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I. 

Inledning. 

Forsta impulsen att resa till Sibirien gaf mig 
numera aflidne pastorn vid liinefangelset i Abo, 
Udelius. Da jag hosten 1880 vistades en tid i 
Abo, triiffade jag sagde Udelius flere ganger. Vid 
ett tillfci.lle sade han: "Du maste resa till Sibirien 
fOr att taga vard om vara arma ofvergifna lands
man darborta. Jag hal' sjalf mycket tankt pa att 
resa dit, men du ser ju att jag knappast orkar 
skota min nuvarande liittare tjenst; och da Gud 
gifvit dig en god helsa och stark kropp sa iir det 
din pligt att fara dit ut." Dag pa dag infann han 
sig och framstiilde samma onskningsmal. For att 
kraftigare beveka mig til1 att behjiirta hans upp
lJ1aning, inbjod han mig till fangelset. Dar lat han 
:n fran Sibirien fOrrymd deporterad beratta, huru 
hectrofligt det stod til1 bland finnarne i Vest Sibirien. 
iVlannen i fraga beriittade da om sakerna, sasom 
dv i viirkligheten voro. Forsamlingstillstandet beskref 
lum i nog morka farger. De yttre lefl1adsvilkoren 
Imll1stiilde han diiremot sasom sardeles goda. 

."·'·.t- n.r i Sibirr"cJt. 1 
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Pavarkad af alt detta kande jag mig snart stamd 
fOr en resa till Sibirien. Det galde numera blott att 
ofvervinna det motstand, som jag hade att vanta 
af dem som stodo mig narmast. Sedan emellertid 
detta motstand gifvit vika oeh min hustru blifvit 
ense med mig om planen, reste jag hosten 1882 in 
till Helsingfors, samt anmalde mig hos vederborande 
sasom villig att resa till Sibirien, fOr att blifva 
sjalasorjare fOr finnarne darstades. Tjensten hade 
namligen efter pastor Rosehiers hemkomst 1i:l79 flere 
ganger anslagits ledig, utan att nagon sokande 
anmalt sig. I Senaten fiek jag hora, att vidtom
fattande fOrandringar betraffande prasttjansten i Sibi
rien voro a bane, hvilka forandringar nu vantade 
pa Hans Majestats stadfiistelse. Sa skulle pastorns 
bostad ieke mera bli kolonin Werehne Suetuk i 
Ost Sibirien, utan Omsk i Vestra Sibirien, oeh pastorn 
skulle komma aU betjana ieke blott finnarne i Jeni
seiska, utan afven de i Tobolska oeh Tomska guver
nementena. Stationsorten skulle val blifva angena
mare an fOrr; arbetet oeh modorna daremot iifven 
flerfaldigt fOrdubblade. Men i anseende dartill hade 
oeh tjanstetiden blifvit fOrkortad. Efter fern ars 
tjanstetid skulle folja raU till befordran i hemlandet, 
om man onskade atervanda, medan fOrut enahanda 
forman kunde paraknas fOrst efter fern ton ars tjanst
goring. Denna fOrandring, i fOrening med fOrbaUrade 
ekonomiska lonefOrmaner fOr den nya pastorn, gjorde, 
att jag numera ej betraktade en flyttning till Sibirien 
som en uppoffring. Efterat fiek jag likval erfara 

Inledni"g. 3 

"I dl: formaner som atfOljde tjansten, 1,COO rubel 
It til i ilret, ej motsvarade billigaste ansprak fOr en 
I'" bnmhct och vistelse i en fOrbrytarekoloni under 

II (Id af 15 ar. 
I }(,;n nya fOrfattningen, som bestamde de fOr

1'llIllIIdu vilkoren fOr pastorn i Sibirien, utkom den 
t1('uvlllbcr 1884 och tjensten anslogs ledig i 

I, Itilidri Illilnad fOljande al'. 

1':I(vr aU i tre manaders tid hafva atnjutit 
li;;11 IIt'd1l',hd i oeh fOr inlarandet af ryska spraket, 

il I, ()('II (Thull jag pastorstjansten fOr finska fangar 
III hi, oI"III',[<.;r i Sibirien samt afreste pa sommaren 
IH~~. Idl Sihiricll, Iwars namn Dar en sa sorglig 
Iii 1111', ill",' 1>111(1 i vtml utan afven i alla andra 

1'111 "I'""" "11111. Pi'l lIppmaning fran manga hall 
h'lI I"r Ihil IlI'd',hifvit mina intryck fran min vistelse 

It 11/"111 11111\11 Il",I'1' i Sihil'ien. Da arbetet uppstatt 
il!'llI illl dlllllHIIIIII/',11 Ilppslltscr och anteckningar 

1I11.\' I III Itilltl IIf i',I', si't hill' dct varit omojligt 
II ,1'01,,,1\""1111., 1I1I'~1l1 Iwll, SOI11 oek aU undvika 
IIUllli 'itll"'1 1,111, It 11('11' 1'.iilll\l'l' hcri'rda. Har 

, ~I~, ,I . Lddllllgdl, hvnrllf cn del 
II i ,:111, d,ll 11.1111111;111', 1\l11111at vi.icka 

il' iil!lllli I ',i1,IIII'1i ,"'1, 1Ii'll\ot skingra 
1IiIIiH,'ljI,lll. "111 111.111 Jlldl "Ill ddta land, 

1 IlIldl!illftid iill'd 10,,1"11 "11111\('[, 
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II. 

Resan till Omsk. 

Den 6 juli afreste vi thin Abo med angbaten 
Wasa, Vadret var det harligaste under resan till 
S:t Petersburg. I Helsingfors okades vart sallskap 

med en anforvandt, froken Fontell, hvilken fOljde oss 

till Sibirien, Da min bror yttermera slot sig till oss 
i S:t Petersburg, sa vora vi fern fullvuxna personer, 

tjanstejungfrun inberaknad, och tvenne barn. 
I Petersburg drbjde vi i och for sarskilda fOr

beredelser en vecka, Salunda besokte jag hal' mini
sterstatssekreteraren, hvilken med vanlighet och 

tillmotesgaende mottog mig, Han lat underratta 
inrikesministern att jag var pa vag till Omsk. Han 
erbjod sig afven att genom nara relationer anskaffa 
mig ett privat rekommendationsbref till general

guvernoren i Omsk. Dessutom gjorde hans excellens 
sig modan att personligen besoka generalkonsistoriet 
i S:t Petersburg, hvarifran .han utverkade at mig 
ett rekommendalionsbref till generalsuperintendenten 

Jiirgensen i Moskwa, Vid fOrnyadt besok hos friherre 
Bruun talade han mycket och med intresse om min 

",,,' .~.". 

Resan till Omsk. 

Illil'vande verksamhet. "Isynnerhet ber jag er att 
11'1((,: trottna vid detta arbete, ehuru det nag ofta 

1"llIlmcr att bli svart", sade han; samt tiIlade vid 

I hlwdct: "Gud hjelpe er! och behbfver ni nagot, 
'I Iwn ni skrifva till mig enskildt." 

I)tl jag sedan kom till Omsk, hade underrattelse 
filii lIlin fOrestaende ankomst redan anIandt till alla 

IllillL'lsviirk darstades och generalguvernoren pa orten, 

1\l111'lIkon"ki, bad att jag skulle yanda mig till honom 
11111 Ilill~r:t svllrigheter yppade sig. 

Ilnl(en kom da vi maste taga afsked af vara 
[111'1(11 viillner och lamna Petersburg. Ehuru vi 
I 1111111111 1ill ~.;t:tti()ncn, fran hvilken afresan ofver 
\1,,1,\111 ',Iwlk: ,o.;ke, en halftimme fOre tagets afgang, 

III" ""d, Ili\o.;lan alia platser upptagna, innan vi 
1111111111 1,,,1'" hiljl'lll:r nch fMt var packning inlamnad. 
l'lIwll"lild 111'111;ldl' vi L:j blifva efter och under rarden 
I" l"I,Ir', II '1IIIilln plat~;er, orn ock utrymmet till en 

it,'ljlllil \ III Il"I'~ I~IIII\'I, ViigCl1 Illcllan S:t Petersburg 
1""1,,\,, ,II' l\f'l','" 1'111111 Illig, men saknar dock 

'"1Wil,hll/; (:1111'1\('1' :11' IUl1ll1liga lof
1,,"'1,,1 11111111 \'i'II'1I hlidmr bade 

1.111111 HI' III"iklt:n sil. vid
,,1\,>1'\1((1,1111 111'1'11 I<yl'l(ohyar pll en 

I ,liijlll;i",oIll1i1 ,111l j:illllia ach man 
1"11 li~H\'III!J1 p,l ,II'II\' l'I'l 1I1ii.llidsstationema 

II .1111-;11.111 Illill I"l' g()dt pris. Allt ar 

I(lillllHl, 1,1\(, Id"ll i matsalarna, utan 

1,,1111, 11\ i11'1l ,\111', I'll. pal' stallen besag, Pa 
'ilk'il dill II'illlillll;dll ;lIlriiltningar till olika pris 
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oeh i sarskilda grupper. Prisen aro angifna pa en 
vid anrattningen lagd papperslapp. Vid de fiesta 
stationer sW. barn oeh gummor, som bjuda ut mjolk. 
De betinga sig 4 a 5 kopek fOr butelj. De fiesta 
resande medfOra egen matsaek oeh ata i kupeerna, 
samt forse sig med mjolk vid stationerna. 

Till Moskwa kommo vi k\. 9 f. m. den 18 juli 
oeh togo in pa hotel Le Nord, ieke langt fran 
Petersburgska jarnvagsstationen. Dar hyrde vi ett 
storre rum, afplankadt till tre mindre, fOr 2 rubel i 
dygnet. Detta pris val' det vanliga fOr rum pa 
hotel dar vi under var resa intogo. Har bar dock 
tillaggas, att den resande far sjalf besta sig sang
kliider. Vi nodgades droja nagot i Moskwa, ty jag 
hade att besoka generalsuperintendenten Jurgensen, 
tiIl lwars stift alia lutheraner i hela Asiatiska Ryss
land hora. Tyvarr val' doek generalsuperintendenten 
bortrest, oeh det uppgafs, att han icke skulie ater
komma fOrran efter tvanne veekor. 

Sekreteraren i konsistoriet, Hasselbladt, yttrade 
sin ledsnad darofver att generalsuperintendenten nu 
val' borta. )vled pastor Roschier var det missfOr
stand pa missfOrstand" , sade han, "ty vi Iwmmo i 
personlig beroring med honom fOrst pa hans ater
resa fran Sibirien." Han trodde att det hade varit 
battre om finska pastorns stationsort blifvit en annan 
an Omsk, hvarest allaredan en luthersk pastor bor. 
Jag sade, att Omsk bIifvit valdt till stationsOit darfOr 
att de fiesta finnar bo dar omkring. "Hvad nytta 
hafva for ofrigt vara finnar af en pastor, som ieke kan 

-~_:;:~-'. 

Rcsan till Omsk. 

,"'ras sprak?" yttrade jag. Haremot hade sekreteraren 
Illgcnting att invanda. Sedan han onskat mig Iyeka 
,11"11 t"ramgang i mitt arbete, tog jag afsked af honom. 

En tysk prast, pastor vid S:t Michaelskyrkan, 
II Ii l"fade jag afven i Moskwa, hvilken vid afskedet 
';nt" mig broderskyssen oeh sade: "Jesus Kristus ar 

\',11' t"rid." Af dessa hans ord, ehuru fa, kunde jag 
Itllil till att han kande val' Herre oeh Mastare, 

11,111 Il:lllc godheten inbjuda mig till middag pafol
1001Idv dng, hvilket jag doek maste afboja fOr den 
"lIl".!;kndc resans skull. Vi besago i Moskwa den 
\,111\111 kyrka, som kallas "Aterlosarens kyrka". 
I ), II iiI' Ill'lt ny oeh ofvertraffar i skonhet allt hvad 

J II: ~'l'tl i d,'n v~igcn. M{llningarna aro af de utmark
I, I ,I" 111:hl: 11'(' nch fOrestalIa handelser dels fran 
1,11111,,1,11 111'illlrivl1, dds t"r[l11 Rysslands historie. En 

I. \11'''\''''111111 tlll'l'visadc ()SS allt och beskref fOr oss 
1111'11111111\111', IH,;tyddse m. m. Kyrkan hade 

till 1"11',111 "lvVI :\1) Il1iljllncr rube\. 
Ph 1"I.ld/:\,\·IIIII'll 1\l'~.i'll,tc vi Kremlin. Vi voro 

lilflllli' fill ,11111111 111''',';1111 i Ik'rc kyr!wr. Kyrko
I 1IIIIIIIIIdli I III illl·,I,kndc inol11 den 

II '\ IlIhlllgt'11 vnl'kt'1' i siil'skilda 
I \' \11i ,Ii", \'111 .Il'lI tid i Uspcnskij 

(h:il 1r,\,III, 11\ .111.... 1 ""I' 1IIIvarandc kejsare 
J,id\'il h,,"111 

Eli 1'," 11.111111111:1 illtl \'l'1, ~',iir denna underbara 
IHd, ,1,', 1111111 111111 ('II 11(1pltiljd plats ofverblickar 

i1r"	 ,I 1111IHII'lill'lnl', l,yrlwJ' :~;lrnt Iyssnar till klockor
ill Ipl.l, 1111'.1 dl'ril:, d,illpa klang. 
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Efter att hafva af var hotelvard i Moskw~ 

erhaJlit adress pa ett billigt oeh godt vardshus 1 
Nisehni-Novgorod, begaJvo vi ass till den jarnvags
station fran lwilken banti\.get leder dit, oeh afreste 
kl. 4 eftermiddagen den 19. Foljande morgon kl. 8 
anlande vi till denna egendomliga stad. Vagen fran 
Moskwa till Nisehni gar genom odlade faIt oeh 
stora byar. Byggnaderna i dessa aro elandiga oeh 
oftast fOrsedda med halmtak. Genom hvarje rysk by 
gar en gata, invid hvilken pa omse sidor bonings
husen aro planerade med gafveln at gatan. I 
Sibirien har jag sett byar, i hvilka flere tusen per
saner boo Siilunda raknades i en sAdan by ieke 
mindre an 450 boningshus. Det ma namnas, att 
man har har det vida battre bygdt an i Ryssland 
fOr ofrigt. En boningsstuga i det inre Ryssland 
!iknar ganska myeket en kolugn vid ett jarnbruk. 
Det var en sondagskvall, da vi lamnade Moskwa. 
Byns ungdom var pi\. manga 
jiirnvagsstationen. Den roda 
alskad af bade kvinnor oeh man. 
under farden pa Volga oeh 

stallen samlad vid 
fiirgen syntes vara 

Saval har, sam oek 
Kama, kunde man 

stundom se anda till 5 it 6 landskyrkor pa en gang. 
Dessa se helt taeka ut med sina hvita rappade 
vaggar oeh grona tak. Vid jamfOrelse mellan 
dessa oeh de finska, maste man gifva de fOrra 
fOretradet. 

Nisehni-Novgorod ar, som sagdt, en egendomlig 
stad. Da man begifver sig fran jarnvagsstationen 
till angbfttsbryggorna vid Volga, en vagstraeka af 

Rtsan till Omsk. 9 

t rc varst, Sa reser man genom marknadsstaden oeh 

~'cr nastan intet annat an stora magasiner med 
llf:lI1l1iga lager af alla slags varor. En veeka efter 
vi\.r vistelse dar skulle marknaden, den storsta i 

vilrlden, begynna. 
Bade natt oeh dag radde har lif oeh rorelse. 

i\ 1,\1) s[tg folktyper af alla slag. Till invanarnes 
Ilcriim ma sagas, att ganska fa sagos ofverlastade. 
I IIllsecnde till intraffad ytterst svi\.r hetta under var 
I 1',11'1~;e i Nisehni, kunde vi fOga rora oss ute pi\. 
111.11'/1 lider iin tidigt pi\. morgnarna. Termometern 

11',nd,' om dagcn 55 grader C. oeh om natten 33 
'I IVlnll kllndc genom de oppna dorrarne se in i 

11\.I)',oI'oIl\l'll lick bctrakta deras varufOrrad. Ett var 
1\ Itil IIII'd Ittgvcrk rri.\.n golf till tak, ett annat med 
hl'.IIII,lIllll'. I'll trcdje med tepaekor o. s. v., med 
'.II ",.1, .1111 tllllllOS varor etf alla slag. Vid beskrif
illll!~"11 11111 I Iii til"lrl'sa f'ri'u1 Sibirien, som intraffade 
1I11l!i:1' I'ill:,kll.l,· 11Iilllol:l.l, villjng ytterligare heskrifva 

i\(l!!ld',hl\',1 I NI',dllll. I k'i fiirundrnde mig, att 

""\'0' 1"'1'1111111 111",111,,1 lil'lIna l11arknnd. Det 
\lUi, n[l 1111'"1' III 111,1111',11 ',I;tg~; \I:lror kunde 

IIIH! hili I ,II ,I 1':'I,k d"11 I1lhlm illliustrins 
liulll' I Ililllll 1:",1 ,II'"lllllill~( pi'L denna 

i l\il" I 11111 III III IdUl1 1\1111111,' illl riiLL kiinna den. 
I '(II (I' Itllif' I I loll II, j;1I111 11'\«(' l\all Sl:S fran mark
il/ldpl.ll I II, II!:", I 11"11' 1IIIIIdm rot hogrc an denna 
,,(11 rlCI' dill I'rydlll: Ill. l>iil'ifri'Ln crbjudes en vid
II,i,11 IlltJii',1 ,11\,'1 Viliga O(;!1 de kringliggande 

II '101, I 1111 
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Sasom i staden sa radde afven pa floden !if 
och rorelse. Man sade oss, att ungefar tusen fartyg 
lago har fOrankrade. Den ena bogserangaren efter 
den andra ankom, slapande efter sig 4-5 ofantliga 
pramar. Sedan vi hyrt oss tvanne hytter pa en af 
braderna Kamenskis batar, flyttade vi ombord, ehuru 
baten lag ett par dygn i Nischni. Med en synner
Jig artighet och vanlighet bemattes vi ombord, bade 
af befal och manskap. Farsta kviilIen, da vi voro 
ombord och drucko vart te pa det afversta diicket, 
kom kaptenen med en burk sylt och bad oss M.na 
till godo daraf. I RyssJand ar det vanJigt, att man 
fOrtar sylt med teo 're begagnas Ofverallt har, och 
samovaren saknas icke i nagon koja. Tvanne ganger 
dagligen, till frukost och kvallsvard, samt ofta nog 
iifven till middagen, eldas samovaren. I kokkonsten 
har man icke kommit langt i detta land bland me
nige man. De fOrtiira fOr det mesta brad och salt, 
samt dricka sitt te dartill. Socker nyttjas mycket 
sparsamt. Kommer en frammande, sa satter man 
en sockerbit fOr honom, da te bjudes. Men har 
gasten nagon belefvenhet, sa vidrar han den icke. 
Ar han ater nog obelefvad och later den fOrsvinna, 
sa sager man sedan han gatt: "den hunden, som 
at upp hela sockerbiten." Snart tager man seden 
dit man kommer och jag dricker mitt te redan lika 
gerna utan socker som meJ. Att vi alia dricka 
det par ganger om dagen, behofver knapt sagas. 

En sadan vanlighet som kaptenen och alia 
passagerare ombord visade oss, fruktar jag att icke 

11ResalZ till Omsk. 

"kulle komma en frammande familj till del pa en 

linsk bat. 
Ombord vora flere resande, som talade tyska, 

"eh med dem tillbragte vi manga trefliga stunder. 
Synnerligen godt fOrhallande tycktes rada mellan 
heml och manskap ombord. Da baten satte sig i 
ri',rclse, blottade aHa sina hufvuden och gjorde tyst 
I,i"n. Sa gjorde de iifven da vi Iyckligen anlande 

lill Perm, hvarefter kaptenen, styrmannen och rors
ll1iillnen skakade hand med hvarandra, som ett 
,'rkiilll1andc af att aHa val fullgjort sin pligt. Denna 
"Ilk 1:1 ceremoni fOrefOlI mig bade vacker och ti1l

\Il' lli l';. 
1'('1'111 iiI' en pa sina stallen valbygd stad. En 

\ ,II k,'1' 1':11'1, mcl! blornsteranliiggningar och en som
Il10111''11\1'1 lila~l'r niira invid. Strax utanfOr staden, 
,II II\,"II'1 1I1t'Iill\1lg till, lilll1es en honan tillharig kanon

,,, I, "I Ii 111111 ii, 
I 011'1\ ,til'll \< 1,1. 1/.,\'1 l'. Ill, fr£ln Perm och kl. 

II ,1111llll.!" \ I till !',I'iinsen ar LJralbargen. 
I 'II 111111',',1111111, l<lIlldc dnck mga 
I!!' 11~+k'l1 ,lil",l.· viii den andra, 

\111,,1 ill \ 1.1',11 old\! 111:;igt ufver 

InCl1 11I1', 11111 11'i\(' ""11II11a ihag, 
j"III;VII/'.I.; vlk'l' [upp pEL hela 

"' 1\ 111111\ 1':11 1;"\\1'111 dl'll'll :,I\tIgar, oeh stationerna 
\Ill 1'1111',1,11 ," 11'1 \,,111/',11. 1\1' nal1lnen pa tre stationer: 
1;llI lI l'i1, I JI'IiI "vii /\:,il;11 p{lminnes man om, att man 
ill IloItI"1 l:11 1111111\11 viirld~dd. Farran man nar foten 
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af Ural, passeras Nischni Tagilski, hvarest de rykt
bara Demidoffska varken aro belagna. Huru stor
artade dessa vark aro, kan man fOrsta daraf, att 
folkmangden idem uppgar till 30-40 tusen per
soner. Fran taget kunde vi se roken uppstiga fran 
flere stiillen, hvarjamte tre kyrkor och en mangd 
byggnader blefvo synliga. Garna skulle jag stanna 
dar en dag, emedan jag hade skal till den formodan, 
8tt trosforvandter funnos· pa orten, men detta !at 
sig af sarskilda orsaker icke gora. Pa stationen ato 
vi middag, och tvanne unge man af vara reskam
rater, som medfoljde anda fran Nischni-Novgorod, 
bjOdo oss vin till undfi:i.gnad. Vi blefvo icke ratt 
kloka pa, hvad for folk vart ressallskap utgjorde. 
Pa mina fragor gaf den ena, en ingenior, tvetydiga 
svar. Ph fragan: "hvar bor ni?" svarade han: 
"med den ena foten i Europa och med den andra 
i Asien." Annu mera stegrades Val' nyfikenhet, da 
denne bjod oss komma till sin tradgard i Jekate
rinenburg. Jag val' i den tron, att val' reskamrat 
val' en fattig tjenstsokande ingenior, och jag maste 
saga att jag hade svart att svalja det vin han bjod 
oss "i sin fattigdom", som jag tyckte. Darfor da 
han bjod oss till sin tradgard, fragade jag, om han 
stod i tjanst hos nagon, som hade tradgard i Jeka
terinenburg. "Nej, det ar min egen tradgard", sva
rade han helt kort. 

Vara reskamrater rekommenderade at oss ett 
vardshus dar vi togo in. Sa snart vi kladt oss, 
infunno de sig och fbrde oss till en storartad gam-
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mal park med djup skog och konstgjorda vatten
dammar. For att komma in i parken, maste vi 
passera en borggard. Darinvid lag ett gammalt, 
stort slott. Pa fraga hvems det val', svarade Val' 
vard: "mitt". I parken val' en restauration, och 
sedan vi promenerat nagra slag langs gangarna, 
bjOdos vi pa te och andra fbrfriskningar samt slut
ligen pa en fin supe. Val' vard tog sig grundligt 
till basta, och ville truga sina gaster att gora likasa. 
Svart hade vi haft att reda oss, om icke den andre 
unge mannen visat oss sattet. "Hall pa marken", 
hvislmde han, och sa gjorde vi. Senare pa natten 
borjade det regna och val' vard ville att vi skulle 
stanna pa slottet, men vi fOredrogo att resa till 
vart kvarter, dit herrarne artigt beledsagade oss. 
Da jag foljande morgon kom till Sibiriska banken 
och dar traffade en bankrevisor, som fOljt med oss 
fran Perm, fragade denne med ett smaleende: "hal' 
ni traffat er reskamrat vidare?" ,,]a, i gar afton 
voro vi tillsammans i en park, om hvilken han sade 
8tt den tillhorde honom", svarade jag. "Nog ar 
det sakert att det ar hans", genmalde revisorn. 

Ingenioren reste samma dag bort, men den 
andre unge mannen blef qvar, samt kom f6ljande 
afton och bad oss ut i staden. Han forde oss i 
ett magasin, hvari fans allehanda slags gjutgods 
fran Uralbargen, samt kopte oss minnen darifran. 
Sedan f6rde han oss till det redan omnamnda slottet, 
hvilket han fOrevisade oss anda fran slottskapellet 
~inda till badstugan i det undre hvalfvet. 
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1nom dessa murar bodde endast en gammal 
man. En sagen Hir ga i staden, att andar visa sig 
dar. Oss fOrevisades sangen, del' Alexander I hade 
sofvit under sin vistelse i Jekaterinenburg, samt 
soffan, pa hvilken Katharina I suttit. En stor del 
af salens vaggar upptogs af portratter i granna 
uniformer, af hvilka ett sades vara bilden af slak: 
tens stamfader. Var ciceron var, som vi sedan 
fingo hora, kusin till var Yard fran fOregaende dagen, 
slottets nuvarande herre. Likasa horde vi, att denne 
sistnamnde afven eger stora bargverk i Uralbargen 
samt tillhOr Rysslands alsta adel. 

Den gamla kyrkan, som hogst fa lara haft aran 
att bese, inneholl fina malningar och dyrbara silfver
pjeser, hvilket alit vittnade om stor rikedom. Man 
berattade oss, att da Alexander I var giist pa slottet, 
gaf dess hene en supe fOr 300 personer och hela ser
visen bestod af gediget si1fver. Den yngre af vara res
kamrater, med hvilken vi besago slottet, var en fin 
gentleman. Han hade afven i vetenskapligt syfte 
engang besokt Finland, i sallskap med en vetenskaps
man fran Sverige. Hans namn, ett furstenamn, ar 
valkandt i Ryssland och omnamdt afven i finska 
tidningar. Sedan vi haft aran att fa balla var res·· 
kamrat en afton hos oss pa te, skiljdes vi at i det 
hoppet, att foUande aret traffas i Omsk, hvilken ort han 
da skulie besoka. Afven sade han sig komma att 
besoka Helsingfor:s, och om sa sker, onskar jag, att han 
matte dar fa rona nagot af det· tillmotesgaende och 
vanlighet, som han har i den fjerran land bevisade oss. 
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I Jekaterinenburg kopte jag en vagn, i hvilken 
vara saker inpackades. Det mesta hade vi skickat 
fran S:t Petersburg genom transportbolaget Rossija. 
Vara saker anlande i oskadadt och godt skick till 
Omsk tva veckor efter var ankomst dit. Det ma 
namnas till berommelse fOr sagde bolag, som fram
fOr ofriga ar kandt fOr sin ordentliga expedition. 
DiirfOr att jag anlitade detta bar jag att tacka gene
ral R. Nyberg, som iifven i Ofrigt med rad och 
upplysningar gjorde mig stora tjanster. 

Sedan vi, som sagdt, inpackat vara saker och 
fastgjort vara kistor med jarnl<.ettingar och las, 
begMvo vi oss af i vagn med fyrspann. Hapna 
blefvo vi fOrst ofver skakningen, ty vi voro icke 
beredda pa. den i sa hog grad. Till en del lag viii 
orsaken i beskaffenheten af vart akdon och jag val' 
redan betiinkt pa, att forsoka fa en tarantass for 
att begagnas af de klenaste bland oss. Men sma
ningom blefvo viigarne biittre och vi mera vana, 
sa att vi valbeha.llna kommo efter tva och en half 
dngs akning till Tjumen. Fastan man icke just 
bygger eller underhaller viigarna i Sibirien, aro de 
dock under torr tid ganska goda. Allra biist aro 
de en eller tva dagar efter ett regno Ty da aro 
de harda som sten, men efter ihallande lang torka, 
Ilppstar ett fint obehagligt dam fran vagen da man 
riirdas. Man inholjes formligen i ett dammoln och 
ser ut som komme man fran rian. Man kan fOr
(',frigt kora hvar man vill pa manga stal1en, ty 
sleppen ar jamn som ett bordo Ofta handel' det 
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att man fardas en half verst fran den egentliga 
vagen, ach detta isynnerhet vid regnig tid. Det 
vanligaste akdanet, sam man begagnar pa resar i 
Sibirien, kallas tarantass. Da dessa akdan mahanda 
fOr lasarcn ara abekanta, vill jag beskrifva dem 
narmare. Fram- ach bakhjulen aro fOrenade med 
hvarandra medels fyra eller sex, 10 a 12 fat langa, 
smala tradstanger, liknande brodspett. Pa detta 
underrede ligger vagnskargen, sam ar af jam ach 
med sate for kusken samt tackt kur. En god 
tarantass fjadrar ganska bra. Da man fardas i den, 
ar det bast att intaga en halft liggande stallning. 
Darfore m[lste man ardentligt badda at sig, am man 
vill lIndgii att bli radbrakad. Men man rna badda 
och laga hurl! sam heIst, sa kanner man sig ganska 
styf och iim 1'Iler fOrsta dagens akning. Den hastig
het, med hvill<l'n man fardas i Sibirien, ar atraligt 
star: 250 iinda till 300 verst tillryggalagges i dygnet, 
am viigarna iira gada. Jag har rest 34 verst pa 
tva timmar. Aldrig har jag behon mana pa kusken, 
tvartam hal' det intraffat, att jag nodgats hajda 
hanam, da han for mycket skyndat pa hiistarna. 

Vi blefva icke litet fOrvanade ofver att fin'l1a 
sa bebadda trakter pa andra sidan am Uralbargen, 
sam de mellan Jekaterinenburg ach Tjumen. Inemat 
200 verst reste vi i en fartsattning genom aker ach 
ang. Den kalsvarta myllan pa akern samt de 
hiirliga sadesvaxterna bevisade nagsamt markens 
gadhet. Pa biida sidor am vagen vara trad plan
terade, S{l att man emellaniit i'lkte f1ere mil sam i 
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t'li alle. Trafiken ar afantligt star pa denna vag. 
Ing tarde icke Ofverdrifva, am jag sager, att vi 
IIli5tte amkring femtusen farar mellan Jekaterinen
11urg ach' Tjumen. Att sluta haraf borde jarnvagen, 
:,om snart oppnas mellan namda stader, kamma 
:ltt bara sig. Emedan- mycket varar transparteras 
I"rbin Sibirien till Europa, skulle man tra, att en 
jiirnvag vare af hogsta noden genom hela detta land, 
och att den skulle onskas af affarsman. Men sa 
kirhaller det sig dock icke. Tillgangen ar sa stor 
ptl hastar i vastra Sibirien, och fodret ar sa billigt, 
;ltt jarnvagen hade fOga lltsigt att drifva en lycklig 
konkurrens med den lefvande hasten. En jarnvag 
i Sibirien torde darfore foga hafva att tacka de 
kommerciella utan foretradesvis strategiska intressen 
[til' sin uppkamst. 

Vi kamma till Tjumen IOrdag3 afton den 1 
:lugusti. Emedan man icke kunde utratta nagonting 
hvarken pa sondagen eller mandagen, hvilken senare 
var Maria dagen, och till foljd hvaraf offentliga verk 
voro stangda, sa maste vi droja nagra dagar i denna 
siad: Min forsta omsorg blef att fa reda pii mina 
landsman, af hvilka jag visste att nagra skulle bo 
har. Slutligen fick jag reda pii en guldarbetare, 
som hade arbetat pa varkstad har i 22 ar. Genom 
dcnne fick jag reda pa nagra andra landsman. 
Sedan jag sammankallat dem till mitt kvarter, skref . 
.iag upp deras namn och holl en textfOrklaring fOr. 
demo Pesonen, sa hette guldarbetaren, hade icke 
hiirt Guds ord predikas eller fOrklaras pa sitt 
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modersmal sedan 1859. Sin gladje och tacksamhet 

mot ass bevisade vara landsman pa flere satt. 

Sedan jag ylterligare haft dem samlade engang hos 

mig, skiljdes vi at under lone fran min sida, att 

nli.gong£lllg besoka dem, ehuru de voro fa pa denna 

art. En finsk kvinna, som hade ofvergatt till den 

grekiska kyrkan, traffade jag i Tjumen. Hon berat

tade att deooa ofvergang oroade hennes samvete 

stadse. 
I Tjumen fins ett kontor, hvarest orten bestam

mes, dit de deporterade skala fOras. Darifran begynner 

deras vandring till fats. Tisdagcn besokte jag fang

kontoret och fiek tilltriide till chefen fOr detsamma. 

T1:111 lroddc, all flnnarnc i.innu ieke anliindt, men 

bad mig dock hcsijka stran~ingclsct och hora efter. 

I >!'t jag !'ranlkddL: 1("lr hOllorn mrfattningen d~irom, 

atl fi-l1n:l1"n<; hi;r:t ::;amlas pit vissa, fi)r dem bestamda 

plalscr, :-;iL invi.indL: han att de icke erhallit del af 

nii.goll stld:.tn be~li.ill1ning, samt tillade, att det var 

omojligt aU sammanfOra dem till ett stiill3, emedan 

det icke var nog tillgang pa jord fOr alla i eo 

by. Det sag ut som om hal' yore intet att gora, 

ehuru jag fOrsokte mitt basta" 

Men af eo handelse kommo sakerna att gestalta 

sig helt annorlunda. Dii denne officer fornam att 

jag talade tyska, hade han goclheten inbjuda mig 

till sitt hem, emedan hans fru talade tyska oeh var 

lutheran. Jag var ieke sen att mottaga inbjudningen. 

Frun var en alskvard kvinna och tycktes omma fOr 

sinn trosforvandter. For henne uttalade jag huru 

~ 
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III dol \'fll' :tll hereda lutheraner niigon ordnad 

"Illvdan de spriddes hit och dit omkring 
(1'01 ~1I)iriL:n. Slutet blef, att chefen lofvade 

1 Ilfllls maid stod. Att han gjorde mera 

'Ii"", 

111'[1,1 

I 1.111 I'll', 1\lllll1al lro, fann jag efteriH. 

I j,'l jllg 1':'1 elkrm iddagen besokte fiingelset, sa 
1111\ 11I--il,1 :iI' \;1) lillne, som i fOljd af sjukdom 

il,' :111.11":1, atl alla [trets fOrskickade redan 

li I(/'tll 1111"11'11. _1;lg lllg for gifvet, att de skulle 

Iii I II!I "1111'10.; IIi! (Jeh dit i ryska byar liksom 

i'JI~'ldl 111"I'ing l1i;ra af deporteradc, att de 
\: I IIIIIII.,JII 11 I:ill I.,{dlning att stanna it fiingelset 

i Iidl.dllll,. 11:\1 1I11'",!l' ,It,; mrblifva tvanne veckor, 

11'1/111"111111 iI,"i',jsmfdet. Sedan kom ett 

I lilli' 111',kl"il'v;l:-; i dell gamla lutherska 

d",\' I, ,It'll ';iill:I''; pfL I'ri I'ot. Att detta 
I 111111 1,( d, II"', l"i,er\;11 I'i)r l"i'mgkontoret 

,1,,,1 III' 11.1 I't, :,ngde kontor horde 

I ,I, 1'''II,'r:,iI,' :"1I'ligen Iwmma till 

III .I'll 1111\ III II I lIiL' elldcll fOr 

I 1"llti ,.I 11l'lllI"lImn lill 

1\ 111"11 \ ,'I III", l'llru dCIl 

I)", 'k I,,!'vadc 

111,.1,1 l'lIl.1111lillgL:ll for 

II lilotll'IIi1,' .iIl,1.:; lviinne 

1'li'"I1\I1, ,10 1"\.11111 ill'lla kontor. 

III III: ',111.1, I':ll slagsmiil 
liI'l ,1111\ 11111',1 hevittna. Vi 

"l'll >"III tI, 'I 1111" i ell gathorn sag 

1I1IiC,IIIl! "-li\1 I'" ',III!'."l11id, stannade han 
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tvart, och syntes hafva god lust att blanda sig i 
leken. Men da han nu icke var i tillfalle dartill, 
sa ropade han dock till den ena parten "sla duktigt 
till. " Egendomligt fbrefOll slagsmalet. Deltagarene 
voro 7 it 8 man. De stalde. sig fbrst i en ring, sa 
angrepo de hvarandra med hugg och slag. Darpa 
skingrade de sig ater och intogo sin forra stallning 
i en ring, och sa gjordes ater anfall pa nytt. Men 
utan att de markte nagot orad, kom polisen och 
grep nagra af dem, hvarmed saken var slut. Har 
voro alia fOnster fOrsedda med luckor, som sorg
falligt stangdes till natten. Denna sed ar allman i 
Sibirien, bilde i staden och pa landet. Ofver luckorna 
gar en jarnstang, hvilken i andra andan har en led 
som kan fOras genom vaggen in i rummet, dar man 
sedan sLitter en sprint i ett genom jarnstangens 
anda borradt hal, och tjufven kan saledes icke tatt 
komma in pa denna vag. Da garden yttermera ar 
fOrsedd med ett fyra alnar hogt plank, upptill ofta 
garneradt med hvassa spikar, samt vaktas af tva 
eller tre vaksamma hundar, sa kan man fOrsti'l, att 
en tjuf kan litet utratta pa sadana stallen, synner
ligast som hartill kommer, att en eller flere nattvakter 
ga omkring Mven i byarna. 

Farden fran Tjumen till Omsk, hvilken gick 
med angbiH, varade i tio dagar. Emedan vi sallan 
lade i land, och det icke var mojligt att kopa nagot 
til1 mats ombord, sa var det afta ganska magert med 
kosten. Isynnerhet ledo barnen daraf, att mjolk ej 
var att tillgtt. Sibiriens forna hufvudstad Tobolsk, 
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'-111 VI passerade oeh dar vi drojde sex timmar, 
ill IIlg i dct fOljande beskrifva. Angbatsfarden genom 

1"',.1 lraktcr var mera enformig. Man kunde ieke 
II Iliial Lin floden oeh de branta stranderna. Hvad 

"111 1:1I1nS darborta om stranden, visste man ieke. 
1- II hili nd passagerarene ombord, en ofvermekaniker 

1.1 It 'Iq~ral"varket, Scharon, fOljde med anda till Omsk. 
.\ "''' dl'llne samtalade jag nastan dagarna igenom. 
Ilull !,;illde noga til1 fOrhalIandena i Sibirien, ty han 
hl,,10 111 .\1 hii r i tretton ar. Han var fbdd i Peters
111111', 'I{'I, iHcrv~inde fran ett besok pa fOdelseorten. 
i ilill ,.I,lIllndl.: ~ip: lycklig att atervanda hem. 

I "I ""I·.:;lll"l'Jll 1\:1. 9 den 15 augusti ankommo 
I Iill (1111",1" 1111.:11 '-!mcdan ett starkt askvader med 

fl 1111'111111, 1,1t'lvl) vi ombard Nver natten. Under 
iii \,'11 1,'''11 1111.1,' vi det vackraste vader man kan 
\. hll ,il', ", II Ildr....1 I"i'l dllgal' regnade det sedan vi 
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III. 

Omsk och dess omgifningar. 

Omsk gjorde ett godt intryck pa oss enhvar. 

staden finnas fleta stora stenhus, bland hvilka 

manga tillhora kronan. Gatorna aro mycket breda. 

Staden begransas i vester af den majestatiska en 

verst breda Irtisch, i oster af de oofverslddliga step

perna, samt genomflytes at Omfloden, ofver hvilken 

tvanne broar aro byggda. Staden ar val fOrsedd 

med afseende a bildningsanstalter. Har finnes ett 

attaklassigt klassiskt lyceum, ett attaklassigt frun

timmersgymnasium, kadettskola, larareseminarium, 

realskola och ett stort antal mindre skolor. Haraf 

kan man fOrsta att en hel mangd afven bildade men

niskor aro bosatta har; isynnerhet da man tager i 

betraktande att generalguvernoren ofver vestra Sibi

rien och steppgebitet, guvernoren ofver Akmolinska 

oblasten och en myckenhet officerare bo i Omsk. 

Pil. senare ar har man i staden anlagt flere parker, 

i hvilka musikkarer spela tvanne ganger i veckan. 

Omsk ar en ort i Sibirien, dit alia garna onska 

komma, bade darfOr att lifsfOrnodenheterna har aro 

Omsk oell dess omgijningar. 

1;IIIII',iI, lleh darfOr att har finnes, som sagdt, tillgang 

I'" hildadt umgange. Folk af olika ras, tungomal 
II, 11 religion antraffas har. Darom paminnes man 

" .Ie olika kyrkorna, som hoja sina tornspiror mot 

11I11I1l1~Jll. AU de grekiskt-ortodoxa innevanare aro 

I i1llkasL rcpresenterade, fOrstas af sig sjalft. De 

Ildl':\ I'yra kyrkor, bland hvilka domkyrkan ar hiillen 

I 1I:i1\ ",i'llisk stil. For lutheraner finnes det en liten 

IIllll kyl'ka, som underhalles af staten, vidare en 

j", lIil';i',!- I\:ILnlsk, tva synagogor och en mohamedansk 

lill1:,II" 1111'.1 sin hulfmtll1e. Fran moskens torn hor 

I II III ',11111.1010 elL entonigt ropande, hvarigenom 

\11 ill. hl'!,:illnare sammankallas till gudstjansten. 

