härvid, att äfven han
vore resande och hade kommit tidigare samt behöfde värma sig
lika väl som Herr Presten, helst han kört upp väg för Herr
Presten. Men då jag helt lugnt härtill genmälde, att sämjan
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väl ger rum, blef han förlägen, och den ena efter den andra
kom till mig med anhållan, att jag ej skulle fästa mig vid
hans framfusiga beteende. En gammal onkel till honom sade:
fltag icke illa upp, käre Far; han var fordom en beskedlig Gutt
(gosse), men han blef tagen till soldat och har i denna egenskap
tjenat på Vardöhus fästning samt tycker sig derför vara litet
mera än vi andra, sedan han burit kronans rock och gevär.
Han har väl der lärt sig skryta, ehuru han ej blifvit bättre man
än vi andra Lappar".

Under Julhelgen unnar man sig ej mycken hvila i Enare,
utan använder hellre den tid man är ledig från embetsgöromålen
till samtal med Lapparne, af hvilka man ser mången blott denna
enda gång om året. Jag längtade derföre att komma till lugn
och ro på det af husvärden så manhaftigt och troget för mig
bevarade stället, å hvilket min fäll och min filt utbreddes och
der jag hade det beqvämt nog. Värden hade emedlertid låtit
tillreda åt mig en efter sina förhållanden god och välsmaklig
måltid, bestående af färsk lake och lefver samt rentunga. Bröd
och smör hade jag med mig. Aftonvarden intogs; hvarefter en
värdens tio år gammal flicka, som nästföregående år till belö-
ning för god stafning af mig erhållit en Kateches, förhördes och
befanns kunna den utantill. Någon tid användes ännu till sam-
tal, under hvilket jag fick besvara en mängd frågor i religion,
ekonomi, physik och rörande polisväsendet m. m. Jag satt här-
vid på min lafve, de öfrige på golfvet med benen i kors under
sig. Sedan alla, som befunno sig i rummet, omsider bespisat sig
och husbonden med rörande omsorg frigjort mina öfverplagg och
mina Lappskor från snö, torkat de sistnämnda framför brasan och
i dem insatt torrt lappskogräs samt sörjt för att min pulke, i
händelse af oväder under natten, ej skulle fyllas af snö, voro vi
färdiga att gå till hvila. Så många som utrymmet medgaf lade
sig på golfvet, jag på min lafve, och husets bästa kunder på de
två andra dylika, som funnos i rummet. Men det stora flertalet
tillbringade natten under bar himmel, liggande vid stockeldar,
utom några, som tagit plats emellan stugans väggar och snö-
drifvan. Lapparne här äro ej så vana vid och angelägna om att
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tända stockeldar, som Finnarne, emedan de ofta bo på trakter,
der sådana, i brist på skog, icke alltid och ofta endast med stort
besvär kunna åstadkommas. Ryska Lappar begagna icke heller
stockeldar. Stugan hade enkelt tak, såsom alltid är fallet med
Lappstugor, och jag hörde mången under natten klaga öfver köld,
hvilken dock icke generade mig, välförsedd med kläder som jag var.

Tidigt på morgonen tändes åter brasa. Några hustrur,
som hörde till sällskapet, samlade sig kring den och uppvärmde
framför den hvitmossa till bädd för sina späda barn, som de
hade i wkomsion", i hvilken de fört dem med sig till Enare, der
de nu blifvit döpta. Temmeligen tidigt på morgonen eller emellan
(i och 7, hvilket här anses för tidig morgonstund under denna
årstid, hvaremot midnattstiden ej anses vara sent på aftonen,
afreste vi efter att hafva tagit afsked af vår tjenstvilliga värd,
som här lefde nöjd och belåten, ehuru hela hans egendom bestod-
i 12 renar, stora och små sammanlagdt, 6 får och en hund samt
några små nät och en liten not. Till Mjerasjavre kåtan, en af
Utsjokiborna för resandes räkning uppförd skogskåta, dit vi äm-
nat oss till natten, sades vägen vara alldeles obanad. Vi hade
dit 5 mil, och man befarade att vi under sådana förhållanden
ej skulle hinna fram på en dag. Efter någon öfverläggning be-
slöts derföre att taga vägen genom en renby i fjelltrakten, hvari-
genom färden till Mjerasjavre väl blef 2 mil längre, men i stäl-
let skulle man få begagna 4 mil, eller kanske mera, uppkörd
väg. Häri låg kanske ock någon biafsigt hos mina skjutskarlar,
hvilka möjligen sålunda hoppades komma, såsom det heter, »till
färdig eld" och förplägas i renbyn. Föret var emedlertid godt.
Sedan vi rest 1/8 mil begynte skogen att glesna. Ett par orrar
och hjerpar voro synliga, men här uppgafs ock gränsen vara för
deras framträngande mot norr, likasom ock för tjäderns. Nord-
ligare sades de icke bygga bo, om de ock någon gång visa sig
der. Furan försvann, björken blef tjockstammig och kort och
slutligen krypande, och snart befunno vi oss på en myra, der
endast videbuskar, odon och andromedor här och der tittade fram
under snön, på hvilken sprungo hvitklädda ripor, hvilkas egent-
liga fädernesland vi nu nalkades. Fjellets kala hjessa framträdde



— 488 —

mer och mer, och vi närmade oss tomhetens land. Vi hade
nyss sett träden ersättas af buskar, och nu voro äfven dessa
nästan försvunna. Det bar af backe upp, backe ned. Någon
gång voro dessa så branta att renen ej orkade draga mig
uppför dem, utan jag måste gå, hvilket högst illa berörde Lap-
parne, som yttrade att det vore skam för de skjutsande att Pre-
sten måste gå till fots om vintern. Den bästa renen, som hos
sällskapet fanns att tillgå, spändes för min pulke, och jag be-
höfde ej vidare besvära mig med att stiga upp i backarne. Vi
befunno oss högt uppe på fjellet, då vi hörde hundskall, renar
begynte blifva synliga och vi voro vid renbyn, efter tillrygga-
lagda 4 mil. Der fannos blott två tält, begge af vadmal, hvilka
voro uppslagna i en grop, der buskar växte vid en bäck, som
flöt ifrån fjellet. Utanför det ena af tälten såg jag en murken
fururot. På min fråga, från huru långt af stånd den hemtats,
svarades: ,,nog är den tagen här i nejden, ehuru nordan vinden nu-
mera ej låter furan växa här uppe, troligen för våra synders skull."

Mina skjutskarlar hade beräknat rätt. Här måste ätas.
Det anses för oartigt, om en Renlappe ej bjuder den resande
mat om vintern, och en Fiskarlappe om soinmarn, och för än
oartigare att försmå det värden i sin välvilja ställer fram. Äfven
här skulle dessutom ett barndop förrättas. I det ena tältet bodde
två hushåll och uti det andra ett. Alla tre tillsammans sades
de ega emellan tre- och fyratusen renar, hvilka det gällde att
här hålla tillsammans och skydda för varg. På fjelltrakter göra
ej andra odjur, såsom fjellfras och björn, denna årstid skada på
renhjordarne, den förre i brist på lämpliga ställen till försåt,
och björnen, emedan haii nu ligger i sitt ide. Den sistnämnde
går dessutom ej längre upp mot Norden och ej högre upp på
fjellen, än der furan växer. I dessa Lappkojor åhör man gerna
och uppmärksamt Presten. Han behöfver ej flera gånger upp-
repa det sagda. Den sats han en gång uttalat, kan han efter
flera år få höra oförändrad återgifvas af sina åhörare. Här fanns
en 75-årig gumma, hvilken än kom i håg mycket af hvad den
fordna Missionären Sandberg talat och lärt i hennes barndom,
och än kunde hans Kateches utantill.
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Måltiden var i ordning, och högst behöflig var den äfven.
Ty vi hade på morgonen afrest utan att hafva ätit frukost, och
tre mil återstodo än till kåtan, der nattlägret skulle tagas. Största
delen af vårt ursprungliga ressällskap hade väl efterhand skilt
sig ifrån oss, men vi voro dock ännu så många, att ingen be-
farade att vi skulle förvillas, om himmelen blott höll sig klar.
Ty de flesta af sällskapet hade rest denna väg redan förut, och
vid klar himmel förlorar Lappen ej lätt den rätta kursen på en
trakt, der han en gång färdats. Han känner då höjderna, och
vet undvika branter och fördjupningar. Vi hade rest öfver åt-
skilliga myror och höjder, och man förmodade oss ej hafva stort
mera qvar till Mjerasjavre kåtan än en half mil, då renarne, som
sprungit i djup snö, tröttnade och vi måste stadna för att beta
dem. Vi sjelfva tuggade litet torkad sik, som en af skjutskar-
larne trakterade oss med. Efter en kort rast fortsattes resan,
och vi begynte att sänka oss nedför fjellet, allt ännu i klart
väder. Men i ett nu — det var midnattstid — mulnade det till.
Skjutskarlarne förlorade kursen, och vi hamnade i en djup däld,
lik en ofantlig kopp. Våra trötta renar förmådde ej draga oss
och vårt bagage uppför dess branta sluttningar. De begynte
dessutom att flåsa, och vi ansågo det derför vara bäst att stadna
här, tills det ljusnade; ty luften var här mildare än uppe på
höjden, och äfven renmossa fanns att tillgå. Om morgonen, då
man bättre kunde se, beräknade vi gropens djup till 150 fot
och funno att, om här ej varit så ymnig snö, vår färd till dess
botten kunnat blifva ganska äfventyrlig. I den mjuka snön gick
det deremot nu långsamt ned, ehuruväl det någon gång hände
att pulken skrann förbi renen, som dock genom att streta emot
hindrade den att hejdlöst fara ned. Vårtiden skall här vara en
djup insjö, som dock om sommaren torkar ut.

Vi hade sofvit här skäligen godt, men det var endast med
stor möda vi kommo härifrån upp. För renarne gick det dock
lättare än för oss, som måste draga upp våra ahkior en om en.
Då vi på morgonen anträdde vår färd, bar det af utför fjellet
öfver nog höga afsatser. Vi hade nämligen föregående afton tagit
kurs för mycket åt norr, och fingo derföre Utsjoki elf i sigte en
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hel mil norrom kåtan. Men att här komma ned till elfdalen var
icke det lättaste, ty stränderna voro branta. Utför sådana fjäll-
branter rinner ofta vatten, som sipprar ut från bergets gömmor,
stelnar till is, som vanligen är så hal, att både renar och
menniskor .äro i fara att halka ned i djupet, eller ock fastnar
ahkion under blid väderlek i issörjan, som bereder en svårigheter.
Vi kommo likväl lyckligt ned på elfven och anlände strax på
eftermiddagen till Matts Kassajalge eller Aikio, som bebor den
snyggaste stuga, man på orten anträffar. Han är Fiskarlapp
och ägde icke en enda ren eller ett enda husdjur, icke ens hund
eller katt, men ansågs dock för välmående, emedan han aldrig
saknade fisk. Om sommaren insamlade han betydligt hjortron
och skohö. I utbyte mot dessa artiklar och bräder, som han
bilade af vid elfstranden växande små tallar, skaffade han sig
slagtrenar och mjöl, hvilket han efter behof utblandade med furu-
bark. Han trakterade mig med hjortron, som hans hustru fram-
hemtade på en porslinstallrik. Efter här i hast intagen måltid
af färsk Poreli bröto vi upp och stadnade efter två mils färd
utanför min reskamrat Kronolänsmannen Högmans bostad, der
vi. förfriskade oss med hans alltid goda kaffe, en dryck, som
kommer äfven här i Norden alltmera till användning och vid Is-
hafskusten redan dageligen fortares af de der fiskande Nordmän-
nen. Efter en half timmes hvila satt jag åter i pulken, och vid
midnatt anlände jag till mitt hem. Ingen syntes till på mark-
nadsplatsen *), men väl förmärktes der spår efter menniskor och
renar, ett tydligt bevis på att folk var här församladt. Min
brasa hade knappt hunnit flamma upp, innan året 1828 var
till ända.

*) Vid Utsjoki kyrka torde icke hafva hållits marknad. Men, enligt
hvad jag funnit af en anteckning i manuskriptsamlingen, lärer det vara
vanligt här uppe att benämna kyrkplatser äfven marknadsplats, emedan
marknader i äldre tider vanligen höllos invid kyrkorna.

Utgifv.



Tionde året.
1829.

JUaxfisket i Tana elf hade det föregående årets sommar miss-
lyckats. Den dåliga fångsten härrörde ej der af att lax ej skulle
uppstigit i elfven, utan företrädesvis deraf att regn och fjellflo-
der ofta ej allenast skadat, utan till och med förstört laxpatorna.
Torskfisket i hafvet utföll dock skäligen tillfredsställande, renarne
trifdes väl, och tillgången på vraklax, räfvar och snöripor var
god, hvarföre en och hvar här i Utsjoki dock hade sin tarfliga
utkomst. Utom pelsbärande djur, hufvudsakligast räfvar, om-
fattar Utsjokibons vinterfänge på land endast ripor, på hvilka
foglar här vanligen är riklig tillgång. En här bosatt familj, be-
stående af mor och dotter samt en 17-årig son, hade vid vin-
terns inträde haft endast föga besparing af sommarfisket. Men
sonen hade fångat så många af dessa foglar, att han kunde för-
yttra sju lispund fjäder, för hvars pris, i förening med afkom-
sten af tre kor, familjen ifrån Finnmarken erhöll tillräckligt mjöl
och andra förnödenheter för vintern. Lappen är väl van att om
vintern lefva hufvudsakligast af kött och om sommaren af fisk;
och dermed är han i allmänhet förnöjd. Dock köper han dertill
gerna litet mjöl och gryn, om hans tillgångar sådant medgifva.
Ripan är likväl en mager spis, om man ej är i tillfälle att till-
reda den med litet smör eller annat fett, eller i förening med
ren- eller fårkött. Men i brist på sådant fortares den enbart.
De ripor, som fångas om qvällen, anse Lapparne vara smakligare
och saftigare än de som fångas om morgnarne. Hvad som må
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vara grunden för denna uppfattning och huruvida den har skäl
för sig, lemnar jag derhän. Men det vissa är, att en om qvällen
fångad ripa väger mera än en som fångats tidigt på morgonen,
innan hon hunnit bespisa sig.

I slutet af Februari inträffade jag i Enare. Sistförlidna
sommar hade gifvit Enareboerne riklig fångst, hvarföre ej heller
de nu leclo någon brist. I Enare mötte mig den sorgliga under-
rättelsen, att min i Rovaniemi bosatta ålderstigna moder der afli-
dit, och att jordfästningen var utsatt till den 5 April. Sedan
jag i medlet af Mars afslutat min tjenstgöring i Enare, afreste
jag derföre till Rovaniemi, en sträcka af 46 mil, och efter att
der hafva bevisat min moder den sista tjensten vidare till Uleå-
borg för att uppbära min aflöning. Derifrån hoppades jag att
ännu med vinterföre kunna återvända till Utsjoki. Våren hade
emedlertid redan gjort så stora framsteg, att jag ej mera vågade
taga vägen öfver Finska Lappmarkens fjelltrakter, utan beslöt att
färdas genom Ryska Lappmarken. Jag afreste från Uleåborg
den 23 April. Min resa var afsedd att gå öfver Hyrynsalmi,
Vuonis och Tuoppajärvi till Kandalaks och derifrån vidare längs
Imandra sjö och Tuloma elf till Enare. Denna väg är endast
obetydligt längre än den öfver Finska Lappmarkens fjell och ök-
nar, hvarest många åar och bäckar denna årstid kunnat icke
allenast bereda mig stora svårigheter, utan till och med tvinga
mig att för någon tid qvarstadna på någon fjelltrakt. Jag hade
äfven hoppats att på denna östra väg kunna begagna mig af
glanskis icke allenast på insjöar och floder, utan äfven på Hvita
hafvet. Men i anseende till inträffade starka snöfall, nödgades
jag snart afvika från denna väg, som väl hade varit den kor-
taste, men ledde öfver mycket glest bebodda trakter. Jag inslog
derföre den mera trafikerade vägen öfver Puolango, Hyrynsalmi,
Vuokki, Vuokkiniemi, Jyvälaks, Uhtua, Jyskyjärvi, Paanajärvi
och Usmanala byar till staden Kem vid Hvita hafvet. Om jag
kunnat resa ifrån Puolango direkt till Suomussalmi, utan att
passera genom Hyrynsalmi, hade min resa väl blifvit något kor-
tare, men detta vågade jag ej för förets skull, emedan äfven
denna väg endast sällan befares.
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Den af mig begagnade vägens längd anses utgöra från Uleå-
borg till Kem omkring 52 mil, eller 25 mil från Uleåborg till
Kivijärvi, första by på Ryska sidan, och derifrån 27 mil till
Kem1). Då båtleden från Uleåborg till Kajana utgör 15 mil
och derifrån till Kem 47 mil, vare sig att man färdas längs
Hyrynsalmi vattendragen eller längs dem, som genomlöpa Sot-
kamo, Kuhmoniemi och Lentua, hvilka begge sedan uråldriga
tider för färder till Uleåborg begagnats af inbyggarene i Kem
och i de stora Ryska byarna Uhtna, Jyskyjärvi, Paanajärvi m. fl.,
är båtleden således endast 10 mil längre än nämnda landväg.
Vattendragen på begge sidor om landtryggen komma der hvar-
andra så nära, att den sträcka, på hvilken båtarna måste dragas
öfver land, vid högt vattenstånd ej lärer på någondera leden ut-
göra mera än 1/4. mil. Dessa båtleder skola dock vara högst
besvärliga, emedan svåra forsar förekomma såväl på den Finska
som på den Ryska sidan 2).

I anseende till det redan dåliga föret anlände jag till Hy-
rynsalmi först den 27 April, ehuru jag allt sedan min afresa
från Uleåborg färdats o af brutet både natt och dag. På dessa
aflägsna och glest bebodda trakter i det s. k. Kajana län, der
Presten vid behof måste uppsökas på flera mils afstånd, blef jag,
oaktadt min brådska, ofta uppehållen af barndop, hvarom man
anmodade mig. Ty på hvarje ställe, der jag bytte om häst.
önskade man veta hvem jag är, hvart jag reser, hvarifrån jag
kommer, och hvarför jag tagit denna väg m. m.; och sedan man
sålunda fått kunskap om mitt kall, ville man begagna sig af

!) Till ledning för dem, som möjligen hafva behof af att resa
till Kem, må här antecknas att jag färdades öfver Juurus, Syväys, Sangi,

'Juoskana, Särkijärvi, Puolango, Hiienvaara, Varpuvaara, Kurto, Laattaja.
Peltola, Hyrynsalmi, Hoikka, Kerälä, Ålande, Mäkelä, Järvelä, Mutka.
Vängänvaara, Pussila, Viangi, Vuokkiniemi, Jyvälahti, Uhtua, Luusalmi,
Nurmilaks, Jyskyjärvi, Suopasalmi, Paanajärvi, Vuojärvi och Usmanala.

2) Én annan bfitled, som af Ryska Karelare begagnas för färder till
Uleåborg, är längs Oulanganjoki och Paanajärvi, Suolijärvi m. fl. till Jy-
miskö å, längs denna till Kemiträsk och vidare utför Kemielf. Äfven här
har man att passera öfver landtryggen. Sedan detta skett befinner man
sig vid Suolijärvi.
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mitt biträde, der sådant behöfdes. Artig var man öfverallt. Ty
i hvart hus, som jag besökte, ansåg man sig vara skyldig att
med mig underhålla samtal. Der husbonden ej var hemma, ville
man åhvälfva hvarandra denna pligt. Ofta hörde jag, huru en
hviskade till en annan: ,,tala Du". Vid min ankomst fick jag
dock sällan svar på en af mig framställd fråga, innan jag be-
svarat de nyssnämnda spörsmålen och dertill ännu den vanliga:
,,hvad hörs?"

På ett ställe, der jag beklagade mig öfver det dåliga väg-
laget, utlät sig en: ,,om Herrn rest ,,Rankanpäivän aikana", hade
föret varit godt." Men då jag ville veta, hvilken tid dermed
afsågs, fick jag ej annat svar än: ,,silloin kun oli Rankanpäi-
vät". En tillstädesvarande vandringsman, som här sökte arbets-
förtjenst och tyst åhört samtalet, upplyste mig nu om att Rankan-
päivät var en sådan årstid, då ett nedfälldt träd, som af afton-
solens sista strålar träffas i stammens längdrigtning, af den upp-
gående solens första strålar belyses lika ifrån trädets motsatta
ända. Jag erfor vidare att man hade Rankanpäivät både höst
och vår (Syys- ja Kevät-Rankanpäivät). Härmed åsyftades således
dagjemningstiden.

Inbyggarene i Kajana län äro afkomlingar hufvudsakligast
af Bjarmer, men ifrån Kajana stad nedåt är Savolakska racen
den öfvervägande, och ifrån samma stad uppåt Hyrynsalmi den
Karelska. Vid träsken samt i aflägsna skogstrakter och åt Suo-
musalmi sidan märker man tydligast spår af Karelskt element.
Att Lapparne fordom, ensam eller i blandning med andra
Finska folkstammar, bebott trakten, skönjes tydligen af många
namn på orter, vattendrag och berg, ehuruväl dessa namn till
stor del äro modifierade efter nuvarande språkbruket här. Ett
bevis härför är äfven förekomsten af sådana gropar, i hvilka
Lapparne fordom fångat vildrenar. Det bestyrkes äfven af sagor
och berättelser. Denna trakt ansågs ock än i Konung Gustaf
den I:s tid, då den räknades till Limingo socken, som Lapp-
mark, ehuru den redan då hade att uppvisa några Finska kolo-
nister, hvilkas antal af denne Konung ökades. Den första kyrka
byggdes här år 1560 på en holme i Uleåträsk, Manamansalo
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kallad. Men under krigsoroligheterna i Konung Johan den III:s
tid blef kyrkan år 1590 af fienden uppbränd och trakten öde-
lagd. Enahanda öde träffade orten ofta under fejdetiderna, sär-
deles i Zar Ivans tid, och först Carl den IX lät åter befolka
denna landsända och här uppföra ett nytt predikohus i Paldamo.
Länge kallades orten Uleå erämark och Uleåträsk pastorat, eme-
dan inflyttningar hit mest skedde från Uleå. År 1647 utbröts
Sotkamo till skildt pastorat, och Uleåträsk pastorat fick då nam-
net Paldamo, af Peltomaa, der man först begynt med åkerbruk.
Af dessa två socknar bestod Kajana län ända till år 1786, då
Hyrjnnsalmi skildes från Paldamo såsom eget pastorat.

Carl IX, hvilken i sin titel införde epitetet wde Cajaniters
Konung", lät här, på en holme i Ämmä fors, bygga en fästning,
benämnd Kajanaborgs slott, hvilket slott genom Riksdrotset
Grefve Brahes föranstaltande kom så i stånd, att det först efter
långvarigt och hårdnackadt motstånd af dess 50 mans besättning
år 1716 med möda intogs af Ryssarne under General Tschekins
befäl. Detta slott, hvaraf ruiner än finnas qvar, ligger midt emot
Kajana stad på en holme i en brusande ström. Den ryktbara
Svenska historiografen och fordna busen i Upsala Consistorium,
Rudbecks och Tegels kraftige motståndare, Johannes Messenius,
satt här såsom statsfånge i 19 år, sedan han den 20 Augusti
1616 dömts till lifstidsfängelse. År 1635 frigafs han mot vilkor
att han skulle utlemna sitt Historiska arbete Sconäia illustrata.
Likväl ålades honom att under ett slags polisuppsigt lefva sina
återstående dagar i Uleåborg, der han den 8 Februari 1637 än-
dade sina oroliga dagar. Han anförde ofta klagomål emot länets
Höfdingsmän, särdeles Erik Hare, af hvilka han ansåg sig illa
behandlad; och detta gjorde han kanske icke alltid utan skäl.
Åtminstone voro ännu i början af detta århundrade såväl i Uleå-
borg som i Kajana många berättelser gängse, som icke voro
hedrande för Hare, ehuru det å andra sidan ej torde vara svårt
för en missnöjd statsfånge att få rykten i omlopp och utom-
stående stämda för sig. Emedlertid skall Messenius påstått till
och med att hans nödigaste behof ej blefvo tillfredsställda.
Det årsunderhåll han skulle bekomma, räknadt från Johannis
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till Johannis, finnes dock bland i Senatens arkiv förvarade hand-
lingar af honom qvitteradt för särskilda år. Uti räkenskaperna
upptages Messenius till årskost följande poster: 30 tunnor spann-
mål, 6 S * ) humbla, 6 W salt, 6 % smör, 33 S 12 mkr kött, 9 %
fisk, 3 tunnor strömming, 12 får och 24 höns, hvilket allt han
skriftligen erkänner sig hafva emottagit.

Kajana län, som sträcker sig ända till landtryggen, är Fin-
lands kanske fattigaste bygd. Vidsträckta sandåsar upptaga en
stor del af dess yta, hvarföre äfven ängslägenheterna äro dåliga.
Under sådana förhållanden, och då frosten derjemte är en ständig
gäst, kan åkerbruket icke bereda odlaren välstånd. Medlen för
sin utkomst söker derföre befolkningen företrädesvis ur skogen
och vattnet. Tjära, som är ortens hufvudsakligaste förvärfskälla,
tillverkas här jemförelsevis mera än i någon annan del af landet.
Mången bonde afyttrar deraf årligen mera än hundra tunnor, men
inkomsten deraf är ganska klen. Varan transporteras under tu-
sende faror och med otroligt besvär på elfsbåtar, inrymmande
20 ä 25 tunnor, längs Kianclo, Kajana och Uleåelfvar samt Uleå-
träsk till Uleåborg, der den säljes. En sådan resa tager flera
veckor i anspråk, ty återfärden uppför strömmen är högst an-
strängande. På sjö- och myrmalmer finnes väl riklig tillgång,
blott de kunde med fördel tillgodogöras, och äfven kopparmalm
är här och der anträffad. Då likväl spannmålstillförseln årligen
är större än att den med ortens hufvudartikel, tjäran, kan utjem-
nas, hafva härifrån ofta betydliga utflyttningar skett både åt
öster och åt vester. En icke obetydlig handel bedrifves öfver
denna landsdel med de Ryska Karelarene och orter vid Hvita-
hafvet. Trakten besöktes år 1622 af Konung Gustaf II Adolf
och 1819 af Kejsar Alexander I.

Jag reste icke här för att samla runor och sånger, hvilket
min tid icke heller medgaf. Men den erfarenhet gjorde jag, att
ju mera jag närmade mig höglandet, desto allmännare blef sån-

Med & torde här afses lispund. Utgifv.
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gen. Den skållade från gården, när jag var inne, och från rum-
men, när jag var ute. Bad jag dem sjunga, medan jag väntade
på att få häst, då sjöngo mot en ringa ersättning af några kopek
både unga och gamla, både män och qvinnor — flickorna mest
bröllops- och begrafningssånger. Denna vana att sjunga, hos
qvinnorna när de spunno, och hos männen då de bundo nät
eller skötte andra lättare sysslor eller voro i rörelse, märkte jag
på vår sida om gränsen först på Järvelä, hvarifrån den fortfor
österut ända till Jyvälaks på Ryska sidan, der den upphörde.
En och annan sångare fanns väl äfven lägre ner mot Kemelfven,
men jag hörde ej dem sjunga oanmodade.

I dessa högländer, isynnerhet i Vuokki och Vuokkiniemi,
lefva än på folkets läppar otaliga sägner och sånger om förfä-
drens hjeltedater, åskådning och tro. Vid härlig och klar himmel
öfverskådade jag länge från höglandets ås Finlands och Kyss-
lands gränseorter, detta sångens hemland, under det min skjuts-
karl berättade mig åtskilligt om de blodiga bragder inbyggarene
på ömse sidor om gränsen i vild fejd fordom utfört mot hvar-
andra. Denna den Finska sångmöns klassiska jord upptages,
börjande från Puolango, af ständigt grönskande, olika formade
kullar och höjder och emellan dem afrundade stilla sjöar, om-
kransade af härliga löfträd. Då man närmar sig den fordna
riksgränsen, som är just denna höglandets ås, ser man dessa
kullar omslutna af små åar och bäckar, infattade i en smal ram
af vide, try, hägg och björk, emellan hvilkas veka stammar
vattnet flyter fram under det tusende fåglar med sin sång accom-
pagnera dess sorl. Långt borta på begge sidor om denna ås ser
man i aflägset fjerran stora vattenmassor, förenade till vidsträckta
vattendrag, och vid deras stränder enstaka gamla byar, hvilkas
inbyggare, hänryckta af den förtjusande nejden, föga bekymra
sig om denna verldens goda, utan lefva vid minnet deraf, huru
deras förfäder vid klangen af Väinämöinens här vid nPohjolan
portti" qvarlemnade kantele, besjungit sina gudars, sina hjeltars
och sina fäders bedrifter samt sina bröders bragder, eller vid
dess toner i qväden gifvit uttryck åt sina känslor af glädje och
sorg. Såsom bevis på huru gammal och ursprunglig åskådnin-

32
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gen hos befolkningen här ännu är, må anföras att, då jag i
Vuokkiniemi frågade en äldre man, hvad han trodde om verldens
skapelse, denne svarade: nkah, pyhä veli, meillä on sama usko
kuin teillä. Kokko lenti pohjosesta, pani munan Väinämöisen
polven päälle ja loi siitä maailman. Niinhän tekin uskotte".

Ju längre man sänker sig ned från åsen, vare sig åt öster
eller vester, åt dess större åar och elfvar gifva landtryggens
små bäckar och rännilar upphof. Och i samma mon vattendra-
gen tillväxa, tilltager hos befolkningen begäret efter större be-
qvämlighet och större välmåga, hvilket tydligen framlyste af de
rymligare bostäder, den prydligare klädedrägt och den kraftigare
föda, man der såg den betjena sig af. Menniskans håg är ock
derföre här mera än i trakterna närmare landtryggen riktad på
att tillfredsställa de timliga behofven än att påminna sig forn-
tidens mythiska sägner.

I detta sångens och runornas hemland var jagt och djur-
fång ännu en hufvudnäring. Vid morgonsolens uppgång ski-
dade männen hem ifrån tjäderleken under glam och sång. Ännu
för några hundra år sedan ansågs orten för Lappmark, ehuru
Lapparne redan då voro härifrån försvunna. Lappe har dock
länge varit och är fortfarande ett nomen barbarum för många
Finnar, hvilka bo på inlandets åsar och ännu icke öfvergått till
jordbruk, utan lefva, som det säges, på Lappskt vis, utan att
idka åkerbruk, af fiske och jagt, såsom folket här ända till sed-
nare tider. Men sången har dock helt säkert ljudit här redan
innan Tinnens ankomst. Ty ej heller Lappen är utan sin folk-
poesi, om ock i mera outvecklad form än hos Pinnen. Med
samma sång, som Lappen tillbad sin Bseive, tillbad han både i
öster och i vester sin Tiermes, ehuru den ena kunde göra sån-
gen kortare, den andra längre. Ty merendels bestå deras sånger
i omqväden och improvisationer, och de uttänjas ofta i oändlighet
genom ständiga tillsatser af aaa, ooo, oa eller andra dylika
läten. Den Lappska poesin har stadnat i sin linda. Liksom
barnet jollrar, jollrar än hvarje Lappe om de honom omgifvande
föremålen. Det finns intet djur och intet föremål i den honom
omgifvande naturen af anmärkningsvärdare form eller betydelse,
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hvarom Lappen ej har sin visa. Dessa sånger hafva dock icke
iklädt sig bestämda former, utan den ena Lappens joller begyn-
ner ofta med det, hvarmed den andras slutar. Han sjunger om
hafvets vågor, om insjöns böljor, om den grönskande lunden, om
den brusande forsen eller den porlande källan, om det frodiga
trädet och den nedfallna furan eller om den vissnade granen
m. m. Denna Lappens poesi är vanligen fästad vid det synliga.
Men i trollsångerna beröras äfven öfvermenskliga krafter och
osynliga ting. Lapparnes sånger äro, som mest all Nordisk folk-
poesi, romantiska. De gifva i dem lif åt bäckar, åar, vatten
ni. m., men deras innehåll är tragiskt. De afmåla ett mjeltsjukt
lif, som ej går på rosor eller i blomsterbeströdda dalar. Väl
framskymtar i dem ofta minnet af en bättre forntid: ,,miige läimek
hmvskes tilest" (äfven vi hade en lycklig tid), men om Lapparnes
f ordna lyckliga dagar lemna de dock endast en mythisk fram-
ställning. Och oaktadt nästan alla dessa sångers prosaiska inne-
håll och otympliga form, sakna de dock icke sin poesi, då de
sjungas med dessa ständiga, för Lapparne egendomliga omciväden
af ljud, stafvelser och ord. I dem framlyser merendels en stum
förtviflan och dysterhet, bekymmer och lidanden, sorg och nöd.
De afmåla icke Lappens egen kraft, utan någon utom honom
stående öfvermensklig förmåga, med hvars tillhjelp skogar och
berg störtas i hafvet och andra storverk utföras. Jättar och
andra medhjelpare frammanas från jordens inre och från djupet,
och såväl dessa som luftens bebyggare stå honom bi i hans före-
hafvanden. För dylika sånger, med hvilka Lapparne fordom an-
sågos bedrifva trolldom, har mången enfaldig Lappe beklädt
stupstocken, hvilket fortfor ända till Carl den XI:s tid; och i
Norska Nordlanden och Finnmarken blefvo sträckbänk, annan tor-
tyr och bålet än sednare använda mot de stackars Lapparne till
straff för trolldom. Den i Finska folkpoesin förekommande alli-
terationen, som då och då framträder äfven i de Lappska sån-
gerna, det vemodiga lidandet och betrycktheten, som i dem begge
lyser fram, tyckes tala för att de utgått från samma utsäde,
ehuru det blifvit hos begge folken på olika marker olika odladt.
Ty redan förrän den Finska nationalpoesin nått sin nuvarande

*X^~*y
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utveckling, voro Lapparne skilda från Finnarna. Den svagare
hade vikit för den starkare, men det var först i en sednare tid
som statsmakten, af goda politiska och ekonomiska skäl, upp-
drog en bestämd gräns emellan Finland och Lappland.

Men hvad betyda sådana gränser. Menniskan liksom djuret
finner sig plågad af att vara fjettrad af dylika. Finnen öfver-
gick derföre snart rålinien och upptog odlingar, äfven der de sty-
rande ansågo naturhinder omöjliggöra sådana. Han fråntog Lappen
dess skogar och elfdalar och instängde honom på bergen. Den
Lappska nationen, då talrikare än nu, uppgick till en del i den
Finska och begynte att, i likhet med Finnarna, bereda sig fasta
boningsplatser, såsom vid Simo och Ijo vattendragen, i en del af
Kajana län, i Kuusamo, i Sodankylä och på skilda trakter långt
ned i Finland, såsom i Jämsä, Keuru m. m. Andra, trogna sina
förfäders plägseder, bibehöllo väl dem och fortforo med sitt förra
lefnadssätt, flydde till bergen och jollrade der om lidna oförrät-
ter m. m., samt bönföllo hos sina gudar om skydd och försvar.
Men beröringspunkterna emellan begge dessa folk fortforo dock
att vara många. Ej underligt således att under sådana förhål-
landen den Finska sången utöfvat inflytande på den Lappska.
likasom ej heller att den sistnämnde tidigt stadnat i sin ut-
veckling.

I gränseorterna Kivijärvi och Vuokkiniemi märkte jag
ännu icke intolerence emot mig såsom fremling. De som bekänna
sig till den Grekisk-orthodoxa kyrkan, äro ock i allmänhet tole-
ranta; men de så kallade Starovärerna (gammaltroende) eller llas-
kolniki, hvilka här äro talrikare och ej vilja hafva gemenskap
med statskyrkan, äro intoleranta icke allenast mot fremmande,
utan äfven mot olika troende landsmän. De sönderfalla här i
flera sekter; men hufvudsakligast i två afdelningar, nämligen:

l:o) Saarelaiset, hvilka bekänna sig till den sekt, som ut-
gått ifrån Toposero eller Tuoppajärvi, der de på en holme, kallad
Pyhäsaari, hafva egna kyrkor och kloster;
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2:o) Tulikalaiset eller Tuhkaviero, som hafva sitt namn af
Tuhkala by vid Kesäjoki eller Lietnaräka, icke långt från byn
Keret vid Hvita hafvet.

Jag träffade tyvärr ej någon af deras hufvudmän, som de
kalla Prester, af hvilka jag kanske kunnat få klarare begrepp
om deras tro än jag nu erhöll. De enda upplysningar de all-
mogemän, med hvilka jag samtalade om dessa sekter, kunde
härom lemna mig, äro följande:

Saarelaisets Prester meddela för penningar syndernas för-
låtelse för de förbrytelser man begått mot fastor och mot helgon,
särdeles på resor i fremmande land. De tillåta äfven oloflig
beblandelse. Tuhkalaiset, hvilka anses vara talrikare än Saare-
laiset, fordra att äktenskapet, såsom en urgammal Guds stiftelse,
skall hållas i helgd. De ålägga sina anhängare vissa fastor för
bruten fasta, för spisning med otrogna eller ur deras matkärl
m, m. Sådana extra fastor kunna påläggas för en tid af ända
till sex veckor.

Såväl ifrån Tuhkala som ifrån Saarela resa s. k. Prester
2 å 3 gånger om året genom trakten, dels för att upprätthålla
läran, dels ock för att skaffa sig inkomster. Dessa Prester verk-
ställa barndop, begrafva lik, emottaga bikt och utföra öfverhuf-
vud alla prester]iga förrättningar. Starovärerna betala dock afgifter
äfven till det orthodoxa presterskapet, men undandraga sig stats-
kyrkans Grudstjenster. Ty de anse den orthodoxa kyrkan icke
vara renlärig. Enligt här gängse berättelser skulle nämligen
Patriarken Nikon, den ryktbara Reformatorn i Ryssland, hafva
bott tre år i en grotta med djefvulen och der efter dennes dik-
tamen ändrat alla renläriga böcker. Efter slutfördt arbete skulle
Patriarken hafva begifvit sig till den då regerande Zaren Alexej
Michailovitsh för att omvända honom till den nya läran, hvilket
äfven skulle lyckats genom list, hvarpå de nya böckerna påbju-
dits till efterlefnad. Men Starovärerna godkänna dem ej, utan
hålla sig med förkärlek till gamla legender och gamla kloster-
böcker. Men som endast få af dem, till och med af de vid
kusten bosatta, kunna läsa, säges olikheten emellan Starovärer-
nas och den orthodoxa kyrkans läror, utöfver hvad som redan
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nämnts, bestå hufvudsakligast i hvarjehanda ceremonier, såsom
t. ex. att, medan de orthodoxa göra korstecknet med tummen,
pek- och långfingret, Starovärerna deremot dervid använda tum-
men, ring- och lillfmgret.

Men det oaktadt var Starovärernas sinnesstämning mot de
orthodoxa icke den bästa. Då jag frågade efter orsaken härtill,
fick jag till svar att dessa äro mindre heliga än Starovärerna,
h vilket ansågs hafva sin grund dels i de orthodoxas sätt att
göra korstecknet, dels deri att dessa äta tillsammans med otrogna
och ur samma kärl, som sådana begagna. I hvarje bättre bond-
gård närmare Kem fanns derföre ock för de otrogna skilda kärl,
som benämndes wmieron kupit", men närmare Finska gränsen var
detta endast undantagsvis fallet. Till och med ännu i Jyväskylä
fick jag begagna mig af familjens både mat och drickskärl. Men
då jag i byarna längre österut anhöll om att få vare sig mat
eller dricka, var första frågan, huruvida jag hade eget kärl. För
att stilla min törst såg jag mig på ett ställe tvungen att dricka
ur brunnen. Men knappt hade jag hunnit begynna dermed, innan
åtskilliga käringar i hälft raseri störtade ut ur boningshuset och
med full hals skreko: »paganoitset kaivon", d. v. s. du vanhelgar
brunnen. Pagana, hedning, är ock det epitet, som här vanligen
tilldelas fremlingen. På ett ställe kallade man mig ,,Ruotsin
pagana" (Sveriges hedning) för det jag icke gjorde korstecknet,
då jag inträdde i boningsrummet. Icke ens föräldrar och barn
eller man och hustru spisa vid samma bord, om de ej äro af
samma lära, och medlemmar af samma familj bada ej tillsam-
mans, om de ej hafva samma öfvertygelse i religiösa saker.

Starovärerna hafva här äfven åtskilliga kloster, der en
mängd menniskor tillbringa sitt lif under fastor och böner för
sig och andra. De förnämsta af dessa kloster äro följande: det
vid Tuoppajärvi eller Toposero, med närmare 300 individer, i
Mägriga, beläget 7 verst ifrån staden Kem, med 70 personer,
samt flera inom Kolska kretsen, såsom vid Suonostroff, vid Musta-
joki eller Tschornaräka, vid Bjäloostroff eller Valkiasaari, vid Kar-
devanga m. fl. ställen. De i klostren bosatte Starovärerna äro öfver-
hufvud mera hyfsade och mera toleranta än de som bo i byarne.
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Trakten kring Kemelfvens vattendrag är fattig på folk,
icke blott derför att mången härifrån utflyttar till hafskusten,
der utkomsten är bättre, utan äfven derför att jordbruket här ej
tagit fart, af orsak att den manliga delen af befolkningen har
stor böjelse för handel och af sådan anledning flackar land och
rike omkring. Det är här i Ryska Karelen, som de i vårt land
så allmänt uppträdande Archangeliterna eller Kontryssarne, såsom
de äfven kallas, egentligen hafva sin hembygd. Endast tre sock-
nar finnas vid hela vattensystemet. Den öfversta är Vuokki-
niemi, dernäst Jyskyjärvi och slutligen närmast kusten Paana-
järvi. Usmanala, med sin vackra bykyrka, ligger väl äfven här,
men sorterar under presterskapet i Kem.

Vidsträckta och resliga barrskogar anträffas öfverallt, hvar-
före alla hus äro uppförda af groft furutimmer. Lax fångas ym-
nigt i Kemelfvens mynning och vid den inemot två mil deri-
från belägna Usmanala by. Men högre uppåt elfven är laxfisket
obetydligt. En och annan lax förvillar sig dock ända till Vuokki-
niemi och till och med till Kivijärvi invid Finska gränsen I de.
större insjöarna förekommer god sik, som uppnår ända till ett
hälft lispunds vigt och äfven derutöfver. I strömmar och forsar
finnes riklig tillgång på harr.

På sträckan emellan Kajana läns östra gräns och staden
Kem hade jag åter rest i en fortsättning både natt och dag för
att hinna fram till Kandalaks innan hafsisen skulle blifva ofarbar.
Men tövädret gjorde att färden fortgick endast långsamt, och jag
anlände först den 2 Maj till Kem.

Ehuru isen redan var svag och måste med försigtighet be-
gagnas, afreste dock Sasädatel Pastnikoff derifrån till Kola dagen
efter min ankomst till Kem och inbjöd mig välvilligt att med
honom göra ressällskap. I följd af trötthet och på den långa
resan från Uleåborg ådragen förkylning måste jag dock afböja
detta vänliga och annars välkomna anbud. Ty jag vågade icke
företaga denna långa och besvärliga färd, innan jag hvilat ut
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några dagar ocli erfarit, hvilken vändning mitt illabefinnande
skulle taga. Det visade sig också snart att jag deri handlat
välbetänkt. Ty jag insjuknade, om ock icke farligt. Min vistelse
såsom sjuk på en fullkomligt okänd ort, der jag var omgifven
af idel fördomsfulla Starovärer, var ej angenäm. Läkare fanns
ej att tillgå, och jag måste derföre sköta mig så godt jag kunde
med tillhjelp af mitt lilla reseapothek. Ty de af förfädren ärfda
Borden" och magiska sångerna, hvarmed Finnarne fordom trodde
sjukdomar kunna fördrifvas, kunde icke med hopp om framgång
af mig anlitas, ehuru de i trakten ännu skola åtnjuta stort för-
troende. Sådana Karelare, hvilka hafva namn om sig att vara
trollkarlar, skola nämligen till och med från ganska afiägsna
orter icke sällan hitkallas för att bibringa hjelp åt sjuka. Ty
Provincialläkaren, till hvars distrikt denna ort hör, bor i det
aflägsna Kola och är således för de härboende oåtkomlig. Mitt
värdsfolk behandlade mig likväl med vänlighet, och allt hade
varit godt och väl, om jag kunnat afhålla mig från att röka
tobak. Men då, utom lättare lektyr, pipan var min enda för-
ströelse, blef jag snart misshaglig för värdsfolket, som vänligt
nog åt mig upplåtit sitt bästa rum, der många helgonbilder voro
upphängda.

Jag var derföre tvungen att skaffa mig annat qyarter och
uppställde der såsom vilkor att jag skulle få röka, hvartill äfven
bifölls. Ty i det nya qvarteret voro hvarken värdinnan eller
sönerna Starovärer, utan endast värden, en gammal afsigkom-
men fromsint man. Min sjukdom var ej af lång varaktighet.
Men då jag var så återställd, att jag kunnat fortsätta resan,
kunde hafsisen icke vidare begagnas, och jag råkade sålunda ut
för missödet att nödgas stadna här, tills islossningen försiggått.
Ty att resa landvägen, var i anseende till vårens framsteg än
omöjligare. Jag beslöt derföre till en början att besöka ortens
tjenstemän och andra honoratiores enligt anvisning af min värd,
som härvid följde med mig och verkställde presentationen. Jag
bemöttes vänligt och fick snart emottaga kontravisiter och in-
bjudningar. Tiden förgick sålunda skäligen angenämt, helst jag
befann mig väl i mitt qvarter. Men värden hade uraktlåtit att
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införa mig hos stadens rikaste Köpman, Durakin, af den anled-
ning att han, emedan Durakin var sträng Starovär, förmodade
mig icke vara hos denne välkommen. Durakin infann sig emed-
lertid hos värden och hade i stränga ord förebrått honom för
denna försumlighet. Visiten gjordes derföre ännu samma dag.
Vi emottogos artigt samt undfägnades med godt thé och Madeira-
vin m. m. Serveringen ombesörjdes af frun i huset. Hennes
uppträdande var enkelt och anspråkslöst. Men hon förevisade
mig dock sina dyrbara, i en silfverdosa förvarade nipper, hvilka
häntydde på att hon äfven kunde utveckla ståt. Dosan innehöll
bland annat en med tre rader äkta perlor utsirad halsked, för
hvilken i S:t Petersburg skulle erbjudits henne 3,000 Rbl, ehuru
hon köpt den för endast 1,500 Rbl. En annan dylik af 1,000
Rbl:s värde sade hon sig nyttja vid mindre högtidliga tillfällen.
Sina örringar, infattade med många äkta perlor, taxerade hon
till 1,750 Rbl. En mängd i skåp förvarade silfverpiecer före-
visades äfven. Men livad som intresserade mig mera än allt
detta var det s. k. Vuojärvi stålet, som D. på min begäran lät
mig få se i sitt magazin, hvilket deraf innehöll betydliga qvanti-
teter, afsedda att med första öppet vatten utskeppas till Archan-
gel. Som bekant är, tillverka Ryska Karelare af myrmalm i sina
enkla smidjor — utan tillhjelp af maskiner — jern och stål, hvil-
ket är särdeles godt och af våra Finnar köpes hellre än bruks-
stål. Tillverkningen häraf är dock icke inskränkt till Vuojärvi,
utan idkas äfven i många andra byar ända till Jyskyjärvi. Hufvud-
orten för denna industri är dock Vuojärvi.

Kretsstaden Kem, som ligger omkring 500 verst från Ar-
changel, är belägen vid 64° 58' 0" nordlig bredd och således
0° 16' 0" nordligare än förstnämnda ort. Genom vådeld lades
staden år 1825 i aska och var nu reguliert byggd på begge sidor
om den genom staden flytande Kemelfvens utlopp i Hvita haf-
vet. Dessa begge stadsdelar äro med hvarandra förenade medelst
en bro öfver elfven. Blott en hufvudgata finnes och endast några
tvärgator. På ena sidan af hufvudgatan var en af timmer byggd



— 506 —

två alnar bred trottoir för att af fotgängare begagnas den våta
årstiden. På gatorna lupo en hel mängd hundar fritt omkring.
De voro nu lediga, men vintertid användas de vid fiskerierna ute
på hafsisen såsom dragare.

Enligt nyaste uppgifter utgör innevånarnes antal i Kem 614
mk. och 614 qk. Boningshus funnos 203. I staden underhölls
äfven en skola, der en ostuderad lärare gaf undervisning, utom
i innanläsning och skrifning, jemväl i enklare räkning, hvarvid
vanliga Ryska decimaltaflor användes. Men oaktadt befolknin-
gen lefde i välmåga och några borgare till och med voro rika,
hölls ingen tidning i hela staden; och dock kunde alla Hand-
lande och de flesta Mästschaniner både läsa och skrifva. Stadens
tre kyrkor betjenades af lika många Prester, nämligen en Proto-
pop, en Pop och en Diakon. Men i anseende dertill, att nästan
alla inbyggare voro Starovärer, besöktes kyrkorna sällan af andra
än ortens civila embets- och tjenstemän samt militären. De,
civila tjenstemännens antal var 8, utom gorodnitsen. Det militära
elementet utgjordes af 2 Löjtnanter, under hvilkas befäl stodo
omkring 80 soldater och underofficerare. Stadens 4 Handlande
voro alla af tredje gillet och sades alla äga betydlig förmögen-
het. Dessa jemte deras hustrur och barn nyttjade den nationela
klädedrägten, qvinnorna en från axlarna löst hängande kjol
och hvita linnetygsärmar. Hustrurna buro vanligen en dyrbar
halsked af äkta perlor och likaledes med äkta perlor infattade
örringar, hvilka äfven torde varit dyrbara, ehuru mindre smak-
fulla. Utom dessa Köpmän bestodo stadens innevånare af Kre-
stianiner (bönder) och Mästschaniner, hvilka sistnämnde ägde
större eller mindre fartyg, med hvilka de alla somrar resa till
Ishafvets kuster, dels för att fiska och dels för att uppköpa fisk,
hvilken de sälja till Archangel i utbyte mot andra födande varor,
dem de föra hem eller föryttra på Norrige.

Liksom Köpmannen lefver äfven bonden här af fiske och
handel, och äfven arbetaren har vanligen någon affärsverksamhet.
Hvarje driftig arbetare, som ej har råd att skaffa sig eget fartyg
eller blifva intressent i ett sådant, betingar sig derföre på fiskeri-
färderna till Ishafvet, utom lön, som vanligen är 100 Rubel,
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rättighet att drifva sin egen lilla handel på resan. Då ortens
nästan alla arbetsdugliga män äro mest hela sommaren borta vid
Ishafskusten, komma Karelare från det inre landet då hit och
erhålla här god arbetsförtjenst, särskildt höbergningstiden. Här
betalas då för ett karldagsverke ett pud mjöl och husets kost.

Befolkningen i staden bor snyggt och lefver temmeligen
väl. För ett Mästschanins eller Krestianins hushåll om 4 ä 5
personer uppgåfvos följande om välmåga vittnande årsutgifter:

25 Pud saltad torsk ä 1 Ebl 50 kop. 37 Rbl 50 kop. B:co ass.
130 „ rågmjöl ä 1 „ 20 „ 156 „

5 fö thé å 4 „ 20 „
2 Pud ärter ä 2 „ 4 „
1 „ socker 40 „
6 „ hirsgryn å 2 „ 30 „ 13 „ 80 „ „ „
5 „ hafregryn ä 2 „ 10 „
5 „ korngryn a 2 „ 10 „
4 „ talkun ä 2 „ 8 „

10 „ kornmjöl å 1 „ 20 „ 12 „
5 „ h vetemjöl å 3 , 15 „

Va » o l J a 35 »
1 » tvål 12 „

Till honing 4 „ 50 „ „ „
Rofvor, lök, rättikor, kål och andra

rotfrukter för 15 „
Brännvin för 20 ,,
Rom för 10 ,,
2 Pud lin ä 8 Rbl . . . . . . 16 „
Buldan för 10 „
Pelsvaror för 10 ,,
Ivronoutlagor 30 ,,
Ecklesiastika utskylder 20 ,,
Åt dem som berga hö 30 ,,

Summa 538 Rbl 80 kop.

Dessutom åtgår i hvarje hushåll betydligt sill och färsk
fisk, hvars belopp dock ej kunde uppgifvas, samt kläder.
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Allt hvad Kembon behöfver till sitt lifsuppehälle, det in-
bringar honom fiske, jagt och handel. Att fisken sålunda i hans
matordning intager ett framstående rum, är naturligt. Under
min vistelse i Kem serverades mig dageligen tre fiskrätter till
hvartdera målet, eller l:o fiskpirog, tillagad i råg- eller hvete-
mjölsdeg; 2:o kokt saltad torsk och 3:o antingen färsk torsk
eller insjöfisk. Till middagen bestods dessutom någon kaka eller
annat dylikt. Maten var snyggt tillredd, men hvad jag deraf
för tillfället ej förmådde förtära, det inhemtades till följande
mål, hvilket ju ej var att förundra sig öfver; ty af det, som
varit framsatt for mig, kunde af religiösa skäl min omgifning
ej förtära. Oskiradt smör kom aldrig på bordet, ty smöret ski-
ras här alltid genast efter tjärningen och får sedan stelna. Söt-
mjölk, kall eller kokt, bestods deremot till hvarje måltid.
Kväs, ett slags svagdricka, kunde äfven erhållas, men jag före-
drog vanligen Kemelfvens goda vatten. Bouillon och soppor
voro deremot sällsynta. För allt detta betalade jag efter beräk-
ning af 20 Rbl per månad, samt för rum och uppassning 10
Rubel, hviiket sistnämnda pris synes vara det vanliga för ett
snyggt och ordentligt möbleradt rum äfven i Kola.

Thé tycktes här äfven höra till de vanliga behofven. Den
fattige ansåg det för lika lofligt att tigga en kopek till thé som
till bröd. Vissa dertill bestämda dagar vandrade barn och bräck-
liga omkring i staden och stadnade utanför bostäderna under
utrop af ,,milosti", hvarvid brödstycken utkastades åt dem. Många
hus behöfde ej besökas innan korgen var full. Den tömdes då
i en medhafd säck och kringvandringen fortsattes. Denna gif-
mildhet gjorde all annan fattigvård öfverflödig. Men oaktadt
denna berömvärda välgörenhet mot de fattiga, sades barnamord
efter barnhusinrättningens afskalfande icke sällan föröfvas i de
närbelägna skogarne. Men de blifva i regeln icke upptäckta.
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Ehuru staden, såsom sagdt, ligger något nedanom 65° lati-
tud, finner man likväl icke i dess omnejd nämnvärdt arbete ned-
läggas på jordens odling. Jordkulturen bedrifves här i ungefär
samma obetydliga skala som i de nordligare vid Hvita hafvet
belägna byarna Keret och Kouda m. fl., d. v. s. så godt som
alls icke. Man ser på alla dessa orter endast obetydliga kålrots-
och rofodlingar och möjligen någon liten täppa, besådd med korn,
men dock icke större än att de gifva intrycket af att vara barns
lekverk. Jordmånen, om ock ej bördig, tyckes likväl på många
ställen vara skäligen förmånlig. Längre borta ifrån hafskusten
idkas dock sädeskultur. I Usmanala, 18 verst vesterom Kem,
odlades ej annat sädesslag än korn, men mera inåt landet var
jordbruket dock i bättre flor. Särskildt var detta fallet i Uhtua
och Jyskyjärvi. Såvidt man kunde bedöma af på ängarna syn-
liga höförråd och af skogsmarkerna, var här dock öfverhufvud
brist på goda ängslägenheter, och ju mera man närmar sig haf-
vet, desto sämre tyckes höväxten vara. I Jyskyjärvi hade de
förmögnare bönderna 12 ä 15 kor, men i Usmanala ej mera än
B ä 4. Orsaken till att man närmare hafskusten ej odlar jorden
är dock påtagligen ej jordmånens sämre beskaffenhet, och än
mindre klimatet, utan Hvita- och Ishafvets rikedom på fisk, skalar,
belugor, uttrar m. m. samt skogarnes öfverflöd på villebråd.
Enhvar önskar dessutom så fort som möjligt blifva rik, hvartill
större utsigt här onekligen finnes för handlanden och fiskaren
än för jordbrukaren. Man åtnöjer sig icke med att hafva sin
tarfliga utkomst, utan man vill samla penningar, ty med pen-
ningar, säger ordspråket äfven här, når man allt. För affärs -
spekulationer har ock kustbon an större naturlig fallenhet än
inlandsbon, hvilken ej heller är fremmande härför. Under köld
och oväder vaktar han derjemte vid hafsstranden på der lö-
pande dyrbara pelsbärande djur, begifver sig i fångständamål
på flytande isstycken långt ut i hafvet, der de icke sällan sön-
derbråkas eller smälta. Ifrån sådana färder återvänder den ena
med rikt byte, den andra finner der sin graf. Man har försäk-
rat mig att exempel gifves på att unga karlar sålunda kunnat
förtjena ända till 1,000 Rbl B:co assign. årligen. Då der-
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jemte arbetslegorna äro dyra, och rågmjöl köpes för 1 Rbl
40 kop. eller derunder per Pud, är det ej att undra på om jord-
bruket försummas.

Så snart sjön om våren går upp, beger man sig ifrån Kem,
Surna, Keret, Kouda, Tschornaräka, Gridinä m. fl. kustorter med
sitt fartyg, sin lodja eller sin båt till Archangel, förser sig der
med mjöl, hampa och andra produkter samt afsegiar till Ishafs-
kusten för att, som det heter, inom rikets gränser idka hafs-
fiske, hvilket äfven af många der bedrifves. Men många af dem,
som äga större farkoster, stadna icke inom eget lands område, utan
resa till Norska orter och tillbyta sig der fisk emot sin medförda
last. En del af dessa idka derjemte vid Norska kusten fiske,
isynnerhet de, som resa med öppna farkoster eller s. k. ,,Troiniki".