\','1 :1111',hi'IL('n emellan Nischni-Novgorod och 

1"1',,111 \'111 \'11 1I11'h:\mcdansk prast eller mollah samt 
line 1.-111111'1 11l",~a kllTiiUadc sin andakt troget 

:,1111:"1 \1111 .llIr,('n. Dc stodo fOrst en stund 

ill,.1 ,III'.W,II'II:t viinda mot Mekka, stroko sig 

!lld/\ 1111101"11 ,0\\1'1' :lll:,igLet, sii-go sig styft i 
"III d,' 111',1 Ililglll diirifrrln, riktade 

" 11:-'1~1'1 III1 III \'\'11',1['1', Ilch t'i'11l0 alit 
ftn I, 111I11I1I11l1" I'il ',ill:l ansigLcn. 

Ii i('IiLt lolli, 1111'.1 llt'"tilillda skarpa 
11,11\'11\111 iii'" I\irgis~rna, 

I III' I '., 1111 I,,, prl ~tcppen 

'" II 111'111 I 111111\ '.1'1' ,oIvL'I':i1lt i staden, 

I ltuil\I'l(1 1,.11 111,,1 rllll',l.l "'1',"11. 1)0 se raa ut, 

i. I,d" \1111 111\111'1 t',i1',lviilllig:L. En finne fran 

Illil 1,,1"11111 11l'1:tll.lih', ilil 11:111 pit en resa ville abe

111111 I Ii .11 1,,11 \I "II 1< iq',isliUt, Ilvars invanare han 
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kande. Men sonen varseblef honom, kom springande, 
svangde sig pa hans hast och styrde den tili taltet. 
"Sagnu hvad ditt hjarta onskar", sade den gast
vanlige varden, "sager du med ett halft ord att dLl 
garna ate kott, sa later jag genast slagta ett far." 
Sedan gas ten dock afbojt detta, tvangs han att 
dricka en skal kummis (en dryck af stomjblk, hvilken 
ar berusande). 

Dock skall det icke vara radligt att begifva sig 
utan eskort alt fOr langt bland demo I Omsk ser 
man dem, Som sagdt, alia dagar; ty de fbrse staden 
med ho och ved. Jag kopte tva lass ved af en fOr 
4 rub. Han hade hamtat sin vara en vag Mver 
200 verst. Veden och hyrorna i Omsk aro ungefar 
i samma pris som i Abo, eller nagot billigare an i 
Helsingfors. For en varm och nagorJunda beqvam 
vaning, sadan man dock hal' svart att kunna fa i 
Omsk, maste man betala 3-400 rubel i aret. 
Med den hyrda tokalen folja fahus, stall, lider, 
magasin och iskiillare, I1vilka bekvamligheter finnas 
i aBa, afven de minsta gardaI'. Lifsfbrnbdenheterna 
aro i allmanhet billiga. Ragmjolet kostar omkring 
40 kop. pudet, hvete 80 kop. a 1 rUb. pudet, oxkbtt 
4 kop. skalpundet, potatis 90 kop. tunnan, hafra 1 
rub. a 1 rub. 15 kop. tunnan. Uti fran hemtade 
varor iiro dyrare an i Finland. Likval kostar socker 
blott 20 kop. skalp. 

Pfl 200 versts afstand fran Omsk aro stora 
saltsjoar. Den som vill gora sig besvar med att 
hemta salt, fflr osa at sig fran sjobottnen Sa mycket 
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han vill, fOr ingenting. Betalar man tva kopek for 
I,udet, sa far man det fardigt torkadt pa stallet. 
I)etta salt ar icke sa hvitt som det man hal' i Fin
1:lI1d, men utmarkt godt. Forran man kan begagna 

,Id, maste del tvattas. 
Steppen omkring Omsk ar fattig pa skog. Land

',lmpets utseende paminner om en skargard, med 
!,lora fjardar och lummiga holmar. Dessa 1101
iliaI' eller skogar besta af IOfskog, som till stOrsta 
dl:lcn bestar af bjork. Timmer och sagstock nedflotas 
lill Omsk efter Omfloden, fran orter 250-300 verst 
IIl1iigsna och efter Irtisch fran Semipalatinska gebitet, 

(X) 1,000 verst soderut fran Omsk. Denna stepp 
"I' sllirrc till sin areal an nagot rike i Europa, och 
hl",li'lr till stOrre delen af svart myllejord, men i 

""lkr iifven af sandjord. 
I):"l man ar van att se den magra jordmanen 

1 )"il\lanL1, som gifver ett sparsamt brod at den 
Ilil ig(' arhetarn, vill man ej tro sina egna ogon, da 
111:111 ::l'r deSS:l frlll<tbara fait i Sibirien, som nara 
"'1/', 111:111 nrlwtl' fr:lIllhringa, en yppig vaxtlighet. 
(11101 11111 III!', 11",\ ,'il\'vr fiill, hevu;.;n;l l1wd l<li.ifvcr 
," II \1.1"'1', loIllIt I'Jllllhlr:i1 Illig i',l'vt;r nll ingen 
1""11',011 .1"1, tll,," 11011 lin ',oIl',t IlIi)',: "lliir iiI' del sa 
'~diill," ~Nr, 1111'11 .I, II I I',lii', iir hland ctd b~ista 

hiltJl1Jt", h'll }Ir; ill\'dlllll "III, Ilog lila kreaturen 
1.lijl, 111'11 (III 1111111 IilL:l liingrt.:, Sa kan man 

.11,111/\ 1,11"1 tl"lllIld'l',1 IIll'ra", harman gifvit till 
Ii', Ill' 1.1111 dill It'll' 1:'lllgL u1l1kring och berga blott 

Idllll" ',l.dll'll, 11"11 re: ,I griisd vllxit hogt och tjockt 
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som vass, Men under torra somrar bEl' steppen 
brand af solhettan sa aU den i juli blir gulbrun, 
Da far man ha blott fran sumpiga stallen. Jorden 
brukar man ieke vidare, an att man plOjer den oeh 
harfvar ned utsadet. Da man satt en gang rag, 
sa pIagar man meUanat skarda tva ganger fran 
samma sadd. Det handel' doek hal', liksom annor
stades, att man stundom far missvaxt. Detta ar 
hal' afkastningen varit god. Sa vidt jag kunnat 
inhamta, harman fiitt omkring femtonde kornet af 
rag oeh tjugonde af hafra. Med hvete kan det 
stundom Iyekas val. Sa berattade Val' landsman, 
afverste Ammondt, aU han engang sadde'ieke fuUt 
cn oeh cn half tunnor turkiskt hvete oeh fiek 136 
lunnor god, oeh N tunnor s[imre sad daraf. 

Dcn sUjrsta flcnden till landtmannen iiI' kreaturs
pcstcn, som bifvcn nu rasm i omkretsen. Sedan 
dcn cng£lI1g yppat sig iiI' den svar aU utrota, emedan 
b(inderna ieke gbirna lemna huden kvar pa de dada 
kreaturen. Ofvcrste Ammondt, fbr hvilken nittio 
oxar oeh eU femtiotal kor dogo pa nagra dagar, 
berattade, aU kirgiser stodo omkring gropen, dit 
kreaturen grafdes ned oeh sade: "femton rubel gifva 
vi fOr dessa, tjugu for dessa krak." AU mangen 
later fOrleda sig att taga emot penningarna ar sakert, 
oeh S£l kommer pesten att spridas alit vidare. 

IV. 

Finska kolonin Rysehkowa. 

Innan jag gar aU beskrifva mina utflykter i 
Sibirien, vill jag i korthet beskrifva, saviil de skilda 
finska koloniernas geografiska liige som oek deras 

uppkomst oeh historie. 
Den alsta finska kolonin i Sibirien ar Rysehkowa 

inom Tjukalinska kretscn af Tobolska gllvernemen
~et. AI' 1802 utvandrade nagra oeh tjugu familjer 
af ingermanlandska finnar fran trakten af Nan,ya till 
det aflagsna landet. Som orsak till emigrationen 
saga deras efterkommande sig hafva hart sina fOr
fade!' angifvit den obarmhertighet, med hvilken de 
blefvo behandlade af de egendomsherrar, under 
hvilka de blifvit lifegna oeh i hvilkas tjenst de tvun
gos aU standigt arbeta, sa att de m£lste skata sitt 
eget jordbruk medels nattarbete. Nar detta alt blef 
odragligt, sande de en deputation bestaende af tva 
man, till kejsar Alexander I i Petersburg. Dessa 
slnille anhalla a fleres vagnar, att Hans Majestat 
ville befria dem fran denna traldom samt lata dem 
hlifva fria bonder, om an i hvilka trakter som heist 

" 

._'na.. _~ 
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af sitt stora rike. For att fa traffa kejsaren, vande 
sandebuden sig till nagon hbgtstald ambetsman. 
IvIen denne frambar icke deras sak till monarken, 
utan upplyste egendomsherrn om hvad hans Iifegna 
hade for sig. Slutet blef, att desse utsande grepos, 
stympades, som det pastas, och skickades till gruf
vorna i Sibirien. Envishet ar en egenskap, som de 
i Sibirien fOdda ingermanlandingarna i hogsta grad 
besitta. Naturligtvis ha deras fader haft samma 
egenskaper, hvilken nu gatt i arf till deras barn. 
De lato icke afskracka sig af den motgang den 
fOrsta deputationen haft, utan de sande ytterligare 
en annan till Petersburg, fOr att framfora en bone
shift till kejsaren. Desse man vande sig till en 
rysk soldat fOr att fa rad, pa hvad satt de kunde 
ofverbringa sin boneskrift till Majestatet. Soldaten 
hade mot en kontant erkansla af en silfverrubel fOrt 
dem till ett stalle, som kejsaren skulie passera, samt 
bedt dem da falla pa sina knan och upplyfta papp
ret. Sa hade de Mven gjort. Kejsaren hade gifvit 
befallning at nagon af sin svit att taga vara sival 
pa karlarna, som pa deras papper. Da gubbarna 
blefvo instangda i ett rum, sa hade de redan anta
git, att de skulle ga ett likadant ode till motes, so~ 

den fOrsta deputationen. Men da man bespisat dem 
med en god mat, sa hade de slutit daraf, att man 
icl<e torde mena det sa ilia med demo Efter en par 
dagars vantan hade den manniskovanliga Kejsar 
Alexander I emottagit dem, hort pa deras anfOran
den, samt lofvat villfara deras begaran. En tjanste

..... : -.;: '~ .. 
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man blef ock genast sand till Narwa, men denne 
upptradde partiskt till egendomsherrns fOrdel, och 
jagade en sMan skrack hos mangen, som velat 
afflytta, att de ej vagade anmala sig sasom hugade 
dartil!. Da nagon uppmanat andra att ej sta fOr
skrackta och forsagda, blef detta tolkadt som stursk
het och uppvigling, hvilket grundligt skulle napsas. 

De som fOrblefvo fasta och ofOrskrakta alades 
att inom par dagar fOrsalja sin egendom och vara 
fardiga till afresa. Sa uppbroto Val'a finnar nagra 
och tjugu familjer och fOredrogo hallre att fara till 
det obekanta fjarran Sibirien, an att stanna kvar 
som lifegna i Ingermanland. Efter en lang och 
besvarlig resa kommo de till den fOr dem bestamda 
boningsplatsen Ryschkowa. Da lara de hafva fOrst 
varit i berM att ofverga till den grekiska kyrkan, 
emedan de fOrmodade att de aldrig kunde fa nagon 
hjalp af en luthersk prast. .Men en gammal man, 
som sedermera fOrrattade de kyrkliga handlingarna 
bland sina trosfOrvandter, hade uppmanat menighe
ten att fbrblifva fast i sin fadernetro. Hans ord 

. funno afven gehor. Bland de fOrsta hus man upp
fOrde, var ett litet bonehus, hvaraf man annu ser 
spar pa fOrsamlingens begrafningsplats. Sedermera 
reste nagra finnar till guvernoren i Tobolsk och 
utvarkade hos honom, att en .luthersk andlig emel
lanat besbkte Ryschkowa. Sin egen pastor erhbllo 
de troligen omkring ar 1820, da pastorn fbI' Omsk
Ryschkowa fick sin stationsort i sagde by. Denne 
pastor, som lefver i folkminnet under namnet Roman 
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Karpowitsch, och sam ligger begrafven a begraf
ningsplatsen i Ryschkowa, tyckes hafva varit i 
manga afseenden en besynnerlig priist. Enligt hvad 
det framgar af beriittelsen am han am, horde han 
till frimurareorden. Han tycks hafva statt i vid
strackta relationer, i fOljd af hvilka han var i stand 
att inf6rskrifva till kolonin husdjur af olika slag. 
Ryska tjensteman af h6gre rang skala oek ofta 
besokt honom. En egendomlig hallning i kyrkliga 
bruk oeh eeremonier hade Roman Karpowitseh inta
git. Sa hade kyrkan i Ryschkowa blifvit prydd 
med grekiska helgonbilder, och under bonen gick 
kloekaren i den med vaxljus upplysta kyrkan och 
r6kte enligt grekiskt ritual med r6kelsekaret. Men 
da den fran Finland utgangne Pundani efter hans 
dod blef pastor i Rysehkowa, blef det en rensning 
i kyrkan,' oeh fOrsamlingens f. d. gamla kloekare, 
rvlarkoff, sam fOrevisade mig bland annat det brukade 
r6kelsekaret, upplyste: "kun Pundani tuli, niin se 
sanoi ettei tata tarvita meilla, vaikka sita kylla 
Romani Karpowitschin aikana suitsutettiin." *) En
ligt hvad det berattas var cn star valmaga radanqe 
i Ryschkowa under hela fOrra delen af detta arhun
drade. Byn, sam iir belagen 220 verst vestvart 
Ji-an Omsk och 12 verst fran byn Orlowa, vid stOia 
Tjumen-Omska vagen, ligger Higt, omgifven at 

*) DA Pundani kom hit sA sade han "detta tingest behOfs 
ickc hos oss" fast nog val' dct i bruk under Roman Karpo
witschs dagar. 
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iingar med kraftig fodervaxtlighet, hvaremot akrarna 
iiro mindre fruktbara i jemf6relse med andra i Sibi
rien. Dock iiro de gada nog, att aldrig beh6fva 
g6dslas eller dikas. Fordom fans det god tillgang 
pa bjorkskog, hvaraf tim mer togs till boningshus. 
iVfen numera ar skogen sa nedhuggen, att man har 
svart att fa annat an bransle fran densamma. 
j\lt gri:ifre virke maste kopas. Flere stOlTe oeh min
lire insji:iar finnas i ornkretsen. Ett litet tr~i.sk Jig
ger iifvcn midt i byn Rysehkowa, men ar s[t grundt, 
att fiskar ej trifvas eller lefva i detsarnrna. Dar
cmot fins det nagot trask pa tjugu viit'sts afstand fran 
r~ysehkovva, hvari det skall vara rik tillgang pa fisk. 
Dit fardas Rysehkowaboarna ofta fOr att fiska. 
Nltgra insjoar inom Tjukalinska kretsen iiro sa 
bctydande, att de sta upptagna pa vanliga skolkar
tor. Jordbruket oeh boskapsskotseln 8.ro bada lika 
viktiga naringsgrenar for kolonin. 

Flere stora marknader hallas arligen i omkret
sen. Sa ax marknaden i staden Isehim, som ligger 
blott sextio varst fran Rysehkowa, den stOrsta i 

. ordning efter Irbit. Den bOljar den heliga Nikolai
ctagen oeh pagar nastan en hel manad. En annan 
stor marknad halles Petri-dagen i den femtio varst 
:trl~igsna byn Arbatsku. Pa dessa marknader kunna 
allrnogen fOryttra sina produkter, sasom smor, talg 
(Ich hudar sa formanligt som det i Sibirien ar 
Illl>jligt. 

Det gamia Ryschkowa skall hafva varit sa. viii 
Ilygdt, att man pa. vida najder talat diirom. Afven 
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skola bdnderna haft stora spanmalsfOrnld och fullt 
upp af alt. Sederna skola varit enkla och rena, 
samt tukt och ordning radande. Men denna gyllene 
tid fOr Ryschkowa upphdrde med aret 1846. Da 
brann hela byn afvensom prastgarden till aska. 
Redan ar 1843 bestammer en Kejserlig ukas, att 
alla till Vast-Sibirien fOrvisade lutheraner skola sam
las i byn Ryschkowa. Sa begynte man samla dit 
letter, ester, tyskar - de sistnamda isynnerhet fran 
kolonierna i Samara och Saratoff - samt finnar. 
De fOrsta fran Finland eller Sveaborg deporterade 
anlande ar 1848. Af dessa fann jag annu vid lif 
en Makkonen och Levander. Men inseende, hvad 
fOr en tid man nu hade att vanta i byn, utvan
drade de basta af byns gamla finnar och grundade 
byarna Bojarka och Bugene. Alt nog, de battre 
elementen begynte utvandra, somliga anda til1 Minu
sinsk i Ost-Sibirien, och samre til1strdmmade, sa att 
tillstandet pa sextiotalet skildras i en berattelse dfver 
Understddskassans varksamhet fOr ev. luth. fdr
samlingarna i Ryssland, s<15om varande hdgst be
drdf1igt. Det hetel" bland annat: Trots utvandrin
gar hade folkmangden i Ryschkowa aret 1859 
vuxit till 1,700. Den fOr kolonin utmatta jorden, 
18,()(X), desjatiner *), fdrmadde icke gifva naring at 
al1a, isynnerhet som de erhallit mycket salthaltig och 
sumpig mark, men obetydligt god akerjord. - De 
battre husen voro fOrsvunna. Kyrkan hotade att 

*) En desjitin ir omkring tva hektar. 
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instdrta. Prastgarden, som bestod af tvanne med 
torf takta boningsrum, hvari pastorn lefvat i manga 
tlr, befann sig i ett sa jammerligt skiek, att man 
fOrsalde densamma fOr 16 Rub. Hela kolonin er
bjod en sorglig anbliek, - en oordnad massa af 
cJ~indiga triihus oeh jordkojor om hvarandra kring 
ett illa luktande trask. Men af alt val' fOrbistrin
gen, som uppkommit genom samlandet af de olika 
nationaliteterna till ett stal1e, mest odraglig, som 
ock medfOrande olagenheter vid handhafvandet af 
~.imavarden och uppratthallandet af ordningen. Dar
IiiI' uppstod tanken hos en energisk ung pastor 
Johansson att grunda en ny koloni, hvarest de olika 
n:ltionaliteterna skul1e bo i sina skilda byalag. Detta 
li)rv~irkligades ar 1861, da generalguverndren i Omsk 
:lllvisade lutheranerna ett landomnlde vid floden Om. 
I)it utvandrade en stor de! af bebyggarena i Ryseh
kown. Men en del af den gamla finska stammen 
hade clock sitt gamla Ryschkowa sa kart, att de 
i"kc kllnclc fOrmas att utflytta, Likasa kvarstannade 
11Ii'll1ga l;'il'skickadc af saval finnar, som ester och 

. IdleI'. S;i voro diir inskrilila ar 1880 icke mindre 
iill I"I~() hll!wl';u10r, dlurU vb'il blott halften af dem 
\'1 )1'11 l:lSl hosatta i byn. Fl.)r det nbirvarande upp
',,'lI' Iinnamas antal i denna koloni till circa 400 

pl'l'snI1CI', nch skolbarncns nntal hal' varierat mellan 
11111',111'(;111 och fyratio. Emcl1crtid hade den lutherska 
1,,,',101'11, snm lOrllt hade sin bostad i Rysehkowa, 
\1111 (hnsk lil1 sin stationsort. Detta val' oek af 
III,d\'11 L'!11eJan de nya kolonierna, hvilka han afven

'I, I (/'" ; ,"'il.;,,;,'/I. 3 

• 
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ledes hade att betjana, uppstatt. En ny kyrka byg
des i Ryschkowa med medel fran understodskassan, 
afvensom ett skolhus. Den finska gudstjansten 
upprattholls af en klockare, en i Ryschkowa fOdd 
finne - som kallades Omska divisionens lutherska 
klockare. Han uppbar i IOn fran Omska ranteriet 
75 Rub. arligen. Dock blef hans Ion sedermera 
fOrminskad. Ty man anstiilde iifven en lettisk 
klockare, hvilken skulle fa hiilften af sagda IOne
belopp. Numera far den finska skolmiistaren ingen
ting af sagde medel. Efter Pundanis tid hade ingen 
pastor vardat sig om finska ungdomens liiskunnig
het. Isynnerhet ledo finnarna daraf, aU de tyska 
pastorerna i regeln ej fOrstodo finska. En liirare 
fran Ostersjoprovinserna anstiildes i Ryschkowa pa 
bekostnad af understodskassan. Men da med den
nes anstallande egentligen afsags estnisk-Iettiska 
barns undervisning, sa hafva finnarna haft ringa 
nytta af honom. Dock hafva nagra mera fOrsig
komna finska barn lart sig lasa och skrifva ryska i 
dennes skola. Vid min ankomst till Sibirien hosten 
1885 val' tillstandet i Ryschkowa allt annat an till
fredsstallande. Det ofverviigande elementet i byn 
bestar af fOrskickade och diirfor hOllo alia sedliga 
band pa att brista. Dryckenskap, stold, mord, 
mordbrand, otukt, mened och slagsmal horde niira
nog till ordningen fOr dagen. Val fOrsokte den 
garnla stammen allt fortsiittningsvis att pa sitt siitt 
sUI. ernot det onda, men en stor del afven af deras 
afkomlingar hade tagit ett fOrdartbringande inflytande 

P;/tska koIO/l;/t Ryscltkowa. :15 

,1I d~ deporteraJe. For att upphjelpa liiskunnighe
It'll bland det uppviixande slagtet, bekostade jag en 
IMllrc, som var en forskickad finne, och aflonade 
11111 lOin med dels af staten beviljade, dels frivilligt 
11I!lIade medel under tviinne vintrar. Sedan jag 
11,~1H mcd statens medel inkopt en gard till bostad 

1111 ',lwll11~istare, erholls en sadan fran Finland 1889, 
11\111,1.:11 arbetar dar alt fortfarande, samt aflonas med 
• Iolilland samlade gaJvomedel. Under ett af mina 
I" l'll, i I<yschkowa, i december 1889, grundades 
.1,1 l'll nykterhel5fOrening, en filial till nykterhets
1"11111111',1.:11 i Om kolonin. Om den ock icke kuri
11II l<inll!'1 L:1l sti"ITC m~ingd att ansIuta sig till den, 

I 11111' til'l I dllck frimodigt upptagit kampen emot 
I II ,Ii \'1 \":1 1111, ~(lm hulla pa att utsuga och fOrdiirfva 
II. l·t,,,I"11 III Ill'I'IIll'l1ingcn. Byns krogare ha under 
I,;j (,. 11111:11111'1, :.II',IIIll jill, p[lsk och pingst kunnat 

'if! 1",,/1\ III 111hlil lill ~:,() kannor. Till krogen 
;/1. ji\''-' 111101." \·111111 .... 11 I'll' :,klltlilt ifriln fyra till sex-

I !I!II~'I ~J,.II 11111 LIIII~"1'1l Ill'tillar ::)()() Rub, 
III Iii "1'1'1111 ',ill hogri/relse, 

1'1111 Ilil I'JI "i1 I''':':; fiirdcl-
IlIP. 111111111 IIIC"',[11 :Jl1iludet, 

Io i 11iC11 dill 'II', 1111 l'itCI' ahlutadt 
11,'1 d II" -'1'"1111 ,,\\Iotka". Till 

I h"" •• 111,()\va lJijra omkring 
1'\111 "l'vcl'lygclse ar, att till-

I i li~ II 1111' 1\1111 Illil\fa bra, fOrr an nykter
't!1 \lllllill ':(1 ',Itlil I11cdhii.ll aU krogen kommit 
II ~'Ii;!11 ",'1111 "el'OI" Iwll och hallet darpa, hum 
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kraftigt understod arbetet far fran Finland. Fran 
annat hall har man icke aU vanta sig nagOl1, hvar
ken materiel elJer moralisk hjalp. AU finska folket, 
som, om ock ofrivilligt, genom sina fOrskickade ban
diter fOrdarfvat kolonin, ar skyJdigt aU deltaga i 
arbetet fOr dess aterupphjalpande fran detta elande, 
torde ingen, som rattvist bedbmer saken, kunna 
fOrneka. 

v. 
Eugene. 

I )cnna koloni, som man i Moskowska konsi-
IIIIIt'I!; handlingar och backer kalJat Pudene eHer 

1111<1"111', IIwn som i alJa ryska skrifter och hand
Iillhlll IadL:r Bugel1 efter den lilla backen med samma 
",111111, vid Iavilkcn byn ligger, uppstod darigenom, 
\11 .I,' I, 'I 111("I',I1I1S(C linsl,a familjer utf1yttade ar 1848 

110111 1.')·,,111,111\'11 l'ih.:r dess brand till denna, bakom 
1""1'1/(11 1,1i11 Ill'lill\1li\ slwgrika odemark. Bugene 

1.1""11
11111

1',111'1 ii, It

il., IIIIIPI 

!1!ifVll 10111' 1,'.1,

11111" I j '\';\1",1.11 I" ,'I·,"1l III' Toholska guvernementet, 
TIII"Il lIt:h fladen Irtisch. 

1I1111l .,yjil'l all komma 
"111"'1111111'1, '.:1 1I.:l'vel' rnan 

\11 i .I' 11,",1., 1111.11':1 finska 
I:l,(i ~V'" 1111 tjlll'var s~il

11111\'11 IIldlil~ 1li'lgTLl fOr
.III, 1111111 Ik till ell tiotal 

IIj'I'l\f'l'".I, 1111';1, Illi 1.111,11.11\ ',11111 tillllllS clur, hafva 
ittlViifli llil 11111\1111 111111 1111.1111 ilyar ot:h blifvit in
h, il"d I h\II, ',1'.11111 II If II I IlIr~l I'iirvissat sig om, att 

"Ii :\1 lin 1 III 11 dll",li~',:1. I\olonin bestlir af tre 
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skilda byar: Bugene, Matinsaimikka och Arikowa. 
Fran Bugene till Arikowa raknar man trettio varst, 
men till rl'latinsaimikka endast tjugu. - Emellan 
dessa byar, afvensom omkring dem, finnas vatten
sjuka marker med en obegransad tillgang pa gras 
som vaxer mans hog!. Dessa moras besta ej af 
mossor och torf, sasom hos oss, utan af den rena
ste svartmylla med lerbotten. Skulle man i ringaste 
man bereda vattnet aflopp, sa Yore marken med 
obetydlig omkostnad torrlagd och andamalsenlig till 
aker. Under vanliga somrar aro de i juli och 
augusti torra. Pa hogJandtare stallen vaxer lofskog. 
Steppnatur fOrekommer ej har, utan ar man tvun
gen att rodja bort skogen dar, hvarest man vill 
ploja aker. Akerjorden i Bugene ar af samma 
beskaffenhet och godhet som i Ryschkowa, d. v., s. 
icke af den battre i Sibirien. Hvetet, hvaraf sas 
litet pa orten, blir icke sa godt som vid stranderna 
af Irtisch och langre soderu!. Daremot gar vinter
di.gen synnerligen bra i denna skogiga och snorika 
trakt. Med akerbruk sy3selsatta sig dock blott de 
mera bemedlade bonderna, hvaremot de fattigare 
lifnara sig hufvudsakligast af boskapsskotsel. I 
Bugene finnas annu manga rika bonder af den 
gamla finska stammen. Genom flit och sparsam
het hafva de samlat sig icke sa obetydlig fOrmogen
het. De hafva a1ltid ett storre spannmalsfOrrad an 
de omkringboende ryska grannarna, hvilka vid be
hof ofta kopa har af dem pa kredit. Manga val
uppforda gardar finnas i denna koloni. Namnet 

JJugmt. 

"hdluhni" hal' i najden en god klang och de ryska 
il':ulI1nrna kunna icke i nog ampla ordalag fOr fram
hllgarna lofprisa tschuhnis rikedom och valmaga. 
I 11 Ilk:r en angbatsfard pa Irtisch val' jag i tillfcille 
lit hi\ra, huru en rysse, som varit rest till Bugene, 

(, 'I" en annan berattade am den nastal1 sagolika 
IlIyl'kcnhet af kreatur, som han dar sett. "Vid 
(did, fi\rmoget lefva tschuhni dar bakom karren", 
Ilt~1 ygllde han. Darfor aro och volostifOrtroende
liliitl i Hutakowska volostistyrelsen ofta finnar. 
.\11I11"pl:rSI1nCrna ~iro ocksll maktiga ryska spraket 
l" II \i"l'lmgnn med de ryska sederna. De kunna 
.Idlli\I'\' iil'verallt l\pptr~i.da sakert, som trots hvilka 

111111'11 I"y',kn bonchnagnater som heist. IvIed de 
'"l1ldllll'.lllIVndl: l';rannarna lefva de i det basta sam
1"1 ,1,111,\ I .Iv hyar dler kolonier, hvarest f6rhal
l/liI.loI :\1 I'll Illn[s;ltt, ill' felet icke att soka has 

.1111.1, til III h.,;, de till Sibirien deporterade fin
111;1 I !I'tI ,dlllllh",i1 IlIyvkl:llhd gras, som vaxer 

!i ,I",: I,' , nI' 11"1' IlItI, hilI" llalll1'ligtvis gjort, aU 
'1",;11 ';JJ~ ptt hllsknpsski>tse1. 

I III' IlIilllr,d lill :;ladcll Tara 
~qll,1 "1'111 'J r,""1 1,1I1I1I1Ia dit fritn 

i"I(., Ih' I," !i!" I'i'illdilld:t i hela 
Ii II i lilll II' Iidl 1111111 iilvl'l1 ()vanligt 

I III-Iii 111,,1"11111 I :\hlll~.kLl (Jeh Ischin 

1"1'"'-' 11,111 1,\',,';llIlld :,ina I1'lcra varde
IlillHf,lll1 I )11/ I, 11111111 dl: IIlb ell god hast sa 
'l![. 111;111 Ii 1,1' 1011' 111m! I'ris som heist kan fa 

1"1'" ,1'}II, I h'l lie'k jag cllgi'lI1g erfara, da jag 

I 
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ville tillhandla mig ett par lika fargade vackra 
hingstar. 

Fogel, isynnerhet one och snoripa, fangas i 
massa. Afven har elg fordomdags rikligen fore
kommit dar, men da Ryssarna jagade dem pa ett 
satt som liknade ett utrotningskrig, sa har den ock 
numera nastan fOrsvunnit. Bjornen gastar najden 
nagongang, ehuru sallan. Daremot torde vargen 
\Tara hemmastadd i dessa skogar, ty pa min sista 
resa till Bugene sag jag fyra stycken helt nara till 
vagen. De voro sysselsatta med att gnaga pa ett 
kadaver. Icke i ringaste grad lato de sig stOras i 
sitt forehafvande, ehuru vi reste forbi med bjaJlror 
och klockor. 

Om nagonslades sa ar har tillgang pa mark. 
For Bugene byalag aro icke nagra granser utstakade. 
De fa fOljaktligen yanda sig hvart och huru langt 
de behaga, fOr att ploja sig aker och barga ho. 
Dock leker det mangen i hagen att komma bort 
darifran till andra mera tillgangliga orter. Men 
fOrdelarna aro sa manga afven har, att utvandrin
gen icke vill fa nagon riktig fart ehuruval nagra 
enstaka utflyttat. Sista gangen jag uppeholl mig 
i Bugene, hade en man fatt emigrationsfebern pa sig. 
Han radfOrde sig med mig om icke jag kunde otver
tala' ett tiotal finska familjer att utflytta till det ut
markta stalle, som han sade sig hafva funnit i ode
marken oster om Irtisch. Stallet sImile ligga ganska 
hoglandt djupt inne i urskogen, vid en fiskrik biflod 
till Irtisch. Skogen bestod, sade han, af tall, gran, 

,'-' 
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I'~der, larktrad och lofskog. Nara invid lag en 
triidlos svartmylle "griwa" 8-10 verst lang, som 
.•Iwlle bli den yppersta aker. Tillgang pa ho skulle 
dlir enligt hans utsago afven vara och jaktmarker 
Ilrindliga och af det yppersta slag. Hvad fattades 
rdcdcs? Men da han ej kunde fOrma sa manga 

IlIlllil.i~r att flytta ut som behofts, sa gafs det ingen 
Il\iijlighet for honom att bosatta sig dar. I sa fall, 
ill lin it femton familjer anhalla om ett stalle, fa de 
,!I'I, jiill1le alia byarattigheter fOr den nya kolonin. 
11"11 ifr[lgavarande personen tycktes riktigt lida af 
lit kkL: kunna komma i besittning af detta i hans 
lyl'1'I' Si'l l\tm~irkta stalle - och nog ar jag bojd 
ill IIU, att dct fOrholl sig sa, sam han sade. 

IIII rr:-,lwgarna vid Tara, pa ostra sidan am Irtisch, 
lI,lI'VII IIlIli<l IIlii1'vat pi\. mig en synnerligt stor drag
111111".\111111. I )'I.:k hk1' jag aldrig i tillfalle att tranga 
"11'1'0111' ill i (kill. A1' urtcns herreman horde jag, 
III .\, 11\"'\ ·.illll lilllliljl:r nIta tillbringa sommaren 
'I.' .1"1'111. II'HI t <1' ...·.11 :,]wgnr, samt att de pa 

IHI'.II,I ',ig I'll II lie (Iii r<lc'r in i den djupa 
i1 lilt l(jil.llllIl .1,' i '1'/1111 lilli' \'''11' sii.dant 
I!ppido"llil 11111,,11,1 \'I'r"t I dillpa slwgen. 

I IWluj" 1111 I I", "II i"I',1I 011'11 <Iri',jcr cHi. 
IHII ArVllI I", iI"11 ' Ig 111111111' Ir:11I I~Llgcne 

ii'll ,d,l,tllIl Iill .,tlrillillllli" fOr att 
1\\,11\1" I'il l!l:SSil l'iircler skall 

III !li/'.IlI'·11 Vlilldmr i dagatal, utan 
II \,I~I(I 11\111 111111 1'1',\'111111',L:11 \)t.:1inncr sig. Da de 

lH\II~II(1lCI', 1:'1111 111111111'."11 li;rhli1'vit vid Iagerstallet, 
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eller hittat ditater, marka, att nagon af foljet for
irrat sig, hafva de ett medel, hvarigenom de kunna 
komma de forirrade till hjalp eller pa langt afstand 
gora sig horda. De sla namligen med yxklaeken 
mot ett fortorkadt upprattstaende trad oeh dess 
dofva klang skall horas ofantligt langt, ja langre an 
knallen af ett bosskott. Dessutom skall man all
tid lnmna uppfatta hvarifran detta ljud kommer, 
hvilket annal'S skal1 vara svart att urskilja i en 
urskog. Men manniskorna begifva sig till ll1'skogen 
ieke allenast for att jaga, utan Mven for att samla 
eedernotter. Denna skord, som sker i augusti 
ma.nad, inbringar stora penningesummor till orten, 
Det fins knapt en koja i hela Sibirien, som ieke 
forskaffar sig eedernotter till de stora hogtiderna 
Jul oeh Paslc Da frammande komma til1 garden, 
bjuder man dem pa sadana, oeh under det ryssens 
spraklada ofverf1odar, knaeker han med en otrolig 
fardighet den ena noten efter den andra, Dessa 
eedernotter hafva fatt det beteeknande namnet 
"Sibirisk konversation". Djupt in i ll1'skogen bor 
ostjaken, men sa langt, att han sallan kommer ut 
till stranderna af Irtiseh, Ett stort obefolkadt omrade 
ligger pa denna breddgrad emellan Irtiseh oeh Obi. 
Bif10derna till Irtiseh skola vara myeket fiskrika, 
Engang berattade en rysse .fOr mig, att tva af hans 
bekanta utrustat sig med en ston'e bat oeh med
hafvande fiskredskap, proviant oeh salt begifvit sig 
ganska djupt in i urskogen Jangs en sadan bif1Qd. 
Lange drojde det ieke innan de aterkommo med 

4:1Bltguu. 

III liastad bat. De hade fatt sa. ofantligt myeket fisk, 
alt deras saltforri'td snart tog slut. I dessa skogar 
linnes myeket fornlemningar, namligen stora "kll1'
ganer" eller jordkummel, af hvilka nagra aro om
!~ifna med vallaI' oeh l6pgrafvar. Nagra skola vara 
sh kolossala, att de synas pa tio versts afstll.l1d. 
lsynnerhet finnas siidana vid ofre loppet af floden 
'I'artass. Da man reser fran byn Takmitskoe vid 
IrLisch genom Kopiowa till Jelanka, sa ser man 
\ id vi-igen sadana jattekurganer, ja, pa en del stal

l. '\1 SCI' man flere pa samma gllllg, 
[(yssar oeh tartareI' bo nu hal', men hvilka folk 

Iflrl!o!1l lefvat dar oeh efterlamnat dessa minnesmar
\'1'11, hal' ingen annLl utredt. Pa min forfragan, fran 
IlvillwL folkslag dessa minnesmarken ansagos har
1.llllllla, svarade en rysk skjutskarl: "rOBOpJIT'b 

'1,\' ,\\111 :W(Wh i1mJ1H" (man sager att tsehuhni bott 
hill,) Ilvarifr~1l1 han fMt denna underrattelse vet 
j.tf; (',L 1lll'11 all viint rijrfi-ider skulle engang i tiden 
II:llv/I holl hiir, IlvarcsL jakt oeh fiske varit Sll gif
'.111'''', iii Illlf', 'illllll(llild, I)c 'fjnskn. folkcn hade i 

11111 ,,"1\11 111,dlllilldlll',dl' I'll viistcr, norr oeh 
II' 1ft! ~,'I "I 11111,1'.1-,/1 11"1" ',11111 Ir:lllIll'iingdc fri'tn 

II, I '\'1\1 1.1 Inlll"11 \loll'lldl' lilI'lal'l'l'na saga 
Ih\1 J,lllllillt 1'1(111 1\1111111111 Ilt:lln (lIlll'i'tde, frltn 

II', I:ii'!!. ilh II , • 1IIIl\l-il Illi',<'I1 lill dt:ss kanor, 
hh:!\ 1:11f1/;, \\"'1111'1. ItvlIl'esL l:LL folk med 

iII~ti',1t lill,jlHII ',iiH"~ 11I1, 0('11 Il'akLl:n d~irifran at 
1i;1('1' ".), 11",,1\ i",j, hlll'de \'ara af storsta intresse 

Hil IIJ,':!W '1111111 ",'II \"l'lIl'llrc,kare, IVIen latom O:3S 
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aterga till vara i den tata IOfskogen vid Bugene 
boende finnar. Finnarnas fran Ingermanland med
fOrda folksedcr och folksanger hafva bibehallit sig 
bast i Bugene. Dem jag kunde Ofverkomma, upp
skref jag. Emedan de i snart hundra ar fortlefvat 
i Sibiriens odemarker, utan nagot inflytande fran 
omgifningen, borde sangerna hafva ett visst Yarde. 

Om oek den yttre sakerheten till IiI' och egen
dom rader i Bugene samt fOrmogenheten afven ar 
stOrre an i de andra finska kolonierna, sa ar dock 
okunnigheten dar jamforelsevis stOrre, an i nagon 
af de andra byarna. Nagot kyrkligt intresse visa 
de dock sig aga. De hafva uppfOrt at sig ett bone
hus, anskaffat sig en kyrkklocka och hafva alltid 
aflonat nagon, som f6relast i bonehuset, dopt barn 
o. s. v. Dessa klockare hafva dock emellanat varit 
sa okunniga, att de hvarken kunnat ordentligt sjunga 
en psalm eller anteckna de skedda forandringarna. 
Under min tjanstetid i Sibirien hade jag vanligen 
anstald nagon person i kolonin, som kunde under
visa barnen i lasning. Denne fick da uppbara in 
natura fran byn sa mycket som de forra klockarena 
haft i lOn, samt betalades dartill af mig med i Fin
land samlade frivilliga medel. For skolmastaren 
ink6pte jag en gard med tvanne boningsrum och 
nodiga uthus. Byn tillskarfvade byggningen med 
en skolstuga, och forband sig att lata skolmastarn, 
om en sadan kunde fas fran Finland, uppodla tva 
desjatiner af den invid skolbyggningen liggande byns 
beteshage. Dessutom skulie han fa odla sad och 

Bugmt. 

h~i.rga ho liksom alia andra byinnevanare, utan att 
hehofva erlagga nagon kronoskatt, vara befriad fran 
:dla ofriga utskylder samt fa nagot spanmal, smor 
dc. fran hvarje gard. For narvarande finnes ingen 
]dockare eller skolmastare i fOrsamlingen, hvilket ar 
Ilog bedrof1igt, da det fins omkring hundra barn i 
:il\O!aldern. AI' dessa aro nagra redan ofvel' tjugu 

iI r gamla, men okonfirmerade. 
Till denna bonehusfOrsamling hora nagra i 

llli\kringliggande ryska byar boende estniska och 
i1llska familjer. I Tarska kretsen bo dessutom fran 
I,'illiand fOrskickade finnar, kringspridda i flere volosti. 
,\1"11 dcssa arc icke bofasta, utan resa pa arbets
Idrtjii.nsl vidt omkring i Sibirien och arc darfor 
,,,til'a :Llt antraffa. Dock stalla de sina farder sa, 
ill 111.: infinna ~3ig i Bugene den tiden da prasten 

\'111 Ii il 'sn ii r all lriiffas dar. Icke sallan handel' det, 
I1II lil' pi'l ::illa fii.rdcr bcsi\ka pastorn i Omsk. 

i\ kll "'''liT ii n jag \iimnar dcssa skogrika angs
1111111'1'1, \'ill ,III; Iliill1l1:t Ilil/'Y;\ on! om en litcn finsk 
1,"llllll, ',11111 IIla;"1 '111<'\1111\ I~\:';l'!l\\(l\\';t (lc\1 Rugcne 

", II IIII'.'i' 11"1,,1111 



VI. 

Bojarka. 

Liksom Bugene, uppstod Bojarka efter Ryseh
kowas brand, da nagra finska familjer utl1yttade till 
denna, isynnerhet daJortiden obebodda trakt. Seder
mera nedslogo sig darstades afven nagra fran Finland 
fOrskiekade, hvilka grundlagt familjelif i Sibirien. 
Bojarka ligger hundra verst at norr fran Ryschkowa 
oeh blott nagra verst fran postvagen, som gar fran 
Tobolsk till Tara oeh tolf verst fran poststationen 
Atsehimowa. Befolkningen dar raknar knapt hundra 
personer. Hvaraf det nu kommer sig vet jag ej, 
men visst ar, att bonderna i Bojarka aro ganska 
fattiga, ehuru de hafva en god akerjord, god skog, 
goda angar, oeh detta alit i omedelbar narhet. 

Okunnigheten, som lagrat sig saval ofvel' Sibi
rien i sin helhet, som oek Mver de finska kolonierna, 
men isynnerhet Mver Bojarka lilla fOrsamling, verkar 
hammande pa all slags utveekling. Den ena dagen 
fOrgar enformigt sam den andra, det ena aret som 
det andra, Den markligaste tilldragelsen i byn ar 
den, da prasten nagongang besoker kolonin oeh 

", '.;: ~: .. 
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drojer dar nagon dag, Da blir det lif oeh rorelse 
i l~lgret. Barnens dop skall stadfastas, ungdomen 
konfirmeras, de myndige medlemmarna bega Herrans 
llcliga Naitvard o. s. v. Tillstandet i byn hal' val 
hlifvit nagot battre sedan en af mig anstald skol
Illiislarc arbetat dar i fem ar. Barnen hafva under 
d(.'nna tid lart sig lasa fOrsvarligt oeh en rcgelbunden 
:lIdslj~inst har ba.llits hvarje sondag. Vid min 

d IIknl11st till Sibirien fans det i byn blott en eUer 
1,,11' karlar, som kunde lasa fran bok oeh detta nog 
.Iilligl. En af desse pIagade oek fOrratta noddop 

,11111 hegrafva Iik. Men da jag sedermera under
iildt' IlallS l~lskunnighet, var den sa underhaltig, aU 

llIf, Illible tiirv£1ll3 mig ofver huru han kunnat ataga 
11 ~ I ill fiirrii.lla, kyrkliga handlingar. Hafva fOrratt

111111",llliillllVll varil skrala, sa hal' oek menigheten 
I 1111111111 1II'I'!";llla myekct af hvad som blifvit fOre

1111 I '" 1111 \·Xl'Il1j1t.:1 p;l hUrtl inskriinkta de i sagda 
iiV IllItI" VIIIII, l'tllI l'iiljandc lilla lliinc\else, som 

iilill""" \ ,II itll" I IIl1j.ldw 111:11\ i HlIgt:nc, hvarest 
lI'Ii',,1 1.1'1111', 11111111. (':11 hllsbnndc 
II ""IIII)IJl'I, .I'·lIllillll'li jlillllorgo

11111,,,1.'"1"111 (till ~;ig en 

"ii.11111I III I 1;"ld"11 :.11111 andra 
i'I" 1111\ .111111111' tll'l della bcr~it

, .. II '.,1011', 1111 d\'lIa visst ieke 
1",'\,,'11 IlIldt.: miirkts pa 

III 1I1-11~'illIlll!; '.rldllill \'llre att vanta. 
1IIIIilI'I liI,t viti :-:iLl pilstaende oeh 

1,:.1, 1111 \,111,'\,[1111 [.rlgl Lkl sjiilf samma dag. 
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Da man begynte fbrska efter, hvarifran han fatt en 
sadan nyhet, sa befanns det, att mannen sa fattat 
de i juldagens episteltext forekommande orden: "oss 
ar fOdt ett barn, en son ar oss gifven" 0, s. v. 
Bojarka ligger vid en liten back, omgifven af horika 
angsmarker, hvilka val aro laglandta, men dock icke 
sa sanka, som omgifningarna kring Bugene. Ett 
missfOrhalIande, som i stor grad hammat finska 
koloniernas i Sibirien utveckling, hal' varit, att det 
funnits mindre antal kvinnor an man. Mangen 
mansperson hal' darfOr varit tvungen att ofrivilIigt 
lefva alIena. Sa erinrar jag mig, att en husbonde 
i Bojarka, som hade fOrlorat sin hustru fOr flere ar 
sedan, nu val' tvungen att ensam skota hela sitt 
husMlI, utan nagon som Mist kvinlig hjalp. Da 
jag kande till huru svart en medelalders man har 
att fa sig en hustru i de finska byarna, sade jag 
haIft pa skamt och halft pa alIval' : "Ni blir sa 
gammal snart, aft ingen flicka viII hafva er". "la", 
sade han med en djup suck, "sepa se juuri on, 
joka niin harmittaa" (det ar just det, som sa harmar 
en). Om man forde ett Iika rent spnlk i vart land, 
sa kunde has ass en sadan klagan snarare horas 
fran del andra konet. For alIa giftaslystna kvinnor 
ar Sibirien ett forIofvadt land. Ty en ogift kvinna, 
sam vore ofvel' par och tjugu aI', tarde ej finnas 
inom finska koloniernas i Sibirien landamaren. Da 
det nu engang bIifvit tal am familjebanden, sa rna 
det tiIIaggas, att en famiIj i Sibirien kanner sig 
lyckligare ju flere barn den hal'. lord fins det nog 
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fOr alIa sa mycket de blott kunna bruka. DarfOr 
behofva icke' forii.ldrarna vara bekymrade fOr sina 
barns framtid i detta hanseende och pa brod hal' 
det ej varit brist tills dato i Vast-Sibirien. Blir nagot 
barn fader- och moderiost sa erbjuda sig oftast flere 
famiIjer aU adoptera det. Huru annoriunda ar det 
icke hOs oss. Men manga hushalI finnas afven hal', 
,-;om aidrig sa ut nagot, utan kopa sin brodfOda, 
ehuru, sam sagdt, tilIgangen pa god akerjord fins 
i ymnighet. Efter fOrmaga hal' byn bidragit till 
:i11i"nandet af sin skolmiistare eller klockare, sasom 
de i aIlmanhet kalIas i Sibirien. Men hvarken ar 
"den dler formagan att betala star, och det ser 
l,diinJdigt ut, Iwad skolan betraffar for framtiden, 
I y ,ltn Idudmre, sam enligt sin ringa fOrmaga varkat 
I l\'ljllrka, val' jag af ekonomiska skal tvungen att 

I11'1'>il, ',II , 

I'll! n\II Id"d\;[ n.: n IInstiildes i Bojarka skaJI dar 
,iii lill.1I ',l"llllid 111('111\11 1l:i1g- och hvardag. Mangen 

\or\'IIl!~' 'If' I' hI' "11', 11111 (Ill Ili'dla retia ptl nilr son-
II 1111,,11, 1110111 l"lllll! Illl'd :;il1:J IIrbL:len. D{l 

1111 1,111 ,II' 1"',11, 11111 hi'H'I,('r hlirvil spridda, 
1"1 II 101111'.1111111111',111'1111 riil' cn hLiltre 

lillI\I'II'J "i,IIIIIII', 1'111111 1)11 1111', 11I'lil,II(I'" 11111'\1 lIlycket 
~ ill,l 111,1 iii I H'IIIIIII 111111,1'1' hlill'il :'I~ridl i de sibi
d I. Jill \1\ -1,01'11111'11111, './i Vli';i1I' jill~ II(\PJla~ aU detta 
111,,,.\,, I '011111111 1,,1 r,lutil hill'll gild rrllkL Men af 
.III 111111111 1111'.1(111' ju/\ tillikll, ;llt hvarkcn Bojarka 

,1111 11111'.1111 IlIIIIIIII hy 11Iilttl.: liimnas utan en ,,Idoc
I ,III ". Iv I t!1",:,1I nfliigslla byar £iro de, om ock 

I I"~ , '"/'i, I. "t 

i 
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efter vara fordringar i Finland underhaltiga, af stor 
betydelse bade fOr barn och fOr fullvuxna; fOr de 
fOrra som Hirare och fOr de senare som vanner och 
radgifvare. 

1lII. 

Kolonin vid Om. 

I de byar, som vi hittils beskrifvit, utgores 
..ihom vi funnit, stambefolkningen af ingerman
llill<iska finnar. Nu komma vi till en koloni, dar 
C'II by fins, hvari befolkningen bestar, eller atmin
.lolH.: rriln borjan bestatt, af blott fran Finland fOr
.1, i('!<ade rorbrytare. Denna by heter i kronobockerna 
1I"I:,illj\I()J's, men grannarna emellan RuotsinkyHi eller 
J 'IIII,o"'lI. ]\lien innan vi ga att narmare taga reda 
pi, 11I1·.llilldl'l i I h.:lsingrors, skola vi namna nagot 
"II 1111111 \'''ItHIIII vid (1111 Ilppstrttt samt taga en 

lI,h." Ill\. 1 d.· 1111111'11 .Ii'll' hdlnlliga byarna. 
Il,i-, i • .1,111 1111111 I ''"'I ll'1'1I I '1, Il!l'r or1lrii.det 

1", 111111111111111111 1111' 11'!"1111',1 ilL'll (;11 stor 
!Ij!lid "1'1'1,"1 .1111111, 1111 111f1l11',1l Itlil\1I Ilationali

,I{i' hi'.! I, 11111 11\"111,"1111 i I'll l'lldll by. Ui,irfor 
1'llpt.hIlJ 1,,1', 1',11111 1,,111111';'.1111 111111'<':11 ptl atl g1'unda 

II 11\ 1111.1111, .Iii, ",'1 '.1\11111' 11I111IlS 1I11gtlllg fOr alla 
I,t,'.!, I'" ,d,I·II"I.I 11\'11 :.1,111\. ELL si'tdant fOr anda
IlIjilt! 11111Il'hgi '.IHIII' railS 1)1:1\ pii. 120 varsts afstand 
'dill (1111:,1\ vid Ilfldcn Om. A1' 1861 anvisade 

i 
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generalguvernoren i Omsk sagde omrade, utgorande 
29,OCJJ desjatiner jord till boningsplats for luthera
nerna. Det drojde ieke lange forI' an en stor del 
af befolkningen i Rysehkowa oeh manga i ryska 
byar boende familjer ofverflyttade dit, samt grun
dade egna byar nationsvis. Sa grundlade letterna 
byn Riga, esterna Reval, finnarna fran Ingermanland 
Narva oeh finnarna fran storfurstendomet Finland 
Helsingfors, AI' 1889 utgjorde kolonins hela befolk
ning 2,300 personer. Kolonin ar bygd pa en straeka 
af fem varst pa vanstra eller sodra stranden af 
Om-floden. Dock aro ej byarna sammanbygda, 
utan ar det t. ex. emellan byarna Helsingfors oeh 
Narva en obebygd straeka af en half varst. Floden 
Om, som utgor kolonins grans at norr, ar isynnerhet 
vartiden en betydlig flod med branta oeh leriga 
strandeI'. Emedan floden ar ganska strid, sa handel' 
det sallan att ett kreatur, som af vada kommit i 
floden, kan raddas. Om iiI' en ganska fiskrik flod, 
dock fOrekomma ieke dar de dyrbara fiskarter, som 
finnas i Sibiriens hufvudfloder. Giidda, abborre, id, 
lake oeh en mangd fiskarter liknande mort fangas 
dar. Genom en rik tillgang pa fOda blifva fiskarna 
myeket feta. Sa ar t. ex. iden till sin godhet ieke 
myeket underlagsen finsk lax. Den stora rikedom 
pa fisk, som finnes i flo den, hal' val intet motstyeke
i de finska floderna. Vissa tider pa aret da fisken 
ar mera i rorelse, ar det som om hela floden Iefde. 
En ieke obetydlig binaring [ir diirfor fisket i Om
koIonin, ehuru sattet att fiska iiI' sa primitivt, att 
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man endast genom den rika tillgangen pa fisk kan 
rmma pa att arbetet skall kunna Iona sig. Land
~kapet anda fran Omsk till Om-kolonin hal' en 
hOglandt grasstepp-natur, ehuru dock betydliga lof
skogar, liknande hoimar i en skargard, gifva lif oeh 
behag darat. Pa varen da snon bortsmultit genom 
soIens varma stralar, beklades steppen hastigt som 
genom ett trollslag med den saftigaste gronska. 
II undrade olika praktfulla vaxter uppspira da oeh 
prunka i de finaste farger, Steppens glada sangare, 
lilrkorna, fOrekomma i otalig mangd utofver hela 
:;h.:ppen. Talrika boskapshjordar beta pa slatten. 
I~()ncIcn plOjer oeh besar den bordiga svartmylle
',kl'l'en, frim hvilken han kan vanta en rik skord, 
11111 (;ud blott gifver regno Men om han aflagsnar 
'I~~ 11';111 {ikern pa en timme fOr att hvila sig oeh 
'01111\ Iliislar, hortfOr han fOrsiktigt plogen, ty annal's 
1111111.' dt'll hml,;ljiUas, Om natten ar hans hvila ej 
lilill,'r "\"1', Iv t1il milsle han vaka oeh vakta sina 
11Ii ',II II , ',11111 1'1'111 11k pil steppen, att ieke tjufvar, 
,lil\ '.11111\'11 "'1I1"1I11~ jilVt:11I11I och Iigga P~l luri 

11111',10111, II, Illig" lillllllll' lilt. horlstjiiIn dem, 
"II" 111111.1. 1 del d.lll\ Idtl', ilil Ililn, t1:'L han 

!UI!'!"! II,d' ,Ii dill;' II', 11111/',11 lI ..hde, vid Ilppvak
liIllld~i /lllll'_' till .ill 100I',\(II1(·!<l-I..,u sina dragare 
f"1 \ IIIllld - 111111 ,,11111 11111 1111 hili hiir~~lling fran sitt 
d"II'I,tl, ·,1111 1111 tllll IIilill,lds, Illall all kunna full

)""d" '<Ill ',lidd, I\kll I<:tll han genom att fOlja 
1"'"'1\ I ((('I .Il1ggiglL gribet leta sig efter tjufven, 
" VI' d"IIII1' "Ill hall cj hinncr fly undan, Ofta aro 
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de fruktade hasttjufvarna pa denna omnajd fOrskic
kade fran Om-kolonin och dit fOras icke sallan de 
stuIna hastarna. Komma de engang dit, sa kunna 
de blott mot dryg IOsen aterfas. Men icke al1enast 
hastar, utan al1t hvad tagas kan, begynte dessa af 
forbrytare bebodda lutherka byar stjala fran de 
fredliga ryska grannarna. En fol'darfvets hala, en 
plaga fOr hela orten blef Om-kolonin. En egenhet 
hos al1a dessa folk, saval hos finnal' som ester och 
letter al' den, att de aro djarfva och forslagna samt 
energiska i utfOl'andet af sina planer.Da de varsta 
tjufvar fran al1a dessa folk ar efter ar samlats till 
en punkt, hvad annat har man da att vanta sig.. 
Begifna aro de pa branvin och tillgang pa denna 
vara fins det i ofvel'flOd i Sibirien, ty icke blott 
lagliga krogar finnas i Om-kolonin, utan hvartannat 
hus hade kl'ogrorelse som bi-inkomst. Hvilka scener 
utspelades icke i byn och vid krogarna! Slutet val' 
oftast ett blodigt slagsmal med drap. Nar medel 
til1 detta utsvarvande lif troto, da begaf man sig pa 
stoldfarder. "Mennaan varkaisil1e" (lMom oss fara 
pa tjuffard) hette det, likasom om man fOrehaft 
nagot annat lofligt varf. "Kylaan tuli aika lailla 
tavaraa taas viime yona" (til1 byn hemtades det 
duktigt med egendom under sista natten) hette det 
sedan. Lutheranerna blefvo lika hatade som fruk-' 
tade i omkretsen. Huru mycket detta forsval'ade 
de ordentligare forskickades och de fria ingerman
Jandske finnarnas stal1ning, och huru det undergrafde 
deras anseende och fOrtroende, ar latt begripligt. 

.:: ~ .. 
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Sedan det onda tagit Ofvel'handen, Sa fans det blott 
Hi, ja knappast nagon, som hade mod att angifva 
tjqfven, om han ock val visste, hvem som stulit 
clet som efterspanades. Oftast hade ock ryssarna 
ej 

I
I mod att komma til1 kolonin fOr att soka det 

stulna ehuru de nog visste att det hamnat dit. 
Farligt val' det afven i sanning att besoka orten, 
men annu farligare an det i verkligheten val' ville 
lorbrytarne gifva det sken af. Byn Helsingfors stod 
i val'sta rop annu al' 1885, da jag kom till Sibirien. 
Dock hade lifvet darstades nagra ar tidigare varit 
iLnnu grasligare. "Siella henkensa kuulenma pian 
mistaa" (del' skal1 man snart mista sitt lif)o bet 
(1m icke annat, visste afven de aflagsnast boende 
linnar i Sibirien saga angaende kolonin vid Om. 
.. Miinne de icke sla ihjal en, om man kommer dit" 
Iriigadc ryska skj utskarlarna angsligt, da de skulle 
',I\jlllsa mig till kolonin. Huru lutheranerna injagade 
I'll ',i'ldan skriick hos ryssarna, rna fOljande skildring 
11I'\V',i1, 111/: liller en vtLr Wrskickad landsman, som 
1"'1 I I'll 1\' ,I. bV I,() 7() verst rrtLn kolonin, beratta. 
,1'1"111 "11 111111 nllllllll,lI, ',lIdl.: 111111, "illdvn flerc hastal' 

1t0i (0,11111111, '" 11 ",,111 1111111 IlIllk /',I'lllldadc skill att 
\llllI!'" ,iI I ;JO!!~,I\ 11111'. Iill 1111',\\11 IlYII, sit bud min 

I \ I d 1'111111' 111111 "II 1111111111 11 II Ill: all bcledsaga III II 

11111111111 1111 11,1, 1111',1'111. liil' nil liirsi;ka ~Ltcrfa hans 
1111',1111, I ),'1 .II'! III l'll ~.l'd hlalld grannal'l1a att den 
1'1111 I',IIIIIIIVII ~,I\1l11 IIjiilpa den anclra vid sadana fall, 
'."L kUlldl' vi ej I'riinsi.Lga oss hans anhal1an, ehuru 
vi med angslan ulfOljdc honoln. Sa kommo vi 
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riktigt till Ruotsinkylii. Jag kande en husbonde i 
byn och till honom styrde vi Val' kosa. Vi bund 
fast vara hastar och tradde in i stugan. Dar s(tt 
en hop banditlika gestalter kring ett bord trakterarjde 
sig med branvin. Da de erfarit, hvad vi ville, sfeg 
en af dem, en jattelik karl, upp, drog en lang ~nif 

fran skidan, slog ut armen och skar med kn{fven 
ett tag ofvel' bordet, samt rot till: "hvem af eder 
skall jag fOrst aflifva; sasom ni ryssar aflifven vara 
broder, sa skola afven vi expediera er". Darpa 
kom han fram till oss och fragade vara namn. 
Mig lamnade han i fred, men min finska kamrat, 
som han ej tycktes tinna behag i, gaf han ett slag 
mot ansiktet, sa att blod strom made bade fran nasa 
oeh mun. Vi vora i dOdsangest. Ut vagade vi 
oss ej oeh derinne var det bra nog kusligt. Slutli
gen kommo vi Iyekligen ut oeh sa snart vi fatt 
vara hastar losgjorda satte vi af i god fart. "Ja, 
nog var det min sista resa till Tschuhni, fastan de 
skulle stjala alIt hvad jag hal''', sade ryssen oeh 
drog ett Iattnadens andetag, da byn var ur vart 
synhall. " Sa. langt min sagesman. Men fruktade 
ryssarna vara trosforvandter, sa hade afven dessa 
orsak att a sin sida frukta de fOrra. Funno de en 
lutheran inom sina marker oeh kunde ieke denne 
tydligt utreda sitt arende, hvilket oek redan fOr 
sprakets skull ofta kunde vara svart, sa fick han 
taeka sin Iyeka, om han kom undan med lifvet. 
Men att skulden till denna fiendtlighet val' helt oeh 
hallet att sokas hos lutheranerna, det torde framga 

-: '.: ~, 
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af det sagda. Detta alt var en naturlig fOljd af att 
en massa af samhiillets afskum hopats pa ett stalle. 
Annu dartill val' det ilia bestiildt med kolonins 
andliga yard. Sa lange kolonins grundlaggare, 
pastor Johansson, kvarstannade som pastor fOr 
lutheranE'rna a orten, giek det nagorlunda bra. Ty 
pastorn iir den enda personlighet, som dessa man
niskor nagot respektera. Ar hans upptriidande 
bestiimdt oeh hurtigt, sasom pastor Johanssons var, 
sa hal' han stort valde ofvel' massorna. Med sitt 
bestamda upptriidande holl han dem i tygel. Men 
sedan han f1yttade bort oeh svagare krafter kommo 
i hans stiille, blef det allt vane oeh vane. For
hallandena blefvo ej biittre fastiin en bildad tysk
estnisk-Iettisk kateket stationerades a orten. Gang 
pa gang blef han bestulen pa sina kreatur, samt 
hotades med doden, da han upptradde till fOrsvar 
fOr de fOrtrykta. Finnarna, af hvilka det fans i 
kolonin ofver atta hundra personer, saknade all 
annan andelig Yard, an den de genom den estniska 
kateketen kunde hafva. Denne fOrrattade saval deras 
barndop som oek begrafvade de doda oeh fOrde 
nagonslags hok orver dessa folkfOrandringar inom 
!'i)rsarnliIII':en, IlIcn ingcn kyrldig pcrsonalbok fans 
<leI. De lyska vaslorerna konlirmcrade barnen om 
de kun<le nr l1Iinllct liisa faclcrvi\.r och tron, hvilket 
Cn del inltircle i IOrstugan da andra redan fbrhordes 
diirinnc af pastorn. Den finska befolkningen bestod 
iinnu diirtill mercndels af losa personer, som vandrade 
vissa tider ar arot i ryska byar pa arbetsfOrtjanst. 
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De hade sina kojor i byn, kojor, som bestodo dels 
af bjurktimmer, dels af jord eller torf. Vanligen 
le/c:lc en man och kvinna nagon tid som ett hjonelag 
tillsammans, men af lang varaktighet val' icke deras 
fOrbund. Jag kanner kvinnor, hvilka lefvat pa nagra 
fa ar med fyra eller fern olika man. Vanligtvis ar 
det kvinnan, som valjer sin fOljeslagare. Sasom 
forut namdes, finnes det sa fa kvinnor, att de aro 
mycket eftersokta. Huru fOrhallandena blefvo nagot 
hattre i Helsingfors och Narva, ja i visst afseende 
hela kolonin, belysa de bilagda reseskildringarna. 
Hvad som i yttre afseende blifvit gjordt, rna dock 
i korthct afven hal' omniimnas. 

l'vlin fOrsLa omsorg da jag skulle gripa verket 
an bier atl ftt 11n5k gudstjanst sondagligen och en 
simla lill byn. En diirtill lamplig person hade jag 

e~ i den mig till Sibiricn som tolk medfOljande inspek
J\. Grano, hvilken med sin familj flyttade till 

sagdc finska by hOsten 1886. Under mangahanda 
umbaranden i kalla sma rum och med ringa Ion 
begynte han arbetet i all stillhet. Sedan vi grundli
gen liirt oss kanna fOrhallandena hal', borjade vi i 
samract soka aU fOrbattra och afhjalpa missfOrhal
landena. Laskunnigheten blef genom skolunder
visningen, anskaffandet af boeker, tidningar och ett 
litet bibliotek smaningom upphjalpt. En kyrka med . 
skolstuga blef bygd. I en nybildad nykterhets
fOrening erhOlls en vasentlig hjalp i arbetet, i det 
att denna fOrening kunde anlitas vid manga tilWillen 
da hjelp blef af noden. 

~ I.h (d· ~ 
nc'" .A1t)f'S toren 

_br ~'(~ It' 
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Ryska myndigheter borjade alit mera begagna 
skolmastarn som hjelp vid svarare och farligare 
undersokningar, och slutligen funno de det af noden 
aU anstalla honom som en ordningens uppratthallare 
med Ibn af ryska statsmedel. Huru manga och 
svara strider det kostat innan krogarna, bade de 
lagliga och olagliga, fatts bort, tjufvarna ofvervunnits 
och byn kommit till den standpunkt, dar den nu 
aI', vet blott den, som deltagit sjalf i arbetet. am 
otack i allmanhet ar verldens lbn, sa nog fa pra
sterna och skollararena i Sibirien erfara det mera 
an nagon annorstiides. 

I flere afseenden ar Om-kolonin, hvad naturen 
betraffar, af alla lutherska kolonier i Sibirien mest 
gynnad. Akerjord fins det nog och ofvel' nog. 
Hvad dess godhet betraffar behofver blott det sagas, 
aU den ar graderad till fOrsta klassens akerjord, 
hvilket efter sodra Sibiriens mattstock vill saga det 
samma som ett svartmyllelager af 1/2-1 meter. 
Skogarna, som besta af bjork och asp, hafva i tiden 
varit . sardeles goda, men genom ett ofOrnuftigt 
skoflande hafva de blifvit samre. Pa ungskog fins 
det dock riklig tillgang. Angarna arc i allmanhet 
mera aflagsna. Ty man nojer sig ej med att barga 
ho, om det icke ar nastan mans hogt. Vanligtvis 
ser man mlndre pa hOets kvalite an kvantite. DarfOr 
fOrbli stora fait, som arc bevuxna med det basta 
hoslag, sasom vild vicker, fOrsmadda, och man 
uppsoker laglandta stallen, dar det vaxer hOgt 
starr-ho. Boskapsskotseln star pa lag standpunkt. 
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Man inbargar icke af de battre hoslagen, darfOr 
att kreaturen ata sa mycket af sadant. Hufvud
saken for sibirianarn ar den, att kreaturen komma 
ofver vintern. 

Da man reser igenom kolonins egor, sa maste 
man, om man har sinne fOr naturen, ovilkorligen 
intagas af beundran. Af en bordig, fOr odling 
lamplig stepp, ligger tusende tunnland for ens syn, 
vantande pa arm och plog. Dar pa afstand ater 
ser man en lOfskog, sa jamn som yore den en 
vardad park. Sa afloser den ena vyn den andra. 
An reser man liksom genom ett sund i en skar
gard, an ater sasom pa en oppen flacka lik en 
fjard med manga in i lOfskogen inskjutande vikar 
och bugter. Pa detta satt kan man resa flera 
timmar inom kolonins jordomrade. Allt paminner 
om en herregards egor. Man blott vantaI' om 
icke dar bakomskogen storartade herregardsbygg
nader skola bli synliga, ty man tycker att taflan 
simile fordra det fOr aU vam fullstandig. Men man 
kan resa dagar, ja veckor genom sadana omraden 
i Sibirien, utan att nagot herresate ter sig fOr den 
resande. Far utvecklingen fortga i frid och Sibi
riens jord blir skonad fOr de halfvilda nomadhordar, 
som tumlat dar i tiden och emellanat ofversvammat 
Europa, sa skall enligt all sannolikhet en snar· 
framtid fa se dessa nu dromda slott fOrverkligade. 
Den nya sibiriska jarnvagen, som kommer att 
genomskara kolonins jord pa en mils afstand fran 
byn, torde medfora en ny tid fOr Sibirien, genom 

.::,,. 
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att 'rycka den narmare in till Europa. Da skall 
val den fOrbannelse, som deportationen haft med 
sig, smaningom ofvervinnas. Matte blott det natur
friska, som i sa hOg grad fangslar ens sinne i 
Sibirien, da kunna bevaras! 
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Werchne-Suetuk. 

Nu skola vi fOrflytta oss ett godt styeke osterut 
fran kirgis- eller Barabinska steppen. Kolonin Werehne
Suetuk, som vi ga att beskrifva, ar 1,800 verst aflagset 
fran Omsk oeh skall arligen besbkas af den tinska 
pastorn. Resan, da man medraknar de afvikelser 
fran strakvagen, som han kan nodgas gom fOr att 
betjena de hal' oeh dar pa mellanliggande straeka' 
boende tinnar, blir omkring 4,OCO verst. Angaende 
kolonin Werehne-Suetuks lage oeh uppkomst skola 
vi nagot orda, ehuru den saken ar afhandlad till 
nagon del i en bifogad reseskildring. Likasom vastra 
Sibiriens fbrsta lutherska kristna bestodo af svenska 
oeh tinska krigsfangar fran Pultava, som organi
serade ett kyrkosamfund i Tobolsk, sa bildades af 
sa-dana fangar i bbrjan af det adertonde seklet Mven 
det fOrsta ev.-lutherska kyrkosamfundet i staden' 
Irkutsk i ostra Sibirien. Sedan bildades 1767 en 
fiiltpredikantstjiinst darsammastades. Likasom To
bolsk betraktades som en moderfbrsamling for de 
ofriga luth. forsamlingarna i Vest-Sibirien, sa iiI' 
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Irkutsk en moderfbrsamling fOr alia oster om Jenisei 
liggande lutherska fbrsamlingar. 

Sedan dbdsstraffet i Finland i praxis afskaffats 
oeh fOrvandlats till lifstids tvangsarbete vid grufvorna 
i Sibirien, blef arligen ett storre eller mindre antal '" 
mordare transporteradt fran hemlandet till· fjarran 
oster. Deras vag giek ofvel' Moskwa, Perm, Jeka
terinenburg oeh Tjumen till Tobolsk. Hela straekan 
tillryggalades till fots oeh drog det ut innan de 
kommo till sistnamda stad, vanligtvis ett ar. 

Ehuru deras dom i hemlandet lydde pa lifstids
tvangsarbete, sa afkunnades ett nytt utslag i Tobolsk, 
lydande pa en arbetstid af 15-20 ar, alit efter 
beskaffenheten af deras brott; hal' tingo de iifven 
bOra, till hvilken ort oeh till hvilka vark de sku lie 
blifva sanda. En del sandes naml. till Ustj-kamen
nogorsk, andra till kronans kladesfabriker i Omsk, 
brannerierna vid Tara, guldvaskerierna vid Altai 
eller oek anda till Nertsinsk i Transbaikalska omra
det. Vandringen till den bestamda orten kunde 
droja iinnu ytterligare ett ar. Niir de kommo till 
sin bestammelseort, hande det troligen oftast, att de 
aldrig mera kommo att triiffa en luthersk andelig. 
Viii gjorde divisionspredikanten saval i Tobolsk som 
iifven i Irkutsk vidstraekta resor fOr att betjana sina 
trosfOrvandter, men omojligt val' det dock att kunna 
llesoka alia orter, dar fOrbrytare plaeerades. Okandt 
var det oeksa fOr priisterna, hvar sadana yore att 
Iriil"l~ts. Dartill kom annu svarigheten att pastorn oeh 
hans uh6rare ieke fuUt fOrstodo hvarandras sprak. 
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Redan ar 1843 gjorde divisionspredikanten i 
Moskwa D:r K. Sederholm det fOrslag, att alia till 
Sibirien domda och forskickade skulle samlas, i 
kolonier, sarskilda fOr en hvar nationalitat. Fan
gelsekomiten i Moskwa befordrade forslaget till hOgre 
ort, och den 20 Oktober 1845 utko'm eI'l kejserlig 
befallning, att alia lutheraner fran de olika guverne
menten skulle samlas i en eller flere byar i Millu
sinska kretsen af Jeniseiska guvernementet och deras 
sjalavard handhafvas af en eller tva pr1:ister. Till 
dessa kolonier skulie afven de lutheraner samlas, 
som uttjanat sin arbetstid vid kronans vark. For 
att bilda en stambefolkning i dessa byar, kom en 
uppmaning till finnarna vid Ryschkowa att ulflytta 
till Minusinska omradet. Emedan tillgang pa god 
akerjord i denna gamla koloni begynte blifva knapp 
och deporterade arligen instrommade af olika natio.: 
nalitiit, sa fOljde mangen familj uppmaningen. Da 
divisionspredikanten i Irkutsk, pastor Butzke, besbkte 
Minusinska kretsen ar 1851 fann han har 116 luthe
raner af sadana utvandrade, men annu hade icke 
landomradet, som, enligt kejserliga befallningen af 
ar 1845, skulle tilldelas lutheranerna, blifvit utmiitt. 
Alia skrifter, som i denna sak hade blifvit afsanda 
till kameralvarket i Krasnojarsk, hade blifvit obe
svarade. De lokala myndigheterna hade fOrst anvisat 
de anlanda en ofruktbar stepp vid Jenisei till bonings
plats, men lutheranerna hade icke n6jt sig darmed 
utan med god blick utsett at sig en fruktbar trakt 
vid Sujetuk och Kebesch. Genom pastor BUlzkes 
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bemedling bekommo de afven sagde omrade. Pastor 
Cossmann, som blef dennes eftertradare, fullfbljde 
hans arbete och ordnade fOrhallandena vid den nya 
kolonin. For lutheranerna utmattes ett omrade af 
20,000 desjatiner. Finnarna fOrblefvo i Werchne
Suetuk, som var den fOrsta och alsta kolonin, let
terna utflyttade 1858 till Nishnaja-Bulanka i en dal 
vid floden Kebesch, 25 verst sydvart fran Werchne
Suetuk. Esterna fingo sig anvisad en plats vid 
floden Bulan, 7 verst darifran, och benamde sin by 
Werchnaja-Bulanka. Pa det att de matte komma 
till bbrjan med sitt bosattningsfbrsok, insamlade de 
lutherska fOrsamlingarna i Ryssland, pa uppmaning 
af pastor Cossmann, ett underst6d at dessa sina 
brOder. UnderstOdssumman blef betydlig nog. Den 
steg till 27,000 Rub. 

Den del af Minusinska kretsen, hvarest afven 
lutheranerna bO, har blifvit kallad Sibiriens Schweiz. 
Jorden ar sa kraftig att den bar frukt i fern ton aI's 
lid utan nagon godsel. Hoga kullar och djupa dalar 
med gras och gles lofskog omviixla. Emellan kul
lar,na slingrar sig floden med klart vatten. Hvete, 
arbuser, meloner och tobak odlas; afven idkas 
biskotsel. Det ar ett land, "dar mjolk och honung 
Ilyter", kunde man saga: 

I soder och sydost bilda sajanska bergen Iiksom 
('11 bla molnvagg med toppar, som aro snobetakta 

. sliirre delen af sommaren. I vaster ater pa vanstra 
sillan om Jenisei ser man enstaka hoga berg, till
Iliirande Altaikadjan. Klimatet ar sundt och det 
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mildaste man hal' i Sibirien. I allmanhet kan man 
saga, att orten ar vallottad. Af lutherska byar gor 
den finska byn Werchne-Suetuk det basta intrycket. 
Formodligen hafva afven esterna samma tycke, ty 
ehuru fOrfattningen bestammer, att Werchne-Suetuk 
och det fOr sagde by tillmatta jordomradet uteslu
tande horer den finska nationaliteten till, sa hafva 
dock ester inniistlat sig i byn sa talrikt, att deras 
antal 1890 uppgick till 364. Byns hela befolkning 
val' da 921. Antalet barn i skolaldern af estniska 
fOraldrar steg till 131, medan barnens af finska 
fOraldrar antal uppgick endast till 104. Detta hal' 
sin orsak i den omstandigheten, att esterna komma 
vanligen hela familjen till Sibirien da familjefadren 
deporteras, men fran Finland kommer blott mannen 
och familjen stannar i Finland. Dessutom deporte
ras fran Estland ofta manniskor fOr mindre for
seelser och dessa kunna vara nog dugliga, men 
fran Finland afskickas med fa undantag blott afskum. 

De fOrsta deporterade ankommo till Werchne
Suetuk 1857 och pastorn, som hade sig anfOrtrodd 
finska fangars och kolonisters sjalavard, pa somma
ren 1863. Sistsagde ar hade namligen en kejserlig 
fOrfattning utkommit i Helsingfors, hvarigenom 
bestamdes, att en finsk pastor och en kateket skulie 
utsandas till denna fjarran bygd. 

Pastor Roschier varden fOrsta af finska sty
-relsen utsanda prast i Sibirien och Adamsson den 
fOrsta kateket. Pastor Roschier val' fOrpliktad att 
betjana icke blott finnarna i Werchne-Suetuk, utan 
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iifven esterna och letterna i de ofvan sagda byarna. 
Dessutom Mag det honom att arligen gora en resa 
till de orter inom Jeniseiska guvernementet, hvarest 
lutheranerna bodde. Som t. f. divisionspastor i 
Jrkutsk, gjorde pastor Roschier vidstrakta resor anda 
1ill Stillahafskusten. Sedan pastor Roschier 1878 
tLtervande till hemlandet, stationerades en lettisk 
pastor i Nishnaja-Bulanka och den tinska byn skulie, 
cnligt en kejserlig tOrfattning af 1884, narmast betja
netS af en finsk kateket, staende under den finska 
pastorns uppsikt, som enligt samma fOrfattning 
sli:lllle vara bosatt i Omsk eller dess narhet och 
som darifran skulle besoka Werchne-Suetuk arligen. 

nder pastor Roschiers tid, eller omkring 1875, 
uppbrunno genom vadeld kyrkan och pastorsbosta
den, som uppfOrts pa understOdskassans bekostnad. 
Sedermera ateruppfOrdes med statsmedel ett skolhus 
1l1cd skolsal och boningsrum f6r kateketen. Kate
kcten Lindholm, som eftertradde Adamsson i tjansten, 
intresserade sig i hog grad for att fa en kyrka till 
hyn. Da det fans pa Irkutska banken medel for 
ddta andamal till ett belopp af omkring 1,500 Rub. 
lIeh frivilliga bidrag omkring 700 Rub. fran Finland 
ilJflutit, sa kunde planen fOrvarkligas utan synnerliga 
Ill'poffringar af sjalfva kolonin. Kyrkan uppf6rdes 
'11'11 kundeinvigas pa hosten 1888. Den hade da 
\,ommit att kosta 2,800-3,000 Rub. Vallottade 
,II'() bijnderna i Werchne-Suetuk i jamfOrelse med 
,Il' flc:sta andra i Sibirien darigenom, att de hafva 
11111 alt afyttra sin spanmal till handlande, som 
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uppkopa fOr de narbelagna guldvaskeriernas behof. 
En god inkomstkalla ar afven slapandet af foror 
till sagde guldvaskerier. Sa berattade en husbonde 
i finska byn, aU han hade fortjanat 200 Rub. pa 
en vinter med aU slapa sadana foror. Spanmalen 
star ofta i Minusinsk i godt pris, ty den uppkopes 
och skeppas ned utmed floden till orter, diir siides
odling ej gar. Vagen fran Minusinsk till Werchne
Suetuk eller Kamennoi-brad, som byn pa orten i 
alldagligt tal kallas, gar an ofver hojder, fran hvilka 
man har en vidstrakt utsigt Mver bilde Sajanska
och Altaibergen, hvilka man tycker vara helt niira, 
an ater genom fruktbara dalder och skogar. Huru 
man kan misstaga sig vid bestammandet af afstandet 
pa sadana orter rna fOljande belysa. En postmastare 
i Minusinsk berattade, att han trodde, da han kom 
till orten, att afstandet till Sajanska bergen kunde 
vara pa sin hojd 7-10 verst. I denna tro fOreslog 
han fOr nagra sina bekanta att gora en promenad
tur ut till bargen. "Valan" sade dessa och sa bar 
det af. Del man begifver sig af fran Minusinsk at 
Werchne-Suetuk eller .at Sajanska bergen till, sa har 
man att passera en skog eller dald om nagra verst. 
Sedan de tillryggalagt denna stracka och kommit 
igen upp pa en hajd, visade sig bargen allt lika 
fjarran. Forvanad fragade postmastarn da, huru 
langt de annu hade kvar till dessa berg. "Ja sa dar 
150-200 verst hafva vi annu aU stiga", blef svaret. 

Skulle jag nu kunna afsluta min beskrifning 
ofver Werchne-Suetuk, sa vore det val; men da 

. .' ~ .. 
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simile lasaren hafva fatt en Ijus bild om orten. 
Naturen iir hiirlig, luften bill. och klimatet godt. Pa 
brod och pa penningefOrvarf iir ingen brist - allt 
~ir sant men - innebyggarena sucka under en svar 
tyrann, - fyllelilasten. Delma last, som iir roten 
till manga andra laster och brott) hailer vara lands
man sa fangna, aU kolonin icke kunnat uppblomstra 
sa som man kunde fOrmoda och hoppas. Finlands 
stallning iir sadan, aU den icke kan hafva kolonier 
i den mening som andra sjalfsmndiga stater hafva 
det, men vi borde hillla det fOr en ara och kiir plikt, 
att upphjiilpa vara landsman i Sibirien till en hagre 
bildningsgrad an de och de omkringliggande folken 
nu innehafva. Hvad fOr ofrigt ar att saga om denna 
koloni ma efterfOljande reseskildringar belysa. 
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IX. 

Astschagul. 

Om en tinsk koloni med detta namn har knappt 
nagon i Finland hort talas. Orsaken diirtill iir liitt 
att finna. Det ar namligen icke mer an nagra ar 
sedan de fOrsta tinnarna nedslogo sig pa stallet, 
hvarest nu en liten koloni med detta namn upp
statt. Denna koloni ar den sydligaste af alia tinska 
kolonier i Sibirien och ligger ungefar a 51 0 bredd
graden i sydvestligaste hornet af Barnaulska distriktet 
af Tomska guvernementet. Redan Hi.nge hade man
gen i kolonin Bugene varit missnojd med sin bonings
ort och onskat komma bort till nagot mera tillgangligt . 
stalle. Nagra familjer darifran hade i flere ar irrat 
kring i sodra Sibirien, bott an i ryska byar, an i 
staden Barnaul, utan att tinna en lamplig bonings
plats. Slutligen nedslogo de sig pa steppen a sagda 
omrade, dar det fans rik tillgang pa sott vatten. 
Sa snart de gjort detta och lutheranerna i Tobolska 
guvernementet fatt kunskap darom, utflyttade ytter
ligare under aren 1887-1890 nagra familjer tinnar, 
ester och letter fran Bugene och Omkolonin. Omradet 

Astsc1tagul. 

tillhOr kejserliga kabinettet och jorden star under 
bargstyrelsens i Barnaul forvaltning. Genom veder
borandes fOrsorg utmattes at lutheranerna ett jord
omrade, beraknadt fOr 700 personer, hvilket antal 
borde infinna sig dar inom vissa ar ifall de ville 
behaJla hela det utmatta jordomriidet. Ar 1891 
funnos i kolonin 102 personer, till stOrsta delen finnar. 