Den fisk, Ryssarne hufvudsakligast tillhandla sig från Norri-
ge, är torsk. Fisken köpes dels torkad, dels saltad, dels ock färsk,
och insaltas då af köparen sjelf. All denna fisk afyttras sedan
i Archangel, hvarifrån den längs Dvinafloden går till det inre
af Ryssland.

Lax och flundra likasom ock den s. k. runda fisken eller
runda stockfisken, hvilka äro betydligt dyrare än torsken, upp-
köpa Ryssarne öfverhufvud icke i Norrige, utan endast billigare
fiskslag. Den dyrare fisken går ifrån Finnmarken till Trondhjem
och Köpenhamn och derifrån mest till de katholska länderna i
södra Europa.

Afven af hajfisken, hvars kött hvarken de Ryska uppköpa-
rene eller Norrmännen förtära, insalta Ryssarne i Norrige sär-
skildt längre ut på hafvet, betydliga qvantiteter, som sägas finna
afsättning hos fattigt folk i Dvinaflodens omnejder. Hajen fån-
gas dock egentligen endast för tillgodogörande af dess lefver,
hvilken ger i ymnighet god trän. Detta fiske bedrifves i stor
skala i trakterna kring Vardöhus, Hammerfest m. fl. ställen.
Skulle Hajens kött kunna tillgodogöras och icke, såsom nu i
regeln sker, vräkas ut i hafvet sedan lefvern uttagits, vore deraf
mycken afkastning att förvänta. Ty tillgången är riklig. Det
har berättats mig att ett båtlag af endast 4 personer på en enda
natt fångat så många hajar att de fyllt 20 tunnor med lefver,.
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och denna lefver säges vara så trangifvande, att man af en tunna
lefver får 7/8 tunna blank trän.

Då hajen närmar sig kusten eller, såsom fiskarena säga, är
i rörelse, föregås den af stim utaf torsk och flundror, hvilka
söka undfly dess glupskhet, men i stället råka ut för den på-
passliga fiskarens nät, särskildt i lugnt väder, då man under
nyss anförda förhållanden ser dem i stora massor simma af och
an invid vattenbrynet. Fiskarena nedsänka då sina nät, der de
beräkna att fisken skall passera, och då stimmen komma ofvan
näten, upphissas dessa, hvarvid ofta fås så mycket fisk att bå-
tarna ej kunna upptaga allt, utan stora qvantiteter måste vräkas
tillbaka i hafvet.

Men det är icke nog med att lodjan fylles med fisk, den
måste äfven fås till Archangel; och dermed faller det sig icke
alltid så lätt för den, som kommer från Finnmarkens kuster. De
flesta äro icke försedda med utrikespass och kunna icke heller
erhålla sådant. Tjenstemän från Kola och Kem passa derför på
dem vid inloppet till Hvita hafvet. Fråga uppstår, hvarifrån man
kommer. Den vara, som obehörigen medhafves från Finnmarken,
är underkastad konfiskation, och för att undgå sådan får båt-
eller fartygsägaren ofta erlägga icke obetydliga penningebelopp,
beroende af farkostens storlek, varans mängd och tjenstemannens
godtycke. Mången säges emedlertid på sådan olaga handel hafva
blifvit rik, en och annan måhända ock olycklig. Relata refero.
Flere af dessa tjenstemän hafva ock i samma ändamål begifvit
sig ända in på Norskt område och der stundom blifvit anhållna,
men alltid på de Ryska Köpmännens enträgna anhållan utan vidare
frigifna.

Det är ock hafvets skatter, som äro orsaken dertill att
denna spekulativa, ihärdiga och raska befolkning lemnar i fred
den ståtliga furan och den resliga granen, hvilka i ymnighet och
till grofva dimensioner växa här vid hvarje vattendrag, ställvis
till och med vid hafskusten. Ännu fortfar det här att vara sed
att med handsåg och bila tillverka de bräder, af hvilka man har
behof, ehuru vattendragen erbjuda goda anläggningsställen för
vattenverk. Det är dock ej brist på folk eller på penningemedel,
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ej heller likgiltighet, som gör att dylika kostsammare inrättnin-
gar ej komma till stånd. Orsaken härtill torde hellre böra sökas
dels i gammal vana och obenägenheten för att afvika från för-
fädrens bruk, dels i begäret att se sin möda hastigt lönad, om
ock med fara för lifvet. Ty ordspråket säger: ,,det går ej sämre
än Gud vill".

Längs hela det vid Kem utfallande vattendraget erbjuda
myrorna stor rikedom på jernmalm. Dessa tillgångar tillgodo-
göras öfverhufvud icke. Ty det är endast inlandets bönder, som
i sina enkla smidjor deraf tillverka redan nämnda jern och stål,
dock ej på orter närmare kusten än Vuojärvi, 60 versfc inåt lan-
det, emedan arbetslegorna vid hafskusten äro för dyra för att
uppbära denna industri. Stålet säljes af bönderna för 4 1/2 Rbl
per Pud till Handlande i Kem, hvilka afyttra det till Archangel
med stor vinst. Ty på min fråga, om förtjensten kunde utgöra
50 °/0, svarade mig en Handlande att den var än större.
Huru lätt kunde icke under sådana förhållanden denna högst
märkeliga industri upphjelpas af patriotiska affärsmän. Inga
Mästerverk hafva dock här uppstått, oaktadt alla dessa goda
betingelser för sådana. Utan dylika eller såganläggningar kunna
dock de många forsarne och de omätliga värdefulla skogarna,
som här finnas, icke komma till inbringande användning.

Till följd af de dyrare arbetslegorna bedrifves icke heller
perlfiskeri så mycket i närheten af staden Kem som högre uppåt
Kemelfven och dess tillflöden, ehuru äfven närmare elfsmyn-
ningen tillfälle dertill skulle finnas.

Välmågan och i förening dermed vällefnaden var mycket
större hos fiskaren vid hafskusten, så länge han befann sig i
mannaålderns fulla kraft, än hos upplandsbon. Men på ålder-
domen var den förre mer eller mindre öfversedd. Ty han lem-
nade föga annat arf åt sina efterkommande än minde rena seder.
Den på jorden arbetande inlandsbon, som kämpade med vida
större näringsomsorger än de, som bodde vid hafvet, stod dere-
tnot i detta af seende vida högre än kustbon. I Jyskyjärvi, i
Uhtua och i Jyvälaks, der åkerbruket ej tycktes vara på synner-
ligt lägre ståndpunkt än på en del orter i det nordligare Finland,
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hade nian väl jemförelsevis stora ladugårdar, men man beklagade
sig öfver dålig afsättning på smöret och öfver dess låga pris,
hvarföre ock bonden der förde ett lif, förenadt med större um-
bäranden än kustbons. Vid kusten kunde man utan större svå-
righet erlägga den afgift, 1,000 Rbl B:co, hvarmed man är
berättigad att befria sig från rekryttvånget *). För den jordbru-
kande inlandsbon var detta i allmänhet ogörligt. Men motviljan
för krigstjensten och denna betydliga afgift sades i hög grad
befordra folkets större benägenhet för ett kringstrykande schack-
rarelif än för jordbrukarens ädla yrke.

På sextio versts afstånd ifrån staden Kem är det lika ståt-
ligt bebyggda som ryktbara Solovetski klostret, beläget på ön
Solovets i Hvita hafvet. Det säges hafva blifvit, medan Vasilius
I I Vasiljevitsch den blinde regerade i Ryssland, grundadt af de
undergörande helgonen Sosima och Soväti år 1429. I spetsen
för klostret står en Archimandrit. Under klostret hörde tidigare
de flesta närbelägna socknar på fasta landet, tills Kejsarinnan
Catharina den andra indrog dessa förläningar och inbyggarene
der gjordes till kronobönder. Med undantag af de inkomster ön
Solovets och andra deromkring liggande holmar lemna af skog,
jagt, fiske och trädgårdsskötsel, har klostret derföre numera, jem-
fördt med fordom, endast obetydliga ordinarie inkomster. Men
som det åtnjuter stort anseende hos de troende, besökes det af
en otrolig mängd pilgrimer från både nära och fjerran och emot-
tager af dem rikliga gåfvor. Under Juni och Juli månader gå
ifrån Archangel hvarje vecka till klostret två fartyg, hvilka dit-
föra och derifrån afhemta pilgrimer; och otaliga äro de besökande,
som anlända dit ifrån och öfver andra kustorter vid Hvita hafvet.
Pilgrimerna åtnjuta på klostret fri kost och fritt qvarter i tre dygn,
men om storm och oväder inträffa under deras dervaro, i än längre
tid. I gengäld härför och för sin själssalighet gifva de vid afresan

*) För Lapparne är denna afgift 500 Rubel B:co.
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klostret rika offer. En fru från Kaluga, som år 1825 gjort en pil-
grimsfärd hit, sades hafva skänkt klostret 80,000 Rubel, med för-
behåll om årlig själamessa för henne efter hennes död; och en
annan fru från Astrachan uppgafs hafva gifvit icke stort mindre.
Ar någon pilgrim fattig, understödjes han af de andra. Men denna
gifmildhet skall stundom missbrukas. Åtminstone sades en viss
afskedad tjensteman från Kem, hvilken ofta gjort vallfarter till
klostret, derigenom hafva förskaffat sig inkomst, att han för
kolsterbesökande föregaf sig önska gifva helgedomen skänker,
men ej hade penningar dertill, hvarför fromma pilgrimer gåfvo
honom för detta ändamål rundliga belopp, hvaraf han dock an-
vände det mesta för att tillfredsställa andra behof.

Då Peter den store år 1694 andra gången besökte Archan-
gel, der han ville göra sig förtrogen med seglationen med större
fartyg, gjorde han derifrån med jakt en resa till Solovetski. På
återfärden var han i stor sjönöd vid Una, hvarföre han genast,
då han kom till lands, egenhändigt af tjocka bjelkar förfärdigade
ett kors, som sedan uppställdes vid Pestominski kloster. Detta kors
blef år 1806 öfverfiyttadt till Archangel och uppsatt i katedral-
kyrkan derstädes. Det är 4 å 5 arschin högt, men mycket nött
på ena sidan, ty hvarje pilgrim, som på färden till Solovetski
besöker katedralkyrkan, vill gerna skära en bit deraf.

Redan hade Kemflodens mynning några dagar varit fri
från is, då flera pilgrimsbåtar den 17 Maj togo land under mina
fönster. De hade kommit ned ifrån Paanajärvi, Jyskyjärvi och
andra vid Kem vattensystemet belägna byar samt medförde en
mängd menniskor, som ville göra sin sommarvallfart till Solo-
vetski klostret. De kallades af innevånarene i Kem dels Järveläiset,
emedan de bodde invid träsken, dels ,,Karjalan miehet", emedan
de voro Ryska Karelare. Flera båtlag från Kem voro färdiga
att göra dem sällskap. En Magazinsförvaltare ifrån Jyskyjärvi,
mycket sjuklig och skral, hade jemte hustru och barn tagit qvar-
ter i det hus, der jag bodde, och jag beslöt att i sällskap med
honom och hans familj i en Jyskyjärvi båt följa med till klostret.

Den 18 Maj, tidigt om morgonen, var det lif och rörelse
på stranden. Man beredde sig för afresan. Mellan klockan 8
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och 9 inkom Magazinsförvaltaren i mitt rum och sade att alla
förberedelser för resan vore slutförda. Vi begåfvo oss till stran-
den. Några båtar hade redan lagt ut och andra skyndade efter.
Makligt skred den lilla flottiljen fram i den på kala holmar rika
elfsmynningen. Nästan hvarje holme och klippa besöktes för
insamling af ägg, hvilka skulle skänkas åt klostret. Vid sidan
af vår båt flöt en annan, som styrdes af en korpulent gammal
man med grått skägg, hvilket hängde långt ned på bröstet. ,,Hvem
hafven I i Eder båt?" sporde han med allvarsam och sträng
röst, då vi åter landade vid en holme. ,,Svenski Pastor", blef
svaret, hvilket af honom med endast alltför synbart missnöje
åhördes.

Stormåsens ägg voro mycket lätta att finna. De lågo ut-
satta för solljuset på den bara marken eller på klippor, der helst
litet mossa fanns till underlag. Men ejdergåsen hade för sitt bo
alltid sökt skydd för solen och vindarne under ris, buskar eller
träd, eller i grottor. Dess bo är städse med omsorg bäddadt
med dess finaste dun. Så snart måsarne redan på afstånd sågo
oss komma, flögo de bort och lemnade sina ägg. Ejdergåsen
deremot låg qvar, fastän man kom tätt invid henne. Hennes
lif skonades alltid, väl ej af mildhet, men emedan man ville
äfven i framtiden draga nytta af hennes ägg och dun. Ejder-
gåsen tyckes välja de minsta holmarne för sin äggläggning, an-
tagligen för att vara mera befredad för räfvar och lekattor. Men
äfven hökar och korpar samt till och med skalar sades plundra
dessa försvarslösa foglars bon. Ejdergåsen tyckes likväl vara
ganska allmän vid H vita hafvet, ehuru hvarken hon eller hennes
ägg här äro så fridlysta som i Norrige, der hon fördenskull är
tamare och icke skyr att bygga sitt bo i bebodda trakter, ehuru
man äfven der plundrar hennes dyrbara dun. Der ejderfångsten i
Norrige är regal, upplåtes den just för dessa duns skull åt enskilda
mot höga arrenden, eller ock anslås den till tjenstemäns aflöning.

På en af holmarna spisades middag. Missnöje förspordes
äfven bland qvinnorna deröfver att man vågat taga en otrogen
i sin båt. Egaren af den båt, i hvilken jag färdades, och sär-
deles Magazinsförvaltaren, talade dock till min förmån. Man
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stiger upp på höjden och tycker sig se is ute på sjön. Detta
ger anledning till många öfverläggningar, huruvida helgedomen
ville släppa oss fram. Färden fortsattes, och mot aftonen synas
redan klostrets höga torn på 2 å 3 mils afstånd. Men de fly-
tande isblocken tillväxte i antal och storlek, och inemot klockan
9 mötte oss väldiga isstycken på det lugna hafvet och ett vid-
sträckt isfält syntes på afstånd. För några timmar sedan hade
vi lemnat sommarens milda luft vid Kemflodens utlopp, der
naturen redan begjmt att grönska, och nu hade vi åter vintern
för våra ögon. Doften af vårgrönskan hade försvunnit. En rå
dimma uppsteg från ismassorna och stelnade till is på båtkan-
terna och årorna. Man visste icke mera hvar man befann sig,
men slutligen landade vi på en holme, som delvis var skogbe-
växt. Uti en badstuga, uppförd af fiskare, lägrade vi oss här
för natten. Många af de yngre nödgades dock taga nattqvarter
ute, och en del på andra holmar — om det var för trängselns
eller för jagtens skull, vet jag icke. Två räfvar och några sjö-
foglar blefvo emedlertid offer för deras gevär, som voro på samma
holme som vi.

Den 19 Maj ingick härlig och klar. Man försöker ytter-
ligare att tränga sig fram genom isen emellan klippor och hol-
mar, af hvilka den ena var sterilare än den andra och endast
på få växte dverglika träd. En och annan vilsekommen ren syntes
här. De försökte att ifrån klippans skrofliga yta lösgöra den
magra lafvegetationen för att stilla sin hunger. Men den var
så nödvuxen och erbjöd så ringa näring, att de stackars djuren
sågo sig tvungna att hålla till godo med den dem mindre väl-
smakliga hafstången, och med fuktiga Ögon betraktade de oss,
liksom bönfallande om befrielse ifrån sitt fängelse. De saknade
helt och hållet den liflighet man finner hos renen på fasta landet
om sommaren.

Vi voro ungefär 15 verst ifrån klostret, då ogenomträng-
liga ismassor mötte oss. Man vände tillbaka till närmaste holme
för att der tillbringa natten, som till stor del användes till råd-
plägningar. Rundliga skänker utlofvades åt helgedomen, om den
under natten gåfve vinden annan riktning och fördrefve isen.
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Den 20 gjordes nya försök att tränga fram. Man undersökte
noga, huruvida båtarne kunde dragas öfver isen till klostret,
hvars ståtliga byggnader höjde sina i det klara solljuset skim-
rande kupoler, torn och spiror öfver det isbetäckta hafvet. En
del framsade böner, andra förbannade helgedomens oginhet, och
alla gjorde de mest förtviflade ansträngningar för att nå målet
för resan. Väderleken blef allt kyligare, och endast med yttersta
möda kunde jag, med tillhjelp af nämnda lilla officers person från
Jyskyjärvi, slutligen förmå min båts principal att anträda åter-
färden till Kem. De andra följde snart vårt exempel. En sakta
vind vidrörde våra segel och förde oss mot Kem. Man ropade
och skrek ifrån båtarna att denna vind snart skulle fördrifva
isen, hvarföre man åter tog land på en holme och afbidade der
en stund vindens verkningar. Men vinden saktade sig mer och
mer. Många af de yngre visade sig åter afvogt stämda mot mig
och några andra i sällskapet, hvilka man ansåg vara otrogna.
De ville söka orsaken till missödet i vår närvaro. De äldre voro
dock moderatare och togo oss i försvar, likasom ock Magazins-
förvaltaren och båtegaren. Inlandsboerne talade Finska, kust-
boerne Ryska, och jag hörde om mig yttras: ,,sinä pagana paga-
noitsit meidän seuran11 l) och „ Christos branit tebja" 2). Återfärden
beslöts emedlertid och fortsattes under stark rodd. Klostrets
kupoler aflägsnade sig och försvunno snart ur vår åsyn.

Det missmod, som dessa utan framgång krönta försök att
uppnå klostret hos flertalet åstadkommit, skingrade sig dock i
någon mon, då de äldre begynte att bland den raska ungdomen
söka förvärfva sig driftiga sjömän för sina skutor under den
förestående färden till Murmanska kusten. Åt dem, som redan
i några somrar plöjt Ishafvets vågor, bjöd den ena högre lön än
den andra. Äfven en och annan Karelare, ända från Jyskyjärvi,
beslöt sig för denna färd. De uppmuntrades med orden ,,först
dräng, sedan herre". Man säger ock att, om det lyckas bra, en
rask karl, som begynner dessa Ishafsfärder med två torna händer,

*) Du hedning, Du har ådragit vårt sällskap förbannelse.
2) Christus förbannar Dig.
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kan genom drift och handelslycka inom 10 å 12 år skapa sig
den förmögenhet, att han förmår skaffa sig egen skuta, gård i
staden och något rörelsekapital.

Med artighet och välvilja emottogs jag vid vår återkomst
till Kem den 21 Maj redan på stranden af min värd och vär-
dinna, hvilka i gengäld härför fingo af mig emottaga de par
tjog mås- och ejdergåsägg, som jag under resan dels sjelf samlat
på Hvita hafvets sterila holmar, dels der tillhandlat mig.

Utom Solovetski besökas här äfven andra kloster, såsom
Onegi, 120 verst frän Kem, Nikolski, 30 verst och Pestominski
110 verst från Archangel, samt en hel mängd Starovärkloster.
Mägriga Starovärkloster, beläget blott 8 verst från Kem, besökes
likväl oftast af de i Kem bosatta Starovärerna.

Genast efter ankomsten hem ifrån den misslyckade färden
till klostret begynte Borgarene i Kem att tackla sina fartyg,
afhjelpa det bristfälliga och i alla afseenden bereda sig för den
långa sjöresan till Ishafsfisket, dit man begifver sig så snart haf-
vet gått upp. De flesta måste taga vägen genom Archangel för
att der fylla sin skuta med mjöl, gryn och andra sådana mun-
förråder som den Murmanska kusten saknar. Ingen af dem kunde
få pass för resa utom rikets gräns; men många ämnade sig dock
till Hammerfest, Tromsö med flera Norska orter.

Den som det möjligen kan, söker för detta ändamål för-
skaffa sig egen skuta. Men mången, som icke har råd dertill,
beger sig i öppen båt till Murmanska stranden, ja, till och med
ända till Norska Finnmarken. Någon gång blifva de väderdrifna
ända till Spetsbergen, och ingen sommar aflöper utan att en eller
annan farkost förolyckas. Men så stort är här begäret efter
vinst, att man deraf icke låter afskräcka sig. Den närboende
Karelaren är nöjd med mindre och lefver äfven derför ett fatti-
gare lif. Men har Karelarens son en gång pröfvat hafvets våg,
lemnar han ej mera hafskusten, och efter några år är han full-
komlig kustbo, och hans son blir Rysse, vill så anses och glöm-
mer sitt modersmål.

När männen tidigt på våren ifrån Hvita hafvets kustorter
begifva sig ut på dessa vådliga färder, följa hustrur och barn
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dem långt ut på hafvet. Då af skedsstunden nalkas, kyssa de
hemmablifvande fartygets däck, sina män, fäder, söner och brö-
der, hvilka våga sitt lif för sin och deras utkomst. De omfamna
hvarandras knän. Hustrurna beröra med sina hufvuden däcket
och männen göra detsamma af artighet mot sina hustrur. Alla
äro rörda och uppsända böner till Allmakten. De som skola
återvända till hemmet stiga i sin lilla båt, seglen på skutan ut-
spännas mer och mer, och den aflägsnar sig i det blånande fjer-
ran med sina raska passagerare, som gå okända öden till mötes
på den farliga Ishafskusten.

Utom den betydliga handeln med fisk, är Kem stads afsätt-
ning ringa och inskränker sig till något pelterier, Vuojärvi stål och
annat smått. Upplandsbon föryttrar pelterier, vadmal, smör, stål,
peri or m. m. till Kem, och kustbon befordrar detta till Archan-
gel jemte lax, sill, strömming, torsk, said, flundror, hvalrosshudar,
fjäder, ejderdun, trän m. m. i utbyte mot mjöl, thé, honung,
messings- och kopparkärl m. m., som han dels för hem, dels
af yttrar till Norrige.

Archangel är en god både afsättnings- och inköpsort. Längs
den mäktiga Dvinafloden nedkomma dit årligen, hufvudsakligast
med sädesprodukter, 200 barker om 40 ä 50 tusen Puds drägtig-
het, 50 halfbarker, 50 kajaker, 100 större och 1,200 mindre
barkasser samt ett oräkneligt antal båtar och dessutom flottor
med tjära, spannmål, lefvande kreatur, ved och byggnadsmate-
rialier. Barkerna och ofta äfven andra farkoster säljas der för
ringa pris till bränsle, och besättningarne återvända hem land-
vägen. Denna stora och beqväma tillförsel af kornvaror ifrån
det rika kornlandet i det inre af Kyssland gör att man här såväl
vid hafskusten som i inlandet mindre vinlägger sig om jordbru-
ket än om fiske och jagt. Det är ock under sådana förhållanden
onekligen större vinst att köpa mjöl än att här odla säd, hvilket
Kyssen bättre uträknat än Karelaren.

Denna numera vigtiga handelsstad var ännu år 1584 en
obetydlig ort. Sistnämnda år inrättades här Erkeengeln Michaels
kloster, hvarefter staden, som först hette nya Golmogorod, fick
namnet Archangel. Redan tidigare eller år 1554 hade Engels-
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mannen Richard Chancellor, hvilken med tvänne andra Kapitener
var utsänd för att till den Engelska handelns förmån uppsöka
en nordostpassage, upptäckt sjövägen till Hvita hafvet, hvari-
genom orten vann i betydelse. Staden ligger vid östra stranden
af Dvina, 42 verst ifrån Hvita hafvet. Enligt den år 1786 fast-
ställda stadsplanen är staden 6 verst lång samt 1 verst och 300
famnar bred. Till staden hör ön Solombola, som inrymmer ami-
ralitetet och Kronans skeppsvarf samt ökar stadens längd med
4 verst. Denna ö sammanbindes med staden medelst en 200 fot
lång skeppsbro. Förrän S:t Petersburg anlades, var Archangel
enda stapelplats för Ryska varor. Sedan S:t Petersburg erhöll
stapelrätt och Peter den store, för att bringa residensorten till
flor, belade de varor, som infördes öfver Archangel, med högre
tull och nödgade de rikaste Borgare i Archangel och i den ifrån
Sverige eröfrade staden Riga att flytta dit, led handeln mycket
vid Dvina, tills Kejsarinnan Catharina II år 1764 inrymde denna
präktiga nordiska hamn samma fördelar och rättigheter som S:t
Petersburgs hamn.

Staden är byggd på ett moras, men till dess torrläggning
anslog Kejsarinnan Catharina vinsten af Onegiska trävaruhandeln.
Sednare beviljade Kejsar Alexander I staden till hvarjehanda
byggnader 153,100 Rbl och dessutom 70,000 Rubel årligen i
tio års tid, hvarefter Archangel mer och mer tilltagit så till
trafik som folkmängd.

Till den större rörelsen har ock den Kubenskiska kanalen,
hvilken förbinder Dvina med Volga, ej litet bidragit. Den har
för Archangel öppnat sjökommunication med Moskwa, Astrachan,
Kasan m. m. Ej underligt således att kornvaror äro billiga i
Archangel och att den utvecklat sig till en betydande ort. I
staden finnes icke mindre än 11 Grekisk-Ryska kyrkor, af hvilka
2 äro på Solombola, samt dessutom ett kloster, en Luthersk-
Tysk och en Reformert-Engelsk kyrka. Archangel är derjemte
säte för en Civil- och en Militär-G-uvernör, Biskop m. m. Här
finnas ock ofantliga rader af varumagaziner och en stor handels-
bazar. Några vattenverksanläggningar skola väl äfven förekomma
vid Dvina och dess bifloder. Men i allmänhet äro de i hela lands-
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ändan försummade, och vid Kemfioden och dess tillflöden finnes
ej ett enda sågverk, jernbruk eller blästerverk oaktadt riklig till-
gång på vattenkraft, stora skogar, sjö- och myrmalm.

Men. utom dessa sjöresor till Archangel och Norska Finn-
marken, verkställas sådana ifrån Kem äfven till S:t Petersburg.
Man färdas dit med 130 ä 140 Pud lastande båtar inre vägen,
som tager sin början vid byn Soroka samt leder vidare öfver
sjöarne Wig (Uikujärvi), Onega och Ladoga.

Hafvets klippor och skär voro fortfarande lika mörka som
under färden till Solovetski. Der klippan remnat, hade väl äfven
här Stenbräckan och Rhodiolan spirat upp, men utan att dock
kunna förläna det hela någon anmärkningsvärdare grönska.
Sommaren hade emedlertid gjort sitt inträde och ortens manliga
befolkning afrest på 13 lodjor, åtskilliga s. k. snäckor, pråmar
och större båtar till fiskerierna vid Ishafvet.

Natten emot den 27 Juni lemnade de sista lodjorna Kems
hamn, och då afreste äfven jag åt Norden, emedan man då an-
såg hafvet vara fritt från is ända till Kandalaks. Min långa
ofrivilliga fångenskap i Kem hade sålunda omsider nått sitt slut.
Resan skedde längs Hvita hafvets vestra kust. Der blommade
redan Fragaria vesca, Veronica maritima, Primula Finmarchica,
Stellaria graminea m. fl. Ett och annat ägg af de sjöfoglar, som
här häcka i mängd, kunde än förtäras. Ty alla slag af fiskmå-
sen likasom ock ejdergåsen ligga i denna trakt ut sina ägg något
sednare än i de vestligare trakterna, ja, till och med än vid
Vardöhus och Nordcap, hvartill orsaken torde vara den, att haf-
vet här afbördar sig sitt istäcke sednare än der. Sjön var lugn
och väderleken den mest angenäma. Några hvalartade djur roade
sig med sina lekar. De kommo min båt så nära, att de kunnat
skjutas, om blott hurtiga skyttar och tjenliga eldvapen funnits
till hands.

Gridinä var den sista stationen i Kemska kretsen. En liten
elf, Kiviräka, skiljer denna krets ifrån den Kolska kretsen, som
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här vidtager. Vid Suonostroff, den första plats inom Kolska
kretsen, der vi anträffade menniskor, finnes, såsom redan nämnts,
ett kloster för Starovärer. Detta är för personer af manligt kön.
Ett qvinnokloster, hvilket jag var i tillfälle att besöka, ligger
20 verst derifrån. Der bodde vid en liten insjö i en idyllisk
nejd emellan höga berg endast några mycket gamla gummor eller
jungfrur. Den grofva och resliga skogen omkring träsket var
väl vårdad och i närheten af byggnaderna så fri från allt affall
som om marken varit sopad. En liten potatis- och lökodling
sågs vid en af reslig och tät barrskog omgifven dunge af löf-
träd. Den äldsta af nunnorna, hvilka här lefde i anspråkslös
enkelhet, var ifrån Archangel. Hon sade sig hafva bott här i
mera än femtio år. De öfriga voro dels ifrån Jaroslaw, dels
ifrån andra aflägsna orter. Några af dem ådagalade vida högre
bildning än den hos allmogen i trakten vanliga. Äfven här var
man van att emottaga gåfvor. De qvinnor från Grridinä, som be-
ledsagat mig hit, förärade vid vår afresa nunnorna litet mat och
penningar, och jag ville i detta afseende icke vara dem olik.

Vid Suonostroff växte ej andra träd än nödvuxna tallar
och björkar. Några renar, som gingo ute på bete, tycktes med
begärlighet äta lingon- och mjölonris äfvensom andra här spar-
samt förekommande växter, ss. Pulmonaria maritima, Elymus are-
narius, Pisuni maritimum Juncus- och Scirpus-&rter m. m. Af
rarare växter observerades här Primula Finmarchica, Aconitum
lycoctonum, Cineraria campestris och Poterium sanguisorba.

Suonostroff är station för posten, men ej för andra resande.
Det ålåg derföre qvinnorna från Gridinä att föra mig fram ända
till Keret, en sträcka af 70 verst. Trakten är steril. Den på
motsatta sidan af Kandalaks viken belägna s. k. Terska strandens
höga klippor, hvilka inbyggarene här benämna Torjavarga, trädde
fram för våra blickar redan efter det vi tillryggalagt omkring
20 verst från Gridinä och gåfvo trakten en viss anstrykning af
storslagenhet.

Närmare fjorden vid Keret blefvo träden åter resligare, och
en gladare fläck syntes då och då. Detta var isynnerhet fallet
inåt fjorden, på ställen der någon fiskarkoja fanns eller funnits.
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För oss återstod ännu 10 verst till Keret då ebben inträffade
och hindrade oss att komma in i fjorden. Jag lemnade derföre
båten och begaf mig af till fots längs södra stranden af elfven i
riktning emot byn Keret. Då jag kom midt emot byn, träffade
jag på stranden en äldre man, hvilken liksom jag var i behof
af båt för att komma öfver till den på motsatta sidan af elfven
belägna byn. Menniskor gingo der af och an, men förgäfves
anropade vi dem om biträde. Ingen brydde sig om oss. Vi
ömsom stodo och ömsom sutto på den vackra stranden, der vi i
flera timmar fingo vänta och hungra, tills omsider mina följesla-
gare ankommo och förlijelpte oss ur vårt försmädliga läge. Ebb
och flod äro annars icke särdeles betydliga vid Hvita hafvets
vestra kust. Vattnets stigning och sänkning i följd deraf be-
räknades här till 1 y2 arschin, eller icke fullt 2 alnar. Den
dubbla ebb och flod, som förekommer vid utloppet af Dvina och
af Ryssarne kallas manicha, märkte jag icke här.

Keret by eller volost ligger vid en brusande fors. Byn
har utseende af stad och kallas äfven stundom så af upplands-
karelaren, som derigenom tror sig blifva der artigare bemött. Man
kan flodtid med lodjor och fartyg komma ända upp under forsen,
ett stenkast från byn, men ebbtiden stå de der på det torra.
Byn, som är belägen vid 66° 18' 0". nordlig bredd och 50° 55'
45" ostlig längd, räknar närmare 500 personers folkmängd, hvaraf
endast få äro Hyska Karelare och än färre Finnar. Den utgör i
förening med Mustajoki eller Tschornaräka, Uusikylä eller Novaja-
derevna och Tjergonavolk en församling, hvars folkmängd år
1819 utgjorde 875 personer, af hvilka 370 voro af mankön och
505 af qvinnkön.

År 1820 funnos här 830 personer eller 348 mk. och 482 qk.
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Denna stora skilnad emellan man- och qvinnkön är på flera
orter vid Hvita- och Ishafvet vanlig. Orsaken dertill är den, att haf-
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vet, hvarifrån nästan allt som behöfves till föda, nödtorft, utla-
gor, lux m. m. måste tagas, årligen upslukar många raska karlar.
Åren 1811 och 1820 voro i detta afseende de mest olycksbrin-
gande för Keret. Följande tabell utvisar då en stor öfvervigt
af döda i förhållande till de födda:
1811 föddes: mk. 11 qk. 16, S:a 27; dogo: mk. 41 qk. 23, S:a 64.
1813 „ „ 12 „ 15 „ 27; „ „ 2 „ 2 „ 4.
1814 „ „ 8 „ 16 „ 24; „ „ 3 „ 1 „ 4.
1820 „ „ 13 „ 14 „ 27; „ „ 36 „ 31 „ 67.
1824 „ „ 19 „ 20 „ 39; „ „ 6 „ 2 „ 8.

Oaktadt totalantalet af döda under dessa år med 1 öfver-
stigit antalet födda, har dock folkmängden ökats; ty de högre
aflöningarna och den bättre utkomsten vid kusten locka dit år-
ligen unga män och qvinnor ifrån Ryska Karelen, Kajana län
och Kuusamo. De göra här ofta goda affärer, stadna på orten,
öfvergå till den Grekiska läran och äro snart denationaliserade.
De gifta sig med infödingar, och barnens modersmål blir då sjelf-
fallet Ryskan.

Keret är byggd i samma stil som byarna vid Hvita hafvet
i allmänhet. Genom dessa byar går en hufvudgata, till hvilken
flera eller färre tvärgator utmynna. På midten af gatan är en
gångstig af trä för fotvandrare, och på hvardera sidan af den-
samma stå hus vid hus. Boningshusen, hvilka ofta nog icke äro
sämre än Mestschaninernas i kretsstäderna, äro mest envånings-
byggnader, men äfven tvåvåningshus förekomma i nästan hvarje
by. Sådana funnos i Keret två större och några mindre. Så
var äfven fallet i Kandalaks, men i Kouda såg jag endast två
och i Knjäsja blott ett hus i två våningar. I den stuga, hvari
familjen vanligen uppehåller sig, finnes i regeln 5 eller 6 fönster,
nämligen tre på gafvelväggen mot gatan, och antingen 2 eller 3
på sidoväggen till venster, hvaremot den andra sidoväggen sak-
nar sådana. Fönstren på gafvelväggen äro antingen alla af samma
storlek eller ock är det mellersta större än de två andra. I de
bättre byggnaderna voro fönstren alltid af glas, men i de sämre
ofta af marienglas eller s. k. kattguld ifrån Porjeguba, Mustajoki
eller någon annan ort i trakten. Fönstrens storlek varierar från
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1 till 1 1/2 qvadrataln. Eldstaden har sin plats i knuten till
höger invid ingångsdörren. I rummen finnas breda bänkar kring
väggarna, men i ett och annat gästrum, isynnerhet i Keret och
Kouda, hade man stolar. Dessa bänkar voro stundom så inrät-
tade att de bildade kistor, i hvilka redskap m. m. förvarades,
hvarigenom rummet lättare kunde hållas i prydligt skick. I hvarje
förmögnare hus fanns åtminstone ett gästrum, som alltid var
rent och snyggt. Men der en familj bebodde ett tvåvåningshus,
användes hela öfre våningen till helgdags- och gästrum. Ofta
bodde likväl två hushåll i sådana byggnader och begagnade då
hvar sin våning. I detta fall fanns ej särskildt gästrum, om ej
byggnaden var större än vanligt. I sammanhang med bonings-
huset står icke sällan fähuset, som inrymmer 2 eller högst 3
kor för hvarje familj, stundom blott en.

Utom guda- och helgonbilder, som funnos i allas bo-
ningsrum, såg man hos de förmögnare vanligen någon bild af
vare sig Peter den store, Catharina den andra eller någon annan
Kejserlig person. Vanliga voro äfven taflor, föreställande Kejsar
Alexander den förstes sammanträffande med Kutusoff efter Na-
poleons nederlag, eller Kutusoff i slaget vid Borodin o, Napoleons
återtåg m. m. Olika färgade ägg, förvarade sedan Påsken, såg
man dessutom ännu öfverallt såsom prydnader.

Om golfvets renhållning vårdar man sig mycket, och att
spotta på golfvet, hvilket hos vår allmoge tyvärr är så vanligt,
anses icke allenast för mycket ohöfligt, utan till och med för
stridande mot religionen. Ty det som spottas på golfvet, säger
man, slickar den onde upp, och för den, af hvars saliv denne
förtärt en viss portion, vore det klent med hoppet om salighet.
Äfven i hvardagsrummet skuras minst till hvarje söndag.

I hvarje af Hvita hafvets voloster finnes en och annan, som
benämnes ,,Bogatsch", hvaraf det Finska ,,pohatta", d. v. s. rik.
För att komma sig till denna titel, erfordras att ega, utom eget
hus, minst en lodja och att kunna lasta denna med egna varor.
Hos en sådan ser man alltid en samovar, (thékök). Samovaren
förekommer dock äfven i alla de familjer, som förut varit rika,
men råkat i obestånd. Ty äfven om något annat arf ej återstod
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för efterkommande, blef dock denna lilla lyxartikel qvar såsom
en frätsten i boet.

Af alla till Kolska kretsen hörande voloster lärer Keret
vara den största, men tillika den fattigaste. Keretbon ansåg sig
dock hafva en högre civilisation än inbyggarene i grannbyarne.
I volosten hade fordom välstånd varit rådande, men af fädrens
välmåga återstod numera i allmänhet föga annat än minnet och
begäret efter vällefnad, och af deras högre civilisation endast
decadansen. För femtio år tillbaka, medan denna by ännu sor-
terade under Solovetski klostret, hade den jemte kyrkan förstörts
af vådeld.

Byns hela åkervidd utgjorde högst tre geometriska tunn-
land. I åkrarne växte korn, rofvor, kål, hampa och potäter, hvilka
tycktes lofva god afkastning. Att döma af växternas blomnings-
tid är klimatet här vid Kandalaks viken betydligt strängare än i
trakten af Kem. Der blommade den 6 Juni Andromeda polifolia
och Banunculus acris, den 14 Bhodiola rosea, CocMearia offici-
nalis, Bubus chamaemorus och Vaccinium myrtillus, den 19 Bubus
ardicus, Viola palustris och canina, Ånthoxantum odoratum m. fl.,
hvilka först i början af Juli voro i lika växtperiod vid Keret,
Kouda och Kandalaks. I närheten af Keret observerade jag flera
springkällor. Med en god proberthermometer anställde jag i en
af dem under några dagar flera observationer rörande jordtem-
peraturen och fick till resultat -|- 3°,325 C.

Islossningen i Keret elf inträffar omkring den 1 Maj n. st.
Så snart den försiggått, utslås i forsen öfver hela dess bredd en
laxpata, hvilken till men för öfverbyggaren hindrar laxen att
stiga högre upp i elfven. Denna pata sades gifva endast tre- ä
fyrahundra Pud lax, hvilken utskeppas till Archangel och säljes
der för 6 Eubel Pudet. Men då patan sades kosta fångstens
halfva pris, blef vinsten icke stor. Mera inbringande är skäl-
fångsten och strömmings- eller sillfisket i hafvet, som företrädes-
vis idkas i April månad. Flera tusen kärl, s. k. ,,botschkor",
hade deraf denna vår blifvit sända till Archangel. Man klagade
dock öfver att botschkan der i fjol blifvit betald med endast 1
Rubel Banco och derunder, ehuru blotta kärlet kostar 20 kop.,
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dertill erforderliga 8 skålpund salt 20 kopek och frakten 15
kopek eller tillhopa 55 kopek. För några år sedan hade botsch-
kan betalts med 2 Rubel och derutöfver.

Utom några nsnäckor" samt större och mindre båtar, ägdes
af särskilda personer i byn fem lodjor, hvilka voro 20 arschin
långa, 8 arschin breda och 4 arschin höga. De begagnades för
färder till Archangel och till Ishafvet. Hvarje lodja uppgafs i
sitt dåvarande skick vara värd 3 ä 4 tusen Rubel papper. Men
en nybyggd lodja med tacklage och segel ansåg man ej kunna
fås under 5,000 Rubel. Dessa lodjor voro dylika som de i Kem
och i Kola. Men medan de Kemska farkosterna, likasom de ifrån
Onega och Archangel, ofta besöka icke allenast Finnmarken
utan äfven de norska Nordlanden, segla de Keretska lodjorna
endast sällan, och de Kolska aldrig, bortom Varangerfjorden.

I byn sades för tillfället råda brist på socker och andra
kolonialvaror, emedan intet fartyg ännu i år anländt från Archan-
gel med förstärkningar för de uttömda vinterförråderna af det
ena och det andra slaget. En enda familj sades numera ega
litet thé och socker af fjolårets förråder. Jag inbjöds till den.
Jag besvarade inbjudningen med en dylik, hvartill äfven några
andra inviterades, hvilket upptogs mycket väl och hade till på-
följd, att jag, under de dagar jag vistades i byn, både för- och
eftermiddagar emottog inbjudningar än af den ena, än af den
andra, hvarvid thé aldrig saknades. Thé, en här äfven af den
tarfligaste arbetskarl värderad dryck, förtärdes i otrolig mycken-
het. Det vanliga var 5 ä 6 glas per man, och emellan glasen
togo både män och qvinnor gerna en sup brännvin. Då man
skulle dricka thé, satte man sig vid ett bord kring det rykande
théköket. Enhvar tog en bit socker, som han ställde på bordet
vid sitt glas. Af denna bit bet han. för hvarje glas, som han
drack, en liten smula, och om något af biten var qvar, sedan
han druckit nog, satte han denna återstod antingen tillbaka i
sockerasken eller öfverräckte han den åt värdinnan. Till trakte-
ringen hörde vidare pannkakor och pränikor. Kaffe förekom
deremot alls icke.

Liksom i Kem serverades mig här alla dagar tre fiskrätter
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tre gånger dagligen. Soppa förekom aldrig på bordet och ej
heller oskiradt smör. Men gröt af hirs- eller bohvetegryn åts
alla dagar, och det antingen med sötmjölk eller med svagdricka.

Emellan äkta makar syntes mycken endrägt vara rådande,
och barnen visade sina föräldrar aktning och lydnad. Ända till
2, ja till och med 3 års ålder förnekar den moderliga ömheten
dem icke modersmjölken. Sina grannar i Umba och Porjeguba,
tvänne byar på motsatta sidan af Kandalaks viken, besöker Ke-
retbon ofta, mera sällan dem i Kouda och Kandalaks.

På Söndags . eftermiddagen samlades byns ungdom på en
plan utanför kjnrkan och begrafningsplatsen samt fördref der
aftonstunden med dans och sång.

Kyrkan är af trä och i två våningar, af hvilka den nedre
kallas Nikolai- och den öfre Georgskyrkan. Kyrkklockorna äro
små och utan inskriptioner. Vid de närbelägna grafvarna sågos
några äldre personer göra korstecken och förrätta sin andakt
eller fälla tårar.

Ehuru dagen sades vara en af deras större högtider, då
man i de Ryska byarna gerna roar sig, sågos vid detta tillfälle
inga andra druckna än byns honoratiores Presten, hvilken stod
endast föga öfver allmogen i civilisation, och Starosten (Byålder-
mannen). På brännvin är likväl icke brist. Ty för allmogens
räkning har Kronan här försäljning, utom af mjöl och salt, äfven
af brännvin. Brännvinsförsäljningen var förpaktad åt enskild
person, hvilken för omkring 12,000 Rubel per år förvärfvat sig
rättigheten att ensam försälja brännvin i hela Kolska kretsen.
Hufvuddepoten för brännvinet var i Kola.

Den för menskligheten nyttiga och välsignelserika vaccina-
tionen var väl äfven här af Öfverheten påbjuden, men tycktes
än icke hafva burit åsyftad frukt, ty en mängd såväl äldre som
yngre personer voro koppärriga. Skabb och klåda förmärktes
jemväl hos många, och äfven ett och annat af venerisk sjukdom
vanstäldt ansigte kunde här anträffas.

Minst 2 ä 3 gånger i veckan badar man i badstuga, som
finnes i hvarje gård, hvilket för fiskaren i detta hårda klimat
måste vara välgörande. Varmt vatten begagnas dervid af alla,
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men vattnet uppvärmes sällan, såsom hos oss, i gryta, utan genom
att kasta heta stenar, som tagas från ugnen, i en med vatten
fylld så. Efter badet njutes gerna thé eller brännvin. Vid fiske-
lägena på Ishafskusten, der man äfven gerna badar, bereder man
sig badstugor äfven sålunda, att man antingen i någon grotta
eller i ett af segel formeradt tält uppför en ugn.

Män och qvinnor bada aldrig tillsammans, och qvinlig be-
tjening biträder icke i badstugan, ehuruväl det är qvinnornas
sak att ställa badstugan i ordning. Är man för beqyäm af sig
för att betjena sig sjelf i badstugan och hälla vatten på ugnen,
måste man försöka att dertill engagera någon pojke; ty icke ens
i ett boningsrum inträder en uppasserska, hon må vara än aldrig
så gammal, än mindre i badstugan, innan hon är öfvertygad om
att man är klädd. Qvinnorna här äro, såsom synes, i detta
afseende vida modestare än allmogeqvinnan hos oss.

På hafvet äro qvinnorna deremot tilltagsna och raska. Me-
dan männen om sommaren plöja Ishafvets vågor och kämpa der
emot elementernas raseri och hafvets bestar, begifva sig qvin-
norna i små båtar långt ut på Hvita hafvet och hemföra derifrån
icke allenast fisk, utan till och med af hafvets odjur, hvarigenom
de i icke ringa mon bidraga till familjens utkomst. Spinnrocken
anträffar man dock här endast i inlandet och på klostren, hvar-
före såväl* qvinnan som mannen vid hafskusten går klädd i köpta
tyger.

Så snart en man skaffat sig egen lodja eller, med andra
ord, blifvit principal, ändrar han sätt och klädedrägt. I hemlifvet
uppträder han dåmera gerna i röda tofflor och lefver ett dyrare
lif. Då arbetslegorna äro höga, kan dock en sådan principals
affär endast under särdeles gynnsamma förhållanden uppbära
ståten, om han icke sjelf arbetar med. Det händer derföre icke
sällan att de så kallade gamla husen gå under och nya grund-
läggas af dem, som tidigare varit deras drängar på Ishafsfärderna.
Ofta äro dessa principalers barn uppfostrade till ett slags half-
herrar; och de hafva det då ganska uselt, tills de beqväma sig
att begynna med ordentligt arbete och skapa sig en egen ställ-
ning, hvilket här liksom i Kem kan af en rask och omtänksam

34
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yngling åstadkommas på 10 ä 15 år. Men så ståtligt dessa
principaler än uppträda i hemlifvet, hindrar det dem icke, då de
komma till Archangel och kretsstäderna, att kläda sig som ar-
betare och låta benämna sig lodjekarlar, att der klaga öfver
dåligt fiske och fattigdom samt bönfalla om att för moderat pris
få köpa mjöl ifrån Kronans magaziner. Inbördes förtroende och
kredit existerar icke bland befolkningen, men ej heller afund
mot den, som lyckas i sina förehafvanden.

De yttre religiösa ceremonierna är man här i allmänhet
mycket angelägen om att iakttaga, men till en djupare religiös
åskådning och öfvertygelse torde man knappast ännu hafva kom-
mit, hvarpå bland annat äfven följande obetydliga tilldragelse
synes mig lemna ett bevis. Några lodjor skulle afsegla till Ar-
changel och voro redan segelfärdiga. Men af dem, som inlastat
gods, kunde ej alla betala sin frakt. Man väntade flere dagar
på liqyid, medan god vind blåste, och sedan kunde man åter ej
löpa ut, emedan vinden ändrat riktning. Orsaken till att så skett
tillskref man den omständigheten, att en af de resande försum-
mat att i kyrkan bönfalla om gynnsam vind, hvarföre han fick
uppbära många förebråelser och tillhölls att icke allenast genast
afhjälpa hvad han sålunda uraktlåtit, utan äfven skänka något
åt Presten, på det att äfven denne skulle bedja Gud om bättre
vindförhållanden för dem1).

Jag färdades bland ett folk, som välvilligt förde mig fram.
Karlarne voro dock redan i allmänhet bortresta för att fiska i

l) Af några knapphändiga anteckningar, som först senare öfver-
kommits, framgår att förf. äfven i början af maj månad 1826 vistats några
dagar i Keret och derifrån på en lodja rest öfver till Archangel. Der hade
han, troligen efter förut träffad öfverenskommelse, sammanträffat med Öf-
verstelöjtnanten Galemin, med hvilken han synes hafva äfven senare under-
hållit korrespondens, och åtföljt denne sjöledes till Vadsö, dit Galemin
reste i och för gränsregleringen (s. 387 här ofvan).

Om denna resa finnas inga vidare anteckningar, men den synes hafva
stått i sammanhang med följande omständighet. Ar 1825 hade förf. utan
ansökan uppförts på förslag till då lediga kyrkoherdetjensten i Rovaniemi
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aflägsna haf, och de som ännu voro hemma inväntade endast
god vind för att stiga ombord på de segelfärdiga farkosterna,
hvilka skulle föra dem kring den halfö, som ligger emellan Hvita
hafvet och Kolafjorden. En del åter hade rest till Archangel
med den fisk, som under våren fångats i Hvita hafvet. Sommartid
framskaffas derföre ej allenast resande utan äfven posten mellan
Archangel och Kola af qvinnor, och endast sällan följer en ålder-
stigen gubbe med. Då folket i trakten i allmänhet är beskedligt
och qvinnorna skickliga och raska i att sköta segel och ror, har
fremlingen här intet att befara, om han tager hänsyn till folkets
religiösa fördomar och misstänksamhet samt helst i någon mon
är hemma i landets språk. Man ansåg väl mig för hedning och
odöpt, trodde mig, som ej bar skägg, icke vara Prest utan an-
tingen spejare eller ingenieur, som letade efter ädla metaller, ja,
till med hade man hållit mig för den afsatte Konungens af
Sverige son. Men något verkligt ondt vederfors mig aldrig här.

Ifrån Keret norrut höll sig solen oafbrutet ofvan horizon-
ten. Både nätter och dagar voro lugna och vackra. Resan gick
derföre bra, ehuru jag äfven från Keret hade qvinnor till roddare.

Hafsvattnet var nästan lika salthaltigt som Oceanens, hvar-
före flera saltkokerier här varit och ännu äro inrättade. Vatt-
nets färg och klarhet skiljde sig föga från luftens. På flera fam-
nars djup såg man derföre sjöstjernor, madreporer, milleporer,
hafssvamp, sjöborrar (Eeliini), flundror, skrabbor (Gottus scorpius),
sjöblåsor, medusahufvuden (Asterias caput Medusae) och tusendetal
fiskar röra sig på bottnen. På dessa värnlösa tycktes skalar och
omättliga hajar, hvilka sistnämnda dock här äro mindre och
sällsyntare än i Oceanen, anställa jagt. Ej ens vårt försåt und-
gingo dessa hafvets innebyggare. På 10 ä 15 famnars djup
kastade vi våra metkrokar, och inom någon minut var torsken
i vår båt och hamnade snart i vår gryta.

och der i sådant afseende jemväl aflagt prof i November samma år på sin
hemresa från Åbo till Utsjoki. Man hade emellertid försummat att i för-
samlingens kyrka kungöra om tiden för profpredikningarne, hvilka derföre
måste göras om på våren 1826. Det är således återfärden från Eovaniemi
till Utsjoki, soin tagits denna väg. Utgifv.
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Vid hvarje holme såg man alltid en eller flere båtar, hvil-
kas besättningar utgjordes af idel qvinnor, som dels fiskade, dels
samlade fågelägg. De sjöngo flitigt. Foglarne tycktes känna
deras sång och fruktade mera för dem än för oss. De foglar
jag här såg voro hafstjädrar, ådor, tordmular, alkor, skränlom-
mar, grislor, Jabbar, prackor, måsar, snäppor och strandskjuror.
Man ville i allmänhet icke gerna landsätta mig utom i nödfall
och vid stationerna. Men då jag föreslog att man skulle leta
efter fogelägg, då var man i regeln med om att gå i land. Jag
kom sålunda ändock i tillfälle att besöka många för botanisten
intressanta platser.

Närmaste station var Kouda. Från Keret räknar man dit
70 verst. Tschornaräka eller Mustajoki utfaller här i hafvet 44
verst ifrån Keret. Byn är mindre än Keret och ligger vid Kouda-
elfvens utlopp i hafvet. Kuststräckan är fattig på sådana växter,
som utmärka bördig jordmån, hvarföre äfven Koudabons närings-
källa är Hvita hafvet, der han fångar torsk, sill, skalar m. m.
Han reser icke med sina farkoster till Ishafs- (Murmanska) kusten,
utan endast till Archangel. Men af byns befolkning sades dock
50 personer äfven i år vara sysselsatta vid Ishafsfisket.

Några steg ofvanom byn fanns en tvärpata i forsen, hvar-
est årligen fångas omkring 3,000 Pud lax. Fångsten vore san-
nolikt större, om patan vore bättre byggd och belägen högre
upp i elfven. Ty i en fors kan patan öfverhufvud icke göras
så tät att icke laxen finner tillfälle att tränga sig igenom den.
Men emedan man här icke fångar laxen med nät, utan liksom i
de flesta elfvar äfven vid Ishafvet med katsor, måste fisket
idkas i strid ström. Ty i spakvatten går laxen icke i mjärdar
eller katsor. Katsornas antal i patan var inemot 20. De
voro byggda af bjelk och bräder eller trälister och upplyftades,
då de skulle vittjas, af 3 ä 4 karlar. Fisken uttogs genom en
öppning i, om jag så får säga, taket, hvilket utgjordes af nät.
Patan var af 400 alnars längd och så starkt byggd att fiskarena
kunde stå på den.

Utom lax, fångas här årligen betydliga qvantiteter små sill.
Deraf hade under denna vår insaltats omkring 7,000 botschkor,
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och mera hade kunnat fås, men saltförråderna i byn hade tagit
slut, hvarföre fanget afstadnade i förtid. Så riklig är afkastnin-
gen dock icke alla år. I fjol hade man fått endast omkring
2,000 botschkor.

I Kouda finnes enligt sednaste revisionen 124 personer, som
erlägga skatt. Nästan alla i byn äro Starovärer. Befolkningen
var intresserad af samtal i allvarsamma ämnen. Dans skall säl-
lan förekomma. Äfven skämt, om ock tillåtet, behagar i allmänhet
icke Starovärerna, men så mycket mera de orthodoxa, hvilka icke
sällan sjunga glada visor, medan de arbeta. Både den ena och
den andra äro ytterst nyfikna och fördomsfulla. Gifmildheten
mot fattiga är i byn berömvärd, men gåfvan ansågs såsom ett
lån åt Grud. Befolkning bemötte mig med den största vänlig-
het, men gjorde allt sitt till för att förmå mig att öfvergå till
sin lära.

I byn finnes ingen Prest, men väl en kyrka, der den i
Keret stationerade Presten 3 ä 4 gånger om året förrättar Gruds-
tjenst. I klockstapeln, hvilken jemte kyrkan var omgifven af
ett prydligt staket, hängde 4 kyrkklockor, af hvilka en bar in-
skriften: nSi .Deus pro nobis, q vis contra nos". Ifrån den invid
kyrkan belägna begrafningsplatsen uppsteg en stark stank, emedan
grafvarna icke voro tillräckligt djupa. Det är annars i dessa
byar icke ovanligt att å begrafningsplatserna finna liken täckta
med så tunnt jordlager att qvarlefvorna af dem delvis äro synliga.

I äldre tider hafva Mnnarne uppbrännt Kouda by, och de
sades dervid hafva nedsänkt kyrkans klockor i elfven omedelbart
ofvanför forsen. En ifrån den gamla kyrkan under branden räd-
dad tafla uppgafs än vara i behåll. Den sades hafva flera hål
efter fiendens spjut och förvarades i kyrkan i det allra heligaste,
dit en otrogen, sådan som jag, under Prestens frånvaro ej in-
släpptes 1).

1) Liksom en del af befolkningen i Kola uppgifves härstamma ifrån
Novgorod, så säges förhållandet vara äfven här. Då Ivan III Vasiljevitsch
efter långvariga bemödanden och många svårigheter omsider år 1478 lyc-
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Jemväl den 30 verst långa sträckan emellan Kouda och
den längre norrut belägna byn Knjäsja är steril. På stränderna
sågos endast klippor samt högre upp stenbundna sandiga marker
beväxta med dels barrträd, dels björk. Vädret var fortfarande
vackert, och jag reste derföre i liten båt, rodd endast af två
gamla gubbar. På stränderna såg man på flera ställen kors,
uppresta, som man sade, af personer, hvilka räddats ur sjönöd.
Vid dem landstegs ofta och mina skjutskarlar förrättade der sin
andakt. Vid ett icke långt ifrån farleden befintligt näs, der vi
af enahanda anledning stigit i land, anträffades en usel koja och
derinvid en qvinna i den mest beklagansvärda belägenhet. Hon
var under medelåldern, irrade liksom fridlös omkring och bar
ett barn på hvardera armen, medan tvänne andra, bleka och
magra, gingo efter henne och, hållande sig fast vid hennes klä-
der, ropade efter bröd. Mannen var tagen till soldat och hon
i följd deraf försjunken i sorg och förtviflan. Sedan vi bisprun-

kades göra sig till Herre öfver Novgorod, skall han hafva derifrån för-
visat åtskilliga mera framstående personer till denna afiägsna Nord. Till
afkomlingar af sådana anses slägten Clementjoff i Kouda vara att hän-
föras. Men huruvida slägten kommit dit direkt eller öfvernyttat ifrån
Finland, kan vara osäkert. Under de Svenska „ Carlarnes" tid tjenade offi-
cerare med detta namn vid såväl Savolaksiska som Karelska truppafdelnin-
gar. En af dem blef år 1680 naturaliserad Svensk adelsman. Denne, som
hette Vasilii Clementeoff, hade en son, Magnus Gustaf, hvilken år 1709
vid Pultava råkade i Eysk fångenskap och affördes till Sibirien, hvarifrån
han dock rymde och lyckades efter många besvärligheter och äfventyr uppnå
hemlandet. Efter fredsslutet utnämndes han till fältväbel vid Kemi kom-
pani, med hvilken anställning var förenad rättigheten att innehafva det
redan tidigare omnämnda bostället Muurola i Eovaniemi. Efter honom
tillträddes bostället af hans son Magnus Fredrik, hvilken var med i Pom-
merska kriget 1757—1762, först såsom underofficer och slutligen såsom
Fänrik. Såsom sådan deltog han äfven i 1788 års krig. Då han derunder
en gång under ett anfall af missmod yttrat till Stedingk, att han önskade
återfå sin tur- och befordringsrätt, hvilken han för boställets skull afsagt
sig, hade han af S. erhållit det skämtsamma svaret: ,,Nej, nej, Herr Fän-
rik! Då trängen I ut mig". Han befordrades emedlertid 1790 till Löjtnant.
Denne Magnus Fredrik dog 1815 och efterlemnade tre söner, hvilka alla
äfven voro med i 1788 års krig, hvarifrån de återkommo, den äldste, Gu-
staf Vasilius, såsom Löjtnant, den andre, Henrik Volmar, såsom Fänrik
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git henne med färsk fisk, samt något bröd och penningar, fort-
satte vi färden under hjertliga välsignelser af henne och de små.