Flere ganger hade jag fatt emottaga bref fran 
Astschagul med anhallan att komma till dem, men 
hade icke kunnat bekomma resemedel fOrran pa 
varen 1891. 1 medlet af maj sistnamda ar, var jag 
beredd att foretaga sagde min i Sibirien sista langre 
tjansteresa och vill i ett fOljande kapitel skildra 

densamma. 

......'.'.... 
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x. 
Min forsta tjansteresa till Omkolonin 1885. 

Sedan jag kommit nagot i ordning samt fatt 
mig en podoroschna begaf jag mig pa resa till 
Jelanka, hvilket Iigger 150 verst osterut fran Omsk, 
ty dar uppgafs finnar boo Da jag kom dit, sade 
man aU jag bort taga af at hoger redan langt tidigare 
och att jag nu gjort en krok om 70 verst. Sedan 
jag dock faU hOra, aU i byn bodde inemot hundra 
lutheraner lugnade jag mig och stannade ofver 
natten pa stallet. Om morgonen kl. 5 sande jag 
bud till en finne, som genast kom till gastgifveriet. 
Denne sade sig vara fran Ylistaro och heta Pajumaki. 
Sedan vi ofverenskommit om tiden och platsen, 
samlades vi kl. 10 f. m. hos en skomakare Strand 
fran Helsinge, och jag holl gudstjanst dar fOr en 
samling af tjugu personer. Darpa afreste jag ater 
fOr att uppsoka den finska kolonin, och kom kl. 6 
e. m. till en rysk: by, vid stranden af Om-floden. 
Pa ·den motsaUa sidan lag den finska kolonin. 
Medan jag vantade pa karlen, som skulle hamta 
mina saker ned till batstranden, sag jag tre karlar 
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komma vandrande, en i midten och en pa hvardera 
sidan om honom, de tva sistnamnda f6rs~dda med 
duktiga pakar. En rysse sade: "den mellersta ar 
en finne". "God dag", sade jag pa finska. "Jumala 
antakoon", svarade han. "Jouduin tassa kiini", 
(Jag rakade komma fast) fortsatte min landsman. 
_ "No mista syysta?" (M hvilken orsak?) 
"Ei se asia ollut niin suuri, mutta ihminen joutuu 
toisinaan onnettomuuteen" (Saken val' icke sa'stor, 
men menniskan rakar ut for olyckan emellanat) 
menade han, och tillade; "kylla jo taitaa henki 
menna, on seitsemas kerta kun tii.ii.lUi joudun kiini." 
(Nog lar lifvet stryka med nu, det ar sjunde gangen 
som jag rakade fast harborta). Mannen sade sig 
heta Lisasson och vara hemma fran Tavastehus. 
Sedermera fick jag hora, att han hade val'it i arbete 
hos en rysse, som sande honom med hast och 
karra for att fOra proviant at arbetsfolket pa akern. 
Men Lisasson tyckte det vara mera utrakning aU 
resa sin vag. For sa, och salde baue hast och 
karra och alt, hvad nagot yarde hade. For denna 
sin. garning blef han nu gripen. 

Da jag betraktade den finska byn pa afstand, 
tyckte jag, att den i manga afseenden liknade en 
finsk by i hemlandet. Badstugorna vid astranden 
och de hOga bjorkarna pa gardarna, men framfOr 
altspraket, som hal' talades, paminte om Finland. 
Pa kuskens rop kom en gammal man efter mig 
med bat. Han var sjuklig och skral. Da han 
hOrde, att jag val' finsk prast, Ofvervaldigades han 
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af en sadan gladje, att han fOll pa sina knan och 
utropade: "Voi Herra Jumala, vai tuli tanne viimein 
oikea suomalainen pappi" (Ack Herre Gud, sa kom 
det dock pa sistone hit en riktig finsk prast). Da 
jag sedan satt i kretsen af vara landsman, sa kandes 
det alldeles som om jag nu funnit den jag lange 
sokt. Underligt val' det icke haller, ty icke en dag 
torde forgatt under fem aI'S tid, utan att jag kommit 
ihag dessa vara landsmans ofvergifna stallning. 

DarfOr val' det nu icke ringa gladje fOr mig 
aU finna, det jag val' valkommen och lange van tad. 
Den lutherska kolonin vid floden Om Jigger 125 
verst osterut fran Omsk, men hoI' icke till Akmo
linska obulasten, dit Omsk hoI', utan till Tobolska 
guvernementet. Den bestar af fyra byar: Helsing
fors eller Ruotsin kyla, Narva eller Suomen kyla, 
Reval eller Estin kyla och Riga eller Letin kyla. 

Da pastor Johansson icke kunde fa nog mycket 
lutheraner till denna nya af honom grundade koloni, 
anholl han hos guvernorsambetet i Tobolsk, att 
alla deporterade lutheraner fran hela Ryska riket 
matte sanda" till Omkolonin. Sa skedde afven. 
Hari torde sokas orsaken dartill, att man upphorde 
att sanda finnar till den fOr dem bestamda kolonin 
Werchne-Sujetuk i Minusinska kretsen af Jenisejska 
guvernementet. Arligen tillstrommade till kolonin 
hundratal personer till stOrsta delen fOrbrytare och 
spetsbofvar. Snart flyttade pastor Johansson bort 
fran Omsk, dar han val' bosatt, och i hans stalle 
kommo mindre energiska man, som besokte kolonin 
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blott en eller hogst tva ganger i aret. Lifvet dar 
blef allt varre och varre, och slutligen blefvo luthe
ranerne en sadan skrack och plaga for hela trakten, 
att befolkningen eller ryssarna gingo in med en 
anhallan till myndigheterna, att man icke skulle 
sanda alla fOrbrytare till deras distrikt, ty man hade 
numera ingen sakerhet till lif och egendom. Fallet 
larer val'it, att vara landsman begarvo sig, tjugu a 
trettio man starkt, till ryska byar fOr att rofva och 
stjala. Sa kom det ett pabud, aU lutheranerne icke 
skulle sandas till en ort, utan spridas omkring i 
ryska byar, tva och tva i hvarje by. Men ondskan 
har icke aftagit i den lutherska kolonin, utan hal' 
den de senaste aren natt sin hojd. Alla sedliga 
bud och band aro aflagsnade. Aktenskapet balles 
icke i nagon halgd. Det ar vanligt, att hustrun 
ofvergifver sin man och lefver med en annan, den 
ofvergifne mannen i sin tur tager till sig en annans 
hustru o. s. v. I den finska byn fOrekom bl. a. 
ett fall, hvari iva man hade ingatt byte om sina 
hustrur. Att hustrun bestjal sin man, medan denne 
ar borta fran hemmet, och reser af med en annan, 
hal' handt ofta. En man kom till mig under min 
vistelse i kolonin och bad mig hora efter hans 
hustru under mina resor. Medan han varit vid 
hobargningen, hade hans hustru salt bort all fisk, 
som han fangat pa varen, alt smbr och alla agg, 
samt supit upp allsammans och sedan rymt fran 
hemmet. Jag horde berattas, att hustrun fOrst varit 
en hygglig manniska, men hennes man hade plagat 
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tvinga henne att supa, da han sjalf sop. Sa blef 
hon smaningom en drinkerska. En annan kom 
och klagade, att hans hustru Ofvergifvit honom fOr 
tre ar sedan samt bodde med en est, med hvilken 
hon hade tva barn. Det oaktadt sade han sig viija 
emottaga henne, om hon ville aterkomma, hvilket 
hon dock icke gjorde. Af andra horde jag, aU han 
kort bort sin hustru och gifvit henne en ko, samt 
sagt, att de nu voro skilda viinner. 

Husbonden i den gard, dar jag bodde, var en 
framstaende man, iifven efter finskt satt aU se saken. 
Han hade lange hallit finska tidningar och last 
ganska mycket. Han var fOdd i Sibirien af fria 
fOraldrar och njat stor aktning, icke blott i kolonin 
utan afven i kringliggande ryska byar. Han led 
af ett revolverskott, som en lett hade tiIIfogat 
honom da han skulle gripas. Letterna och tyskarne 
aro de varsta i kolonin. Nastan hela den lettiska 
befolkningen bestar af tjufvar och tjufgommare: 
Vore det nagon mera rattankande ibland dem, sa 
vagar han icke oppna sin mun, emedan han vet 
hvad som yore fOljden. Under denna sommar hade 
letterna utprassat panningar fran de kringliggande 
ryska byarna, anda till Mver tusen rubel. De stjaIa 
namligen has tar af ryssarne, hvilka sedan fa IOsa 
dem fran byn fOr en Mverenskommen summa. Jag 
sag en farteckning afver, huru mycket en hvar fatt 
betala. En hade man beskattat med 70 rubel. Nar 
de sedan resa af med sina hastar, skjuter man efter 
demo Skolmastarn i byn Muhlenberg, en bildad 
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man, berattade fOr mig att lutheraner tva dagar 
fOrut MIlo pa att dranka 2 ryssar ian, emedan 
dessa kommit fOr att spana efter stulet gods. Hade 
han icke statt med revolvern i hand och hotat att 
skjuta ned dem, som vagade hindra ryssarne att 
radda sig, sa hade de utan tvekan fullbordat sitt 
dad. Skolmastarn hade sedan fatt halsningar att 
halla sig beskedIigt, eljes skulle de nog fa honom 
att tiga fOr aIItid. Lutheranerna aro i allmanhet 
ett svart folIc En lett blef af mig sammanvigd 
med en luthersk kvinna i Omsk nagra dagar efter 
min ankomst. Pa brallopskvallen hade brudgummen 
tagit sig nagot till basta, kallat sin brud for skaka 
och pryglat upp sin svarmor. Sa reste han till sitt 
hem, som var 80 verst fran Omsk. Hans hustru 
reste efterat dit, men fann vid sin ankomst, aU man
nen allaredan hade hos sig en kvinna, hvilken 
afveraste den nya hustrun med otidigheter samt 
sade, att hon mera var hans hustru an den andra, 
emedan hon snart skulie skanka honom en arfvinge. 
Den unga hustrun kom sarjande med sin fader tiIl 
mig for aU radgara huru de kunde fa laglig skilnad. 
Efter ett par veckor kom mannen till mig och 
menade, att han genom polisen skulle lata hemta 
sin unga hustru till sig. Da jag icke kunde meddela 
n'lig med honom utan tolk, samt visste att han var 
skulden till alIt, sa talade jag denna gang mest med 
tecken och atbarder, men ett sprak som han val 
COrstod. Var det nu min valtalighet eller var det 
nagot annat, som varkade, alt nog, efter ettpar 
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timmar kom han med sin unga hustru pa afskeds
visit til1 mig, ty nu skul1e hon flytta med honom 
til1 hans hem. 

Vara finnar har i Sibirien aro ieke att skryta 
med, oeh dock maste skol1ararn i Omkolonin saga, 
att de aro jamfOrelsevis bildade, "mera bildade af 
sig". Troligen mente han, att de bemata hanom 
anstandigt oeh med aklning. Da jag pa morgonen 
efter min ankomst til1 kolonin giek fOr att taga i 
skarskadande "Helsingfors", samlades snart de af 
byns finnar, hvilka icke hade synnerligen svara 
(d. a. farska) missgarningar pa sitt samvete, omkring 
mig. Flere osterbottningar traffade jag har, sa 
t. ex. Matti Annala fran Kauhava, Yliharsila fran 
Lapua, Liveljas fran Alaharmii m. fl. 

Det var underligt att se den viirkan mitt upp
tradande gjorde pa demo En del darrade sa, att 
de hade svart att sta, och det drog ut en lang 
stund innan jag kunde fa ett begripligt samtal med 
dem i gang. Detsamma har jag funnit ofveral1t 
med vara finnar, sa att jag ofta mast tala sa sakta 
oeh vanligt som majligt, far att ingifva dem litet 
mod. Om de komma in til1 staden, sa aro de som 
uppskriimda foglar. Underligt ar det icke hal1er, 
ty fOr de stalder, sam lutheranerne fOrafva i ryska 
byar, blifva de alla sa hatade, att de farfOljas oeh 
dOdas, som vilda djur, om de visa sig pa ryskt 
omrade. Saken fOrsvaras annu mera daraf, att 
mangen icke kan tala ryska oeh farklara sin sak 
och orsaken till sin resa, som kan vara loflig och 
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nadig. Man tror att mera an hiilften af de depor
lerade fran Finland dOdas och nedgriifvas i al1 
lysthet af ryssar. Farhallandena locka oeksa hartill. 
Gripes namligen en tjuf och fOres til1 "volosti", som 
man sager har, Sa kommer tjufven vanligen ater 
cfter en veeka. Volosti iir hufvudorten i ett distrikt, 
oeh omfattar flere fOrsamlingar. I hvarje volosti 
finnes en tingstuga och en namd, till hvilken en 
fOrbrytare i forsta hand fOres. Kommer nu en van 
til1 tjufven oeh gifver en 15-20 rubel at zasedateln, 
sa slapper han fangen utan vidare. Da denne ater
kommer til1 byn, sa fa hans vedersakare akta sig. 
DarfOr sade en rysk bonde at mig: "den som har 
30 el1er 40 rubel kan stjala sa myeket han vill, 
men varre ar det for en fattig att gora det." 

Darfor ar deticke under att ryska bonderna 
taga rattskipningen sjalfva om hand. Men att det 
ofta gar til1 ytterlighet och grymhet ar klart. Man 
berattade mig i kolonin, att man funnit i an til1 oeh 
med fern karlar sammanbundna oeh med betsel i 
munnen; dessa. hade varit hasttjufvar som ryssarne 
drankt. UppfOr en sig val bland ryssarne, sa hjalpa 
de honom pa alt satt, ty de aro af naturen god
modiga och valvilliga. Men deras godhet miss
brukas oftast af vara landsman. Far han lana en 15 
oller 20 rubel, sa fOrsvinner han fOr att ieke ater
kamma. OCh den bedragne ryssen sager: "Gud yare 
med honom, han fOrstod icke hvad godt oeh ratt var." 

Men jag kommer aU fOr Umgt fran saken, som 
jag skul1e fOrtalja. Det fOrsta, som mina landsman 
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fragade, sedan de hamtat sig nagot, var detta. 
"Onko siina peraa kun ne sanovat etta tiiiilta voisi 
viela paasta Suomeen (Eger det pratet nagon grund 
att man skulle kunna slippa annu harifran till Fin
land)?" Jag maste saga att jag trodde det de ieke 
kunde fa tillstand dartill, men tillade: "HvarfOr 
skulle ni vilja harifran, landet ar ju det basta man 
kan finna, oeh uppfOr ni er som folk, sa har ni 
det bra?" "Jaa mutta se ikava" (Ja men hem
langtan), blef det sorgsna svaret. Kansl{e blir det 
battre, sedan ni kom hit, trostade man sig med. 
Sedan de blifvit mera frisprakiga, berattade en, att 
det riktigt skar till i hjartat pa honom da han hOrde, 
att en hcrrcman stod oeh talade finska, en annan, 
aU 5vcllcn begyntc laclm fran haQs panna etc. Om 
st)ndagcn prcdikade jag i deras bonesal, en liten 
skolstuga i lettiska byn. Ty ehuru har bo par tre 
tusen lutheraner, sa torde det vara omojligt att fa 
dem till nagol1slags uppoffring fOr attbygga sig 
kyrka. De flesta aro sa fattiga, att de knapt hafva 
klader att skyla sig med. Samlingen var ganska 
stor oeh ordningen utmarkt god. Var det nu ett 
daligt fOrebud eller var det af gladje som finnarne 
klamtade sa grundligt, att de sonderslogo sin lilla 
kyrkkloeka, men skada var det i alia fall fOr den 
fOrsummade oeh elandiga fOrsamlingen. Pa efter
middagen holl jag en bibelutlaggning,i Ruotsin kyla, 
samt fOrsokte gora nagra pa lifvet gaende fragor. 
Att man ieke utan frukt behOfver arbeta bland dessa 
fUrlorade far, tror jag. Men huru myeket skall man 
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i det stora hela kunna varka, da man har att gora 
Srl vidstrakta resor omkring. Uiskunnigheten ar 
d:lIig eller ingen bland barnen. De tyektes vara 
i~lada ofver, att jag lofvade halla lasfOrhOr med dem 
i vinter. Erter finskt satt ville de undfagna mig 
med nagra "muruja" (smulor). Fore min afresa 
lIamtade den ena agg, den andra smor oeh den 
tredje sjofagel. Fastan jag visste att gifvarene voro 
fattiga, sa tog jag gladt emot deras gafvor, hvilka 
bevisade, att jag vunnit deras hjartan. Att har yore 
myeket att gora, oeh ert arbetsfalt, som ieke Sa 
borde fOrsummas som hittills, klarnade mer oeh mer 
lor mig. I mitt hjarta taekade jag Gud, att jag ieke 
horde deras ract, hvilka sokte afracta mig fran att 
roretaga denna resa, ty behofvet ar stOrre an man 
kan beskrifva. De sade i kolonin, att de fOrsokt 
skrifva till Finland oeh framstalt sin nod, men de 
viste icke om brefven framkommit. 

6Sex ar i Sibirjell. 
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En resa till Eugene i Juni 1886. 

Da nu igen en tid fOrgatt under fafiing vantan 
pa resmedlen fran Ryssland, och jag fatt litet hop
sparadt af egna tillgangar, sa beslot jag att gora 
en resa till kolonin i Bugene i Butakovska volosti 
af Tarska kretsen. Sedan jag gjort alt hvad i min 
f6rmi\.ga stiltt, fOr att fa de till ambetsresorna anslagna 
medlen, sa kan jag intet annat, an med talamod 
vanta pa battre tider, ehuru det ar svart bade for 
fOrsamlingen i Sibirien och for mig. For mig ar 
det dess varre, da man har mest sadant folk att 
gora med, som yanda alt till det varsta. 

Sedan jag tva veckor fOre resan underrattat 
kolonin om min tillamnade ditkomst, samt bedt att 
man ville komma mig till motes med hastar till 
Tara, sa afreste vi, min hustru och jag, med angbat 
fran Omsk och anlande efter tjugu timmars fard till 
Tara, som ligger 280 verst norrut fran Omsk. Langs 
den bugtiga floden blir vagen omkring 400 varst 
lang. Till denna stracka, som vi med strommen 
tillryggalade pa Sa kort tid, atgick det pa aterfiirden 
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icke mindre an fyra dygn. Harvid ar dock att 
marka att vi hade en pram i sUiptag. Floden Irtisch 
r.tr alltid en valdig flod, men den ter sig mest stor
artad under varflodets tid. 

Dess medelbredd ar ungefiir en half varst. Nu 
da vattnet stod hogt, kunde man fran baten skada 
vidt omkring sig, men senare pa sommarn Jigger 
man sa djupt nere i floddaJen, att man sallan kan 
se annat an de enformiga, branta stranderna af 
floden. 

Nu hade man standigt utsigt Nver oofverskad
liga angar och akerfalt. Ju langre vi kommo ut at 
Tara, dess mera kuperadt och skogbevuxet blef 
Jandet, och redan nagra val"st soder om Tara syntes 
randen af urskogen eUer "urmanni", som vara tinnar, 
i likhet med ryssarna, kalla. I denna skog, som 
kanske kan sagas vara "utan like i langd och i 
bredd", vandrar ostjaken annu med sin nMverbat 
pi\. hufvudet, oatkomlig fOr civilisationen, och skogens 
vilda djur hafva dar ett lugnt hem. Maken till 
tjocka furustockar, som hamtas darifran, har jag 
aldrig sett. Da vi framkommit till Tara och faU 
o5S inkvarterade hos en beskedJig smaborgare i 
staden, blef det min forsta angelagenhet, aU hora 
crtcr om nagra tinnar kommit oss till motes. Men 
~;tldana hvarken syntes el1er hordes af. Man fOr
Iliodade, att det var omojligt att komma fram till 
,kn finska byn, och att orsaken till finnarnes ute
I>lil'vande var att soka dari. Men fOrsoka maste 
Inan, tankte jag, och gick altsa till ortens fornamsta 
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tjfinsteman, ispravniken eller polismastaren, en tjan
steman midt emellan lansman och guvernor. Han 
var mycket vanlig, men sade, att det val' omojligt 
att komma fram till Bugene. Sa sade afven ortens 
fredsdomare, som tillfalligtvis val' tillstades. Denne 
sade, att han engang fragat en finne, hvarfor de 
bosatt sig sa bakom otillgangliga moras, och att 
denne svarat: Just darfOr att stallet ar sa otill
gangligt, hafva vi bosatt oss dar. 

Da jag vidblef miU uppsat aU sadant oaktadt 
gora ett fOrsok, gaf ispravniken mig en skrifvelse, 
dari han anbefalde sina underlydande att fOrse mig 
med hastar, samt erbjod mig en soldat till hjalp pa 
resan, hvilket anbud jag dock afbojde. 

Efter en half timme aro hastarna framme hos 
er, sade han, da jag till afsked tacksamt skakade 
hans hand. Snart sutto vi inpackade i en "taran
tass", hvilken kordes af en kalrakud tartar, den dar 
ingalunda ville fOrdroja Val' framkomst. Sedan jag 
i volostikansliet framstalt min skrifve~se fran isprav
niken, fingo vi snart hastar, ehuru 'man afradde oss 
aU fara mot natten. "Ni blir sakert sittande i karl''', 
mente Val' envise Yard, som skulle ut med sina 
hastar. Vi fingo nu utbyta tarantassen mot vanliga 
latta arbetskarror, taga tre hastar i stallet fOr tva 
och sedan alt val' i ordning, begMvo vi oss af. 
Forst bar det af med god fart, men snart blef 
viigalaget daligt. Den ena sumppolen aOoste den 
andra, och ofta val' det niira att hiistarna skulle 
fastna i dyn. Pa andra stiillen :lter framsliipade 

":' .. 
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hiistarna, hvilka vadade anda till buken i vatten, 
karrorna ofvel' halfruttna kafvelbroar. Slutligen blef 
det niistan morkt och tunga regndroppar begynte 
falla fran de svarta molnen. 

Flere timmar hade vi redan arbetat oss igenom 
morasen, och da vi fragade skjutskarlen, om vi ej 
snart komme fram till giistgifveriet, gaf han oss det 
nedslaende svaret, att vi hade mer an halfva viigen 
iinnu kvar, samt att den aterstaende vagstrackan 
val' annu siimre an den tillryggalagda. Sa gick det 
andock smaningom framat, fastan vi nog ofta hade 
skal att befara, att i viirkligheten skulle besannas 
hvad man fOrespatt oss, att vi namligen skulle fa 
tillbringa en natt insjunkna i karret. Slutligen begynte 
en af hiistarna, och det dessutom den basta, att 
uppsaga kontraktet, ty dess hofvar hade af det 
clandiga vadandet i vatten blifvit sa omma att den 
knappast mer kunde sta pa benen. Alt omlassades 
pa en karra. Pisksmallar och skjutskarlens enfor
miga rop, da han manar pa sina trotta hastar, ljuda 
niistan hamskti' den djupa Odemarken. Med Guds 
hjalp na vi slutligen en rysk by. Vi bulta pa porten 
och snart bli vi insliipta och valkomnade af vards
I'olket, som uppstiger helt ofverraskadt af ett' sa 
ufOrmodadt besok. Sedan hembrygdt 01, hvars 
111uke man -ej finner i Finland, blifvit framhamtadt 
till forplagning, ville man laga samovaren i ordning, 
bvilket vi afbojde, ty efter dagens modor behofde 
vi bast hvila. Om morgonen, sa snart vi uppstigit, 
I'iirpliigades vi med allehanda rara bakverk, som 



86 St.x ar i 5 ib':'·ien. 

vardinnan pa morgonqvisten graddat for sina fram
mande. For vart nattqvarter och fOrplagningen 
emottogs icke nagon betalning. Ty har i skogarne 
trifs och lefver gastvanskapen riHt val an i' dag. 
Som ett exempel pa denna de ryska bondernas 
gastvanlighet i Tara trakten, viII jag omnamna, att 
da jag pa min aterresa gick ofver torget i Tara, 
kom en rysk bonde och hiilsade mycket viinligt 
pa mig, sade sig vara god van med nagon finne, 
beskref hvar han bodde och bad mig vara sa god 
och komma som giist till honom, da jag framdeles 
skulle resa forbi. Att finna en sadan viinlighet pa 
en frammande ort, gor en riktigt godt i hjiirtat. 
Att man bemotes med en synnerlig aktning och 
vordnad bland ryssarna, darfOr har man mycket 
att tacka de tyske pastorerne, som fa rut rest 
har. Genom sitt lif och sitt uppfOrande hafva 
de fbrskaffat de lutherska presterne ett godt an
seende i Sibirien, hvilket daremot icke de ryske 
presterna alltid atnjuta. Att mangen luthersk prest 
varit ytterst man om sitt namn och sitt anseende, 
bevisar ett par drag af den energiske pastorn 
Johansson, som for ett trettiotal ar var har. Da 
en rysse engang sagt at en finne: er pastor ar 
blott en svinaherde, hade han latit hamta mannen 
till sig (vid detta tilWilie var han i skogen, dar 
raarna fOr kolonins jord uppgingos) och gifva honom 
en duktig risbastu. Lagger man annu hartill, att 
ett par daliga tjansteman fingo sitt afsked genom 
tyske pastorernes ingripande, sa kan man fOrsta, 
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att folket fatt respekt fOr dem och deras vark

samhet. 
Vi fortsatte resan efter frukosten och ehuru jag 

ofta rest med god fart i Sibirien, sa vet jag mig 
icke hafva kommit fram fortare an nu. Vagarna 
voro jamna och landet nagot hogre. Vi hade blott 
trettio varst kvar till Bugene, dar var husbonde, 
som skjutsade oss, sade sig vara bekant. 

"Finnarne dar aro rika och duktiga manniskor" , 
sade han. Ett svart stalle hade vi att passera, nam
ligen ett half varst langt karr, dar hastarne emellanat 
sjonko sa djupt att dyn stod dem ofver ryggen. 
Voro dessa karr bottenlosa, eller sadana, som karren 
i Finland, S{L yore det omojligt att komma ofver 
demo Men nu hafva de alltid en fast botten och 
under torra somrar uttorka de sa, att man maste 
grafva brunnar, fOr att fa vatten at kreaturen. 

Klockan tolf annan dag pingst anlande vi till 
den finska byn, dit man icke vetat vanta oss, ty 
mitt bref hade annu icke anlandt. Da vi kommo 
med postklockan i lokan, sa trodde man, att det var 
"zasedateln" eller lansmannen, hvilken vantades till 
byn vid samma tid. Pa afstand vinkade man at 
oss, hvart vi skul1e taga in i kvarter. Det traffade 
ocksa sa Iyckligt, att anvisningen galde just samma 

gttrd dit vi amnat oss. 
Ytterst fOrvanade blefvo manniskorna vid var 

ankomst, da de horde oss saga vart "hyvaa paivaa". 
Vi voro knappast inne i det fOr oss anvisade rum
met, forran det var ful1packadt med manniskor. 
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Emedan vi just ej erbjado niigon behaglig anbliek,
 
ofverspolade som vi voro med track oeh dy, bad
 
jag folket lamna oss pa en stund fOr att vi matte
 
fa underga beharig upputsning. Sedan den var
 
gjord, blef tilltradet ater beviljadt. Vi halsades val

komna af dessa skogens beskedliga innevanare med
 
omvii.xlande grat oeh skratt. En gubbe, som tyekte
 
sig vara nagot mera erfaren i lifvet an de andra,
 
sade: "Jag sade genast da jag' sag er resa fOrbi
 
vart fOnster, att det dar var ieke zasedateln, utan
 
det var helt visst var nya pastor oeh hans fru. U
 

Kloekarn, en gammal est, kunde ieke nog 
grama sig afver, att de ieke vetat om var ankomst, 
ty i sa fall hade de behedrat oss med att ringa 
med banehuskloekan, da vi intradde i byn. 

Sederna i byn aro enkla. Af staId oeh andra 
brott hor man s~i.llan. De veekor vi tillbragte i 
kolonin voro som en hvila i jamfarelse med vistelsen 
i Omsk eller andra kolonier, dar man standigt har 
omkring sig personer, om hvilka man ieke vet, hvad 
de hafva i sinnet. Ty det finnes bland de fran 
Finland deporterade endast ganska fa, som ej kunna ( 
raknas till skurkar eller bofvar. Ju mera man 
kommer att kanna dem, desto samre tinner man 
demo Ehuru det icke ar najsamt fOr mig att 
afgifva ett sadant vittnesbard om vara landsman i 
Sibirien, sa kan jag ieke annat. IVlan fOrestaller sig 
ofta de farsande sasom mordiska oeh djarfva sallar, 
hvilka dock kunna hafva en viss karaktar. Vore 
de endast fOr mord eller drap deporterade, sa kunde 
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en sadan tanke vara riktig, men da de, som bekant 
ar, nastan alla aro till lifstid damde gamla tjufvar 
oeh lasdrifvare, blir fOrhallandet helt annat. De aro 
ofta nog ganska fega, sardeles installsamma, afund
samma oeh opalitliga till den grad, att en kamrat 
kan lomskt ofverfalla oeh morda en annan, den 
han lofvat sin tro oeh vanskap. Ingen taeksamhet 
fOrma de mera kanna fOr bevisad valvilja. Tvartom, 
ju mer man gifver dem, dess stOrre ansprak hafva 
de, oeh ett frakt poekande pa penningelan blir den 
vanliga fOljden af nagon visad valgarning. Personer, 
at hvilka jag vagrat att lana penningar, hafva ofver
fallit mig med bref af den utsoktaste skamloshet, 
oeh man maste tyvarr saga, att sadana aro de till 
stOrsta delen. 

Af de fran Finland komna har man darfOr fOga 
att vanta, men kraftigare fOrsok borde dock garas, 
da de nu engang finnas har; oeh isynnerhet borde 
man taga Yard om deras barn, att de finge en 
battre uppfostran, sa att de atminstone larde sig 
liisa. Det varsta ar, att de fOrsande hafva invarkat 
synnerligen menligt pa de kolonier, dit de blifvit 
skiekade. Man sager att Rysehkova fOrr var en 
anstandig by med idoga manniskor, men nu bebos 
den mest af folk, som standigt sitta pa krogen, 
oeh fjorton a femton ars gossar ofvertraffa, sages 
det, iifven de nykomne i alia knep oeh skalmstyeken. 
Hvad skall man annat vanta af barn, som uppvaxa 
i en sadan omgifning. Skall det nagonsin bli battre, 
vet jag ej. Men sakert ar, att ieke den finska far

89 
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samlingen, sadan den nu iir, med egen kraft kan 
upphjalpa sig. Den maste upphjiilpas och stiillas 
pa battre fOtter af andra. Mahiinda kan den sedan 
ga med egen hjalp, isynnerhet om man upphorde 
att deportera hit gamla banditer och losdrifvare. 
Alia bildade miinniskor i Sibirien, som kanna till, 
hum finska fangar i stor skala kommit till vastra 
Sibirien, samt att de blifvit sa lamnade utan all 
andelig vard, ogilla och klandra detta fOrfaringssatt 
sasom lattsinnigt och Ol'att, och annorlunda kan det 
icke haller betraktas. Man kan saga, att det icke 
ar Finlands skyldighet att vidare sorja fOr de per
soner, som blifva Iiksom afklipta fran dess stats
kropp och aro medlemmar i ett annat samfund. 
Men hvems skall da skyldigheten vara att taga vard 
om vilsekomna, omyndiga individer? Kanske svaras 
det: den lutherska kyrkans i Ryssland. lVlen denna 
kyrka, som till stor del bestar af i hela riket kring
spridda smiirre skaror, af hvilka blott fa fOrma 
aflona sin egen prast, ar ganska arm. Man samlar 
visst i hela riket alia ar penningar till en understOds
kassa i St. Petersburg, for att med dessa medel 
aflona praster och skolmastare afven i Sibiritm, men 
medlen racka icke till. Afven flere predikantsplatser 
aro obesatta. Dessutom kan Finlands folk ic\<e med 
nagon ratt fordra, att derma fattiga kassa skall 
aflona lii.rare fOr dess fOrre landsman. 

.Huru delta arbete skall kunna fullfOljas sa, att 
den finska fOrsamlingen komme ifran sin nuvarande 
olyckliga beliigenhet, har jag icke klart fOr mig 
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sjalf, ty en stor svarighet ligger redan dari, att 
finnarna bo spridda pa sa langt fran hvarandra 
belii.gna ortel'. Ett ar nog klart och det ar att det 
skulle behOfvas par tre barnalarare, som vore stad
gade och mogne kristne, hvilka afven kunde fOr 
folket forelasa en predikan och sjunga nagon psalm 

om sondagarna. 
Nagonting, hvari de fran Finland komne vida 

ofvertraffa de i Sibirien fodda, ar liiskunnighet och 
kristendomskunskap. Ty i Bugene, dar det finnes 
manga rika och kloka bonder, fins det dock fa, som 
kunna ens nagot lasa ur en bok. De aro sjalfva 
olyckliga ofver, att det sa star till, klaga ofvel', att 
det icke blir battre med deras barn, men deras 
klagan har icke natt nagons oron, som kunnat 
hjalpa demo Att de hafva intresse fOr nagot hogre 
och adlare an det blott, som hor till kroppens uppe
halle, bevisas daraf, att de bygt sig ett bonehus, 
kopt sig en liten l<yrkklocka, samt sjalfva aflona en 
klockare, som efter sin fbrmaga saker ombesbrja 
gudstjanstens uppratthallande. Men gubben, som 
ar fOdd est, laser med svarighet finska, och kanner 
inga melodier, utan sjunger blott "efter eget gehor" , 
sasom det faller sig, en vars si en annan sa. Han 
klagade: "kansa sanoo lukkari on pehmea, mutta 
jos lapsia kurittaa lukemaan, sanotaan, kuka sinulle 
sen luvan antoi" (folket sager att klockarn ar 
iOr slapp, men agar man barnen fOr att fa dem 
till lii.sning, sa .heter det, hvem gaf dig lof till 

sMant). 
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Att klockaren ar ofOrmogen att lara barn ar 
naturligt, da han icke ens ar maktig i finska spriiket. 
Dessutom ar han gammal och afsigkommen, samt 
hal' ingen Ion fOr sitt skolarbete. Da jag begynte 
halla skriftskola med barnen darborta, sa bestOd 
hela undervisningen diiri, att jag liirde dem stafva 
och nagot lasa innantill. Barnen voro nog flitiga, 
och hade man hallit pa med dem nagra veckor, Sa 
hade de nog lart sig. I det hoppet, att Gud skulle 
styra det sa, att de i nasta vinter skulle fa nagon 
larare, lamnade jag dem oadmitterade tilsvidare. 

Annan dag pingst holl jag gudstjanst i deras 
bonehus; och da tinnarne harborta fira afven tredje 

. och fjarde dag pingst, fick jag halla hOgmessoguds
tjanster begge dessa dagar. Dessutom samlades vi 
alla kvallar i bonehuset efter dagens arbete, och 
betraktade Guds ord. Heliga trefaldighetssondagen 
var det nattvardsgang. Kommunikanternas antal 
val' omkring ett hundra. 

Bland seder, som jag icke funnit annorstades 
hos finnarna varden, att de icke blott kyste sin 
prest pa handen, da de halsade, utan att nagra 
fOllo ned med ansigtet mot golfvet. Denna sed 
fOrefaller mycket anstatlig, isynnerhet fOr en som 
ar van med asterbottningarnas rattframma satt., 
ForI' an de gingo fram till nattvardsbordet, gingo I 

bamen fram till sina fOraldrar och fullgjorde samma 
ceremoni. 

I allmanhet hade manniskorna i denna ade 
trakt ett mera sa att saga belefvadt satt an man 
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hal' i de fiesta af1agsna fOrsamlingar i Finland. 
Deras uppmarksamhet mot oss gick nastan far langt. 
Ty sa snart kunskap om val' ankomst anlandt till 
de andra byarna, ansago de mera farmagna bon
derna det vara sin skyldighet att komma pa upp
vaktning, och tyckte nagon sig hafv? drojt far lange 
sa bad han om ursakt. 

Den fOrmagnaste i kolonin ar kyrkovarden, 
hos hvilken vi bodde, och hans tre brader. Alia 
aro de vackra, statliga karlar, med langt svart skagg. 
De hafva en hvar sina 30-40 hastar samt stora 
och valbygda gardar. Nastan hela tiden vi voro i 
kolonin hade vi dem i vart sallskap. Kyrkovarden 
foljde oss afverallt, ja annu ett par mil pa hem
vagen. De tva veckorna vi uppehallo oss hal' far
f16to icke mindre angenamt far menigheten an far oss. 

Sasom omnamdt, hafva nagra af de mera dug
liga bland de forvisade sokt sig till Bugene, samt 
dar blifvit mottagna till bonder. Huru snart en 
duglig farskickad kan komma sig fore i Sibirien, 
bevisa f1ere exempel darifran. 

Bland andra patd1ffade jag dar en Unkuri fran 
Yliharma, som far drap kommit i fangelse och 
begart sig Mver till Sibirien. Han hade blott tjugu
fern rubel, da han kom fram till ort och stane, fOr 
hvilken sum mas skull han val' nara att satta lifvet 
till genom ett par tinnar, da han begaf sig till 
Bugene. Dessa hans landsman, en Ruuskanen och 
en Kopoflen, hade sailat sig till honom och velat 
tjana honom som vagvisare, allt i hopp om att 
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kunna rOfva honom. Sedan han dock lyckligen 
kommit till Bugene, begynte han genast arbeta for 
dagspenning och daremellan fci.lla virke till egna hus 
at sig. Da han nagon tid vistats dar och manni
skorna borjade finna, att han var en duglig karl, 
blef han mag i den garden, dar han tagit sitt kvarter. 
Efter ett par ar hade han egna gada hus, och nu 
har han fern hastar, ett tiotal kor, samt alt hvad 
man behofver till ett jordbruk. Vi voro bjudna pa' 
te till honom, da vi voro resta till de andra byarna. 
Han bor namligen i den andra byn Matinsaimikka, 
som ar 22 verst fran bonehuset. Den tredje byn 
ater ar 30 verst aflagsen. Som sagdt, Unkuri hade 
med flit och omtanke skaffat eller skapat sig ett 
godt hem. Hans hustru var en vacker kvinna och 
han hade flera friska barn. Battre tyckte han det 
vara att bo har an i Finland, och da han hade sitt 
hem har, sa sade han sig icke langta harifran. 
Endast sina fOraldrar saknade han. 

Emedan det fans gamla och orkeslOsa personer 
samt odopta barn i de tva andra byarna, maste jag 
besoka dem bagge, ehuru vagarna dit voro obe
skrifligt usla. Man nodgades ater genomvada par varst 
langa ka.rr. Hi)vaxten var har sardeles yppig och 
da man sag korna ga i bete pa angar, hvilkas like 
man icke finner i Finland, sa blef man helt underiig 
till mods. Under hobargningstiden ar det vanligt 
att en karl bargar pa fyra dagar 20-30 lass hb. 

Hvad akerjorden i Bugene betraffar, Sa ar den 
samre an i Om-kolonin. Ty en sadan akerjord, 

..,."'0;". 

En resa till Bugtm i Juni I886. 

som man har pa sistnamnda stalle, har man svart 
att finna annorstades. I Bugene hade det varit af 
noden att dika akrarna, men detta gjorde ingen. 
Skulle man gora detta, ar jag saker pa att afkast
ningen blefve mycket storre. Svartmyllelagret ar 
blott omkring ett kvarter tjokt och darunder har 
man antingen hvit eller rod lera. Den hvita leran 
sade man vara mycket fet och lamplig till aker. 
I trakten af Bugene vaxa basttrad, idegran med 
flere tradslag i ymnighet. Af barken till basttradet 
gor man starka rep. En god hastras, samt stora 
kor, som mjolka iinda till tre a fyra kannor i malet, 
har man i trakten kring Tara. En lycka fbr finska 
kolonin hal' det varit, att inga kor dar fallit. Fria 
finnar skulle man garna taga emot i kolonin. Den 
sibiriska pesten rasar annars har ofta. Under senaste 
vinter folio alia kor i Om-kolonin. Troligtvis har
leder sig sjukdomen till stor del daraf, att korna 
vanskotts om vintern, ty sibirianare hafva ju inga 
fahus. En ko, som varit sjuk och blifvit litet battre, 
sattes genast tillsammans med de friska, och de 
fallna nedgrafvas blott till en del. 

Sedan jag niimt, att jag i Tara holl skrift och 
nattvardsgang for nagra tyskar, som bo dar, kan 
jag sluta m111 reseberattelse. Dock vill jag annu 
tillagga, att ryssarne vid fangelset i Tara visade 
en sadan tolerans, att de tillato mig halla luthersk 
Gudstjanst och nattvardsgang i den ryska kyrkan 
diirstades., Bland fangarna traffade jag dar en 
Kauhava-bo, SOm rymt anda fran Sachalin, dit han 
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k0111mit Wr mord. Nu hade han icke uppgifvit 
sitt namn, ieke heller hvarifran han var. Sin dom 
hade han fatt, Iydande pa fem ars fOrvisning till 
Ostra Sibirien oeh 25 prygel. 