Hafvet har redan här betydligt afsmalnat och hafsvattnets
temperatur var mycket högre än utanför Keret.

Knjäsja by består af 20 gårdar. Ett litet stycke NW om
byn visas det ställe, der byn haft sin plats, innan den förstör-
des af Finnarne. Af de många ruiner, som ännu äro synliga
efter den, kan man finna att den äldre byn varit vida större än
den nuvarande, hvilken ligger något närmare fjorden. Grund-
valen till den fordna kyrkan utvisar att denna varit icke mindre
än omkring 8 famnar lång och 4 famnar bred. På den plats
på andra sidan om en liten bäck, der fordom klockstapeln stått,
befinner sig nu byns oinhägnade begrafningsplats. I NO skönjas
äfven spår efter större och mindre byggnader. Der skall i tiden
hafva stått ett Kronans saltsjuderi. Hafsvattnet är här betydligt
salthaltigare än vid Keret och Kandalaks, der stora floder falla ut.

Endast få hästar finnas i byn, hvarföre de mesta körslor
verkställas med renar och hundar. Dessa sistnämnda tycktes

och den tredje, Magnus Fredrik, såsom underofficer. Alla tre drogo de
jemväl år 1808 ut i fält och deltogo i striderna vid Pulkkila, Idensalmi
m. fl. ställen. Malin och Gustaf Vasilius intogo med 140 man Kuopio
och gjorde der stort byte, i anledning hvaraf Gustaf Vasilius hugnades
med guldmedalj för tapperhet i fält. Slägten introducerades 1818 på Finska
Riddarhuset, men har numera utslocknat här i landet, sedan Henrik Vol-
mar och Friherrinnan Lovisa Margaretha Hjerta, som var syster till dessa
tre bröder, aflidit, den förre år 1843 och den sednare år 1860 (?). Men den
fortlefver än i Sverige, dit Gustaf Vasilius och Magnus Fredrik öfver
flyttade efter fredsslutet 1809.

Så långt författaren. Utgifvaren har ansett sig böra härvid anmärka,
att af Wasastjernas ,,Ättartaflor" icke framgår att förenämnde Magnus Gu-
staf skulle varit krigsfånge i Sibirien, hvilket W. deremot uppgifver hafva
varit fallet med dennes broder Volmar Fredrik. Möjligheten af att äfven
Magnus Gustaf varit i samma läge är väl derigenom icke utesluten, ty
äfven denne var då i krigstjenst, men möjligt är ju ock att förf. här för-
vexlat namnen.
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här vara oumbärliga såsom dragare. Utan dem företages ingen
fisk- eller skälfångst ute på isen, dit nät och annan redskap uti
ett slags ahkior forslas med hundar, hvilka dervid hafva kring
halsen en rund ranka. Hundarne äro stora och. så kraftiga att
en man kan åka efter en hund. Då hunden drager lass, går en
karl alltid bredvid med piske i handen. Sådana hundar såldes
för 5 å 10 Rubel.

I ingen af dessa byar får hunden vistas i boningsrummen.
Men så mycket kärare är katten. Den förre trakteras med påk-
slag så snart han närmar sig ingången till boningshuset; katten
deremot emottages alltid med smekord, och äfven om han beträ-
der bordet eller gör ett besök i matskåpet, undgår han hand-
gripligheter. Den bästa sängen tjenar honom till bädd om dagen,
och om natten tager man honom gerna bredvid sig.

Endast några verst ifrån byn vidtager den stora sjön Kou-
dajärvi eller Kovdosero, som genom Koudajoki faller ut i hafvet
vid byn Kouda. I denna sjö fångas om sommaren och isynner-
het om våren icke obetydligt sik, gäddor och annan vanlig in-
sjöfisk jemte forell och lax. Saltsjöfisket hade denna vår inbrin-
gat byn 2,500 botschkor sill. Skalar hade fångats 150 stycken.
Allt detta afsättes hufvudsakligast på Kouda, emedan i Knjäsja
by ej finnes lodjor för färder till Archangel. Fisket bedrifves i
fjorden här utanför med fembördingsbåtar, hvilka ros af i k 5
personer.

I byn odlas endast rofvor, hvilka under vintern förvaras i
källare, som enligt Rysk-Karelsk sed alltid är under eldstaden.
Sädesodling hade dock kunnat när löna sig, ty endast få reste
till Murmanska kusten och fiskvarorna såldes för underpris till
Kouda. Knjäsjabon erhåller der för sin lax endast 1 x/2 Rub.
för Pudet och för siken endast 1 Rubel per Pud. Men äfven
här utsläpades den mesta spillningen ebbtiden ut i hafvet, för att
af floden bortsköljas, och undandrogs sålunda jorden. Utom en
mängd renar, födas derföre ock i byn endast 30 kor och omkring
100 får samt 11 hästar.

Uti ingen af byarna vid Hvita hafvet blef jag bemött med
sådan hjertlig vänlighet som i Knjäsja, der man hos en och an-



nan tycker sig finna spår efter en tidigare högre bildning än1

den annars här vanliga. I snygghet öfverträffade det hus, der
jag inqvarterades, nästan alla de hem jag besökt, sedan jag lem-
nade Kem. Befolkningens klädsel var äfven här den Ryska.
Qvinnorna buro en lång kjol, som kallades sarafan. Den hängde
ned från axlarna, der den uppbars af 2 ä 3 fingers breda bälten
eller hängsel. Hos gifta qvinnor voro stundom äfven axlarna
täckta af sarafanen. Armarne voro alltid af annat tyg än kjolen,
vanligen af lärft. Flickorna voro äfven ofta iklädda små tröjor,
hvilka voro så korta att de egentligen bestodo endast af två,
medelst en 4 ä 5 tum bred remsa bakom axlarna sammanfogade
ärmar. De gifta qvinnorna buro ett slags mössor, men flickorna
hade alltid håret ombundet antingen med en halsduk eller ett
band. Alla utarbeten voro gemensamma för qvinnor och karlar.
Då qvinnorna gå ut till skogs eller på fiske, kläda de sig lika
som männen. Drägterna voro tillverkade af gröfre Ryska fab-
rikstyger eller af från Finska sidan köpt vadmal. Äfven färdiga
kjolar införas från Finland och omformas här efter ortens bruk.

Ett par husbönder funnos här, som inflyttat från Kuusamo.
De voro redan fullt naturaliserade Ryssar, och deras barn kunde
ej Finska, ty dessa voro födda af Ryska mödrar. Ryskan var ock
hufvudspråket i alla byar vid Hvita hafvet. De som inkommit
från Finland eller Ryska Karelen, talade derjemte Finska, men
blott sällan deras barn; och den som ej kunde tala Ryska, var
alltid mindre ansedd. Endast de, som idkade bäfver- eller annan
fångst i Lappmarken eller gjorde dit handelsresor, förstodo äfven
det Lappska språket. Ehuru öfverhufvud mindre civiliserade,
stå bönderna i dessa byar likväl långt framom de inom Kolska
kretsen bosatte Lapparne, hvilkas pelterier de förstå att upp-
handla för ett ringa pris.

Resande, som till stort antal färdas här igenom vintertid
till Ishafskusten, lemna byn tillfälle till icke ringa förtjenst. De
befordras fram med renar, af hvilka i byn funnos omkring 300,
mest korrenar. Renarne utsläppas i skogen omkring den 1 Maj
och uppsökas åter, då snön faller om hösten.

Postföringen inbringade byn tidigare 1,080 Rubel, men
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•numera endast hälften deraf, och i samma förhållande synes er-
sättningen för postföringen hafva blifvit nedsatt äfven i öfriga
byar. Så t. ex. i Kouda från 1,000 Rubel till 500 och i Kan-
dalaks från 1,000 till 700. De tjenstemän, hvilka 4 å 5 gånger
årligen ifrån Kem och Kola besöka dessa byar i tjensteärenden,
måste dock under sina resor åtnjuta fri skjuts och förtäring af
menigheten, hvarutom seden tyckes fordra att åt dem gifves något
penningar för att de ej måtte vara alltför rigorösa i ordnings-
frågor. Denna fria skjuts och förtäring måste dessutom bestås
livar och en annan, som reser i offentligt uppdrag, till och med
soldaten, som färdas på sin förmans befallning.

Till kleresiets aflöning beräknas endast omkring 10 kopek
J3:co per person. Men de andliga lemnas icke lottlösa, då de
fisketiden besöka fiskelägena.

Till det allmänna kontribuerar byn med 480 Rubel. Men
denna by åtnjöt en stor fördel deri att här icke fanns någon
brännvinshandel. En allmän välmåga var derföre rådande, ehuru
ingen kunnat samla rikedomar. Arbetslegorna voro ock något
mindre än söderut. En' dräng kunde fås för 50 ä 100 Rubel och
en piga för 25 Rubel i årlig lön.

Utom de rent Lappska byarne, finnas i Kolska kretsen 26
andra byar, dels med Rysk, dels med Finsk-Karelsk befolkning.
Den trakt, der de Finska byarne förekomma, kallas Korelskoi
(= Karjala). De Finska byarne äro till antalet 11, nämligen:
Vartiolampi med 7 hemmansrökar, Oulanka likaledes med 7 hem-
mansrökar, Laitasalmi om 6 hemmansrökar, Potschalansuu, Laksi
med 4 hemmansrökar, Niska med 6 hemmansrökar, Kurdijoki om
7 hemmansrökar, Sangaljärvi med 3 hemmansrökar, Rua med 7
hemmansrökar, Tuntsa med 6 hemmansrökar, och Kanases om 3
hemmansrökar. Åboerna å dessa hemman äro alla fattiga.

Endast i dessa Finska byar idkas egentligen jordbruk, men
få hafva mera än två kor och en del icke ens häst. Körslorna
verkställas derföre med renar, och den obetydliga åkern redes
med spade. Insjöfiske, jagt och bäfverfänge äro deras förnämsta
näringar. De äro likväl lika högt beskattade som den i ojem-
förligt bättre läge varande kustbon, och föga någon af dem för-
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mår, såsom denne, friköpa sig ifrån krigstjenst. Många af dem
aflytta ock till det rikare kustlandet, der det ej tyckes möta
svårighet för dem att få bosätta sig. Ganska få i sednare tider
inflyttade Finnar förekomma bland dem. Men under den Ryska
klädseln framträder tydligt den Finska ansigtstypen och hållnin-
gen, och i deras Ryska språk förmärkes en mängd fennicismer.

Ifrån Knjäsja styrde jag kosan till Kandalaks. Under fär-
den besöktes en och annan holme, der mina beledsagare önskade
samla ägg. Uria grulie hade redan den 9 Juli legat ut sitt enda
ägg, men ejdergåsen, anmärkningsvärdt nog, ännu icke sina 5.
Hennes bo hade dock troligen blifvit tidigare plundradt, ty redan
i medlet af maj månad skall man under varma vårar här finna
ägg af denna fogel.

Både vid stränderna och på djupet sjntes vackra medusor,
sjöstjernor, sjöblåsor och andra blötdjur, ehuru hafsvattnet här
ej var så klart som i de sydligare belägna trakterna af Hvita
hafvet.

Äfven mig lockade de sällsynta växter, som här anträffas,
till åtskilliga uppehåll under den vackra sommardagen, hvilket
nu icke mötte något motstånd från mina skjutskarlars sida. De
voro två äldre män, af hvilka den ena år 1810 och den andra
år 1812 flyttat hit från Kuusamo. De hade öfvergått till den
Grekiska läran, men voro icke Starovärer, och såväl derföre som
möjligen äfven på grund af landsmansskapet, åtminstone gentemot
mig fria från all fanatism.

Sålunda landstego vi bland annat vid Porje Tuoddar på
den s. k. Terska kusten eller den östra sidan af Kandalaks viken.
Det var ett högst egendomligt ställe. Här lågo ofantliga sten-
block, hvilka sågo ut som om de genom en oerhörd kraft skulle
blifvit lösryckta från en fast klipphäll, men dock blifvit qvar-
liggande på sina platser, der luft och vatten sedan bidragit till
att göra de mångbugtiga remnorna emellan dem så breda att
man der kunde tränga sig fram. I dessa klyftor växte åtskilliga
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fjellväxter, hvilka jag önskade förvärfva för mina samlingar.
Men ehuru det såg ut, som om de vore nästan oåtkomliga, be-
slöt jag dock att riskera försöket.

Jag inträngde i en sådan klyfta och vandrade längs den
uppför berget. Upptagen af tanken på mina växter, hade jag
kommit för högt, utan att hafva observerat den fara, för hvilken
jag utsatte mig, innan jag hörde mina skjutskarlars utrop: «Ho-
spodi pomilui" (Herren förbarme sig)! Jag märkte då att jag
stod på en mot hafvet brant stupande klippa. Mina skjutskarlar
voro i högsta måtto oroliga, huru det skulle gå med mig och
med dem, om jag folie i hafvet. Att komma dit upp hade varit
svårt, men att komma ned var ojemförligt äfventyrligare, och det
var mera lycka än konst att jag oskadad nådde båten. Under
nedfärden hade mina skjutskarlar oupphörligt upprepat sitt MHo-
spodi pomilui". Såväl Nordcap, som Tanahorn och Holmogårds -
fjellen i Finnmarken äro ojemförligt högre, men icke så hemska
som dessa skrofliga hällar här på detta för Fornfinnarna så vid-
riga Turjanniemi. Jag var glad att hafva lyckligt kommit ned
från dessa nakna klippor, som äro utmärkande för denna sida af
Kandalaks viken, och skådade med välbehag öfver till den mot-
satta stranden, som är så nära att man kunde se dess furusko-
gar af spegla sig i det lugna hafvet.

Mot aftonen anlände jag till Kandalaks by, invid hvilken
den strida Niva elfven i hafvet afbördar den väldiga Imandra
sjöns öfverflödiga vatten. Invid byn var man i ett tiotal båtar
sysselsatt med laxfiske, och den härliga aftonstunden skänkte
fiskarena flera båtlaster silfvergl än sande laxar. På stranden mötte
mig byns Starost eller Ålderman. Så snart han fått se mitt pass,
lofvade han genast anvisa mig logis. Under väntan på hans
återkomst hade jag i väl en timmes tid från stranden betraktat
byns väl icke blomsterbeströdda eller leende, utan tvärtom kala
men höga och imponerande omgifningar, då Starosten, en beskedlig
man, omsider återkom med det besked, att ingen ville emottaga
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mig i sitt hus, emedan jag röker tobak. För denna ört, hvilken
man tillskrifver ett ursprung, som anständigheten förbjuder att
här angifva, äfvensom för bruket deraf har man nämligen äfven
här öfverallt den största vedervilja, och man tillåter icke en
fremling att med tobaksrök profanera boningsrummen. Sina egna
tjenstemän vågar man dock icke förmena sådant. Men sedan de
afrest, företages grundliga åtgärder för rengöringen af de rum,
de bebott. Icke ens de sängkläder, på hvilka en otrogen legat,
kunna begagnas af de troende, utan de antingen säljas eller för-
varas för resandes behof.

Jag hade emedlertid af Capitain-Ispravnik i Kem blifvit
försedd med ett öppet bref, hvari alla, hvem det vara må, strän-
geligen anbefalldes att lemna mig allt det bistånd, hvaraf jag
kunde vara i behof under min resa till Kola. Jag förevisade
brefvet och detta med den effekt, att mitt resegods ögonblickli-
gen öfverflyttades till ett temmeligen stort och snyggt rum, der
tjenstemännen på sina resor här pläga bo. Husfolket ville dock
icke hafva något med mig att skaffa, hvarföre byns Rättare ställ-
des till min disposition. Han och hans mor voro ock mycket
villiga att betjena mig. Hvarjehanda ätbart framhemtades. Men
man ville på inga vilkor gifva mig något kärl eller några bords-
utensilier. Sedan ett par koppar, som jag medhaft, under resan
slagits sönder och mitt sista dricksglas qvarglömts på en holme,
der jag drack thé, voro två théfat de enda kärl jag medhade,
och de voro sjelffallet icke tillräckliga för mitt nuvarande behof.
Kött, smör, fisk och annat, som inhemtats, utstjelptes derföre
utan krus på bordet. En hade medfört sötmjölk i ett lerkärl,
värdt högst 10 kopek. För att ej gå miste om den aptitliga
mjölken, erbjöd jag för kärlet 80 kopek, men fick till svar att
det ej kunde fås ens för 8 Rubel, emedan Christus förbannar
den, som åt en otrogen säljer ett af de troende begagnadt kärl.

Jag hade mat och dryck framför mig och var hungrig, men
det såg ut som om jag här skulle komma att få lida Tantali
qval och blott se på. Bland annat hade man hemtat mig en
skön färsk lax, för hvilken egaren till och med vägrade emottaga
all godtgörelse. Men ingen ville afstå sin gryta för att få denna
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lax tillredd, emedan jag med min hand vidrört laxen. Mycket
folk hade af nyfikenhet samlat sig i rummet, och jag såg tydli-
gen att en del hade medömkan med mig, men ingen tycktes våga
bistå mig af fruktan för byns menighet.

Ibland den gapande hopen fanns en yngre qvinna, född i
Kuusamo socken, hvarifrån hon såsom barn jemte sina föräldrar
under missväxtåren flyttat hit och här öfvergått till den ortho-
doxa läran. Denna qvinna var orthodox och hade icke i likhet
med många andra här befintliga renegater anslutit sig till Staro-
värerna. Hon hade funnit min belägenhet behjertansvärd och
skyndat till byns Prest för att underrätta honom om förhållandet.
Derifrån återkom hon med alla nödiga bords- och kökskärl jemte
en hälsning från Presten, att han nu ej kunde personligen in-
finna sig hos mig, emedan han var sysselsatt med att bygga och
tyvärr ej heller var i tillfälle att inbjuda mig att bo hos sig.
Tack vare denna qvinna, kom jag sålunda ar mitt otrefliga läge
och fick mig en god och välbehöflig måltid 1).

x) Såsom bevis på, huru fördomsfull och misstänksam den annars
vänliga befolkningen här kan vara gentemot främlingar, må följande an-
föras ur utgifvarens egen erfarenhet.

Jemte ett par kamrater anlände jag i början af juni månad 1863
till byn Suma vid Hvita hafvets södra eller s. k. Poinorska kust.
Vår afsigt var att härifrån resa öfver till Solovetski klostret med någon
af de skutor, som skulle dit öfverföra pilgrimer, hvilka från vi dt skilda
och delvis från ganska aflägsna nejder sträfvade till det högt ansedda
klostret, för att der öfvervara Peter Pauls högtiden. För öfverresan hade
vi på en af skutorna för vår enskilda räkning hyrt kajutan, hvilken vi
äfven redan tagit i besittning. Men kort före afresan infann sig hos oss
skutans befälhafvare, som tillika var dess egare, och meddelade att hans
öfriga passagerare, till ett antal af, om jag minnes rätt, ej så alldeles
litet på andra hundratalet, vägrat att följa med, om ej vi aflägsnades från
fartyget. Han var dock en fördomsfri man och sade med förnöjd min, att
de allaredan erlagt sin passagerareafgift och gerna för honom kunde blifva
borta. Oss ville han i hvarje fall föra fram — ej att undra på, ty vi
hade naturligtvis erlagt en långt högre afgift än andra passagerare. För
säkerhets skull anmälde vi dock om förhållandet hos en på orten statio-
nerad officer. Denne lugnade oss med att nian icke skulle våga tillfoga
oss något ondt, i all synnerhet, sade han skrattande, om vi blåste de när-
gångne tobaksrök i ansigtet. Öfverresan skedde sedan utan vidare äfven-
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Omkring klockan 12 på natten, då jag omsider var i beråd
att lägga mig till hvila på mina medhafda öfverplagg — ty ej
heller sängkläder gåfvos mig af ofvanantydd orsak — emottog
jag oförmodadt besök af den tjenstvilliga Presten, som emedler-
tid slutfört sitt arbete för dagen. Han hade tidigare varit Kloc-
kare i Kola och derifrån vunnit befordran till Pastor härstädes.
Han var mycket nöjd med sin nuvarande ställning. Ej att undra på.

Påföljande dag önskade jag besöka ett nära liggande högt
berg på andra sidan om elfven, men det förbjöds mig strängeli-
gen. Det lyckades mig dock att förmå min Eättare att oför-
märkt ro mig dit öfver. På den sidan befann sig en mindre
del af byn jemte kyrkan. Denna är uppförd på en sluttning

tyr och utan annan olägenhet för oss än att vi af en del medpassagerare
betraktades med sneda blickar. Andra voro dock vänliga, och bland dem
särskildt en äldre man, som var föremål för allmän uppmärksamhet. Han
hade vandrat hit till fots ända från trakten af Kaluga, der han hade sitt
hem, och dervid burit på hufvudet en hatt, i h vars kulle var insatt tio
skålpund jern, och i handen såsom vandringsstaf en tung jernstör. Sex
andra likadana skutor, alla fullt besatta med pilgrimer, gjorde oss sällskap.

På samma resa förbjöd man oss i byn Umba vid Hvita hafvets
norra kust att göra exkursioner i omnejden och tvang oss under hotelser
att, under det dygn vi nödgades uppehålla oss der i väntan på båt, för-
blifva på vårt rum. Man var dock villig att befordra oss vidare österut.
Men ankomna till byn Kusomen vid Varsugaelfs utlopp, vägrade man en-
vist att låta oss fortsätta vår färd i nästnämnda riktning. Åt det håll,
hvarifrån vi kommit, d. v. s. vesterut, ville man deremot skjutsa oss. En
i byn stationerad ung, välvillig och förekommande Prest, vid namn Nikolai
Istomin, som fått kännedom om vår belägenhet, infann sig då hos oss i vårt
qvarter och försökte göra sitt inflytande gällande till vår förmån. Men
allt tycktes vara förspilld möda. Han inbjöd oss i sitt hus, der vi bemöt-
tes på det mest förekommande sätt af honom och hans unga fru. Under
allt detta var han outtröttlig i att söka bringa befolkningen till förnuft.
Han uppläste flera gånger för den ene och den andre de öppna bref, hvar-
med vi blifvit försedda af Finlands Generalguvernör och Guvernören iAr-
changel. Först efter två dygns parlanientering lyckades det oss omsider
att få roddare och båt, hvarmed resan fortsattes mot öster. Utan denne
vänlige Prestmans bistånd hade detta knappast lyckats oss. Man miss-
tänkte oss för Gud vet hvad allt.

Öfver bemötandet i Umba klagade vi i bref hos Guvernören i Ar-
changel, hvilket skall hafva haft till påföljd en förtjent näpst.
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vid foten af berget och omgifves af en vacker gräsplan. Men
•knappt hade jag hunnit dit, innan min Rättare af Byrådet fick
befallning att föra mig tillbaka. Jag hade ingen lust att lyda,
men då jag af fruktan för befolkningen ej ensam vågade mig
upp på fjellet, begaf jag mig till Presten och anhöll att han
ville skaffa mig en karl som beledsagade mig dit upp. Men han
försäkrade mig att han ej kunde hjelpa mig i denna sak, utan
att utsätta sig för befolkningens vrede. Man trodde nämligen
att jag sökte efter silfver och guld i bergen och att jag, om jag
upptäckte sådant, komme att göra intrång i befolkningens rättig-
heter, eller ock Kronan att här inrätta fabriker, der befolknin-
gen tvunges att arbeta.

Ännu en gång lyckades det mig dock att komma öfver
elfven. Jag hade der just bestigit den brantaste klippan åt sjö-
sidan och der funnit Primula farinosa och Saxifraga nivalis samt
Papilio Bore och Norna, då Kättaren andfådd springer till mig
och ber mig i Guds namn genast återvända. Eljest, sade han,
blefve man i byn uppbragt, och Gud vet hvad som kunde mig
vederfaras. Jag befann mig på en flera hundra fot hög klippa,
hvilken liksom stödd på pelare hängde öfver sjön, dit den tvär-
brant stupade, och var i sjelfva verket glad Öfver att Kättarens
ankomst hindrade mig från att falla i brådjupet, hvilket jag der-
förinnan icke hade märkt. Fjellen vid Kandalaks bestodo, såvidt
jag var i tillfälle att bedöma af det jag fick se, af granit, qvarts
och fältspat. Af rullstensfloden märkte jag intet spår.

Kandalaks är en välmående by. Utom det inbringande lax-
fisket i Niva och i fjorden utanför, har Kandalaksbon betydlig
inkomst af djurfångst. Förutom en mängd räfvar och uttrar,
fångar han äfven bäfrar. Han behöfver derföre ej, såsom inbyg-
garene i de sydligare belägna byarne, söka sin utkomst med att
idka det besvärliga Ishafsfisket. Vid sådant förhållande erfordras
här ej heller många större farkoster. Endast 3 lodjor finnas
i den jemförelsevis stora byn. Med dessa förmedlas trafiken på
Archangel, hvarifrån jordbruksprodukter tagas såväl för byns
behof som för att i utbyte mot renhudar och pelsverk föryttras
icke allenast åt nära boende Lappar inom eget land, utan ock
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till Kuolajärvi, Kemikylä, Kemiträsk och Sodankylä i den Finska
Lappmarken. Särskildt utaf den angränsande Lappmarken har
Kandalaksbon stor förtjenst derigenom, att han köper Lappens
varor för billigt pris och säljer dem dyrt i Archangel.

Liksom de flesta af förenämnda voloster, ligger äfven Kan-
dalaks by vid den allmänna stråkvägen för Murmanskoi eller Is-
hafsfararene, hvilka i stora flockar på vårvintern resa härigenom
landvägen till den Kolska halföns Ishafskust. Kandalaks är
till och med en af de vigtigaste stationerna för dessa resande,
emedan de här göra sig glada och proviantera på resan norrut.
Ty Kandalaks är den sista by på deras färd.

Dessa Murmanskoi anses, liksom Nordfararena i Finnmar-
ken, vara ett folk, som endast föga vårdar sig om rätt och san-
ning, om sedlighet och dygd. Man beskyller dem derföre ock
för att hafva här vid kusten befordrat laster samt bidragit till
att sprida smittosamma och fula sjukdomar. Detta kan väl ock
till en del vara sannt. Men äfven utan denna beröring med
Murmanskoi skulle väl enkelhet och renhet i sederna föga vara
att i allmänhet förvänta härstädes, der en mängd äfventyrare
sedan gammalt slagit sig ned. Brott och orättfärdighet sades
ock vara i alla dessa voloster mindre sällsynta än i den isole-
rade staden Kola, der äfven egennyttan gentemot Lapparne och
,,Järveläiset" eller i inlandet bosatte Karelare skall vara mycket
mindre än i förberörda voloster.

Af dessa Murmanskoi och af deras vidare befordran med
renskjuts har emedlertid Kandalaksbon en icke obetydlig inkomst.
Lägger man till allt det förutsagda hans sparsamhet och idoghet,
finner man orsaken till den större välmåga, som råder här i
jemförelse med de sydligare belägna byarne vid den Karelska
eller vestra stranden af Hvita hafvet.

Beklagligt är endast att Kandalaksbon icke allenast af Mur-
mansfararene, utan äfven af grannbyarnes befolkning, anses för
sniken och såsom den, hvilken framför jus och fas föredrager
ne fas. För min enskilda del gjorde jag dock icke denna erfa-
renhet. Ty allt hvad jag behöfde var billigt, och för många
tjenster togs ingen betalning. Dertill kunde dock hafva funnits

35
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en särskild orsak. Man tycktes nämligen icke kunna frigöra sig
från tanken att jag reste i något hemligt offentligt uppdrag, och
att jag således borde behandlas såsom en Kronans man. Vid
min afresa hade man försett mig med så mycket lax och bröd
som jag för färden till Kola ansågs behöfva. Men hvarken för
detta eller för mitt uppehälle under ett dygns vistelse i byn
ville man emottaga betalning, och endast med möda kunde jag
påtruga min uppassare eller Rättaren 1 Kub. 50 kop. Äfven
dessa penningar emottogos af honom först sedan han dertill ut-
verkat sig byamännens tillstånd. Mera än i andra byar var
man dock i Kandalaks förbittrad öfver den betungande skyldig-
heten att utan ersättning skjutsa, bespisa och upplåta fritt qvar-
ter åt tjenstemän och andra i offentliga uppdrag resande personer,
hvilket ålåg byalagen. Äfven de discretioner, man sade sig vara
tvungen att årligen gifva tjenstemännen, väckte mycken miss-
belåtenhet.

Likasom i alla andra af mig besökta byar vid Hvita hafvet,
utom i Knjäsja, fanns äfven här en brännvinsförsäljning och,
liksom i Keret, ett Kronans saltupplag, från hvilket salt såldes
för 1 Rubel Pudet, eller för 5 kopek dyrare än i Keret. Äfven
mjöl afyttrar Kronan här åt befolkningen ifrån ett ständigt
nederlag.

Vid norra ändan af Kandalaks viken och i fjellen vid Iman-
dra finnas en mängd hålor och grottor. Jag skulle gerna hafva
något närmare undersökt dessa, om jag ej hade befarat att deri-
genom i alltför hög grad ådraga mig detta fördomsfulla, miss-
tänksamma och fåkunniga folks vrede. I dessa hålor uppgafs
nämligen fornfolket hafva bott. Men hvilket detta folk varit,
derom upplyser mig veterligen hvarken urkunder, myther eller
sagor. Så mycket förmäler dock traditionen, att tschorter (djefiar)
och lietser (jättar) här haft sitt tillhåll, och de sistnämnda för-
modas ännu bo i bergens inre. Särskildt ansågos bergen vid
Porjeguba vara vistelseort för en mängd onda vålnader. Detta



— 547 —

sades ock vara det enda stället i omnejden, der ormar, som man
benämnde djefvulens bundsförvandter, hade sitt tillhåll1).

Man torde dock kunna anse det för temmeligen säkert, att
förfädren till de Lappar, som nu bebo Enare, tidigare i något
sekel uppehållit sig i omnejderna af Kandalaks. Dertill kan man
sluta dels af i Enare gängse traditioner, dels deraf att samma
ortsnamn förekomma här och i Enare, dels ock slutligen af den
likhet i seder, utseende och gestalt, som äger rum emellan Enare
och Imandra Lappen.

Att den nuvarande befolkningen i dessa Hvitahafsbyar, åt-
minstone ifrån Kem norrut, företrädesvis härstammar af Finnar
och Karelare, ehuru de till språk, seder och religion numera äro
Ryssar, lär kunna anses vara säkert. Det öfvervägande ele-
mentet torde väl vara Karelskt, men många hafva hit inflyttat
äfven från Norra Österbotten, från Kajana län och från Savolaks.
I äldre tider torde befolkningen hafva här i icke ringa grad till-
växt derigenom, att personer ifrån såväl Ryssland som Finland
togo sin tillflykt hit för att undgå dels militärtjenst, dels straff
för begångna brott. Dessa fribytare begagnade sig af hvarje-
handa medel och ränker för att förjaga de stilla och fredliga
Lapparne. Ondt samvete torde derföre närmast vara orsaken
till uppkomsten af dessa traditioner om inbyggare i bergens inre,
hvilka än spöka i folkets fantasi såsom troll och vålnader. Dy-
lika fribytare och andra inflyttade bildade här efterhand byar,
af hvilka en del numera likna små städer, der ej allenast väl-
måga utan delvis rikedom är rådande.

För mera än 200 år tillbaka förstördes Kandalaks by och
dess kyrka af ett ströfparti utaf Ijo- och Uleåbor under anfö-

*) För öfrigt äro amfibier här lika sällsynta som i den öfriga Nor-
den. Medan man finner grodor än i närheten af Nordcap, upphöra ödlorna
vida sydligare. Dock var Lacerta agilis allmän i Kandalaks, och ingenstä-
des har jag sett den förekomma så talrikt som vid foten af berget ofvan-
för kyrkan derstädes. Ormarne upphöra att vara allmänna något sydligare
än ödlorna.
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rande, såsom det säges, af en bonde vid namn Paso från Ijo
sockens Kiiminki by. Såväl på den Finska som på den Ryska
sidan om gränsen omtalas för öfrigt att sådana plundringståg af
Finnar företagits hit äfven vintertid. Åtskilliga traditioner för-
mäla att hufvudmännen varit iklädda jernpansar och kask. Ryska
traditioner omtala att bönderna åtföljts af soldater (Ruotsin kni-
hit). Dermed vare huru som helst, men deri öfverensstämma
berättelserna, att byn åtminstone två, men kanske flere gånger,
blifvit af Finnar plundrad och uppbränd. Ruiner kunna här lik-
väl icke skönjas efter flera än en by. Dessa ruiner befinna sig
ett litet stycke uppåt elfven ifrån den nuvarande byn, som lig-
ger omedelbart invid Niva elfs utlopp i Kandalaks viken.

Att bönder från Österbotten gjort hit två särskilda tåg,
antager äfven Karamsin. I detta ämne läses i ett i Ijo pastors-
arkiv befintligt manuskript, för mera än 100 år sedan uppteck-
nadt enligt Lagmansnämndemannen Anders Hildunens och Hä-
radsnämndemannen Bengt Säveläs samt andre trovärdige mäns
berättelser, bland annat, följande i 16:de punkten:

»Berättas för visso att i fordna krigstider med Ryssen en
bonde från denna socken af Kimingi by, Peer Vesa benämnd,
Ryska staden Kannanlahti vid namn, på denna sidan om Ryska
sjön eller Budjan meri mot Lappgräntzen intagit således att han
under sitt anförande haft en stor hop bönder, dem han om nat-
ten mot Midsommardagen fört med sig till närmaste skogen vid
staden, förmenandes dem att ingen skulle låta höra eller röra sig
intill dess han dem befallning gåfve när nu folket uti sin säker-
het kommo ut ifrån staden att leka mot Midsommardagen efter
deras plägsed. Om morgonen vid Solens uppgång hade de gått
åter till staden, h vilket då de gjort, hafva de slagit en del i
hjäl, en del tagit till fånga, miste endast en karl, och dragit
dädan med stort byte".

Jag hade gerna dröjt ett par dagar i byn. Men då jag
tydligen märkte, att man önskade ju förr dess hellre blifva af
med mig, lemnade jag Kandalaks den 10 Juli. Den strida Niva
elfven är endast delvis farbar med båt, hvarföre en stor del af
vägen från Kandalaks till Imandra, omkring 30 verst, måste till-



— 549 —

ryggaläggas till fots. Såväl Niva elfs som Imandras omgifnin-
gar äro mera sten- än gräsrika, men omgifvas af grönskande
skogar. Imandra, af Lapparne benämnd Averjavre, har en längd
af icke mindre än 90 vers t, som skulle tillryggaläggas med
båt. Sjön omgifves af skogrika nejder, begränsade af majestä-
tiska fjell, hvilkas kala toppar delvis ännu voro betäckta
af snö.

Emellan Kandalaks och Kola finnes för de resandes räkning
inrättade stationer, hvilka äro hvarandra så nära, 15 ä 30 verst,
att man på några timmar kan förflytta sig från den ena till den
andra. På alla dessa stationer finnes en kåta af torf, på en del
dessutom ett timmerhus, hvilket är försedt med lafve vid väg-
garne och sådan eldstad, som förekommer i Karelarenes badstu-
gor eller porten, och bör hållas varmt. Här bo alltid Lappar,
hvilka det åligger att fortskaffa de resande, sommartid antingen
med båt, der sådan kan begagnas, annars till fots, då den re-
sandes bagage af dem bäres, och vintertid med renar, af hvilka
städse ett visst antal skall vara till hands för ändamålet. Man
behöfver således i regeln icke vänta på att blifva vidare befor-
drad, så mycket mindre som härvarande Lappar i detta afseende
äro vana vid flinkhet, hvari de hvarje vecka öfvas af postförare
och ortens resande tjenstemän.

Dessa stationer, hvilka äro uppförda å ställen, der ymnig
renmossa finnes att tillgå, äro i all sin anspråkslöshet förträff-
liga inrättningar. Sådana saknas tyvärr i de Finska, Svenska
och Norska Lappmarkerna, der man ofta på resor är i fara att
frysa ihjäl och kan råka ut för nästan otänkbara vedermödor.
Ty afståndena emellan bebodda platser äro i Einska Lappmarken
icke sällan ofantliga, och de få fjellstugor, som här och der fin-
nas för resande uppförda, jemväl ifrån hvarandra långt aflägsna,
och i hvarje fall oeldade och bristfälliga. Proviant måste väl
den resande äfven här föra med sig, men färskt kött eller färsk
fisk kan han dock nästan alltid räkna på att här erhålla.

Resorna, särskildt vintertid, äro derföre här vida mindre
besvärliga än i de vestliga Lappmarkerna. Detta betingas, utom
af hvad nyss anförts, äfven af särskilda andra omständigheter.
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Vägen går öfver jemna marker, oftast dessutom genom täta sko-
gar, der klimatet är mildare. Knappast någonsin torde det der-
före hända här, såsom i vår och isynnerhet i den Norska Lapp-
marken, att den resande, sedan han efter stora vedermödor på
de kala och öde fjelltrakterna omsider hamnat i en usel koja,
der måste i flera dagar invänta bättre före eller skjutsrenar. Å
hvar station finnes derjemte för de resandes och särskildt för po-
stens räkning en s. k. kibitka. Detta är ett åkdon, vida beqvämare
än den vanliga ahkion. Kibitkan har en öfverbyggnad af tunnt
korsvirke, hvilket är öfverdraget med buldan. Den är derjemte
betydligt större än en vanlig renpulke hos oss. I den kan den
resande ligga och till och med sofva under färden, obekymrad
om allt, ty renen är fastbunden medels ett grimskaft vid för-
körarens pulke. Men den är ock vida tyngre och dragés van-
ligen af två renar, hvilket ej låter sig göra i vår Lappmark, der
vägar icke finnas och man ofta måste sätta öfver och utför
berg och klippor. Äfven här begagnas kibitkan endast på den
allmänna stråkvägen, från hvilken man undacrödjat skogen. Uti
ett sådant åkdon lider man icke någon nöd, äfven om man vore
tvungen att tillbringa natten under bar himmel. Ty det är så
rymligt, att man deri kan medföra goda fållar. Man sofver der-
före ock i det bättre än i dragfulla, snuskiga kojor.

Oaktadt mina skjutskarlar äfven här ville förhindra mig
att göra excursioner i omnejden, lyckades det mig dock att få
bestiga det största af Imandras fjell, Kibinä, der jag fann vege-
tationen vara helt annan än på fjellen i Utsjoki. Granen, Mes-
pilus cotoneaster, Trollius europaeus, Convallaria bifolia och Ge-
ranium sylvaticnm förekommo här ända upp till skogsgränsen.
Men ännu mera öfverraskande var att nedanom denna finna Ping-
uicula alpina, Azalea procumbens, Pedicularis lapponica och Aira,
atropurpurea. Vid snögränsen för denna tid, den 12 Juli, blom-
made Papaver nudicaule och 'Primula farinosa (strida). Härlig
var från fjellets högsta spets anblicken af den vackra sjön med
sina vikar och sund, näs och holmar, med sin majestätiska om-
gifning af väldiga berg, hvilkas ännu delvis snöbetäckta toppar
skimrade i solljuset, medan deras lägre belägna delar bekläddes
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af grönskande skogar, hvilka afspeglade sig i den lugna sjön,
dit en mängd kaskader nedstörtade från fjellen.

Jag hade icke länge fått njuta af denna förtrollande an-
blick, än icke hunnit sänka min thermometer i någon källa och
icke heller plocka mera än några af fjellets sällsyntare växter,
innan min vägvisare, då jag med min lilla hammare knackade i
berget, med vredgad stämma utropade: »livad gör Du der!" och
med bestämdhet yrkade på att återfärden skulle företagas. Han
var en mera än vanligt ful, svartmuskig man, otroligt smutsig
och obehaglig att åse. Då jag ej var böjd för att efterkomma
hans befallning, hotade han att ofärd skulle drabba mig, om jag
icke genast aflägsnade mig från fjellet, och i detsamma begynte
han att springa ned för berget, liksom om han ville lemna mig
åt mitt öde. Han försvann från min åsyn, men visade sig åter
efter en stund och bad mig nu i bevekande ordalag att följa
efter sig, emedan han befarade att man komme att strängt
behandla honom, om han tilläte mig att dröja här uppe. Jag
ansåg det vara rådligast att gifva efter, helst han, genom att
lemna mig utan båt, kunnat beröfva mig all möjlighet att uppnå
stationen. Han var derefter förekommande och artig, och min
fjellfärd slutades lyckligt, ehuruväl jag var icke så litet missnöjd
deröfver, att densamma blef af så kort varaktighet.

Man hade icke ens unnat mig att få se fjellets frånsida,
men så mycket såg jag dock, att hela traktens formation är en
helt annan än i vår Lappmark. Fjellets höjd är ej så betydligt
och utsigten derföre ej heller så vidsträckt som från de högre
fjellen derstädes. Från Kibinä kan man icke, såsom ifrån dem,
öfverskåda Oceanens oändliga yta, ej heller den otaliga mängd
af fjelltoppar eller de talrika sjöar och de oräkneliga vattenfall,
elfvar och åar, hvilka te sig för ens blickar ifrån fjellen i vår
Lappmark. Utom några fjellspetsar på motsatta sidan af sjön,
ser man ifrån Kibinä egentligen endast den långsträckta idylliska
Imandra, omgifven af leende dalar, skogbeväxta kullar, högre
och lägre, samt grönskande stränder vid dess otaliga vikar och
bugter. Naturen är här ej så karg, och man erfar derför ej
heller här den känsla af en viss skräck, som bemäktigar sig en.



— 552 —

då man från Raste- och. Gäinokaise, från Luirontunturit, Pelto-
vuoma- eller Jeskadamfjellen öfverskådar omnejden.

På dessa fjell herrskar tomhet och nakenhet, och endast
någon ringa grönska omkransar de från höjderna nedströmmande
vattenflödena. Kibinä är deremot skogbärande betydligt närmare
toppen, hvarföre äfven fjellbäckarna der gömma sig emellan trä-
den och undandraga sig sålunda ens blickar samt gifva sig till-
känna för den, som står på fjellets höjd, företrädesvis endast
genom vattnets brusande, då det störtar ned utför bergets bran-
ter. An mindre liknar Kibinä Finnmarkens alper med sina glest
sådda hopkrumpna små björkar nedanför deras nakna, snöbe-
täckta toppar. På sträckan emellan Kandalaks och Kola anträffas
öfverhufvud mera grönska, resligare skogar och delvis bördigare
marker samt, enligt hvad jag tyckte mig erfara, äfven fiskrikare
sjöar än i vår Lappmark.

Jemför man trakten vid Imandra med den, som omgifver
Enare sjö eller Imandra bolschoi (stora Imandra), som den här
benämnes, skall man finna en stor olikhet emellan dem vara rå-
dande. Enare sjö omgifves af vidsträckta, med mager mylla
betäckta sandhedar, som bära en ytterst enformig och torftig
vegetation, hufvudsakligast af renmossa och klena tallar, hvilka
icke nå furans tjocklek, än mindre dess höjd. Endast vid några
å- och elfstränder visar sig granen i närheten af sjön, och äfven
löfträden äro vid dessa glest sådda samt antaga ofta formen af
buskar.

Vid Imandra växa deremot öfverallt högstammiga träd, icke
allenast furor och granar, utan äfven björkar, aspar, hägg och
rönn, hvilka sistnämnda i Enare förekomma endast såsom säll-
syntheter på de bördigaste fläckarne; och äfven i öfrigt är vege-
tationen här ojemförligt frodigare och bär en sydligare prägel.
På den halfmils väg, som man har att tillryggalägga från Ki-
binäfjellets topp till stranden af Imandra, finner man en mycket
omvexlande vegetation. Högst uppe har man det nakna berget
med endast magra lafvar och mossor samt i fördjupningarna en
och annan Papaver nudicaule. Nedanför vallmogränsen vidtaga
en del storblommiga Banuncler och Astragaler och andra fjell-
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växter. Nedanför dessa visa sig Andromedor och. Pedicularis
lapponica. Derefter möta redan buskar och snår af vide, myr-
och fjellbjörk, och. efterhand uppträda skogar af björk med en-
staka insprängda tallar och granar, hvarefter man snart befinner
sig midt ibland resliga, tjockstammiga barrträd, emellan hvilka
det ifrån fjellet nedrinnande vattnet redan samlat sig till bäckar
och åar, som här hejdlöst störta ned mot sjön, vid hvars strän-
der man åter ser ett bräm af frodiga löfträd af olika slag
och emellan dem arter af Pyrola, Orchideer, matnyttiga bär-
växter m. m.

Imandra är delvis ganska djup, men dess vatten så klart
att man på flera famnars djup såg bottnen och äfven fiskar, som
simmade der. Den stora laxen stiger endast sällan upp till trä-
sket, men väl den mindre laxen och. taimen (Salmo trutta), hvil-
ken sistnämnda äfven stundom öfvervintrar här. Aborre, sik och
forell äro dock allmännast.

Klimatet vid Imandra är påtagligen mildare än i vår Lapp-
mark. Detta syntes framgå ej mindre af ofvannämnda växters-
förekomst i dess omnejd än äfven deraf, att träden här hade
större dimensioner. Granar af tio famnars längd voro icke säll-
synta, björken föreföll att vara yfvigare, aspen resligare och
loniceran frodigare. Vattnet, som jag i Mandojavre sjö i Utsjoki
aldrig funnit varmare än - j - 10° C, hade nu i Imandra uppnått
+ 14° C. Men luftens värmegrad hade ock denna tid varit
ovanligt hög. Nu visade thermometern i skogarne -f- 38° C,
och i några af de norr om Imandra belägna mindre sjöarna var
vattnets temperatur -f- 15° å 16° C.

Endast fyra qvinnor voro mina beledsagare, då jag efter
mitt besök på Kibinä fortsatte färden i riktningen mot Kola.
Vädret fortfor att vara vackert, men värmen var tryckande,
och ofvanför fjellet visade sig ett mörkt moln. I ett nu afsval-
nade luften. Ifrån bergen hördes dån. Sjöns lugna yta begynte-
att uppröras, liksom om den skulle vaknat ur sin ljufva hvila,.
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och klädde sig snart i hvitt skum. Hagel föllo och vinden be-
gynnte att drifva vår båt utåt fjärden. Vi hade dock knappt
20 famnar till land och lyckades omsider efter stor ansträngning
nå stranden. Vi skyndade in i skogen under skydd af resliga
granar, hvilka dock skakades af vinden så våldsamt, att vi hvarje
ögonblick kunde befara att de skulle störta omkull och krossa
oss. Men vi hade knappt varit femtom minuter i skogen innan
regnet och hagelskurarna upphörde och vi återigen hade lika
vackert väder, som innan ovädret bröt ut. Mina följeslagare
hade, medan orkanen varade, visat sig ytterst förskräckta. Detta
deras sinnestillstånd härrörde lika mycket af fruktan för Allmak-
ten som för bergens troll. Lyckligtvis var den svarta mannen
icke mera med. Ty då dessa qvinnor trodde att mitt besök på
fjellet var orsaken till elementernas raseri, hade de med tillhjelp
af honom möjligen kunnat ställa mig till ansvar derför. Nu voro
de deremot snart blidkade, och resan fortgick utan vidare stö-
ringar. Ty för att ej vidare göra dem ängsliga eller väcka deras
misshag, afstod jag från min plan att besöka Murfolketstt grottor.

Norr om Kandalaks by bo Byssar endast i Kola. Hela den
Kolska halfön med undantag af kuststräckan från Kandalaks till
Ponoj, der ingen Lappsk bosättning förekommer, men väl åtskil-
liga af Ryssar bebodda byar finnas vid hafsbandet, bebos af
endast Lappar. Äfven landet vester om Imandra och Kolafjor-
den är af dessa upptaget. Å hela det till Kolska kretsen hö-
rande området finnas inemot 2,000 Lappar. De sönderfalla i
3 grupper:

1 :o) Imandra Lappar, hvilka bo i byarne Ekostroff, Babia,
Rasnjarga, Maanselkä, dit äfven Akkala kan räknas, samt Kildin;

2:o) de som bo öster om Kola i Semiostroff, Lavosero, Vo-
roninsk samt i trakten emellan Svjätoinos och Ponoj ; äfvensom

3:o) Lapparne vester om Kolafjorden, dels vid hafskusten
i Nejden, Patsjoki, Peisen eller Petsinga, dels ock vid Tuloma
vattensystemet. Tuloma Lapparne åter sönderfalla i Notoserska-
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och Suniel-Lappar, af hvilka de förra bo vid Notosero eller
Nuorttejavre och Nuorttejok samt Suniel-Lapparne vid Luttoelf.

En del af dessa byar består af endast 3 ä 4 hushåll. Andra,
såsom Patsjoki, Peisen och Muotka, äro större.

Hos Imandra Lapparne, hvilka vintertid bo längre inåt
landet mot vester, märkes, såsom naturligt är, mest Finskt eller
Karelskt inflytande i afseende på språk, seder, utseende och
kroppsbildning. Deras språk har mycken likhet med Enare Lapp-
skan, men är mera utblandad med Ryska och Finska ord än den
sistnämnda. Det talas med samma skyndsamhet, samma accen-
tuering och med samma jamande ton, som äro vanliga i Enare.

Afven de Ryska Lapparne kalla sig Same eller Samefolket
och sitt land Sameland. Den Ryska benämningen ,,Lopar" hörde
jag Lapparne aldrig här begagna om sig, ehuruväl oräkneliga
andra Ryska ord upptagits i deras språk.

Här liksom i öfriga Lappmarker äro Fiskarlapparne ett
resligare folk än Renlapparne, och deras ansigtsform är ej heller
så triangelformig som hos våra Renlappar. Öfverallt i Lappmar-
ken hafva dock Renlapparne bättre formade ansigten, ögon, bröst
och kropp i allmänhet än Fiskarlapparne, hvilka föda sig sämre

-än Renlappen. Ty då tillgångarna medgifva, lefver Fiskarlappen
i fråsseri och öfverflöd, men måste deremellan ofta svälta eller
åtnöja sig med onaturlig och icke sällan förskämd föda. Ren-
lappen deremot kan alltid för sin föda lita till sin renhjord.

Klädedrägten hos Imandra Lapparne liknar mycket Enare
Lappens, då den ej, såsom ibland hos postkarlarne var fallet,
är Rysk. Qvinnornas mössor äro för det mesta Ryska. Männen
bära dels Ryska, dels Lappska hufvudbonader. Deremot äro sko-
plaggen hos begge könen Lappska och likna Enareboernas. Äfven
sättet att hälsa är här detsamma som i Enare. En olikhet iakt-
tog jag dock häri. Medan Enare Lapparne, då de efter lång-
varig skilsmessa träffa en anhörig eller nära bekant, vid det de
uttala hälsningsordet ^puorest", omfamna hvarandra och beröra
hvarandra med kinden, stöta deremot Imandra Lapparne, liksom
de flesta andra Ryska Lappar, isynnerhet man och hustru samt
nära anhöriga, dervid ihop sina nässpetsar.
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Lika litet som i förenämnda nordligare belägna Ryska vo-
loster vid Hvita liafvet jordbruk bedrifves, lika litet är detta
fallet hos Imandra Lapparne. Deras enda näringsyrken äro fiske
och jagt, och desamma äro öfverhufvud alla härboende Lappars
enda inkomstkällor. Till sommaren beger sig Lappen till Ishafs-
kusten, och endast de orklösa jemte kvinnor och barn stadna
öfverhufvud i inlandet. Emedan tillgången på torsk är rikligare
vid de Norska kusterna, är det företrädesvis dit kosan styres.

Imandra Lapparne äro bland alla Lappmarkers inbyggare
numera de enda, som i betydligare mon idka bäfverfänge. Deras
bästa fångstställen sägas vara vid Koudajärvis tillflöden. De
nordligast bosatte bäfverfångare voro Lapparne vid Hasnjarga
station vid nordvestra kusten af Imandra. Denna fångst kan
här ännu vara ganska gifvande. Sålunda hade de fyra Lapp-
familjer, hvilka nu bodde vid sydligaste ändan af Imandra, under
sistförflutna år fångat icke mindre än 20 af dessa djur, stora
och små sammanräknade. En af Lapparne på Rasnjarga hade
under senaste år fått 2 bäfrar, hvilket han ansåg för klen fångst.
Men han hade ock bortarrenderat sitt fänge åt en Kuolajärvibo.
En Lappe, som nu bodde vid stationen Ekostroff vid Imandra,
hade fått 4 bäfrar. Utom det värdefulla skinnet, erhålles af
bäfvern äfven bäfvergäll, en dyrbar artikel, som i apothekshan-
deln förekommer under namn af Castoreum Moscoviticum. Skada
blott att bäfverfänget urartat till ett fullkomligt utrotningskrig.
Man skonar ej mera, såsom i äldre tider, den yngre afkomman,
hvars värde dock ofta ej motsvarar en hundradedel af en gam-
mal bäfvers. Den drägtiga honan och hela det öfriga hjonelaget
blir utan misskund offer för fångstmannens ovisa egennytta. Ty
intresset för det allmänna och gemensamma bästa är ej stort,
eller rättare, sådant finnes alls icke; och ingen gör sig derföre
här till dess målsman. I Enare fångades fordom enligt öfver-
enskommelse ingen bäfver, som ej var minst ett år gammal. Der
fanns af sådan anledning då riklig tillgång på dessa djur, hvilka
utgjorde en god källa för befolkningens utkomst. Men denna
öfverenskommelse blef af invandrade Finnar åsidosatt, hvilket
hade till påföljd, att dessa värdefulla djur småningom aftogo,
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och sedan åtskilliga år tillbaka har man icke mera lyckats der
fånga någon enda bäfver, hvarföre ock trakten numera är en af
de fattigaste i hela Europa. Äfven ifrån vår öfriga Lappmark
har bäfvern numera nästan totalt försvunnit.

Giftermål emellan Lappskor samt Karelare och Ryssar tyc-
kas här ej vara så sällsynta som i de vestligare Lappmarkerna
äktenskap emellan Lappar och medlemmar af de dem omgifvande
nationer. I sådana blandade äktenskap antager Lappqvinnan
Ryska seder och kläder sig i Rysk drägt. Här likasom hos andra
Lappar har hjertat sällan någon röst vid ingåendet af äktenskap,
hvilka vanligen afslutas i enlighet med föräldrarnes önskan och
vilja. De materiela tillgångarna spela härvid en hufvudsaklig
roll, och ofta brytes en ingången trolofning, då ett rikare parti
erbjudes. En på ett sådant förhållande hänsyftande visa, hvilken
sjöngs af Lapparne härstädes, blef af mig upptecknad. Den
andas harm och spotskhet och slutar med att förpassa den tro-
löse till afgrunden (jorsala).

Qvinnorna äro hos Imandra Lapparne raska och tilltagsna.
De fiska inomskärs och i insjöarna, medan männen fiska ute i
hafvet, och göra dervid ofta större besparingar än männen af
sin rikare fångst. Medan männen vid hafsbandet omsätta sina
dyrbara pelsverk och annan fångst i brännvin, hvarmed de be-
rusa sig, bereda qvinnorna renskinn till kläder för familjen, till-
verka dess skodon, sköta sina nät samt uppföra icke sällan den
hydda, som skall utgöra familjens skydd mot väder och vind.

Ett rörligt folk synas dessa Lappar vara. Jag såg ofta
qyinnor, som med sina barn färdades långa vägar, väl sina 100
verst. Men hvart eller i hvad ändamål de vandrade, derom gåfvo
de sällan besked. De större barnen, ehuru ej äldre än 5 ä 6
år, gingo liksom modern till fots. Det minsta bar modern på
sin rygg, der det, instoppadt i en säck eller omhöljdt af något
klädesplagg, dock så att hufvudet var fritt, var fastbundet såsom
annat gods. Aldrig såg jag här, såsom i de Finska, Svenska och
Norska Lappmarkerna, de späda barnen bäras i på ryggen fästad
Jcomsio, å. v. s. sådana urhålkade och med skinn öfverdragna
träklabbar, hvarom redan tidigare varit fråga.
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De vid den ofvannämnda allmänna stråkvägen af mig an-
träffade Lappar besutto väl vida större skicklighet och mera
utveckladt förstånd än de Ryska Lappar jag kom i beröring med
längre inåt landet. Men de äro det oaktadt högst okultiverade,
och lasterna tyckas här utvecklats i samma förhållande som för-
ståndet. Naturbarnets enkla naivitet och rena seder försvinna,
men efterträdas af råhet, egennytta och hvarjehanda olater. Till
och med af venerisk smitta vanställda ansigten voro här ej säll-
synta.