Nojd tyektes han vara med lltslaget, ty han 
hade vunnit sitt andamal med rymningsfOretaget. 
Han hade namligen darmed forkortat flere ar af sin 
strafftid. Onderligt forefOlI det mig, att han vagade 
sa helt anfortro sin hemlighet at mig, som han 
sag f6rsta gangen, utan fruktan att jag skulle uppge 
hans namn eller dylikt. Bland annat· berattade han, 
att han fOr ett par ar suttit ofver en vinter i ~amma 

fcingelse med "Napolan ukko", som alltsa annu 
tyckes larva. Haapaoja satt sistlidne vinter i Isehims 
fiingelse neh bier darifrfl11 skiekad till Ostra Sibirien. 
Om jag tilliiggcr, att Sutki torde lefva i Werehne
Sujctllk, har jag namt de mest bekanta forbrytarena 
rrtll1 Finland. Till den slutsats hafva alia tjllfvar 
kommit har, att det platt ieke gar fOr sig fOr en 
vanlig tjuf att stjala i Sibirien. 

Haapaoja Hirer hafva faderligen fOrmanat de 
i fjol ankomna, att ieke fOrsoka darmed. "Ty", 
hade han sagdt, "nog hade jag mod oeh mandom, 
men inte har man nagon nytta daraf, da ryssarne 
komma med sina storar". 

Efter en vinter, nagot kallare an i Finland, 
hafva vi nu den harligaste sommar. Pa varsom~ 
maren regnade det en langre tid hvarje natt oeh . 
dagarna voro soliga oeh varma. En rik skard i 
alia afseenden kan darfOr landtmannen vanta sig. 

XII. 

Forsta resan till astra Sibirien 1886. 

I slutet af september fiek jag veta, genom en 
slcrifvelse fran guvernorsambetet i Tobolsk, att inga 
hind,er mer fOrefans for resemedlens lltfaende. I 
'den fOrhoppning, att saken var reglerad Mven i 
Tomsk oeh Jenisejsk, begaf jag mig af at astra 
Sibirien i slutet af samma manact. Pii min resa 
atfOljdes jag af en i Sibirien fOdd finne, Matti Saari 
cller Iwanoff, som bade talar oeh skrifver ryska, 
samt annu dartill ar maktig bade estniska oeh let
tiska spraken. Lagger man annu hartill, att han 
fOrstar sjunga ganska bra oeh varit absolutist i 
trettio ars tid, sa inses latt, att man har svart att 
finna en lampligare reskamrat. 

Resan fran Omsk till Tomsk blir, sasom oek 
naturen emellan. dessa stader, enformig. Landet 
mellan Irtiseh oeh Obi ar namligen flakt oeh lagt. 
I~arrskog fins det ieke fOrran i narheten af Obi, 
men en riklig tillgang pa 16fskog, akerjord oeh ang 
lins dat dar. Ofta far man resa trettio varst oeh 
mar, utan att se en manniskoboning, men sa aro 

7
Sc~~ dr i Sibirien. 
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ock byarna sedan, till hvilka man efter en sadan 
resa anlander, stora och folkrika. De aro icke sallan 
fyra it fem varst langa, och invanarenes antal upp
gar till fem it sextusen. En finne, som engang 
befarit denna vag, sade, att han 'lore bojd att tro, 
det icke manniskor funnos annorstiides till, ty sa 
stora och folkrika voro byarna i hans tycke. Men 
besinna bar man, att det ar hufvudsakligast 'lid 
stora vagen, dar folk bO, och bra litet ser man 
afven 'lid den af akrar och kultivering i allmanhet. 
Bonderna sa blott sa mycket, att de hafva sitt ars
behof af groda, och sysselsatta sig mest med att 
slapa foror, som i olrolig mangd ga igenom Sibirien. 
DarfOr bli viigarna Sa sonderkorda, att det ar svart 
att befara dem, isynnerhet pa varsidan. Siireget iiI' 
det att se te-karavanerna, ty teet forslas med sliidar, 
som aro sa stora som sma angslador i Finland, 
samt hafva medal', som timmerstockar. Man fOre
spanner 8-10 hastar, och sa bar det af i en 
flygande fart fran en by till en annan. Som sagdt, 
hafva bonderna till sitt arbete och sin penninge
inkomst att kora dessa foror. 

Pa resan fn'm Omsk till Tomsk kommer man 
att passera tva stader, Kainsk och Kolyvan, bada 
med ett antal invanare, uppgaende till 8,(Xf). Fran 
Kolyvan begynnandes far landet ett annat utseende. 
De andlosa Barabinska stepperna och slatterna upp
hora'lid floden Obi och nu blir landet mera kuperadt. 
Fran staden, som ar belagen pa en hog, at alia 
sidor sluttande kulle, kan man pa afstand se den 
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dunkelgrona barrskogen. Efter fyratio varsts akning 
KOmmer man ocksa varkligen fram till barrskogen. 
:\Ied hurudan kansla man inandas dess doft och 
Iyssnar till tradens susning, efter ett och ett halft 
aI'S skiljsmassa fran barrskog, vet blott den, som 
erfarit del. Visst kans det, om man ville saga 
nagot darom, som det kans da man aterser en 
trogen barndomsvan, en saknad kamrat. Sa nar 
val' jag frestad att ropa mitt "goddag" till de kara 
tallarna vid Obis strand. 

Telegratiskt underrattade jag polisen i Tomsk 
om min ankomst, samt bad den underratta luthe
ranerna darstades darom. Men som lutheranerna 
aro spridda och svara att fa reda pa i en sa folk
rik stad som Tomsk, sa kunde eller brydde sig 
polisen fOga om att hopsamla demo 

Da jag kom till staderl, tick jag sjalf borja 
med att sammanl<alla dessa. Det fOrsta som fi:irestod 
val' likval att gora uppvaktningar, med hvilka man 
ar mycket nograknad i Sibirien. Den forsta upp
vaktningen galde guvernoren, darpa besokte jag 
kommendanten fOr trupperna i staden och sa stadens 
alia ambetsman i ordning efter rangskalan. 

Guvernoren i Tomsk val' en mycket artig och 
v~i.nlig officer, som, da jag beklagade att jag icke 
Kunde tala ryska, var nog god att saga, att det 
val' lika ledsamt fOr honom att icke kanna nagot 

at" de sprak jag talade. 
Det val' IOrdag da jag lwm till Tomsk. Genast 

salle jag flere personer i rorelse for att uppsoka 
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finnarne. Foljande dag voro ii.fven 15-20 personer 
Dnnar i kyrkan. Det fins i Tomsk en vacker luthersk 
kyrlm af tegel, med ett orgelharmonium. Emedan 
icke nagon luthersk prest besokt Tomsk pa tva aI', 
maste jag droja diir nagot ofver en vecka. Under 
denna tid besokte jag stadens tre fangelser, och 
fann idem omkring femtio lutheraner, af hvilka 
tjugu voro fran Finland. Finnarne voro antingen 
fran grufarbetet fOrrymda, eller ock fran Finland 
hitskickade mordare, som fbrdes liingre osterut. 
Icke litet Mverraskade blefvo de, da jag hiilsade dem 
pa finska. De sade sig icke haft en aning om, att 
en finsk prast fans i Sibirien. 

I fangelserna hall jag gudstjanst och nattvards
g[lng. I liinefangelset tykte direktoren siikerligen, 
att vill' gudstjiinst sag fOr tarflig ut, ty han kom 
in under pagaende gudstjanst med tva vaxljus i 
handen och stalde dem pa det provisoriska altaret. 
Della val' visst viinligt gjordt af honom. I stadens 
kyrka holl jag tva finska, en svensk och en tysk 
gudstjanst. Af svcnskar fans det blott fyra personer) 
som jag kunde triiffa, ehuru jag senare fick hora, 
att ytterligare en svensk familj uppeholl sig diirstiides. 
Men likasa litet som jag visste om dem, visste de 
om mig. I Val' landsman, baron Aminoffs familj 
tillbragte jag mina lediga stunder. Hal' i Sibirien 
Hnner man siillan folk, som hafva andra amnen att 
tala om an hvad man skall ata och dricka och 
kUida sig med. Desto mera gladjande blef det 
diirfore for mig, att fa samtala med personer, som 
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hade hogre intressen. Bade baron Aminoff och 
hans fru hyste ett varmt intresse fOr vara stackars 
flnnar, af hvilka baronen hade nagra med sig vid 
kanalarbetet emellan Obi och Jenisej. Som det 
torde vara bekant fOr liisaren, ar han chef fOr sagde 
kanalarbete. I Tomsk fans det en krets, till hvilken 
iifven harskapet Aminoff horde, i hvilken man icke 
spelar kort och dricker, utan kommer tillsammans 
fOr att tala i dagens fragor och sadana amnen, af 
IlVilka en IlVar kan hafva nagon nytta eller sjiils
bildning. Sadana kretsar aro annal'S sallsynta i 
Sibirien, ty sa snart nagra komma tillsammans, blir 
det tyst SOI11 i grafven; och enhvar liiser styft sina 
kort, och grubblar pa, huru han med en liten vinst 
kunde ga ur spelet. 

Med sakerhet till lif och egendom iiI' det illa 
bestiildt i Tomsk och dess omniijd. Risk under
kastadt ar del i hvarje sibirisk stad att visa sig ute 
pa kvallen, men i Tomsk dock mer an annorstiides.. 
I fjol vinter existerade dar ett band, hvars uppgift 
val' att fnlnrofva folk klader pa gatan, och dess 
viirre val' ett par tjanstemiin fran etl Eimbetsviirk 
medintresserade i saken, sasol11 det sedermera 
uppdagades. Under det jag val' i Tomsk, blef en 
af mina bekanta, en tysk telegrafist, tidigt en afton 
franrofvad sin piils. Da han gick pa gatan, kommo 
nagra karlar akande under sang och spel, och i 
forbifarten forMvades diidet, och sa bar det ateI' af. 
Men Val' tysk hade langa ben och satte efter hvad 
han fOrl11adde, sag hvart banditerna veko in, anmiilde 
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saken for polisen och fick ater sin pii.ls. Banditerna 
blefvo fcingslade, for att andra dagen ater, som man 
fOrsakrade mig, sattas pa fri fot. 

Men ett· annu rysligare drama tilldrog sig iifven 
under min vistelse i Tomsk. En hel familj, bestaende 
af man, hustru, tre barn och tva tjanarinnor, blefvo 
mordade kl. 7 pa morgonen, da full trafik redan 
radde ofver alto Sagda dad fOrOfvades i ett hus, 
som lag vid den mest trafikerade gatan, da handels
bodan dar mordet skedde, redan var appnad. Dil. 
jag klockan 9 for dar fOrbi, voro liken utstalda till 
beskadning. Fasa och tarar sagos afspeglade i folks 
agon vid anblicken af den mardade familjen, som 
lag badande i sitt blod. 

Osakerheten i Tomsk ar sa stor, att da jag 
bestalde mig posthastar, fOr att fara vidare, forma
nade mig postmastarn att ic!<e lamna staden pa 
kvallsidan, ty de fOrsta hallen aro, sade han, mycket 
farliga. Som han sade, gjorde jag afven. Komna 
till fOrsta stationen oster om Tomsk, sallade sig en 
hop karlar med misstankt utseende kring vara saker, 
hvilka vi nu maste flytta fran karra till karra, emedan 
jag, for den sena arstidens skull, maste lamna mitt 
akdon i Tomsk. En af karlarna val' eller latsade 
vara mycket full, och tycktes standigt vilja falla 
mot vara saker. Slutligen tog mitt tltlamod slut, 
sa att jag med en vredgad stiimma rot till, hvarpa de 
litet snopne drogo sig bort, den ene efter den andre. 

Sedernas vildbet och rahet i· Sibirien ser man 
diiraf, att spetsbofvarna nastan alltid morda sitt offer, 
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om de ock icke vanta att fa mer an en rock daraf. 
Mera sallan handel' det dock, att resande, som fara 
med posthastar, afverfallas. Handel' nagonting sactant, 
ar skjutskarlen da med i spelet. Jag har hort bar 
berattas, att min fOretradare, pastor Roschier, blef 
en gang i narheten af Tomsk en natt fOrd fran 
stora vagen pa en bivag, troligen med ett anlagdt 
fOrsat, samt att han endast genom bruk af vapen 
fick kusken att yanda om till ratta vagen. Pei. samma 
satt gick det ocksa en finne, som i sista somras 
kom till Omsk. Da han fOrdes fran stora vagen 
och forstod, hvad man hade i sinnet, bad ban skjuts
karlen yanda om, men forgiifves. Sedan han aflossat 
ett skott, och hotat aU jaga det andra genom huf
vudet pa kusken, atervande denne till ratta vagen, 
ocb erkande afven, att det var pa sin husbondes 
befallning han ville fOra honom dit bort, hvarest 
husbonden allaredan sjalf val' pa vakt efter byte. 

Tre stationer oster om Tomsk var det redan 
sladfOre, sa att vi nu fingo byta ut karran mot 
sladan. Resan gick bra, och icke sallan sag man 
barrskogar. Efter par dygns resa kommo vi en 
kvall till Marinsk, som ar en stad med 12,0CfJ 
invei.nare. Dar beslOt jag att taga kvarter fOr att 
hvila ut en natt. Annars reste vi vanligen dag och 
natt. Vi lato alltsa kora oss till stadens enda vards
bus, som holls af en jude. Min klockare och skjuts
karlen gingo in, fOr att hora efter rum. Men da 
.i\l<lcn horde, att det val' fraga om att taga en prast 
i kvarter, S<:1.de han helt kort: "med sadant folk vill 
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jag ingenting hafva att gora, ga och sok er ett 
annat kvarter." Snopen kom min klockare ut, icke 
beredd pa ett sadant svar, men var ryska skjuts
karl hade sina egna funderingar och upplyste juden 
om, att det var en njemetski (tysk) pastor. Det 
omstamde juden genast, sa att han sjalf kom sprin
gandes ut med ett Ijus i handen och halsade oss 
viilkomna. Sedan kom han in i mitt rum, och da 
han sag mig afdraga det ena kladesplagget efter 
det andra, anmiirkte han, "inte kan ni just garna 
fa kallt". Hela aftonen satt han sedan och talade 
sin rotvalska, men ganska bra kommo vi dock till 
ratta med hvarandra; jag talade min daliga tyska, 
han sin ny-hebreiska. Men frukten af vart samtal 
var, att jag beslot taga en genvag fran Marinsk till 
?I'linusinsk, och da skulle jag komma att resa ofver 
en afgrening af Altai-bergen. I Marinsk satte jag 
alia mojliga rorliga personer i farten, fOr att upp
soka lutheraner. Men blott en enda kunde jag 
antraffa. Han var dock en finne, en smed, som 
bodde hal' bland framlingar. Han blef sa glad ofvel' 
att traffa oss, att han brast i grat. Enligt hvad 
jag tyckte, hade ~an ett oppet sinne for Guds ord, 
men led af dryckenskapslasten. Sedermera hal' jag 
hart att han blef inbrand vid en eldsvada i Marinsk. 

Nu skulle vi befara en vag, dar det icke fans 
nagra gastgifvaregardar. Darlor kommo vi ofvel'ens " 
med en forman, att han simile skjutsa oss 80 verst. 
Denne forman, som sina nio och nittio ganger be
skref fOr oss, att hans far var en fransman, val' en 
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egendomlig foreteelse. Knappast en minut teg han 
pa hela vagen, men mycket af Iwad han beriittade, 
forstod jag ej. Da vi pa farden fran staden reste 
forbi hans koja, sprang han in och hamtade oss 
haggbarspiroger. Ehuru jag uppskattade han van
lighet, kunde jag dock icke fOrtara hans gMvor, utan 
stoppade dem i min ficka, fOr att vid lampligt till
falle traktera nagon hungrig hund med demo Nagra 
svara stallen hade vi att passera, ty aarna hollo 
icke annu att befaras, och farjorna stodo fastfrusna. 

Ofv"er kvarndammar och rannilar kranglade vi 
oss fram, min klockare och jag torrskodda, men 
Frantsosoff, formannen, blef vat om sina fOtter, hvil
ket ingalunda val' angenamt under 15-20 graders 
kold. DarfOr maste vi ock stanna i en by dar vi 
varmde honom och oss sjalfva med nagra glas teo 
Klockan val' tolf pa natten da vi framkommo till 
byn, dit Frantsosoff skulie fOra OSS. Nu beslOt jag 
att borja begagna siidana hastar, som tjansteman, 
stadde i kronans arender, fa begagna. Under det 
vi vantade pii dessa hastar, kom jag tilWilligtvis att 
fraga, om har fans lutheraner. Jag blef icke litet 
fOrvanad, da man sade mig, att hal' finnes val om
kring femtio personer lutheraner. 

DarfOr beslot jag att pa aterresan stanna dar, 
hvilket jag ock gjorde. De flesta lutheranerna voro 
dock vid guldvaskerierna, sa att jag endast kunde 
triiffa fern finnar och ett par ester och letter. For 
dcssa holl jag gudstjanst och nattvardsgang, samt 
sammanvigde ett par finska kontrahenter. 
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Ehuru de ieke kunde med nagra intyg visa sin 
hinderloshet, hade jag ej hjarta att Hi.mna dem ovigda, 
da de redan lefvat atta ar utan kyrklig valsignelse 
oeh hade flere barn. En gubbe fran Borga traffade 
jag i sagda by. Han hade ieke sett luthersk prast 
pa 26 ar. Fran begynnelsen svensktalande, hade 
han glomt bort sitt modersmal till den grad, att 
del' val' omojligt fOr honom att Llttryeka sig pa 
svenska. 

Ett afventyr, eller huru jag ma kalla det, voro 
vi utsatta fOr fyra mil bortom sagda Tisehuli by. 
En byskrifvare ville namligen arrestera oss. Han 
pastod namligen att vi hade fOrfalskad "padorosehna". 
Med padorosehna fOrstas ett papper, som man far 
fran guvernorsambetet eller polisen i en mindre stad. 
Da man fOrevisar padorosehnan, sa ar hvarje gast
gifveri fOrpligtadt att gifva posthastar. Det fins tva 
slag af padorosehnor, sadana som gifvas at kronans 
tjansteman pa deras ambetsresor oeh kopta sadana, 
som enhvar kan fa fOr sina penningar. Jag hade 
naturligtvis ett af det forra slaget. Skrifvaren, som 
skulle besorja att vi finge hastar, pastod att vi hade 
sjalfve fabricerat vara dokument, samt ville sanda 
oss till volosti. En sadan resa tykte vi blifva min
dre angenam, ty vi hade just kommit samma vag 
oeh voro ej hugade att atervanda fyra mil. Men 
skrifvaren blott skref pa sin rapport oeh ville mottaga 
inga forklaringar. Jag fOrsokte skramma honom med 
att det vore hans sista rapport, som han nu skref, 
men han sade sig hafva tjanat i haren som kapten 
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oeh aU han nog fOrstod sin sale Till denna hans 
fOrsakran anmarkte min kloekare ironiskt: "Er kar
riel' hal' ju gatt bakvandt. Snart blir ni val byns 
vallhjon, om ni avaneerar, som man tyekes ha skiil 

att fOrutspa." 
Smaningom larer val skrifvaren insett, att hans 

tilltag val' malplaseradt, isynnerhet som byns inva
nare, hvilka af nyfikenhet samlats i stor skara, togo 
parti fOr oss oeh drefvo gacl< med sin skrifvare. 
Dil rapporten val' fardig oeh tidpunkten inne fOr oss 
att afresa, fOrsvann Val' vedersakare, oeh da han ieke 
visade sig mer, forespande man hastar at oss, samt 
fOrde oss vidare framat. 

FOljande station val' en tartar by oeh da dessa 
Allahs barn horde, att jag val' prast, fragade de, om 
vi afven hade sa myeket halgonbilder eller "abraster" 
som ryssarne. Da de horde, att vi ieke tillbedja 
bilder, tyktes de se beliitna ut. Pa fOljande station 
maste vi ofvel' en a, som utgor gransen mellan 
Tomska oeh Jenisejska guvernementen. An varre
dan isbelagd, men bar ieke hastarne. Jag blef redan 
orolig i hagen, men tartaren val' ej radios. Han 
korde langs med an tils vi kommo till ett stiille, dar 
strommen val' sa stark, att ingen is fans. Dit styrde 
han nu kosan rakt i stommen. Forst nedfOllo fram
hjulen oeh sa bakhjulen med en duktig stat. Nedat 
cller utfOre gar det ju alltid lattare, men att komma 
~lter upp ar varre. Det fingo afven vi profva. Fram
hjulen kommo lyekligen upp pa isen pa den mot
satta stranden, men sa begynte de skrinna at sidan, 
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och de oskodde hastarna voro maktlosa pa det hala. 
Hart nara voro vi att fa oss ett kallt bad, men 
kommo dock lyckligen igen pa det torra. 

Ju narmare vi kommo Altai, desto mera fOran
drades trakterna. Hojderna hade aflost slattlandet 
och sjalfva Altais bargskaglor tyktes vara endast pa 
nagra varsts afstand, ehuru vi, sasom man sade, 
hade annu 100 verst till demo Den ena kagelfor
miga bargsspetsen afloste den andra, och sa langt 
man kunde se at soder, sag man de blaa bargen. 
Vi maste ofver biirgskadjan, och da vi rest anda 
fran Marinsk at syd-sydost, togo vi nu af at oster. 
Vi reste langs stranden af en bargsflod, och skada 
att vi under natten kommo att passera ett annars 
sevardt statle, en insjo upp i bargen, hvarifran ofvan
antydda flod rann fram. Hela vagen till Jenisej-flo
dens omrade gick backe upp och backe ned. Emel
lanat hade man att fara 15-20 verst uppfor och 
sa igen utfOr. For mig var denna resa icke oange
nam, ehuru den visst var nagot besvarlig. Man 
maste an resa med slade an med karra. Emellanat voro 
karrorna sa sma, att man maste sitta och hanga 
benen utanfOr vagnskorgen. rvlen hvad gjorde det 
till saken! Ty friska och raska voro vi, samt kunde 
icke nog beundra alla dessa nya fOreteelser, som vi 
sago. En natt kommer jag ihag att jag inslull1rade 
litet, men vaknade af att hastarne stannat. "Hvad 
nu",. fragade jag. Skjutskarlen pekade at en lodrat 
bergsvagg invid vagen, och da jag sag ditat, stod 
min klockare Matti dar och slatade bargsvaggen 
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med sin hand. Han som aldrig forut sett ett barg 
eller en stOlTe sten, ville nu ofvertyga sig om, att 
barget bestod af sten. Sa snart man betradt det 
Minusinska omradet, kunde man af de rika fornmin
nena som dar funnos, fOrsta, aU man trampade en 
jord, dar ofantliga folkmassor i tiden lefvat. Man 
reser tiotal varst ofver steppen, som med sina upp
resta grafvardar likna en oafbruten begrafningsplats. 
Sedan vi 1yckligen kommit ofver floderna Jenisej 
och dess biflod Tuba, hvilka voro fulla med issolja, 
anlande vi nio dagar efter var afresa fran Tomsk 
till \,verchne-Suetuk. Byn, som ligger i en dal, vid 
en liten back, ar sa undanskymd, att man icke vet 
ordet af innan man kommer in uppa den. Den ar 
en varst lang och till en del ganska val bygd. Fin
narnes antal uppgar till inemot fyra hundra och 
ester hafva bosatt sig dar sa talrikt att de snart 
nog i antal komma att Ofvertraffa finnarna. 

Hvarhalst finnar bosatt sig, hafva stadse ester 
och letter infunnit sig kort derpa, hvilket varit och 
ar till stort men fOr de fOrstnamda. Ty esterna 
bilda stadse i de finska byarna ett skildt parti fOr 
sig, som ofta nog motarbetar alla battre striifvanden 
och befordrar de samre. 

\iVerchne-Suetuk, som 1igger 81 verst at syd
ost fran staden Minusinsk, grundlades fOr ungefiir 
40 ar sedan, da nagra ingermanlandska finnar fran 
kolonierna i narheten af Omsk nedslogo sig i denna 
del af Minusinska kre15en. I Sibirien forekomma 
sadana folkvandringar, till hvilka man i den ofriga 
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gamla varlden hal' intet motstycke. Kommer en 
vagabonde till sin hemort och berattar att han pa 
sina resor funnit ett underskont land med bordig 
jord, skog och hoslag, sa upplagar snart emigrations
febern. 

Alt, hvad som ej kan medfOras, saljes, sakerna 
och familjen inpackas i nagra povoskor *) och sa 
bar det af fOr att taga det fOrlofvade landet i besitt
ning. Sltdana karavaner, bestaende af tjugu a tret
tio hiistlass, motel' man om sommaren ratt ofta pa 
vagarna. 

En gammal gubbe lefver annu i vVerchne-Suetuk, 
hvilken varit en af hufvudpersonerna vid flyttningen 
till denna ort. Nagon dunkel aning om bordigheten 
af sluttningen vid Sajanska bergen, om dess bllt him
mel och harliga natur, skall man haft, och i hopp om 
"guld och grana skogar" ofvergaI' man da sitt gamla 
hemvist samt snart [wm afven Iyckligen fram till 
?vlinusinsk. "Da vi dar en afton", berattade den· 
gamla mannen, slagit vart Uiger pa steppen, ej langt 
fran staden Minusinsk, kom ispravniken dar akandes 
fOrbi och fragade hvilka vi voro och hvart vi am
nade oss. Jag svarade att vi aro lutheraner fran 
Tobolska guvernementet som dartill uppmanade af 
ofvel'heten vilja bilda en luthersk koloni a orten, 
och soka at oss Uimplig boningsplats. Han visade 
oss till en ort, som bestod af en torr, ode stepp, 
och davi ej godkande den platsen, safordes vi till 

') Ofverlal<ta fyrhjuliga a1<don. 
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stallet, dar vi nu boo Sa bygde jag genast at mig 
hal' en jordstuga. De andra bodde fOrsta vintern i 
den narmast invid liggande ryska byn, och kommo 
hit fOrst, sedan de uppfOrt at sig hus harstades. 

Pastor Kossman, som fran Irkutsk besokte denna 
ort, kan ej nogsamt prisa denna harliga ort, samt 
dess gudfruktiga och idoga invanare. NIen snart 
skulle det bli annorlunda. Lika som lifvet Mvel' 
alit, dar gamla finnar af de ingermanlandska kolo
nister slagit sig ned, blifvit fOrsamradt genom fOr
brytare, hvilka sandts dit, icke blott fran Finland, utan 
ock fran Ostersjoprovinserna, sa fOrbyttes afven hal' 
sanger af psalmer i svordomar och skrik. Nu skulle 
alia fran Finland skickas till Werchne-Suetuk och 
darfOr sandes dit en prast och en kateket, fOr att 
uppratthalla sjalavarden bland lutheranerna. Men 
redan dessfOrinnan hade jamte den finska byn, en 
estnisk, Werchnaja-Bulanka, och en lettisk, Nischnaja 
Bulanka uppstatt. Nu ar den lettiska byn den stor
sta och fOrliden host invegs darstades en kyrka, 
som till stOrta delen blifvit uppfOrd pa letternas egen 
bekostnad. 

Nu mera, sedan den finska pastorns bostad 
eller stationsort blifvit Omsk, bor i Nischnaja Bulanka, 
som annal'S ar 25 varst fran \iVerchne-Suetuk, en 
lettisk prast. - HUn! oliimplig Werchne-Suetuk val' 
som stationsort fOr den finska prasten, inses bast 
daraf, att de fOddes, dodes och vigdes antal bland 
finnarne i trakten kring Omsk ar tredubbelt storre 
an i Werchne"Suetuk. Tillstandet i Werne-Suetuk 
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ar betydligt battre an i kolonierna pa trakten af 
Omsk. En prasts femtonariga varksamhet pa denna 
ort, som likval icke utgjort ett tacksamt arbetsfalt, 
har icke varit utan sin frukt. Isynnerhet har den 
nuvarande kateketen darsUi.des, P. Lindholm, skott 
sitt arbete med stor flit, sa att barnen bade lasa 
och skrifva ganska bra. Skriftskolebarnen stodo 
ungefar pa samma standpunkt, som barnen i en 
finsk fOrsamling i hemlandet. Ston'e delen af in
vanarena, eller rattare den manliga befolkningen, 
bestar af mordare som aterkommit fran grufarbetet. 

Icke sallan medfOra desse, da de atervanda fran 
grufvorna, betydliga besparingar, sa att de genast 
kunna bbrja med jordarbete. Hafva de ingenting 
kunnat hopsamla under sin strafftid, sa fara de till 
guldgrufvorna och fOrsamla sig, om de aro ordent
liga, pa ett par tre ar sa mycket penningar, att de 
godt kunna anskaffa sig egna hus, hastar, kor och 
andra inventarier. En van arbetare vid guldgruf
vorna kan fOrtjana under gynsamma fdrhallanden 
anda till 300 rubel i aret. Forut hade man kunnat 
fortjiina mycket mera, men tiderna hafva blifvit 
samre iifven vid guldvaskerierna. Men sa tyktes 
man tro i Werchne-Suetuk, och sa hal' jag hart 
afven fran andra hall uppgifvas, att goda arbetare 
kunna fOrtjana mycket penningar i Irkutsk och i 
fabrikerna diiromkring. En handelsman i Werchne
Suetuk, som varit i tvangsarbetet darstiides, hade 
emellanat kunnat fOrtjana anda till 3 rub. om da
gen. Han hade haft ofver 3,CfJJ rubel da han kom 
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till kolonin, efter att hafva uttjiint sin strafftid vid 
kronans arbetsviirk. Bland mera namnkunniga fOr
brytare traftade jag darborta Sutki och Haapaoja. 

Under min vistelse i den finska byn voro de 
biigge par ganger hos mig. Haapaoja hade kom
mit dit i sista somras. Annars bor icke Sutki i 
Werchne-Suetuk, utan vid ett branneri pa halfva 
vagen fran Minusinsk till kolonin och hos honom 
ar Haapaoja i kvarter. Pa min aterresa fran 
Werchne-Su,etuk stannade jag hos Sutki, pa hans 
entragna begaran, ett par timmar. Han hade tva 
skomakare hos sig i arbete och atnjuter stort for
troende pa orten, som en redlig och god sko
makare. BegMvad med ett vanligt och lifligt lynne 
ar han icke en otreflig Yard, och da man vid lam
pans sken satt och drack te med honom, glOmde 
man bort hvad han varit. Haapaoja skrattade ratt 
godt, da han funderade hvad man i Finland skulle 
saga, om man hOrde, att Sutki och Haapaoja bo 
tillsammans. 

Jag fOrmodar, sade jag, att man icke skulle 
hafva ett synnerligen stort fOrtroende for detta bo
lag. Huru Haapaoja kommer att uppfOra sig dar
stades, skall val tiden utvisa, men Sutki spadde: 
"ei Matista ainakaan viela miesta tule ja tuskin 
koskaan". ("Icke blir det annu nagonkarl af Matti 
nch knappast blir han det nagonsin "). Enligt hvad 
km sade, hade Haapaoja forsokt ofvertala honom 
aU borja i 'kompani drifva det gamla yrket. Da 
Ilan sade sig hafva bestamdt nekat dartill, sa tog 

Se.r: ar i Sibirien. 8 
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jag honom i hand och tackade honom, samt on
slmdc att Herren matte bevara honom fran aterfal\. 

Litct hamskt lag det fOr mig under hela resan 
att Sutki atminstone fem ganger bedt mig att noga 
taga mig till vara pa resan. "Dar de aro mest 
vanliga, dar skall ni mest al<ta er", sade han. Manga 
osterbottningar traffade jag i ostra Sibirien. Bland 
andra en Oravais-bo, som tre ganger varit pa rymmar
fiird till hemorten. Han tyktes vara en stilla karl, 
(om jag ej missminner mig sa hette han Eriksson), 
men hade lidit af en olidlig hemlangtan. Bland 
annat berattades det fOr mig om en persons ode, 
som jag i min barndom hOrde mycket omtalas. 
Personen val' Karl Granroth eller Pirilo, kand sa
SOI11 den ilLlafaldige m6rdaren, hvilken fOrsokte 
diilja silla l>rott under skenhelighetens taekmante\. 
Han hade sllltat sitt lif redan pa resan till Sibirien 
i Perm. Annars sades det om honom, att han 
laste hela natter oeh blef som litet vurmig pa 

sistone. 
Men tiden medgifver ieke att skrifva vidare 

fOr denna gang. Nagongang vill jag, om Gud 
hjiilper, resa under hogsommar till denna harliga 
ort, som ofta kallas "Sibiriens Sehweiz". Da hop
pas jag kllnna fara med angbat fran Krasnojarsk 
till Minusinsk samt fa se hurt! Jenisej brutit sig 
vag genom hoga berg. Man hal' par somrar redan 
underhallit angbatsfOrbindelse pa Ofra Jenisej, oeh 
nlla som rest dar, tala med farundran om den stor
arLade natur man hal' att ofverskada fran angbi'tten. 

Fdrsta t'lsan till Ostra Sibirim r886. 115 

Sedan jag skaffat mig en egen slade oeh fatt 
den med tillhjalp af husbonder fran halfva byn i 
ordning, begynte jag aterfarden. Kateketen Lind
holm fOljde mig tva mil oeh sa atervande han till 
byn igen, fOr att i tysthet arbeta pa sin obemiirkta 
plats. Anmarkas ma, att skolan i Werehne-Suetuk 
antagligen ar den enda pa Val' planet, dar lektions
timmarna vidtaga kloekan fyra a fem pa morgonen. 
Skolmastarn iir ingen sjusofvare, oeh innan dagen 
borjar gry, aro barnen i skolan. Att" morgonstund 
hal' guld i mund", sade skolmastarn sig hafva sett 
besannas. 

Aterresan val' iifven besvarlig, ty vaster om 
Jenisej val' en straeka ofver 100 varst bar. Sladan 
framslapades ena gangen pa sand oeh andra gan
gen fardes den fram upphalad oeh fastbunden pa 
en karra. 

Vagalangden, som jag under fjolaret reste i 
ljiinsteiirenden, blir omkring 7,M verst, oeh da 
resemedlen numera b6rja utfalla efter behof, sa 
kommer denna viigalangd patagligen att okas med 
'J,CfX) varst arligen. 

Gfver hufvudtaget klagade man i Werehne
Suetuk, att ondskan hade ofvel'handen. Dock tans 
det nagra utvalda afven darborta, hvilka stodo i 
kamp emot synden inom oeh utom sig. De trodde, 
alt Iifvet kunde gestalta sig- annorlunda endast i sa 
Iall, att jag skulie bosatta mig i del'as by, oeh 
hiLlla andaktsstunder par ganger i veekan. Detta 
kunde dock icke ske, ehuru jag val fOrstod, att 
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lifvet kunde botas blott genom Guds ords predi
kan, som, enligt IOftet, aidrig atervander fafangt. I 
det hoppet, att Gud i nad skall se till var nOd i 
Sibirien och sanda flere arbetare hit, otverlamnar 
jag Eder och Oss i Guds nadiga beskydd och sa
ger fOr denna gang mitt 1arval. 

XIII. 

En utflygt i Sibirien 1887. 

1. 

For lasaren vill jag fOrtalja nagot am min resa 
till Werchne-Suetuk i Ostra Sibirien ar 1887. Re
san dit skedde under fOrra delen af augusti manad. 
Ingenting synnerligt hal' jag att beratta am ditresan, 
som i allo gick lyckligt. Blatt det .ma omnamnas, 
att jag pa ett gastgifveri pa andra sidan am Ma
rinsk sammantraffade med en fran Petersburg ater
viindande japanesisk beskickning, bestaende af fern 
pel'soner. I sallskap med denna reste jag sedan 
linda till Atsinsk, hvarest vara vagar skiljdes at. 
De berattade, att kejsal'en var rest till Finland, me
dan de voro i Petersburg, samt fl'agade am det 
fans mycket finnar i Sibirien, huru ofta jag maste 
resa am aret, samt am det var fOreskrifvet, huru 
Inycket man skulle gifva i drickspenningar at ku
';karne o. s.· v. I sitt upptradande vora de sa belef
vade, sam trots bildade europeer. 
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Under min vistelse i den finska kolonin intriif
fade professor Aspelin darstades. Emedan min resa 
pa lange fOrdr0jts i foljd af att resemedlen icke 
kunde i tid utfas och arstiden redan var framskri
den, sa uppgjordes dock inga andra reseplaner an 
att vi tillsammans skulle fara fran Minusinsk at 
Tomsk till, samt droja nagot pa de fOr vara for
skare intressanta platserna. Nagra dagar efter Aspe
lins afresa atervande iifven jag till Minusinsk. 

Emedan jag midnattstiden intraffade i staden, 
ville jag icke st6ra nagon, utan beslot med min 
klockare Matti, att vi simile sofva i tarantassen ofver 
natten. I morgongryningen uppvaktades vi med 
hemlandstoner, med sangen "Aamulla varhain" o. s. v. 
Rosten igenkande jag genast, ty med samma san
gare hade vi tillsammans under skoltiden gifvit 
mangen serenad och sjungit mangen sang. Sanga
ren var ingen annan an den andre af den Minu
sinska expeditionens medlemmar, d:r Appelgren. 
Aterseendet var dess karare, ju liingre fran faderne
torfvan vi voro. Sedan jag orienterat mig i det 
nya bolaget, som sannerligen, (vare det dem till 
heder sagdt), mera hade omsorg om att arbeta fOr 
vetenskapen an att se om sin bekvamlighet, upp
stod fraga om att Appelgren och jag skulle gora 
ert besok hos Sajoterna. Detta hade ock varit 
expeditionens plan, ifall jag hade fOrut anlandt, men' 
fOr den sena arstidens skull hade tanken uppgifvits. 
Pa sodra, eller kinesiska sidan om Sajanska bergen 
fins det namligen i ett berg, vid floden Kemtchuck, 

En utjlygt i Sibirim r887. 

en inskrift med blott pa dessa orter fOrekommande 
okiinda tecken. Denna ville vara fornforskare hafva 
aftecknad. Vi fragade af en och annan, om man 
nu mera kunde foretaga resan. En del trodde att 
det var omojligt, emedan sno redan fallit fOr en par 
veckor sedan uppe pa bargen, andra ater trodde, 
att man nog kunde komma ofver till Sajoterne. Da 
inga sakra uppgifter kunde erhallas, tykte vi det 
vara bast att gora ett fOrsok, da vi nu engang 
voro Sa nara. (I Sibirien betraktar man icke fyra 
it femhundra verst sasom nagon lang vag). Det 
beslots att Appelgren, min klockare Matti och jag 
skulle fara till Kina fOr att soka "den visa stenen". 
Professor Aspelin var tvungen att atervanda till 
Finland, emedan hans tjenstledighet snart var till
andalupen. Efter hans afresa drojde vi annu par 
dagar i Minusinsk, upptagna saval af fOrberedel
serna fOr var resa, som och med inpackningen 
af de funna fornsakerna. I och .for resan upp
kopte vi diverse nOdvandighetsartiklar samt na
lar m. m. fOr byteshandel med Sajoterna. Hos 
desse ar det ryska myntet icke gangbart. Den 
med sajotiska fOrhalianden mycket bekante hand
landen och stadschefen i Minusinsk, Safianoff, 
I£made oss sitt talt, sina ladersiickar, afsedda fOr 
packningen pa hastryggen, samt gaf oss dartill 
tvanne rekommendationsbref till Sajoterne, hvilka 
href sades vara af storre kraft och varkan i Mon
goliet, an' ett pass fran hvilken myndighet som 
Itiilst. 

119 
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Salunda utrustade afreste vi fran Minusinsk 
den 10 september, togo vagen at sydvast, fOr att 
bcilja ofverfarten fran byn Arbat. I denna by bodde 
en Safianoffs bokhallare, till hvilken vi medfOrde 
ett bref, med uppmaning, att han sImile skaffa oss 
hastar. lu narmare bargstrakten vi kommo, dess 
mera bottenlosa blefvo vagarna. Trettiofem varst 
innan vi kommo till Arbat, maste vi utbyta Val' 
karra mot ridhastar. Genom det myckna vattnet 
hade broarna blifvit sa forstOrda, att det val' stall
vis svart att komma Mver. Komna till Arbat lato 
vi kalla pa Satianoffs bokhallare. Denne sade, se
dan han last brefvet, att han trodde det vara omojligt 
att nu komma Ofver bargen. Ty snon, som fallit 
anda till tv:l arschins djup dar uppe, holl pa att 
smiilla, S:l alt alia noder hade stigit ofvel' sina 
briiddar. Han fOreslog att vi skulie vanta nagra 
dagar, Gfter hvilka vattnet mojligen kunde falla, ifall 
regnet upphorde. En bonde fran Arbat, som sjalf 
hade af noden att med det f6rsta fara till sajoterne, 
erbjod sig i detta fall blifva val' fOrare. Vi besloto 
darfOr att vanta. 

Detta uppehaH kom mig val till pass. Ty un
der alia omstandigheter ville jag besoka Abakanska 
jarnbruket, emedan jag hade hort att dar skulle 
finnas lutheraner, som lange hade vantat, att na
gon prast skulie besoka demo Afven Appelgren 
ville garna dit, fOr att ytterligare fOrsoka taga reda 
pa, hvar den inskrift funnes, som Aspelin och han 
redan engang fOrgaJves letat efter. I vantan pa 
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vackert vader foro vi alltsa till jarnbruket, dit det 
fran Arbat var blott omkring 20 varsts vag. 

Vi anmalde oss pa kontoret. lag anholl om 
att lutheranerne skulle underrattas om min ankomst, 
samt att rum fOr gudstjanstens hallande den pa
fOljande dagen skulle at mig i ordning stallas. 
Huru Ident vi an i sprakligt hanseende kunde taga 
oss fram, emotlogos vi med tillmotesgaende och 
vanlighet ofvel' all. Hos forvaltaren bjodos vi pa 
en enkel smorgiis. Vara landsman, Hammarstrom 
och Ehnberg, som fOr tva iiI' sedan varit pii bru
ket, kom man ihag och fragade efter. Ett ange
namt minne hade dessa "SLlomen pojat", som de 
i Werchne-Suetuk allmant kallades, efterlamnat M
ver alit hvar de framfarit; och det icke minst hos 
oss tinnar hal' i Omsk. 

Som kommunikanter anmalde sig hos mig par 
fionar, nagra ester och. tyskar; sa att gudstjansten 
bivistades af ett tiotal personer. 