Obarmhertigheten mot djuren är hos dessa Lappar större
än hos andra. Då de komma till Kola eller någon Rysk by, der
brännvin är att tillgå, låta de, sedan brännvinet gjort sin ver-
kan, sina stackars renar ofta stå flera dygn fastbundna, utan
att gifva dem föda eller föra dem ut i skogen, der de kunde
sjelfva skaffa sig sådan. Under sina resor färdas de äfven med
mycket raskare fart än andra Lappar. Äfven hunden behandlas
af dem högst illa. Mot vargen är man särskildt grym. En sådan,
som fångats i sax och der anträffats lefvande, hade underkastats
en hårresande behandling, emedan man i den trodde sig hafva
öfverkommit en, som dödat åtskilliga renar och derföre ådragit
sig hela byns vrede. Vargen fängslades så att den ej kunde
använda sina tänder till försvar, upphängdes derefter ifrån bak-
fötterna i ett träd, der den flåddes lefvande. Men ej nog der-
med. Man marterade den sedan ytterligare på alla upptänkliga
sätt, tills den omsider tillsatte lifvet. Derefter lemnades den att
hänga i trädet, andra vargar till skräck och varnagel, och på
det att de, vid åsynen af sin olyckliga kamrat, skulle föranlåtas
att öfvergifva orten, eller deras ,,Haldo" eller skyddsande åtmin-
stone af håll a dem ifrån att här göra vidare skada.

Äfven deras gamla vantro lefver än. Seida, en gudomlighet,
hvilken fordom icke saknades i någon Lappby (Siita) i hela Lapp-
marken, sades ännu finnas här i hvarje sådan. Jag var dock
icke i tillfälle att se någon Seida, än mindre den tillbedjas. Äfven
trolldom öfvas ännu och har mycken tillit.

På Rasnjarga eller Rasnavolok, såsom den af Ryssarne be-
nämnes, var jag i tillfälle att träffa en trollkarl, hvilken åtnjöt
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stort förtroende såsom orakel. Han emottager besök ifrån nära
och fjerran, äfven ifrån Finland. För några år sedan hade hos
honom infunnit sig en Adam Jurvanen ifrån Pudasjärvi och en
Henrik Körkö ifrån Rovaniemi. Trollkarlen hade försatt sig i
wlove", d. v. s. dvala, och efter uppvaknandet svarat: åt Jurva-
nen, som sökte bot för sin hustru: ndin hustru har förlyftat sig
vid höbergning, gå hem och du finner henne frisk" J); samt åt
Körkö, hvilken led af epilepsi: rdin sjukdom är icke tillfällig,
och den kan derföre icke botas".

Ungefär samtidigt hade en karl ända från Libelits i Finska
Karelen infunnit sig hos honom och bedt honom råda bot för
det att han och hans husfolk i flera år varit sjukliga. Uppvak-
nad ur sin love hade oraklet svarat: »sjukligheten i ditt hus
härrör deraf, att menniskoben blifvit inkastade i din brunn, der
de ligga inlindade i en trasa. Bygg dig en ny brunn på annat
ställe, så blifven I friska". Och då mannen upplyst att ett ben
verkligen blifvit ifrån brunnen upptaget, hade trollkarlen endast
vidhållit att de måste vara nio. Huru saken der hemma aflupit,
känner jag ej, men här var man fast öfvertygad om, att de åter-
stående åtta benen blifvit ur brunnen upptagna och ny brunn
gräfd, samt att alla i följd deraf blifvit friska.

I Hyrynsalmi sockens Vuokki by träffade jag på denna
min resa en man vid namn Järvelä eller Pussila. Hans boskap
hade den ovanan att ej komma hem till natten ifrån betet. Han
hade för detta onda sökt bot hos trollkarlar vid Imandra, på
ett afstånd af 60 mil. Han trodde sig dock ej hafva haft sär-

J) I norra delen af Archangelska guvernementet och särskildt i
Ryska Lappmarken, likasom ock å många orter i Finland, är den tro all-
män att sjukdom botas derigenom att man känner till ursprunget för det,
som framkallat det onda. Om man således stöter eller skadar sig mot
något, t. ex. trä, sten,jern o. s, v., bör man få kännedom om dess ursprung
eller „ födelse" (synty), hvaraf uttrycken ,,puun synty, kiven synty, raudan
synty". Vid bett af orm skall man hafva reda på ormens Bsynty", o. s. v.
I Vuokkiniemi gjorde jag bekantskap med en af traktens mera betydande
trollkarlar, Olof Lesonen, från Venejärvi, hvilken meddelade mig en troll-
runa om «käärmeen synty" (ormens ursprung). Han påstod denna vara
mycket verksammare än medicin, som ofta skadar.
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•deles nytta af detta sitt besök, men det onda hade likväl efter-
hand upphört.

Den man, hvars öfvernaturliga förmåga, jag nyss omtalat,
var en af mina skjutskarlar. Jag hade af hans kamrater fått
kännedom om hans ryktbarhet. Till en början förnekade han
sig dock vara i besittning af de egenskaper, dessa tillskrefvo
honom, och bestred att han kunde bota sjuka eller uträtta något
annat af hvad dessa påstodo. Men då de envist vidblefvo sin
uppgift, ville han ej vidare motsäga dem. Till min anhållan,
att han ville lära mig sin konst, förklarade han dock sina ora-
kelsvar ej bero af någon sådan, utan vara en följd af naturliga
anlag. Ty då han faller i sin dvala, ser han huru och hvaraf
det onda uppkommit.

För att jagt skall lyckas, dertill sade han sig dock känna
flera utvägar. Dem ville han likväl icke meddela mig utan er-
sättning, och ej heller åt någon, som vore äldre än han. Sedan
godtgörelsé utfästs och han funnit att jag var yngre, uppgaf han
följande, som i detta afseende borde iakttagas.

Af fångad vildren böra alltid hornen, utan att lösgöras
från hufvudskålen, offras åt Seida. För hvarje fångad bäfver,
räf, björn och varg skall åt Seida skänkas en silfverpenning,
vare sig hel- eller halfrubel eller grivna (10 kopeks stycke).
Men i stället för penningar kunna offren ock utgöras af lefvande
djur, såsom får, katt eller hund. Djuret fastbindes framför
Seida. Sedan bugar man sig för bilden tre gånger med mössan i
venstra hand och framför derunder sin önskan, hvarefter man
aflägsnar sig och kan vara säker om god lycka. Men man kan
ock utfästa sig att göra större offer, sedan Seida först gifvit det
hvarom man anhållit. Efter god fångst offras en rentjur. Då
lefvande djur offras, får man ej på lång tid derefter besöka sin
Seida, eller öfverhufvud ej innan denne hunnit förtära offret. I
den till Imandra närmast belägna delen af Ryska Karelen, sade
han, att man sålunda offrar t. o. m. hästar och kor. Har man
ej penningar eller djur att erbjuda, kunna äfven hvarjehanda
andra föremål användas. Ehuru öfverhufvud mera förbehållsam,
uppgaf han dock ännu följande. Gifver man t. ex. åt Seida sin
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yxe eller knif, kan man vara säker om god vind. Allt sådant,
tillade han, behöfver Seida, och han förvarar det så väl, att då
man nästa gång besöker honom, man aldrig återfinner det man
gifvit.

Vid svåra sjukdomar måste offret utgöras af ett barnlik,
hvilket man stulit ifrån dess hviloläger. Få fadern eller anhö-
riga hännedom härom och återfordra liket, måste det från Seida
lösas med en silfverpenning och behörigen återställas.

Men hvem drager då fördelen af alla dessa offer? Att offer-
djuren förtäras af vargar och andra bestar, det kan ju så vara.
Men hvart taga alla andra offer vägen? Månne sjelfva trollkarlen
tillgodogör sig dem? Sådana personer hafva dock sällan god ut-
komst. Deras arvoden sades i regeln bestå i brännvin och en-
dast sällan i något obetydligt penningebelopp.

Af det ofvansagda framgår redan att härvarande Lappars
bildningsståndpunkt lemnar mycket öfrigt att önska. Jag fann
icke en enda, som kunde läsa i bok. Någon gemensam Gudstjenst
i hemmen förekommer ej heller hos dem, såsom hos de Finska,
Svenska och Norska Lapparne. Icke ens för den allmänna Guds-
tjensten hysa de något intresse, och endast sällan infinna de
sig till den. Orsaken dertill synes icke uteslutande vara att
söka i bristande religiös känsla och okunnighet, utan äfven i
andra förhållanden. Ty dels befara de att vid sådana besök
blifva offer för svek af egennyttiga grannar, hvilka med brännvin
och list af dem söka förvärfva sig deras varor och ringa pen-
ningetillgångar. Dels hafva de, och detta är det mest beklagliga,
ingen åtrå att träffa sin Prest. Ty Presten, liksom öfverhufvud
äfven de civila tjenstemännen, åtnjuta här icke folkets förtroende
och aktning. Detta förhållande eger rum icke blott hos Lap-
parne, utan är, såsom redan tidigare antydts, fallet äfven i de
Eyska byarne vid Hvita hafvet.

De civila tjenstemännen hafva nog klena löneförmåner och
äro derföre beroende af discretioner, hvilka synas hafva blifvit

36
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obligatoriska och hos befolkningen icke allenast väcka bit-
terhet och missmod, utan äfven undergräfva tjenstemännens
anseende. Ty folket känner det alltför väl att, om dessa discre-
tioner icke utfalla, tjenstemannen nog finner utvägar att göra
det surt för menigheten. Äfven Lappen uppgafs anse sig vara
nödsakad att, livar gång han besöker kretsstaden, medhafva nå-
gon present åt både högre och lägre tjenstemän, om han ville
undvika obehag.

Presterna åter hafva egentligen alldeles ingen fast inkomst.
De äro derföre beroende dels af sina församlingsmedlemmars fri-
villiga gåfvor, dels af ersättningar för verkställda förrättningar.
Jag öfvervarade en gång ett barndop, icke hos en Lappe,
utan hos en Rysse. Presten var drucken, och under sjelfva för-
rättningen underhandlade han tre särskilda gånger med faddrarne
om beloppet af den ersättning han skulle få för sitt besvär. Ju
oftare man derföre visar sig inför Presten, desto dyrare faller
det sig. Ty han måste vid hvarje besök ihågkommas med något.
Det oaktadt är Presternas utkomst så bekymmersam, att de —
jag talar nu om hela den af mig genomresta trakten — stundom
se sig tvungna att såsom daglönare hos bönder förskaffa sig till-
skott i sina inkomster. En icke ovanlig inkomstkälla för Pre-
sterna här skall vara äfven den, att de tillåta personer, hvilka
utom eget land öfverskridit föreskrifterna angående fastan, att
med penningar friköpa sig från den skyldighet att fasta, som
han annars skulle ålägga dem.

Då dertill kommer, att såväl de härvarande civila tjenste-
mannen som Presterna ofta äro okunniga och utan vetenskaplig
bildning, samt icke sällan fallna för dryckenskap, är det ej att undra
på, om allt sådant ej är egnadt att hos befolkningen befästa akt-
ning och förtroende för dem. I en by vid Hvita hafvet emottog
jag en Söndags eftermiddag besök af Presten. Han anhöll att
af mig få brännvin. Jag anmodade min husvärd att gifva honom
sådant, hvilket äfven skedde. Utöfver hvad han sålunda erhöll,
hade värden, på Prestens begäran, ytterligare för egen del för-
ärat honom något af samma vara. Följden var att Presten blef
rusig och såsom sådan otidig, hvarföre han af värden blifvit ut-
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kastad i förstugan. Der låg han sedan redlös till allmän åskåd-
ning, tills värden, på min begäran, lät forsla honom hem.

Sin böjelse för dryckenskap ville Lapparne ock hafva ur-
säktad dermed, att äfven de, hvilka stå i närmare förhållande
till helgonen och helgedomen, göra sig skyldiga till förseelser i
detta af seende.

Om enhvar af sina tjenstemän samt till och med om de
Köpmän, med hvilka de voro i beröring, hade Lapparne ock sin
skilda visa, hvari en och hvars brister och äfven dygder be-
sjöngos. Dessa visor utfördes på den vanliga lappmelodin för
Jaigem eller Leväen, hvari tonarterna äro otaliga, än sorgliga
och klagande, än muntra och bedjande, än fulla af hämdlust och
raseri o. s. v. Då de uttrycka harm, hvilket ofta sker i före-
ning med tandagnisslan, eller då de äro hånfulla, antaga de van-
ligen formen af åtminstone för ovana öron vidriga läten.

Ingenstädes ligger det dock större vigt på att tjensteman-
nen och isynnerhet Presten förvärfvar sig befolkningens tillit,
än just i sådana aflägsna trakter som Lappmarken. Med den
aktning och det förtroende Presterna åtnjuta hos sina åhörare i
de Norska, Svenska och Finska Lappmarkerna, der de i följd af
goda aflöningar ej hafva att kämpa med näringsomsorger, faller
det sig icke svårt för dem att fördelaktigt inverka på sina åhö-
rare, hvarföre ock både läskunnigheten och christendomskunska-
pen der är jemförelsevis god. Ingenstädes kan insigt, nit och
varmt intresse hos Presterskapet vara af större betydelse för
befolkningens sunda utveckling och trefnad än i sådana öde trak-
ter som dessa. Presten är, isynnerhet der, ej blott själasörjare,
utan rådgifvare äfven i verldsliga angelägenheter, ofta till och
med domare för slitande af misshälligheter och civila rättsfrågor,
hvilka genom hans medverkan i godo biläggas. Bevisning genom
vittnen är här dessutom vanligen mycket svår och kostsam eme-
dan landet är glest befolkadt. Men Presten har, i följd af sitt
kall och sin intimare beröring med folket, andra utvägar att ut-
leta sanningen, och han kan derföre af naturliga skäl här ofta
litratta m}Tcket mera till befordrande af rättstillståndet än domare
och civila tjenstemän, hvilka endast sällan äro att tillgå. Men
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isynnerhet i samråd med dem, om de oftare besökte orten, kan
Prestens verksamhet i detta afseende blifva än mera frukt-
bringande.

Sedan jag med båt gjort en beqväm resa öfver Imandra
och stigit i land vid dess norra ända, fortsattes färden till fots
en sträcka af 12 verst till sjön Guollejavre (Kolosero), som genom
Guollejok eller Kolaelf har sitt utlopp till Ishafvet1). Sistnämnda
sjö, vid hvilken stationen Maanselkä ligger, öfverfors åter med
båt, hvarefter följde en 4 versts promenad till sjön Pollomjavre
eller Polosero. Äfven öfver denna sjö fortskaffades jag med båt
till stationen Angesvarre, som ligger vid Guollejoks utlopp ur
Pollomjavre. Landskapet är här mycket sterilt och erinrar om
Enare. Efter tre versts landväg, Mordejavre taibal, vidtog åter
båtled under en sträcka af 15 verst öfver sjön Mordejavre. Sedan
man härifrån promenerat 5 verst öfver Tschidde muotke taibal,
befinner man sig vid den punkt der Kiksesjok förenar sig med
Gruollejok.

Här är den sista stationen före ankomsten till Kola, dit
36 verst ännu återstod. Deraf tillryggalades först 18 verst till
fots genom en ytterst steril nejd, hvarpå följde en 15 verst lång
båtfärd längs Guollejok. I denna elf fann jag en öfver vatten-
dragets hela bredd slagen laxpata, hvilken uppgafs afkasta 500
Pud lax till afsalu. Elfstränderna, beväxta med löfskog, voro
vackrare och bördigare än någon annan trakt norr om Imandra.

Nu återstod endast den 3 verst långa Kola taibal. Denna
sista promenad vidtogs dock först efter det jag vid landnings-

l) Ifrån norr infaller i Imandra genom den 6 verst långa Kurengi
å sjön Pelmeschosero. Denna sjö sträcker sig så nära Guollejavre att de
åtskiljas från hvarandra af en endast en verst bred landremsa, hvilken
ehuru låg, här utgör vattenskilnaden emellan Hvita- och Ishafvets tillflö-
den. På 1860-talet, då utgifvaren besökte dessa trakter, färdades man
till fots längs stranden af sagde å och derefter med båt öfver Pelmescho-
sero, hvarigenom fotfärden till Guollejavre blir kortare, om ock denna väg
är något, ehuru endast obetydligt längre än den af förf. begagnade.

Utgifv.
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platsen rakat mig, hvilket ej skett sedan jag lemnade Kandalaks,.
och äfven i öfrigt något upphjelpt min under den långa öde-
marksfärden derangerade toilett. Ty jag skulle ju nu göra mitt,
intåg i den goda staden Kola.

På nästnämnda sträcka anträffade jag för sista gången mot
norr Menyanthes trifoliata, en växt, som af Kolabon tillvaratages
för medicinskt bruk. Den nyttjas här, inlagd i brännvin, mot
hvarjehanda krämpor, och för tillredning af dekokt, som begag-
nas mot skörbjugg, gikt, skabb m. m.

Dessa tre verst voro snart tillryggalagda, och innan kort
låg staden Kola för mina blickar.

Temperaturen fortfor att vara hög. Den dag, jag anlände
till Kola, visade thermometern -f- 32° C. Aldrig hade jag trott
att värmen skulle uppnå den höjd i Lappmarken, som jag fann
den emellan Kandalaks och Kola. Om jag varit poet, skulle jag
haft anledning att qväda om Imandras brännande dalar. Men
ej ens i Kola, der jag hoppades att hafvets närhet skulle tem-
perera luften, erbjöd sig någon svalka. Ingen erinrade sig hafva
här upplefvat en så varm sommar som denna. Men mygg fanns
dock icke i den besvärande grad som i inlandet. Från Kola elfs
löfrika stränder voro vi utsatta för häftiga anfall af milliarder mygg,
hvilka, såsom mörka moln, störtade sig öfver oss och marterade
oss obarmhertigt. Med i hög grad svullet ansigte och svullna
händer anlände jag derföre till staden, der jag hade lyckan att
blifva emottagen i qvarter hos stadens enda handlande Alexej
Ivanovitsch Popoff. Vänligt emottogs jag af Alexej Ivanovitschr

såsom han här alltid benämndes. »Komaroff dovolno" (tillräck-
ligt af mygg) var nästan det första han sade mig, sedan han
bedt mig vara välkommen i sitt hus. Om ni behagar, tillade
han, skall jag låta för Eder iordningställa badstugan; ett varmt
bad skall befria Eder från den obehagliga svedan efter mygg-
betten. Anbudet emottogs af mig med tacksamhet, och inom en
timme var badet i ordning. Vid mitt inträde i badstugan blef
jag icke så litet öfverraskad. Sedan jag passerat genom en för-
stuga, inkom jag i ett rum, lika snyggt och välinredt, som ett
ordentligt boningsrum. Här afkläder man sig och stiger sedan
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in i det innanför belägna propra badrummet med sin rena hvitlim-
made ugn, på hvilken tre stora blänkande baljor af messing voro
uppställda. De innehöllo varmt vatten af olika värmegrad. På
golfvet stod ett kärl med kallt vatten. Vid en af väggarne fanns
en lafve i två afsatser, af hvilka man, allt eftersom man önskade
hafva det mer eller mindre varmt, begagnade den öfre eller den
lägre belägna. Ville man hafva starkare värme, kastade man
vatten på ett upphettadt stenhölster, hvilket här befann sig, icke
såsom i de Finska badstugorna på ugnen, utan bakom densamma.
I det yttre rummet, dit man ifrån sjelfva badstugan kunde in-
släppa varm luft efter behag, fanns en liggplats, afsedd för hvila
efter badet. Å ett bord stod en spegel, ett kärl med kväs (svag-
dricka), ett annat med vatten och dertill ännu en butelj madeira.

Popoffs brorsson, en trettonårig köpmansson från Archangel,
beledsagade mig i badhuset och initierade mig i förhållandena
derstädes, hvarefter han lemnade mig allena. Ej heller här
tycktes! det vara sed att hafva betjening i badstugan. Denna
var ett unicum i sitt slag i dessa nordliga nejder. Alla andra
badstugor, som jag der sett, liknade de vanliga bondbadstugorna
i Finland.

Återkommen från badstugan, der jag afskuddade mig både
myggbett, dam och mina reskläder, kände jag mig som en ny
menniska.

Bakom ödsliga trakter, då man kommer ifrån Kandalaks,
och bakom än mera obebodda nejder, då man kommer från Is-
hafvet, ligger staden Kola nedanför en hög ås på en grön fläck,
inklämd i form af en kil emellan Tuloma och Guollejok elfvars
mynningar. Af sistnämnde elf har staden sitt namn, som dock
af Ryssarne, hvilkas språk ej tål diftonger, uttalas Kola. Den
är belägen vid 68° 52' 30" nordlig bredd, omkring 2,200 verst
från S:t Petersburg och 1,065 verst från Archangel. Kommer
man dit från landsidan, glömmer man snart resans besvärlig-
heter; kommer man från Ishafvet, försvinna genast de kalla
rysningar, som de kyliga oceanvindarne framkallat i kroppen.
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Jag kom nu från öknens bofälliga kåtor och sotiga bad-
stugor, i hvilka den besvärliga myggen tvungit mig att söka den
hvila, man denna vackra årstid hellre njutit i det fria. I Kola
infördes jag i snygga, välmöblerade gästrum med inbjudande
sängar, och i dem rena, med kattun öfverdragna sängkläder och
lakan af samma tyg. Hvilolägret, som i ödemarken utgjorts af
mossa eller trä, ersattes här af fjäder- och ejderdunsbolster,
och i stället för väggar, färgade af sot, omgafs jag här af så-
dana, beklädda med Franska tapeter.

Staden har en hufvudgata, som genomlöper den från den
ena ändan till den andra. Gatan är försedd med trottoir, som i
hvar sin ända utmynnar i ett litet bönehus. Denna trottoir utgör
stadens promenadplats. På fjordens strand stå bodar och niaga-
ziner, hvilka flodtiden kunna anlöpas af farkoster, som seder-
mera, då ebben infaller, befinna sig på torra landet.

Bland stadens offentliga byggnader förtjena följande om-
nämnas. Catharinakyrkan, uppförd af sten för omkring 20 år
sedan. Den är prydd med diverse inre målningar och har två
stora kyrkklockor. Den andra kyrkan, af trä, uppförd för om-
kring 200 år tillbaka, är vida större. Den är indelad i tre rum
eller kyrkor. Det mellersta rummet kallas Frälsarens kyrka,
det mot söder belägna Nikolaikyrkan, och det, som är midt emot
ingången till förstugan, Georgskyrkan. Det gamla, i form af en
qyadrat uppförda och med ett fyrkantigt torn i hvarje hörn för-
sedda slottsplanket omsluter ännu dessa byggnader. Det är om-
kring tio fot högt, består af dubbel trävägg och omgifves af
en djup graf.

I staden fanns äfven ett lasarett, uppbyggdt af Popoff och
underhållet med af honom donerade medel.

Deremot saknades här hvarje anstalt för undervisning. Ingen
af borgerskapet ville ens medgifva, att en sådan vore behöfiig
eller nyttig. Alla höllo de tvärtom före att en sådan skulle vara
skadlig, då man ej ansåg sig kunna få till stånd en skola, der
mera omfattande och grundligare undervisning kunde meddelas
och blifvande tjenstemän utbildas. Den skulle, sade de, locka folket
ifrån de nyttiga näringarna samt befordra overksamhet och lättja.
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Vid 1814 års folkräkning uppgafs staden hafva haft 168
hus och en befolkning af 1,093 personer, hvaraf 564 af mankön
och 529 qvinnor. Men enligt andra uppgifter har jag funnit folk-
mängden nu ej uppgå till fullt 800 personer. Hela den Kolska kret-
sens befolkning, stadens oberäknad, skall enligt samma års räkning
hafva utgjort 5,006 personer, hvaraf 2,386 mk. och 2,620 qvk.

Dagen efter min ankomst till Kola beledsagades jag tidigt
på morgonen af min husvärd, gamle Popoff, till Provincialläkaren
Peter Jakimovitsch Alexejeff, som emottog mig vänligt och sedan
i sin tur presenterade mig för ortens tjenstemän och mera bety-
dande borgare. Sålunda gjorde jag bekantskap med stadens
Pastor, som tillika var Protopop i hela Kolska kretsen. Vidare
med Popen, Diakonen, Kommendanten, 2 Lieutenanter och 12
civila tjenstemän, bland dem Kapten-Ispravnik, Räntmästaren,
Magazinsförvaltaren, Postmästaren, 2 Semskisasädatel eller bisit-
tare i landträtten, m. fl. Alla visade de mig utsökt vänlighet,
och under min vistelse på orten var jag så godt som dageligen
inbjuden till någon till middag, hvarvid vanligen äfven ortens
öfriga tjenstemän och förnämligare borgare voro tillstädes. Äfven
damer förekommo vid dem. Fruntimrens klädsel var äfven här
den Rysk-nationela. Endast ett fruntimmer, Ispravnikens fru,
som var fransyska och född i Paris, lefde med sin omgifning på
Franskt sätt. Oaktadt sin sydländska härstamning, var hon nöjd
med orten. Saknaden af musikaliskt instrument och den omstän-
dighet, att hennes man var dubbelt äldre än hon — hon var
endast 26 år gammal, ehuru hon redan varit i nio år gift —
voro de enda omständigheter, som ej fullt tillfredställd e henne i
Kola, der hon dock ännu bott endast ett hälft år.

Vid dessa tillfällen buro de flesta distinktionstecken, hvar-
med de, dels såsom soldater, dels såsom underofficerare, blifvit
hugnade. Endast Gorodnitsen hade orden, Annse ordens 3:dje
klass. Han hade rang af Major, men äfven han sade sig hafva
tidigare tjenat nio år som soldat och några år såsom underoffi-
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cer. Dans förekom aldrig vid dessa samqväm, emedan musik ej
kunde presteras.

Om Söndags morgnarne brukar man lyckönska hvarandra.
och samlas då alltid hos Gorodnitsen. Sedan här kringburits
hvetebröd med kaviar eller annat dylikt och vin, begifver sig
sällskapet mangrannt till kyrkan.

Samtalsspråket i sällskapslifvet var sjelffallet det Ryska,
hvilket språk här äfven bland den egentliga befolkningen talades
rent och ej, såsom vid Hvita hafvet bemängdt med Finska och
delvis äfven Lappska ord. Då min insigt deri likväl var mera
klen, talade jag med Läkaren dels Latin dels Tyska, på hvilket
sistnämnda språk äfven två hit förvisade personer, en tjensteman
och en handlande af judisk härkomst, från Mitau, obehindradt
meddelade sig. Med Ispravnikens fru åter talade jag, så godt
sig göra lät, Franska. Finska förstod ingen af societeten, men
väl en och annan från Finland hit inflyttad stadsbo.

Popoff var den ende, som höll sig med tidningar. Hvarje
gång posten anländer, samlas man derföre hos honom såsom på
en klubb, och enhvar är välkommen. Sednare cirkulera dessa
tidningar hos alla dem, som äro intresserade af att än ytterligare
läsa dem. Popoff hade äfven ett nätt bibliothek af skönlitterärt,
historiskt och äfven politiskt innehåll. Sällskapslifvet var der-
före ock här mindre andefattigt än i Kem, der det hufvudsak-
ligen bestod i kortspel.

Sjelfva befolkningen i Kola står ock vida öfver kustbon
vid Hvita hafvet i civilisation, såsom det ock anstår de gamla
Novgorodernas afkomlingar. Här råder ej så hög grad af vid-
skeplighet och ej heller sådan motvilja mot personer af annan
trosbekännelse som der och öfverhufvud på de flesta orter inom
Archangelska guvernementet, der större delen af befolkningen
utgöres af Starovärer. För tobaksrök hyser man dock äfven här
motvilja, hvarföre till och med en del tjensteman, af hänsyn här-
till, efter sin hitkomst aflagt bruket af tobak eller, om de någon
gång röka, göra det i hemlighet.
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Ehuru bosatte i en af verldens yttersta ändar, tillhör det
Kolabons natur att alltid vara verksam. Man ser icke här fol-
ket stryka omkring i sysslolöshet, och än mindre skall det anses
tillständigt att sofva om dagen, om man ej tilläfventyrs under
föregående natt varit sysselsatt. Spekulationer och affärer, i hvilka
alla synas vara hemmastadda, gifva dock vintertid, då man
befinner sig insnöad bakom bergen och ett ofarbart haf, icke till-
fälle till tillräcklig sysselsättning, hvarföre nästan alla äro vana
att taga del äfven i vanliga arbetskarlsgöromål. Äfven den
välmående borgaren säges då ofta anträffas på sin bakgård sys-
selsatt med sådana eller, för att hjelpa qvinnorna, med att bära
ved och vatten till köket, der han stundom, medan hustrun sköter
barnet, till och med kan ses koka familjens mat. När hafvet är
öppet och männen borta, kunna qvinnorna deremot sköta både
yxe och lie, då sådant är af nöden. På lediga stunder roar man
sig, äfven bland allmogen, med att spela dam. Detta är till
och med så vanligt att nästan ingen så usel fiskarkoja eller bad-
stuga, om ock ödelemnad, finnes ute i ödemarken eller på hafs-
stranden, der Ryssen icke lyckas uppleta något under huset eller
bland buskar gömdt dambräde, om ock af tarfligaste slag.

Sämja och endrägt herrskar bland befolkningen. Men emel-
lan tjenstemännen inbördes tycktes sympati öfverhufvud icke vara
rådande.

Äfven i dessa nejder födda tjenstemän sky icke att syssel-
sätta sig med gröfre arbeten. Sålunda sågade Popen i Kola för
betalning bräder med handsåg, och ansågs för mästare i yrket.
Endast Protopoperna och G-orodnitserna i Kem och Kola samt
militärbefälet och några af de civila embetsmännen såg jag icke
sysselsatta med s. k. dagakarlsgöromål. Läkaren, som var den
enda litterata personen på orten, var intresserad af bokbinderi,
i hvilket yrke han tycktes ega skälig färdighet. Sin praktik
såsom läkare sade han vara ringa.

Alexej Ivanovitsch var, såsom sagdt, stadens enda hand-
lande i ordets rätta bemärkelse. Utom af Mästschaniner eller
borgare, utgjordes befolkningen i öfrigt af Krestianiner eller bön-
der. En skäligen skicklig skräddare och en honom i skicklighet
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icke underlägsen skomakare bodde i staden. Begge klagade de
dock öfver brist på arbete, emedan enhvar, såsom de sade,
fuskade i deras yrken. Hvarje familjefader egde i regeln, vare
sig en lodja eller åtminstone en odäckad båt, med hvilken han
begaf sig ut på fiske utom fjorden. Fångsten afsattes till Ar-
changel, till hvilken ort enhvar för sådant ändamål i regeln
med sin farkost gjorde två resor hvarje sommar, hemförande der-
ifrån sitt behof af lifsförnödenheter m. m. Utom fiskeri och
handel har orten ej någon annan mera betydande näringsgren.
Utbytet af jagt inskränker sig till en och annan räf, skäl eller
utter. Ty Kolabon beger sig nästan aldrig ut till ödemarken
för att der uppsöka mård eller ekorre, än mindre för att fånga
den numera öfverallt här sällsynta bäfvern. Detta besvärliga
och mindre lönande yrke öfverlemnar han åt Lappen. Hvalfisk,
som icke sällan visar sig i Kolafjorden, fångas här aldrig med
harpun. Endast då en sådan strandar i fjorden, tages den till vara.

Sädesodling förekommer alls icke. Rofva och något kålrot
äro de enda matnyttiga växter som kultiveras. Hvarje hushåll
eger i regeln en ä två kor, åt hvilka matas icke obetydligt hafs-
alger, ehuru skäligen goda ängslägenheter finnas vid Tuloma elf.
God tillgång på skog finnes vid samma vattendrag.

Ishafsfisket är Kolabons hufvudnäring. Hafvets rikedomar
hafva ock alltifrån äldre tider lockat idoga menniskor till Kola.
Redan år 1555 fann Holländaren Olivier Bruneel här ett ansenligt
handelshus, Ameckers. Då de berömde Holländske sjöfarandene
Willem Barents, Cornelis Rijp och J. van Heemskerk på 1590-
talet gjorde sina bekanta upprepade försök att finna en nordlig
genomfart till China och Ostindien, öfvervintrade Cornelis Rijp
år 1597 i Kola, der han anträffades af Barents' manskap, hvil-
ket af honom återfördes till Holland, sedan B. under expeditio-
nen aflidit. År 1600 hade de Holländska handelshusen Georg
Everhard Klenck och Vogelaers Enka i Archangel af regeringen
förvärfvat sig monopol på all utförsel ifrån Lappmarken. Denna
tid afgingo härifrån årligen flera fartyg direkt till utrikes orter.
Kolas mest blomstrande tid lärer dock hafva varit den, då Grefve
Peter Ivanovitsch Schuvaloff på arrende innehade fisket vid Is-



— 572 —

hafvets kust. Orten skall då varit vida folkrikare än nu. En
mängd fartyg säges då hafva brukat inträffa här, hitfört mjöl
och andra varor samt erhållit i utbyte fisk, skäl- och hvalrosspäck.

För någon tid sedan etablerade Hvitahafsbolaget ett faktori
i stor skala i Kolafjorden, fyra mil ifrån staden. Detta faktori
skulle otvifvelaktigt hafva med tiden vållat Kolas undergång.
Men det förstördes år 1812 af Engelsmännen och har derefter
ej återuppbygts. Äfven Kola besöktes då af dem, men behand-
lades med mildhet af fienden, som här icke gjorde någon skada 1).

Under min angenäma vistelse i Kola inbjöds jag af några
artiga borgare på en utfärd i Kolafjorden. Vi begåfvo oss af
i det vackraste väder, betjenande oss på utresan af ebben och på
återfärden af floden, med hvilkas tillhjelp båten framskred lätt.
Hvalarne lekte på den lugna hafsytan, obekymrade om vårt grann-
skap. Färden utsträcktes ända till öppna hafvet, som vidtager
60 verst ifrån Kola stad. Det är lika härligt som sällsynt att
få se Ishafvet i fullkomligt lugn. Vi hade nu denna förmån.
Den årstiden var väl redan förbi, då solen, efter att hafva när-
mat sig hafvets yta och liksom kysst sin afbild deri, åter höjer
sig mot det purpurfärgade himlahvalfvet. Ty solen sänkte sig
redan under horizonten. Men dess sken upphörde dock icke att
gifva reflex på himmelen, och inom en half timme efter sin ned-
gång steg hon åter upp från Oceanen, morgonfrisk och skön.
I detta läge på hvalfvet är dess glans ej bländande, utan mörk-
röd och lik det glödande kolets. Man kan då med oskyddadt
öga betrakta detta präktiga bloss, utan att förblindas.

Intet träd, ingen buske, syntes här vid Oceanens kust. Ej
ens ett grässtrå stack fram på de af hafsvågornas sqvalp nötta
strandklipporna. Endast der de remnat hafva tvinande mossor

1) Annorlunda tillgick det år 1854. Befälhafvaren för den engelska
eskader, som då opererade i dessa farvatten och i Hvita hafvet, ansåg det
icke vara oförenligt med sin stora nations värdighet att bränna upp denna
lilla stad och utsätta dess fredliga inbyggare för faran att omkomma i
denna öde och ogästvänliga trakt. Samma öde bereddes då byn Kantalaks
vid Hvita hafvet, och till och med Solovetski klostret bombarderades.

Utgifv.
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fått fotfäste, men under flodvattnets gräns frodas massor af tång.
Redan innan man ifrån Kola stad hunnit tillryggalägga hälften
af den 6 mil djupa fjordens längd, bär kustens nakenhet vittne
om Ishafvets närhet. Der klippan är slät, är dess enda prydnad en
och annan förtorkad sjöstjerna, hvars inre förtärts af roffoglar.

Då och då fick båten ligga stilla, medan vi metade torsk,
hvilket skedde på ett djup af 20 ä 30 famnar. Tillgången var
så riklig, att kroken knappt hann ned till djupet, innan torsken
sväljt den och måste halas upp. För mina värdar tycktes det
vara en barnlek att oxipphörligt från detta stora djup uppdraga
den ena torsken efter den andra, ehuru många af de fångade
fiskarne uppnådde ett Puds vigt. Men jag förmådde knappt upp-
draga två efter hvarandra, innan jag måste hvila. Detta berodde
ej af bristande krafter hos mig, utan af brist på vana vid denna
sysselsättning. Ty jag var en vida kraftigare byggd man än
någon annan i sällskapet.

Omkring 40 verst ifrån staden och 20 verst ifrån den öppna
Oceanen ligger den förträffliga hamnen Ekaterinehamn. Det var
här förenämnda faktori för några decennier tillbaka anlades. Det
prydliga byggnadsvirket var än icke mossbelupet. De präktiga
tegelmurarna, hvilka dels remnat, dels ramlat, utvisade att an-
läggningarna varit stora och dyrbara. På många ställen stodo
väggarna än upprätta, trotsande nordanvindens förhärjande kraft.
Hvad kapital och arbetsflit här under loppet af flera år åstad-
kommit i byggnadsväg, det förstördes på en dag af fiendens
kanoner. Här var väl ej mera tillgång till herberge för oss, men
emellan ruinerna af dessa jättemurar tändes af i hast uppsamlad
drifved en brasa, å hvilken en måltid tillreddes af den metade
torsken x).

Återfärden var lika angenäm som framresan; och sedan jag
hjertligen tackat mina värdar för deras vänliga uppmärksamhet,
befann jag mig åter snart i mitt qvarter, dit jag beledsagades
af Popoff, som artigt emottog mig på stranden.

J) Såsom bekant har ryska regeringen på de senaste åren åter be-
byggt platsen och der utfört stora hamnarbeten. Alla myndigheter hafva
äfven hit öfverflyttats från Kola. Utgifv.
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Alexej Ivanovitsch Popoff, min husvärd, om hvilken redan
flera gånger här ofvan varit fråga, är en för orten alltför bety-
dande och märkelig man för att icke något vidlyftigare omtalas.
Han hedrades icke allenast af Kola stads invånare, utan äfven
af traktens Lappar, och isynnerhet af dem, såsom stadens och
omnejdens goda gynnare och skyddspatron. Son af en soldat,
hade han i sina yngre år sjelf varit sådan och i denna egenskap
ett par gånger besökt Enare för indrifvande af den derifrån då,
utgående s. k. ^Ryss-skatten". Ehuru då en man utan alla till-
gångar, hade han genom egen drift och kraft skapat sig en förmö-
genhet, som nu, sedan han i närmare fyratio år utan allvarligare
konkurrens här idkat handel, ansågs uppgå till en miljon Rubel.
Huru han lyckats blifva fri från soldattjensten, derom fick jag
icke kännedom, men många år hade han icke tillbragt deri.
Lapparne vördade och älskade honom såsom sin erkända hus-
bonde. Hans vilja var deras lag, och hvarken Rysse eller Ka-
relare vågade utsätta sig för hans onåd. Han sades vara mycket
fast i sina beslut. Den han ville hjelpa, den hjelpte han grund-
ligt. Och den han ville stjelpa, den stjelpte han lika grundligt.
Han hade här vunnit en sådan position, att han icke berodde af
någon, men nästan alla af honom. Ty få funnos i Kola stad
och i hela Kolska kretsen, hvilka icke stått eller än stodo i bok.
hos honom. Åt tjenstemän lånade han icke penningar. Men
ansåg han någon sådan förtjena hans hjelp, gaf han den till
skänks. Ända från Kandalaks, Keret och Kouda sökte och fick
man hans bistånd om man förlorat sin skuta eller eljest råkat,
ut för olycka. Jag var sjelf i tillfälle att bevittna detta.

De vid Tuloma och Kola elfs vattensystem bosatta Lappar
behandlade han såsom sina omyndiga pupiller. Allt hvad de be-
höfde, det försköt han dem, och allt hvad de genom sitt arbete
sammanbragte, det btiro de till honom. Han var likasom egen-
domsherren och de hans underhafvande. Han skipade bland dem
lag och rätt. En suveräns befallningar kunna icke blifva punkt-
ligare åtlydda än hans af Lapparne. Ett bud om att MHasjain
skasall" (husbonden har befallt) var allt som behöfdes för att få,
dem att utföra det han önskade. Han drog väl vinst såväl af
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deras rättigheter till vatten och land som af deras arbete. Men
i gengäld stod hans välförsedda visthus för dem alltid öppet.
Han bevakade på bästa sätt deras rättigheter, och de voro der-
före utsatta hvarken för embetsmannaförtryck eller här bosatta
Ryssars egennyttiga intrång. Om vid rekrytering lotten föll på
en flitig och stilla Lappe eller på en välkänd Rysse, försköt han
dem penningar för att friköpa sig. Men den som var fylsig eller
eljest mindre väl känd, den lät han fara.

Äfven här voro tjenstemännen svagt aflönade och beroende
af discretioner. Denna deras urgamla och för dem behöfliga
sportel ville Popoff icke förmena dem. Men fordrade någon, så-
som man tyckte, utöfver billigheten, klagade man hos Popoff. Hvad
han då bestämde, det gafs, och dervid förblef det, emedan Alexej
Ivanovitsch sagt beloppet vara skäligt. För hvarje af sina Lap-
par betalade han några rubel till delning emellan ortens tjenste-
män, och ingen af dem vågade derföre af dem fordra något ut-
öfver deras lagliga contributioner till det allmänna. Äfven dessa
erlades af Popoff.

Den vård Popoff tagit om sina Lappar, var för dem, oak-
tadt deras rätt till det inbringande laxfisket i Tuloma och Kola
elfvar, i deras outvecklade tillstånd kanske i det hela nyttig.
Ty derigenom hade de säker utkomst i god och i ond tid. Att
allt detta var ganska vinstgifvande för Popoff, var naturligt.
Och påtagligen var en af hufvudkällorna till hans här på orten
ovanliga rikedom just hans berörda förhållande till Lapparne.
Skada blott att Popoff alls icke bidrog till befordrande af deras
andliga odling. Ty han ansåg Lapparne vara menniskor, som ej
behöfde tänka, och för hvilka kunskaper voro icke blott obehöf-
liga utan äfven skadliga, så länge de förblefvo i sitt land och
vid sitt vanliga yrke.

Men icke heller Kola stadsbons förkofran i bildning ville
han befordra. Åtminstone var han icke böjd för att uppoffra
något för sådant ändamål. Blott en Köpman, sade han, bör fin-
nas i Kola. De öfrige böra, enligt hans mening, vara fiskare.
Blott en borde tänka och de andre verkställa. Då, menade han,
kunde man hafva sin utkomst äfven här uppe, der ingen, i an-
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seende till ortens få naturliga förmåner, kunde lefva såsom Herre,
utan endast af sitt anletes svett.

Huru han, som i sina yngre år icke ens kunde skrifva eller
räkna, förmått svinga sig upp till sin nuvarande ställning, detta
förvånade alla äfven här. Onda tungor saknades sjelffallet icke.
Men sådant hör ju till det alldagliga gentemot personer, som
lyckas väl i sina företag och höja sig öfver massan. Allt detta
lemnar jag derföre åt sitt värde. Popoff var i hvarje fall i or-
dets egentliga bemärkelse sin egen lyckas smed.

Nästa sommar var Popoff sinnad att lemna orten och öfver-
flytta till Archangel, dit lian bortgift sina två döttrar, för att
der lefva i lugn och ro under sina återstående dagar. Hans rö-
relse här skulle öfvertagas af hans svåger, Burgomistern i Kola
Vasilii Filipovitsch, hvars fader förut intagit Popoffs ställe så-
som Lapparnes wHasjain". Om denna ställning var beroende af
någon slags arfsrätt, derom kom jag ej att taga kännedom.

Den 21 Juli var inne och tiden för min afresa kommen.
Jag hade utlyst en sammankomst i Enare till den 2 Augusti.
Mitt resegods bars ner till stranden af tvänne i Popoffs tjenst
stående karlar, hvilka med båt skulle afresa till Tullompaikke —
ett vid Tuloma elf, 60 verst från dess utlopp vid Kola, befintligt
fiskeläge — för att derifrån afhemta lax. Jag skulle följa med
i denna båt. Sedan jag med min värd intagit middag och ännu
en stund derefter samspråkat med honom, meddelade han mig
att allt var i ordning för afresan. Man måste här alltid passa
på det rätta ögonblicket för att hafva all möjlig nytta af ebb
och flod. Det var med flodvattnets tillhjelp vår färd skulle ske.
Inom få minuter var jag i båten. Denna, som för ett par tim-
mar sedan stod på det torra, flöt nu på vattnet, ehuru den ej
bytt om plats. Efter ett hjertligt farväl skildes jag ifrån Po-
poff, och den lösgjorda båten styrdes i riktning mot Tuloma, dit
hafsvattnet rusade med stor hastighet. Flera af stadens herrar
hade kommit ned till stranden, der de uppstämde ett hurra! till-
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ropade mig ett vänligt wdo svidanie" (au revoir) och svängde sina
hattar i luften.

Båten framskred raskt med det framrusande hafsvattnet,
och det återstod mig endast att, innan Kola försvann från min
åsyn, kasta en afskedsblick på mina nyförvärfvade bekanta, der
de stodo på stranden, och på den vänliga staden, der den på
sin lilla gröna fläck ligger inklämd emellan två floder, en hög
ås och hafvet. Min vistelse i Kola var förenad med angenäma
minnen af all den förekommande uppmärksamhet jag der fått
röna af såväl ortens honoratiores som befolkningen öfverhufvud.

Kola är lik en oas i den vidt omkring densamma belägna
ödemarken, väl icke genom öfverraskande naturförmåner, men
genom sin jemförelsevis talrika befolkning. Ode trakter hade
jag åter att genomresa. Ju längre båten skred fram desto mera
tilltog grönskan. Vid de nyss sterila stränderna begynte ett
och annat träd att visa sig, och det nyss i fjerran blånande land-
skapet tedde sig snart såsom grönskande skogar, hvilka efter-
hand tilltogo i täthet och uppvisade allt gröfre och gröfre stam-
mar. På den första timmen hade vi tillryggalagt 10 verst. Men
nu begynte farten blifva mindre. Tulomas till fjorden sträfvande
vatten gjorde redan här ett kraftigare motstånd mot det derifrån
framrusande hafsvattnet. Ett litet stycke ifrån Kola stad flyter
Tuloma genom sjön Vuoleb Peivejavre och ofvanför den genom
Pajeb Peivejavre (nedre och öfre Peiveträsk). Dessa sjöar, af
hvilka den förra är 10 och den sednare 5 verst lång, äro med
hvarandra förenade genom en fors, af hvilken man dock nu flod-
tiden ej såg ett spår. De bildade nu begge liksom en enda sjö.
Derefter passerade man ^Suurkuoska" eller Storforsen, hvilken
äfven utjemnats af hafsfloden. Vi hade nu tillryggalagt 20 verst
från Kola.

För mig, som på länge ej sett gladare trakter än, om jag
undantager Imandras omnejd och en del af Kola elfs stränder,
den nog sterila sträckan emellan Kem och Kola, erbjöd färden
uppför Tuloma rätt angenäma utsigter. Fredade och orörda af
Ishafvets vindar stodo här resliga furor och andra trädslag.
Alopecurus gungade sin blommande vippa på stranden, dit vi

37
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nu genom den täta vassen styrde vår båt. Ty ebben inföll och
satte en gräns för vårt vidare framträngande under de närmast
följande 10 timmarne.

Annu lyste aftonsolen med sitt matta sken ifrån norr, då
vi lägrade oss för natten. Jag insomnade i båten och mina
följeslagare på stranden. Då vi åter kunde fortsätta resan, vi-
sade det sig att hafsfloden ej mera här var så stark, att den kun-
nat helt och hållet tillintetgöra elfströmmens kraft. De kämpade
redan om öfverväldet, och snart såg man en tydlig strömfåra, i
hvilken elfsvattnet gick nedåt hafvet, medan hafsvattnet trängde
uppåt på begge sidor om densamma. Vegetationen blef mera
omvexlande och kraftig. Al, asp, Rosa majalis, Melica coerulea,
Dianthus superbus, flera frodigt växande grässlag och Astragali
utvisade att klimatet här var bättre och jordmånen bördigare än
vid hafvet. Elfdalen utvidgade sig och stränderna blefvo gräs-
rikare. Trettio verst från Kola upptager Tuloma från norr Raije-
oije, en icke obetydlig å, som sades vara rik på lax. Efter ytter-
ligare 20 verst infaller i den, likaledes från norra sidan, Suon-
jok ifrån Suonjavre 10 verst härifrån belägna sjö, vid hvilken
några Lappar sades bo.

På afstånd visade sig en sterilare bergstrakt, och ett doft
buller, likasom ett aflägset dån af åska, nådde våra öron. Det
var ljudet af Tulomas vattenfall, dit vi dock ännu hade ett godt
stycke väg. Af hafsfloden märktes här ej mera något spår.
Stränderna förlorade åter sin gladare anstrykning, elfdalen smal-
nade af och blef mångbugtig, vattnet flöt med raskare fart och
vegetationen fick den for fjelltrakter vanliga prägeln.

Vid Porjasnjarga lemnades seglen och äfven annat gods för
att lätta båten. Jag vandrade längs stranden, och Lapparne dels
stakade upp båten med bärlingar, dels drogo den med rep under
det de sjelfva vadade i vattnet. Tullomgåikkas röst blef allt hög-
ljuddare och snart syntes dess hvittskummande 12 fot höga vat-
tenfall, från hvilket stänk yrde upp i luften liksom dimma.

Floden är här insnörd emellan höga klippor, hvilka lemna
vattnet endast en trång genomfart, der det liksom i en enda
stråle störtar fram med våldsam kraft och skummande af raseri
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öfver att finna sig sammanträngd emellan klippornas kraftiga
armar. Länge beskådade jag denna katarakt, hvilken med sin
omgifning mycket erinrade om Patsjokis skräckinjagande vat-
tenfall.

Här ligger det märkeliga, men endast föga omtalade fiske-
läget Tullompaikke, från hvilket hvarje vecka, den tid fisket på-
går, två fembördingsbåtar, fullastade med insaltad lax, afsändas
till Popoff i Kola. Fisket tillhörde väl egentligen de Lappar,
som bodde vid Tuloma vattensystemet i Nuorttejavre och Suo-
nenkyle byar, men innehades af Popoff på lifstid emot det att
han betalade Lapparnes årliga utskylder. Fisket bedrefs af de
dugligaste bland Lapparne emot särskild ersättning af Popoff.
Ibland dessa fiskare befann sig äfven en gammal soldat, hvilken
tjenat såsom sådan i 25 år och derunder deltagit i flera fälttåg.
Efter tjenstetidens utgång hade han emed lertid här uppsökt sina
anförvandter. Återigen ett bevis på, huru Lappen är fästad vid
sin usla hembygd. Man erinre sig härvid Lappflickan från Juk-
kasjärvi, hvilken såsom enka återvände till sin hembygd från
Paris, der hon gift sig med en Fransman. Flera exempel kunna
äfven anföras ifrån Sverge och Norrige, der Lappar, efter att
hafva utbildats till Prester eller andra tjenstemän, hellre såsom
sådana slagit sig ned bland sina stamförvandter än på sydligare
orter njutit af umgänget med civiliseradt folk.

Uti sjelfva det stora fallet idkades ingen fångst. Patan
var utslagen öfver en mindre gren af floden och det med sådan
omsorg att endast få laxar lyckas komma igenom den. I patan
fanns blott två katsor, byggda i form af spetsiga hus. Endast
en gång var jag i tillfälle att åse då de vitjades, hvilket skedde
blott två gånger i dygnet. Ur den ena katsan uttogos då 25
och ur den andra 29 laxar om 17 å 20 skålpunds vigt. Denna
fångst ansågs vara under medelmåttan.

Den fångade laxen kastades i en dam, hvarifrån den åter
upptogs då den skulle rensas. Laxen skars då upp och inelf-
vorna uttogos, hvarefter den öfverspolades i någon af de vatten-
strålar, hvilka här utkastades af sina 15 ä 20 springbrunnar.
Invid patan hade man uppfört ett stort magasin, der laxen, utan
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att skäras i bitar, insaltades i stora kar, af h vilka det största
sades inrymma 50 tunnor lax. Stränderna voro vid magasinet
så höga och branta, att man ifrån platsen invid detsamma ej
såg annat än himmelen, vattnet och de i 70 ä 90 graders vinkel
mot floden stupande vallarne.

Huru länge laxfisket vid Tullompaikke varit på den fot, det
nu är, visste ingen. Men man förmodade att anordningen här-
stammade ända från Holländarenes tid. Det vissa är att anlägg-
ningen icke var Lappsk, och fisket hade här aldrig af Lapparne
kunnat bedrifvas i den skala, hvari det nu skedde. Min öfver-
tygelse är ock, att dessa Lappar, om de bedrifvit fisket för egen
räkning, icke kunnat deraf draga all den vinst det nu skänkte,
och knappast hade de i sådant fall haft bättre utkomst än nu.
Anläggningen, hvilken skulle öfverskridit Lapparnes krafter, syn-
tes nämligen vara lika ändamålsenlig som den var dyrbar och
omsorgsfullt utförd. Men hade de varit åt sig sjelfva lemnade,
kan man dock taga för gifvet, att de icke befunnit sig i så out-
veckladt tillstånd som nu, då de hade mindre anledning att tänka
för sig och beräkna sina handlingar.

Kommande och gående tycktes här hafva fri förtäring. Men
de voro ock alla af ortens Lappar och således Popoffs ,,barn".
Alla voro de nöjda med sin ställning till sin husbonde, hvilken
tänkte och ställde för dem, dömde, styrde och regerade bland dem.

Vid Tullompaikke fångas årligen fyra- ä femtusen Pud lax.
Fångsten vore sannolikt icke så stor, om patan vore nära hafvet.
Ty i de elfvar, der patorna äro vid elfsmynningen, är fångsten
i allmänhet mindre än der patan befinner sig högre upp. Der-
emot äro hafsvikarne i förra fallet rikare på lax än i det sednare.

Sägner om den stora hafsormen gingo äfven här. En ofant-
lig sådan skulle i fordna tider hafva uppehållit sig i Kolafjor-
den. Den hade derifrån förjagat all fisk, och man fick derföre
hvarken lax vid Tullompaikke eller torsk i fjorden, dit man icke
ens vågade sig ut på båt. Då hade man omsider vid elfstranden
uppsökt den största och qvistrikaste granen, täljt alla dess qvi-
star hvassa som spjut och låtit den med ebben flyta ut till fjor-
den. Ormen hade genast rusat emot den, slingrat sig kring dess
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stam, och ju mera qvistarne inträngde i ormens kropp, dess kraf-
tigare tryckte han den till sig och tillsatte sålunda omsider lifvet.
Vid Patsjoki elfs mynning förtäljes en likadan saga.

Lapparne vid Tullompaikke blefvo icke litet häpna öfver
den befallning från Popoff, som mina skjutskarlar från Kola del-
gåfvo dem. Den lydde, att det ålåg dem att härifrån befordra
mig till den första Enare Lappen i Patsjoki by. De ville till
en början anse färden för omöjlig. Men då styrmannen i den
båt, som fört mig hit, kort om godt yttrade: nHasjain skasall"
(husbonden har befallt), gjordes ej vidare motstånd. Styrmannen
underrättade dem äfven om att husbonden för denna färd bestämt
en ersättning af 25 Rubel B:co, hvarken mer eller mindre, hvarpå
de genast begynte göra sig resfärdiga. Natten tillbragtes likväl
här. Jag inlogerades i den bättre af ställets tvänne badstugor,
hvaremot alla öfriga, mina beledsagare från Kola inberäknade,
sofvo i den andra.

Ifrån Tullompaikke räknade man tio verst båtled, men en-
dast fem verst fotväg, till Nuorttejavre sjö. Jag var tvungen att
begagna mig af den sednare vägen, emedan många forsar här
gjorde det omöjligt att färdas med båt. Dessa forsar äro fem
till antalet och benämnas Tullomkäynes, Pietjennjalmakuoska,
Tullomkuoska, Semmankuoska och Tamakas.

Åtföljd af tre skjutskarlar anträdde jag vandringen i lugnt
och vackert väder. Anlända till stranden af Nuorttejavre stora
sjö, stego vi i båten. Men knappt hade vi tillryggalagt ett par
verst på den spegelklara sjön, innan de mörka moln, som emed-
lertid uppstigit i öster, begynte urladda sin åska med fruktans-
värdt dån, och ett våldsamt störtregn i förening med en orkanlik
storm föll öfver oss. Genomvåta nådde vi dock i behaglig tid
stranden. Alltför lång blef vår väntan likväl icke här. Ty Juli
stormen lugnade sig snart. Mina skjutskarlar, hvilka emedlertid
insomnat, uppväcktes derföre af mig, och båten sköts åter ut.
Just som vi stego i densamma kretsade en fiskörn öfver oss,
antingen den sedan hade lust till de granna laxar, vi i vår båt
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medförde, eller ock spanade efter fisk, som simmade vid en i
närheten befintlig holme. Dess uppträdande just i afresans stund
hälsades emedlertid af mina Lappar såsom ett godt förebud.
Aftonen var redan inne och luften svalare, hvarföre färden fort-
sattes utan vidare rast långt in på natten, innan vi åter stego i
land och lade oss till hvila.

Färden öfver Nuorttejavre, som har en längd af 60 verst,
räckte ännu hela den följande dagen. Ty först på aftonen den
22 Juli togo vi vårt nattläger i en vacker trakt med många näs
och holmar vid Lutto elfs utlopp i denna sjö.

I anseende till denna elfs strida vatten hunno vi till på-
följande dags afton icke längre än till Seitakoski, 30 verst ifrån
Nuorttejavre, ehuru vi oafbrutet färdats från klockan 9 på mor-
gonen till 9 på aftonen. Men så hade vi ock denna dag tvungit
vår båt uppför, utom en hel mängd mindre strömdrag, icke färre
än 6 betydliga om ock ej långa forsar, hvilka benämndes, upp-
räknade i den ordning de af oss passerades, Maddakuoska, Euna-
njåudakuoska, Vuorvakuoska, Njeidakuoska, Vuolebus Luokke
och Pajebus Luokke.