Ett tiotal lutheraner, sade man, vistas i sko
garna, sysselsatta vid kalmilorna, och andra ater 
sades vara pii skordearbetet i de kringliggande 
byarna. Pii bruket riidde for narvarande stillhet, 
liirorsakad af egarens ruinerade affarsstallning. Om 
hruket simile drifvas med skicklighet och energi, 
:;~i. yore det mera inbringande an nagon guldgrufva, 
fiirsakrade man oss. Detta var ock ganska troligt, 
dil det fans jarnmalm pa nara hiill, innehiillande 
fr:lI1 70 anda' till 80 procent rent jam. lamet skall 
V:Ln1. af ovanligt god kvalitet samt har derfOr god 
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afsattning. Bruket Iigger i en kittelformig dal, om
gifven af hoga barg, af hvilka dock inga uppna 
snogransen. Klimatet ar sundt och angenamt. Jord
manen ar fruktbar och Abakan, som rinner genom 
dalen, hal' klart vatten och ar fiskrik. Skogarna 
vimla af alt slags vildt. 

Under val' vistelse vid bruket fOrsokte Appel
gren taga reda pa den omtalade inskriften, men 
lyckades ej. Det vill synas, som om en sadan 
aldrig funnits till. En vagvisare, som gafs oss fOr 
att visa vagen till det efterfragade stiillet, fOrde oss 
till en lodrat klippvagg, val tusen fot hog, men pa 
tillfragan hvar inskriften fans, svarade han, att han 
hvarken sett eller hort om nagon sadan. Vag
visaren sandes att uppsoka nagon annan i byn, 
som yore biittre underrattad om stallet. Men efter 
en stund aterkom han med det besked, att ingen 
manniska, icke ens en attioarig gubbe, som hela 
sitt lif bott hal', bort talas om nagon inskription i 
hela najden. 

Malmbrottet besokte vi afven, och hade 
uppsyningsmannen ofvel' arbetet varit tillstades, 
sa hade man gifvit at oss naturliga magneter, 
fOrsakrades oss. Af sadana skulie det finnas 
mycket vid jarnbrottet, ty annorlunda kan man 
icke kalla stallet, emedan de utbrutna styckena 
bilda faidigt tackjern. Jarnet skall kosta bruket 
80 -kopek pudet pa ort och stalle. Langsmed 
floden Abakan och Jenisej kan man nedflotta det
samma. 

- ,", ~ 

En tttjlygt i Sibirien I8S? 

Pi\. middag blefvo vi inbjudna till en estnisk 
familj, hvars barn jag hade dopt. Med noje mot
togo vi inbjudningen, ty huru man an fOrsoker se 
sig fOr, kommer man dock att fa draga till svalt
remmen pa sadana resor. Brod och te blir ens 
dagliga spis ofta nog i veckotal. Da tyskarna 
sago, att vi icke hollo oss fOr goda att gasta hos 
en est, tykte ocksa de sig kunna inbjuda oss till 
sig. For att icke sara dem, gjorde vi ett besok 
hos en tysk som undfagnade oss med te, barsylt 
o. a. Som en -egendomlig fOreteelse viII jag om
namna kyrkovarden vid bruket, ty en mera tole
rant kristen hal' jag aldrig patraffat. Han presen
terade sig fOr mig som en renlarig lutheran, samt 
besorjde om alt, hvad hoI' till en kyrkovards om
sorgo Men detta gjorde han icke blott at den lu
therska presten. Di\. en grekisk andlig kom till 
orten, betjenade han honom Iika troget, samt an
tiinde rokelsekaret i den ortodoxa kyrkan o. s. V. 

Kom ateI' en romersk-katolsk prest dit, sallade han 
sig till hans fOrsamling, dit han ock i egenskap af 
polack ansags hOra. Sedan vi utrattat pi\. bruket 
alt, hvad vi hal' hade att gora, foro vi tillbaka till 
Arbat, fOr att slutligen fa hora huru det blefve 
Illed resan till Sajoterne. I fOljd af det ihallande 
regnet hade vattnet alt fortfarande stigit. Nagra 
jiigare, som dagen fOrut kommit Ofver floden, den 
vi skulie komma att Ofvervada pa sjuttiosju stallen, 
Ilade vid ofvervadandet blifvit. vata anda upp till 
mmarna. Darfor fOrundrade det oss icke synnerli
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gen, att ingen Mog sig att fOretaga en sadan resa 
med oss pa senhosten. Husbonden i vart kvarter, 
en akta kosack, afradde oss ocksa bestamdt fran 
att fara, ty han sjalf hade icke kunnat se om sina 
giller och fiillor pa tva veckor, ehuru han fOrmo
dade att dyrbara palsdjur bOllo pa att ruttna i 
bragderna. Da man tillika berattade for oss det 
satt, hvarpa nagra sajoter, som for en vecka se
dan afrest till sina hem, burit sig at for att komma 
dfver floderna, fOrlorade vi hoppet att komma till 
det "himmelska riket". Sajoterna hade namligen 
bundit sina klader bak pa nacken, fattat tag i 
hastarnes svansar, drifvit dem i floden och simmat 
sa ofvel' i issorjan. Pa det,ta siitt ville vi dock icke 
fiirdas. Motbjudande val' det ock att borja ater
taget till Minusinsk, da vi engang voro sa langt 
viistvart. Vi borjade uppgora en ny resplan, hvarom 
vi snart blefvo ense. Sommartid kan man namli
gen med ridhiist komma ofver Altai bargentill 
Kusnetsk i Vest-Sibirien. Denna vag, som annu 
val' farbar och mindre besvarlig an den till Mongo
liet, besloto vi taga. I vetenskapligt hiinseende val' 
det fOrdelaktigt for Appelgren att taga denna vag, 
och jag hade redan lange nart hos mig en stilla 
langtan att komma till guldvaskerierna i Altai ber
gen, ty der arbetade ett icke ringa antal luthera
ner, hvilka saknade all sjiila'vard. Dessutom hade 
jag mig bekant att det fans' nagra tinnar saval i 
Kusnetsk som Barnaul, hvilken senare stad a1'ven 
Appelgren garna ville besoka fOr det dar betint
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liga museets skull. Matti blef skickad till Minu
sinsk, fOr att darifran fbra Appelgrens tarantass och 
v{Lra saker till 1'omsk, dar vi skulle sammantraffa 

rned honom. 

II. 

Sedan vi afskedat min tolk, fick jag 101' att 
iklada mig hans svara kall och oaktadt min ringa 
vana vid detta varf redde vi oss dock. Fran Arbat 
hade vi en dagsresa till Tastip, som ar den sista 
kosackbyn pa Minusinska sidan om Altai bargen. 
U~i.rifran. aterstod en vag am 400 varst till Kusnetsk. 
I Tastip ville vi lega oss hastar anda till Daniloffska 
guldpriskan i Altai. Genom bemedling af en landt
handlande fingo vi afven ett nodigt antal hastar. 
()fverallt patraffade vi vanliga och hjalpsamma 
manniskor. Sa vax t. ex. samma handelsman, som 
icke blott var i farten en half dag fOr att skaffa 
(ISS hastar, utan ock bjod oss tvanne siirskilda 
~';ii.nger till sig som gaster, en gastvanlig man. 
Natten fOre vart uppbrott tingo vi ligga i ordent
ligt baddade sangar, hvilket annars aldrig handt 
Illig pi\. mina resor. Bra am man sjalf har nagot 
;II l kasta under sig pa golfvet, ty fran gardens sida 

IIl:staS intet. 
Vi voro i kvarter has en rik enka, som hade 

('11 vtming a1' flere rum med malade golf och tapet
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serade vaggar. Bland prydnader marktes ett stort 
antal dyrbara halgonbilder. Vardinnans syster hade 
gjort en helig pilgrimsresa till Kiew. Tidigt om 
morgonen gingo dessa fromma systrar oeh gjorde 
sin bon fOr de mest heliga bilderna. Pa min fraga 
huru hon var tillfreds med sin pilgrimsresa till Kiew, 
sade hon: "nog skulle det vara 1'att behagligt aU 
gora en sadan fard, blott man hade duktigl med 
penningar" . 

Ryssarna aro alltid, yare sig naU eller dag, 
fardiga aU prata. Deras stOrsta noje ar aU skoeka 
sig tillsammans, yare sig detta sker pa krogen eller 
nagot annat ldirt stalle, hvarest deras spraksamhet 
far obehindradt flOda. afta har det handt, aU 
grannarna passat pa tilltalle, da jag druekit te i 
nagon gard, oeh kommit dit fOr att fa tala med 
mig. Vid sadana tillfallen saga de ofta vid afske
det: "taek myeket fOr att ni varit sa beskedlig oeh 
pratat med oss". Fore afresan infunno sig afven 
nu nagra hos oss i sagda syfte. Bland dem ut
markte sig en smahandlare fOr sin goda talfOrhet, 
oeh ehuru det a var sida val' svart att fOra ett 
samtal pa ryska, sa giek det doek fOr fullt, eme
dan de halst sjalfva f01'de ordet. Da det blef tal 
om fornforskningen, bOljade val' handlande vidt oeh 
bredt utlagga, hvad han last om jattar oeh andra 
vidunderliga varelser. Lemningar oeh ben af sa
dan'a hade man, enligt hans pastaende, funnit i 
Murmanska skogarna, om jag ratt fattade honom. 
En annan historie af storre trovardighet berattade 
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han oeksa fOr oss. Sa ungefar later hans berat
Leise: "For nagra ar sedan blef det en faslig upp
standelse hal' hos tartarerne i grannskapet. De 
hade namligen funnit, som de trodde, en helig bild 
nagonstades i skogen. Till den funna bilden bOr
jade nu skaror valWirdas. Slutligen for afven jag 
dit, oeh hvad ser jag! Jo en gjuten kvinnobild af 
mctall. Jag sag genast, att detta ieke val' nagon 
helgonbild oeh sade, att lika helig vOre bilden af 
min hustru eller hvilken annan kvinna som halst. 
Troligen hal' det varit, sade jag, en konung eller 
nflgon fOrnam man, som latit gora sig en bild af 
~;in hustru eller dotter, fl)r att hafva ett minne af 
den kara, om hon doge. Bilden hal' slutligen kom
lnit i jorden, samt har nu tillfalligtvis riikat i da
gen. Sa hanger den saken ihop." 

Nar han sa talade af sin fullaste ofvertygelse, 
hlcfvo de staekars tartarerna heIt nedstamda oeh 
snopna, enar all deras gladje ofvel', aU Gud ihag
!wmmit afven dem med en underbar helgonbild, 
',:'"dunda blef dem berOfvad. Slutet pa saken blef 
den, att bilden inkoptes till museet i Minusinsk, 
dill' den annu a1' att ses. God lust hade jag nog 
haft att invanda: "bild som bild", men ansag det 
IlyLtigare att skynda pa affarden, oeh giek da1'fOr 
IIll besorja om saker, som fOr resan voro af noden. 
1':Ll pud ragbrods skorpor fOrsedde vi oss med, 
'.:lInt diverse matvaror. Val' fOrare Mag sig att 
1i',l'su oss med farskt kott, fOr hvilket andamal han 
·.Iilktade ett far. Forutom oss med vara tre hastar, 
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bestod fOljet af vagvisaren och en arbetare fran 
jarnbruket samt en packhast, som bar fyra pud 
jarnsaker, afsedda fOr guldvaskeriet. Karavanen be
stod foljaktligen af sex hastar. Emedan var vag 
gick fOr det mesta langsmed sma bargsfloder, mark
tes landets hojning icke just af annat, an af vatt
nets hastighet i aarna, hvilka i hela sitt lopp bil
dade en oafbruten fors. Dessa maste man tidt och 
ofta ofvervada; ty an motte ett barg pa ena sidan, 
som tillsparrade vagen, an ater ett pa den andra. 
Redan pa fOrsta dagen nadde vi en hOjd, dar all 
sadesodling upphorde, ty nattfrosterna berattades 
hafva skadat all groda, som man pa forsok satt 
dar. Dag fOr dag blef skogen mer ogenomtrang
lig. ~'Iin oro, huru vi sklllle hitta fram, emedan 
vi alia foro fOr fOrsta g~tngen pa denna vag, for
svann snart, ty det var en stOrre konst att komma 
fran vagen, an att hallas pa den. Den som icke 
sett en urskog, har ingen aning om, huru starn vid 
starn sta dar invid hvarandra, och hurudana dimen
sioner de uppna. Vi sago trad, som voro par al
nar i genomskarning, men det finns sadana med tre 
alnars diameter, om man blott borjar soka efter. 
Sadana jattetran hade ofta fall it ofver var spang 
och endast genom huggning, branning eller sagning 
hade man banat sig vag. 

Mest fOrekommande tradslag pa Altai voro 
larktrad, gran, tall och ceder. Forsta dagen 'hade 
vi blott larktradsskogar att genomfara, men pa den 
andra dagen gick var vag genom stora ceder-skogar; 
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och hogst uppe bekransade granen hojderna. Skada 
blott att var resa kom att ske sa sent pa hosten, 
ty numera tingo vi ej skada den beprisade Altai
floran i dess harlighet. 

Af tradgardsvaxter, som f6rekomma i Finland, 
iakttogo vi pa Altai spireabusken, sibiriska ar
ter, humle och stormhattar. En myckenhet fOr oss 
okanda bade buskvaxter och orter sago vi saval i 
biirgstrakten, som ock pa steppen. Natterna till
brakte vi pa denna, omkring 3-400 varst langa 
resa, antingen i nagon af andra resande uppslagen 
kata eller balagan, som de pa ryska kallas, eller 
ock i timrade hus, som guldvasl{arebolagen IAtit 
uppfOra at sig till hvilostallen pa resorna till och 
fran vaskerierna. I de forstnamda har man fOga 
skydd mot regn och blast. Dock aro de i de ode 
skogarna nog karkomna nattliiger. Appelgren af
tecknade en sadan kata. Till natterna sliiptes ha
starna 16sa for att soka sin foda. Men langt af
Higsnade sig icke vara trogna barare fran oss, ty 
de hade en instinktlik fruktan fOr den andlOsa 
skogen. Under det karlarne afsadlade vara hastar, 
sysselsatte vi ofriga oss med att samla ihop bransle 
iifvensom granris for att sitta uppa. 

Sedan eld uppflammat sattes tepannan pa och 
vi bOrjade troget tugga pa vara ragskorpor. 

Att det icke fattades appetit, marktes ogon
skcnligen pa vagkostpasen, som i beilinklig grad 
1l1inskades dag for dag. Foraren, som hade fOrsett 
I ISS med farskt farkott, skar diiraf langa skifvor, 
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dem han sedan tradde pa spett, hvilka han slog 
fast i marken med ena andan nara till stockelden. 
Salunda stektes kottet langsamt vid elden. Nar det 
sedan ats med salt, var det ratt valsmakligt. Den 
som vill fOrsoka kan gora det, ty konsten ar ej stor. 

Bjornar skola finnas i myckenhet i Altai bargen, 
men vi rakade icke se nagon. afta horde vi hviss
lingar fran skogen, och redan funderade Appelgreo 
och jag, om det icke tillafventyrs vore nalle, som 
lat hora af sig, men var forare upplyste oss om, 
att det var intet farligare djur an den beskedliga 
rabocken, som muciserade i skogen. I alia fall ar 
det klokt och forsiktigt att vara fOrsedd med ett 
skjutvapen, ty man vet aldrig nar det kunde be
hOfvas. 

Pa denna vag traffar man sallan manskliga 
varelser och dessa torde ofta nog vara farligare att 
mota an skogens vilda djur. En obehaglig kansla 
erforo vi bagge da vi motte en hop karlar, som 
kommo fran guldvaskeriarbetet. 

Man har hort sa mycket om dessa guldarbe
tares rysliga dad, att man har en viss respekt fOr 
demo Ty alia afventyrare fran Vastsibirien langta 
och strafva till guldvaskerierna, hvarifran maogen 
af dem kommit med stora penningesummor, hvilka 
ofta blifvit samlade pa alt annat an arligt siitt. 
Hurudana vedermodor dessa arbetare aro under
kastade, fOrstodo vi sa val af de frltO vaskerierna 
atervandandes utseende som ock af hvad vi vid 
sjalfva arbetsstallena erforo. Att vandra flere hun-
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dra varst genom odeskogar under regn och i smuts 
anda till knana, att gang pa gang vadaofver strida 
floder med iskallt vatten, att genomvata bivuakera 
vid en stark eld - alt detta maste en guldarbetare 
underkasta sig. Dessutom maste han vara altid 
pa sin vakt, ty om somnen tynger hans ogon, sa 
kan en rofgirig kamrat matta ett dodande slag mot 
hans hufvud. Vid sjalfva vaskerierna ater soker 
man guld med sadan ifver, att det gifves ingen 
rast och ingen roo Icke ens hvilodagen halles i 
halgd. Sak samma, son- och hvardag arbetas lika. 
Man later den arma kroppen utsta alt, blott man 
finner guld! 

En annan gang traffade vi ofOrmodadt pa tva 
urinnevanare i dessa skogar. Hvad fOr folkslag de 
egentligen aro, kanner jag icke. Att de tillhora den 
mongoliska rasen, ar det intet tvifvel om. Men 
fOr ofrigt likna de hvarken kirgiserne eller. tarta
rerne i vastra Sibirien. De ifragavarande tvanne 
karlarne representerade det raaste och vildaste som 
jag nagonsin sett af menniskor. Dessa urskogens 
innevanare lefva af jakt och fiske, samt bekanna 
sig till den ortodoxa laran, hvarpa de som tecken 
bara ett kors pa halsen. Dock sades det, att de 
dyrka sina egna gudomligheter, hvilket afven ar 
troligt, ty nagon insikt i den kristna laran hafva 
de icke. Detta omdome maste fOr ofrigt gifvas om 
st6rre delen af den ryska allmogen i Sibirien. Ty 
fnstan de hafva ett hyfsadt yttre och ett mycket 
lrefligt och ledigt satt att skicka sig, sa befinna de 
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sig i ett beklagansviirdt andligt marker. Folket 
saknar ett upplyst samvete. Lika som det ar det 
finska folkets lycka och en borgen fOr dess fram
tid, att dess samvete ar upplyst och dess ratts
medvetande utbildadt, Sa ar franvaron daraf roten 
och orsaken till allt ondt i Sibirien. 

Att den grekiska kyrkan dock hal' omsorg om 
dessa halfvilda manniskor i Altai-bargen, kan slutas 
daraf, att missionarer skickats till dem, iifvensom 
daraf, att man uppfostrat manga af dem sjalfva 
till praster. I en by, nara till Kusnetsk, hvarest 
saval ryssar som tartarer bO, var prasten en tartar. 
Ryssen, som berattade detta fOr oss, tillade, att 
man aidrig haft en sa duglig prast, som den de 
nu hade. 

Oaktadt den kristna Uiran ofverallt darborta er
kiinnes som statsreligion, sa skall dock den schama
nitiska religionen stallvist vara annu i full blomstring. 
Orsak yore det dock att studera denna ursprung
liga, ofver hela jorden sa utbredda religionsform, 
ty, enligt min tro, finnes dari mera, som hanvisar 
till en uppenbarelse, an man skulle tro. Snart skall 
ock den tid komma, da intet stalle finnes i Asien, 
dar man skall kunna lara sig kanna denna hed
niska kult. Ty fran Hag-Asien har bramanismen 
undantrangt den och fran norr och va~ter hal' 
kristendomen gjort siU intrade, sa att en kvarlefva 
af schamanismen numera finnes blott pa grans
markerna mellan Ryssland och Kina. Men nog nu 
om denna sak. 
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Vi kapte oss nagra harar och hjarpar af dessa 
skogsmanniskor, hvilka i utbyte fingo brod och litet 
teo Helt fOrsagda tyktes mannen vara och stodo 
hela tiden, som vi voro hos dem, med blottade 
hufvuden. Af dem horde vi ock, att vi kunde 
hinna till natten till ett blockhus. Altsa skyndade 
vi pa vara redan trotta hastar och vadade afver an 
gang pa gang. Dagen gick till anda, och huru vi 
an spajade, syntes ingenstiides tecken till en mannisko
boning. Redan hade vi fbrlorat alt hopp om att 
na den efterlangtade hviloplatsen och voro i berad 
att sla oss ned pa den af regn och snoslagg upp
blotta marken, da en af reskamraterna varseblef ett 
eldsken i skogen. Hurl1dan kansla af gliidje och 
hopp ett eldsken under en mark natt i urskogen 
fbrmar uppvacka hos en vandrarc, erforo vi till 
fyllest. Blott en gang iinnu Mver en a och sa voro 
vi framme vid blockhuset. Torra och varma rum 
stodo oss till buds. Sedan vi druckit vart te, sam 
vaktens gamla gumma serverade oss, gingo vi att 
soka en valbehaflig hvila. Forutom oss hade iifven 
tvanne herdar tagit sitt nattlogis i samma kvatter. 
Af dessa tyktes den ena vara pa daligt humor, ty 
han kunde icke tala, att vara fbljeslagare, som af 
gladje aU hafva natt denna manniskoboning, anii
tade flitigt nog briinvinsflaskan samt fbrde ett mera 
lifligt 08h hogljudt samtal sinsemellan utan att er
bjuda honom en klunk. Sitt missnaje tillkannagaf 
han genom ett otydligt brummande, som liknade 
mycket nog bjornens. Detta hans storande af glad
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jen oeh den muntra sinnesstiimningen hade en finne 
troligen ieke !idit, utan hade man snart haft gral 
oeh slagsmal att vanta. Men ryssarne ieke sa. 
Slutligen, da herdens brummande blef alit starkare, 
vande sig den ene af vara fOljeslagare belt vanligt 
till honom oeh fragade: "Hvad ar det, som du ar 
sa ledsen ofver, far !ilia?" Detta sade han med 
en min oeh en ton, som om han varit fardig att 
omfamna oeh kyssa den tilltalade, hvilket ieke varit 
o!ikt en nagot ankommen rysse. 

III. 

Vagen fran nattherbarget till Daniloffska guld
vaskeriet giek ofver hoga bergasar dar snon legat 
redan liinge. Man bade lofvat oss en storartad ut
sikt fran en hojd, bvarofver vi skulle passera. Men 
en tjoek dimma omholjde hela hojden, sa att vi 
voro som i ett moln dar uppe, oeb sago darfOr 
ingenting. Stark kold harskade redan i de hogre 
regionerna, ehuru man hade ett blidt hostviider dar 
nere i dalarna. I narheten omkring oss fans det 
oek flere barg, dar snon lag hela sommaren om. 

Ofverhufvudtaget giek hela var vag genom 
ganska farbara pass oeh ofver idee sa svart bestig
liga barg. Blott just innan vi kommo till Dani
loffska "priskan", maste vi nedfOr en brant, som 
stupade sa lodratt att map hade svart att hallas i 
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sadeln. Denna as lag halfannan varst (4,500 fot) 
ofver floden Feodoroffska, som flot nere i dalen. 
Emedan var vag giek, som sagdt, for det mesta i 
nagon Mal oeh genom hoga skogar, sa var ut
sikten afven dalig. Men aU man har storartade 
utsikter i Altai-bergen, ar varldsbekant. Af en natur
forskare, Klemens i Minusinsk, hOrde vi, att trak
ten vid floden Abakans kallor ar sardeles stor
artad. Han sade sig ieke hafva sett nagonting 
darmed jamfOrligt, ehuru han rest genom Sehveiz 
oeh Europa i kors oeh tvars. Af vattnet i floden 
Feodoroffska, som liknade ett lerspad, fOrstodo vi 
att har vaskades guld. Snart sago vi oek egen
domliga byggnader, som voro beprydda med den 
kejserliga flaggan. Byggnaderna voro guldvaske
rier. Den fOrsta lutheran, som vi traffade darborta, 
var en deporterad sehveizare, hvilken i sin ung
dom latit inloeka sig att deltaga i det polska upp
roret. Sasom medicine studerande hade han nagon 
kannedom i kirurgi, oeh blef omsider antagen till 
faltskar vid detta guldvaskeri. Numera fOrsokte han 
pa egen hand vaska guld. Af hela hans uppfO
rande kunde man fOrsta, att han ansag sitt lif vara 
fOrfeladt. Han hade gift sig har med en ryssinna, 
men tararna, som glanste i hans ogon vid tal om 
hans ungdomstid, tydde pa, aU han ieke hade fun
nit den lyeka, som han vantat sig i lifvet. Att 
komma i sMana fOrhallanden till mindre bildade 
manniskor, oeh aU sakna hopp om att kunna gifva 
nagon uppfostran at sina barn, samt att annu dar
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till vara skild fran sina narmaste genom en sadan 
skranka, som olikhet i religion, se detta iir alt ting, 
som nog kunna fOrdystra en manniskas lif. Seda'1 
vi tillsammans med var schveizare beskadat nagra 
mindre vaskerier, begMvo vi oss af till det diirifran 
blott nagra varst aflagsna Daniloffska vaskeriet. 
Hela detta flodomrade hade hr Daniloff fran Krasno
jarsk arrenderat af nagon furstlig person i St. Pe
tersburg. Han gaf tillatelse at hvem som halst att 
vaska guld dar, dock med det fOrbehall, att alit 
guld skulle Uimnas at honom enligt 3 rub. lOr 
solotniken. Daniloff maste betala ett nog drygt ar
rende, samt dessutom ett par tusen rubel fOr hvarje 
pud guld, som vaskades af honom. Innan man 
nar det guldforande jordlagret, maste man undan
skaffa ett jordlager, ofta af anda till tre alnars 
djup. Jorden, dar guld fans, liknade mycket den 
rodaktiga akermylla, som ofta fOrekommer i Finland 
a stenbunden mark. Sallan kan man vid dessa 
vaskerier bland jordmassan upptacka en guldbit. 
For par ar sedan skall det dock <hafva handt en 
gang, att man funnit en guldklimp, som vagt nagra 
skalpund. 

yid val' ankomst till Daniloffska guldvaskeriet 
stodo nagra karlar utanfOr en arbetarebostad. An
tagande att nagon finne kunde finnas bland dem 
sade jag pa finska: "Onko tiissa ketaan suoma
laista?" "On kylla", svarade ett par roster; och 
en skyndade fOre oss till kontoret, dar han under
rattade att finska pastorn val' kommen. Han kande 
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mig namligen fran i fjol, da han val' i Werchne~ 

Suetuk vid min darvaro. Vi fOljde efter till konto
ret och presenterade oss dar for varden sjelf, som 
fOr tillfallet vistades vid priskan, samt for hans son, 
en fullandad gentleman, som om vintrarna vanligt
vis bodde i St. Petersburg. Sasom tilWilliga gaster 
befunno sig dar ispravniken ofver Altai bergen, en 
jatte som vagde 20 lisp., samt en herr Horst, 
disponent Ofver fyra gUldvaskerier, tillhorande syd
altaiska guldvaskarebolaget i St. Petersburg. Herr 
Horst val' lutheran, bordig fran Narva, samt en 
hOgst praktig karl. Han blef fOr oss har i Altai 
en riktig skyddspatron. 

Huru manniskorna, genom att hora till samma 
kyrkosamfund, kanna sig dragna till hvarandra, det 
torde en och hvar hafva erfarit, som rest litet ut i 
viirJden. Som en gladjande erfarenhet kan jag 
namna, att jag icke i Sibirien patraffat bland vara 
lutheraner en sactan likgiltighet och fiendtlighet mot 
kristendomen, som man ofta i Finland traffar hos 
dem, som garna vilja heta "de bildade". 

Horst beslOt att stanna hos Daniloffs, tills vi 
blefvo fardiga att komma darifran. Vi skulle nam
ligen sedan fOlja honom till hans distrikt, dar han, 
lOr att begagna ispravnikens ord, bodde som en 
prins. Horst hade niimligen nagra lutheraner i ar
bete och ville sjalf bega Herrans nattvard i sitt hem. 

Som sagdt, Horst tog en faderlig vard om oss. 
Till val' fOrundran befalde han hos Daniloffs ofver 
hade husbonde och tjanare. Dil han markte att vi 
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voro vata och smutsiga om vara fotter, fick gamle 
gubben Daniloff order att hamta oss torra skodon. 
Detta uppdrag fullgjorde ock millionaren utan na
gon motstrafvighet. Jag fick nu den aran att trMa 
i hans skor, men kande mig hela \{v-allen synnerli
gen ostadig pa mina ben. Om aftonen fann jag 
att orsaken hartill var cedernotter, af hvilka jag 
halide ungefar ett halft kvarter fran hvardera 
stofveln! 

Andra dagen pa aftonen liH jag sammankalla 
de lutheraner, som funnos har. En fOrsamling, upp
gaende till tolf personer, infann sig, af hvilka, sa 
nih som pa tva, alla fOrstodo finska. I all enkel
het vittnade jag for dem om Jesus, syndarenas Fral
sare, samt fOrmanade dem att bruka Guds ord. 
Till min ledsnad och fOrundran horde jag nu, att 
de ails inga bocker hade. "Hvad skulie vi med 
dem", sade de, "vi hafva ju aldrig tid att tanka 
darpa, da vi hafva blott tva fria dagar pa 
hela sommaren." Man formodade, att omkring 
femtio lutheraner arbetade a de harbelagna vaske
rierna. Hvad deras materiella vilkor vidkommer, 
sa ar darom ingenting att saga. En sund och 
kra1'tig fOda bestas dem samt god afloning, men sa 
ar ocksa arbetet tungt och modosamt. Isynnerhet 
fOrefOll det obarmhertigt, aU arbetarne berOfvas den 
sabbatshvila, som Gud sjalf forordnat, och som ar 
sa behoflig 'fOr kroppen efter sex dagars tungt arbete. 

Huruvida vara lutheraner skulle anvanda sina 
lediga stunder till Guds ords betraktande om de 

'.". 

E,. utflygt i Sibi,"ien I887· 

hade sa.ctana, ar dock icke sakert. Ty hade de 
lust till ordets begagnande, sa nog yore det alltid 
t. ex. om kvallarna nagon ledig stund dartill, ty 
deras "ting" fa de stundom ratt tidigt fullgjorda. 

Men den naturliga trogheten och likgiltigheten 
taga snart helt och hallet ofverhanden, sa att dessa 
arma manniskor slutligen fOga bry sig om annat 
an att fa guld. Huru nagon slags andlig Yard 
kunde fas at dessa manniskor, ar svart att saga. 
Att har dock yore ett nog tacksamt faIt fOr en 
kolportor eller missionar, antager jag. Men att 
detta ar blott en from onskan, sa lange som det 
finnes byar med flere hundra personers befolkning, 
som sakna all annan andlig yard, an den de hafva 
af alt en prast besoker dem en gang om aret, ar 
beklagligtvis helt visst. Liten varden hjalp jag 
kunde bibringa dessa mina trosfOrvandter, isynner
het som jag kunde medfora blott hogst !itet bOcker. 
Dock hade resan den nytta med sig, att jag larde 
mig kanna denna. vra af min vidstrackta fOrsam
ling. Men Herren Gud, som kan gora ett enda 
ord, i rattan tid taladt, fruktbarande fOr mangen 
sjal, kan nog ock lata vaxa en skord, harligare an 
vi kunna tro, af det utsade, som vi i svaghet utsa. 

Men pa det att min berattelse icke matte ge
nom sin langd bli alltfOr trottande for lasaren, ma
ste jag 'afkorta min beskrifning om vistelsen i Altai
bergen. Genom hr Horsts forsorg fingo vi hastar, 
som buro ass och var packning till floden Tom. 
Pa denna fard passerade vi forbi en grotta, till hvil
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ken vi sago ingangen, men tiden medgaf oss icke 
att trada in i den. Langs floden Tom styrde vi 
nu ned at Kusnetsk. Var farkost bestod af en 
urhalkad aspstam, var omkring tva alnar bred samt 
tio it tolf alnar lang. Utstrakta pa tiltar och bjorn
hudar, af hvilka jag som present bekom ett vackert 
exemplar af Horst, reste vi nu bekvamt, samt be
undrade den ena storartade utsikten efter den andra. 
Det harligaste hostvader radde. Farden utfOr flo
den gar 
tas; men 
hafva ett 
k6pte vi 
och flere 

snabbt och utan att ararna behofva anli
de som reste mot strommen, syntes nog 
modosamt arbete. Pa ett par stallen 

af Kusnetska tartarer fisk. Harr, taimen 
lackra fiskarter fangas i Tom, och vi 

kopte fisk fOr ett billigt pris, samt hade var bats
man att koka den at oss. Hr Horst hade ock 
fOrsett oss med en god matsack, sa att vi icke ledo 
nagon brist, ehuru Appelgrens fOrsok, att starka 
vart matfOrrad genom att med revolver skjuta sjo
faglar, slog felt. 

I Kusnetsk drojde vi tre dagar, ~nder hvilken 
tid vi bodde i Horst's hus, till hvars fru vi med
fOrde ett bref fran hennes man. Min klockares, 
Matti Saaris son uttjanade har vid bataljonen sin 
varneplikt. Pa min anhallan utkommenderades han 
att sta oss till tjanst under var vistelse i Kusnetsk. 
Helt oformodadt traffade vi i denna aflagsna stad 
en landsmaninna, en mamsell Molander, b6rdig Iran 
Jakobstad. Hon hade lefvat tjugofem ar i Sibirien 
och var nu barnmorska i Kusnetsk. Pa hela den,na 
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tid hade hon ej traffat nagon luthersk prast, samt 
hade glOmt bort sitt modersmal nastan helt och 
h~\1Iet. "Nog gar det harascho, kack ja adin talar" *) 
fOrsakrade hon, men att sa apropos tala svenska 
med andra manniskor, det var platt omojligt. Fran 
minnet kunde 
sen, sarnt ville 
glomt att lasa 
bad hon mig 

hon dock lasa stycken fran kateke
nodvandigt visa mig, att hon icke 

fran bok. Flere upprepade ganger 
att hil.lla for henne skriftetalet pa 

svenska. Sedan hon engang uttjanat sin tid och 
bekommit pension amnade hon atervanda till hem

landet. 
Pa en hojd invid staden Kusnetsk ligger en 

gammal tartarisk fiistning, som Appelgren tecknade 
af. Ryssarne intogo den i borjan af sextonde hundra
talet och hafva sedermera utvidgat befiistningarna. 
For ett par ar sedan hade elden fOrstort stOrre de
len af staden, hvilken icke mycket skilde sig fran 

en vanlig rysk by. 
Under var vistelse i Kusnetsk besoktes staden 

af arkhierein fran Bisk, hvilken holl messa i de 
f1esta kyrkor i staden. Att han afven holl nagon 
slags predikan, sluter jag daraf, att ett fruntimmer 
fragade af en, som varit i kyrkan: "skalde han I1U 

igen som vanligt". 
Da vi uppbroto fran vart kvarter, ofverlamnade 

viirdinnan at oss en valfOrsedd matsack. Det ar 
en Sibirisk gastvanlighets sed, som ej far urald

*) Nog gal' det bra diL jag talar fOr mig sjelf. 
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Iatas, att utrusta resande, som gastat hos en, med 
viigkost. 

Vagstrackan fran Kusnetsk till Barnaul utgor 
280 verst, samt gar fOr det mesta genom trukt
bara och bordiga sIattmarker. Barnaul ar en ganska 
valbygd stad med rik tillforsel af allehanda matvaror, 
hvilka har aro nastan billigare an i Omsk. En stor 
mangd tjansteman, fOr det mesta ingeniorer, bo har. 
Barnaul ar hufvudort fOr bargsverken i Altai. Hit 
hamtas aIt guId, som vaskas i Vastra-Sibirien, samt 
smaItes har. Det guld, som i Barnaul smaltes, Iarer 
uppga till omkring 400 pud arligen. Dessutom smaI
tes dar sifver. Till hvilket belopp, kunde jag ej fa 
reda pel. Vi besago alla dessa kronans fabriker. 
Intressant var det att se genom huru manga oIika 
ugnar och kittIar den siIfverhaltiga stenen maste ga, 
innan siIfret afskiIjes. I Barnaul fins en luthersk 
kyrka samt bostad fOr pastorn. Tomsk och Barnaul 
hora till samma kyrkosamfund. Forut har prasten 
bott i BarnauI, men da nu fOrsamlingen efter flere 
ars vakans erholl senaste host prast, var han for
pliktigad att taga sin bostad i Tomsk. Finsk skrift
och nattvardsgang holl jag i Barnaul. Forsamlingen 
bestod bIott af fyra personer, alla fria manniskor, 
ty inga deporterade fa bo i Barnaul. Sydvast fran 
BarnauI grundlagges fOr narvarande en finsk koloni 
af petersburgska finnar och skulle dar nog finn as 
jord; sade man, for emigranter. Jorden ar kejsa
rens personIiga egendom, och har jag hOrt, att man 
garna emottager lutheraner dit. .En synnerlig van
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lighet och gastfrihet ronte vi i lutherska kyrkovarden 
c1oktor Sass' hus, dar vi tillbrakte aHa vara lediga 
stunder. Appelgren val' annars upptagen med att 
afteckna nagra fornsaker i stadens museum. 

Efter par dygns resa i flygande fart kommo vi 
till Tomsk och funno dar viilbehallen var klockare 
Matti, som efter atskiHiga vedervardigheter kommit 
till Tomsk, en vecka fOre oss, och nu bodde hos 
v{lr landsman Plathan, som, yare det i fOrbigaende 
sagdt, ar den basta af alla vara deporterade. Har 
fingo vi nu ock hora, att professor Aspelin Iyckli
gen kommit anda dit, samt afrest med angbat till 
Tjumen. Och sa kan jag nu anse beskrifningen 
Ofver denna var resa vara afslutad. 



XIV. 

1. 

Pa resa 1888. Has ryssarna. 

Da resorna pa viistra Sibiriens sIattmarker aro 
mera enformiga an kanske nagon annarstades, S{l 
iir det hvarken intressant att beskrifva dem eller af 
intresse att liisa demo 

Om dessa resor rna ofverhufvudtaget darfOr 
sagas blott fOljande: Sa val papalsad som mojligt, 
satter jag mig i en tiikt slade, och far sa natt och 
dag, tils jag uppnatt min bestammelseort. Under 
vanliga fOrhallanden kan jag resa 250 varst 'i dyg
net; men fa aro de som i langden kunna h~Llla ut 
darmed. Jag harden Iyckan att kunna sofva i 
mitt akdon, vagarna rna nu vara hurudana som 
halst. Fran sliidan eller tarantassen framkryper jag 
tva a tre ganger i dygnet, for att starka mig med 
ettpar glas teo Harman nagot i sin matsiick, 
som ej frusit till sten, sa kan man skatta sig Iyck
Jig, ty i annat fall fOr man noja sig med blott brad 
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och te. Mellanat handel' det, att vardinnan pa post
huset ar synnerligen bestyrsam 1'61' att fa at den 
resande soppa, pirog eller nagot dylikt. Da rna 
man vara forvissad om, att hon gor detta fOr att 
sjalf hafva nagon vinning daraf, men ej af omsorg 
fOr den vagfarande, som det fOrst tyks vara. 

Min reskamrat till Werchne-Suetuk i Oktober 
manad, hI' Jarttu, som sedan fortsatte resan till 
Irkutsk i Brittiska bibelsallskapets angeliigenheter och 
jag fingo pa ett giistgifveri erfara detta. Vardin
nan betraktade hvad vi uppackade fran vart mat
skrin, men tykte att detta icke val' nog, och fra
gade om hon ej skulle fa hamta at oss en skal 
rned soppa. Vi tackade och fOrtarde nagot af den. 
Men da vi ville likvidera henne for soppan och 
vattnet till teet med 25 Imp., sa blet hon helt fOr
vanad, rnenande att det val' "mala" (Iitet) samt val' 
ej nojd med mindre an 40 kop., hvilket kan anses 
for mycket pa en ort dar kottet kostar 11/ 2 kop. 
skalpundet. Da . jag rest samma vagal' flere gan
ger, sa hal' jag lart mig kanna manniskor har och 
dar i byarna, hvilka taga vanligt emot resande och 
icke soka draga fOr stor vinst af demo Om det 
annal'S passar, plagar jag rasta pa sadana stallen. 
Sadana bekantskaper kan man ej gora pa post
husen, dar man emellanat .. ser rned sneda ogon, 
aft den resande blir ofvel' natten, utan hos bon

.derna, som garna emottaga resande samt skjutsa 
for samrna betalning som postkuskarne. Kommen 
cng{l11g in pa den fria poststraten, fores man fran 
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van till van, fran by till by, utan att komma als 
i beroring med kronoposten. Blir man engang be
kant i en rysk familj, sa anses man nastan som 
en slagtinge. 

Huru man forrnerar sadana bekantskaper, vill 
jag, med Iasarens tillatelse, askadliggora genom fol
jande rader: 

Pa resan till Minusinsk kommo vi att dricka 
te en morgonstund hos ett bondfolk i en by, Kar
gatski fOrpost benamnd, dar husfolket var sardeles 
vanligt. Darfor beslOt jag pa aterresan att taga 
nattkvarter hos demo Det var 40 0 kOld och stark 
blast tillika. Jag bad altsa skjutskarlen kora in 
till Sael Batjenkoff, och blef vanligt emottagen. Eo 
jarnkamin upphettades, och den spred en stark 
varmc ifran sig. Varmen steg nog till sina 25°, 
och ehuru jag fOrsakrade, att det var tillrackligt 
varmt, sa inpackade den valvillige husvarden immer
fort ny ved i kaminen, fOrsakrande, att den som 
varit ute i en sadan kOld, behofde nog fa varma' 
sig. Mina saker inburos i husets fornamsta rum, 
som annars val' dottrens sofrum. Dock gick alt 
annu stelt och ceremoniost lill. 

Sedan jag tvaltat resdammet af mig, intrader 
husvarden med sin dotter och sager: "Da ni, hog
valborne herre,. halsade mig med ett handslag pa 
trappan, sa skamdes jag ordentligt att ejkunna 
valkomna er med ert namn, darf6r bel' jag att fa. 
veta det, att sadant icke rna intraffa en annan 
gang." "Jag heter Iwan Iwanowitsch, mina 
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ner", sade jag. "Och jag heter Sael Andrejeff och 
denna min dotter heter Agriofowna" atertog gub
ben. "Ja nu aro vi Iwan Iwanowitsch "snakomi" 
(bekanta). Far nu aldrig mera fOrbi oss, ty sa
dant praktigt folk tycka vi om, Iwan Iwanowitsch." 