Natten vid Seitakuoskas strand var mindre behaglig. Den
ena regnskuren efter den andra föll här öfver oss. Allt sedan
jag lemnat Tullompaike hade jag passerat genom af naturen jem-
förelsevis väl lottade trakter. Nuorttejavres stränder framalstrade
en mängd bättre grässlag, hvilka häntyda på fruktbar jordmån.
Enahanda var förhållandet med Luttos elfdal ända till Seitakuoska.
Vid forsarne voro väl strandmarkerna sterila och steniga. Men
vid lugnvattnen förekomma breda dalar med ganska vidsträckta
odlingsbara marker och gräsbärande sträckor, liknande dem i
Sodankylä och Enontekis. Bland sel och träsk med sådan om-
nejd förtjena Tuomu och Vuollejavre särskildt framhållas. Hägg,
röda vinbär, rönn och andra slag af löfträd, som utmärka bör-
digare jordmån, trifdes här väl, och de i Lappmarken förekom-
mande arterna af ärtslägtet växte dubbelt större än på andra
orter i Lappmarken.

Hvilka blomstrande församlingar kunde icke här uppstå.
Hvilka underverk skulle icke den uthålliga jordbrukande Pinnen
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kunna här åstadkomma, om han finge lefva här under egna lagars
skydd och under utöfning af sin egen religion.

Ris- och scirpusmyror äro icke heller här så allmänna som
närmare landtryggen. Och äfven om många af myrorna äro en-
dast nakna mossar, äro andra dock mer eller mindre gräsbärande,
hvilket häntyder på god grund. På få undantag när äro ock
skogarne goda vid hela Tuloma vattensystemet, dit äfven den
betydliga elfven Nuortte utfaller. Detta är isynnerhet fallet i
dälderna. Här såg man hvarken nakna fjell eller af eld härjade
skogsmarker. För uppodlingens upphjelpande och nybyggarens
bättre utkomst vore dock nödigt att sprängningsarbeten skulle
utföras i forsen vid Tullompaikke och laxen icke hindras att
tränga fram ända till vattendragets källor 1).

Ofvanom Seitakuoska vidtager den 5 verst långa sjön Tjor-
vesjavre, som genom Annejok upptager vattnet från en tio verst
härifrån belägen sjö, Annejavre, vid hvilken en Lappe skall vara
bosatt. Sedan vi ännu arbetat oss uppför Roikkuoska, Roude-
kuoska, med sina två afdelningar, och Kuorokuoska forsar, var
ett nytt dygn inne, men färden fortsattes ännu ett stycke framåt,
innan vi lade oss till hvila.

Efter den föregående nattens regn hade vi haft en vacker
dag med behaglig temperatur. Vi hade väl redan lemnat Nuort-
tejavre långt bakom oss, men då jag ifrån en höjd, som jag be-
steg medan mina roddare hvilade, kastade en blick tillbaka, såg
jag än Nuorttejavre lik en jättelik oval spegel infattad i en mång-
färgad ram. Mellan forsarne hade nu förekommit större och
mindre sel, hvarigenom vår färd i betydlig mon underlättats.

Då vi passerade Kuorokuoska, gick solen ned, men horizon-
ten öfvergafs icke af aftonens rosenskyar, hvilka tycktes vilja
invänta den snart återuppgående solen. En absolut stillhet
rådde i nejden, der intet annat ljud förnams än årornas slag
mot vattnet och bergens sakta genljud deraf. Snart tilltog rod-
naden på himlahvalfvet, och ifrån den framträdde solen såsom en
eldröd kula, och i en den mest hänförande morgonbelysning lan-

Jfr här ofvan s. 579. Utgifv.
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dade vi i en gräsrik trakt emellan Kuorokuoska och Lounakuoska
forsar. Elfven hade under den nyss afslutade dagsresan gjort
många bugter, och dess stränder hade endast på få ställen varit
odlingsbara. Tjädrar och ripor hade visat sig, men endast säl-
lan, hvilket var fallet på hela sträckan emellan Kola och Enare.
Af sjöfoglar såg jag vester om Nuorttejavre endast en svärta, en
unge, som sköts. Denna brist på skogsfogel kan jag ej förklara
annorlunda än att den rådande hettan drifvit dem ifrån elfdalen,
till högrebelägna platser. Sjöfoglarne och deras bon förstöras
åter här mera än i de andra Lappmarkerna af räfvar, uttrar och
vesslor, hvilka här äro vida talrikare, enär de här mindre oroas
af fångstmän.

Den natt, vi här tillbringade, var kall. Minimitermometern
utvisade att temperaturen på vårt lägerställe, som dock var på
en upphöjd plats, under natten sjunkit till— 1° C, och ännu på
morgonen voro lågländta ställen beklädda med rimfrost.

Icke långt härifrån vidtog Lounakuoska fors, som jemväl
är i två afdelningar. På dess stränder förekom allmänt Astra-
galus uralensis, hvilken växt jag ej sett sedan jag lemnade Kola,
och aldrig anträffat i vår Lappmark. Elfdalen var ganska bred
och stränderna höga, men vegetationen skral. På en del ställen
växte renmossan ända ned till stranden. Bakom strandvallen
funnos ofta myror, hvilka genom att dit inleda vatten från elf-
ven kunnat göras gräsbärande. Tallen begynte blanda sig med
granen, hvilken ifrån Kallajok framåt synbart aftog och små-
ningom blef mer och mer sällsynt, medan tallen blef förherskande.
Höga kullar blefvo allmänna, och blott en och annan gran syntes
än i dälderna. Löfträd förekommo numera endast vid stränderna.

Vår resa hade under dagens lopp något fördröjts genom
mitt förvållande. För att underlätta mina följeslagares besvär i
forsarne brukade jag vanligen promenera längs stranden på de
ställen, der båten endast genom stakning kunde drifvas fram.
En af mina tre skjutskarlar var icke van vid detta arbete, och
han åtföljde derföre mig på dessa vandringar. Elfven gjorde på
ett ställe en något större krökning, och för att gina togo vi vä-
gen direkt genom skogen. Jag uppehöll mig på vägen någon
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stund för insamling af växter, hvarföre båten uppnådde lugn-
vattnet tidigare än vi. Under förmodan att vi fortsatt vår fot-
vandring längre än afsedt var, hade Lapparne rest vidare, ocb
då vi kommo till stranden, var båten redan så långt afiägsen,
att våra rop icke vidare hördes af roddarene. En å af flera fam-
nars bredd, som här stötte till, satte hinder i vägen för vidare
framträngande. Min följeslagares förslag att uppsöka något grundt
ställe, der vi kunde vada öfver, afslogs af mig, emedan jag var
öfvertygad om att mina roddare snart skulle vända tillbaka, då
de icke funno mig. Min beledsagare råkade emedlertid i stor
oro, kastade sig påklädd i vattnet och simmade öfver ån, sedan
han minst tio gånger varnat mig att ej röra mig från stället.
Springande begynte han derefter försöka uppnå båten, hvilken
han upphann först i öfra ändan af lugnvattnet, omkring 3 verst
från det ställe, der han lemnade mig. Återkomna dit, voro Lap-
parne lika glada att träffa mig, som de voro af den häftiga
rodden ansträngda. Ty Popoff hade förbjudit dem att visa sig
för hans ögon utan att medföra bevis af mig öfver att de ordent-
ligen framfört mig till första Lappe i Enare, som kunde anträffas.

Denna dag träffade vi en Lappe, hvilken på afstånd sett
vår båt och gjort en 5 versts omväg för att af oss få höra ny-
heter. Han var på väg till Kola. Jag ville skrifva några rader
for att af honom till sagda ort framföras. Men till min ledsnad
fann jag att jag tappat nyckeln till min lilla handkoffert, der
jag hade mitt papper och skriftyg. Jag ville ej förstöra låset,
och då äfven min anteckningsbok var nästan fullskrifven, kunde-
jag ej heller ifrån den erhålla det nödiga pappret. Ett försök
att med en dålig blyertspenna, som jag köpt i Kola, skrifva på
makulatur ur mitt herbarium misslyckades äfven. Då funno
Lapparne på råd. Af en bit utaf ett träd, som nedhöggs, för-
färdigades med yxe och knif en skifva, hvilken fick ersätta papp-
ret. Jag nedskref på den mitt meddelande och öfverlemnade
den åt Lappen for vidare befordran.

Efter femton timmars resa togs nattläger vid Utsa Kännä-
sas. Aftonen var mild och angenäm. Vi lägrade oss i en skogs-
dunge, och då de par föregående nätternas kyla förjagat myggen,.
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hoppades vi här få njuta en lugn och god hvila efter dagens
ansträngningar. Här skadar oss ej ett litet regn tyckte Lap-
parne. Regn inföll väl ej, men en stark blåst uppstod och ökade
skogens ödslighet. Ufvarnes melankoliska läten, trädens brakande
•och ,,konkelos" hemska knarrande bidrogo till att göra intrycket
af att vi befunno oss i en djup ödemark än mera af skräckande.
Men allt detta var dock ej så obehagligt som tanken på var-
garne, hvilka ej kunde vara långt borta, ty vi hade under dagens
lopp sett spår efter sådana öfverallt längs stränderna. Men jag
tröstade mig med att de ej voro synliga och att vargen ej i
Lappland, såsom i Böhmens skogar, angriper menniskan.

Jag lyckades emedlertid ej få sömn, hvarföre jag gjorde
ett försök att få lif i en af de sofvande Lapparne. Trött af
den föregående dagens ansträngningar, var han dock alls icke
böjd för att afbryta sin ljufva sömn. Jag uppfriskade vår slock-
nande brasa och begynte göra anteckningar. Bakom min rygg
hördes ett rasslande ljud, som dock ej hade annan orsak än att
en hare, den enda jag sett på hela färden från Kola, jagad af
räf eller uggla, sprang till brasan. Ty ehuru han kallas nborea-
lis", är haren mycket mera sällsynt i Lappland än i Finland,
der han mindre förföljes af räfvar och ugglor än här.

Jag förföll åter i mina betraktelser. En sommarfärd i en
ödemark sådan som denna medför, oaktadt alla sina besvärlig-
heter, ett eget behag. Medan man sträfvar till resans slutliga
ändpunkt, har man för hvarje dag sitt särskilda mål att uppnå.
Detta i förening med det intresse och den omvexling, bekantska-
pen med förut okända trakter alltid har att erbjuda, hindrar en
att förfalla i otålighet och ledsnad. Ju mera matsäcken minskas,
desto mera har man närmat sig målet för resan, och man kan
nästan af vägkostens åtgång bedöma, hvad af färden ännu åter-
står. Att man kunde insjukna eller vricka sin fot, derpå tänker
man icke. I den mån resans mödor åstadkomma trötthet, i samma
mån tager man sig hvila, der det faller sig lägligast, och utan
att bry sig om tid eller rum. Det af regn flere gånger upp-
blötta brödet förefaller smakligare än Oonditorns kram, källans
friska vatten smakar bättre än drufvans saft, och de anspråks-
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lösa, men uppfriskande hjortronen tyckas vara sötare än Söderns
yppiga frukter.

Den rädda haren hade dock knappt försvunnit, innan något
allvarligare ljud förnams. Jag hörde ett sakta morrande läte,
som efterhand tilltog i styrka. Det blef mig klart att vi lägrat
oss inom björnens gebit, hvilket synes hafva förtrutit nalle. Nu
gjorde Lapparne inga invändningar då jag ruskade på dem och
underrättade dem om sakläget. I ett nu voro de på benen. Nalle
gjorde sig emedlertid ingen brådska med att anfalla oss. Han
lösryckte stubbar, hvilka han kastade hit och dit, men tycktes
dock, ehuru under mycken besinning, långsamt närma sig vårt
lägerställe. Han gaf oss sålunda tillräcklig tid att ladda våra
bössor. Vi anföllo dock ej honom. Men han kom allt närmare,
och i ett nu skickade vi honom två kulor. Nalle gjorde väl än
några skutt framåt, men föll derefter omkull utan att vidare
resa sig. Han var död. Af hans sätt att gå till väga slöto
Lapparne till att vi voro nära ett gammalt ide. Ett sådant upp-
täcktes också snart icke långt från vår brasa. Det var ej stort
sämre såsom bostad än Lapparnes torfkojor. Nu saknades åter
ej mat. Men så ifriga voro Lapparne att få njuta deraf, att
björnen än ej var fullkomligt flådd, innan de skuro ett stycke
af dess kött och kastade det i en gryta, der vattnet redan kokade.

Lappens uppsluppenhet är aldrig så stor som efter en lyck-
lig fångst. Mina skjutskarlars glädje vid detta tillfälle liknade
små barns. Köttet smakade förträffligt. Något deraf togs med,
men det öfriga jemte huden upphängdes för att torka i höga
träd, från hvilka qvistarne nedtill afhöggos och barken med om-
sorg afskalades, för att bytet icke måtte nås af fjellfrasen. På
återfärden skulle allt af Lapparne medtagas. Någon sömn blef
icke vidare utaf på detta ställe.

Några verst härifrån passerades den minst två verst långa
Leukkakuoska, som är den längsta forsen i hela vattendraget.
Efter Leukkakuoska följer Kallakuoska, en likaledes lång fors i
flera af delningar. Besvärlig är äfven den att arbeta sig uppför;
och besvärlig var båtfärden här i trakten öfverhufvud. Ty elfvens
lopp var snabbt och afbröts icke af sjöar eller andra lugnvatten.
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Vid Leukkakuoska antog landskapet ett annat utseende. Jord-
månen blef sterilare och gräsväxten klenare. Den resliga furans
plats intogs af korta, knubbiga och qvistrika tallar.

Då vi mot aftonen ankommo till det ställe ofvanom Kal-
lakuoska, der Lutto ifrån norra sidan upptager Soppeljok, som
utrinner ifrån Mattasjavre sjö och genomlöper Soppeljavre, styr-
des färden uppför denna å, hvars nedra lopp, benämndt Sop-
pelobbelo, liknar en långsträckt smal sjö.

Vi öfvergåfvo sålunda Lutto, som har sitt upphof långt in
i Finska Lappmarken. Då man på färd från Enare söderut
passerat Svevebergen*•), lemnat Suomu fjellkåtan några mil
bakom sig och kommit till ett ställe, benämndt ,,Pätkimänjoen-
vuoma", ser man de första vattendroppar flyta mot Bottniska
viken. Liten och späd framspringer här ifrån klippans barm en
obetydlig bäck, hvars vatten med möda söker sig fram emellan
stenarne. Det är en af de högsta qvistarne af den sedermera så
mäktiga Kemielfven. I samma källa födes en gren af Lutto, som
ej stadnar sitt lopp, innan den under namn af Tuloma dör ut i
Kolafjorden.

Huruvida man på den Ryska sidan idkat peri fiske i Lutto,
kom jag ej att taga reda på. I den Finska Lappmarken har så-
dant egt rum i denna elf och dess tillflöden. En Herr P. E.,
som i trakten af Kajana lärt sig perlfiskeri, begaf sig år 1822,
sedan han misslyckats i studentexamen, i sådant afseende till
Lutto. Han hemförde derifrån en större ask med perlor, men
de voro i allmänhet ej klara och genomskinliga, hvarföre endast
få af dem egde större värde. Han meddelade mig att han på
ett ställe, Lurjanankoski, anträffat stora högar af snäckskal, hvilka
redan voro täckta af mossa och jord. Der skall nämligen enligt
uppgift i äldre tider en person vid namn Lurjana hafva fiskat
perlor.

Vid Soppeljavre hade en af mina skjutskarlar en usel koja,
der hans hustru och barn förde ett eländigt lif. Ehuru ej många
ord vexlades, emottogo de dock med synbar förnöjelse mannen

*) Jfr ofvan s. 248. Med Svevebergen afses således landtryggen eller
,,Kölen", som den ock af förf. benämnes. Utgifv.
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och fadern, hvilken de ej väntat hem, förrän mot hösten. Natten
skulle tillbringas i denna Lappkoja, genom hvars låga dörr jag
kröp in på alla fyra. Mitt nattläger utgjordes af en på björkris
utbredd utsliten renhud. Jag lade mig der, men snart nog drefs
jag af ohyran ut i det fria, och måste der förblifva, ehuru natten
var så kall, särdeles vid soluppgången, att is bildade sig på
sumpiga ställen.

Landskapet hade här åt alla håll alpnatur. Båt kunde än
användas för färden öfver Soppeljavre. Men sedan vi kommit
öfver denna sjö måste båten öfvergifvas, emedan ån derifrån
framåt var så obetydlig, att den icke vidare kunde med sådan
befaras. Oss förestod nu en tio versts promenad till Mattasjavre
sjö, som öfverfors med båt. Derefter togs åter nattläger, ehuru
vi denna dag ej tillryggalagt mera än nämnda 10 verst till fots
och ungefär lika mycket med båt. Äfven denna natt tillbragtes
under bar himmel.

Då vi följande morgon vaknade, frambröto morgonsolens
strålar dunkla genom den kalla dimman, som omhöljde vatten
och land. Ehuru jag här sofvit godt och kände mig vederqvickt,
lemnade jag dock med nöje detta ogästvänliga ställe, utan att
önska återse detsamma.

Oss förestod nu en 30 versts promenad till Sulkesjavre i
Enare. Båten drogs derföre upp på land och stjelptes omkull.
För att underlätta vår vandring lemnade jag här under båten
en del af mina effekter, förlitande mig på mina skjutskarlars
ärlighet och löfte att taga dem med sig, då de instundande Jul-
helg komme att besöka Enare, hvilket de ock ärligen fullgjorde.

Nu bar det af genom dystra ödemarker med sumpiga däl-
der, vidsträckta sanka mossar och djupa furuskogar, der man
nödgades vandra öfver kullfallna sekelgamla träd, sakta rinnande
rännilar och brusande bäckar. Om jag undantager båten vid
Mattasjavre, sågo vi, efter att hafva lemnat Soppeljavre, på den
föregående och denna dags färd ej något, som skulle häntydt på
att menniskor rört sig i trakten, innan vi ankommo till Sulkes-
javre. Ödsligheten var så fullkomlig, att här ej förekom ens
spår efter vildrenar, hvilka annorstädes i de af oss genomvan-
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drade trakterna, särskildt vid vattendragen, lemnat efter sig så
tydliga gångstigar, att man velat tro dem vara upptrampade af
menniskor. Mina Lappar hade derföre ock varnat mig att aldrig
följa sådana stigar.

Fjelltoppar voro synliga på afstånd. Men endast åt höger
och venster, ej i den riktning, dit vi vandrade. Höjdstigningar
besvärades vi derföre icke utaf. Den landtrygg, som utgör vat-
tenskilnaden emellan Ishafvets tillflöden öster- och vesterom Carls-
gammen, eller med andra ord emellan Kolafjorden och Patsjokis
omnejd, tycktes bestå af en i temmeligen rak sträckning mot
norr löpande ås. Den deremot, som skilde de vatten, hvilka
runno mot Bottniska viken å ena sidan och Ishafvet på den
andra, var fullkomligt kal och hade att uppvisa en mängd krök-
ningar, sänkor och höjder. Afven i dälderna, genom hvilka vi
passerade, trädde ofta det nakna berget fram, och på många
ställen utgjordes vegetationen äfven i dessa dälder endast af ett
tunnt mosslager på klipphällen.

Då solen redan uppnått middagshöjd, stadnade vi på en
liten kulle, beväxt med tallskog, som beredde oss skugga och
svalka. Här lägrade vi oss för den hetaste tiden af dagen. Vi
lade oss till hvila och vaknade ej, förrän solen redan närmade
sig vester. Sedan vi åter vandrat en rundlig tid, uppgåfvo Lap-
parne att vi denna dag tillryggalagt 25 verst och att endast 5
verst återstodo till Sulkesjavre. Der har en Enare Lappe sin
sommarbostad, och man trodde att han nu vistas der. Mina
Lappar lefde emellan hopp och fruktan. Ty ordern, att de skulle
beledsaga mig till den första Lappe, som kunde anträffas i Enare,
ljöd i deras öron.

Färden fortsattes i sträckmarsch. Trakten var vedervärdig.
Man tyckte sig vandra mot afgrunden, och likväl vandrade vi
mot söder till en christlig och from församling, till ett stilla
och fredligt folk. Vägkosten var förbrukad. Trötthet, hunger
och värme hade hela dagen besvärat mig mera än Lapparne,
hvilka dock buro tunga bördor. Obehaget af allt detta minska-
des i någon mon genom flitigt förtärande af läskande hjortron
på mossarne, och blåbär i skogarne.
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Denna fotfärd uppgafs väl utgöra endast 30 verst. Kan<
så vara, om man kunde gå den rakaste vägen. Men med alla
sina bugter var den helt säkert betydligt längre. Ty ytterst tidigt
på morgonen hade vi anträdt den, och först klockan 8 på aftonen
blef Sulkesjavre synlig. Ankomna till dess strand kastade man sig
gerna ned på marken och begynte, för att motverka sugningen
i magen, bespisa sig af de aptitliga hjortronen, hvilka här
förekommo till sådan ymnighet, att hvarje tufva deraf lyste
rödgul.

Lappkojan var belägen på en holme i sjön, och mina skjuts-
karlar begynte derföre att med sina gälla rop söka framkalla
folk ifrån densamma. Detta lyckades äfven snart nog. Innan
kort afhemtade man oss med båt till holmen, der tre familjer
för närvarande bodde. Medan vi stego ur båten, igenkändes jag;
redan på afstånd af Lappen och Nämndemannen Olof Andersson
Walle, hvilken i fullt språng hastade mig till mötes. Här be-
kräftades åter, hvad jag redan tidigare nämnt angående Lappar-
nes aningar om förestående besök. Knappt hade hälsningscere-
monierna undangjorts, innan Walle sade sig hafva drömt, att jag:
skulle komma denna väg, och att han derför väntat mig. Detta
besannades af många af de närvarande, och Walles hustru till-
lade, att hennes man, då han på morgonen begifvit sig för att
hugga ved, dervid yttrat, att han skulle hugga något mera än
vanligt, emedan han i dag väntade Kyrkoherden. Ofta erfor jag;
enahanda hos eremiter i Kolska och Kemska kretsarne. Mera än
en gång inträffade det att en sådan vid min ankomst yttrade
att han väntat besök af mig, emedan han just drömt derom. De
ansågo detta härröra deraf att goda andar föregå gästen.

För att lindra vår värsta hunger, framsattes genast fårost,
torkadt kött, fårmjölk och hjortron. Det yngre slägtet hade
emedlertid skyndat sig att kasta ut noten, och redan i första»
varpet erhölls god och vacker sik, mera än tillräckligt för det
närmaste behofvet. Sedan den kokats, förtärdes den af mig med'
god smak, och af mina skjutskarlar med häpnadsväckande-
glupskhet.

I afsidesbelägna Lappkojor, som icke förut eller endast
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sällan besökts af Presten, väcker hans ankomst stor glädje och
uppståndelse. Så äfven här. Man visste ej, huru man skulle
betyga sin fägnad. Lautolmai eller Nämndemannen Olof Walle
var en person, som efter ortens förhållanden stod sig godt. Utom
noten, hvilken väl delvis var i ganska bristfälligt skick, såg jag
hos honom åtskilliga goda handnät samt flera par varg- och räf-
saxar. I ett visthus, uppfördt på höga stolpar invid kojan och
ungefär 4 alnar i qvadrat, fanns åtskilligt förråd för vintern.
På väggen hängde ett vackert utterskinn, för hvilket han på
Enare julmarknaden hoppades erhålla af Ryssarne sex Pud mjöl,
som utblandadt med betydlig mängd furubark komme att räcka
länge i hans af få personer bestående hushåll. Uttern var fån-
gad på Ryska sidan, och jagtafgiften, hvilken skulle tillfalla en
af mina skjutskarlar, lofvade Walle i år utgöra med något rund-
ligare belopp än vanligt, hvilket bevisade att den i allmänhet ej
var dyr. (Jfr s. 209).

Walle hade i fjorton dagars tid saknat tobak och njöt der-
före nu i fulla drag af mina förråder, som voro rikligare än van-
ligt var efter långa färder, af orsak att de Ryska Lapparne, hvilka
•ej röka, icke med mig delat desamma. Kåtan var snart full af
tobaksrök, som till den grad generade de Ryska Lapparne, att
de öfvergåfvo oss och lade sig till hvila i en annan koja, hvilket
för mig var särdeles välkommet. Ty det hade redan visat sig,
att det starka mål, de här förtärt, skulle gjort en vistelse med
dem i samma rum mindre angenäm. Äfven jag lade mig snart
till hvila, uttröttad som jag var efter dagens vandring, hvilken
hade varit i hög grad ansträngande.

Man går hellre i Lappmarken en nästan dubbelt så lång
väg på fast mark, än en hälften kortare öfver blöta mossar, be-
växta med buskar och snår, svåra att genomtränga äfven vid
torr väderlek och vederstyggliga under regn. Vi hade icke haft
några höjder att öfverstiga. Ty jag märkte knappt, att vi gått
öfver vattenskilnaden, af annat än att bäckarne begynte rinna
i riktning mot Enare. Och jag misstänker derför, att man icke
ville låta mig passera öfver höjder och fjell, der man tror ädla
metaller finnas, utan afsigtligen tog vägen öfver myror och mos-
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sar, ehuru den derigenom blef både betydligt längre och besvär-
ligare. Färden var nu emedlertid öfverstånden, och efter nio
timmars h vila kände jag mig åter kry och rask.

Mina skjutskarlar, hvilka icke gifvit mig någon anledning
till missnöje, utan tvärtom visat sig vänliga och förekommande,
återvände härifrån till sitt. De voro, liksom de Ryska Lapparne
öfverhufvud, i hög grad okunniga och likgiltiga. Men för deras
undervisning är icke heller på minsta sätt sörjdt. En naturlig
följd häraf är, att ej heller föräldrarna på något sätt undervisa
sina barn eller bjuda till att odla deras själsegenskaper och för-
stånd. Barnen äro derföre än mera passiva än dessa. Aldrig
har jag funnit dem leka, än mindre kifvas. De sitta i någon
vrå af kojan för att ej vara i vägen för de äldre eller af dem
nedtrampas i trängseln. Vilja de någon gång utan trängande
anledning lemna denna vrå, hotas de af föräldrarna med upp-
sträckt arm eller med någon qvist af det torra björkriset, som
betäcker marken i kojan och utgör dess golf. Dödligheten bland
barnen är ock i skrämmande grad stor. Flera föräldrar, hvilka haft
ända till 6 ä 10 barn, hade endast ett eller två, stundom ej något
enda vid lif. Fattigdomen och saknaden af hvarje begrepp om
ordentlig barnavård äro naturligtvis förnämsta orsaken härtill.
Folktillväxten är derföre ock i följd såväl häraf som af de många
utflyttningarne till Ishafvets kuster högst obetydlig i det inre
af landet. Klimatets stränghet förbjuder väl der sädeskultur i
betydligare grad. Men odling af något korn, kålrot, rofvor och
potatis kunde dock der ega rum, att icke ens tala om det till-
fälle till ladugårdsskötsel, som der skulle erbjuda sig. Af allt
detta synes emedlertid intet spår, ehuru såväl korn som dessa
rotfrukter odlas i de vestliga Lappmarkerna både nordligare och
i vida sämre jordmån än här mångenstädes är rådande. Rofvor
äta dessa Lappar likväl gerna, och aldrig sade de sig komma
hem om hösten, utan att från Popoff medföra sådana åt hustru
och barn. På min till Popoff ställda fråga, hvarför han ej för-

38
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ser dem med roffrö, svarade denne, att de ej förstå sig på sådant
och ej heller behöfva förstå, ty han förser dem med allt hvad
de behöfva, äfven med rofvor. Jag befarar likväl att Popoff ej
ville göra dem skickliga att sjelfva sörja för sin utkomst. Ty
då hade han förlorat en talrik skara tjenare och deras inbrin-
gande laxfiske i Tuloma. Rofvor trifvas dock väl i Enare, ehuru
korn och potäter der sällan nå sin fulla utveckling. De försök
jag gjort med att odla dessa växter vid Utsjoki kyrka hafva
under olika år gifvit olika resultat. De hafva väl tillfredsställt
odlarens nyfikenhet och nöje, men icke lönat hans besvär och
kostnad. Men Utsjoki ligger ock betydligt nordligare och är
vida mera utsatt för Ishafvets kyliga vindar är trakterna kring
Tuloma vattendraget. Åren 1820, 1821, 1826 och 1829 skör-
dade jag väl vid Utsjoki prestgård ätbara skidor af sockerärter,
men aldrig mogna fröärter.

För obekanta Irysa dessa Lappar en verklig skräck. När
man färdas här, isynnerhet om sommaren, åtvarna skjutskarlarne
den resande att ej tala högt eller åstadkomma skrammel, då man
närmar sig en bostad. Ty om så sker, springer husfolket undan
och gömmer sig i skogen. Ligger bostaden på en öppen plats,
så att man således på afstånd kan se en ankommande, flyr folket
undan, om de i denne spåra en som ej är Lappe, och man finner
huset tomt. Någon af sjutskarlarne, som känner till gömstället,
uppsöker då de flyende, och sedan de af honom fått veta att
ingen fara är å färde, kommer småningom den ena efter den
andra fram. Denna skygghet härrör dels af fruktan för lifvet,
ty annat hafva de ej att bortgifva, dels af farhåga för att be-
söket kunde afse rekrytering, för hvilken de hysa en panisk för-
skräckelse. Om vintern, då flera familjer bo tillsammans, märker
man icke denna skygghet i så hög grad.

Ännu större modlöshet, än hos menniskan, märker man här
hos hunden, hvilken är det enda husdjuret, utom något får hos
en och annan. Då man närmar sig en koja, hör man väl hun-
dens skall. Men då man hunnit fram till den, upphör den att
skälla och begynner jämra sig på ett hjertslitande sätt. Den är
ytterst mager och eländig att åse. Den står fastbunden utanför
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kåtan, och ingen synes vilja förbarma sig öfver det stackars
djuret, som skälfver af hunger och köld och dock måste dag
och natt vaka öfver Lappens usla lif, hvilket ingen vill
åtkomma.

Af tjufnader vet man icke här. Man försäkrade mig väl i
Kola, att detta icke berodde på moralitet, utan derpå att intet
fanns att taga. Jag vill dock tro att denna uppfattning ej är
alldeles riktig. Ty för tjufven finnes dock alltid något att till-
gripa, och mina skjutskarlars ärlighet, då de, såsom jag redan
nämnt, åt mig återställde allt hvad jag lemnat i deras vård, talar
för motsatsen. Också försäkrade mig Enareboerna att dessa
Tuloma Lappar äro goda och medgörliga grannar, icke fallna för
stöld, slagsmål eller annan olat. Äfven de hyste vänliga känslor
mot sina grannar i Enare, hvilka de kallade, liksom sig sjelfva,
Olmsh (menniska), en benämning, som de ej begagna om individer
af andra nationer, dem de beteckna endast såsom Ryssar, Norrmän
och Finnar, de enda som de tycktes känna till. Aldrig hörde
jag dem klaga öfver sina medmenniskor och aldrig hysa afund
mot de fremmande Lappar, som läto sina stora renhjordar beta
på deras vidsträckta marker. Någon gång kunna de väl begära
af dem någon köttbit, men taga aldrig någonting af dem egen-
mäktigt, hvilket äfven bevisar motsatsen af hvad man i Kola om
dem yttrade. Alexej Ivanovitsch (Popoff) är deras allt i allom,
och hvar jag än träffade någon af dem, frågade man mig, om
jag kände honom. Men måhända är ock detta deras beroende
af Popoff till någon del orsaken till deras fullkomliga håglöshet
och bristande sjelfkänsla.

Lättjan, håglösheten och overksamheten äro nämligen hos
Tuloma Lapparne än större än hos andra Lappar. Ej ens för
riporna, hvilka om vintern skrika vid hvarje koja, bryr man sig
om att utsätta snaror, för att sålunda öka husets knappa mat-
förråder. Renar ega de endast obetydligt, ej öfver 5 å 6 i hvarje
hushåll. I brist på fiskbragder utarrendera de ofta en del af
sina träsk åt Enarebor, likasom de ock, af brist på gevär och
ammunition, ofta åt dem upplåta rättigheten att jaga på sina
marker. Dessa Lappar äro vida fattigare och uslare än de vid
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Ishafvet bosatte Ryska Lapparne, hvilka der hafva tillfälle till
godt fiske och komma mera i beröring med Norrmän och Rys-
sar, af hvilka de inhemta någon civilisation och högre skicklig-
het. I all sin oföretagsamhet kunna de dock äfven visa flinkhet.
Ty då man behöfver Tulomalappen till skjuts, är han i ordning
på dubbelt kortare tid än den Finska Lappen. Likasom Enare
Lappen, blandar äfven Tuloma Lappen och jemväl Lappen vid
Imandra ofta tallbark i sin föda.

Lika overksamma som karlarna äro äfven qvinnorna, och
lika snuskiga och paltiga som dessa jemväl barnen, hvilka de öfver-
hölja med smutsiga trasor. Osnyggheten tycktes vara deras
arfsynd.

Tuloma Lapparnes bostäder äro af uslaste slag. De täta sko-
garne tycktes vara deras bästa skydd mot nordanvinden. Bostä-
derna utgöras om sommaren af eländiga torfkojor, der det hvimlar
af ohyra, och om vintern af kyffen, som väl äro uppförda af timmer,
men äro dragfulla, kalla och utan golf samt ej större än 6 alnar i
qvadrat och ej så höga att jag kunde stå rak i dem. En grå-
stenshäll i ena hörnet vid ingången utgjorde hos de bättre lot-
tade eldstaden, men hos många brinner brasan på golfvet (marken).
Mycken värme ger den ej åt rummet, ty värmen absorberas af det
öppna rökfånget i taket. En del kojor hafva ett fönster, som
dock ej är större än 6 ä 8 tum i qvadrat och utgöres af Marien-
glas. Andra äro utan sådant. De få får, några af dessa Lap-
par ega, äro inhysta i boningsrummet, der de utbreda stank af
spillning. Imandra Lapparnes bostadsförhållanden äro enahanda.
Men de vid hafsbandet bosatte Ryska Lapparne lefva året om
tdels i af ris och torf uppförda kojor, dels i tält af vadmal.

Alla bekänna de sig till den orthodoxa läran, och ingen,
livarken äldre eller yngre, är odöpt. Men ingen af dem kan läsa
i bok, hvarföre okunnigheten i alla afseenden är hos dem större
än hos Lapparne vester om gränsen.

Hvarje by har sin egen lilla kyrka, dock af så usel be-
skaffenhet, att den med inventarier och allt ej kunde värderas
högre än till omkring 20 Rubel Banco. Den skilde sig till det
yttre från öfriga kojor endast derigenom att den var utvändigt
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försedd med ett kors. Den stod vanligen enstaka på något af-
stånd från de andra kojorna. Den begagnas stundom under åra-
tal icke för Grudstjenst. Ty vid ingen af dem finnes särskild
Prest, utan de besökas alltid efter något år af Prest från Kola.
Sådana kyrkor finnas i Suonenkyle, som äfven kallas Suniel eller
Sondelskoi, vid Nuorttejavre, vid Patsjoki, vid Boris-Gleb, vid
Nejden, vid Peisen m. fl. ställen.

Kyrkan i Kola besöka männen någon gång om året, då de
der inträffa för sina angelägenheter. Oftare besökes Peisens eller
Petschenga kloster, och det af såväl qvinnor som män. Klostret
åtnjuter stort anseende icke allenast här, utan äfven i trakterna
vid Hvita hafvet. Nästan i hvarje by, som jag der besökte, och
äfven i kyrkan i Kola fann jag ett handskrifvet häfte, innefat-
tande en beskrifning öfver sagda kloster *), hvilket uppgafs hafva

') I sin bok, ,,Läsning för Finnar", tryckt i Helsingfors 1864—1866,
har lektor Gottlund, som af ,,anteckuingarnes" förf. erhållit muntligt med-
delande om tillvaron af denna handskrift, derom skrifvit en uppsats under
rubrik ,,Ett, för Finlands forntida Historia — vigtigt, och sällsamt manu-
skript". Gottlund låter förf. berätta, att han skulle hos en Lappe, boende
i Kieretti (eller Keret) by, ,,10 mil från Kola," anträffat en stor ,,kodex" i
folio, innehållande det forntida klostret Peizens på latinska språket förda
diarier — in originali. Enligt sin framställning i samma uppsats har G.
derefter under hela sitt lif gjort alla möjliga ansträngningar för att åt-
komma detta sällsamma manuskript, sedan han emellertid af sin sagesman
tagit «ett heligt löfte, det han icke för någon kristen själ skulle omtala sa-
ken", emedan G. ,,ville rädda denna kodex för Finlands räkning." Emellertid
hör G. en dag om sommaren 1833 (?), då han arbetade å Eiksarkivet i
Stockholm, hurusom arkivarien Liljegren, professor Geijer och några andra
svenska herrar, hvilka sutto vid ett annat bord, voro inbegripna i lifligt
samtal om något manuskript. G. spetsar sina öron, lyssnar oförmärkt och
erfar dervid, att de erhållit bref från några handelshus både i Nordcap (!)
och Vardöhus, hvaröfver de voro ledsna och förargade. Man hade i dessa
bref ursäktat sig för att man vid seglatsen deremellan och Archangel icke
sett sig i tillfälle att uträtta ,,koramissionen," emedan stället, der manu-
skriptet — ty samtalet kunde enligt G:s mening ,,icke gerna gälla annat*
än detta — skulle finnas, icke var beläget vid deras farled. G. fann då
att F. «sqvallrat ur skolan".

Här har påtagligen Gottlunds lifliga fantasi spelat honom ett icke
ringa spratt. Ty här är alldeles icke fråga om någon latinsk original-
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blifvit förstördt af Svenskarne, som dervid mördat Hieromonachen,
51 munkar och 65 af den öfriga klosterbetjeningen. Den 1 Fe-
bruari livarje år infinner sig i Petschenga presterskapet från
Kola, under hvilket klostret sorterar, för att fira den årliga hög-
tiden, hvilken sagde dag här begås till åminnelse af den heliga
Triphon, som stiftat klostret och ligger der begrafven. Äfven
åtskilliga andra af Kola stads invånare inträffa då der, likasom
ock Lappar från omnejden.

Många hustrur sades dock finnas, hvilka ej sett Presten
vidare än vid sin vigsel. De kyrktagas nemligen sålunda att man-
nen, då han annars kommer till Kola, för ändamålet besöker
Presten, hvilken då på mannens begäran och i dennes närvaro
förrättar andakten och får sin sportel.

Lapparne vid Imandra, Kiidin, Patsjoki, Peisen och öfver-
hufvud vid Ishafskusten kände väl åtminstone till någon del

kodex, utan om en i bygden allmänt förekommande afskrift af en öfver
klostret på ryska språket författad beskrifning — dertill troligen ganska
apokryfisk — hvilken icke kunnat vara i Kyssland obekant; om den varit
af större intresse. Anmärkas må härvid att i Keret ej bo Lappar, hvilkas
område vidtager först betydligt nordligare. Och huru kan man ens tänka
sig att en sådan urkund skulle hamnat hos Lappar och af dem i sekler
förvarats såsom en skatt.

Då utgifv. år 1861 besökte Hvitahafskusten och ryska Lappmarken,
erhöll han emellertid af förf., som, tvärtemot G:s antagande, då ännu och
äfven långt derefter var vid fulla både själs- och kroppskrafter, i uppdrag
att på Solovetski klostret söka förvärfva denna afskrift för att öfverlem-
nas åt Finska Litteratursällskapet. De afskrifter förf. sett i byarne vid
Hvita hafvet hade nämligen varit i hög grad vitiösa och dåliga. Min färd
kom då icke att beröra Solovetski, och då jag 1863 om sommaren besökte
sistnämnda kloster, hade saken hos mig råkat i glömska, ty min håg var
både 1861 och 1863 riktad på studium af naturen. Detta uppdrag hade tro-
ligen föranledts af författarens sammanträffande med Gottlund på våren 1861.

Då författaren, i hvars boksamling Gottlunds bok fanns, icke synes
hafva egnat uppsatsen någon vidare uppmärksamhet, skulle äfven utgifv.
lemnat G.s roliga framställning ovidrörd, om ej frågan om denna ,,kodex"
åter kommit till tals i en af märket K. H. (statsarkivarien Hausen) i tid-
ningen Hufvudstadsbladet för den 26 September 1897 publicerad uppsats,
rubricerad ,,Ur vår historia". Utgifv.
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den påbjudna bönen för det kejserliga huset, men bland Tuloma
Lapparne fann jag ingen, som kunde den. Enhvar bar väl det
kors, han vid döpelsen erhållit, men endast få brukade göra kors-
tecknet. Ej heller af Lapparnes gamla hedniska tro fann jag
bland Tuloma Lapparne många spår. Deras begrepp om Gud,
Ibmel, var högst oklart. De benämnde med detta namn äfven
solen, åskan och regnbågen.

Hvarken vid deras fiskelägen eller bostäder såg jag nu-
eller forntidens Seidor. Och äfven i signerier och trolldom voro
de okunniga. De gestikuleringar, grimaser m. m., som fordom vid
trolldom iakttogos af Lapparne, voro derför ock för dem okända.
En och annan hade dock hört talas om de visa trollkarlar, som
skulle finnas vid Imandra, i Maanselkä by och i Nejden, i hvil-
kas tjenst andar, spöken och hexor sades vara och för hvilka
intet derföre var förborgadt.

Åskans dunder åhördes med undran och uppmärksamhet,
och af dess ljud trodde man sig kunna sluta till, om Gud var
mildt stämd eller vredgad.

I regnbågen såg man den försonade och förnöjde Guden,
bugade sig för den och tillsporde mig, om sådan gudomlighet
visade sig i mitt land. Då frågan af mig besvarades jakande,
sade man att det var bra; men hvad godt den medförde, derom
lemnade de mig i okunnighet.

Äfven forsen ansågo de hafva sina nycker. Det hände
stundom att mina skjutskarlar länge betraktade en fors under
långa samtal med hvarandra, medan de gingo af och an på stran-
den. Då jag härvid sporde dem, hvad det var, som vållade
uppehållet, blef svaret, att forsen icke var vid godt lynne. Jag
skyndade derefter icke vidare på dem i forsarne, utan gömde
mig vid dem ofta i skogen för att derifrån observera deras före-
hafvanden. Jag kunde sålunda se dem långa stunder öfverlägga
med hvarandra och buga sig för forsen, dock utan att göra kors-
tecknet. Men om de märkte att jag såg dem, gjordes korsteck-
net alltid derjemte. Slutligen kunde det hända att resultatet
blef att båten drogs öfver land och mitt resgods bars på ryggen
förbi forsen, ehuru den icke föreföll att vara äfventyrligare än
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många andra, der båten stakades upp. De uppgåfvo då alltid
forsen vara vid dåligt lynne; och då jag dertill invände att
forsen ej har något lynne, svarades att forsen ock har den som
styr och befaller densamma. Gud, sade jag. Ja väl, medgåfvo
de, men forsen har derjemte sin egen Gud, styresman eller hus-
bonde, Ised; och dervid förblef det.

Då solen gick ned, sade de: nGud synes ej mera", och då
den steg upp, hälsades den af dem med flera bugningar, alltid
utan korstecken, då de trodde sig ej vara observerade af mig,
alltid med sådant, då de funno sig bemärkta.

Men ehuru Tuloma Lappen sålunda är rå, overksam, usel
och mager, ehuru i hans eländiga bostad grytan är nära nog
det enda, som häntyder på civilisationens inflytande, är han dock
hvarken vild eller fallen för lagstridiga handlingar. Han delar
förnöjd sin usla bostad med ohyran. Med resignation fyller han,
liksom Enarebon, sin mage med bark. Han dör utan att hafva
känt smärta af sina lidanden, ty hela hans lif är ett slags dvala,
och jag har icke funnit någon af dem, som skulle användt sin
tid till annat än till afhjelpande af de mest tryckande närings-
behof och till hvila. I all sin fattigdom äro de mycket ange-
lägna om att för barndop och vigslar m. m. ersätta Presten,
hvilken de veta vara i snäfva omständigheter.

Om sitt folks härkomst hade de inga traditioner. Om sina
slägtskapsförhållanden voro de ytterst okunniga, och de kände
ej heller sina förfäders Lappska namn. Ty ehuru många af dem
endast bristfälligt talade Ryska, visste de ej af andra namn än
de Ryska, under hvilka de voro upptagna i Kronans böcker. Så-
lunda förekomma, i Patsjoki pogosten 3 familjer Koreloff, 2 fa-
miljer Lazareff, en familj Letoff; i Nejden Lätoff och Letoff; vid
Nuorttejavre fyra familjer Gerasimoff, två Morminoff, tre Gly-
chin, Titoff och Vdovin, hvardera en; i Suonenkyle, Sondeskoi
eller Suniel familjenamnen Vlasaloff, Kiprinoff, Mochatkin, Sver-
loff, Paraskeva, Vdoff, Gavriloff och Malanin; i Muotoffsk Ste-
panoff, Paraskeva, Vsjatagoff, Tonin och Kipranoff. Ryska äro
namnen äfven i Petschenga, Kildin, Lavosero, Voroninsk och Maan-
selkä m. m.
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Kareloff härleder sig troligen från det Finska Karjalainen,
Letoff af Lesonen, Vdoff och Vdovin sannolikt af Uddais, en
fordom talrik Lappslägt i Enare, hvilken sades härstamma från
Kandalaks, Tofanoff, som äfven förekommer, af Ohvanainen, Lu-
kin i Kildin by af Luukkonen, m. m. Häraf skulle jag vilja
sluta till att de Ryska Lappar, som bo närmare Norska gränsen,
hafva mest blandat sig med Finnar, hvilket ock deras utseende
och gestalt synes häntyda på. I Imandra Lapparnes ådror flyter
påtagligen både Ryskt och Karelskt blod. I Peisen och Muotoffsk
eller Muotka är Lapparnes blod mest utblandadt med Ryskt.
De ligga ock närmast Peisens urgamla kloster. De renaste Lap-
parne här lära vara de, som bo i Kildin och Voroninsk.

Knappt sextio Lappfamiljer uppgåfvos bo vid hela det vid-
sträckta Tuloma vattensystemet med sina två pogoster eller bya-
lag, Nuorttejavre och Suniel. Och för hela Ryska Lappmarken
uppgafs den Lappska befolkningen något understiga 2,000 per-
soner. Liksom i den Finska Lappmarken det Finska elementet
numera är det öfvervägande, så äro äfven i den Ryska Lappmar-
ken, hvartill räknas hela den Kolska kretsen, Ryssarne talrikare
än Lapparne, och dock torde landet här ända till det fjortonde
seklet hafva bebotts uteslutande af Lappar och Finnar.

Hela den Lappska befolkningens språk kan anses sönder-
falla i tre hufvuddialekter. Den Finnmarkska dialekten, till
hvilken äfven Utsjoki Lappskan hör, Lycksele dialekten och
slutligen den Rysk-Lappska dialekten, till hvilken Enare, Sompio
och Kuolajärvi Lappskan ansluter sig. Ryska Lapparne dela sitt
språk ytterligare i tre munarter. En som talas mot norska grän-
sen eller i Nejden, Patsjoki, Peisen, Muotka och af alla Tuloma
Lappar, eller öfverhufvud af alla de Lappar, som besöka Peisens
kloster. En annan munart är den, som talas af Lapparne vid
Imandra, i Kildin, Voroninsk och Semiostroff, eller ända till
Lavosero. Den tredje åter tillhör de Lappar, hvilka bo i östligaste
delen af Kolska halfön emellan Svjätoi nos, Lavosero och Ponoj,
der Ryskan vidtager. Hufvudolikheten emellan alla dessa Lapp-
ska dialekter beror dock på den inblandning af Norska, Svenska,
Ryska och Finska ord, som förekommer i Lapparnes språk, allt-
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efter som de tillhöra det ena eller det andra landet eller gränsa
dertill. Alla dessa dialekter skulle derföre påtagligen lätt sam-
mansmälta, om Lapparne skulle ega en egen litteratur.

Omedelbart efter det Tuloma Lapparne aflägsnat sig, afreste
äfven jag tidigt på morgonen den 31 Juli. Lautolmaj sjelf skjut-
sade mig. Vi hade först en half mil att gå till fots och foro sedan
med båt ända till Enare. På fem ställen måste dock båten dra-
gas öfver land. Jag anlände än samma dag till Kyrö by vid
Auvel- eller Ivalojoki. Budkaflar sändes åt flera håll för att
samla folk till Grudstjenst i Kyrö by, ehuru derom, såsom sagdt,
äfven redan tidigare tillkännagifvits. Jag befann mig nu hos
samma bonde vid Ivalos strand, hos hvilken jag på det mest
tjenstvilliga sätt emottogs våren 1822 på min uppfärd till
Utsjoki. Den hårdnackade vintern tog då ytterst hastigt slut,
och våren förvandlade sig i förtid till sommar. Redan i början
af Maj frigjordes marken från sin snöskrud och elfvarna från
sitt istäcke. Sagda års almanack, som jemte ett par Psalm-
böcker fått sin plats på en mjölkhylla, påminte mig lifligt om
sommarens tidiga inträde nämnda år. Jag fann deraf dagen, då
vinden en eftermiddag under min väntan på bättre sommar hastigt
vände sig åt NW och man skyndsamt anskaffade mig båt, hvar-
med jag längs Ivalo elf affördes till Enaren, der vid min ankomst
renarne redan stodo på isen för att föra mig öfver sjön till Enare
kyrka, hvilket under nattens kyla skedde i det bästa före. Här
njöt jag nu åter hvila i en kammare, fri från mygg, och beredde
mig till Gudstjensten, som här skulle ega rum instundande Sön-
dag. Här tyckte jag mig finna allt hvad jag saknat, sedan den
goda vägkosten, hvarmed jag förseddes i Kola, tagit slut. Jag
hade väl under min resa, så länge vi passerade längs Lutto elf,
haft tillgång på färsk fisk; ty då någon fiskarkoja fanns i när-
heten, afhemtades derifrån alltid sådan. Men rötmånadens tem-
peratur gjorde den snart osmaklig för mig, ehuru den med be-
gärelse åts af Lapparne. Här fick jag mjölk, både söt och sur,
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serverad i snygga bunkar. Här fick jag äfven ordentligt smör,
hvilket jag länge saknat. Litet Ryskt rågmjöl fanns äfven i
huset, och deraf bakades i hast bröd. Den bästa sjöfogeltiden
var inne, och på änder och vildgäss var derför ej brist.

Tör min färd från Kola till Enare hade åtgått 11 dagar.
Så besvärlig och äfventyrlig denna resa än är om sommaren, kan
den om vintern göras på sex dagar. Man färdas första dagen
ofver Enare träsk till Patsjoenniska, andra dagen till Nannan-
javre, tredje dagen till Akkajavre, fjerde och femte dagen till
Tullompaikke samt sjette dagen till Kola. Men under särdeles
gynnsamma förhållanden kan denna resa då göras på fem eller
till och med på fyra dygn.

Ivalo s bördiga nejder förtjuste mig, och tiden blef här ej
lång. Inga klippta alléer, som söka öfverträffa hvad naturen sjelf-
mant kan åstadkomma, finnas väl här, men trakten är vacker,
och jag trifdes väl på dagen i skuggan af Nordens björkar, tallar
och granar, samt hvilade godt under natten på den bädd, som
nybyggarenes välvilja här erbjöd mig.

Den 2 Augusti förrättades här Gudstjenst i Måns Måns-
sons enkas stora pörte. Der hade samlats folk icke allenast
ifrån Auveljok trakten utan äfven ifrån Patsjoki sidan och från
flera andra ställen, från hvilka vägen var kortare hit än till
Enare kyrka. De välvilliga nybyggarene i Kyrö föreslogo väl, att
jag skulle stadna hos dem ännu till följande Lördag, då de ville
beledsaga mig till kyrkan. Men sedan jag gästat hos dem några
dagar, ville jag tillbringa återstoden af veckan i min bostad invid
kj^rkan, och jag begaf mig derför på resa dit redan Måndagen
på eftermiddagen. Den följande natten var himmelen klar, och
mina skjutskarlar ansågo att vi kunde utan afbrott fortsätta vår
färd. Men en oförmodadt uppkommen storm tvang oss att taga
nattläger på en skogrik holme i Enare träsk. Der upptände vi
en brasa och voro nöjda att ej mera vara på den sagorika Aluen-
järvis böljor eller i Liemonvesis eldhaf „ tuulen tuiman käsissä".
Tiden förflöt under förtäljande af sagor, medan vinden tjöt och
skakade furorna. En stormil spridde eld från vår brasa kring
marken och satte oss i verksamhet, på det att skogen ej skulle
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antändas. Efter stormen uppstod regn, men innan kort hade
mina skjutskarlar kullstjelpt båten i skogen på så lämpligt ställe,
att hvarken regnet eller det på marken strömmande vattnet ge-
nerade oss. Regnet hade snart sin öfvergång, och efter några
timmars sömn sutto vi åter i båten.

Af vana, som nöden påtvungit, kan Enarebon uthärda långa
fastor. De äro derför slankiga och magra och med ett slags
gördel eller svältrem stramt omgjordade. Men då de väl lyckats
i fiske och jagt, äta de mycket, och söljan på bältet måste då
flyttas. Ensamt af bältet kan derför en kännare bedöma om den,
som bär detsamma, haft dåliga eller goda tider. Nybyggaren,
om ock af Lappsk härkomst, är redan mera undersätsig, hvilket
härrör af beqvämare lif och ordentligare matordning. Mina skjuts-
karlar hade dock nu, i hopp om att kunna göra resan hastigt,
begifvit sig af med klen vägkost. Men ingen brist på mat före-
låg, ty jag hade rikligen försedt mig dermed i Kyrö by.

Lappen brukar icke tigga i sitt hemland, han må vara
än aldrig så fattig. Enligt hans mening lider ingen, som är
frisk, brist på lifvets förnödenheter, och den sjuke och orklöse
hjelpa såväl anhöriga som fremmande, bekanta och obekanta.
Enare och Tuloma Lappen försmår i nödfall icke ens rofdjurens
kött och rester af renar, som vargen lemnat på valplatsen, och
Lappen vid hafskusten kan under sådana förhållanden förtära
halfrutten åtel, som vågen uppkastat på stranden. Sådana tider
påminna sig Lapparne än från det stora kriget, och ingen dog
då veterligen af svält, men väl många i skörbjugg.

Dagarne föreföllo mig längre att ensam vistas vid kyrkan,
än jag hade trott. Den ena naturalhistoriska utflykten företogs
efter den andra, men utan synnerligt resultat. Ty naturen är
här karg och sparsam, marken steril och torr. Med bössa och
tillräcklig ammunition hade jag en dag gått så långt, att jag
förvillades i skogen. Jag besteg ett berg för att få sjöarna eller
andra kända trakter i ögnasigte. Men luften var tjock, och jag
fick inga bekanta nejder i kikaren. Det återstod ej annat än
att stadna öfver natten i skogen. Väderleken var väl ej kall,
men hungern generade mig, ty jag hade icke medtagit vägkost.
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Jag påminte mig ur en gammal visa ifrån Lapparnes forntid,
huru deras förfäder, h vilka ej hade grytor, kokade och tillredde
sin mat i rstengropar". Jag hade skjutit ett par foglar, upp-
sökte en sten, i hvilken var en grop, öste vatten i den och lade
den ena fogeln deri samt tände en brasa omkring den på stenen.
Vattnet kom verkligen till kokning; men jag vet icke om min
sten ej var lämplig eller om jag icke kände till konsten lika
väl som de fordna hedniska Lapparne, eller om jag fordrade för
min anrättning grannlagare behandling än desse. Alltnog, i den
kom kol och aska, och den misslyckades totalt. Den andra fogeln
tillreddes då efter annan method. Den träddes på en käpp och
hölls öfver glöden. Resultatet var så tillfredsställande att jag
kunde af fogeln förtära så mycket att jag ej led af hunger, ehuru
hvarken salt eller andra kryddor voro att tillgå.

Följande dag var klar, efter en morgondimma af kort
varaktighet. Enaren och flera närbelägna små träsk, äfven det
invid kyrkan, syntes, och jag tyckte att jag befann mig på högst
en timmes väg från kyrkan. Så var det ock. Ty på en timme
förde mina sju mils steg mig verkeligen hem. Min gode Kyrko-
värd, hvilken bodde endast 3/4 mil från kyrkan, hade emedlertid
inträffat der och blifvit högeligen förvånad, då han icke fann mig
på platsen. Nu skötte han min taffel och var min betjening.
En del, som hade lång väg, och de som medfört barn för att
döpas eller önskade af mig andra förrättningar, samlades redan
om Fredagen vid kyrkan, hvarefter jag trifdes godt i sällskap
med det goda folket.

De dåliga tiderna fordrade likväl att sammakomnsten upp-
löstes redan Söndags afton. Endast de, som hade lik att begrafva
eller andra angelägenheter att uträtta, stadnade q var till Månda-
gen, då de som dött sedan sista mötet jordfästes.

I Enare möttes jag af sorgliga underrättelser. Aldrig hade
man ännu under min tjenstgöringstid i Lappmarken med så då-
liga utsigter gått vintern till mötes. Hunger och svält voro all-
männa redan om sommaren; hvad skulle det arma folkets öde
blifva under vintern? Fisket hade utfallit uselt. Vargen hade
uppätit de flesta får, och man befarade enahanda nederlag bland
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renarna, som än voro i skogen. Natten mot den 26 Juli var
sträng frost. Nätterna mot den 28 och 29, då stränderna isbe-
lades, än strängare. Nybyggaren hade således intet att räkna
på från sin åker. Han hade dock sin ladugård att lita till. Men
för Fiskarlappen var barkvällingen sista resursen, om ej vildgäss
och ripor funnos att tillgå. Hjortron fanns lyckligtvis rikligen
och hade äfven af mången insamlats till betydliga belopp. Jag
vet likväl icke, hvem som är mera att beklaga, nybyggaren i
den nedre Lappmarken, då frosten förstör hans sädesväxter, eller
Fiskarlappen, då laxen stiger sparsamt i Tana och fisket utfaller
illa. Då blir halmen nybyggarens mjölsurrogat och barken Lap-
pens. De vore begge i lyckligare läge om Patsjoki och Tuntsa
elfvar kunde göras segelbara och de hade rätt till och vana vid
fisket i Ishafvet.