"Nej, det skall jag icke gora, Sael Andrejeff" 
svarade jag och fortfor: "nu bel' jag dig Agrio
fowna Saelowna, att du ville vara sa god och koka 
at mig hela potater och stalla fram samovarn." 
"Ja, det skall jag gora genast, Iwan Iwanowitsch, 
men befaller du ingenting vidare." Snart voro po
taterna fardigkokta och samovarn pa bordet. Under 

. maltiden berattade gubben Sael, att han harstam
made fran de man, som redan under Jermaks tider 
inflyttat till Sibirien. 

Denna kosackstam, fran hvilken en stor del 
af den sibiriska befolkningen harstammar, fastan de 
icke nu mera tjanstgora som kosacker, ar ett resligt 
och valvaxt folk. Engelsmannen Lansdell pastaI' i 
sin bok ofver Sibirien, att de aro jordens vackraste 
folk. Visst ar det, att jag blifvit helt fOr vanad 
emellanat, att se endasl de mest valvaxta och 
vackra manniskor i en hel by. Afven Sael Batjen
koff var en statlig karl, och hans dotter Agrio
fowna, med sin rena slaviska typ, hvartill hor svarta 
ogon och hvita tander, kan nog anses som en pryd
rlad bland ryssinnorna. 

Hvad snyggheten hos de sibiriska bonderna 
betraffar, sa har man ingenting ofrigt at! onska. 
Hvarje gang en sibirisk bonde satter sig till bords, 
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tvattar han sig. Husgenidssakerna hallas omsorgs
fullt rena. Kolonister, som emigrerat fran euro
peiska sidan, aro daremot sardeles osnygga. Afvensa 
tror jag, att de fOrmognare invanarne i de sibiriska 
staderna aro mindre snygga an landtbefolkningen. 
Hvad umgangessattet betraffar, sa uppfOr sig per
soner af landtbefolkningen mera hyfsadt an man
gen tsehinovnik, som anser just det vara bevis pa 
ett bildadt umgangessatt, att kunna ieke blott vara 
ogenerad, utan oek framfusig. Da bonden roker 
sin papyross, soker han nagot hvarpa han kan satta 
askan, men herremannen anser det hora till den 
goda tonen att kasta askan pa golfvet eller pa mat
tan. Ingen regel utan undantag, men sa ar det oftast. 

Da jag framtog smor oeh kott fran mitt mat
skrin, sa blef Agriofowna hOgeligen fOrvanad, oeh 
fragade om jag ej fastade. Grekerna hade namli
gen nu en sex veekors lang fasta. Jag svarade, 
att jag tykte mig hafva ingen orsak att fasta, oeh 
fragade hvarpa deras bruk att fasta under vissa 
tider grundade sig. "Herren Fralsaren hal' sa be
faIt", sade hon tvarsakert. "Det hal' han ej befalt, 
Agriofowna, ty vi hafva samma evangelium som 
ni, oeh det innehaJler ingen sadan befallning, det 
vet jag." "Det vet jag inte, ty jag al" ieke sluift
lard, men vi gora som vara fader fOre oss hafva 
gjort", sade hon. "Ibland oss fins det nag man
gen, isynnerhet bland herreman, som ej fastar sa 
myeket; afvensa fasta soldaterna blott en kortare 
tid", bifogade husvarden. 
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Nar gubben Sael hade fatt nog af samtalet 
religiosa fragor, kommo vi in pa andra amnen. 
Min Yard gjorde sig bI. a. underrattad om mitt 
hemlands fOrhallanden, angaende hvilka han gjorde 
diverse fragor. Jag besvarade dem sa godt jag 
kunde. Det vakte hans stora undran att hora det 
applen i Finland aro tiofaldt billigare an i Sibirien. 
Men rakt af obegripligt tyktes det fOrefalla honom, 
att en desjatin aker kunde kosta pa sina stiillen 
blott i upparbetning inemot 50 rub. 

Sedan alt detta blifvit diskuteradt, val' det tid 
att soka hvila. Redan k1. ett val' jag Mer pakUidd 
oeh tviHiden tog jag afsked af det vanliga folket, 
under otaliga lyekonskningar oeh upprepningar af 
"Iwan Iwanowitseh ", "snakomi" oeh "pasehalusta". 

Harmed yare blott sagdf, att enhvar, som vin
lagger sig darom, kan tinna vanliga manniskor of
vel' alt i verlden - afven i Sibirien. 

II. 

Pa resa. I Werchne-Suetuk: kyrkoinvigningen; 
kyrkan och krogen. 

nagra byar mellan Omsk oeh Atsinsk bo fin
nar, som jag fOrsoker fa betjena pa mina resor, 
men dessa' aro myeket svara att kunna patraffa. 

En del hafva oek fOrlorat alt intresse fOr hvad 
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Gud och gudstjanst heter. Som exempel pa en 
sadan likgiltighet kunde bland andra en borgabo 
anfOras, som bodde i Tomska guvernementet, i 
byn Tischuli. Jag hade mitt kvarter i garden bred
vid, dar han bodde, men han trodde sig ej hafva 
tid aU afvervara gudstjansten, ehuru han nu farsta 
gangen pa tjugusex ar val' i tilWi.11e dartill. Det 
val' halft med vald, jag fick honom darhan. For 
att fa reda pa, om det tins nagon finne i de byar 
jag besaker, pial' jag lofva 20 kop. at den, som 
kan hamta till mig en lutheran. Far jag engang 
fatt pa en, sa nog hamtar han sedan de andra. 
For att traffa de landsman, som bo i byar, aflagsna 
fran den all manna landsvagen, plagar jag betala 
nagon rubel at en person, som atager sig att till 
sadana landsman frambringa bud nar de kunna 
traffa mig. Stundom Iyckas jag salunda samman
traffa med en eller par personer, stundom kommer 
ingen. Det ar nastan omajligt att bereda de kring
spridda nagon sjalavard. Oftast hal' jag intraffat 
pa utsatt dag pa ort och stalle; men hal' det handt, 
att min ankomst genom nagot oafvervinnerligt hin
der fOrsenats, sa aro de alia ater skingrade, nar 
jag anlander. Afven om jag yore hela aret om pa 
resan, kunde jag dock ej sammantraffa med alia 
inom mitt distrikt kringspridda finnar, emedan de 
vandra fran by till by. Nagra af dem synas pre
tendera, att jag borde sa gara, eh'uru de, som sagdt, 
sedan anse det vara deras ensak, om de vilja bivista 
de af mig hallna gudstjansterna eller ej. 

.. :..... 

Pa rtsa. I Wtrcltnt-Suttuk. 

I staden Tomsk uppehalla sig nagra arbetare 
med pass. For deras skull hal' jag hvarje ar uppe
hallit mig dar nagon dag, samt anordnat gudstjanst 
i kyrkan med nattvardsgang. Ett ar vistades jag 
i Tomsk atta dygn, men de tva senaste aren blott 
fyra och fern dygn. Nar jag senaste host bestamde, 
att gudstjansten skulie hallas pa en hvardag, tyk
tes detta icke behaga en del, emedan de darigenom 
skulle komma aU farsumma en half arbetsdag! 

I samma stad val' jag fOr att traffa en finne 
Wilh. Forsberg i fiingelset. Han satt dar ankla
gad fOr mord pa en finsk kvinna Elisabet Parviai
nen, hvilken till sist hade setts i saUskap med 
sagde Forsberg, och morgonen darpa funnits ihjal
stungen i en tradgard. Som orsak till garningen 
farmodade man, att Forsberg, som genom tjufnad 
farlorat nagra Idadesplagg, misstankte, aU Parviai
nen afvetat hvem som stulit dem, men icke yppat 
del. Afven larer Forsberg hafva varit anklagad 
for ett ranfOrsak a en kragare eller nagon dylik 
person, iVIen som han gar sina bofstreck i nyk
tert tillstand, och noga planerat alit pa fOrhand, sa 
larer han nog kunna slingra sig fri fran straff; 
isynnerhet som i Sibirien endast de aUra kraftigaste 
bevis aro tillfyllesgarande for aU fa nagon fi:ild. 
Ar 1892 skall Forsberg blifvit afverbevist om ett 
nytt mord samt damd till grufarbetet i Ost-Sibirien. 

Pa mina resor. hal' 'jag alltid faU en hel hop 
backer spridda, och' kan jag hoppas aU de skola 
sprida valsignelse. Sedan lifvet i de lutherska ko
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lonierna borjat nagot stadga sig, hoppas jag, att 
de ordent,Jigare af vara finnar skola kanna sig dragna 
mer och mer till demo 

* * * 

Latom oss nu fOrflytta oss, utan nagon vi
dare beskrifning af resan, till Werchne-Suetuk. Re
dan pa afsland kunde vi i den manljusa nallen se 
spiran af den nya kyrkan, som nu skulie blifva 
invigd. Medelst ett telegram hade jag underrattat 
byn om min ankomst, ty sedan ett ar star Minu
sinsk i fOrbindelse med den ofriga verlden genom 
telegrafen. Vart kvarter fingo vi afven nu; liksom 
forr, hos f. d. hufvudskrifvaren herr Moller, i hvil
kens snygga och vanliga familj man kanner sig 
som hemma. Herr Jarttu och jag grepo nu var
ket an gemensamt. Vi uppebOllo oss har fran den 
den 12 till den 24 November. Fa voro de dagar, 
da vi icke bOllo en bibelfOrklaring eller andakts
stund. Det var en gliidje fOr mig att hafva med 
mig en person, som kunde bitrada mig I ,min 
embetsutOfning. Hufvudfestligheten under var vi
stelse i Werchne-Suetuk var kyrkoinvigningen, som 
fOrsiggick pa domsondagen. Redan pa IOrdagen 
borjade folk tillstromma fran de 25-30 verst dari
fran belagna estniska och lettiska byarna. Fran 
de kringliggande ryska byarna hade o<:\gra ny~kna 

infunnit sig, och en och annan anda fran Minusinslc 
Efter ell sjelfskapadt program, hoplappadt b.Ade 
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fran finska och tyska handboken, fOrrattade jag in
vigningen. Formularet i den finska handboken ar, 
enligt mitt tycke, ytterst torftigt. Lettiska pastom 
Salith, fran Nischnaja Bulanka, assisterade vid kyrko
invigningen, som fOrsiggick pa fOljande satt: 

Menigheten samlade sig fOrst i skolsalen, dar 
gudstjansten haJlits de fOregaende aren. En psalm 
sjongs, hvarpa, forrattningsmannen bOll ett kort tal, 
som slutades med en tacksagelsebon till Gud fOr 
det lifsens ord, som han lAtit i detta hus fOrkun
nas. Under psalmsllng skred fOrsamlingen i pro
cession fran skolhuset till kyrkan. Presterne och 
skolmastarene gingo i spetsen barande bibeln, kom
munion-karlen och andra till altaret horande fOremal. 
Vid ingangen till den nya kyrkan holl fOrrattnings
mannen, fOrran dorren oppnades, ell tal till menig
heten ofvel' orden: Herren bevare din ingang och 
utgang nu och till evig tid. Efter det ps. 84 (fin
skan 75) blifvit afsjungen, tradde prasterna i koret 
utanfOr altaret, och fOrrattningsmannen talade o[ver 
Matth. 16: 15-18. 

Efter fOredraget och den i kyrkohandboken 
foreskrifna bonen upplaste pastor Salith den 84 
psalmen, hvarpa kyrkan, prediksstolen och altaret 
invegos i den ordning handboken for lutherska [Or

samlingar i Ryssland foreskrifva. Sedan prasterne 
intradt fOr altaret och uttalat valsignelsen ofver 

menigheten, borjade den sedvanliga gudstjansten. 
Samma dag gingo arets skriftskoleungdom,. elfva 
till antalet, janlte 256 kommunikanter till nattvarden. 
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Den nya kyrkan har sittplatser for i~emot tva 
hundra personer oeh ar ganska smakfullt uppfOrd; 
afven inredningen ar tillfredsstiHlande. Matte blott 
den nya kyrkan locka talrikare skaror till sig om 
sondagarna, an - byns krog. Salange krogen, 
detta fOrdarfvets naste, star i byn, har man ieke att 
vanta nagon storre frukt af arbetet fOr sedlighetens 
hojande. 

Det vaeker visst undran, att rattighet till krog
rorelse beror pa invanarnes godtfinnande oeh att 
majoritetens beslut, aJven i byar, som besta af 
idel deporterade, har ar gallande. Sactana .rattighe
ter aro mera till skada an gagn, ty de missbrukas 
niistan alltid. Bade kyrka oeh skolhus hat man i 
Vverehne-Suetuk, oeh de aro bada ratt praktiga 
byggnader, fOr hvilka man i framsta rummet har 
att taeka kateketen Lindholm. 

Men gar sedligheten framat? Har det blifvit 
nagot battre ens i yttre hanseende i denna koJoni? 
Tyvarr maste jag betvifla detta. lett bref, date
radt i januari manad, skrifver kateketen Lindholm: 
"Ett sadant branvinsflode, som har ractt denna jul, 
har jag aldrig forr sett, ty (j) spann giek det at 
pa sex dagar. Det representerar nara 600 rube!. 
Till sactant har man penningar nog." Under fjoliga 
aret inkasserade krogen fran byn, tror jag, om
kring 8-9,CXX) rube!. Huru manga dagsvark hafva 
dessutom gatt forlorade! Anda mena byns ,man, 
att det ar en god affar att tillata krogrorelsei1s 
bedrifvande, da krogal'll fOr denna ratt betalar.. 200 
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rubel till byns kassa. Med dessa 200 rubel beta
lade byn ou sin skuld till kyrkobyggnadsfonden. 
Sa bidraga gubbarne i Werehne-Suetuk till kyrko
byggnaden! Kateketen Lindholm har utveeklat en 
ingalunda obetydlig varksamhet at just detta Mll. 
Det ar, som namdt, hans fortjanst, att har finnes 
en praktig skollokal samt framfOralt en kyrka. Hr 
L. har iifven varit en god skolmastare, som kunnat 
vanja barnen vid ordning oeh disciplin. En manni
skas varkningsformaga ar dock begransad oeh giif
vorna aro mangahanda. Lindholms trogna arbete 
skall ieke bli utan sin frukt. 

III. 

Klimatet, jordfOrMllandena, etc. 

Under de dagar vi uppehollo oss i Werehne
Suetuk, hade jag dagligen besok af manniskor, sam 
ville radfOra sig med mig i religionssaker. Den 
fran Finland fOrskickade fOrsamlingen iir ej star i 
denna koloni, men alia som bo oeh bygga dar, oeh 
hvilkas antal torde uppga till omkring 200 hushall, 
fOrsta finska spraket. Om det oek ej ar finska 
styrelsens skyldighet att bekosta flere arbetare till 
Werehne-Suetuk, sa Yore har dock ett vigtigt arbets
fait fOr den fria kristliga karleksvarksamheten, ett 
arbetsfiilt, som iCke borde fOrsummas. Arbetet i 
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en sadan koloni ar ieke sa angenamt, som det ofta 
blir t. ex. i Finland, dar man star i en krets af 
lika tankande vanner. Den SOm viII arbeta i Sibi
rien, bor vara beredd pa manga oeh stora svarig
heter. Stadse har jag fOrfaktat vara finnars riHt i 
Werehne-Suetuk mot de dit intrangande esternas. 
Kanske hal' jag gjort detta nog fOr skarpt, men 
underlig tiII mods blef jag, da jag pa ett sjukbesok 
pa min fraga, Om den sjuke var en finne, fiel< till 
svar: "Nej, herr pastor, nag ar hon est, men nog 
har ju hon anda en ododlig sjaI." Det var i to
nen oeh talesattet nagot som paminte om de be
kanta orden: "Herre, dock ata hundarne af de smu
lor, SOm falla ifran deras herrars bord." Ingerman
landingarne oeh esterne sta ju oss finnar myeket 
nara. DarfOr kan det anses vara Val' skyldighet, 
sasom den battre lottade broderns, att dela vart 
andliga goda med demo 

Redan imina tidigare bref hal' jag beromt kli
matet i Minusinska kretsen. Dock kan jag ieke 
underlata att lofprisa detsamma afven nu. Sadana 
harliga dagar, som vi hade nagra afven nu; har 
jag aldrig upplefvat. En bla himmel, sadan man 
far beundra blott i bargstrakterna i sodern, den 
latta oeh angenama bargsluften vid par graders 
kold, de pa afstand mot him len sig resande sajan
ska bargen, hvilka tyekas insvepta i en biel slOja; 

huru storartadt ar ieke alit delta! Askadan~et 
af denna storslagna natur varkar upplyftande oeh 
fOradlande pa en hvar, som har sinne fOr att. be
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undra skaparens vark. Man glommer de sma be
kymren, oeh tanker, huru skon anda denna Val' 
jord Yore, om Jet ieke bodde sa myeket ondt just 
bland ass manniskor. 

Mangen kunde tanka, att en hvar hade fulit 
skal att vara nojd oeh belaten i Sibirien, da man 
ju har att frojda sig bade ofvel' en storartad natur 
oeh ett hiirIigt klimat, am annal'S de materiella be
hofven iiro tillfredsstiilda, Tyviirr iir ieke detta fa1
let. Ar f6r ar kanner man det tydligare, att man 
vistas i de fOrvistes land, att nagonting osundt, 
lognaktigt oeh demoraliseradt fOrpestat miinsklighe
ten i Sibirien. Harpa, ieke pa domarene, beror det 
t. ex. att man har ytterst svart att finna rattvisa 
vid domstolarna i Sibirien; oeh redan detta varkar 
nedstammande pa den vid ordning oeh lagbunden
het vana. 

Att all jord tiIIhor kronan, att byn som en 
despot Ofvervakar den enskildas alIa goranden, 
hiimmar all fri utveekling. Siirskildt infOrandet oeh 
tillgodogorandet af nyare erfarenheter oeh metoder 
pa omradet af Sibiriens hufvudnaring, jordbruket, 
kommer sa godt som als ieke i Fraga. Diirtill kom
mer annu Sibiriens isolerade Iiige, som viirkar 
tryekande oeh fOriamande pa miinniskoanden. Pres
sen hal' sa godt som ingen betydelse i Sibirien, 
oeh de fa tidningar, som finnas, finna sallan vag 
till bondens koja. Dar hade denna press oeksa 
ingenting att utratta, sadan den nu ar, ty den 
sysslar mest med stadsskvaller oeh dylikt. Men 

-..'-. 
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att gifva goda ract at yare sig styrelsen eller landt
mannen, det fOrmih den ej. For en sund press 
yore i Sibirien ett stort arbetsfalt, ehuru det ar osa
kert om den kunde bara sig. 

Styrelsen fOrsoker upphjalpa t. ex. jordbruket, 
men med fOga framgang. Sa inforskrefvos till Omsk 
i fjol genom kronans fOrsorg tidsenliga akerbruks
redskap, fOr att bonderna skulle fa fOrsoka dem, 
och lara sig inse deras nytta och foretrade. 

Da jag engang uppvaktade generalguvernoren, 
bad mig denne ombesolja, att ni\.got redskap skulle 
hemtas till den finska kolonin, for att dar profvas 
af bonderne. Jag ville genast anstalla prof med en 
jarnharf pa mitt landtstalle nara intill staden. Men 
da uppstaldes, naturligtvis utan generalguvernorens 
vetskap, som vilkor, att harfvens pris - 25-30 
Rub. - skulle insattas pa laneranteriet, tills harfven 
aterlemnades. Da nu alt detta medforde skriftvax
lingar och besvar, sa lat jag hela saken vara. Fin
narne ater skrattade och sade: nhvarifran skulle vi 
taga ett sadant kapital, som har erfordrades." 
Da ryssarne troJigen ha skal till samma anmarkning, 
sa fa dessa redskap, om de ocksa anskaffats, llgga 
i frid och 1'0, utan att den sibiriske bonden blir i 
tillnUle att profva demo Helt annat hade, resultatet 
blifvit, om man skankt ett eller flere redskap till 
resp. kommuner, fOr att utan nagra" omgangar 
pr6fvas af en hvar, som onskade del. D~t dar 
krafvet pa kautionssumma skammer bort den goda 
saken. 
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For att ytterligare belysa, huru det gar till har, 
rna det tillatas mig att anfOra fOljande exempel: 

Steppen kring Omsk ar nastan skogl6s. DarfOr 
ar all avarkan kring staden fOrbjuden. Emedan 
ingen skog fins pa pastorsjorden, sa ville jag plan
tera dit nagra aspar. Nu fans det vid Omfloden 
nara till Omsk, en ung pararig aspskog med sina 
tiotusental unga trad. "Harifran gar det ju ypperligt 
att fa plantor" tankte jag, och gjorde mig i ordning 
att lata hemta ett par tiotal unga aspar darifran. 
Men sa kom en valvillig stadsbo och underrattade 
mig, att det val' ett vite af sa och sa manga rubel pi\.. 
att taga en planta. "Men", sade han, "vand er skrift
ligen till generalguvern6ren sa tillates det, tanker jag. " 

Med sadana vidlyftigheter ville jag ej borja fOr 
en sa liten saks skull. Da jag senaste sommar 
reste genom samrna ,par varst langa stracka, dar 
jag hoppats inom nagra ar fa se den praktigaste 
aspskog, sa var sa godt som hela skogen af asp
plantor utgangen. Man hade anhi.ndt det a steppen 
viixande gamla graset om varen, och hade pa samma 
gang afbrandt hela skogen, utan att nagon manniska 
hade att anmarka nagot som halst deremot. Tro
ligen val' jag den ende, som, med en kansla af 
gramelse och bitterhet, sag att den var fOrstOrd. 
Sa gar det ar ut och ar in, utan att nagon bry!" 
sig darom. Ehuru alla klaga, att skogarna bli 
utodda, sa tanker ingen darpa, att man skall skydda 
de unga plantorna mot elden, som alla varar fritt 
loper ofver steppen. 

.;!' .. .. 
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Men lefver man nagra ar till i Sibirien, sa 
tanker man val likasom alia andra hal': "soromno" 
(sak samma). 

Det galler bade om de hit fOrskickade bildade 
och om de fria, som en langre tid lefvat hal' i 
Sibirien, att deras andliga ansprak ansenligt krympt 
ihop oeh inskrankts. Inga hogre ideer lifva dem, 
och deras iindamal synes vara, att uttjana at sig 
full pension, eller betrygga sin existens sa godt som 
mojligt. Att utvecklingen och framstegen under sa 
vidriga Wrhallanden sta stilla, eller ar obetydlig, 
fOrsms liHt, utan att darom behafver myeket ordas. 
Kanske personer finnas med inu'esse fOr annat an 
sin egen nodtorft, fOr allmanna angelagenheter, men 
jag hal' ej haft lyckan att traffa demo BorjaI' man 
samtala om nagot sadant, sa svarar man med ett: 
"hm, hm". - Intet sallskapslif existerar i Omsk, 
sa vidt jag har hart - dar icke kortspelet ar huf
vudsaken. Emedan det ar i hog grad pinsamt att 
silta ensam oeh belrakta ett sadant. kortspelande 
sallskap, hal' jag kommit alt lefva blott inom min 
familj. Vi, liksom alia andra, som kommit fran • 
lyckligare lander, kanna oss darfOr mycket ensarhma 
oeh friimmande. 

Hvad mina finnar i Viistra Sibirien betraffar, 
sa har jag under arets lopp haft bade gladje oeh 
sorg af dem. Af kolonin vid Om hal' jag st6rsta 
gladjen. I alia hiinseenden hal' det gatt frani~t dar, 
sedan jag lyckades forma dem att icke tillata krog
Torelse. Sjelfve undra de, att en sa stor fOrandring 
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kunnat fOrsigga pa en jemfOrelsevis kort tid. Dar 
halles regelbundet gudstjiinst alia sondagar och 
barnskola sex manader i aret. Kyrkan, som tillika 
iiI' skolhus, oeh om somrarna maste anvandas till 
kvarter fOr sjuke, ar sa liten, att man stundom, 
1. ex. da skrift- och nattvardsgang skall hallas, maste 
formana folket att icke infinna sig alltfOr mangrannt. 
Me9 Guds hjiilp hoppas jag, att vi framdeles skola 
fa at oss ett storre hus fOr gudstjansten. 

Under detta ar hal' jag med de medel, som 
staten beviljat, icke blott aflonat skolmiistare, utan 
oek inkopt en gard med tvanne rum oeh nodiga 
uthus till bostad fOr skolmiistarn. Under mitt sista 
besok i kolonin bildades diirstades en nykterhets
fOrening fOr absolutismen, hvari 33 personer genast 
inskrefvos, oeh efterat pa d€ss fOrsta mote ytterligare 
13 personer. 

Om jag annu namner, att hettan senaste som
maI' stundom i Omsk uppgick till +40 0 R. = 50 0 

C. oeh under vintern anda till - 40 0 R., samt att 
hiir som biist rader dyr tid, sa att mjolet oeh hafren 
sta lika dyrt som i Finland, sa ma det harmed vara 
nog fOr denna gang. 

Sex dr i SibirieJ~ . II 
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xv. 
De vara i Sibirien.
 

FrAn embetsberattelsen aret l/1u1889-1/,01890.
 

I staden Omsk hal' jag hiHlit gudstjanst alIa 
sondagar, da jag varit hemma, - antingen i stadens 
lutherska kyrka, eller oek i mitt hem, - samt 
besokt fangelserna oeh hospitalen dar standigt nagra 
finnar oeh andra lutheraner varit intagna. De manga 
personer som annars besokt mig hemma, har jag 
gatt tiIIhanda med rad oeh dad; sarskildt ha de en 
oeh hvar af mig fOrsetts med lampliga boeker. 

Men, sasom naturligt ar, har min tid blifvit 
mest upptagen af resor i tjanstearenden. For att 
betjana den finska fOrsamlingen i Sibirien med ordet 
oeh sakr\'Lmenten har jag gjort fOljande resor: 

1. Under aterresan fran Finland till Omsk 
besokte jag fangelserna i Tjumen oeh de finnar, 
sam dii vistades darstades, samt besokte likasa den 
mellan Tjumen oeh Om liggande 

ftlzska Opt Rysclzkova. 
Denna koloni ar den alsta af alIa lutherska 

kolonier i Sibirien. Dar finnes en kyrka, som .blifvit 

• 
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uppfOrd med bidrag fran UnderstOdskassan fOr luther
ska fOrsamlingar i Ryssland. A.fven ett skolhus fins 
dar, ehuru ytterst bofalligt. Sedan en estnisk skol
mastare genom guvernoren i Tobolsk dar blifvit 
afsatt oeh en finsk fOrskiekad kloekare af mig blifvit 
afskedad for hans oordentliga lif, sa har byn varit 
lemnad at sitt ode. En har infOdd ingermanUindsk 
finne har dock alla sondagar hallit finsk oeh estnisk 
gudstjanst i darvarande kyrka. FylIerilasten, sasom 
oek andra daraf hartlytande synder, rada i denna 
by. Att fOrhallandet ieke kunde blifva battre, om 
man ej finge hit en god skolmastare, sam bade 
med andeliga fOredrag oeh skola skulle varka pa 
bade de gamla oeh unga, insag jag. En till skol
mastare i Rysehkova lamplig person tror jag mig 
oc!{sa hafva funnit. Efter det fOreningen i Abo, 
som understOdt arbetet for upphjalpandet af sjala
varden fOr finnarne i Sibirien, hade med denna 
person ofverenskommit om lonevilkoren, anlande han 
till Sibirien oeh ar nu anstald som kateket i sagda 
Rysehkova, som Jigger 225 verst vasterom Omsk. 

2. I november bes6kte jag fi.:1ska byarna Hel
singfors oeh Narva i kolonin vid Om, 120 varst 
osterut fran Omsk. I denna finska koloni har regel
bunden skala oeh gudstjanst alIa sondagar hallits 
af skolmastaren A. Grano, som atnjutit Ion af de 
medel, sam finska senaten beviljat mig. Skolbar
nens antal har varierat mellan trettio oeh femtio. 
Arbetet i 

by1t He/si1lg/ors 
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har kronts med den basta framgang. Bade i eko
nomiskt och moraliskt afseende har byn gjort fram
steg, sedan dar ficks en nykterhetsfOrening till stand. 
Afven under min franvaro har skolmastarn kunnat 
uppehaJIa intresset fOr nykterhetssaken sa, att den 
vunnit sympatier, icke blott bland lutheranerne, utan 
ock bland grekerne. Sa fOljde en ortodox prast 
exemplet och grundade en nykterhetsfOrening i den 
narmaste ryska byn. En sallsynt fest var det, da 
sagda f6renings arsfest i Helsingfors firades i Juni. 
Till densamma voro inbjudna gaster, bade ester, 
letter och ryssar. Alia voro ense om, art de icke 
varit med om en gladare fest an denna, ehuru bran
vinet har helt och hallet saknades. Det har hOgeli
gen fOrundrat mig, att manga personer, som fOrr 
varit de varsta drinkare, kunnat bli sitt nykterhets
Ibfte trogna, isynnerhet som tillgangen pa branvin 
ar Sa stor i Sibirien. 

Det gamla skolrummet, som tillika begagnats 
som kyrka, har under fOrliden sommar blifvit till
bygdt, fOrhojdt, invandigt bradfodradt, samt maladt 
och inredt till ett bbnehus. Byggnaden bestar at 
tva salar, en inre, som utgbr den egentliga kyrkan, 
samt en yttre, som begagnas til1 skolrum och som 
vid behof genom en dubbel dorr kan fOrenas med 
kyrkan. Dessutom har jag latit til1 skolmastarns 
boning tillbygga en kammare, hvilken skall stEi' fOr 
pastorns behof vid hans besok pa orten. TY,hittils 
har det varit nastan omojligt att en langre tid 
uppehal1a sig dar i fbljd af brist pa kvarter. Alia 
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dessa byggnader hafva blifvit uppfOrda med de 
medel, som insamlats i Finland fOr finnarne i 
Sibirien. 

Med fOrundran hafva de omkringboende rys
sarne betraktat den stora fOrandring, som pa nagra 
ar fOrsiggatt i denna sa vanryktade by, och 
jag kan ej annat an frojda mig darOfver, att 
jag dock fatt upplefva en sadan fOreteelse i detta 
olyckliga land. 

Ehuru afstandet fran byn Helsingfors till 

bYll Narva 

ar blott en varst, sil har arbetet darstades icke 'haft 
den frukt, som i den fOrra byn. Den ingerman
landska byn ansags forr sasom den basta byn i 
kolonin, men snart nog kan man saga, att den ar 
den samsta. I laskunnighet hafva invanarne val 
gjort nagot framsteg, i det de tvungits att lara sig, 
men i moraliskt afseende hafva de snarare tagit ett 
steg tillbaka. Pa ett ar, da en krog fans i byn, 
gick den nedat i fruktansvard grad. Venerisk 
smitta ar ganska allmant spridd. Afven barn ha 
hemfalIit at denna sjukdom. Med halsotillstandet 
ar det darfOr ofverhufvud synnerligen il1a bestaldt. 
Manga, som fOrsokt slippa in pa hospitalet, hafva 
ej blifvit emottagna i fOljd af brist pa utrymme. 
Huru svart en allmogeman har att bli hulpen om 
han rakar blifva sjuk, ma fOljande fall bevisa. Tva 
fOrskickade br6der fran. Uleaborgs Ian hade blifvit 
sjuke. Den ene fOrsokte fOrst komma in pa hospitalet 

Ii' 
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sitt eget guvernement, men fick till svar, att 'om 
han an doge genast pa gatan, funnes det ej plats 
fOr honom dar. Da Iiit han fora sig till Omsk och 
lade sig pa en gata,- samt vagrade att lamna poli
sen nagon utredning om sin person. Genom poli
sens bemedling fick han emellertid plats pa ett 
sjukhus och kurerades arven. Sedan forsokte brodren 
samma konst, men han sandes, sa sjuk han val', 
hemat med kronoskjuts och dog under viigen. 

3. I borjan af Januari manad afreste jag fran 
Omsk for att besoka de finnar, som bo i Tomska 
guvernementet och i Verchne-Suetuk. Pii ditresan 
tillkannagaf jag i alta de byar, dar jag visste finnar 
bo, dagen, da jag skulle Mila gudstjiinst for dem 
vid min aterresa. Utan storre afbrott reste jag 
direkte till Tomsk. Hela striickan fran Omsk till 
Tomsk var uppfyld med foror, som transporterades 
till marknaden i Irbit. Vagarna vora darfor sa 
sbnderkbrda, att det val' svart att komma fram. 
Gropar funnos som vora anda till tre alnar djupa. 
For att icke bli sonderbultad pa sadana vagal', 
maste man biidda in sig i dynor, men oaktadt 
detta forsigtighetsmatt hade jag i langa tider kiin
ningar af dessa stbtar. Under Irbitska marknads
tiden aro icke blott rike kbpman utan iifven djarfva 
banditer i rorelse pa vagarna. Kan man ej fa nagon 
kand person till ressallskap, sa ar det bast att fara 
alleI1a. Jag hade bfverenskommit med en bon,dson 
fran Omkolonin, som i Tomska guvernementet aftjiint 
sin varneplikt, att han skulle infiflna sigi Tomsk ,. 

" 
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samtidigt med mig och fblja med mig som klockare 
till Verchne-Suetuk och de andra orterna. Men 
denne syntes ej till. I Tomsk horde jag om Matti 
Haapaojas farskaste bragder, samt formodade, att 
han rest till marknaden i Irbit. Man visste beratta, 
att han skulle soka sig till Amerika. 

Efter att hafva uppehallit mig i Tomsk nagra 
dagar och forrattat finsk gudstjanst dar i kyrkan 
fOr omkring tio finnar, afreste jag osterut och hall 
den stora vagen anda till Atsinsk. Dar tog jag af 
at soder, for att fara at Minusinsk till. 

NIed blott en dags uppeMlt, under hvilken jag 
stannade ofver pa en poststation fOr att halla guds
tjanst for en luthersk postmiistare, som bodde dar 
med sin syster, reste jag oafbrutet och kom efter 
tre veckors resa till 

Verchrte-Sttetuk, 

som iir 1,800 varst aflagset fran Omsk. 
Tva veckor vistades jag i denna koloni, under 

hvilken tid jag hall tvanne sondagar skriftemal med 
nattvardsgang i kyrkan. Kommunikanternas antal 
uppgick till 270. I skolhuset hall jag nagl'a ganger 
bibelfOrklaring och var fOrOfrigt upptagen m'ed kon
firmationsundervisningen och andra till tjansten 
horande gbromal. Laskunnigheten ar hal' tammeli
gen allman. Dryckenskapslasten, som ar de finska 
koloniernas storsta fOrdarf, ar ganska allman iifven 
hiir. Under aret 1889 hade man fol'bruka.t i 
denna by ensamt omkring 3,500 kannor briinvin. 
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Dryckenskapslastens fOljder uteblifva icke haller, 
sasom stolder, slagsmal och drap. Icke langt fran 
den fOrdarfbringande krogen finnes ett hus, dit jag 
aldrig fOrsummat att vika in, ehuru visiterna dar
stMes lamnat ett sorgligt intryck i mitt sinne; jag 
menar byns "kansli",' som det kallas. Detta namn 
hal' huset troligen af den anledning att byns stam
mol' hallas dar, men tillika ar det ett hus, dit enhvar, 
som blifvit riktigt varnlos, hamnar. Blir nagon 
arbetare sjuk och hjalplOs, sa fOres han till kansliet, 
hamtas nagon sjuk finne till byn fran de ryska 
byarna, sa fores han dit, likasa om nagon orkeslos 
antraffas. De som aro sa krya att de orka ga 
omkring i byn, skola samla foda at de svagare. 
Om sommaren krypa de, som orka det, ut darifran, 
men de, som aro fOr svaga att gora det, stanna 
kvar inne. Da ingen fins, som bryr sig om dessa 
elanda, sa fa de ofta lida bade hunger och tOrst. 
En sorgligare syn an dessa sjuka och giktbrutna, 
som sitta eller ligga hal' pa det hArda golfvet i sina 
trasiga lumpor, kan man ej garna se. Ofvergifna 
af alia, utan nagra fOrhoppningar i lifvet, vanta de 
blott pa doden, som sin enda raddning. For att 
lindra deras lidanden hal' jag kunnat foga utratta, 
om icke det kan raknas till nagon lindring, att jag 
fOr tilW:illet gladt dem med gafvor af te, socker och 
nagra kladesplagg. 

n Nu lamnar ni oss faderlosa igen till ett h~lt 

ar", klaga.de de visst, da jag tog afsked af dessa 
mina forvisade landsman, men anna~ kunde jag ej 

! • 
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gora, ty andra goromal och plikter kallade mig 
darifran. 

Till hjalp pa resan tog jag fran Verchne-Suetuk 
med mig en ung man, fodd af fOraldrar, som [01'

skickats fran Finland. Jag hade mig bekant, att 
ett par tiotal finnar om vintern uppehAlIa sig i byar 
hOrande till Marinska kretsen, 

icke Itl.1tgt fra1t guldvaske1'iertta i Altai. 

For att besoka dem tog jag en annan vag nu, 
an den jag kommit. Resan gick ofvel' en stracka 
hOjder och kala bergsasar. Just pa en af dessa 
asar hande sig, att en snostorm OfverfOll oss en 
kvall. Hastarna kunde ej Mila vagen och fOlio 
slutligen i en grop, hvarifran de blott med stor 
moda kunde fas upp igen. Vi korde harpa hit och 
dit, tils vi mot morgonen funno vagen. Detta val' 
andra gangen som jag blifvit ofvel'fallen af en sa 
svar snostorm, att jag fOrlorat vagen och mast 
Ofver natten fOrbli ute i ovadret. 

Af mina landsman vid gUldvaskerierna hade 
jag vanligen funnit vidpass ett tiotal i byn Tischuli, 
men nu val' dar blott en gammal gubbe. Jag reste 
darifran vidare fran by till by, dar finnar aro inskrifna. 
Nagra af dem, hvilka jag traffade hemma, voro sa 
utblottade, att de ej vagade sig ut i den sibiriska 
kOlden. Men de fiesta hade rest bort, en del till 
guldvaskerierna, andra till nagon stad. 

Den stora postvagen nactde jag i Marinsk, dar 
jag enligt mitt aftal med ortens lutheraner skulie 

.,
 

-----~.. 
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halla gudstjanst. Men da det just nu rakade vara 
fastlagssondag, sa hande det sig ej battre an att 
till gudstjansten infann sig blott en halffull Tam
merforsbo. De par andra finnar, som har skulle 
finnas, voro enligt dennes utsago antingen nakna 
eller annu mer ankomna an han sjiilf. Senare pa 
dagen besokte en bagaregesall fran Helsingfors och 
en Viborgsbo mig i mitt kvarter. Denne senare 
hade till sitt yrke "att hamta kronans kliider", som 
man sade. Pa min fraga hvad detta hade att betyda, 
sade man att han ater och ater begaf sig trasig 
och utan pass till Tomsic Dar blef han gripen och 
skickad till Marinsk. Kladerna, som man i fangelset 
gaf at honom, fick han behalla. For dem kunde 
han fa om vintern omkring sex rubel och om som
marn, da deras pris ar billigare, fyra rube\. Till 
Finland hade han for ett par ar sedan gjort en 
dylik resa. 

Hundra varst fran lVlarinsk at Tomsk till finnes 
en by 

Kolz"ollskz". 
Dit hade jag l<1tit kalla finnar fran de nar

gransande byarna. Sex personer hade infunnit sig, 
bland dem afven en nastan doende sjuk, Raninen, 
fran Kuopio Ian. Jag hade mig bekant, aU bade 
han och hans hustru lago sjul{a vintern fOrut, och. 
att de voro i stor nod stadda, hvarfOr jag sande 
dem ·tre rubel penningar. Men den person, ge.nom 
hvilken jag sande beloppet, hade "fbr sitt besvar" 
behallit en rube\. Raninens hustru hade dott och , .
 

.. 
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heIt visst ar icke hailer mannen mer bland de lef
vandes antal. Jag lemnade sex rubel at by-fOrvalt
ningen, fOr att la.ta varda honom darmed. 

I denna by hande mig fOr Ofrigt nagot, som 
aldrig fOrr intraffat Fa mina resor. Man vagrade 
mig att Mila gudstjanst i den gard, dar jag hade 
mitt kvarter. Husbonden var icke hailer en ortodox, 
utan en katolik, en rik polack. Jag flyttade da 
ofver till en rysse och pa fOrfragan om jag finge 
halla gudstjanst hos honom, svarade han: "vi hafva 
ju en Gud och en tro, mina rum sta till er tjanst." 
Yare det sagdt, att jag ej funnit ens spar af intole
rans, hvarken hos lekman eller praster, utan hafva 
alla, isynnerhet de mera varkligt religiosa, betraktat 
mig som en broder i tron. 

Fran Kolionski kom jag till Tomsk, dar jag 
kande mig litet illamaende, men fortsatte resan till 
Kainsk. Diir var jag tvungen att intaga sangen. 
Efter tvanne dagar kunde jag dock Mila gudstjanst 
fOr de nagra finnar, som funnos dar, men till sido
byarne vagade jag mig icke sasom min plan hade 
varit, utan skyndade mig sa fort jag kunde komma 
till Omsk, dar jag ock insjuknade lindrigt i koppor. 
Nu var jag bunden vid sangen och S{lg, huru vin
tern fOrgick, utan att jag kunde besoka de svart 
tillgangliga kolonierna vid Tara med sladfOre. 