Resan till Utsjoki anträddes Tisdagen den 11 Augusti.
Vi utgjorde ett sällskap af några och tjugu personer. Alla de,
som voro från Tervettiva, Muddus- och Vastusjavre samt Kaa-
masjok sidan, följde med i detta sällskap. Färden skedde till en
början till fots längs norra sidan af Pelpajavre sjö. Snart lém-
nade vi de sista stugorna på Enare kyrkbacken bakom oss, lika-
som ock den torra och jemna marken vid kyrkan, samt gingo
derefter öfver ett lågländt, sumpigt kärr. Af de få effekter jag
medhade, bar den ena och den andra litet. Alla tycktes redan
hafva hemlängtan samt vandrade med snabba och hastiga steg.
Åtminstone var jag den sista, som kom öfver det vattensjuka
kärret, och då jag upphann sällskapet, frågade man mig artigt,
om jag orkade fortsätta eller önskade hvila en stund. Men
jag hvarken kände behof af hvila eller ville uppehålla så många
menniskor ifrån sina sysslor och göromål, helst jag visste att de
flestas medhafda matförråder voro till det mesta förtärda och att
aftonvarden för mången i sällskapet än simmade i sjön. Vi van-
drade med raska steg genom tallskogar, öfver höjder och genom
dälder efter märkbara gångstigar. Ty detta var vägen till kyr-
kan ifrån flera trakter. Men på blötare ställen gällde det att
hoppa ifrån ena tufvan till den andra, stundom emellan risbuskar,
stubbar och vindfällen. Man gick så fort man kunde. Jag lem-
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nade aldrig min närmaste man ur sigte i skogen, der jag i öfrigt
på den slingrande gångstigen endast då och då såg skymten af
Lapparnes hvita söndagskoltar emellan tallarnas stammar. Jag
hann omsider upp hela sällskapet vid en å, der man just nu
öfver en fors, der ån var smalast, fällde en fura, som skulle
tjena oss till brygga. En likadan stockbrygga hade varit här
af gammalt, men den var redan något murken, och man ansåg
den gamla furan ej mera kunna bära mig, wsom var tyngre än
vanliga menniskor" (Lapparne), och man ville ej utsätta mig för
fara att falla i den brusande forsen. Knappt hade 1 1

I'2 timme
förlidit sedan vi lemnade Enare kyrka, innan vi ankoramo till
Aikios eller Aili Vuolles sommarboning. Aikio var en bland dem,
som skyndat förut, och hade redan vid vår ankomst hunnit vittja
några af sina nät, som på Lördagen blifvit utsatta vid hans
strand, och han medförde derifrån flera rätt vackra fiskar. Här
var väl ej tid att koka eller äta men några af fiskarne medtogos
i båten, som stod i ordning för min räkning.

Jag åtföljde än kyrkfolket på Vastus- och Muddusjavre.
På många ställen äro dessa milslånga träsk grunda, och gräset
sticker fram ofvan vattenytan. Ifrån dem utlöper vattnet genom
Käptovei å till Padar och vidare till En aren. Käptovei har flera
vattenfall. Detta gaf en Johan Abramsson Aikio anledning att,
medelst genomgräfning af en sandås, sänka vattnet i dessa sjöar
några alnar för vinnande af vidsträckta höbol för en af honom
påtänkt nybyggesanläggning. Han hade hunnit gräfva hälften
af sin kanal, som på ett ställe var 5 ä 6 alnar djup, då jorden
rasade öfver honom och han befanns död under massor af jord
i sjelfva kanalen, hvilken han gjort för smal och derigenom
åstadkommit katastrofen. Han lemnade efter sig två raska söner,
hvilka dock ej fortsatt fadrens påbegynta verk. Det vissa är
att företaget var väl betänkt, men oförsigtigt utfördt. Johan
Aikio hade många planer, och i många af dem lyckades han.
Han brände tjära i ordentlig dal och beredde den för kyrkans
målning erforderliga rödmyllan, begge af godt slag.

Efter sistförflutna veckans torra föda och vattenkur runno
mig i hågen de sköna filbunkar, den goda söta mjölken och det
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goda färska smöret, hvarmed nybyggarne vid Auveljok, under min
der varo, undfägnat mig. Jag beslöt derför att i detta vackra
väder besöka Finska Lappmarkens nordligaste nybyggare vid
Muondesjavre, två mil norr om Enare kyrka. Hans nybygge eller
hemman var väl litet på sidan om min väg, men i Lappmarken
räknar man ej på små omvägar. Bröd, som icke fanns i huset,
hade jag medtagit rundligt från Kyrö by. Af all vanlig hus-
manskost sattes väldeligt å bordet i den rymliga, ljusa, med
tre fönster försedda boningsstugan. Värdinnan ställde till ett
stort nederlag bland flugorna, hvarefter man med liflig uppmärk-
samhet åhörde mitt föredrag — näst den synbara välviljan, den
bästa välfägnaden en Prest kan röna i Lappmarken.

I ett sådant bondehus dröjer man gerna, om tiden tillåter,
längre än i Lapparnes trånga kojor, och den allmänna rösten
blef att man skulle stadna här öfver natten. Mitt folk fiskade,
jemte gårdsfolket, lyckligt om natten, och jag unnade dem till-
fälle till hvila långt in på följande dag, helst det intresserade
mig att taga så noga kännedom som möjligt om traktens vege-
tation och uppodlingslägenheter, dem jag fann förmånliga. Sedan
äfven några sjöfoglar blifvit vårt byte, begåfvo vi oss härifrån
först mot aftonen i afsigt att lägra oss för natten vid den sista
kojan före Jorgastak, som vi hoppades kunna på de två derpå-
följande dagarne, om vädret var gynnsamt, till fots uppnå. Före
solens nedgång anlände vi ock till en kåta i Tervettiva vid träsk-
stranden. Kojan var likväl högst otreflig, smutsig och stinkande,
emedan den under denna heta sommar varit ett tillhåll för här
i nejden betande får. Vid dagningen skulle uppbrottet ske. Vi
voro numera endast fem personer, nämligen två män, utom mig,
och två qvinnor, alla från Jorgastak. Qvinnorna uppgjorde i
kojan en brasa för att uppfriska luften derstädes, färska tall-
och björkris utbreddes på golfvet eller marken i densamma, ge-
nom hvilket allt stanken minskades och man undgick att ner-
smutsas af fårspillning.

Jag insomnade lätt på den hårda bädden. Då jag om mor-
gonen något frusen uppvaknade, inträdde en af Lapparne och
sade på bruten Danska: nulve vejer der ute". Om natten hade
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betydligt snö fallit, och snöfallet fortfor än. Brasan uppfriska-
des och afresan uppskjöts. Jag insomnade på nytt, och då jag
vaknade var himmelen klar och solen lyste högt på hvalfvet.
Jag kände mig rask och var beredd att fortsätta färden, men
flesta rösterna voro för att man borde dröja här tills den våta
skogen torkade, hvilket skulle ske snart i denna solhetta. Inom
kort hade snövattnet afrunnit ifrån träden och äfven marken
blifvit bar. Men i groparna voro så mycket större vattensam-
lingar och mossan yfvig och hal. Man skred likväl till uppbrott.

Efter en half timmes färd voro alla gångstigar försvunna
och intet menniskospår syntes. Vi hade knappt gått en mil, innan
vi alla voro våta. Buskar och smärre löfträn, ännu ej torra efter
snöfallet, samt sanka marker, som förekommo på vår väg, hade
varit för oss så hinderliga och menliga, att vi hade allt skäl att
här, der hårdare och öppnare marker vidtogo, tända en brasa för
att torka våra kläder. Sedan detta skett, insomnade hela säll-
skapet.

Midnatten var redan inne, då uppbrottet skedde. Morgon-
rodnaden började att lysa och solens första strålar att förgylla
bergspetsarna, småskogen att glesna och en vidare synkrets att
öppna sig för våra ögon. På afstånd syntes rök. Här kunna
menniskor ej vara på fiske, sade jag, då inga betydligare träsk
eller åar finnas i nejden. Visserligen icke, svarade någon, men
här är väl någon på vildrensjagt. Röken uppsteg ett stycke
på sidan af vår kurs, men en half mils omväg är i Lappmarken,
såsom sagdt, ungefär detsamma som tre steg nere i landet, och
vi riktade derför vår kosa mot röken samt funno verkeligen der
en skytt liggande vid sin brasa. Det var Aikio ifrån Riutu-
muotka, samme man, hvars koja vi för par dagar sedan besökt.
Aikio hade icke nyligen fångat någon vildren, med hvars kött
han kunnat undfägna oss. Han lefde än af en utaf honom under
föregående vecka fälld ,,orakka", ren af två års ålder, hvaraf han
ej hunnit förtära mycket, innan han begaf sig till kyrkomötet.
Det som då återstod, hade han här upphängt för att torka. Med
detta kött tyckte han sig icke kunna undfägna mig, emedan det
var af röta anstucket. Men åt mina följeslagare ville, han koka

39
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något deraf, och om det skulle smaka äfven mig, vore det honom
kärt. Förrän köttet sattes i grytan, hölls det öfver elden och
vändes på alla håll och kanter i lågan. Ni steker ju köttet och
kokar det icke, sade jag. Nej, men jag vill hålla det först öfver
elden, wettä madot kuolisit" (att maskarne måtte dö). Mitt säll-
skap åt deraf med god smak, men jag höll mig hellre till torr
fisk och bröd från min matsäck.

Aikio hade valt en liten däld till sitt lägerställe. Men
björken frodades icke mera ens der. Den stod trumpen och
dverglik och försökte bemanna sig till strid och försvar mot
nordanvinden. Den utsträckte långa rötter, liksom armar, vidt
omkring sig åt alla fyra väderstreck. De omslöto kraftigt den
fasta klippan, och der en spricka fanns i berget, der stack hvarje
rot otaliga fibrer in i remnorna, från hvilka de, ehuru späda,
försökte framtvinga näring åt den saftlösa stammen för att stärka
den till motstånd mot den rasande vinden och det från fjellen
strömmande vattnet, då de återbära åt hafvet sitt lån.

Härifrån framåt vidtog den ödsligaste fjelltrakt. Skogen
hade upphört, vid bäckarne syntes än några buskar, men de voro
för små för att gifva material till en brasa. Vi lägrade oss der-
för till natten på en torr höjd, hellre än vid de sorlande ränn-
ilarne, som samla all fukt till sig. Kappsäcken blef min hufvud-
kudde, fjellet utgjorde sängstället, den yfviga mossan och man-
teln sängkläderna. En af Lapparne föreslog mig att ligga rygg
mot rygg med honom. Jag gjorde så, och hade väl derigenom
något varmare, men detta fick jag dyrt betala genom nog stark
inkvartering. Den andra Lappens af samma välvilja förestafvade
anbud att lägga sig invid mig på min andra sida hade jag dock
afslagit, emedan den för Lappen egendomliga lukten är allt annat
än behaglig.

Under stjernklar himmel och mild luft hade vi lagt oss.
Men vid midnatt blef det kallt, och klockan inemot 2 blefvo vi
genomblötta af regn samt måste med skyndsamhet lemna vårt
h viloställe, frusna och våta, trötta i benen och styfva i ryggen.
Ett mindre angenämt läkemedel för det rosslande bröstet var här-
vid den nära sorlande bäcken, som öfvervadades. Efter ungefär
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en och en half mils färd under rask gång stadnade vi för att
hvila i en liten skog. Genast fälldes några träd, och innan
kort kokade thépannan på lågan.

Vandringen fortsattes snart, och i den mon solen höjde sig,
i samma mon sänkte vi oss mer och mer ned åt dälden. Luften
kändes desto kallare, ju tätare och frodigare skogen blef.

Toresoive anses näst Peldoive för den högsta fjelltopp i
nejden. Ej ens vid dess fot eller i dess omgifningar förekomma
i dälderna andra träd än björk, som der är kort, hoptorkad och
beväxt med svampar. Den blir allt mindre, ju mera man höjer
sig uppför fjellets sluttning, och upphör alldeles långt förrän man
kommer till dess spets. Men ännu på toppen växer dvergpilen,
Salix herbacea. Den är likväl så lågstam mig, att man ej ens
märker den, om man icke uppsöker den bland mossan, från hvil-
ken endast några blad deraf sticka fram, medan stammen ligger
skyddad af mossa eller mossblandad grusjord. Ännu der den
phanerogama vegetationen representerades af endast dvergpilen
sprang en och annan mager Nebria borealis snabbt mellan mossan
för att undersöka, om den all gode Guden här utsatt något för
dess räkning för framsläpande af dess usla lif på fjellet. Men
intet annat, hvarken flygande, krypande eller gående kräk märkte
jag på långa sträckor af denna fjelltrakt. På hela Toresoive
syntes ingen skogsfogel, icke ens fjellripan eller snösparfven.
An mindre hördes dalripans hemska ljud eller nordqvintens toner.
Alla dessa foglar bygga och bo dock på högre fjell än detta är.
Men de älska bergshålor och branta afsatser, eller trakter, der
höjderna omkransas af bäckar, på hvilkas stränder växa buskar,
andromedor, mjölon, sqvattram m. m., som här saknades. Så fattig
var denna annars storartade natur på en sträcka af 5 ä 6 mil.

Härifrån visade man mig de i ett aflägset fjerran blånande
Ryska fjellen, hvilka jag dock knappt ens med kikare kunde
urskilja från molnen. De Norska fjellsträckningarna voro när-
mare och tedde sig lika nakna som Toresoive. Jag kom att
tänka på, hvilket ringa stoft jag är på dessa kolossala massor,
huru jag ur stoft är tagen och till stoft åter skall blifva. Men
hvad äro dessa döda ting mot en lefvande allsmäktig Gud, som
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skapat hela verldsaltet, som rikligen förser miljoner lefvande va-
relser på jordens mångfaldiga yta; som styr otaliga verldar med
sina planeter och biplaneter. Vi kunna icke fatta eller begripa
hans verk, hvaraf denna för den trotsiga och sinnliga menniskan
stora Tellus är blott ett korn i naturens omätliga rike. Ju längre
jag betraktade, ju mindre blef allt i mina ögon, och Pauli visa
lärdom föll mig i hågen, liksom hade någon hviskat mig ifrån
höjden: ,,Gruds rike står icke i orden utan i kraft".

Hela denna fjellsträcka kallas med ett gemensamt namn
Muotkatunturi. Men hvarje dess höjd, hvarje dess kulle och ås
har derjemte sin skilda benämning. Dess högsta toppar lära
vara Toresoive och Peldoive.

Sjelfva vattnet tycktes liksom hisna för och sky dessa trak-
ter och icke såsom den i den vackra lunden sakta flytande elf-
ven betänksamt öfverlägga, om det skall öfvergifva sin omgifning
eller der stadna qvar, utan i brusande fart, likasom i förvirring
och raseri, störtade bäckarnas skum utför branterna för att skynda
till mera leende trakter och derifrån af lugnare strömmar ledas
till hafvet.

Knappt hade vi nått en liten skog, der yfvig hvit renmossa
frodades, förrän vi på afstånd sågo en stor flock vildrenar, som
ilade upp åt fjellet. Då jag icke kunde förstå orsaken till dessa
djurs skyndsamma lopp, sade Lapparne att de blifvit skrämda
för oss och att de under sådana förhållanden alltid uppsöka
den flackaste (= kalaste?) höjden. Men medan vi ännu samsprå-
kade om vildrenens natur, sprang en varg fram ifrån en närbe-
lägen buske. Det var således denna best, som ensam hos flera
hundra stolta djur framkallade denna paniska förskräckelse och
hade dem att förråda sin rädsla. Likväl har en ensam fullväxt
rentjur brunsttiden om hösten tillräckligt både kraft och mod
att fördrifva vargen ur renhjorden. Der borta på afstånd fram-
skymtar en höjd, der utmager dverglik mossa endast här och der
sparsamt och utan underlag af jord och alf täcker hällen. Dit
skynda ifrån gräs- och löfrik mark de vackra och stolt löpande
djuren, med sina yfviga, månggreniga horn kastade bakåt mot
nacken och med svansen i vädret, liksom ville de visa sina lemmars
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vighet. De kunna dermed dock ej bemantla den verkliga orsa-
ken, som är fruktan för att ej kunna försvara sig mot en
enda varg.

Nästan enahanda natur har Lappen. En Finne i sin vild-
het, en Norrman med sitt hotande skryt, eller en Rysse i sitt verk-
liga eller tillgjorda raseri, kan fördrifva nästan en hel Lappme-
nighet ur fältet. Och likväl visar Lappen ofta ett Achillis mod
icke allenast mot den framrusande vildrenen, som ej är att för-
akta, utan äfven mot den ursinnigt rasande björnen. Lappen
möter dem ofta ensam, och segrar. Men mången Finne, Rysse
och Norrman har blifvit sargad af denna skogens konung, som
dervid behållit sitt lif.

Ehuru Enarebon ogerna lyssnar till eller förtäljer berättel-
ser om forntidens jättar och gudasagor, var likväl den ena ai
mina Lappar ej motvillig att, medan de andra hvilade, berätta
ett och annat af hvad han derom visste. Men hans, liksom andra
Lappars i vår Lappmark, kunskap om dem var ganska ringa.
Ty här vet man ingenting om Radien, Rariet och Radier, hvilka
torde vara synonyma, ehuru de af i Lappska språket okunniga
icke så betraktats. Man känner icke heller något om Rana njeida,
som regerade i högsta himmeln, m. fl., utan Atja, Aijeg, Aija,
Aijeke eller Tiermes, Beeive och Storjunkaren eller Stuorra Junker
hafva varit deras förnämsta eller högsta gudar, af hvilka likväl
hvar och en hade sina undergudar och tjensteandar. Sålunda
hölls Åijegs hustru Akko, urmodren eller farfars eller morfars
far- eller mormor, i lika, om ej i större vördnad än Aijeg* sjelf.
Bseive hade en son, Bseivash, motsvarande Päivän poika hos Fin-
narne, och äfven Storjunkaren hade hustru och barn. Christen-
domen har verkat derhän, att man här redan glömt traditionerna
om folkets härkomst. En gammal gubbe, som i början åtföljt
vårt tåg, trodde att hans förfäder kommit hit från Sariola. Men
han visste icke hvar Sariola fanns. Månne »Enaren" med dess
många holmar? En del gamla slägter lära dock fordom hafva
velat härleda sina anor ifrån gudarne. Så t. ex. slägten Aikio,
som förekommer i Enare, Sodankylä och Sompio, ifrån Aijeg eller
Ukko. En stor del af de fordna Lapparne vid Ounasjoki hafva
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ansett sig härstamma ifrån Bseive. Ryska Lapparne hänföra sitt
ursprung till Torakas eller Tiermes (Thor).

Solvärmen blef åter härlig och skön men hade dock ej
kraft att blåsa lif i denna råa och karga natur. Trakten såg
ut såsom man kunde föreställa sig det fordna Niflheim, efter
det Muspellheims brännande strålar nyss derifrån bortsmält is-
lagret, hvarför allt här än var så rått och naket att det ej för-
mådde framalstra något till föda för djur och växter. All Ymers
merg och must hade flutit åt söder, och blott de knöliga benkno-
torna stadnat här till fotapall för ett fördrifvet och föraktadt
folk, bland hvilket gudfruktiga menniskor, de Skandinaver, for-
dom ej kunde trifvas.

Efter en kort hvila på en af Muotketunturis kullar sänkte
vi oss åter nedåt. En frisk källa porlade ur fjellets sida, men
inga blommor doftade ännu vid dess brädd, intet träd gaf skugga
och ingen fogelsång accompagnerade dess sorl. Så var allt lef-
vande fortfarande aflägsnadt från denna sterila nejd. Dock sade
en af Lapparne: rhär äro goda marker att färdas på". Han af-
såg dermed jemna och släta trakter, der man ej behöfver, under
risk att rifva sina kläder och såra sitt ansigte, tränga sig fram
emellan risbuskar och täta skogar eller stiga öfver vindfällen.
Detta var sannt. Ty på miltal fanns icke ett enda träd, under
hvilket man i regn, som på denna resa ofta bestods, kunde luta
sitt hufvud eller söka skydd för vinden, ingen stubbe, som man
kunde antända, för att vid elden värma sig och torka sina våta
kläder, icke ens någon bergsskrefva, der man, till förfång för
fjellrackan, kunde söka skydd för oväder, eller någon kula, der
räfven uppfostrat sina ungar. Allt bestod af granit, utan bran-
tare afsatser och endast sparsamt betäckt af lafvar och nödvuxna
mossor, hvilka för tillfället voro fuktiga och på hvarje hviloplats
meddelade kroppen samma kyla som regnvattnet ofvanifrån. Vä-
derleken var dessutom ganska kall, hvilket ökade obehaget af
de våta kläderna, hvarföre en längre hvila der sällan kunde
komma i fråga.

I den Finska Lappmarken har fjellsträckningen en mindre
vild natur än vid Ishafvet. På vattenskilnaden eller Kölen inär-
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ker man kullar liknande upphöjningar, hvilka på afstånd te sig
såsom afrundade backhymplar i stor skala. Ingen af dem emellan
Kola vattnen och Enarejoki är så hög, att den skulle nå den så
kallade snögränsen, ehuru inan på en del ställen i gropar och
vid brantare sluttningar, som ej nås af solstrålarna, stundom
ännu mot slutet af sommaren kan finna större och mindre snö-
massor. De ifrån Kölen mot Bottniska viken utgående kortare
eller längre bergåsarne och afrundade kullarne omgifvas af vid-
sträckta mossar, af hvilka många äro odlingsbara och gräsbä-
rande, andra vattensjuka. På en del af dessa mossar, särdeles
i närheten af bergen, har torfven redan förvandlat sig till mylla.
De bära delvis goda skogar; och emellan Torneå och Kemi elf-
vars tillflöden vet man icke af annan vattenskilnad än mossar
och skogsmarker. Kemi och Ijo vattendragen åtskiljas af Kivalo
landtrygg. Men äfven den genomskäres vid Pekkala hemman i
Rovaniemi socken af Kemielf och sedermera af Simoelf jemte
flera andra åar och vattendrag. Men medan Saariselkä eller
Suolloselge är ett chaos af skoglösa fjellkullar och mellan dem
med björk och buskar beväxta dälder, utgöres deremot hela Kölen
i Kuolajärvi, Kuusamo och i Kajana län af mest med barrskog
beklädda kullar och höjder, hvilka väl lemna tjenligt material
för den der boende tjärbrukande befolkningen, men derjemte äro
orsaken till jordbrukets låga ståndpunkt derstädes.

Först på eftermiddagen den tredje dagen efter afresan från
Tervettiva kåtan, en väg som jag alltid i bättre väder tillrygga-
lagt på två dagar, nalkades vi den glesa och nödvuxna tallsko-
gen, som förebådar Tana eller Enarejoki elfdalen. Här flög en
tjäderhöna med sina ungar förbi oss. Då ungarna redan voro
matnyttiga, skonades hönan afsigtligen. Men om vi förutsett,
att endast två af ungarne skulle blifva på valplatsen till stär-
kande af våra utmattade krafter och stillande af vår hunger,
hade ädelmodet mot modern aldrig kommit i fråga. Efter den
goda ehuru knappa måltiden af tjäderkycklingar, af hvilka jag-
fick broderlotten, emedan Lapparna ej försmådde qvarlefvorna
af mitt redan möglade bröd, beslöts till ännu raskare gång än hit-
tills, helst väderleken var gynnsam.



— 616 —

Jag kan ej med visshet säga, men vill påminna mig, att
ifrån det ställe, der skogen vidtar, två mil räknas till Enarejoki.
Den från fjellen synliga elfdalen har emedlertid här försvunnit
ur sigte. Men en och annan liten sångfogel har börjat visa sig,
utan att likväl låta höra sin sång, liksom vore han öfverraskad
af att blifva störd i sin ensamhet. Man går med ytterligare
ökad fart, hör någon skogsfogel uppskrämd flyga upp, ser någon-
gång ifrån höjderna den stillaflytande Enarejoki, som utgör riks-
gränsen, skymta fram emellan mer och mer tätnande furuskogar.
En half mil säges återstå till vattendraget. Här stadnar man
gerna för några minuter, tänder sin pipa och fägnar sig öfver
att fotfärden nalkas sitt slut. Men man ger sig ej tid till långt
uppehåll. Den redan torna matsäcken väger ej mycket, och man
ber de snällfotade Lapparne göra pinan så kort som möjligt. De
halfspringa efter den i zigzag gående, här på mjukare jordmån
redan tydligt märkbara gångstigen, och blossa rökmoln ifrån sina
pipor. Än försvinner elfven då och då bakom skogen, men synes
snart åter klarare och större än förut. Piporna gifva ej mera
någon rök. Men man fortsätter ifrigt sin gång och sätter sig
ej ned, förrän vid elfven, som slingrar sig fram emellan höga
sandvallar, sedan man likväl först med förtjusning öfvertygat sig
om att här finnes båt.

Så är då det tio mil långa höglandet, tomt på allt, utom
på berg och sten, öfvergånget. Glad beskådar man den gröna
skogsranden, som omgifver elfven. Stället var trefligt och vac-
kert, och det förvånar mig, att ingen bosatt sig der. Här skall
väl ej vara riklig tillgång på fisk, men de resliga furusko-
garne vid elfven och de mossrika trakterna bakom dem hade
dock bort kunna locka någon Enarebo till dessa vildrenens hem-
trakter.

Medan den något gistnade båten diktades och resegodset
ordnades i den, njöt jag af den nordiska näktergalens sång, som
angenämt ljöd ifrån skogen. Den sjöng afskedssången åt denna
obebodda ort och tycktes längta åt söder, till rosenhäckar, till
alltid grönskande lundar, derifrån drifvan är förvist, der vattnet
ej betäckes af is och marken ej stelnar af köld, för att der af-
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bida den nu flyktande solens återkomst hit och följa efter den
hit tillbaka.

I mina betraktelser af bröts jag af vägvisarens ord: »Du
lär väl redan längta till folk och vara hungrig. Allt är färdigt
till vår afresa". Inom en minut flöt vår båt på elfven och vi
med den. Lapparne rökte med förtjusning af mina Amerikanska
blad, som de sätta stort värde på. Mygg, som vi icke sett till
på fjellen — ett säkert tecken på omild luft der uppe — svärmade
i otaliga skaror kring oss, isynnerhet der någon af löfskog om-
kransad bäck inföll i elfven. Den ena udden och viken efter
den andra tittade fram, medan jag njöt af den angenäma hvilan
i båten, och lika många försvunno från min åsyn. Ehuru belägna
i sjelfva öknens land, voro de för tillfället härliga contraster till
de af oss nyss lemnade fjelltrakterna.

Rök syntes uppstiga på afstånd från en höjd vid elfstran-
den. Snart visade sig fyra fiskarkojor på höjden. Hvilken glädje
att se menniskor i hvita koltar — en högtidsdrägt hos Lap-
parne — springa emellan kojorna. Der uppe tycktes allt, som
lif hade, hundarne icke undantagne, vara i fullt bestyr, medan
karlar nedanför höllo på att kasta nyss fångad lax ifrån båten
på stranden. Jag uttalade min fägnad öfver deras goda fångst
och fick till svar: »vi räknade ut, att du vid detta lag skulle
inträffa här, och derför ställde vi vår fångst på denna tid för
att kunna bjuda dig alldeles färsk fisk". Några unga personer
härifrån, som bivistat Söndagens Grudstjenst i Enare, hade i för-
väg skyndat hem för att meddela att jag skulle taga denna väg.
Det vänliga anbudet af färsk fisk var ytterst välkommet för mig,
som redan i flera dagar lefvat af torkad fisk, torrt och saltadt
kött med fjellvatten till supamat.

Jag befann mig nu vid det efterlängtade Jorgastak fiske-
läget, der fyra hushåll ifrån uråldriga tider bott, utan att flera
tillkommit. Här var en af kåtorna utrymd för min räkning.
Allt gammalt skräp och ris var derifrån utföst, och golfvet var
öfverallt betäckt med färska qvistar af fura och björk, som fri-
gjorts från larver och bladmask. I högsätet var en obegagnad
renhud utbredd, och midt på den stod en liten kista, som skulle
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tjena mig till stol. Men uttröttad som jag var af föregående
dagars mödor, föredrog jag att enligt ortens bruk sitta på golfvet
•och begagna kistan som ryggstöd i väntan på den röda, nyss-
fångade laxen, hvilken ock snart framhemtades i en ny näfver-
rifva, och i en annan likadan framsattes minst en kanna nyss-
plockade hjortron, hvilka frosten än icke skadat. I en gryta, som
ställdes på marken invid eldstaden för att hållas varm, servera-
des det spad, hvari laxen kokat, utan annan tillsats än litet gräslök
och salt. Jag fann besannadt det gamla ordspråket: ,,hungern
är bästa kryddan i maten". Mina egna matförråder voro redan
så medtagna att intet annat än litet smör, peppar och några
Ryska pränikor återstod i matkorgen.

Endast en stjerna visade sig på hvalfvet. Men den var
tillräcklig såsom förebud för den annalkande mörka årstiden.
Fjellbäckarnas läte tillkännagaf lugn i atmosferen, men Lap-
parne sade det förebåda blåst eller storm. Enarejokis sorl och
vindens sakta sus i skogen gjorde stämningen högtidlig. Myggen
hade till det mesta försvunnit, ehuru natten var mild. Hela den
romantiska naturen tycktes drömma, och snart var äfven jag i
drömmarnas verld. Sällan har jag haft ljufvare sömn, sällan
trefligare nattqvarter än här. Endast husbonden sof med mig
i kåtan för att betjena mig i fall af behof. Då jag omsider
vaknade, tittade solen in genom rökhålet i taket. Men ett vemo-
digt intryck gjorde det på mig, då husbonden i detsamma in-
trädde med en börda ved för att uppvärma rummet. Fogelsången,
som ljöd i kapp med Enarejokis brus, föreföll såsom afskeds-
qyäde åt den korta sommaren.

Jorgastak lilla by, belägen 9 mil från närmaste grannar,
ligger på en höjd vid den laxrika elfven, omgifven af smärta och
resliga tallar. Byn bestod, såsom sagdt, af fyra kojor, bland
hvilkas innevånare en varm religionskänsla spridde förnöjsamhet
och trefnad. Grlädtigt emottogs jag af dem, och efter den besvär-
liga fjellfärden var min korta vistelse här högst angenäm. Na-
turen är storslagen, men karg. Fiske är innevånarenes närings-
källa. En myckenhet nät samt, såsom bevis på att äfven djurfångst
idkas, några bössor och slagjern hängde i en stolpboda. Hos
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karlarne förmärktes ej någon slöjdkunnighet, men qvinnorna för-
färdigade skinn- och vadmalsplagg.

Äfven om morgonen voro män och qvinnor allt ännu i sina
hvita koltar. Till och med barnen voro snygga och kammade.
Allt var beredt som till Grudstjenst om sabbaten. Jemfördt med
hvad jag nyss förut sett vid hafsbandet, der sederna ej äro egna,
utan påverkade af olika folkslag, värderade jag högt detta folks
enkla bruk. De voro naturliga och okonstlade.

I god tid på förmiddagen, sedan ett par mindre presterliga
förrättningar blifvit verkställda, stod båten färdig för att afföra
mig till bj7ns närmaste granne i Tana, en väg af tio mil.
Knappt hade jag suttit några minuter i båten, sedan den
utsköts från stranden vid Jorgastak, innan det högt belägna
stället, der byn låg, sänkte sig för min syn. Furornas stammar
tycktes der hastigt afsmalna, och deras kronor begynte att te sig
såsom hötappar på höga pålar. Så snabbt flöt vår båt på det
rinnande vattnet, medan Palto rodde och Aikio styrde. Strand-
vallens sidor fortforo att vara branta och utblottade på all vege-
tation. Genom den lösa sandmyllan hade elfven banat sig en
jemnbred, ehuru slingrande väg. Endast der en udde inskjöt i
elfven, eller denna afsmalnade, begränsades vattnet af rund klap-
persten, mellan hvilka någon vissnad Bartsia, Tofjeldia eller
Galium boreale stack fram. Men bakom stenarne syntes åter
sand emellan dessa telningar och den balsamiska furuskogen,
hvilken jemte sin egen grönska och den yfviga mossan emellan
träden gaf omnejden dess enda behag. På några ställen hade
strandvallen remnat och rasat ned mot elfstranden. Trädens
stammar lutade då nedåt, kronorna hängde vid vattenbrynet eller
lågo i vattnet, medan rötterna än på många ställen sutto fast.
Detta gaf dem ett onaturligt och om förstörelse vittnande ut-
seende. Ty af dem hade en del ruttnat och en del torkat, medan
åter andra, hvilkas rötter trängt djupare i jorden, ännu grönskade
och bjödo till att höja sin krona ofvan vattnet. Luften fortfor
att vara fuktig och kall, och himmelen höll sig mulen. En
skarp nordanvind begynte att blåsa och medförde skurar af regn.
Snart stack dock solen åter fram, saktade vinden och uppvärmde
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luften. Träden stodo nästan nakna och liksom planterade på
strandvallen.

Intet spår af skogsbrand såg man i dessa nejder, och mina
två skjutskarlar sade sig aldrig hafva hört att sådan förekommit
vid detta vattendrag — ett bevis på att Finnen än ej hunnit hit.
Lapparne äro ytterst försigtiga med elden, och äfven äldre per-
soner i Utsjoki hafva sig bekant blott en skogseld, som skulle
inträffat der. Denna hade härjat litet norr om Utsjoki kyrka om-
kring år 1780 och omtalas än såsom någonting rysligt. Ty den
hade rasat under stark torka och derför gått fram med ytterlig
hastighet. I askan hade man funnit rester af oräkneliga snörips-
bon och i dem honornas skelett. Så ömmande hade de varit för
sin afföda att de stadnat på sin post för att skydda den. Men
äfven de, som ej gjorde så, forqväfdes af röken och nedföllo i
eldhafVet. Foglarna hade försvunnit för lång tid från orten. På
de afbrända sträckorna hade renmossan ännu ej 1830 sin yfviga
krona, och äfven träden voro än usla och eländiga. Så hade
nordanvinden misshandlat de späda telningarna emellan de än
dels stående, dels kullfallna trädskeletten.

Både Aikio och Palto voro mera välmående än Lapparne
i allmänhet uti Enare. Men ett missöde hade fogat att de i
någon tid lidit brist på tobak, som de gerna använde. Af för-
råder, som jag tidigare lemnat i min kyrkstuga i Enare, hade
jag nu medtagit minst ett skålpund mera än jag trodde mig be-
höfva på denna resa till Utsjoki, och gaf derföre min tobaks-
väska till deras fria begagnande. Deras gemensamma usla pipa
var af sådan anledning oafbrutet i bruk.

Aikio pekade på en skogstrakt och sade att han föregående
vinter der fångat en björn, som hösten förut ringats. Björnen
ringas om hösten, helst på första snön, dock ej gerna förrän i
medio af Oktober månad. Finner Lappen då på sina jagtfärder
spår efter björn, följer han dem. Vanligen har björnen redan
tidigare utsett eller gräfvit åt sig ide. Vid första snöfall infin-
ner han sig i dess närhet, och är tiden för vinterhvila då inne,
korsar han sitt spår i närheten af detta ide. Jägaren går då i
en båge eller ring. Skär hans cirkel icke björnens spår, har
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han björnen inom ringen. Under denna ringning, som ofta sker
i en vid omkrets, iakttages största möjliga stillhet. För att när-
mare förvissa sig om stället, der björn ligger, gör han ofta ytter-
ligare en mindre ring, ja stundom än en tredje o. s. v., så att
han har björnen inom så liten cirkel som möjligt. Först om
vintern, sedan betydligt snö fallit, fångar man honom.

Den björn, som får ligga i fred i sitt ide, är än i April
månad ganska fet, ja till och med ännu, då han sjelfmant lemnar
det. Han skall rätta sin uppstigning ifrån sin långvariga hvila,
väl icke fullkomligt efter almanacken, men efter dagsmejans
verkningar. Då fururötterna blifva bara, myrorna i sina stackar
qvickna till och det föregående årets lingon och kråkbär träda
fram ifrån snömassan, då är äfven björnen färdig att lemna sin
vinterboning. Så snart han fällt sitt hår, begynner han att magra
och skall icke uppnå sin fulla fetma, förrän bären mogna. Lap-
parne såväl som bönderna uppåt Lappmarken uppgifva, att björ-
nar, som anfalla boskapen, vanligen äro magrare än de björnar,
hvilka nära sig af vegetabilier, myrstackar, rötter, fogelbon, sjö-
foglar under ruggtiden m. m.

Björnarne äro, oaktadt icke obetydliga furuskogar finnas
vid Enare- och Karasjoki, här sällsynta. Äfven den ofvannämnda
hade varit ensam. De äro rara redan i öfra delen af Sodankylä,
och särdeles sällsynta i Utsjoki. Myrstackar, som äro björnens
första tillflykt om våren, finnas dock nog i furuskogarne äfven
här. Men skogarne utgöras af smala rimsor vid elfstränderna
och skogsbären mogna ej här alla år, och äfven om de mogna,
skadas de inom få dagar derefter af frost. Skogen var dock i denna
trakt större och vildare än i den vi nyss passerat. En tjäder sköts.
Men denna fogel är sällsynt här. I Enontekis anses Palojoensuu
vara den ort, der riporna få tjädrar och orrar till grannar.

Men hvad var det, som gjorde båtfärden i går så härlig
och skön, och hvad gör den i dag så tröttande. Stränderna voro
dock i går lika ödsliga och obebodda som i dag, och samma ut-
seende hade tallskogen, der den stod of van den 15 ä 25 fots
höga tvärbranta sandvallen, som låg emellan skogen och elfven.
Samma afbrott af en och annan tillstötande liten ström, å eller
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bäck, der löfbärande buskar närmade sig vattenytan, förekom
äfven i dag. Båtfärden skänkte ej vidare det ljufva behag, som
man erfor i går, då man efter den besvärliga fjellvandringen
njöt en välbehöflig hvila, medan strömmen dref fram båten. Nu
var man redan uthvilad, men tröttnade af att sitta hela dagen i
båten i elfvens enformiga djupa fåra. Under all denna enfor-
mighet erfor man dock ett stort behag af att sålunda utan möda
och besvär ila fram mot hemmet.

Solen var redan vid sin nedgång. Under hela dagen hade
vi ej märkt något spår af att menniskor här uppehållit sig. Men
nu stötte vi på en pata, som var slagen öfver hela den ännu här
smala elfven. Den var olaglig och ledde till förfång för mina
skjutskarlar. På näten funnos bomärken, som af dessa igenkän-
des och antecknades i min annotationsbok. De brottsliga voro
två bröder, den ena Utsjoki Lappe, den andra bosatt i Karasjoki
på Norska sidan. Saken hade dock sedan i vänlighet blifvit bi-
lagd. Bröderna upptogo sin pata och gåfvo åt de lidande två
goda slagtrenar och annat smått i förlikning, hvilket var godt
och väl. Ty då olagligheten passerat vid riksgränsen, hade målet
kunnat afgöras endast af melerad rätt, hvilket medfört stora om-
gångar och kostnader.

Vi voro nu vid gränsen mot Utsjoki församling och hade
rest åtta mil ifrån Jorgastak. Det var redan skymning, och
mina skjutskarlar förkunnade, att den första höstacken var syn-
lig. Här, tyckte de, hafva vi det bästa nattqvarter. I höstacken
hade jag verkligen godt och varmt nattläger, från hvilket jag om
morgonen uppsteg frisk, uthvilad och, ehuru det regnat hela
natten, fullkomligt torr.

Vi befunno oss på den plats, der Enare- och Karasjok
sammanflyta och förenade bilda Tana elf. Mina Lappar förliknade
dem vid två goda tvillingsbröder, hvilka under ny firma begynt
en större rörelse. Med gemensamma krafter hade de här for-
merat en vidare elfdal. Markerna voro lägre, jordmånen bördi-
gare, gräsrika jordvallar utbredde sig, särdeles vid elfvarnas
sammanlopp. Oräkneliga små höstackar sade mig att menniskor
bo i närheten.
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Karasjoki kyrkoby, på två mils afstånd härifrån, beboddes-
på denna tid af 15 hushåll, mest afkomlingar af Finnar, h vilka-
der idkade boskapsskötsel i högre skala än någon på annan ort
norr om Lappska fjellen. Deras boskapsskötsel grundade sig till
stor del på höförråd härifrån. De hafva fordom, vid sin första-
bosättning der, i början af 18:de seklet, till och med odlat korn.
Men efter förbättrad handel här uppe och derigenom stegrade
arbetslegor samt lägre pris på korn hafva de aflagt åkerbruket.
Jorgastakboerne, ehuru boende sydligare, hafva deremot aldrig
haft kor, ännu mindre äflats med jordbruk. Då jag nu på det
bevekligaste föreställde mina skjutskarlar nyttan af boskapssköt-
seln, lofvade de mig att, då jag nästa gång kommer till Jor-
gastak, hafva kor och traktera mig med mjölk och smör. Detta
löfte behöfde dock ej komma till hastig fullbordan. Ty sedan,
den tiden har jag aldrig besökt och kommer troligen aldrig vi-
dare att besöka Jorgastak. Ryktevis har jag likväl hört, men.
för sanningen deraf kan jag icke borga, att Jorgastakboerne året
derpå köpt sig ett par kor. Från Jorgastak räknas nio mil till
närmaste granne i Enare och tio mil till närmaste åbo i Utsjoki.
Till kyrkan i Enare hafva de elfva mil, och tio mil till Karas-
joki kyrka, som de någon gång besöka, dock endast vintertid..
Ty om sommarn vistas der ingen Prest. Nästan aldrig, vare sig.
vinter eller sommar, försumma de att inträffa vid kyrkomötena i
Enare. Om vintrarna bo de i ordentliga timmerhus. Men det
ställe, der jag nu besökte dem, var endast deras fiskeläge. Der
bodde de i torfkojor.

Tidigt på morgonen afreste vi ifrån den vackra nejden, der
Tana vidtager. Den gräsrika fläcken med elfdalar åt tre olika'
väderstreck var pittoresk att åskåda. Härifrån nedåt fortsattes
resan nästan i samma riktning längs den stora Teno eller Tana.
En och annan ödelemnad bostad syntes på stranden. Fiskarene
hade redan öfvergifvit dem. Dessa fiskarkojor äro väl inga
prydnader för nejden, men de fägna likväl den förbifarande eme-
dan de äro ett bevis på att menniskor åtminstone tidtals uppe-
hålla sig här. Den Norska sidan af elfven var här, likasom vid
Enarejoki, mera rik på örter och träd än den Finska. Den lig.-
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ger der icke sällan åt norr, och allestädes så högt uppe i Norden
är den södra stranden kalare. På denna höga latitud frodas
dock alla växter bättre vid sådana fjell och berg, hvilka gifva
skydd mot den härjande nordanvinden, som alla årstider är här
•den kallaste.

Enarejokis och öfre Tana elfs skogbeväxta stränder erbjuda
vandringsmannen, då mörkret hindrar hans resa, tillfälle till goda
stockeldar och skäligen god, om ock icke öfver sig mjuk och
svällande bädd af björkqvistar. Men vid Tana har man öfver-
hufvud icke svårt att finna än bättre hviloläger, om hösten i
höstackar och om sommaren i någon lada eller koja. Ty trakten
är tätare befolkad än i allmänhet i den höga Norden.

Vid Tana elf, ända ifrån Karasjokis mynning nedåt, var
ingen vinterkoja synlig, utan att en grön fläck omgaf den. Ty
alla här liafva någon ko, och man göder marken genom att på-
föra spillning, hvilket ökar höförråden. De draga icke obetydlig
vinst af sin boskapsskötsel genom afsättning på Norrige, der ladu-
gårdsprodukter betalas ganska dyrt; och Tanaelfsbon räknar 3 ä
4 lispund smör till afsalu efter hvarje ko. De som bo vid öfre
Tana, hafva dessutom stor förmån af furuskogen, som börjar vid
Enarejok, nedanför fjellen, och sträcker sig i ett smalt bälte ut-
efter elfstranden ända till närheten af Utsjoki elfs mynning.
Misslyckas för honom all fångst, bygger han ett litet bonings-
hus, flötar det ned efter elfven och säljer det nära elfsmynnin-
gen. Sålunda får han mjöl för vintern. Boskapsskötseln, som
dock ej länge drifvits på orten och än kan betydligen ökas, gif-
ver honom likväl den säkraste utkomst, då fisket misslyckas.
Och skulle Enarebon, h vilken nu näst den Ryska Lappen är den
fattigaste af allt det folk jag känner, kommit lika långt i bo-
skapsskötseln, lede han helt säkert ingen nöd.

På Vuoudaguoikka, eller Outakoski, der någon del af det
fiskande folket ännu var samladt vid ortens gemensamma laxpata,
hade man icke än begynt sin morgonbön, då jag på Söndags-
morgonen anlände till stället, efter att denna dag redan hafva
tillryggalagt två mil. Outakoski är den första byn inom Utsjoki
församling, då man längs Enarejok och Tana kommer från Enare.
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Hit räknas tjugu mil från Enare kyrka, och härifrån hade jag
än sju mil till kyrkan i Utsjoki. Glädjen att träffas här var
ömsesidig. Det goda folket önskade höra Guds ord. Här funnos
dessutom några ålderstigna och ofärdiga, hvilka voro oförmögna
att komma till kyrkan och derföre ville här begå nattvarden.

Gudstjänsten förrättades, och efter intagen middag afreste
jag. Men då jag på ett par ställen under vägen vek in hos vid
elfstranden boende Lappar, hann jag icke stort mera än två mil
förrän skymningen inträdde och min resa för dagen afbröts vid
Storforsens redan förnimbara dån i den djupa Tana dalen. Den
nyssfallna snön låg qvar på Raste- och Gäinokaise, och fjelltop-
parna reste sig som hvita kupoler på grönt fält. Sjöfoglarnes
läten voro klagande och trasten sqvattrade hemskt. Lapparne
sofvo och snarkade på sin bädd, tillredd af hö ifrån den lilla
stacke, i hvilken jag haft mitt nattläger. Jag hade sofvit runda
tolf timmar på Jorgastak, inemot två dagar hvilat, tidtals till och
med slumrat, i båten, och hade ej vidare någon känning affjell-
färdens mödor, hvarföre jag steg upp och under väntan på mor-
gonens annalkande med vemod betraktade de på himlahvalfvet
såsom höstens förebud tindrande stjernorna, hvilka jag, på nyss-
nämnda undantag när, under månader icke sett.

Tidigt på morgonen voro vi åter till vägs, emedan jag på
Outakoski blifvit vidtalad att på Padush skrifta en sjuk, som redan
i G å 7 år legat till sängs i följd af ett slaganfall. Detta skedde
äfven. Klockan 3 på eftermiddagen lade vi till vid landnings-
stället nära Utsjoki elfs mynning. Härifrån hade jag till mitt
hem en knapp mil, hvilken jag föredrog att gå, hellre än att fär-
das med båt längs den strida Utsjoki elfven till Mandojavre träsk.
Jag afmönstrade derför här mina skjutskarlar, och de få effek-
ter jag medhade inflyttades i en å backen vid elfstranden befint-
lig obebodd stuga, tillhörig kronolänsmannen Högman, hvilken då
redan öfvergifvit laxfisket vid Tana elf och nu uppehöll sig på
sitt höstställe vid Mandojavre. De skulle af kyrkfolket följande
Söndag mig tillhandahållas. Klockan fyra anträdde jag färden
härifrån med en liten rensel på ryggen och befann mig hemma
klockan emellan 6 och 7.

40
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Under min nyssnämnda vandring framstälde sig för min
tanke det ena efter det andra, ej blott af hvad jag på denna
resa sett och upplefvat, utan äfven många tidigare tilldragelser
i de byggder och ödemarker, genom' hvilka jag passerat. Jag
erinrade mig de många blodiga strider, som under en lyckligt-
vis för länge sedan öfverstånden tid utkämpades emellan de finska
folkstammar, som efter Lapparnes undanträngande bosatte sig i
trakterna på hvar sin sida af den nuvarande gränsen emellan
Finland och Ryssland; huru de därvid ömsom härjande inträngde
på hvarandras områden, och huru man då sökte öfverbjuda hvar-
andra såväl i att plundra och förgöra sin frändes egendom som
i att med eld och svärd martera och om lifvet bringa ej blott
den motståndare, som anträffades med vapen i hand, utan äfven
värnlösa qvinnor och oskyldiga barn. Jag tänkte äfven på den
gråa forntid, då Lapparne ännu voro ensam rådande ej blott i
det nordliga Österbotten, vid Hvitahafvets kuster och å hela den
vidsträckta halfö, som utbreder sig emellan detta haf och Ishaf-
vet, utan äfven långt vesterut ända till Atlantens stränder; huru
detta deras land varit ett stridsämne emellan de höga makter, som
under långa tider i blodiga fejder täflat om herraväldet i Norden;
huru Lapparnes rätt och intressen dervid trampats under fötterna,
och huru de för att få frid nödgats skatta samtidigt till två, ja
en del af dem till och med till tre riken; huru Carl den niondes
stora planer, som bland annat gingo ut på att under Sverges
spira förena alla dessa trakter, slutligen grusades, och huru de
finska Lapparne omsider utestängdes från sin urgamla rätt till
den utkomstkälla, som fisket i Oceanen erbjudit äfven dem. Jag
tänkte på, huru den ringa qvarlefva, som af det lappska folket
numera återstår, splittrats på skilda riken; huru deras språk,
under påverkan af de dem omgifvande kraftigare nationernas tungo-
mål, sönderfallit i dialekter, ända derhän hvarandra olika, att
Lappen från en trakt ej förstår den munart af sitt eget språk,
som talas i en annan, t. o. m. icke alltför aflägsen ort från hans
hembyggd.

Ja, sorglig har i sanning Lapparnes lott varit. Under föga
afvundsvärda förhållanden h af va de, åtminståne under den tid
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historien vet att om dem förtälja, nödgats söka sin tarfliga ut-
komst i öde och ogästvänliga landsändar, der de, utom andra
umbäranden, endast alltför ofta fått lida svält och nöd, hvaraf
nu också åtminstone de våra hotades i följd af att fisket i år
för dem utfallit illa. Den roll detta folk, en gång måhända tal-
rikt nog, tidigare spelat i mensklighetens utveckling är för oss
förborgad, och den kommer sannolikt att så förblifva äfven för
efterverlden. Men säkert är deremot, att dess tid är ute och att
det aldrig mera kan uppnå någon större betydelse; ty redan för
länge sedan har det begynt att såsom folk skatta åt förgängelsen.
Den tidpunkt, från hvilken dess tillvaro kommer att qvarlefva
endast såsom ett minne, kan ej vara alltför långt aflägsen, om
man nämligen räknar efter måttet af historiens tidsperioder.

Härmed var min långa rundresa slutförd. Den hade af en
tillfällighet fått en helt annan karaktär och tagit en vida längre
tid i an spak än afsedt var.



Elfte året.
1830.

JJå man reser upp till Lappmarken, finner man det besynnerligt,
att denna ort likasom flyr undan. Denna ofta återkommande tanke
rann mig ånyo i^hågen under den nyss öfverståndna hemfärden
från de vanliga julgudstjensterna i Enare församling. Den stolta
Kemibon anser redan Rovaniemibon, och till och med sina egna
socknebor i Tervola_kapell,'^ för half Lappar och homines barbari.
Rovaniemibon betraktar i sin tur såsom sådana icke blott Kemi-
träsk- och Sodankyläboarne, utan äfven befolkningen i Ounasjoki
och Kemihaara byar i egen socken. Och på den endast några
verst bortom Kemiträsk sockens norra gräns bosatta Alaperäbon,
hvilken har likadana lägenheter och lefver i enahanda klimat, som
hans grannar söder om Lappgränsen, anse desse sig ej bättre
kunna hämnas för hans Lappska priviliegier, än att de, åtminstone
då han ej är närvarande, kalla honom Lappe. Begge härstamma
de dock af till Kemiträsk öfverflyttade Ulåiter, och begge hafva

,de samma lefnadsvanor i öfrigt, utom att de som bo inom lapp-
vgränsen äro latare och overksammare, emedan de äro fria från
kronoskatten. En med dessa förhållanden obekant tror likväl att
man ifrån Bottenviken har blott några mil till lappmarken, och
när han slutligen, der fjellen vidtaga, uppnår den egentliga Lapp-
marken, finner han till sin öfverraskning ej ens der folk, som
vidkännes namnet Lappe. Ty sjelfva kalla sig Lapparne BSa-
mer" eller wSamesfolk" och sitt land ,Sameland:'.

Någonting liknande erfar man äfven på nedresan. Då man
kommer från Utsjoki eller Finnmarkens fjellbyggder till Enares
vildmarker, lyckönskas man att hafva lemnat fjellens kala klip-
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por och öde öknar. Enarebon berättar i all sin fattigdom om
Fjellapparnes usla boningar, huru de, i brist på ordentlig ved,
elda sina kåtor med björkris och annat dylikt, som väl gifver
mycken aska och sot, men underhåller dålig eld, hvilken sprider
hvarken ljus eller värme; huru stormen drifver snön in i deras
tält och huru den släcker deras eld. Annat är, säger han, att
lefva, om ock fattigare, i af skogen skyddade hus. Han glöm-
mer blott dervid, att han icke ens i den goda furuskogen förser
sin boning bättre än att blåsten tränger in genom väggar och
knutar.

I Kyrö by vid Ivalo har man det dock redan vida bättre.
Värdinnan ursäktar sig väl för att det icke är så som det borde
vara. Man har Guds gåfvor nog, säger hon, men man förstår
sig icke på att begagna dem såsom sig borde. Men Husbonden
eller någon annan af de närvarande yttrar dertill helt lakoniskt:
,,denne Herre kommer från en trakt, der man vant sig vid sämre".
Han framhåller i sin tur Enarebons kalla stugor och Utsjoki
Lappens rökfulla kåtor samt yttrar med tillfredsställelse, att man
här åtminstone ej behöfver frysa eller blifva öfveryrd af snö i
boningsrummen. Deri har han onekligen rätt, men han tiger
visligen dermed, att då hans egen stuga eldas, man är tvungen
att söka sig ut i det fria, emedan något rökfång ej finnes och
röken derför sänker sig ned ända till närheten af golfvet.

Det sagda har väl sin riktighet, medger värdinnan, men,
tillägger hon: wdå man kommer till menniskor, borde man hafva
det som hos menniskor. Hvad skall man tala om Lapparne. De
äro ett bedröfligt folk".

Efter tretton mils färd genom öknen är man i Sodankylä
sockens Sompio by. Der anser man Lappen knappt för menni-
ska och öfverser nybyggarene i Kyrö, ehuru desse såväl i reli-
gionskunskap som i sätt, seder och hyfsning stå vida öfver Som-
piobon, som öfverhufvud är af Lappskt ursprung, medan Kyröbon
härstammar från södra Österbotten. Dertill kommer att Kyrö-
liksom Enarebon i allmänhet under mötestiderna vistas i veckotal
vid kyrkan i beröring med annat folk samt åtnjuter der Prestens
undervisnig och umgänge. Kyröbons ekonomi, som till stor del
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är baserad på ladugårdsskötsel, tvingar honom dessutom att med
sina produkter årligen uppsöka Ishafskusten. Sompio- och Kemi-
kyläbon för deremot ett flegmatiskt lif i nästan fullkomlig iso-
lering. Deras sydligare grannar afhemta deras öfverloppsartiklar
och gifva dem i utbyte livad de behöfva och mäkta köpa. Följ-
den deraf har blifvit att dessa byars inbyggare i allmänhet ej
öfvergifva sina hemknutar. Kyrkan, det enda seminarium för
all kultur i Lappmarken, besöker Sompio- och Kemikyläbon blott
ett par gånger om året, och äfven då endast för att öfvervara
Söndagens Grudstjenst, hvarefter han återvänder hem, om han ej
föredrager att för en tid stadna på någon krog.

Men ehuru det således är svårt att finna en bygd, der be-
folkningen på orten skulle vidkännas namnet Lappe, är likväl,
geografiskt taget, den Finska Lappmarken ett vidsträckt land-
skap, ja, så vidsträckt, att invånarena i flere af dess delar hafva
endast ringa eller ingen beröring med befolkningen i andra trak-
ter deraf. Sistnämnda förhållande betingas dock, utom af de
stora afståndena och de besvärliga kommunikationerna, äfven af
landskapets configuration, hvarigenom detsamma delas i från
hvarandra' afskilda områden. Mera än till andra delar af Lapp-
marken, ansluter sig nämligen i detta afseende Utsjoki till Nor-
ska Finnmarken, Enare till Ryska Lappmarken, Enontekis till
Vesterbotten samt Sveriges och Norges Lappmarker, Kuolajärvi
och en del af Sodankylä dels till Kyska Lappmarken, dels till
Österbotten och Ryska Karelen, Kuusamo till sistnämnda landskap
och till söderut angränsande delar af Uleåborgs län. Någon Uts-
joki- eller Enarebo har mig veterligen ännu aldrig besökt Kuu-
samo, lika litet som någon Kuusamobo dessa församlingar.

Olikheten i afseende å klimat är äfven påfallande. Kuu-
samo socken är till större delen belägen söder om polcirkeln, och
ehuru landtryggen stryker genom orten, ser man der goda furu-
skogar öfverallt. I Utsjoki deremot förekommer skog endast
på få ställen, och äfven der är den klen och gles. Ordentligt
byggnadsvirke anträffas endast i församlingens sydligare delar.
Ifrån Kuusamo och Kittilä hafva deremot stora masteträd ned-
förts till kusten.
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På sistnämnda orter och i Sodankylä har jordbruket och
isynnerhet ladugårdsskötseln satt mången i välstånd. Der odlar
man korn och till och med råg, hampa, potäter, kål och krydd-
gårdsväxter med lika godt resultat som i det nordliga Öster-
botten. I Utsjoki halva härintills inga af dessa växter kultive-
rats med fördel. Der liksom i Enare upptages trakten till stor
del af berg samt grus-, sand- och kärrmarker. I Kittilä ser
man stenfria åkrar och ängar och, längs hela elfdalen, goda upp-
odlingsmarker ända till 68° lat., der klimatet vid 1,000 fots
höjd öfver hafvet icke är strängare än vid 400 fots höjd i Enare.

Utsjoki och Enare äro väl genpm vidsträckta ödemarker,
genom hvilka landtryggen stryker fram, skilda från Finska Lapp-
markens öfriga socknar, men endast Utsjoki är numera uteslu-
tande hemvist för Lapparne. De Finnar och Svenskar, som trängt
sig ända hit, hafva uppgått i dem. Från de öfriga socknarne
har den rena Lappen dels totalt försvunnit, dels undantränges
han mer och mer af nybyggaren, som förstör hans renbete.

Men om olikheten i klimat och naturförhållanden i öfrigt
är stor emellan de nordliga och de sydligare Lappmarkerna, är
skilnaden i hvarderas ekonomiska förhållanden än större. I Enare
och Utsjoki lefver inbyggaren af fisk och kött, något litet mjöl
och, såsom surrogat för detta, bark — jag talar nu icke om ny-
byggarene i Kyrö. Utfaller fisket icke väl, flyttar Fiskarlappen
sommartid från det ena träsket till det andra. Renlappen är
än mera rörlig. Han åtföljer sin renhjord och uppehåller sig
derför- knappt en vecka på samma ställe. För honom är väl
renhjorden en säkrare utkomstkälla än fisket för Fiskarlappen.
Men äfven han kan i ett nu från sitt s. k. välstånd vara försatt
i fattigdom. Sjukdomar och vargens härjningar bland hans renar
samt dessas anslutning till vildrensflockar kunna inom kort be-
röfva honom hela hans hjord eller åtminstone största delen deraf.
I dylikt fall kunde han tidigare taga sin tillflykt till guldgruf-
van: ishafsfisket. Nu icke så.

I den sydligare Lappmarken spelar brödet en större roll
såsom näringsmedel. Bonden utsår der flera tunnor säd samt
skördar deraf 5 ä 6 kornet. Nybyggaren både sår och skördar
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väl något mindre, men han såväl som bonden har derjemte sin
ladugård, h vilken ger honom mjölk till föda samt smör, ull, kött
och hudar både för eget behof och till afsalu.

Äfven med afseende å möjligheten till samfärdsel äro för-
hållandena i de södra och de norra Lappmarkerna betydligt olika.
Resorna i clen sydligare Lappmarken ske vintertid ofta med hä-
star, i de norra alltid med renar. I den sistnämnda finner den
resande vid nästan hvarje träsk en eller flere åbor, hvilka som-
martid med båt befordra honom öfver vattendraget. Har man
att der passera öfver en å, finner man i regeln öfver den en bro
eller åtminstone ett par långa stockar, hvilka göra samma tjenst.
Der man har att gå till fots, kan man dessutom vanligen begag-
na sig af någon gångstig, eller finner man åtminstone i träden
märken inskurna, med ledning af hvilka man kan söka sig fram,
utan att behöfva frukta att förvillas.

I den nordliga Lappmarken är man i sådana fall mindre
väl lottad. Träskena måste man icke sällan kringgå, emedan
ingen bor vid dem. Öfver åarna nödgas man ofta vada, vanligen
i brusande forsar, emedan vattnet i regeln der är grundast. Då
gäller det, såsom man säger, att hålla tungan rätt i mun. Ty
stenarna i forsen äro hala, och halkar foten, blir man icke alle-
nast våt, utan kan löpa fara att af strömmen förflyttas till det
nedanför befintliga djupvattnet. Äfven om vintern måste man
ofta passera öfver fjellbäckar. I dälderna måste åar öfverfaras.
Man faller in, eller ock kan det hända att flodvattnet är så djupt
att det tränger i pulken. Sådant kan ske äfven på träsken. Då
skattar man sig lycklig, om man öfverkommer ett torrt träd eller
någon furustubbe, som man kan antända för att vid brasan er-
sätta de våta plaggen med torra.

Icke sällan nödgas man om sommaren vandra öfver sträc-
kor, bestående af idel stenhölster. Fötterna blifva då så ömma,
att man plågas af hvart steg man tager. Sådant kan väl någon
gång förekomma äfven i den sydligare Lappmarken, men man
har der åtminstone den fröjden, att stenhölstren snart afbrytas
af släta marker med jemn gångstig, eller af vackra skogar, som
skänka skydd mot regn och storm, eller af någon idyllisk bäck
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ined grönskande stränder, omgifna af ståtliga rönnar, veka häg-
gar samt andra löfträd och buskar. Med allt detta finner man
der uppe intet jemförligt. Ty bäckstränderna äro der merendels
steniga, eller ock omgifvas de af vattensjuka mossar, der små
videbuskar, myrbjörk och ett eller annat grässtrå äro de enda
prydnaderna.

Men vigtigare än allt detta är dock för den resande att
nattlägrena kunna söder om landtryggen tagas i boningsrum,
hvilka, om de ock i de närmast fjellryggen belägna trakterna
icke alltid erbjuda den angenämaste vistelseort, likväl äro varma.
Sålunda var väl i början af min vistelse i Lappmarken, då gikt
och rheumatism ännu voro för mig okända, drifvan för mig ett
ingalunda mindre kärt nattläger än Unarinperäs och en del Som-
piobors till ytterlighet stinkande porten, der menniskor och djur
voro hoppackade kring den värme spridande ugnen, och der luk-
ten af i förruttnelse stadd sur fisk, som förvaras i boningsrum-
met, var ytterst vidrig.

I Utsjoki och äfven i Enare är man i detta afseende min-
dre väl lottad. Ty icke sällan måste nattlägret tagas under bar
himmel. Och äfven om man lyckas komma under tak, äro be-
qvämligheterna icke stora. Än måste nämligen natten tillbringas
i tält, än i fuktiga ris- och torfkojor. Når man ett timmerhus,
vare sig en ödestuga eller till och med en Lappes boning, kan
det hända att man icke har det stort bättre. Ty äfven dessa,
i synnerhet de förra, genomträngas ofta af både blåst och regn,
och om vintern finner man, vid ankomsten till ödestugorna, i dem
vanligen massor af snö. I hvarje fall äro Lapparnes boningar
vida sämre än nyssnämnda nybyggares hus, med hvilka de dock
täfla om första steget i fråga om obehaglig stank och rikedom
på ohyra. Endast i Renlappens kalla tält trifves icke ohyran,
från h vilken denne äfven om sommaren håller sig jemförelsevis fri.

Men utom tak öfver hufvudet, kan man hos såväl bonden
som nybyggaren påräkna att få ej allenast mat, utan äfven säng-
kläder. I Utsjoki och Enare måste allt sådant medföras eller
ock umbäras.

En resa i dessa vildmarker, ehuru äfventyrlig, är dock, så
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länge man har god hälsa, ej utan sina behag sedan dagarne mot
våren blifvit längre och föret bättre. Särskildt för den, som
kommer från Ishafvets närhet, der man om vintrarne ser endast
kala snöfält, hvilka bestrykas af isande vindar, är en sådan färd
på trakter der fjelltopparne afbrytas af skogrika områden, i hög
grad anslående. Bristen på de enklaste beqväniligheter kan dock
göra resan äfven denna tid både besvärlig och vådlig.

En dag lider man gerna sin skinnbeklädnad. Ty på så
kort tid kan man icke erfara nämnvärdt obehag deraf. Men är
man icke i tillfälle att om aftonen afkasta densamma, kännes
den redan under natten mindre angenäm. Ar vägen ouppkörd,
hvilket ofta händer, hinner man ej många mil på dagen. Är
det dåligt väder, tvingas man ej sällan att för någon tid stadna
qvar på samma ställe, der man tillbringat natten. Vid sådana
tillfällen skattar man sig lycklig, om man befinner sig i eller i
närheten af en god skog eller i någon skogskåta, om den ock
vore till hälften fylld med snö. Har man ej tillgång till sådant
skyddsvärn, uppsöka Lapparne någon bergsklyfta eller någon
skyddande fjellbrant, och de klaga icke, då de funnit ett sådant
nödfallshärberge, der man, medan vinden tjuter och snöyran
rasar, lägger sig, somnar, fryser och vaknar, utan att förändring
i väderleken inträffat. Försöker man att arbeta sig varm, erfar
man en obehaglig klia på kroppen. Värmer man sig vid brasan,
tilltar klian, särdeles i hufvudet och framförallt på pannan, som
är direkt utsatt för de värmande strålarne. Tredje och fjerde
dagen blir pelsen än besvärligare. Klian tilltar mer och mer och
begynner slutligen att blifva olidlig. Är väderleken mild och
solskenet varmt, erfar man en känsla af vällust, då man blottar
sitt hufvud och jemte de framsipprande svettperlorna torkar af
sot och smuts från ansigtet, der klian då upphör för en stund.
Om luften är så varm att man helst för några timmar på dagen
kan kasta af sig pelsen, är man betydligt mindre besvärad af
fjellifvets vedermödor. Men äfven med den yttersta försigtighet
är det, sedan dagsmejan inträffat, nästan omöjligt att på en färd
emellan Enare och Sodankylä undgå att få mera eller mindre
ohyra i sina kläder, derest man ej legat alla nätter ute i det
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fria eller i skogskåtor. Ty man kan ej så noga afsopa lafvar
och sängställen, att ej åtskilliga af dessa odjur om natten krypa
till en. Då man omsider kommer i tillfälle att kläda om sig,
erfar man derföre en obeskriflig känsla af välbehag.

Jag kan i detta sammanhang icke lemna oanmärkt, huru-
som det för en resande är vida obehagligare att nattetid komma
till en nybyggare än till en Lappe. Lapparne äro ett rörligt
folk, och icke allenast de sjelfva utan äfven deras hundar hafva
derföre sett menniskor af olika slag. Lapparnes hundar äro der-
jemte mindre och ej så anfallande som nybyggarens björn- och
jagthundar. Är det vintertid och man således är klädd i ren-
skinnspels, lika som allmogen, reder man sig skäligen äfven med
dennes hundar. Men ankommer man till en nybyggare sommartid
eller om hösten, då man ej bär Lappdrägt, är man illa utsatt för
dem. De angripa en, såsom vore man ett vilddjur. De rycka
en i kläderna, likasom gällde det att anfalla sjelfva björnen.
Kommer man till en Lappes boning, är han i hast på benen till
ens undsättning. Men nybyggaren reser sig icke från sin bädd,
innan han vändt sig fiere gånger, och då han slutligen uppstiger,
tager han först fram sin pipa, som ligger vid hufvudgärdet. Är
den då tom, stoppar han först i den och tänder den, innan han
besvärar sig med att komma en till mötes. Sedan han fått veta,
hvem man är, hvarifrån man kommer och hvart man reser, är
han nog artig och framför tusen ursäkter för det man ej vetat
taga bättre emot en. Qvinnor och barn begynna nu att feja
rummet, der dammet yr till taket, hundarne ägas och omsider
är hela husfolket i verksamhet.

Rousseau har yttrat att mensklig lycka består mindre i
besittningen af njutningsmedel och fördelar än i frihet från lidande.
Detta finner man dock helt säkert oftare besannadt hos det enkla
naturfolket här uppe än hos menniskor, som lefva i mera ut-
vecklade förhållanden. Jag kom att tänka härpå, då en fattig
Lappe ifrån mitt grannskap en dag passerade förbi min bostad



— 636 —

på väg till Varanger, dit han med fyra renar, som en bekant
lånat honom, forslade bräder, hvilka han med yxe klufvit och
bilat af furuträn vid Utsjoki elf. Det var båtvirke, mot hvilket
han hoppades der kanna tillbyta sig mjöl för sig och de sina,
dem han lemnat hemma, utblottade på allt. Då jag frågade
honom, hvaraf hans hustru och barn skulle lefva under tiden för
hans bortavaro, lugnade han mig med att han vid sin afresa
under isen utlagt några nät, hvilka hustrun nog skulle vittja; och
Gud ger dem nog fisk, tillade han, då de bedja Honom derom.

Denne Lappe led icke och misströstade icke heller, ehuru
han var i afsaknad af det nödvändigaste. Då han af mig erhöll
litet mjöl, hvilket han var i tillfälle att genast afsända till sitt
hem, kände han sig mera än lycklig. Hans undergifvenhet gaf
mig anledning att tänka på mitt eget jag. Jag var för mina
förhållanden rikligen aflönad och saknade i materielt hänseende
icke något af det nödvändiga. Ty till det öfverflödiga sträckte
sig i detta afseencle icke mina önskningar. Men allt sedan solen
gått ned till sin långa vinterhvila, gjorde det oupphörligt ena-
handa mig mer och mer trög och overksam och alstrade hos mig
afmattning i själen och tankeförmågan. Min lindriga tjenstgöring
i Utsjoki var min enda förströelse. Mitt bibliothek intresserade
mig icke. De ständiga thermometer- och andra meteorologiska
observationerna, hvilka jag dock icke heller nu försummade, före-
föllo mig enformiga, helst jag af dem icke kunde draga något
resultat. Ty jag saknade icke allenast tillräcklig kännedom om
himlakropparne, utan äfven nödiga instrument och böcker att
göra mig förtrogen med ämnet. Jag bjöd dock sålunda till att
vara sysselsatt. Ty jag har aldrig känt mig skapad till att bort-
slumra min tid i overksamhet. Men så oklokt och obilligt det
än var att hängifva sig åt saknaden, ilade mina tankar likväl
denna tid oftare än förut till lyckligare lottade nejder. Med ett
ord, mina nsju år" i Lappmarken foreföllo mig redan nog långa.

Såsom nordanvindens sus klagande skyndar mot söder, så
längtade derföre äfven jag redan dit, väl icke från de mot mig
vänskapliga Lapparne, utan från den sinnet nedtryckande oro,
som här råder i luftkretsen, då höststormarna förebåda den an-
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nalkande mörka tiden, från den långa och kalla vintern, som
täcker allt under sin hvita svepning, och från den ensamhet,
hvari man under största delen af året här är försatt.

Detta missmod hade dock ej en blott psykisk grund, ty
jag hade ju tidigare här genomlefvat inånga äfven lyckliga år.
Orsaken till min nedslagenhet var att söka äfven i kroppsligt
illabefinnande. Af de strapatser jag haft att utstå under för-
hållanden, som af det ofvansagda framgår, hade min hälsa blif-
vit allvarligen undergräfd, och min af naturen starka kropp för-
mådde icke längre emotstå följderna deraf. Jag insjuknade för
tredje gången under min vistelse i Lappmarken. Sjukdomen var
enligt min tanke så betänklig, att jag, i anseende till mina af
föregående sjukdomar försvagade krafter, trodde mig icke kunna
genomgå densamma.

Jag blef dock efterhand så återställd, att jag, sedan väder-
leken blifvit mildare, kunde företaga den vanliga vinterresan till
Enare och derifrån efter slutförda förrättningar fortsätta färden
til] Uleåborg för att söka läkarevård.

Min afresa skedde under förutsättning, att jag aldrig mera
skulle blifva till hälsan så återställd, att jag kunde åter infinna
mig till tjenstgöring i Lappmarken. Då jag sålunda trodde mig
icke mera återse den befolkning, som jag i tio år betjenat och
med hvilken jag gerna skulle lefvat alla mina dagar i ett land,
der klimatet varit mildare, der man ej besvärats af Lapplands
långa vinternatt, och der möjlighet funnits till annat lefnadssätt
och andra yrken än i dessa vanlottade bygder, tog jag afsked
af mina åhörare — det sista, såsom jag trodde.

Skilsmessan var för mig smärtsam och tycktes vara så äf-
ven för Lapparne. Dagen för min afresa var bestämd till en
Onsdag, och ehuru inga tjensteförrättningar mera förekommo ens
om Tisdagen, stadnade dock hela den till föregående Söndagens
Grudstjenst församlade menigheten qvar för att bevittna min affärd.

Kyrkans bibliothek jemte pastorsarkivet, hvilka förvarats på
prestgården, blefvo öfverflyttade till kyrkan för att der vara i
säkrare förvar. Äfven Lapparne ansågo dessa böcker och hand-
lingar för dyrbarheter och voro mycket angelägna om denna
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flyttning. Ty hvarken i Utsjoki eller Enare har man ännu något
exempel på att tjufvar skulle brutit sig in i kyrkorna, hvilka
äfven äro mindre utsatta för eldsvådor än boningshus. Kyrko-
arkivet i Utsjoki hade ock i sjelfva verket större värde än de
flesta andra kyrkoarkiv här uppe. Ty det innehöll flera säll-
synta och för Lappmarken vigtiga urkunder, hvilka dock, bedröfligt
nog, vid Utsjoki prestgårds brand den 10 April 1834, lära hafva
blifvit lågornas rof. Med blottade hufvuden buro Lapparne det
tunga skåpet, vid hvilket så många som kunde få plats fattat
tag. Jag följde efter med kyrkans nycklar. Man vandrade
mycket långsamt, och icke allenast jag utan äfven Lapparne voro
upprörda, hvarföre det hela föreföll mig såsom en likprocession.
Återstoden af dagen förnöttes med samtal i hvarjehanda ämnen.
Ibland annat kom jag att nämna, att jag en gång sett Kejsaren.
Jag måste noga beskrifva Hans utseende. Då mitt svar på deras
fråga, om jag talat med Honom, naturligtvis utföll nekande, var
man högst förvånad. ,,Om jag varit i Edert ställe", sade Kyrko-
värden, whade jag visst icke underlåtit sådant".

Afskedet var långt och tröttande, men tillika högtidligt och
rörande. Enhvar tog mig i hand och släppte den icke utan att
hafva uttalat sin välsignelse och den förhoppning att jag, om
möjligt, skulle återkomma. Prestgårdsrummen blefvo tillåsade
och nycklarne öfvertagna utaf en bland kyrkans Sexmän, hvar-
efter jag af hela menigheten beledsagades ut på träsket. Sedan
jag der satt mig i pulkan, blifvit bunden vid den och fått öglan
af rentömmen omkring min arm, ställde man sig i ring omkring
mig, hvarefter den åldrige Klockaren uppstämde psalmen n:o 335
i Finska Psalmboken, som begynner med orden: wJesuksen nimeen
vaellamme", i hvilken hela menigheten med blottade hufvuden
instämde. Jag kände mig tacksam och rörd af all denna enkla
vänlighet, men detta ytterligare afsked på isen kom mig att tänka:
,,Infandum, regina, jubes renovare dolorem".

Sedan sången förklingat höll Klockaren å egna och försam-
lingens vägnar ett kort tal, hvari han önskade mig all möjlig
lycka och till afslutning yttrade: ,,om Ni icke mera kommen hit,
så upphören dock aldrig att bedja Gud för oss".
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Nu fingo renarne fria tyglar. De fullgjorde sin skyldighet.
,,Lef väl, res lycklig och återvänd frisk till obs!" utropade den
församlade menigheten, hvars hurrarop och ekot deraf ännu en
stund ljödo i mina öron. Snart var jag ensam med mina be-
traktelser.

Så skildes jag, såsom jag trodde, för alltid från ett folk,
bland hvilket jag framlefvat min bästa mannaålders tid, utan att
hos någon hafva förmärkt falskhet eller motvilja mot mig, ett
folk, hvilket jag lärt mig älska och aldrig skall upphöra att
älska, och hos hvilket jag tyckte mig finna samma känslor
emot mig.

Hvad som mest oroade dem, var att de icke vågade hoppas
att någonsin mera få en Prest, som kunde deras språk. Ty under
nära sjuttio år före min ankomst hit hade de ej haft någon
Prest, som intresserat sig för detsamma, hvarföre ock mången
under Missionärernas tid öfverflyttade till Norrige, der Guds ord
då både predikades för Lapparne och dem inlärdes på Lappska
språket. Det mest upprörande var deras föreställning att an-
vändningen af deras språk vore af Höga Öfverheten förbjuden.
Denna uppfattning måste dock dem förlåtas. Lapparne hafva,
såsom sagt, den föreställning att de tjenstemän, som då och då
besöka deras bygder, stå i nära förhållande till Monarken och
tillhöra Hans rådslag, och Kontraktsprosten anse de nära nog för
Christi ståthållare på jorden. Då man derföre, för att Presten
här ej skulle behöfva hafva besväret att lära sig det Lappska
språket, allt sedan 1760 vid prostevisitationerna anbefallt Lap-
parne och isynnerhet deras barn att lära sig Finska, är det ej
att undra på om föreställningen, att deras språk vore förföljdt,
hos dem slagit rota).

Det första förbudet att vid religionsundervisningen använda
Lappska vidtogs år 1760. Det meddelades då af Biskop Mennan-
der vid en visitation i Kemi, hvilket svårligen kunnat bero på
annat än att denne lika upplysta som framstående man blifvit i

') Utdrag ur en del visitationsprotokoll skola längre fram i annat
sammanhang meddelas. Utgifv.
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frågan vilseledd af oriktiga framställningar. Denna misslyckade
åtgärd att försöka tvinga Lapparne i Utsjoki att lära sig finska
har emedlertid varit nrycket hinderlig för religionsundervisningens
framgång, och bokläsningen har derför hos dem varit sämre än
för 60 ä 70 år sedan. År 1821 afslog Domkapitlet i Åbo en fram-
ställning om att det Lappska språket skulle användas vid under-
visningen i Utsjoki. Och vid prostevisitationen i Utsjoki och
Enare år 1828 ålade visitator Lapparne vid vite af 32 sk. Banco
att med sina barn tala finska utan att ens all nödig hänsyn togs
dertill, huruvida föräldrarne kunde finska eller voro i tillfälle att
låta andra lära barnen detta språk. Mensklighetskänslan ålägger
enhvar tjensteman att se genom fingrarna med sådana förfoganden 1).

Min snälla rea sprang villigt. De bekanta stränderna, hol-
marne och näsen vid och i Mandojavre träsk och Utsjoki elf, på
hvilka jag tusen gånger vandrat, försvurmo efterhand ur min
åsyn. Det kristallklara vattnet, som rikeligen försett mitt lilla
kök med fisk och dryck, undandrog sig dock mina blickar, ty
det låg nu under is och snö. Med en känsla af tacksamhet
tänkte jag på naturens visa anordning, som årligen ifrån hafvet
till de frigjorda vattendragen här uppe sänder fisk och annan af-
vel meniskan till underhåll och om vintern förvandlar dem till
jemna och goda vägar.

Men under allt detta ilade likväl mina tankar öfver till
fäderneslandets odlade åkerfält, välbyggda byar och resliga sko-
gar, hvilka i min inbillning redan logo emot mig; till vänner
och fränder, som jag hoppades snart få återse. Vid hvarje kulle,
hvarje mosse och träsk, som jag passerade, kände jag mig vara

r) Det vore intressant att veta, på grund af hvilket bemyndigande
de kyrkliga auktoriteterna ansågo sig ega rätt att vidtaga dylika åtgär-
der. Detta påbud af år 1828 är så mycket mera anmärkningsvärdt, som
förf. år 1825 på allmän bekostnad för Lapparnes räkning utgaf nya upp-
lagor af några äldre lappska andaktsböcker. Om dessa förhållanden
mera i annat sammanhang. Utgifv.
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närmare det saknade fädernespråket och fäderneslandet. Då jag
reste öfver Suollojavre, en half mil ifrån kyrkan, upplifvades
mitt sinne vid åsynen af de härligaste snöljus. Sådana snöljus
äro i Lappmarken icke så sällsynta som de äro vackra. De
visa sig mest i Februari och Mars månader och uppkomma deraf
att solstrålarne gifva reflex ifrån snöpartiklar, som af vinden
drifvas upp mot skyarne. Snart visade sig äfven två de vack-
raste bisolarx). Jag tänkte, att sjelfva elementerna, hvilka i
dessa öknar icke sällan misshandlat mig, nu ville hehandla mig
med mildhet och skonsamhet samt underlätta min färd och deri-
genom hos mig ytterligare befästa saknaden efter en ort, der
jag, tillräckligt aflönad, under god utkomst tillbringat flera lyck-
liga år, och der jag än skulle funnit mig väl, om ej klimatets
stränghet försvagat min hälsa och hotat att förkorta mina dagar.
Af mina företrädare dog Kyrkoherden Hellander vid 38 års ålder,
på sitt fjortonde tjensteår i Utsjoki, i följd af förkylningar, ådragna
under 5 nätters vistelse på fjellen, der han farit vilse. Kyrko-
herden Högman dog efter 15 års tjenst såsom Pastor i Utsjoki.
Kyrkoherden Castrén uthärdade ej längre än 3 år och dog vid
32 års ålder. En annan Castrén förestod pastoratet i några
månader, blef sjuk, fortfor att vara det hela sin återstående
lifstid och dog i sina bästa år. En Holmberg förestod pastoratet
i någon tid, blef sjuklig och dog vid 36 års ålder, några år efter
det han flyttat från orten 2).

Efter en och en qvart mils färd vek jag in hos Högman,
som numera tagit afsked från sin kronolänsmanstjenst. Jag
ville icke lemna Lappmarken utan att h af v a sagt honom farväl.
Efter en stunds rast hos Högman fortsatte jag resan åtföljd af
honom. Kevonjavre träsk, en och en half mil från kyrkan, öfver-
fors, och vi ankommo till Siekkajavre, innan solen ännu lagt ihop
sina rosenvingar. Vi emottogos på det hjertligaste af Lappen
Matts Aikio, som för några år sedan bosatt sig här. I hans af
Högman upptimrade stuga har man det bästa nattqvarter emellan
Utsjoki och Sodankylä. Rummet är dragfritt, snyggt och städadt.

*) Sådana ser man här icke sällan ända till 3 å 4 på en gång.
2) Jfr Suomi 1846, s. 109. — Utgifv.
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Till en början hade Aikio här kämpat med stor fattigdom,
hvilken dock något lindrats deraf, att resande gerna hos honom
togo nattqvarter, hvarigenom honom bereddes liten inkomst. Nu-
mera hade han, tack vare godt fiske, duglig hustru och arbet-
samma barn, af hvilka han redan hade hjelp, kommit i jemförel-
sevis goda ekonomiska omständigheter, naturligtvis efter Lappska
fordringar, d. v. s. han hade sin dagliga föda, nödiga kläder,
tarfligt husgeråd och erforderliga fiskredskap. Han hade till och
med redan för något år tillbaka hopbragt en kontant besparing
af omkring 5 Rdr specie, som dock stulits ifrån honom af en
ifrån Vadsö förrymd fånge, hvilken under familjens frånvaro
passerat här förbi. Häröfver förspordes än klagan i huset. Aikio,
som sjelf känt fattigdomens börda, var nu en emot de behöf-
vande hjelpsam man.

Tvänne tillräckligt stora sängar eller lafvar blefvo på bästa
möjliga sätt ställda i ordning till nattläger för oss; och såväl vi
som våra skjutskarlar erhöllo all den undfägnad huset för-
mådde.

Hos Aikios granne, Pehr Andersson Sauva, som bodde 2
mil härifrån och af oss äfven besöktes, rådde deremot foeda
paupertas. Med hustru och sina små barn hade han föregående
höst bosatt sig här vid stranden af en å i en koja, som han
uppfört af torf, ehuru skogen var i omedelbar närhet. Men ett
stockhvarf till timmerhus hade kostat honom mera än hela hans
torfkoja, till hvars uppförande fattigdomen tvang honom att in-
skränka sig. Ingen mat fanns i huset, ehuru han bodde nära
ett fiskrikt träsk, ty han hade endast få och dåliga nät. På
hösten, så länge ljusterfisket varade, hade han fått fisk ganska
rikligt. Men redan jultiden voro dessa förråd förtärda. Af vår
medkänsla för familjens belägenhet kände han sig rörd, men
svarade med resignation: wHerren låter väl oss icke svälta ihjäl,
ty Han drager nog försorg om de sina. Men skulle Hans vilja
vara sådan, är det visst till vår nytta". En tröst fann han äfven
deri, att han återigen snart kunde begynna ljustra i forsen, vid
hvilken han bodde, och fortfara dermed så länge nätterna voro
mörka. Sitt förnämsta hopp fäste han dock vid ett hälft lispund
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hampa, som han köpt med gamla besparingar, förlofningsringen
inberäknad. Hustrun hade deraf spunnit någorlunda godt garn,
hvaraf han nu höll på att binda nät. En dålig bössa, en yxe,
en isbill och en knif utgjorde återstoden af hans egendom. Svår-
ligen kan man på bättre lottade orter göra sig ett begrepp om,
med huru litet man i Lappmarken kommer till rätta, utan att
klagan öfver brist och nöd förspörjes.

Sedan renarne fått hvila en stund och ytterligare ett par
gånger betats på den öde sträckan här emellan och Säytisjavre,
d. ä. fårträsket, ankommo vi, efter att hafva tillryggalagt 6 mil,
till en invid nämnda träsk befintlig Lappkoja. Ställets vänliga
och förekommande husbonde beklagade sig vara så utblottad, att
han ej kunde bjuda oss annat än hjortron. Ett bevis på san-
ningen af hans utsago sågs utanför kojan, der han hade en stor
hög af 3 å 4 alns långa furuklabbar, från hvilka man bortskalat
och förtärt barken. Denne husbonde var för öfrigt den enda
person i församlingen, som lidit spöstraff, hvilket han utstått för
begången renstöld. Han var son till Klockaren i Enare och måg
till Bylänsmannen derstädes, begge bland Lapparne ansedda män.
Fadern och svärfadern skola hafva ledt honom fram inför dom-
stolen och dervid yttrat: ,,vi öfverlåta här till Öfverhetens be-
handling en förlorad son, den vår aga icke varit tillräcklig att
uppfostra till gudsfruktan". Han tillstod sitt brott och under-
gick sitt straff, hvarefter om honom icke vidare försports något
ondt.

Tredje dagen framkommo vi till Enare kyrka, der vi emot-
togos af många vänliga ansigten. Efter vanliga embetsförrätt-
ningar under fjorton dagars tid och sedan jag tagit ett hjertligt
afsked äfven af mina församlingsbor här, afreste jag för att fort-
sätta färden söderut.

Sedan jag på Tervettiva, två mil från kyrkan, hvilat en
stund hos den sista Enare Lappen, som bodde vid denna väg,
togs nattqvarter i Lastumuotka öde kåtan, 7 mil från Enare
kyrka. Dörren och delar af de på 6 ä 8 tums höjd öfver mar-
ken ställda sofbritserna voro af öfverdådiga resande använda till
bränsle. Men Lapparne voro ej rådlösa. De stängde dörröpp-
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ningen med en gammal renhud. Rökfånget fick stå öppet hela
natten, och vi njöto här en god hvila. Derför hade vi till vä-
sentlig del att tacka, utom den milda väderleken, en beskedlig
Enare Lappe, hvilken några dygn tidigare här haft nattqvarter.
Då han visste att jag skulle resa denna väg, hade han fram-
forslat till kåtan ett lass torr ved, hvarmed brasa hela natten
underhölls på de i midten af kåtan befintliga stenarne, hvilka
utgjorde eldstaden. Hans omtanke och tjenstvillighet var så
mycket tacknämligare, som det vanligen inträffar, då man rest
hela dagen och sent framkommer till nattlägerstället, att skjuts-
karlarne äro så trötta, att de, efter att hafva fört renarne på
bete, uppackat de ahkior, i hvilka proviant och sängkläder fram-
forslats, huggit upp vak i isen och tillredt sin aftonvard, hafva
hvarken krafter eller lust att framskaffa tillräckligt ved för nat-
ten. Man är då vid uppvaknandet ofta utfrusen och måste vänta
länge nog innan Lappen, icke sällan från långt afstånd, bär till
kåtan ett torrt träd och der hugger det till ved. Ty ju äldre
en kåta är, desto större är bristen på torr ved i omnejden; och
denna kåta var en af de äldsta. Då en kåta förfaller, bygger
man af sådan anledning icke ny kåta på samma ställe, utan upp-
för den på något afstånd derifrån.

Andra dagen gick resan sämre. Snön var djup, och vi hade
till en början ej något spår att följa efter. Knappt hade vi
hunnit tillryggalägga en mil, innan renarne begynte flämta och
skjutskarlarne, hvilka turade om att skida förut och leda den
främsta renen, att beklaga sig öfver trötthet. Det hade redan
lidit ett stycke in på eftermiddagen, och vi hade endast en och
en half mil bakom oss. Då utropade en af skjutskarlarne med
glad stämma: Jx'år har nyss passerat en renby i samma riktning,
som vår färd går". Man hoppades att vi skulle kunna draga
nytta deraf ända till Sankavaara, dit vi borde hinna fram till
natten, emedan här i trakten ej på något annat ställe fanns godt
bete för renarne. Nu var ingen tid att dröja, ehuru vi ej för-
tärt något än i dag. Ty himmelen var snödiger och luftkretsen
föreföll att vara orolig. Vägen var god och renarne sprungo
snällt.
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Efter par mils färd i renflockens fotspår hade vi upphunnit
den. Den bestod af mera än 2,000 renar, hvilka tillhörde Norska
Lappar. Snart konamo vi in på en vidsträckt myra. Der gjorde
de Norska Lapparne halt för att af oss erfara nyheter.

Den oroliga renhjorden hölls tillsammans af små hundar,
öfver hvilka en Lappe förde kommando. Härlig var åsynen af
denna hjord. De vackra djuren med sina ståtliga, månggreniga
horn erbjödo en rik variation af olika åldrar och olika storlek,
och bland hela denna mängd kunde jag icke upptäcka två, som
skulle fullkomligt liknat hvarandra. En bland renägarene infån-
gade sin bästa ren, såsom han sade. Den var hvit som snön,
och dess horn reste sig höga och spensliga, först i rak riktning
uppåt med hvar sin stam, från hvilken sedan otaliga grenar ut-
gingo. Hastigt var den spänd för pulken. Gravitetiskt satte
sig gubben deri och kastade tömmen öfver renens rygg. Stolt
höjde det vackra djuret sina fötter till långa steg, medan gubben
lockade sin hjord, som troget följde efter honom. I de främsta
leden syntes endast stora oxar, hvilka i medvetandet om sitt värde
buro sina hufvuden högre än kor och kalfvar, som följde efter.
Oupphörligt försökte något af djuren att skilja sig från hjorden,
men drefs genast tillbaka af de vaksamma hundarna, hvilka
ständigt gåfvo skall.

Efter renflocken följde män, hustrur och qvidande barn,
åkande i pulkor. Någon gång hände att en moder vek af åt
sidan af vägen och räckte bröstet åt sitt späda barn, som låg i
pulksnibben emellan hennes fötter. Sina små barn föra Lapparne
med sig äfven om vintern. De äro aldrig lösa i pulken, utan
ligga, såsom redan sagts, i en urhålkad träklabb, eller s. k.
komsio, som är öfvertäckt med renskinn, så att barnet har endast
ett litet lufthål framför sitt ansigte. Komsion fästes framtill i
pulken så att barnet ligger rygglänges. Den täckes så att renen,
då den springer, ej må kunna uppkasta snö på barnets ansigte,
eller sådan af väder och vind drifvas derpå. Det har likväl händt,
ehuru ytterst sällan, att i kcmsio insatta barn under oväder, då
de måste väl öfvertäckas, tillsatt lifvet genom qväfning.

Resan fortgick väl icke nu så snabbt som på den banade
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vägen, innan vi upphunnit hjorden. Men den stora och lifliga
renflocken med det knarrande ljudet, som alltid förnimmes från
ledgångarne i renens ben, då den går eller sakta springer, beredde
dock, i förening med åsynen af de alltid vaksamma renväktarene
och de än vaksammare hundarne, en så liflig tafla, att tiden
föreföll kort, och snart stadnade vi vid Sankavaara kåtan, efter
att den dagen hafva rest 5 mil. Renlapparne äro ej berättigade
att med sina hjordar uppehålla sig vid allmän farväg, på det
att brist på renmossa ej der må uppstå för vägfarande. De fort-
satte derföre sin färd än vidare förbi kåtan, der vi tillbringade
natten.

Tredje dagen uppnåddes Tunturi kåtan, så kallad af orsak
att den står vid foten af fjellet. Härifrån återstodo än dryga 6
mil till närmaste menniskoboning. Vi hoppades att följande dag
hinna fram till en sådan.

Tidigt om morgonen fortsattes färden. Från fjellets topp,
der renarne fingo hvila, öfverskådar man Enares och Sodankyläs,
Enontekis och Kautokeinos ödemarker, eller delar af fyra kyrko-
socknar och tre riken. På afstånd såg man åtskilliga ådalar
,beväxta med klen skog, men i vår närmaste omgifning endast
de kala klippor, der wJetanas" i sin starka borg fordom trotsat
Allfaderns makt. ,,En oxe till målet han förtärt, ett ankare öl
till frukost han tömt, gästen blott snö han bestått". Lappen
vågar likväl numera färdas öfver hans slott och fruktar ej mera
för hans vrede och glupskhet, ehuru han anses hafva varit men-
niskoätare.

Öfver två mil återstod än till Peltovuoma by, då solen gick
ned. Renarne voro trötta och Lapparne skulle ej haft lust att
fortsätta resan. Men nybyggarens höstackar syntes redan, och
renmossa fanns således ej här att tillgå. Ty den omoraliska
kolonisten har här låtit elden förtära renmossan från alla moar
och hedar, dels för att hålla Lappen på afstånd från sina usla
höstackar, dels för att förbättra betet för sina kreatur. Äfven
det sistnämnda vinnes nämligen derigenom, ehuru blott för kort
tid. Ty länge alstra sådana marker ej gräsväxt. Sålunda öde-
lägges emedlertid icke sällan skogsmark på miltals omkrets. Ty
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elden utbreder sig ofta längre än ens nybyggaren önskat och
afsett; och han måste då vidkännas olägenheten att från långt
afstånd afhemta sitt bränsle, och sitt byggnadsvirke från än
längre.

Men nybyggaren kan härmed afse äfven ett annat ändamål.
En stilla och fredlig Lappe, som utan att förnärma någon, bor
med sina få renar vid ett fiskrikt träsk, der han, liksom hans
förfäder i flera led, fiskat och haft sin utkomst, väcker derigenom
nybyggarens afund. Det lyckas icke alltid att under sken af
rättvisa genom nybyggessyn fördrifva Lappen från hans gamla
häfd. Då antänder nybyggaren skogen och förstör renbetet, hvar-
efter Lappen ej har annan utväg än att uppsöka ny boningsplats.

Då vi kort efter midnatt anlände till Peltovuoma by i Enon-
tekis socken, erfor jag en obeskrifiig njutning af att inträda i
varmt rum och få kasta af mig renskinnspel sen och de andra
skinnplagg, hvilka oafbrutet, allt sedan vi lemnade Enare kyrko-
och marknadsplats, från topp till tå betäckt min lekamen.

I Peltovuoma bosatte sig den första nybyggaren för om-
kring hundra år tillbaka. Han var af blandad Finsk och Lappsk
ras, och så är befolkningen allt ännu på de tre hemman, som
här finnas. Byn omges af vidsträckta kärr och mossar. En
liten å flyter här förbi. Den utfaller från Pahlajärvi, genom-
löper Armonjärvi och förenar sig litet nedanom Peltovuoma
med Käkkäläjoki, som är en af Ounasjokis tillflöden. I byn
underhållas 5 4 6 hästar, omkring 30 kor och 80 får. Intet
annat sädesslag odlas än korn, som dock sällan hinner till full-
komlig mognad. Mjöl anskaffas derföre ifrån Norrige, dit betydligt
smör levereras i utbyte. En icke ringa inkomst har byn genom
försäljning af brännvin åt Lapparne, som dock endast sällan
besöka nybyggaren här, men af honom i nyssnämdt afseende
uppsökas på fjelltrakterna.

Jag hvilade här så grundligt att jag, oaktadt ombyte af
renar och skjutskarlar, följande dag ej hann längre än till Kyrö
första bjm, tre mil ifrån Peltovuoma. Här bodde fyra bönder,
hvilka tycktes vara välmående och af resligare ras än Pelto-
vuomabon. Deras stamfader var en bonde från Lillkyro socken
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i södra Österbotten, hvilken med hustru och barn efter Storkyro
slaget den 19 Februari 1714 flytt norrut och bosatt sig här. De
klagade öfver att frosten ofta hemsökte dem, men deras jordbruk
tycktes stå högre än Peltovuomabons. Sin förnämsta inkomst
hade de dock af ladugårdsskötseln.

Man hade för mig uppgifvit att det gamla pastorsarchivet
i Enontekis blifvit öfverflyttadt till Muonionniska. I förhoppning
att der finna hvarjehanda upplysningar såväl om Lapparnes tidi-
gare förhållanden som om nybyggarenes bosättning på orten,
beslöt jag att besöka kyrkobyn derstädes. Men ändamålet med
detta besök förfelades. Med oförrättadt ärende återvände jag
derföre till Ounasjoki vattendraget, dock icke till Kyrö utan till
Tepasto. Aboerne å de tre Tepasto hemmanen voro alla afkom-
lingar af en för omkring 80 år sedan ifrån Pavalniemi hemman
i Rovaniemi socken inflyttad man, hvilken här nedsatt sig såsom
nybyggare. Ehuru de hade jemförelsevis icke obetydliga åkrar,
måste något mjöl dock köpas ifrån Norrige, dit de under sistför-
flutna år afsatt tillhopa 90 lispund smör. Mot ett lispund smör
hade erhållits 8 och ända till 10 lispund mjöl. Men ehuru deras
boskapsskötsel i vissa afseenden står högt nog, är man dock
efter i afseende å ängsskötsel, hvarpå nybyggaren här borde lägga
större vigt än på sädeskultur. Ängarne, hvilka uteslutande äro
naturliga, bestå hufvudsakligen af orödjade å- och bäckstränder
samt mossmarker, hvilka alla äro ohägnade. Höförråderna, hvilka
förvaras i stackar under bar himmel, lida derföre mycket af re-
narnes åverkan. I följd deraf händer det icke sällan att kreatur
om vintern måste nedslagtas, på det att de ej må dö af svält
om våren. Allt detta ger anledning till ej allenast kostsamma
rättegångar, utan till och med slagsmål och andra våldsbragder.
Ifrån Tepasto söderut begynna lägenheterna blifva bättre.

På resan från Muonio till Tepasto träffade jag på en gästgif-
varegård två Handlande från Hammerfest, hvilka, hvardera åtföljda
af sin fru och den ena dessutom af sin unga dotter, återvände
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till sin hemort från en utflykt till Stockholm. Mademoiselle
Aagard, så hette den unga damen, var endast 19 år gammal
och i sin fulla ungdomsfägring. Hon var trolofvad med Finn-
markens styresman, Amtmannen Cappeln, en upplyst man af
förnäm familj, och hade önskat att, innan hon trädde i brudstol,
få se sig något omkring i den stora verlden, hvarom hon tidigare
icke tagit kännedom. Ty hon hade aldrig härförinnan varit utom
Hammerfest, i hvars ödsliga natur hon växt upp. För att till-
mötesgå denna önskan hade hela sällskapet beslutit sig för den
långa och besvärliga resan till Stockholm, artighetens och höf-
lighetens centralort i Norden. Såväl herrarne som damerna hade
haft nåden att blifva presenterade på hofvet och voro derföre
mycket nöjda med sin 3 månaders vistelse i Stockholm. Alla
voro de glada, bildade och älskvärda menniskor. Enligt hvad
jag sedermera erfor, hade den unga damens bröllop ägt rum ännu
samma år.

Knappt hade min ren stadnat på det en och en half mil
härifrån belägna Jokela hemmans gård, innan jag der välkom-
nades af en gammal gråhårsman, klädd i blå rock och bärande
Finska Hushållningssällskapets medalj på bröstet. Han var vär-
den på stället och sade sig hafva väntat mig redan i går. Artigt
beledsagade han mig in i sitt snygga gästrum. Der stod på
bordet en prydlig silfverbägare, äfven den en honom tillerkänd
belöning af samma nyttiga sällskap, hvars uppmärksamhet idog-
hét och drift icke undgå ens här uppe i höga Norden.

Denne verksamme man hade redan i sin bästa ålder upp-
låtit sitt hemman åt sin måg och sjelf flyttat till en vildmark
samt der uppodlat ett annat hemman åt sin andre måg. Med
sin unga son hade han derefter slagit sig ned på sin nuvarande
boningsplats för att ur ris och rot äfven åt sonen upparbeta en
ny lägenhet. Här gräfde han från ett närabeläget träsk ett dike
till en mosse, hvilken derigenom hvarje vår öfversvämmas af
vatten, som medför hvarjehanda slam, hvilket afsätter sig på
mossen. Sålunda har han af denna invid bolstaden belägna sump-
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mark skapat en äng, som, ensamt den, årligen afkastar inemot
100 lass hö. Han hade dessutom rödjat sig flera andra ängar
och underhöll nu på stället, utom några hästar, 20 nötkreatur
och omkring 50 får. Äfven åbyggnaden var god. Korn var det
enda sädesslag han odlade.

I den tro, att silfverbägaren, som stod på bordet, innehöll
något, hvarmed jag kunde släcka min törst, förde jag den, genast
som jag hunnit afkasta pelsen, till mina läppar. Men först efter
det jag af innehållet hunnit få munnen full, fann jag att det
utgjordes af brännvin, hvilket jag, ehuru det var af sämsta slag,
af artighet ansåg mig böra nedsvälja. Jag tillsporde honom,
huru han består sig så starkt dricka, då brännvinsbränningen är
i Lappmarken förbjuden. Det är väl sannt, sade han, att endast
Presten och Länsmannen äro här berättigade att till husbehof
tillverka sådant, men deraf rinner alltid något äfven på sidan.
Dessutom lockar den vinst, handeln med brännvin lemnar, andra
till oloflig tillverkning af denna förderfliga dryck. Man använder
dertill sitt af frost skadade korn och omsätter produkten till
Ryskt mjöl, hvaraf man sedan med tillsats af bark eller halm
bereder sitt bröd. Af Lapparne tillbyter man sig dermed renar,
hvilka betalas med några qvarter brännvin stycket, sedan ägaren
först trakterats så att han blifvit rusig. Det vore visserligen
väl, yttrade han vidare, om Öfverheten, som ger oss goda för-
fattningar, äfven ville vaka öfver att de efterlefvas. Men, till-
lade han, på så afsides belägna orter, som dessa äro, lärer väl
detta vara svårt, då god vilja och moralitet saknas hos befolk-
ningen. Sjelf uppgaf han sig aldrig hafva brännt brännvin och
icke heller framdeles vilja göra det.

Under Konung Grustaf den tredjes tid idkade Kronan här,
liksom öfverallt i riket, handel med brännvin. Innan den tiden,
säger man, visste man icke i Lappmarken af denna vara. Der-
efter erhöllo Köpmännen försäljningsrätt, hvilken för Lappmar-
ken var än förderfligare. Nu forsla såväl eget lands bönder
som Norrmän brännvin i så stora qvantiteter till vår Lapp-
mark, att fara är att sista musten snart är från denna landsdel
utsugen.
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Då, nu fylleriet, oaktadt förbudet att i Lappmarken tillverka
brännvin, icke synes kunna der förekommas, sä länge bränn-
vinsbränningen i granns o cknarne är tilläten, vore enligt min tanke
icke olämpligt att medgifva kolonisterna bränningsrätt med sam-
ma skäl och mot lika afgift som åt Kuusamo Lappmarks inbyg-
gare. Detta skulle säkerligen bidraga till ökadt jordbruk. Ty
oaktadt inbyggarene i Kuusamo äga rätt till brännvinsbränning,
supa de mindre än kolonisterna och lefva, oaktadt sina ofta
sämre jordlägenheter, i större välmåga än här.

Middagstiden följande dag anlände jag till Kittilä prestgård.
Kapellanen derstädes, Johan Nordberg, var en gammal bekant
till mig. Vi prestvigdes tillsammans den 10 Juni 1815, och
sedan den tiden hade vi endast få gånger träffats. Sacellaniet
är så nyligen inrättadt, att kyrkan än stod under byggnad och
Grudstjensten förrättades i ett gammalt bönehus. Ett vanskött
kronohemman har anslagits till kapellansbol. Ett af de i orten
vanliga rökpörtena hade inredts till bostad för Kapellanen. Stu-
gan hade afplankats till fyra rum. Två af dem eldades med en
för dem gemensam stor ugn af gråsten. De två andra rummen
voro kalla samt användes till skafferi och visthus. Nöjd och
belåten lefde Nordberg här med hustru och åtta barn, af hvilka
det äldsta var omkring 10 år gammalt. Med tillhjelp af sin
driftiga hustru kunde han det oaktadt reda sig med sin obetyd-
liga aflöning af omkring 300 Rdr Rgs.

Då jag följande dag lemnade Kittilä prestgård, skedde re-
san under bättre förhållanden än derintills. I stället för ren
och renpulke hade nu trädt häst och släde. Jag behöfde således
icke vidare vara min egen kusk och icke heller balansera i ett
rankigt åkdon. Slädarna äro dessutom här så långa att man
kan ligga i dem, hvilket jag äfven då och då begagnade mig utaf.

Det ena välbyggda hemmanet efter det andra passerades.
Jag befann mig väl ännu ofvan Lappgränsen, men den Lappska
klädseln hade hos befolkningen ersatts af den Finska och Lap-
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pens lätta rörlighet af Finsk flegma. Ty ingen Lappe bor numera
i denna trakt.

Kittiläbon har goda ängslägenheter, underhåller betydligt
antal nötkreatur och är i boskapsskötseln mera inkommen än
befolkningen på många sydligare orter. Det är ingenting ovan-
ligt att på ett hemman finna 15 ä 20, någon gång till och med
30 mjölkande kor, och mången säljer 4 4 5 lispund smör efter
hvarje ko, ehuru konsumtionen af smör för eget behof, åtmin-
stone på de bättre hemmanen, är lika stor som på många andra
orter. Till en god ladugårdsskötsel anses här höra att gifva
korna föda i små portioner för gången, men ju oftare dess bättre.
Om renligheten i fähuset är man derjemte mycket angelägen.
Men oaktadt god tillgång på foder, begagnas dock vid utfodrin-
gen af kor äfven här hästspillning. Huru många kannor mjölk
en ko afkastade per år, eller huru många kannor erfordrades för
att få ett lispund smör, derom kunde de dock ej gifva besked.
För att få boskapen att dricka mycket, blandas ofta salt i både
mat och dryck, ehuru salt här kostar 24 sk. per kappe. I åker-
bruk stå de ännu efter Rovaniemi- och Kemibon.

Två mil från prestgården ligger Kaukonen by. I byn fin-
nas redan mera än 10 hemman, ehuru den första kolonisten
bosatt sig der först för omkring 100 år tillbaka. Alla de nu-
varande hemmansägarene voro i fjerde led afkomlingar af denne.
Han var kommen långt ifrån (kaukaiselta maalta), hvaraf stället
fått namnet Kaukonen. Men om sin hemort hade han icke upp-
lyst någon, hvarföre troligt är att han antingen rymt undan
krigstjensten eller annars hade anledning att fördölja sin här-
stamning. För öfrigt hafva de flesta kolonister flyttat hit på
Guds försyn, sedan de ryktesvis erfarit att uppodlingslägenheterna
här vore goda, och de hafva deruti icke blifvit besvikna.

Hela den Ounasjoki vattensystemet omgifvande trakten,
sedan man lemnat Enontekis, och isynnerhet den del af Kittilä,
som ligger söder om kyrkan, anses icke allenast vara den skö-
naste nejd i Finska Lappmarken, utan äfven kunna i afseende å
välmåga hos befolkningen täfla med många vällottade bygder i
södra delen af landet. Väl skadar frosten här oftare än der,
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men ett missväxtår ruinerar ej Kittiläbon. Ty utom det att den
omtänksamme bonden här alltid har ett års utsäde i reserv, har
han betydlig inkomst icke allenast af sin ladugård utan äfven
af skogen, hvars alster i form af stock och plankor kunna längs
vattendragen flötas till Bottniska vikens kustorter.

Vägen ifrån Kaukonen söderut gick genom bördiga ängs-
marker, hvilka hvarje år öfversvämmas af vårfloden, hvilket be-
fordrar gräsväxten. Höstackarne å dem voro stora som hus och
höslaget godt. På Ylijääskö, en och en half mil från Kaukonen
och det sydligaste hemman i Kittilä, underhölls derföre ock, för-
utom några hundra renar, 4 hästar och 2 föl, icke mindre än
30 kor och 80 får. Innevarande års sommar hade ägaren, enligt
hvad jag sednare erfor, sålt 80 lispund smör och skördat 60 tun-
nor säd, mest korn. Hemmanets årliga utskylder till Kronan
utgjorde det oaktadt icke fullt 2 Rdr Rgs.

Hvarje bonde betraktas här såsom gästgifvare, och han har
intet deremot, ty han sätter värde på den inkomst han har af
de resande. Jag hade derföre utan betänkande tagit in på detta
hemman, der jag infördes i en ståtlig boningsbyggnad, bestående
af stuga med rörugn samt 4 kamrar, i hvilka såväl dörrar som
fönsterbågar och poster voro målade. Hemmanet ligger i Ala-
kylä by, som utgöres af Ylijääskö, Alajääskö, Hietaniemi, Ylitalo
och Mokko hemman, hvarje med 2 husbönder, hvilka alla äro i
välmåga. I sjunde led sades bönder redan bo i denna by.
Mokko och Alajääskö äro de äldsta bland dessa hemman. Till
Mokko sades den första åbon hafva kommit från Sverige. Tra-
ditionen förmäler att han varit ett oäkta barn från Stockholm.
Der skulle han, inlindad i en packe lärft, såsom spädt barn blif-
vit upptagen från gatan och af goda menniskor uppfostrad. För
begånget dråp skulle han hafva flytt till Finland och slagit sig
ned här samt varit den förste på orten, som begynt med jord-
kultur. Hans kroppskrafter skulle hafva öfvergått vanliga men-
niskors, hvarföre han sjelf sagt sig vara wmies muita mokompi",
d. v. s. en framför andra utmärkt man. Deraf skulle han fått
namnet Mokko, såsom ock det hemman, hvilket han upptagit, än
benämnes.
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Man finner således att kolonisationen i Lappmarken gjort
icke obetydliga framsteg. Drottning Christinas resol. af den 5
Januari 1648 samt Karl XI plakater af den 27 September 1673
och den 3 September 1695 lade grunden härtill och dermed äfven
till jordbrukets uppkomst i Lappmarken. Att denna bosättning
medfört nytta är sannt, men att den äfven gjort skada, det kan
icke bestridas. Ty genom kringgående af de gifna förordnan-
dena gjorde man slut på Lapparnes fri- och rättigheter till sitt
land, och bland de skador, som härigenom vållats, är skogssköf-
lingen den förnämsta. Ty nybyggaren bränner och förstör sko-
gen, då deremot Lappen vårdar sig om den näst sitt lif. Om
derföre våra Lappar skulle fått — liksom de Ryska Lapparne
än få — behålla sitt land, vore skogarna i vår Lappmark lika
härliga som i den Ryska och innehölle en stor rikedom. Dess-
utom finnas nedanför Lappgränsen vidsträckta ouppodlade marker,
som nogsamt behöft de armar, hvilka härigenom lockats till Lapp-
marken. Och jag tror, att den öfre Lappmarken icke skulle
hafva färre inbyggare, än den nu har, äfven om Lapparnes rätt
till skog och vatten skulle hållits i lika helgd som före tillkom-
sten af 1673 års förordning. Då voro skogarne i behåll och7

såsom jag tror, åarna lika rika på bäfrar och vildrenarne lika
talrika, som de voro fordomtima. Ty Lappen skonade bäfverns
liksom ock vildrenens afvel, hvilket Finnen deremot aldrig gjort.

Ifrån Ylijääskö fick jag sjelfva husbonden till skjutskarl.
Inemot midnatt skedde ankomsten till Alajääskö, det första hem-
man inom Rovaniemi socken och beläget ungefär 4 x/2 mil från
Ylijääskö.

Nu var jag således åter i Finland. Besvärligheterna under
resan genom Lappmarken voro förbi, och jag kände mig deraf
upplifvad. Härifrån återstodo väl ännu 17 mil till den allmänna
postvägen. Men med goda hästar och skäligen goda vägar var
denna sträcka snart tillryggalagd; och derefter gick resan än
raskare, ty ordentliga gästgifverier med städse tillhands varande
hållhästar stå här alltid till buds. Knappt hade jag derföre på
den första gästgifvaregården hunnit liqvidera mina skjutskarlar,
innan man anmälde att hästen var ispänd. En på väggen i gäst-
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rummet uppspikad taxa på alla möjliga förnödenheter hade emed-
lertid så uppfriskat min aptit, att jag lät spänna ur hästen för
att göra mig ett godt mål. Men hvad jag fick, var likväl vida
sämre än man får hos bönderna ofvanom Lappgränsen. Orsaken
dertill är, enligt hvad jag äfven tidigare erfarit, den att taxan
är för låg, hvarföre det, som erbjudes den resande, ofta är sämre
än hvad bonden sjelf förtär. Enligt taxan skulle nämligen er-
läggas: för en måltid mat 33 1/3 kopek, för 1 skålpund kött 12
kop., för ett skålpund lax 20 kop., för en kopp kaffe 4 kop.,
för ett ljus 4 kop., för nattqvarter 2 kop., för stallrum för en-
häst 2 kop., allt B:co assignationer. Huru kan det således vara-
möjligt att för detta pris fordra annat än det allra tarfligaste.
Så tillmötesgående är man det oaktadt, att jag, utan egen kusk
och utan att man gjorde anspråk på drickspenningar, på 12 tim-
mar tillryggalade de 14 mil, som från detta gästgifveri återstodo
till Uleåborg.

Efter att i Uleåborg hafva njutit af all den välvilja och-
all den gästvänlighet, som äro för denna ort utmärkande, fortsatte
jag resan till Helsingfors och begagnade, dels der dels i Reval,
hela sommaren bad- och brunnskur under framstående läkares
vård och i angenämt sällskap af gamla och nyförvärfvade be-
kanta, hvilka omfattade mig med välvilja och intresserade sig
för mina öden i Lappmarken. Allt detta i förening med min af
naturen starka kroppskonstitution ledde dertill, att min hälsa
under sommarens och höstens förlopp, skäligen förbättrades.

Mina läkare afrådde mig dock ifrån att ens tänka på möj-
ligheten af ytterligare tjenstgöring i Utsjoki. Men jag var icke-
i så lyckliga omständigheter, att jag kunnat följa detta råd, ty
jag lyckades ej få vikarie. Då min hälsa derjemte blifvit bättre
än jag vågat hoppas, afreste jag derföre från Helsingfors den 30
November på Guds försyn med Utsjoki till mål. Marken var
snölös, och jag måste begagna hjulåkdon ända till S:t Michel,
hvilket hade till följd, att jag såväl i Orimattila som i Hollola*
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låg opasslig, ett dygn på hvardera stället. Ifrån S:t Michel
skedde färden med släde, ehuru endast mödosamt, ty snö fanns
högst obetydligt. Resan fortgick emedlertid utan att jag hvilade
oftare än hvarannan eller hvar tredje natt, oberäknadt ett kort
uppehåll i Uleåborg. Likväl passerade jag Lappgränsen först den
18 December och inträffade på Kariniemi hemman i Kittilä den
19, eller samma dag, som jag, enligt i Uleåborg med Landshöf-
dingen Stjernschantz träffad öfverenskommelse, skulle möta honom
der. Han reste genom Torneå, jag den kortare vägen direkt
genom Kemi och Rovaniemi. Enare allmogen hade till näst-
nämnde dag sammankallats till Kariniemi för att med Landshöf-
dingen samråda om hvarjehanda orten rörande angelägenheter.
Och då såväl han som den honom åtföljande t. f. Landskamre-
raren voro endast föga bevandrade i Finska språket, och krono-
betjening ej heller fanns på orten, önskade han att jag, som
kände både trakten och folket, skulle dervid närvara. Före ho-
nom hade ingen af länets Landshöfdingar besökt hvarken Kittilä
eller Sodankylä, hvarföre detta besök af allmogen hälsades med
stor tillfredsställelse, så mycket mera som den af Landshöfdin-
gen rönte välvilja och tillmötesgående.

Resan, hvilken nu skedde i sällskap med en Herr Rechardt
från Torneå, som jag träffat i Kittilä, fortgick med häst ända
till Pulju. Härifrån framåt skulle renar begagnas. Trakten
emellan Pulju och Enare kyrka är, såsom redan tidigare fram-
hållits, en öde bygd, der man på en sträcka af 22 mil ej an-
träffar någon menniskoboning.

Vid resor i Lappmarken vintertid behöfver man två skjuts-
karlar. Den ena kallas Oappes (= vägvisare). Han åker främst.
Efter honom följer den eller de resande och sist den andre skjuts-
karlen, som benämnes Baid-olmai (r= raidkarlen), med bagaget,
fördeladt på så många renar som behofvet påkallar. Vid raid-
karlens pulke är den främste af de renar, som draga bagaget,
fästad medels ett två famnar långt grimskaft, och på samma
sätt de följande lastdragarene vid den föregåendes pulke, så att
de alla bilda liksom en kedja. Sist kommer Vareherge (reserv-
renen), utan hvilken Raiden (kedjan) ej kan gå fram i backar.
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Vareherge stretar i dem med all sin kraft emot och hindrar
derigenom pulkorna i raiden att hejdlöst löpa ned. Om sådan
ej funnes med, skulle pulkorna eller ahkiorna i backarne stöta
på renarnes hasor. Der så sker blifva de vilda och kunna, hvil-
ket stundom händer, till och med få bakbenen afbrutna. På en
längre resa behöfver man, utom en ren för hvar person, en för
den resandes fäll, renhudar och kläder, en för grytor och kittlar,
en för den resandes proviant m. m., en likaledes för skjutskarlar-
nes proviant och kläder, samt slutligen en reservren för hvardera
skjutskarlen. För hvar ren och för hvar skjutskarl erlägges 4
sk. för milen.

Klockan 2 på morgonen den 22 December var vår karavan
i ordning till uppbrott från Pulju. Värden på stället, en från
Vardöhus förrymd fästningsfånge, som slagit sig ned här, var
Oappes. Han var den af mig redan förut omnämnde Pehr Pul-
jujärvi.

Efter en högst besvärlig färd i svårt väder och delvis i
dåligt före anlände jag först Juldagen på morgonen till Enare
kyrka, der den församlade menigheten gladt emottog mig. Vår
ankomst hade icke obetydligt fördröjts derigenom att vi i an-
seende till mulen himmel förvillats, och först sedan molnen sking-
rat sig och Oappes fått sigte på Oaggu — så kalla Lapparne Orion
— kommo vi åter på riktig stråt. Detta missöde var mindre
angenämt i snöyra och vid en temperatur af-—35° O. Juldagen
förrättades emedlertid af mig Grudstjenst i vanlig ordning, oak-
tadt tröttheten efter den forcerade resan genom den långa öde-
marken.

Sedan Julhögtiden var förbi, fortsatte jag den 28 December
resan till Utsjoki, hvilket skedde under än ogynnsammare förhål-
landen än resan till Enare, och jag ankom derföre dit först sent
om qvällen på årets sista dag.



To 1 f t e åre t.

1831.

Öålunda befann jag mig, emot allt hvad jag tidigare ansett
möjligt, åter här och hälsades vid min ankomst med glädje icke
allenast af Lapparne, utan äfven af gamle Kolderup, hvilken,
samtidigt som jag kom hem, oförmodadt anlände hit från Polmak
och förblef min gäst till den 8 Januari, då han, oaktadt enträgna
uppmaningar från min sida att stadna hos mig ännu någon tid,
återvände till sitt kära Polmak. Denne aktningsvärde gamle
man, hvars sällskap alltid varit mig angenämt, såg jag derefter
aldrig mera.

Här likasom i Enare möttes jag af sorgliga förhållanden.
Hunger och svält voro nu Lapparnes bedröfliga lott. En och
annan i Enare uppgafs till och med redan hafva ljutit hungers-
döden, och här lågo nu menniskor afmattade af brist på föda.

Likasom år 1829, hade laxfisket i Tana elf äfven om som-
maren 1830 utfallit högst ogynnsamt. Snöripor, den vanliga re-
serven under dåliga laxar, funnos ej heller att tillgå. Fiskar-
lapparnes förnämsta utkomstkälla var att tigga åt sig litet kött
af Renlapparne. Dessa äro ock mycket gifmilda mot de fattiga
Fiskarlapparne. Ja, det finnes Renlappar, hvilka årligen, då de-
ras renhjordar trifvas väl, gifvit åt fattiga Fiskarlappar ända
till 12 å 15 slagtrenar så godt som till skänks, utom att de
ofta i veckotal föda dem hos sig och bevilja dem kredit. De
Norska Eenlappar, hvilka vistas här vintertid med sina renhjor-
dar, äro rikare än de våra och i samma mon äfven gifmildare
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mot behöfvande Fiskarlappar, som de kalla Vaivasak (eländiga,
fattiga).

Enareboerne lupo kring renbyarne för att uppsamla af var-
garne qvarlemnade renkroppar, dem de af renägarene fingo dels
för intet, dels för något hö, som de förde med sig, eller ock
emot någon annan mindre tjenst, såsom att hugga bränsle för
Renlappens tält m. m.

Enare Lappens hufvudsakligaste föda vintertid består väl
af bark, men dertill behöfver han minst 1/a ä 1/10 kött, fisk eller
fett, som utgör styrkan i hans barkvälling. Af blott bark sväl-
ler han till, får magen upplöst, och om en sådan olycklig ej
får snar hjelp, dör han inom kort. Då uti denna anrättning en-
dast en obetydlig del utgöres af födande ämnen och Enarebon
äter egentligen blott en gång om dagen, d. ä. om qvällen —-
om morgonen fortares det som återstår af qvällsmaten — är det
ock naturligt att de förtära stora qvantiteter på en gång. Detta
förhållande har till följd att en Enare Lappe, som fört sin van-
liga diet, då han får öfvergå till köttdiet åtminstone till en
början äter vida mera än andra Lappar.

Den 3 Januari inträffade den vigtiga tilldragelsen, att jag
tolftiden på dagen kunde skrifva några minuter utan att begagna
ljus, dock ej utan att det generade mina ögon. Men den 4, som
var en mulen dag, väntade jag förgäfves på dager, och afton-
skymningen vidtog, utan att jag kunnat en enda minut arbeta
vid dagsljus.

Trettondagen var hela Utsjoki menigheten åter församlad
vid Gudstjensten i kyrkan. Natten mot den 8 Januari uppstod
från norr en så fruktansvärd storm, att dess like till och med
här i fjelltrakten sällan inträffar. Husen brakade, takveden pi-
skade taket, men allt aflopp likväl utan större skada än att
några Lappkojor i fjelltrakten blifvit kastade omkull. All snö,
som fanns på högre belägna platser, sopades bort och drefs
mot bergen eller ned i fördjupningar. Marken blef derföre mån-
genstädes bar, medan snön på andra ställen hopade sig till höga
kullar. Vid södra ändan af prestgårdsbyggnaden var en drifva,
så hög och tillpackad, att man på den kunde gå ända till husets
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kroppås. Stormen fortfor hela den följande dagen, dock med
mindre kraft. Vid Gudstjensten den 9, Januari var allmogen, hvars
afresa uppehållits af ovädret, dock redan fåtalig,

Den 11 Januari var den skönaste och angenämaste dag,
som vi haft på detta år. Redan kl. 11, om mitt ur gick rätt,
kunde ljuset släckas. Ehuru himmelen var den klaraste, kunde
ingen stjerna skönjas under tre timmar, och midt på dagen var
det nästan alldeles ljust, beroende på norrsken. Man påstår att
norrsken ej visar sig, om ej himmelen är åtminstone något litet
mulen. Så tycktes förhållandet dock åtminstone icke nu vara.

Lapparne hafva ett särdeles begär att smaka på allt. Så-
lunda hände, då jag en dag intog mitt middagsmål, att en Lapp-
gosse, om 11 ä 12 år, gråtande inkom till mig med en yxe, som
som satt fast vid hans tunga. Jag hällde soppa på yxen, men
soppan var ej mera så varm, att den kunnat i hast lösgöra tun-
gan. Gossens moder, som åtföljde honom, begynte då att med
all kraft blåsa på yxen och fick den slutligen lös, men tungan
var på flera ställen sargad. Gossen, som funnit den blanka
yxen vid vedtrafven där ute, hade låtit förleda sig af begäret
att föra den till sin tunga med nämnda sorgliga påföljd. Detta
begär förleder Lappen, så mycket han än afhåller sig från stöld,
att förtära saker, som alls icke äro för sådant ändamål afsedda.
Det sagda gäller i synnerhet flytande ämnen, dem han vanligen
tror innehålla brännvin. Flere gånger har det händt, att min
bläckbutelj sålunda tömts, och en gång drack en Lappe i smyg
ut en hel flaska bittervatten, som han öfverkom hos mig, utan
att han dock deraf kände någon verkan.

Den 20 Januari middagstiden emottog jag besök af när-
mast boende Lappnämndeman. Han sade sitt ärende vara att
öfvertyga sig om, huru jag befann mig. Men vårt samtal, som
räckte ända till klockan 10 på aftonen, gick egentligen ut derpå,
huru Utsjoki församlings tillstånd kunde upphjelpas. Han är
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den enda Lappe i Utsjoki, som varit rest till Finland, och det
ända ned till Uleåborg. Hans insigter i fiskerifrågor väckte min
förvåning. Nu, sade han, fiska vi hvar och en vid flera små
pator, ofta af ej mera än 2 å 3 famnars längd, med ett för
våra vilkor kostsamt nät i hvarje pata. Detta fiske upptager
så vår tid, att vi ej utan förlust i denna vår egentliga näring
hinna med besked verkställa höbergning för våra 2 ä 3 kor och
några får. För öfrigt, sade han, känner jag af egen erfarenhet,
att det är högst skadligt att hafva stängsel nära elfsmynningen.
Nu finnas flera sådana inom gränserna för ebb och flod. Detta
förorsakar dubbel skada. Ty först och främst uppgrundas myn-
ningen, och för det andra vänder laxen tillbaka, då han, nyss
uppstigen från hafvet, möter motstånd af pator. Dessutom delar
sig elfven der i tre grenar. Ehuru väl den af dem, som anses
för hufvudgren, ej får afspärras, förbjuda författningarna ej att
stänga de två öfriga. Då nu oräkneliga förgreningar af elfven
finnas emellan Utsjoki och elfsmynningen, har laxen svårt att
tränga sig hit upp; och då han redan blifvit ytterst skygg i följd
af de många pator han passerat, är han svår att fånga. Det
vore alltså för oss nyttigt, om i hela Tana elf inrättades endast
2 ä 3 tvärstängsel. Då kunde vi upptaga flera laxar, och då
erfordrades högst 24 man vid alla tre patorna, i stället för att
mera än 100 man, de Norske inberäknade, nu fiska i elfven och
behöfva minst tio gånger mera nät, än då vore fallet. De öfriga
vore då i tillfälle att verkställa antingen hemarbeten eller be-
drifva hafsfiske, eller ock sysselsätta sig med afverkning af tim-
mer i skogarne vid Enare elf, eller berga hö och sålunda möj-
liggöra en ökning af ladugården, m. m. Dessa år hafva Fiskar-
lapparne i Utsjoki vinlagt sig om att underhålla kor; och hade
de ej haft hvar sina 2 ä 3 kor, vet jag ingalunda, huru de un-
der dessa två sistförflutna ytterst klena laxar skulle redt sig.
Ty efter hvar ko räknar Utsjoki Lappen två lispund smör till
afsalu, och efter två kor således 4 lispund. Dermed har han
under dessa år kunnat tillhandla sig 32 lispund mjöl, h vilket
— då han ej nyttjar bröd — är tillräckligt till hans vällingar,
om han nämligen ej lider brist på kött, som om vintern är hans
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hufvudsakligaste föda. Sådan var Nämndemannens åsigt, och den
var onekligen beaktansvärd.

I anseende till min bröståkomma, hvaraf jag lidit allt
sedan jag den 22 sistförlidne December reste öfver Peltovuoma
fjellet, hade jag ej gått ur mina rum längre än till kyrkan.
Luften var i dag, den 21 Januari, något mildare, hvarföre jag
omkring kl. 12 på dagen företog en spatserfärd norrut; i den
förmodan att jag der skulle möta folk, som tänkte besöka kyr-
kan. Ty en del brukar inträffa der redan om Fredagen. Knappt
hade jag vandrat en verst, innan jag mötte den åldriga Klocka-
ren och hans föga yngre hustru, hvilka efter vanligheten på
skidor tillryggalagt den 2 mil långa vägen till kyrkan, hvarifrån
Klockaren, ehuru redan 70 år gammal, aldrig uteblifvit under
de elfva år (eller redan på det tolfte), som jag varit Prest i
Utsjoki.

Morgonen af den 22 Januari förebådade en vacker dag.
En qvart före 12 öfverraskades jag af att solen sken in genom
fönstret i mitt rum. Jag hastade genast ut på en höjd, högst
20 famnar ifrån min bostad. Solen tycktes fortfarande höja sig.
Efter några minuter såg jag mera än hälften af dess skifva.
Men snart försvann hon, och då jag återkom i mitt rum, visade
uret 10 minuter öfver 12. Solen hade således varit synlig om-
kring 25 minuter. Nu märkte jag att mitt ur under Skabmas
herravälde — Lapparne kalla den mörka årstiden Skabma —
hållit sig skäligen au niveau med tiden. Att få se solen så
tidigt på året, har förut under hela min vistelse i Utsjoki in-
träffat blott en enda gång. Ejellappar, som bott högt på ett
berg, ungefär 15 minuter söder om Utsjoki kyrka, sade sig dock
hafva sett solen redan den 18 dennes. Anmärkningsvärdt är
ock att Lapparne påstodo, att solen denna vinter synts längre
in på November än vanligt.

Dagarna närmast efter den 22 voro klara. Solen steg dag
för dag märkbart högre öfver horizonten. Redan emellan kloc-
kan 6 och 7 på morgnarne förmärktes morgonskymning. Med
ett ord, den årstid var förbi, då man här midt på dagen, äfven
vid klar himmel, ej har det ljusare, än i S3'dligare trakter på



— 663 —

den tid af dygnet, då stjernorna på vinteraftonen börja lysa el-
ler att försvinna på morgonen. En sådan skymning råder dock
här äfven under den allra mörkaste årstiden. Ty jemväl i December
månad har man vid klar luft skymning i 9 å 10 timmar om da-
gen. Men i töcknigt och mulet väder är det naturligtvis mörkare.

Till min stora förnöjelse erfor jag, att renvaktaren, som
för närvarande har sitt tält uppslaget inom Enare sockens grän-
ser, på ett afstånd af 14 mil härifrån, enligt anmodan hem-
sändt åt mig goda korrenar. De ombytas alltid efter 14 dagar
emot andra, emedan renarne ej kunna trifvas och förblifva vid
krafter, om de fängslade länge hållas på samma ställe. Då de
äro lediga från arbete, föras de till mossmark ut i skogen, fast-
bindas der med en 6 aln lång körrem, förlängd med ett ungefär
lika långt rep, vid något träd eller någon buske samt afhemtas
åter följande dag för att användas till hvarjehanda körslor, så-
som att forsla hem bränsle, hö, renmossa m. m. Lemnar man
dem lösa, kunna de nämligen ett par dagar derefter befinna sig
på till och med 15 ä 16 mils afstånd från det ställe, der man
lemnat dem; och råka de på sådana färder ut för vargen, äro
de tillspillogifna. Men då renarne äro fastbundna i skogen,
isynnerhet om någon af dem har klocka på halsen, tar ej vargen
dem, om han ej är gammal, slug och särdeles hungrig. Men
jemte detta försigtighetsmått hänga Lapparne ofta på tjudrade
renar en pels eller andra kläder, på det att de af vargarne må
anses för menniskor; och då äro de vanligen säkerställda emot
anfall af dem.

Då nu renarne hållas sålunda fjettrade under stark köld
och arbeta derjemte alla dagar, blifva de inom två veckor ut-
magra. Men är väderleken blid, uthärda de vida längre på moss-
rik trakt, derest de ofta flyttas från ett ställe till ett annat, så
att de alltid hafva frisk mossa att tillgå. Renar, som redan vid
yngre år vant sig vid att äta insamlad mossa, kunna dock så-
lunda hållas ända till 2 månader på ställen, der de för nätterna
hafva god mossmark att tillgå.

Renen är ett mycket grannlaga djur samt äter, då han är
på fri fot, eller såsom tjudrad ofta får byta om plats, blott de
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öfversta topparna eller kronan af renmossan. Ty endast den är
fri från sand. Ofta krafsar den tjudrade renen på 1/4 dygn bort
det bästa af renmossan, eller ock trampar han under sitt kraf-
sande snön så hårdt till, att han ej vidare får der någon mossa.
Derefter upphör han att söka efter sådan på detta ställe och
begynner att idisla. Då han stått länge på ett ställe, kan han
endast af hungern låta förmå sig att ånyo begynna äta mossa,
som han redan förut vidrört och lemnat. Får han då bland
mossan sandkorn eller annat skräp i sin mun, söker han med
största omsorg att blifva af med det. Hans husbonde, Lappen,
är förvisso icke på långt när så nogräknad i afseende å födan,
som renen.

När renen tröttnar, hyser Lappen öfverhufvud större med-
ömkan för honom än för sig sjelf. När den på resor blir orolig
eller istadig, uttalar han välsignelser och förvåning öfver hvad
som kommit åt Guds lån (Ibmel lahja), i stället för att, såsom
Finnen och Ryssen, vid sådant förhållande utfara i svordomar.
Somliga Lappar äro dock så obarmhertiga mot sina renar att,
sedan de klockan 4 ä 5 på eftermiddagen tjudrat dem ute på
betet, de ej förrän kl. 9 ä 10 påföljande förmiddag afhemta dem
och derefter under arbetstiden på dagen ej sätta dem i tillfälle
att förtära annat än snö.

I Utsjoki, som är en fjelltrakt, der renarne den kallaste
årstiden vantrifvas och derföre då uppsöka skogstrakter, likasom
de om sommaren sträfva till hafsbandet, är renmossan sämre än
på sandåsarne i Enare. Renarne begifva sig derföre vintertid
dit och tvinga Lappen att följa efter. Men det oaktadt äro Ren-
lapparne i Utsjoki, der de utgöra omkring 20 hushåll, mycket
villiga att låna korrenar åt härvarande Fiskarlappar, som äro
dubbelt flera än de förra, utan att af dem fordra någon lega,
och utan afseende derpå att de af ofvanantydd orsak efter några
veckor måste ombytas och, i fall skara om våren inträffar, hvil-
ket för renen försvårar åtkomsten af renmossan, lätteligen gå
förlorade. En dag hade jag besök af en Lappe. Han hade lik-
som alla misslyckats i sitt fiske och behöfde derför köpa mjöl
i Varanger. För att få de för forslingen nödiga renarne, hade han
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begifvit sig till en på 12 mils afstånd belägen renby. Ifrån
skogen, der han afverkat båtvirke, hade han derefter forslat
detta till Varan ger, för att i utbyte deremot erhålla det hehöf-
liga mjölet. Gångbara priset för virket till en båt af 4 1/2 famns
längd, hvilken dimension är den vanligaste, utgör der 4 1/2 våg
mjöl. Räknar man nu ihop hela den vägsträcka, Lappen så-
lunda hade att för ändamålet tillryggalägga, får man till resultat
70 mil, hvaraf han måste färdas 24 mil endast för att afhemta
och återställa de renar han lånat för att kunna få denna i"inga
affärstransaktion utförd.

Då det sålunda är för Fiskarlappen förenadt med så många
omständigheter att begagna lånade renar, föredrager han ofta att
om vintern sjelf släpa fram sitt behof af bränsle, hö och mossa
än att på 12 ä 18 mils afstånd afhemta renar från renbyarne.

Renens värsta fiende, vargen, har under denna vinter före-
kommit ovanligt talrik. Den större eller mindre skada, vargen
genom sina anfall på renhjordarne tillfogar renägarene, beror
dock icke alltid på vargarnes antal, utan älven på den större
eller mindre omsorg, som Lappen ägnar åt uppsigten öfver sin
renhjord. Under detta år, då sjöarne och isynnerhet elfvarne
varit fattiga på fisk, hafva Renlapparne öfverhopats af bränn-
vinsförsäljare, dels eget lands Fiskarlappar, dels bönder ifrån
de inre Lappmarks socknarne, dels ock Norska inbyggare,
hvilka årligen mot nämnda vara af Lapparne tillnarra sig en
otrolig mängd slagtrenar, dem de ej kunna med penningar in-
lösa. Då Lappen sålunda ligger i sus och dus, blir renhjorden
försummad och af den näsvisa vargen förskingrad. Vargen har
dessutom den naturen, att han dödar flera renar, än han för
tillfället till sin föda behöfver, ja, så många han kan, och lem-
nar dem liggande på platsen. Det ges dock vargar, som åtnöja
sig med att förgöra endast en ren för gången, den de då genast
börja att fortära och, sedan de ätit sig mätta, aflägsna sig, för
att återkomma gång efter annan, tills mest hela renkroppen är
uppäten.

Då det lyckas vargar i flock att skrämma bort en del af
en renhjord ifrån väktaren, kunna de på en enda natt nedgöra
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ända till 50 ä 100 renar. Till dagarne fly vargarne upp på
bergen, der de då hvila sig, sarnt ströfva omkring under nät-
terna. En del Lappar hafva under denna vinter genom vargbett
redan förlorat mera än 100 renar, och den rikaste öfver 200.
Tillhopa anses Renlapparne i Utsjoki sålunda hafva härintills i
vinter mistat omkring 1,200 renar. Beloppet är beräknadt i
rundt tal, ty Lappen känner ej så noga antalet af sina renar,
och än mindre hittar han alla dem som vargen nedgjort. Många
hafva väl äfven flytt bort till andra långt aflägsna renhjordar,
hvarifrån de dock återfås, andra åter till vildrensflockar, der de
vanligen förblifva.

Den 23 Januari voro mest alla Utsjoki Lappar åter för-
samlade vid kyrkan. Jag har aldrig förut predikat i så stark
köld. Thermometern visade nämligen — 45° C. Nu började
skriftskolan. En daglig sysselsättning med skriftskolebarnen,
hvilka nu ej voro färre än 13, lofvade förströelse. Orsaken till
detta ovanligt stora antal var, att sistlidne vinter ingen kunnat
admitteras, i anseende till bristfälliga kunskaper. Skolan hölls
i min sal, som för denna öppna fjelltrakt är ett nog stort rum,
och derföre ej kan hållas varmt, då kölden går ned till 40°.
En sådan köld hade vi hela veckan, hvi]ket hade till följd att
jag blef hes, kände matthet, värk i bröstet samt besvärades af
en, i synnerhet om nätterna olidlig hosta.

Jag förflyttade derföre skolan till mitt arbetsrum, men
detta var förenadt med olägenhet ej allenast för mig, utan äf-
ven, och det i än högre grad, för barnen. Första dagen, då jag
hade dem hos mig i kammaren endast två timmar, föll den ena
efter den andra afdånad på golfvet. Ty ehuru i rummet ej var
os, uthärdade de dock ej med den der rådande värmen, hvilken
•ej öfversteg - j - 16° C. Med tillhjelp af de icke angripna ele-
verna ville jag befordra dem, som mådde illa, till sina qvarter.
.Men de hade ingen lust att gå dit, utan kastade sig på drifvan,
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baddade sina hufvuden med snö under utrop af: ,,voi tam pakas"
(ack denna vinter)! Vi hade nu — 44°. Efter 10 ä 15 minu-
ter voro de åter friska. Det förvånade mig emedlertid, att ingen
af dem, oaktadt denna förfärliga köld, hade hosta. Kölden, sade
de, skadar endast fingrarna, då man på vinterresor måste ispänna
flera renar; men värmen om sommaren, se det är en plåga, som
tar på hufvudet och gör menniskan yr.

Den 31 Januari steg thermometern till — 18 och den 1
Februari till — 12°. I anseende till min bröstsjukdom vågade
jag dock icke ens då åka ut med mina renar för att njuta af
frisk luft. Jag hade hoppats att mildare väderlek nu skulle in-
träda, men sistnämnda dag på aftonen sjönk thermometern åter
till — 30°. Min glädje varade alltså ej länge.1)

Här har för öfrigt i denna vinter varit nog sjukligt. Samma
sjukdom har varit på orten gängse redan i tre år. Den är dock
ej särdeles dödande. Den varar för somliga blott några dagar,
för andra ända till 3 å 4 veckor eller än längre tid. Under
dessa kalla dagar har den utbredt sig och varit svårare — kanske
i följd af Lapparnes dåliga rum och sängar. Hvad det kan vara
för en sjukdom, vet jag ej. Att den är smittosam, tyckes framgå
deraf, att få hus finnas, i hvilka den uppträdt, der blott en va-
rit sjuk, — och alla hafva de varit på samma sätt angripna.

x) För detta år äro anteckningarna i allmänhet ganska kort affat-
tade och knapphändiga, utom beträffande observationerna om väderleken,
temperaturen, norrskenen, himlakropparnes läge och himlahvalfvets ut-
seende, det sistnämnda, emedan, såsom förf. säger, de hvilka i sednare
tider begynt fästa mycken uppmärksamhet vid norrskenen hafva stort af-
seende på himlahvalfvets utseende före och under norrskenen. Dessa ob-
servationer, hvilka dessutom, liksom författarens mångåriga iakttagelser
här i samma afseenden, torde tillgodogjorts på annat håll, hafva här, lika-
som i det föregående, förbigåtts, emedan de lämpligen icke hafva sin plats
i detta sammanhang.

Utom nämnda anteckningar har vid utarbetandet af beskrifningen
för 1831 begagnats äfven ett af förf., sannolikt till utgifvaren af ,,Tidnin-
gar från Helsingfors'' (A. G. Sjöström) skrifvet ,,Bref från Lappmarken",
infördt i N:o 29 och flere följande nummer af sagda tidning för år 1831.

Utgifv.
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I få hus hafva dock alla varit sjuka. Sjukdomen begynner med.
värk på något ställe af kroppen, ss. hufvucl, arm, fot, sida, rygg,
axlar o. s. v. Epidemin, om jag så får kalla sjukodmen, har alltså
likhet med flygande gikt, och den har troligen sin upprinnelse af
dessa kalla och högst ostadiga vintrar samt hårda, med hunger
och otjenlig föda förenade år.

Den 5 Februari afslutades skriftskolan. Min krasslighet
gjorde mig nedstämd, och jag kände mig nedtryckt af det ihål-
lande mörkret, i hvilket, enligt hvad en upplyst författare yttrar,
sjelfva förståndet hvilar.

Redan morgonen påföljande dag ankom emedlertid den ena
Fjellappen efter den andra, åkande efter sin ren, för att nästa
dag i kyrkan fira den första Böndagen och derpå följande dag
öfvervara läsförhöret. Han hade alltid efter sig en ren för pro-
vianten, en för hustrun, med eller utan spädt barn, och en för
hvarje af de större barnen, som medföljde. Teno Lapparne
kommo till fots eller på skidor. Enhvar af dem hade äfven
sin ahkio, deri vägkost för mötestiden medfördes. Men i brist
på renar, drog mannen den sjelf efter sig. medan hustrun bak-
ifrån hjelpte till med sin staf. En och annan medförde i sin
ahkio dessutom något spädt barn, hvars dop skulle confirmeras.
Ty de flesta barn blifva i Enare och Utsjoki nöddöpta. De äldre
barnen fortskaffade sig sjelfva. Samlingen vid Gudstjensten den
6 Februari var så talrik att jag hade icke mindre än 78 com*
municanter att betjena.

Natten mot den 8 Februari insjuknade jag med värk i
bröst och leder. .Resan till Enare, som var utsatt till den 9,
måste derföre inställas. Sjukdomen afbröt äfven mina klimato-
logiska observationer. På ett par veckor besökte mig ingen
menniska, och då icke heller tidmördaren sömnen var mig bevå-
gen, föreföllo dessa veckor, sjuk som jag var, högst otrefiiga.
Redan den 19 var jag dock så återställd att jag, i anseende till
den blida väderlek, som sedan flera dagar varit rådande, vågade
mig ut i det fria. Några hundra alnar ifrån prestgården mötte
mig två vargar. De togo väl genast till flykten, men äfven jag
fann mötet obehagligt, hvarföre jag vände om och gick hem till-
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baka. På flera veckor hade jag icke tagit ens så mycken mo-
tion ute i det fria som nu.

En obehaglig post, som en ifrån tinget i Enare återkom-
men Lappe medbragt, framkallade hos "mig ,,långledsnad", hvaraf
jag tidigare under vintern icke besvärats. Till läsning i allvar-
ligare ämnen, den enda förströelse jag hade, kände jag mig
oförmögen, hvarföre jag beslöt mig för att göra excerpter ur
Utsjoki församlings mortalitetstabeller ända ifrån 1749 till när-
varande tid, hvilket arbete dock på 4 dagar var slutfördt.

Den 27 Februari hade åter nästan hela församlingen öf-
vervarat Gudstjensten. Den 6 Mars infann sig deremot blott
en enda person till kyrkan, der Gudstjenst af sådan orsak då
icke hölls.

I anseende till de långa afstånden kan man icke räkna på
att kyrkan hvarje Söndag besökes af allmogen. Det är derföre
vanligt att särskildt utsatta s. k. kyrkomöten till hvar tredje
eller fjerde söndag utlysas. Till dessa möten, som i regeln vara
i minst 2 dagar, inträffa de deremot talrikt. De veta då, när
de kunna träffa h varan dra vid kyrkan och der uträtta sina an-
gelägenheter. Här utbyta Fiskar- och Renlapparne sina produk-
ter mot hvarandras. Vid kyrkan anskaffar man sig arbetsbiträ-
den och annat dylikt. Der får man upplysning om förrymda
renar, hvilka ägaren sålunda återbekommer. Der regleras öfver-
hufvud en mängd verldsliga angelägenheter. Kyrkplatserna benäm-
nas derföre ock marknadsställen, om ock privilegierade markna-
der der ej hållas. De Söndagar, då sådant möte ej sammankal-
lats, äro kyrkobesökarene deremot fåtaliga, och stundom kom-
mer endast en och annan person till kyrkan.

Men på eftermiddagen sistnämnde dag syntes den ena ren-
raiden efter den andra komma utför berget. Kedjan var så lång
att den tycktes aldrig vilja taga slut. Karavanen bestod dock
ej af flera än 10 personer, 6 karlar och 4 qvinnor. Men då
hvar karl hade, utom sin pulke, 6 ahkior, d. ä. 8 renar, och hvar
qvinna en pulke och 4 ahkior, d. ä. 6 renar, blef kedjan, då re-
narne äro fastade med en töm af två famnars längd vid den
föregående ahkion, nog lång. De voro Karasjoki Lappar, hvilka
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voro på väg till Varangerfjorden för att i Mårtensnäs tillhandla
sig mjöl, salt m. ni. i utbyte mot smör, renhudar, lappskor, lapp-
muddar (pelsar af renskinn), renhorn, renkött och annat dylikt,,
som de medförde.

Ifrån handelsplatserna vid Varangerf jorden köpa, såsom
bekant, äfven våra Lappar sina förnödenheter. Enligt den fordna
octrojstadgan hade Utsjokiboerne lika rätt att handla på de
Kongl. handelsställena i Finnmarken som landets egna under-
såtar, dock så att handelsföreståndarene ej fingo åt de först-
nämnda utlemna varor på kredit. Sednare blef denna handel
för Utsjokibon mindre fördelaktig. Men enligt den sednast af-
slutade handelskonventionen emellan Ryska riket, å ena sidan,
samt Sverige och Norrige på den andra, äro Utsjoki- och Enare-
boerne berättigade att idka byteshandel direkt med Ryska far-
t}^g, som komma från Hvita hafvet till den del af Varanger-
fjordens stränder, som före 1826 års gränsreglering voro inbe-
gripna i de s. k. Faellesdistrikterna, äfvensom till utloppet af
Pasvigelf *), hvaraf en stor lisa för dessa fattiga menniskor torde
kunna förväntas. Ty en allmän klagan var att Köpmännen här
fordra för sina varor alltför högt pris och betala för Lappens
endast obetydligt, medan Köpmännen å sin sida yttra missnöje
öfver att befolkningen drifver smyghandel med Ryssarne.

Prislistan å en del nödvändighetsartiklar, såsom mjöl, gryn
m. m., uppläses och granskas visserligen årligen vid de Finn-
markska tingen, och sådana varor kunna derföre fås för antag-
liga priser, om varan betalas kontant. Så t. ex. kunde man
köpa en våg mjöl för 96 sk. sp., hvilket ej gör stort mera än
1 sk. för Norsk mark, motsvarande 1/2 Sv. skålpund. Men då
allmogen ej köper för penningar utan för varor, nödgas den aflåta
dem till vanpris. Sålunda kunde för en våg mjöl fordras 4 ä 5
våg rensad torsk. Köpmännen försvarade sig dermed, att det ju
stode enhvar fritt att köpa kontant, blott hon icke stode i bok på.
,,handeln". Men få funnos, som icke stodo i bok. Priserna på

J) Jfr art. VIII i konventionen af den 14 (26) Februari 1828 och
samma art. i konventionen af den 11 (23) Juni 1834.
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kaffe, tobak, socker och läder m. m. voro ända till öfverdrift
höga. Men dessa varor, sade Köpmännen, voro de icke skyldiga
att för stadgadt pris hålla allmogen tillhanda, utan kunde allmo-
gen underlåta att köpa dem, om priset föreföll att vara för högt.
Jag var en gång närvarande vid ett ting, der dessa ämnen, v
följd af allmogens klagomål, voro föremål för undersökning. Na-
turligtvis är det dock endast Norska undersåtar, som hafva rätt
att i dessa frågor föra klagomål.

Trafiken i Varangerfjorden är ganska lin1 ig om sommaren.
Fartyg hvimla i alla fjordar, af utländska mest Hyska. Stun-
dom kan man endast i Vadsö hamn räkna ända till 20 främ-
mande fartyg. Men redan i September äro de borta. Under Oc-
tober och isynnerhet November hindra mörkret och stormarne
alla färder på sjön. I December flyta isstycken öfverallt, och de
mindre vikarne beläggas med is. På denna står den fattige om
vintern och metar fisk ifrån hål, som han huggit i isen. På en
timme kan han då ofta få så mycket torsk, som han bryr sig
om att föra hem. Detta får han göra sjelf. Ty inga dragare
lika litet som vägar finnas på orten.

Rikedomen på fisk är i Varangerfjorden outtömlig. Jag
var en gång i tillfälle att bevittna en fångst, som gränsar till
det otroliga. Man hade kastat ut en not, der ett fiskstim vän-
tades gå fram. Så skedde äfven. Sedan de fyra båtar, som
voro ute, först fyllts med fisk, skickade man efter flera. Ytter-
ligare 8 båtar fylldes ur detta enda varp, och ändock lemnades
ofantliga qvantiteter obergade, emedan flera båtar icke funnos
att tillgå och man dessutom ansåg så mycken fisk icke kunna
,,skikkeligen" ansas i brist på torklafvar och salt. Jag beräk-
nade fångsten till 1,600 Pud rensad fisk, i värde motsvarande
1,600 Rbl B:co eller 400 Pud mjöl. De båtlag, som skyndade
till hjelp, fingo enligt ortens sed hälften af den fisk, de upptogo.

På samma resa — det var år 1822 — var jag ock i tillfälle att
i Varangerfjorden se flera hvalar än någon annan gång förr el-
ler sednare. Jag var på väg till Vadsö. Ting skulle der hållas,
och en mängd båtar följdes åt. Hafvet var spegellugnt. Man
pratade och skämtade, och stundom rodde man i kapp. Men i
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ett nu uppstod allmän tystnad. Den ena hvalfisken efter den
andra begynte att höja sin kolossala rygg öfver vattenytan. Så-
som holmar flöto de på sjön. Under ängslig uppmärksamhet
sökte man följa med ögonen deras kurs, och man begynte att
styra båtarne emot den del af fjorden, der man antog att de ej
skulle visa sig. Värst var att det just nu var deras parnings-
tid, och att de derföre ej höllo stadig kurs. De fortforo att
höja och sänka sig i vattnet, en del på något afstånd från våra
båtar, andra ganska nära dem. Jag märkte att flera personer
gerna skulle gått i land, om sådant funnits närmare än fallet
var. Jag yrkade derpå. Men en del sänkte sina mössor i haf-
vet, andra klädde af sig sina bälten och läto dem flyta på vat-
tenytan, och alla dessa försäkrade att ingen fara vore på färde.
Ty deras mössor hade bräm af bäfverskinn och vid deras bälten
voro bäfvertänder fastade. Hvalfisken säges nämligen hafva så-
dan vedervilja för den lukt, som bäfvern utsprider, att den flyr
från hela trakten, om man kastar i sjön något, som härflyter af
bäfver; och förföljer den en båt, påstås den genast vända om,
då något af bäfver doppas i sjön. Jag kunde så mycket mindre
bestrida riktigheten af denna erfarenhet, som jag i sjelfva verket
såg hvalarna aflägsna sig från oss.

Deras lek var högst intressant att åse, isynnerhet sedan
man blifvit öfvertygad om att vi voro utom fara-. Man såg
huru hanarna närmade sig honorna, ofta i nästan upprat ställ-
ning. Då de möttes sänkte de sig i djupet, hvarifrån andra
åter höjde sig upp. En del, troligen sådana, hvilkas parnings-
tid redan var förbi, sprutade ut väldiga vattenstrålar till 30 å
40 fots höjd. Liksom andra djur, äta hvalarne icke under par-
ningstiden, men äro derefter glupskare än vanligt; och denna
vattensprutning eger rum hufvudsakligast medan de äta. Ty då
de sluka hvarjehanda fisk, som de öfverkomma, medföljer alltid
en mängd vatten, h vilket de sedan genom två i öfre käken be-
fintliga andhål blåsa ut högt upp i luften, der det nedfaller i
form af regn. Sådana strålar tycktes de kasta alltid efter några
hundra fots färd, hvilket bevisar att tillgången på fisk var rik-
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lig. Då vi hunnit till höjden af Mårtensnäs, upphörde de att
visa sig, och det ståtliga skådespelet var förbi.

I de till Vadsö pastorat hörande tre kyrkogällen Vadsö,
Vardö och Naesseby äro invånarne, med undantag af några Ren-
lappar, hvilka om sommaren vistas på östra sidan om Varanger-
fjorden och om vintrarna uppehålla sig på fjelltrakterna åt Enare
och Utsjoki sidan, uteslutande fiskare. Ty Var an gerfjorden är
rikare på torsk och annan hafsfisk än de flesta andra fjordar.
Orsaken till denna större rikedom på fisk derstädes anses vara
den, att ingen större elf faller ut i denna fjord. Ty saltsjö -
fisken anses undvika sött vatten.

Såsom redan antydts, fås der tidtals så mycket fisk, som
fångstmännen kunna föra i land; och då är äfven välmågan all-
män. Man kan derföre träffa på Norrmän, hvilka ej äro annat
än fiskare och likväl för sitt årsbehof köpa, utom något thé,
en våg eller 45 Svenska skålpund kaffe, och socker i förhållande
dertill. I sin torfbeklädda hydda sofver en sådan man i en med
ejderdun bäddad säng, och i hans förstuga finner man under goda
tider så många mjölmattor uppradade att de ej kunna af famil-
jen under ett år förtäras.

Men utfaller fisket någon sommar dåligt, är eländet stort
och man lefver på kredit, beviljad af Köpmannen, hvilken man
sedan icke alltid har så lätt att blifva qvitt. Ty fiskaren kan
då icke ens de fyra sommarveckorna fritt disponera öfver sin
vara, utan måste aflåta den åt Köpmannen till vanpris. Då
tvingar nöden fiskaren att äfven den kallaste vintertiden idka
fiske, hvilket är icke allenast högst besvärligt, utan äfven våd-
ligt för hälsa och lif. Ty ehuruväl största delen af kroppen
då är beklädd med smordt läder, så kunna dock åtminstone hän-
der och armar icke aktas för väta, isynnerhet af dem, som upp-
draga refvarna och upptaga fisken. Under det ständiga mörkret
är man i fara att förvillas bland drifisen och få sin båt krossad
af densamma. Sådant har ock mera än en gång skett, hvarvid
fiskarene, om räddning icke mellankommit, förgåtts eller anträf-
fats med förfrusna lemmar.

43



— 674 —

I hvarje hushåll har man sällan mera än en ko, hvilken
födes med renmossa, hafstång och fisk. I sina torfkojor, hvilka
hos Norrmännen ofta äro invändigt beklädda med bräder eller
klen stock och försedda med spisel eller jernugn samt åtmin-
stone ett litet fönster, men hos Lapparne sakna hvardera, bjuda
de till att om vintern underhålla åtminstone några graders värme,
hvilket kan lyckas, om råttor och möss under sommaren icke
gräfvit alltför många och stora ihåligheter i torfväggarne. I dessa
kojor hvimlar det af ohyra och råder stor osnygghet. ' Ty utom
den mängd menniskor, som bo i dessa små kyffen, inhyses der
icke sällan äfven något kreatur. Hos Lappen är det derigenom
ännu sämre än hos Norrmannen, att sol- och dagsljus kunna in-
tränga i kåtan endast genom rökhålet i taket.

Den årliga afgiften till Kronan är för Lappallmogen här
endast undantagsvis under en Rdr specie; men sällan betalade
någon ända till 3 Rdr.

En Norsk Speciedaler motsvarade här den tiden 4 Rubel
B:co eller 3 Rdr 16 sk. Rgs, hvilket var priset på ett skålpund
kaffe. Priset på ett Norskt skålpund (= 11/4 Sv. skalp.) socker
var 4 ort (1 ort = 24 sk. Dansk courant eller 8 sk. Svensk spe-
cie). Ett skålpund tobak kostade 2 ort 16 sk., en våg (= 2
lisp. 4 marker) mjöl, såsom redan sagts, 4 ort o. s. v. Allt detta
i kontant handel.

Lappen, som ej har förtroende för sedelmynt och ej vill
utgifva sin Specieriksdaler, så länge han har något annat, drif-
ver endast byteshandel. För en våg mjöl gaf han då ett större
renskinn eller en våg saltad lax och lika mycket för en våg salt.
För ett odinärt räfskinn kunde han tillbyta sig 3 våg mjöl.

Tillträdet till Varangerfjorden, af Lapparne benämnd Var-
jag-vuodno, är för Utsjoki Lapparne absolut nödvändigt. Derför-
utan kunna de icke subsistera. Genom fiske der har en stor
del af dem sin utkomst, och de som förblifva hemma, afsätta
sina varor till vid densamma belägna orter och till der liggande
Ryska fartyg.

Befolkningen vid Varangerfjorden är icke ringa. Der bo
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omkring 300 fiskarefamiljer, af hvilka många ej förstå hvar-
andras tungomål. Ty de tillhöra flera olika nationer. 1)

Den 11 och 12 Mars anlände Lapparne åter talrikt till
kyrkan. Grudstjenster höllos den 13, 14 och 15, hvarefter och
sedan äfven åtskilliga andra förrättningar verkställts, vi alla skil-
des åt den 16, då jag afreste till Enare, dit jag anlände den 18.
Jag hade på denna resa lyckan att få tillbringa begge nätterna
i varmt rum. Ty för nattläger på drifvan, som förut icke bekom
mig illa, har jag numera den största respekt.

Till Ghidstjensten i Enare den 20 Mars hade församlingen
talrikt infunnit sig. Med en resande ifrån Sodankylä fick jag
då äfven emottaga tidningar för tiden från årets början till och
med den 3 Februari. Dagen måste användas för allmogens räk-
ning, och avisornas läsning derföre uppskjutas till natten. Af
dem framgick att den politiska ställningen i Europa nu var en
helt annan än i slutet af November föregående år, då jag från
Helsingfors afreste hit.

Efter afslutad Gudstjenst den 20 vigdes 4 brudpar, hvilka
på eftermiddagen samma dag här firade sina bröllop, hvar i sin
kyrkstuga. Omkring kl. 4 e. m. hade förrättningarne i kyrkan
afslutats och vid 6-tiden voro bröllopsgästabuden i ordning.
Anrättningarna utgjordes af kokt renkött och ,,kakku" (på kol
gräddadt bröd) jemte smör, hvilket för sådana tillfällen uppkö-

*) I noten å s. 95 har anmärkts att manuskriptet till beskrifningen
af året 1822 gått förloradt. Det har sedermera genom en tillfällighet
kommit till rätta. Den lucka i beskrifningen af sagda år, som finnes å
s. 127, var der fylld. Ur detta manuskript har det mesta af hvad här of-
van under året 1831 anförts om Varangerfjorden blifvit taget. En öfver
samma fjord af förf. på franska språket affattad beskrifning, som enligt
ett i behåll varande brefkoncept år 1826 tillsändts öfverstelöjtnanten Gal-
jemin, den förut nämnde deltagaren i nämnda års gränsereglering, har
deremot icke anträffats i författarens manuskriptsamling. Under några
af de tidigare åren ingår dock här ofvan åtskilligt i samma ämne.

Utgifv.
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pes hos nybyggaren. Ungkarlen jemte hans närmaste fränder
inbjuda till sådana tillfallen så mycket folk, som den lilla trä-
hyddan inrymmer. Bakom bordet sätter sig det unga paret, och
af de äldre gästerna så inånga som der kunna få plats. De
öfriga förblifva på stående fot. Måltiden inledes med en sup
brännvin, och ytterligare en sådan bjudes under densammas fort-
gång. Då den afslutats, serveras åter i mon af tillgång bränn-
vin, som kringbäres af två marskalkar, hvarefter alla de närva-
rande aflemna gåfvor, hvilka af marskalkarna frambäras till
brudparet. Sedan man derpå tackat Gud för maten och sjungit
några verser ur psalmboken, tacka gästerna brud och brudgum
för välfägnaden, och desse gästerne för gåfvorna. Nu begifva sig
gästerna bort. Derefter inkallas nya gäster, hvilka förplägas på
samma sätt, och äfven i öfrigt iakttages med och af dem samma
ceremonier som nyss nämnts. Någon gång inkommer ännu ett
tredje lag. Såväl i Utsjoki som i Finnmarken är tillgången vid
bröllop densamma som här, dock att, om brännvin serveras till
öfverflöd, derstädes, i synnerhet hos Tanaelfsbon, går mindre
städadt till än här.

Musik utföres aldrig vid dessa tillfällen, ty sådan förekom-
mer ej hos Lapparne. Ingen brudsäng bäddas. Ty de unga
makarna t}rckas till en början vara generade för hvarandra,
hvarföre brudparen icke sällan ligga den första natten på snö-
drifvan utanför kojan, såsom läsaren ock redan en gång funnit.

Dessa bröllop inträffade under fastan, hvarföre ej heller
grannlåter nu voro synliga. Men eljes hör det till ståten att
vara omgjordad med ett ungefär två tum bredt läderbälte, så tätt
besatt med förgyllda qvadratiska silfverplåtar, utsirade med blad-
verk, att sjelfva remmen ej är synlig. Sådana bälten bäras af
både män och qvinnor och utgöra ofta bröllopsgåfvor. De fat-
tigare, såsom Enareboerne, hafva plåtarne af tenn och tillverka
dem sjelfva. För öfrigt ikläder man sig sin bästa drägt. Den
utgöres af en kaftan af färgad vadmal eller kläde, hvars krage
är broderad med silfver- eller tenntråd eller med färgadt garn.
Nu var enhvar klädd i sin enkla, men dock rena vadmalsrock
eller i ny renskinnspels.
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Jag har mången gång tänkt derpå, hvad som kan vara or-
saken till, att Tanaelfsboerne merendels äro mindre ordentliga i
sitt lif än Fjellapparne i Utsjoki. Af fattigdom kan det ej här-
röra. Ty Enareboerne, ehuru de fattigaste af alla våra Lappar,
äro dock tillika de ordentligaste. Men Tanaelfsboerne äro ej
heller alla rena Lappar, utan många äro afkomlingar af brotts-
lingar, hvilka flyttat hit ifrån sydligare orter, mest från Fin-
land, och här gift sig med Lappskor. Åtskilliga af dem tala
derföre ock ännu Finska jemte Lappska. Deras olater kunde så-
lunda bero på ärfda anlag.

Den 21 Mars afreste många hem för att likväl återkomma
till Mariedagen. Åtskilliga blefvo deremot qvar vid kyrkan för
att invänta Påskhögtiden, som inföll en vecka efter sistnämnda
dag. Med dem förrättades alla dagar morgon- och aftonbön, och
deremellan följde de uppmärksamt med vid undervisningen af
skriftskolebarnen. Deras enda sysselsättning i öfrigt var att
hvarje dag ifrån skogen hemföra furuklabbar, hvaraf de använde
barken i förening med litet kött eller fett till föda och veden
till bränsle.

Den 25 Mars, Mariedagen, var församlingen åter talrikt
tillstädes vid Gudstjensten, likaså den 26, då första Böndagen
firades, äfvensom under Påskhelgen.

I Enare församling har under denna vinter sjukligheten ej
varit så stor som i Utsjoki. Sex af församlingens medlemmar
hade dock under sistförfiutna sommar funnit sin graf i Ishafvets
kalla böljor. Deras afgång är så mycket mera att beklaga, som
de voro män i sin kraftfullaste ålder, hvilka der idkade fiske
för att draga försorg icke blott om sin egen, utan äfven om
ålderstigna föräldrars och behöfvande syskons utkomst.

Strax efter Påsk afreste jag från Enare, dock icke till
Utsjoki, utan söderut. Jag lemnade då för sista gången Lapp-
marken och skildes sålunda från ett folk, hos hvilket jag aldrig
rönt annat än uppriktig välvilja. Jag var redan då inom mig
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fast besluten att på inga vilkor mera återvända dit. Ty jag
hade funnit, att mina läkares varningar sistförlidna höst skulle
förtjenat fullt beaktande, och att min hälsa icke vidare tillät
mig att betjena det goda folket här uppe. Jag kände mig öd-
mjukt tacksam mot Försynen för de många lyckliga dagar, jag
tillbragt i vår yttersta nord, för den erfarenhet och den insigt
i det menskliga lifvets olika förhållanden, jag der förvärfvat mig,
likasom ock för det att jag i så lång tid kunnat der bevara lif-
vet. Ty på de resor det åligger Kyrkoherden att årligen verk-
ställa, så länge vården om både Utsjoki och Enare församlingar
ankommer på honom ensam, är han städse utsatt, utom för risken
att förlora sin hälsa, äfven för faran att omkomma, vare sig ge-
nom drunkning, svält eller köld.

Ehuru nöjd att få lemna denna i många afseenden vanlot-
tade bygd, skildes jag dock med djupt vemod och uppriktig
saknad från orten och mina församlingsbor, hvilkas vänskap och
förtroende jag tror mig hafva vunnit. Ty såväl tidigare som
äfven nu erfor jag många bevis derpå såväl i Enare som i
Utsjoki.

Måtte mina kära församlingsbor der uppe länge kunna bi-
behålla sina enkla seder, sitt oskuldsfulla åskådningssätt och sin
fromma barnatro. Ty med de ringa naturförmåner, deras karga
land och dess stränga klimat erbjuda, kunna de, äfven under
mera utvecklade förhållanden, endast då lefva lyckliga.

Den Allsmäktige beskydde dem och bevare dem och late
det himmelska ljuset lysa klart i deras hjertan och der sprida
mera värme än det naturliga ljuset skänker deras yttre men-
niska.
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Tillägg" af utgifvaren.

Huru angripen författarens af naturen starka hälsa slutligen blef
i Lappmarken framgår af två bland hans efterlemnade papper anträffade
originala läkareintyg, hvilka utgifv. ansett sig kunna här meddela.

De äro af följande lydelse:

«Kyrkoherden i Utsjoki Herr Jacob Fellman har, enligt tjenstför-
rättande Provincialläkaren i Uleåborg, Med. Doctoren och Riddaren, Johan
Herman Cargers Attest af den 22 sistlidne Martii, i många år varit be-
svärad af flygande gikt (arthritis vaga), och deremot, enligt bemälde Läka-
res ordination, begagnat behörige Läkemedel, samt om sommaren 1*827 un-
der en utländsk resa nyttjat tjenliga bad och mineral vatten, hvarigenom
hans helsa till det mesta blifvit återställd; men sistlidne vinter har han
åter blifvit ansatt af en svår bröstsjukdom, yttrande sig med hosta, hes-
het, upphostning och värk i bröstet, som i längre tid skola fortfarit, men
efter begagnade medel aftagit: i anledning hvaraf merbemälde Doctor gör
den slutsats, att anledning vore att befara, det hans bröstsjukdom blir
obotlig, om han nödgas ännu fiere vintrar vistas i Lappmarken. — Under
sommaren detta år har han åter begagnat brunnskur och saltsjöbad jemte
behöriga Läkemedel, genom hvilka medel hans bröst väl är skäligen för-
bättradt; men då hans giktplågor ännu i betydlig mån fortfara och an-
sätta flera kroppsdelar, och det vid väderleksförändringar med fördubblad
styrka, samt då han genom fiera år ådragna förkylningar i det svåra
Lappska klimatet blifvit till sin physik försvagad, och således Ur lätt un-
derkastad nya förkylningar, och i följe deraf svåra anfall ä dess helsa,
äfventyrliga för dess lif, anser jag, vid öfvervägande af allt detta, i en-
stämmighet med Doctor Carger, honom ej kunna utan fara för helsa och
lif åter vidare blottställa sig för berörde klimats .vidriga inflytanden under
de kalla årstiderna, åtminstone så länge, tills hans helsa blifvit i det hela
mera stadgad genom längre tids bruk af erforderliga medel. Bestyrkes
med Läkare Eden och denna försäkran: Så sant Gud mig hjelpe till Lif
och Själ. Helsingfors den 4 October 1830.

Matthias Kalm.
M. D.

(sigill)."

BKyrkoherden i Utsjoki Herr Jacob Fellman, hvilken igenom mång-
årigt vistande i Lappmarken ådragit sig flygande gikt (arthritis vaga), har
för att frälsa lif och hälsa varit nödsagad, att de sista åren emot den
varmare årstiden, då hans tjenstebefattning medgifvit att vistas utom sitt
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Pastorat, anhålla om vederbörligt tillstånd att företaga resor till varmare
nejder för att begagna tjenliga bad och mineralvatten, igenom hvilkas
nyttjande värken i lederna väl minskats, men hans bröst har de sista två
vintrar lidit mycket, och besvärades han i början af sistlidne December
till den grad af denna bröstsjukdom, att han icke utan fara för vådeliga
följder till lif och hälsa då begaf sig till Lappmarken, hvarest han oaktadt
ständig värk i bröstet och hosta sökt uthärda sista vintern, men för,att
icke förlora all förhoppning om sin hälsas återställande har han nu nöd-
gats infinna sig i Uleåborg för att erhålla nödiga Läkemedel, och är han
i anseende till denna sin bröstsjuka och i vinter förökad nervsvaghet i
behof af en längre tids tjenstledighet, på det han äfven i sommar finge å
passande ort begagna tjenligt mineralvatten och Bad till sin hälsas för-
bättring: Sådant varder edeligen intygadt: Så sant mig Gud hjelpe till
lif och själ. Uleåborg d. 3 Maj 1831.

Joh. Herm. Carger.
Medic. Doctr. Chirurg. Mag. tjenstf.

Prov. Medicus, Riddare etc.
' (sigill)."

Anmärkning-s värdare tryckfel:

S. 25 r. 15 o. s. 84 r. 20 står: Perke läs: PesU
S. 29 r. 3 står: Bjélga läs: Bjega
S. 31 r. 2 står: Wurddagak läs: Wuoddagalc
S. 54 r. 22 står: Larm anus läs: Larus canus
S. 84 r. 20 står: Wurlabba läs: Wuolldbba
(Alla förenämnda fel äro inkomna från den äldre upplagan.)
S. 108 r. 24 står: erio läs: eriox
S. 131 r. 24 o. 25 böra orden: Itubus arcticus (åkerbärsblomma) föregå

ordet Serratula
S. 187 r. 32 står: men de, läs: men af dem
S. 337 r. 8 hafva efter ordet Nordcap bortfallit orden: till Dvina
S. 364 r. 1 står: uppför läs: uppförd
S. 502 r. 34—35 står: Kardevanga läs: Kor disvar ga
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