4. I slutet pa mars besokte jag kolonin vid 
Om och holl dar lasfOrhor med barnen. 

5. Sedan floderna blifvit isfria och viigarna 
nagot torkat, reste jag i bOrjan af maj till Ryschkova. 



172 Sex dr i Sibi,'itn. 

Denna by ar svartillganglig om varen, oeh ehuru 
jag under vagen utbytte min tarantass mot en 
mindre karra, sa blefvo vi pa ett stalle fastsittande 
i jaslera oeh kunde ej komma los darifran, fOrran 
frammande hjalp anlande. Att andra resande rakat 
annu varre ut, sag jag af de doda hiistar oeh oxar, 
som lago i leran. 

6. Under juni oeh juli besokte jag 

Om-kolo1li1't, 

samt firade da med den darvarande nykterhetsfOr
eningen uti det grona dess fOrsta arsfest. Dagen, 
som borjades med gudstjanst i kyrkan, fortsattes 
sedan med.lekar, malskjutning oeh kroppsofningar. 
Nagra plis utdelades afven. Dagen slutades med 
ett nykterhetsmote, hvarvid nagra nya medlemmar 
anmalde sig. Huru vidunderliga fOrestiillningar man 
hal' i allmiinhet haft om nykterhetsfOreningen, fram
gar af de ord med hvilka en est anmiilde sig till 
medlem. Han sade: "mina tahtoisin uskoni muuttaa 
ja ruveta korttiuskoon" Gag skulle onska ombyta 
min tro oeh intriida. i skortaliiran). 

Under varen oeh Sommaren hade jag genom 
konsistoriet i Moskva fatt tviinne fOrordnanden, 
niimligen i maj fOrordnandet att betjiina de ester 
oeh letter, som bo i Kainska oeh Marinska kretsen 
af Tomska guvernementet, oeh i juni, sedan den' 
afsigkomne fOrre pastorn fatt sitt afsked, aU v~ra 

1. f. guvernementspredikant i Tobolska guverne
mentet, 1. f. predikant fOr lutheraner!1a vid staben i 

~ . 

.. 
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Omsk oeh Akmolinska Oblasten iifvensom t. f. pre
dikant fOr deporterade ester, letter oeh tyskar i 
Vast-Sibirien. Da en enda person saledes aligger 
att ombesorja bade liirare oeq desses underhiUl fOr 
de estnisk-Iettiska skolorna oeh religionsundervisnin
gen i kadett-skolan, goss- oeh flieH:-gymnasierna i 
Omsk forutom de goromal, som hara till den egent
liga sjiilavarden, sa ar det klart, att arbetet iiI' fOr 
myeke1. Det hal' blifvit sa omfattande isynnerhet 
genom kansligoromalen, att jag varit nodsakad att 
taga en skrifvare till hjiilp, hvilken jag aflonar med 
15 rubel i manaden. Tillsvidare harman vagrat 
att gifva mig nagonslags ersattning fOr mitt arbete. 

7. For att betjana luteranerne i staderna Tara 
oeh Tobolsk samt kolonin Bugene, reste jag i bor
jan af augusti med angbat till Tobolsk. Guverno
ren rakade vara bortrest till utstiillningen i Kasan, 
hvarf6r manga arenden, hvilka jag hade haft af 
stOrsta noden att fa afhandla med honom, blefvo 
oafgjorda. I stadens lutherska kyrka hall jag tre 
ganger gudstjiinst pa tyska, samt en finsk oeh en 
tysk gudstjiinst i fangelserna. 

Pa arsdom sutto hal' tre till kolonister i Vast
Sibirien fOrskiekade finnar, samt i tvangsarbets-af
delningen en fran Finland pa lifstid hitsand m6rdare. 
Pa sjukhuset i denna afdelning lag en lett, som 
redan for fyra ar sedan blifvit benadad, men varit 
fOr svag attkunna skiekas till sin hemort Kurland. 
Han hade ieke kunnat komma i nagonslags fOrbin
delse med sina anfOrvandter, utan maste ligga hal' 
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lefvande begrafven. Han bad mig under manga 
tarar att skrifva till hans hem, hvilket jag afven 
ombestyrde. GHidjande var det att se, med hvil
ken omhet den unge lakaren behandlade honom. 
I mitt ora hviskade han, att det snart skulle bli 
slut med lettens lidanden. 

Atervagen fran Tobolsk tog jag genom finska 

koloui7Z Bugene. 

Vagen dit gar genom stora bjorkskogar, och 
sanka kiirr, dar hoet och rorvassen bli sa hoga, att 
man fardas som i en skog. Pa andra stallen invid 
vagarna vaxer vild vicker sa ymnigt, att man med 
knapp nod kommer igenom den. Det iir svart att 
fullt uppfatta, hvilken massa ho, som har arligen 
uppvaxer blott fOr att torka och multna bort. Eme
dan den forlidna sommaren var ovanligt torr, var 
det emellertid lii.ttare an vanligt att slippa fram till 
Bugene. Efter att hafva uppehallit mig dar en 
vecka, under hvilken tid jag konfirmerade skrift
skolebarnen, reste jag till Tara. 

Laskunnigheten har val blifvit nagot biittre i 
Bugene, sedan jag i tre vintrar underhallit dar en 
skola; men den person, som varit dar anstald som 
liirare, befinnes ej lamplig diirtill, hvarfor det yore 
af noden att fa dit en dugligare man. Boningsrum 
fOr skolmastarn har jag redan inkopt och nu lof-. 
vade' byn att under vintern bygga ett skolhus. 

Bade i Om-kolonin, Ryschkova och Bugene 
hafva forsamlingsboarne fOrbundit. sig att aflon~ 
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skolmastaren med nagot spanmal och smor. Af
venSa har jag gatt in till understOdskassans fOr
valtning i Moskva med en anhallan om 16nehjiilp 
for skolmastarena, men detta har numera afslagits. 

Sedan jag med ordet och sakramenterna be
tjanat lutheranerna i Tara, anliinde jag till Omsk i 
botjan af september. 

8. Etter att hafva expedierat de under min 
franvaro anlanda tjanstebrefven, reste jag i slutet 
af september till Om-kolonin, bade fOr att betjana 
finnarne och for att halla gudstjanst at darboende 
ester, letter och tyskar. 

Under varen fick jag det 

Item fi1' orkeslosa krymplingar 

och sjuka fardigt, som jag latit uppfOra pa mitt 
landsstiille invid Omsk. Dar har jag med frivilliga 
bid rag fran Finland underhallit sex personer, af 
hvilka tvanne aro blinda, tvanne sinnessvaga och 
tvanne orkeslbsa. Om jag annu tillagger, att jag 
med mindre penningebidrag och anskaffande af kla
der fOrsokt komma de i storsta nod stadde lands
mannen till hjalp, sa har jag angifvit de yttre huf
vuddragen af min verksamhet i Sibirien under det 
fOrgangna aret. 

Angaende fOrandringar inom folkmangden af 
den finska evang.-Iulherska fOrsamlingen har rna 
ytterligare niimnas aU 45 blifvit fOdde, 41 med db
den afgatt, 48 ha konfirmerats, 14 par blifvit vigde. 
Kommunikanternas antal var 624. I dessa uppgifter 

~. 
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inga icke blott de fOrskickade, 'utan afven inger
manliindske tinnar. 

Af det ofvansagda torde nogsamt framga, att 
jag samvetsgrant forsokt fullgora min plikt, men 
dock vet jag, att mycket icke medhunnits, som 
dock bort goras. Da hela omsorgen om dessa till 
5,0CfJ uppgaende fOrskickade lutheraner ligger pa 
mig ensam och fOrhallandena i manga afseenden 
iiro icke blott outvecklade utan afven vidriga, sa 
ar det iifven klart, att min stallning icke ar den 
liittaste. Med fortrostan pa Guds bistand vill jag 
dock upptaga arbetet och resorna annu for niista ar. 

Omsk, den 28 oktober 1890. 

., .
 

XVI. 

Pa kirgissteppen 1891. 

Jag hade att valja tvanne vagar fOr att komma 
till Astschagul. Antingen hade jag att fara land
vagen genom Om-kolonin och Judinsk, forbi den 
stora insjon Tsany och sa vidare at sydost, eller 
ock med angbat till staden Pawlodar i Semipalatin
ska oblasten. Ehuru resan med hast, en stracka 
om 700 viirst, i manga afseenden varit intressant, 
sa foredrog jag dock att fara med angbat uppfor 
Irtisch till Pawlodar och sedan darifn\n med hast 
250 varst ofver ett af kirgiser bebodt omriide. 
Emedan jag fruktade aU det blefve svart att i sprak
ligt hanseende reda mig med dessa no mader, skref 
jag till Astschagul och bad nagon darifran komma 
mig till motes till Pawlodar. Alltsa steg jag i 
Omsk ombord pa en Kurbatoff & Ignatoff tillhorig 
angbat, samt var snart pi\. vag sOderut. Pli hogra 
Irtischstranden aro kosackbyar placerade pa 20 
a 30 varsts afstand fran hvarandra. Denna kosack
linje stl'acker sig fran Omsk langt at soder, troligen 

S(!.:c dr i Si6irieit. 12 
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sa langt som Rysslands besittningar stracka sig. 
Pa hela vanstra stranden af Irtisch bo uteslutande 
kirgiser och nagot ofvanom Omsk afven pa den 
hogra stranden. Omkring hundra varst uppat fran 
Omsk sag jag ett af kosackernas sommarlager, som 
med sina torfhyddor och af viele flatade inhagnader 
tog sig alit annat an krigiskt ut. Den norska last
styrmannen, som var i Kurbatoffs tjanst, sade skrat
tande: "Hva kirgiserna mast vara bang for ham." 
Irtisch hade stigit ofver sina braddar, ty det var 
varflodets tid. Man kunde pa manga stallen se 
hvarken den hogra eller vanstra llodstranden. Del-. 
vis var det svart att halla sig inom flodfaran, hvar
fOr man kastade ankar under den morkaste stunden 
pa natten. Hade man ej har och dar sett trad. 
framskjuta i vattnet, hade man trott sig vara pa . 
ett haf. Till reskamrater hade jag par ungrare och 
en tartar. Ungrarena voro pa vag till Smeinogorsk 
i Altaigebitet, dar de skulle uppsatta fbrkejserliga 
kabinettets rakning en nykonstruerad smaltugn fOr 
silfver. Forhallandet emellan oss blef synnerligen 
intimt, ty vi voro ju slaktingar, sasom ungrarena 
sade, om ock pa langt hall! Tartaren var en rik 
kopman, som reste i handelsangelagenheter. Ung
rarena, som hade mycket skyndsamt, lamnade oss 
slutligen och fbredrogo att resa med hast. Da tar
taren och jag blefvo pi\. tumanhand, inlat jag mig 
med honom i religiosa sporsmal. Bland annat fra,.. 
gade jag honom, om han tykte att Muhameds.bud, 
att sprida hans lara i varldengenom eld och sviird, 

., 
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var Iika hogsinnad som Jesu bud, att genom pre
dikan pa ofvertygelsens vag utbreda kristendomen. 
Da han intet svar gaf, sa tillade jag: "skulle ni 
tycka er hafva blifvit en viirdig kristen, om jag 
med att hota klyfva hufvudet pa er skulle tvinga 
er till dopet." Ett godmodigt skratt var hans enda 
svar. Innan vi kommo till Pawlodar passerade 
vi ett stalle, dar hoga saltpyramider voro upplagda 
vid flodstranden. I denna trakt aro de f6rnamsta 
saltsjoar i Sibirien belagna. Saltet ar godt och 
kostar pa torget i Omsk 15 kop. pud., men i Mi
nusinsk stiger' dess pris iinda till tva rubel pudet. 
I Pavv]odar, dit vi kommo pa tredje dagen, lago 
vid Kurbatoffska lastage-platsen flere pramar, hvilka 
man lastade med raa hudar. Ett hundratal half
nakna kirgiser med kortl<lippt har och kalott pa 
hufvudet voro under skratt och sprang sysselsatta 
med lastandet. Att doma .af deras stora bradska, 
skulle man tro dem vara ratt anvandbara arbetare, 
ehuru de i allmanhet hafva namn om sig att vara 
lata. Bland manniskomassan pa stranden markte 
jag snart tvanne finnar fran Astschagul, som kom
mit for att mota mig. Sasnart vi voro klara att 
resa, lemnade vi Pawlodar och togo kosan rakt 
oster ut. Nu hade vi fOr oss en stepp dar man 
pa hundrade varst icke finner ett enda trad. Mar
ken, som var vagformig, bestod af sandblandad 
mylla. Har och dar sags sma insjoar, fbr det 
mesta med salt vatten. Ett stycke utom Pawlodar 
funnos vidstriikta akrar, som borgarena fran staden 
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hade plOjt. Men man sade, att kirgiserna afven 
borjat pa senare ar odla sad. Pa ett stalle sag jag 
en kirgis leda tva efter hvarandra gaende kameler, 
som drogo harfvor. Man pastod att kamelen ar 
ett synnerligen nyttigt djur, emedan det kan draga 
dubbelt sa mycket som en hast och ater halften 
mindre. Vagen till Astschagul var utmarkt jamn 
och god och vadret var det harligaste. .Pa alla 
sidor sag man en saftig gronska, och en stor rike
dom af mangfargade blommor. Pa en del stallen 
betaktes steppen pa en langre stracka af spirea
buskar. Intet annat for ogat an stepp och himmel, 
men huru harligt och fritt kandes det likval icke! 

Pa afstand kunde man se nagon kirgisisk 
herde med sin hjord, bestaende af kameler, hiistar, 
far eller kor. Likasa reste vi fOrbi nagra kirgis
auler. Da det borjade skymma pa kvallen, togo 
vi nattkvarter pa steppen nara invid ett litet triisk 
med soU vatten. Mina landsman hade forsett sig 
med ved och kol fOr att varma tekoket, som de 
medfort. Sedan vi uppgjort en eld, begynte en af 
finnarna, en smed vid namn Mickel Matwejeff, koka 
fisk. Den andra, Daniel Ivanoff eller Saari, sysslade 
med samovarn. Under tiden vandrade jag pa step
pen och inandades den harliga doften, som pa 
kvallen mattade hela luften. Da vi sedan SMtto 
kring samovarn, sa giifvo vi i Iwnsten att dricka 
te sannerligen ej efter fOr fullblodiga ryssar. Efter 
fodan sokte vi somn samt hade snart alla inslum
rat sa Ijuft, som trots nagon kirgis i omnajden . 
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Vi voro icke sa nervsvaga aU vi,' efter ett tiotal 
glas te, hade legat somnlosa. Men steppens sma 
bevingade innevanare voro vaksammare an vi, och 
dessa vakte mig gang pa gang. Jag menar sang
faglarna. Hela luften genljod vid fOrsta morgon
gryningen af larkornas driller, af hvilka det fins en 
otalig mangd pa Sibiriens stepper. Pa andra da
gen kommo vi till en barrskog, som hallande fyra 
mil i bredd stracker sig flere hundra varst ofver 
steppen. Vi reste hela dagen och en del af den 
fOljande utmed denna skog. Har hollo en hop ar
betare pa med att griiJva en kanal, som skulle 
komma att omkretsa hela skogen. Efter ett par 
tiotal varst fans alltid en skogsvakt. Hans arbete 
var icke det lattaste. Emedan en oppen jamn 
stepp omgaf .skogen, sa hade tjufvarna latt att 
komma bade dit och darifran. Darfor grafde man, 
fOr att afhalla tjufvar, en kanal omkring skogen. 
Dessutom skulle skogen vara skyddad genom den 
mot eld, om steppen under torr tid skulle borja 
brinna. Det kan namligen pa hosten intraffa, att 
det torra graset borjar brinna genom vada. Da 
rasar elden' hajdlOst. By'ar, akrar, hostackar och 
kreaturbrinna och manniskor omkomma i elden. 
Forhallandet ar likadant som pa prarierna i Ame
rika. Den andra kvallen togo vi vart nattlager pa 
steppen nara till "Bor tl 

, som denna skog kallas. 
Pa natten slog vinden om. Det begynte blasa fran 
norr och blef isande kallt. Kannande nog till, hum 
opalitlig den Sibiriska varen ar, hade jag inpackat 

..... '~ ,.." 
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min bokkista en farskinnsfall, som nu kom mig 
sardeles val till pass. Pa den tredje dags aftonen 
syntes i fjarran en mork punkt. "Det ar val' hem
skog", sade Mickel. ,,!eke ser jag nagon skog", 
fOrsakrade jag. "Etteko nae siella semmoisen tup
sun" (Ser ni icke derborta en sadan tofs), sade 
Mickel forundrad. Sa obetydlig val' skogen, att den 
verkligen i sanning kunde forliknas vid "tupsu" 
(en tofs), men annu varre val' det, att denna "hem
skog" icke tillhOrde Astschagul utan en rysk by. 

Forst tredje dags kvallen kommo vi fram till 
Astschagul, och da vora vara hastar ganska ut
trottade. Oenighet tycktes racta i byn, om hvem 
Som skulle fa prasten i kvarter till sig. Menigheten 
hade delat sig i tva partier, af hvilka hvartdera 
hade i ordning ett kvatter. Mickel fOrde mig na
turligtvis till det kvarteret, som hans patti utsett. 
Vid lampans sken kunde jag se, huru vaggen val' 
gron af torakaner och annan ohyra. "Finnes hal' 
icke nagot annat kvarter, dar ej ohyra sku lie be
svara mig", fragade jag. "Jo, nog harman hal' 
midt emot i ordning fOr er en snygg shtga; men 
de tyckas ju icke vilja tillata er att taga kvatter 
dar", sade en fran det andra partiets man. 

Utan vidare krus !i:it jag bara mina saker dit 
och fick ett rent och snygt kvarter, en hel stVga 
ensam for mig, samt kunde hvila utan att plagas 
af ohyra. Husfolket bestod af vardinnan och hen: 
nes tjuguariga dotter. Familjefadern satt haktad. i 
Barnaul fOr ett mord, som han misstanktes fOr. 
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De hade utflyttat fran Bugene redan fOr manga ar 
sedan och hade vistats an hal' och an dar i ryska 
byar. Dottern hade aldrig sett en luthersk prest 
och val' fOljaktligen okonfirmerad. Alt detta fick 
jag veta redan den forsta kvallen. Uisaren .kan 
icke garna hafva en annan foresUillning om en by, 
som ligger pa en tradlOs stepp, an att den och 
dess omgifning ar hogst odslig. Men sa ar icke 
fallet med Astschagul. Den ligger i en dalsankning, 
emellan tvanne insjoar. Vattnet i dessa ar nagot 
bittert, men god tillgang pa sott vatten finnes hal' 
dock annorstades. I trasken och vid stranderna 
vaxte en hog vass, dar faglar af alia slag hade 
tagit sin bostad. Men som det icke fans nagon 
bat i hela byn, sa blefvo faglarna fOga oroade af 
de vid stranden med bossa pa axeln vandrande 
jagarena. Att dock en ocll annan fatt satta lifvet 
till, darom vittnade de i form af stek sig presente
rande anderna, Hufvudnaringen i byn ar akerbru
keto Det hvita turkiska hvetet trifves hal' utmarkt, 
och ehuru kolonisterna baka daraf oskradt, blir bro
det hvitt som af prima konfektmjol. Akern bestar 
af sandblandad. svart mylla, nch gifver under van
ligt gynsamma somraren rik skord. Ehuru man 
kunde odla hvete i stor myckenhet, sa gar man 
icke detta, ty man far blott 30-50 kop. pudet fOr 
det basta turkiska hvetet. Nagorlunda goda angar 
fins det redan, och om man ville uppdamma var
vattnet, sa kunde man fa vidstrackta angar till. 
Arbuser odlas och blifva a dessa orter utmarkt 

.:, ., 
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sam:. Denna frukt odlas mycket i steppgebitet. att bekosta sig en sadan, och ofriga resursser icke 
Med ett synnerligt intresse tyktes vara finnar varda hailer finnas fOr handen, sa kan icke denna deras 
sig om och intressera sig fOr sina arbuslander. Un begaran eller astundan blifva uppfyld, atminstone 
der min vistelse i byn gjorde jag en rundresa idee sa snart. 
kring dess egor och fick det intrycket af hvad jag Nagra familjeL" horande till Molakana sekten 
sag, att man kunde lefva och rna bra afven hal', (en protestantisk artad sekt inom den grekiska kyr
ehuru skogen val' pa trettiofem varsts afstand fran 
byn och tillfalle till penningefOrtjanst ringa. De 
kyrkliga fOrMllandena, med hvilka det val' skralt 
bestiildt, fOrsakte jag ordna. Elfva barn blefvo ef
ter nagra dagars skriftskolegang konfirmerade. Byns 
begrafningsplats blef invigd, de fOdde och dada bok
forda o. s. v. Pa hvarje dags kvall hade jag en 
andaktsstund i mitt kvarter. Men en dag kommo 
par kvinnor till mig med anhallan att jag matte 
Mila dessa andaktsstunder a nagot annat stalle, 
emedan mangen i byn lefde i ovanskap med var
dinnan i garden och darfOr ville de icke komma 
inom hennes dorrar. Sedan de blifvit allvarligen 
tillraltavisade, gingo de skamf1ata bort, men med 
den pafoljd, att bade de och manga andra med 
dem snarligen gjorde besok hOS vardinnan· och 
kommo till fOrsoning med henne. Om sondagen 
hOll jag finsk och lettisk gudstjanst med nattvards
gang. Elt icke obetydligt bokfOrrad lamnade jag i 
byn och uppmanade dem att komma tillsamrrjans 
om sandagarna fOr att uppbygga sig med Guds 
ord, lfrigt astundade de alt fa nagon skolmiistal~e 

till byn, som skulle lara deras barn och uppratt
halla gudstjansten. Men da de sjalfva sakna me~el 

4 

kan) hade nyligen anlandt till orten och ville garna 
s!<i sig ner tillsammans med lutheranerna. En de
putation af dem val" fOr den sakens skull pa besok 
hos mig. Jag ansag det val'a bast fOr dem att 
grunda sin egen koloni, ehuru jag hade ingenting 
emot, att de skulie lefva i mirheten af och sta i 
ett vanskapligt fOrhallande till den luterska kolonin. 

Vadret hade under de fOrsta dagarna af min 
vistelse i Astschagul varit regnigt och en natt gick 
ett fruktansvardt askvader ofver byn. "Efter ova
del' later Gud solen skina", heter det, och sa gick 
det afven nu. Pa kvallen satt jag, enligt landets 
sed, utanfOr stugan vid bygatah och roade mig 
med att se, huru kirgistarnor gingo och plockade 
torkad kreatursspillning at sig till bransle. Snart 
blefvo de sa "tama" att de vagade sig sa nara in
till mig, att jag fick ett samtal i gang med demo 
Isynnerhet faste jag mig vid en af dem, som sag 
halft ut som ett barn och halft ·sam en aldrig. 
Hon sade sig vara aderton ar och hade varit gift 
sedan hon var elfva ar gamma\. Hennes man var 
snall emot henne. "Han tycker sa om mig, att 
han sager sig icke taga nagon till", forsakrade hon. 
Pa min fraga, om hon icke tykte, att det var alt 

"
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fOr tidigt att gifta sig vid elfva iirs alder, sade hon, 
att det nog var fOr tidigt, men ansag femton iirs 
alder vara den behagligaste tiden fOr giftermal. En 
annan flicka, om 10 -12 iir, sade sig vara fOrlof
vad, men hon skul1e fira sitt brol1op fOrst efter 
tre ar. 

Sedan jag utrattat i byn hvad jag kunnat, be
gaf jag mig pa vag hemat. Icke utan ett visst 
vemod lamnade jag dessa mina tros- och blodsfOr
vandter ii fjiirran kirgisstepp, fOr att harnast be
tjanas, Gud vet nar, af nagon annan lutersk prast. 

Trettio varst blef jag skjutsad af en finne Mak
konen fran Bugene. Forsta hallet fick jag en rysk' 
skjutskarl, men sedan skulie jag fOrsoka reda mig 
pi\. egen hand bland kirgiserna. Midnattstiden kom 
jag till en kirgisaul och med moda fingo vi na,gra . 
snedogda kirgiser uppviikta. Nu bar det af fran 
en aul til1 en annan. Klockan sex pa morgonen 
kom jag till en aul, hvarest en kirgisstarost. bodde, 
hvilken sades ega ettusen hastar. Jag infOrdes i 
taltet, ehuru det kanske icke var sa ratt passande, 
ty starostens tvanne unga hustrur befunno sig .annu 
i sina baddar, en pa ena sidan om jurtan och den 
andra pii andra sidan af den. Annars iir det van
ligt, att kirgiserna hafva, da de lefva i manggifte, 
fOr hvar och en af sina hustrur skiIda jurtOl; och 
att mannen bor turom en vecka hos dem en hvar. 
Starosten var en kraftigt bygd, hogrest man om 25 
ar. Snart voro alia pa benen i jurtan och en U;r
tar fran Pawlodar infann sig. Denne fragade ~ig 
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pa ryska om jag onskade dricka champagne. Ehuru 
jag hade fOr princip att icke smaka hvarken ett eller 
annat berusande pa mina resor, sa var jag fOr ny
fiken att fa se om man varkeligen hade champagne 
att bjuda pa och bad att fa. Nu bjod man at mig 
en skal med kumiss, som tartaren gifvit detta namn. 
Under tiden hade samovarn uppkokat och man 
stalde ett rundt bord, med ungefar ett kvarter hOga 
fOtter, midt i jurtan och bredde ofver det en bord
duk, som var sa smutsig att jag icke dess make 
sett. IvIed denna bordduk begynte vardinnan torka 
kopparna, i hvilka hon strverade OSS teo Detta 
blef nu nagot fOr starkt att ase, sa att jag, kanske 
nog fOrgatande hvad som ansags vara passligt bland 
kirgiserna, tog en handduk fran min viiska, skoljde 
och torkade en kopp fOr min egen rakning. Solen 
begynte redan bli ganska het da jag fortsatte far
den till en annan aul, utan att kunna vaxla ett 
ord med min yemstschik. Dessa kirgiser, som sal
la~ komma i beroring med ryssar, fOrsta darfOr 
fOga ryska spraket. De lefva af boskapsskotsel. 
Mangen femtioarig man skall aldrig hafva smakat 
brod. Da de fOrst smaka brod, skola de ofta utspotta 
det. Men nog tyckas de flesta redan vant sig dar
vid. Med tecken och atborder· gjorde min kusk sig 
fOrsmdd, att han garna skulle ata en bit brod. Se
dan jag uppfattat hans anhallan, skar jag honom 
ett godt stycke brod, som utan motvilja fOrtardes. 
En annan skjutskarl ville veta, hvem jag var, och 
da jag upplyste honom om att jag var "tsinownik" , 
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188 Sex ar i Sibiri",. 

sa tyktes han falla i den djupaste beundran oeh 
fOrvaning. Smaekande med munnen oeh svangande 
sitt hufvud at biigge sidor sade han "boi voi". 

For att fa snart hastar, da jag kom till en 
aul, tog jag, sasnart en massa karlar samlat sig 

. kring mig, fram min trykta podorosehna, fOrsedd 
med tviinne ryska ornar under oeh liiste med beto
ning de fOrsta orden "vVi Alexander den III" oeh 
tillade, "hastar genast". Orden hade en god var
kan oeh sam ford af en hvirfvelvind, red nagon 
ofvel' steppen till "tabun" oeh hiimtade hiistar. En 
skjutskarl kunde nagot ryska, men korde sa yAd

ligt att jag val' smatt orolig. Han forsiikrade sig" 
engang hafva kuskat en doktor oeh ehuru denne 
legat oeh sofvit i sin kur, sa hade alt af1upit val, 
hvarfOr jag kunde vara lugn. Efter nagon tid fra-. 
gade han om jag val' nojd med farten, oeh da jag 
fOrklarat mig nojd, sa fragade han ytterligare, om 
jag val' sa nojd, att han kunde hoppas fa ep liten 
driekspenning. Da jag forsakrat honom om en sa
dan, sa blef han lugnare. 

Vid det sista hiistombytet fOre Pawlodar fans 
det intet annat fortskaffningsmedel att tillga i hela 
auln, an en pa omkring tolf alnar langt underrede 
hvilande korg, pa hvilket underrede man plagade 
slapa langa timmerstoekar. Men hvad val' att go
ras. Jag lat fOrespanna den oeh kom sa inkoran
des till staden Pawlodar. Hurudan min aska9a
rena i fOnstren hade, kan jag ej saga, men ieke 
utan en viss fOriagenhet kryssade jag med min 

..
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kirgis gata upp oeh gata ned fOr att finna ett har
barge. 

Ett siictant fiek jag slutligen hos en borgare, 
men sjalf lick jag besta mig bade mat oeh sang. 
Jag val' tvungen att vanta tva dagar pa angbats
liigenhet till Omsk, under hvilka jag hade god tid 
art hese stadens markvardigheter. Dessa inskrankte 
sig till en moske oeh en grekisk kyrka. En tartar
eller kirgisskola fans i staden, men eleverna tyktes 
se torftiga oeh slarfviga ut. Irtiseh hade afven hal' 
ofversvammat, sa .aU den motsatta stranden oeh 
steppen yore under vatten pa en stracka af 16-20 
varst. Man hade att fardas denna straeka med 
pram, om man ville at staden Karkaraly till, som 
ar belagen 331 varst at sydvest fran Pawlodar. 
Denna stad ligger just pi gransen mellan steppen 
oeh bargsJandet. Dar skola finnas kurganer oeh 
spar af bearbetade kopparbrott, som innevinarena 
skola kalla "tjudiska" kopparbrott. En ort saledes 
af intresse for fornforskare. I samma bargland, 
nagot at nordvest, ligger den lilla staden Koktseta. 
Emedan i dess narhet fins barrskog oeh biirgsjoar, 
resa noblessen fran Omsk oeh de som hafva tid 
oeh rad dartill dit upp for att tillbringa en del af 
sommaren i bargsbygden. En spanande bliek ka
stade jag fran den hbgra oeh hOga Irtisehstranden 
ditbfver, men visste oek~ att jag aldrig skulle komma 
dit. Dock hal' det alltid fOrundrat mig, att resande 
turister sa litet besoka dessa nord- oeh mellersta 
Asiens barglander, ehuru lifvet bade pa steppen 
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bland nomadfolken, uppe ibland bargen och i de 
djupa skogarna borde erbjuda sa mycken naturlig 
vederkvickelse och sa mycket nytt af intresse, att 
en manniska, som varit plagad af den ofvercivilise
rade varldens tvang och oro, borde garna soka 
hvila och vederkvickelse just pa sadana orter som 
dessa. Men tycke och smak aro ju sa olika har i 
varlden. Sedan jag, som sagdt, vantat par dagar 
i Pawlodar, anlande en bogserangbat, med hvilken 
jag for till Omsk, och har jag af denna resa, un
der hvilken jag var i tilWilie att a nara hall se 
kirgiserna a deras ratta hemort, ett bland de ange-. 
namaste reseminnen fran Sibirien. 

" 
~ 
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XVII. 

En angM.tsresa pa floden Irtisch. 

Timmen, nar angbaten skall afga fran en ort 
i Sibirien, har man sallan eller aldrig utsatt. Man 
gar och fOrefragar sig dag efter dag pa "pristan", 
och dar kan man vanligtvis angifva ungefar dagen 
fOr batens ankomst, men ofta nog far man en eller 
flere dagar vanta pa baten utOfver den angifna ti
den. Ar man icke ratt papasslig, sa hiinder det 
tau, att baten har bade ankommit och afgatt, innan 
man hunnit till pristan. Med pristan fOrstas en 
storre pram, med a dacket befintliga vantsalar fOr 
passagerare, rum fOr fOrvaltaren eller prikastschik, 
som han kallas, och eU kontor m. m. Pristan ar 
fastgjord vid flodstranden, med hvilken den star i 
fOrbindelse fOrmedels en brygga. Sadana pristan 
finnas vid hvarje stad eller stOrre ort, dar angbatar 
lagga till. Pa en resa varen 1887..lwm jag med 
hast till staden Tara vid Irtisch, och emedan pri
stan ligger en varst fran staden, sa beslot jag att 
hallre fara ned genast och dar invanta angbaten, 
med hvilken jag skulle resa till Tobolsk, an att 
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taga kvarter i staden och kanske vid uppvaknandet 
om morgonen fa den underrattelsen att baten redan 
afrest. 

Vid min ankomst funnos fOre mig pa pristan 
en hel hop andra passagerare, bland dessa tvanne 
grekiska prester. Den ene val' stadd pa en flytt
ningsresa at ishafskusten till, dar han HUt "en 
kyrka" norr om Beresow. Sedan jag gjort mig 
litet f6rtrogen med min omgifning och synnerligast 
med presterna, begynte vi resonnera om ett och 
hvarje med hvarandra. Snart erforo mina grekiska 
embetsbrOdel', att afven jag val' prest och da ville 
de utforska, hvad jag egentligen trodde och larde. 
Pa min uppgift, att jag trodde och larde de san
ningar, som sUi i bibeln uttalade, tyktes de ej tveka; 
men om den bibeln, som vi lutheraner hade, val' 
densamma, som den de hade, darom voro de pa 
det oklara. "Borjar er bibel med orden: I begyn
nelsen skapade Gud himmel och jord", fragade de. 
Da jag yttermera fOrklarade, att vi tro pa de '1y
testamentliga sanningarna, som Evangelisterna och. 
Apostlarna, hvilkas namn jag uppraknade, skrifvit,' 
sa borjade de redan fa en fOrdelaktig tanke om 
min religion, men sed.an jag upplast en del af den 
apostoliska tron fOr dem, blefvo de sa nojda, att 
den ena popen tog hogtidligt sin hatt fran hufvu- .' 
det, bugade sig djupt fOr mig och sade:. "hara
scho". Sa val' da bekantskapen sluten och de fOr-._ 
klarade att vi alla hade samma tro. Vi promenerade 
i vantan pa Mten utefter flodstranden och hade ; 
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stort besvar med att skydda oss fOr myggen, som 
ansatte oss. Icke blott pa landbacken, utan afven 
i vantsalen pa pristan plagade myggen. Hal' och 
dar pa stranden hade vantande uppgjort sma eldar 
fOr att fOrmedels rok fOrdrifva dessa envisa blod
sugare. Under aftonen intraffade en handelse, som 
kanske fOrefalier lasaren fOrunderlig, men hvilken 
belyser i hurudant anseende de grekiska presterna 
sta bland sina egna trosfOrvandter. Under det vi 
gingo och promenerade pa stranden, hade fOrestiin
darens eller bokhilllarens pa pristan fru tillagat pa 
dacket ett smorgardsbord med teo Litet fOrvanad 
blef jag, da jag fann, aU dessa tillrustningar galde 
mig till en del, ty forestandaren kom och inbjOd 
artigt mig att dricka te med honom och hans fru. 

.. Om jag fOrundrat mig ofvel' att vara fOremal for 
en sadan uppmarksamhet, ehuru obekant och fram
ling pa orten, sa forvanade det mig annu mera, 
att icke de ryska poperna, i hvilkas sallskap jag 
val', inbjodos. la, det nastan gramde mig, emedan 
jag tykte det vara ogrannlaga af bokhallaren aU 
icke sa uppmarksamma sina egna andliga som en 
af frammande konfession. Men 1innu varre blef 
det. Mina grekiska embetsbrOder hade gatt in i 
vantsalen och da dar fans olidligt med mygg, sa 
kom den ene af dem och begarde lof af bokhalla
ren att fa utroka demo I mera strafva ordalag fOr
bjOd bokhilllaren honom det, emedan det val' dels 
eldfarligt, dels ock skulle de nymalade rummen 
bli nedl'okta, som han sade. 
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Nu blef popen ond. "Vet du, hvad din skyl
dighet emot resande ar", sade han. "Jag skall 
underratta dig, att det icke blott ar din skyldighet 
att tillata det myggen blir utrokt fran vantsalen, 
utan afven ar det din pligt att ombestyra att detta 
blir gjordt." ,,Jaha, du menar sa", sade bokhalla
reno "Jag skall snart visa dig Iwad som ar min 
skyldighet! Ga", ropade han at en matros, "och 
sHick ut alia eldar, som de uppfOrt pa stranden, 
att tillafventyrs icke eld kommer i vedtrafvarna." 
Tjenaren gjorde som hans herre hade befalt, och 
sa slaktes elden, kring hvilken afven presternas fa
miljer sutto. Presten hade ingenting att invancla 
emot alt detta, utan gick skamflat darifran. Ett 
obehagligt intryck gjorde upptradet pil mig, eme
dan jag af alt detta sag, huru en nagot bildad·· 
grek missaktade sina andliga fader. Hvaraf det 
kommer sig, att den lutherska pastorn har sa stort 
anseende i Sibirien, har jag pa ett annat stalle 
beskrifvit. Att icke detta fOrhallande undgatt de 
grekiska presterna, bevisar ett yttrande af en pop, 
for hvilken jag pa en resa presenterade mig. ,;Ja, 
ni har en helt annan rang an vi", sade han liksom 
sorgset. Icke kan jag annat an beklaga de greki
ska presterna i Sibirien, ty de fa forst en mera 
bristfuU bildning vid ett sjuarigt seminarium L To
bolsk och sedan de kommit i tjanst"ar deras be
stamda IOn sa ringa, - jag tror att den ar .120 
Rub. och det ofriga fa de med tiggande och pock 
uttaga af snikna bOnder, pa hvilkas godtycke. det 
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beror, huru mycket de behaga gifva. Emedan be
loppet af sporteln, som presterna skola hafva fOr 
vigsel, barndop och begrafning, 801' obestamdt, sa 
uppst~tr det alltid langa fOrhandlingar och ett kop
slagande emeUan prasten och hans fOrsamlingsbor, 
innan dessa ceremonier eUer fOrrattningar goras. 
Bonderna fOrsoka nedpmta arvoder till det minsta 
mojliga och prasten ater staller sig styf, ty det ar 
nu han, som ar den bestammande. Som exempel 
pa huru det gar till vid ett sactant kopslagande, 
vill jag anfOra hvad en skjutskarl engang berattade 
fOr mig. Hans fader hade dott, och dii han under
handlade med popen om likuppsangspenningar, sa 
gjorde denne ansprak pa att fa en kviga. Men d~l 

sagesmannen ej ville ga in pi\. detta, sa hotade 
popcn och sadc: "gifver du mig kvigan, sa skall 
jag begrafva honom sasom det hofves en riitt kri
sten att bli begrafven, rrien i annat fall skall jag 
begrafva honom at djafvulen". Att min sagesman 
ej Ifttit skramma sig af siidana hotelser, tykte jag 
mig kunna sluta af den goda skrattsalfvan, med 
hvilken han ledsagade denna berattelse. Alia gre
kiska praster, med hvilka det blef tal om deras af
loningssatt, skattade oss lutherska praster fOr Iyck
ligare, darfOr att vi hade en faststiild Ion och icke 
behOfde vara beroende af bondernas godtycke. Dock 
ar fOrhiillandet ofta godt emellan popen och hans 
fOrsamling. Jag hOrde a manga stallen i Sibirien, 
huru bonderna beromde sina poper, som varande 
gudfruktiga och hjalpsamma arbetare i sitt kall. 

·A 
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Pa natten kom den vantade angbaten, och se

vi 
dan vi val sluppit ombord pa en af kompaniet 
Kurbatoff & Ignatoffs stora flodbatar, sa voro 
val fria fran mygg, men andra svarigheter fOrestodo. 
"Sarapolets", sa hette angbaten, var sa full med 
passagerare, att det var omojligt att fa plats under 
dack. Mellan-dacket var Mven fullbesatt. Erter Iangre 
letande, fann jag en ledig plats, midt emot en kal
muck fran kinesiska sidan af Altai. Mina rese
effekter packade jag under banken och baddade at 
mig en sang at mina medhatda dynor och klader. 
Snart hade jag i ordning en for den -tre dygn langa 
resan nagorlunda bekvam plats. Min narmaste 
granne val', som sagdt, en kalmuck, till konfession 
muhamedan. Han hade, enligt muhamedanernas. 
sed, kortklipt har och halfkort skagg. Han kande .. 
icke ett ord ryska. Pa banken dar han hade sin 
plats, fans annu, om han blott ville jemka om sig 
litet, plats for en person till. De nykomne gingo 
omkring sokande sig hvilolager. Snart upptakte 
en ung ryssinna, som bar en jungfru Maria bild i 
stort format pa sitt brost, den Iediga platsen bred
vid muhamedanen och begynte samla sina saker 
dit. Muselmannen, som i allmanhet tycker om att 
kvinnorna halla sig blygsamt pa afstand och som 
dessutom icke torde haft sympati fOr MariebildEm, 
blef storogd och gjorde alia mojliga afbojande ge
ster. Den unga ryssinnan, som var stadd pit en 
pilgrimsresa till Kieft, fragade fOrundrande pa ryska, 
hvad han mente. Kalmucken kunde icke fOrI~lara 

~ 
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sin mening pa annat satt, an att han tog sig om 
sitt skagg, visade det fOr henne och sag henne se
dan styft i ogonen. "Ja nje ponimaju" Gag fOr
star inte) sade ryssinnan och satte sig lugnt ned 
vid muselmannens sida. Hon kunde icke begripa 
att han ansag det fOr hogst opassligt, att hon skulle 
hafva sin liggplats sa heIt nara invid hans. Forr 
an jag gar att beskrifva det 6friga "publicum", sa 
viII jag beratta till slut om dessa mina tva fOrsta 
bekanta. Kalmucken och jag sutto och betraktade 
hvarandra, utan att kunna utbyta en tanke; och 
sa lade vi oss att sofva. Foljande morgon stan
nade baten vid nagon by och kalmucken steg upp 
och gick i land. Efter en stund kom han i sin 
brokiga kapa och stack i min hand tva helkokta, 
varma iigg. Detta bevisade att jag funnit hans 
synnerliga ynnest och fOrtroende. Ehuru vi ej fOr
stodo hvarandra, sa uppstod det under resan en 
viss slags viinskap emellan oss. Da han gick i 
land, tecknade han at mig att halla 6ga pa hans 
saker, och da jag afliigsnade mig, anfortrodde jag 
mina eftekter i hans hagn. Genom en tartar, som 
kunde i sprakligt hanseende goni sig begriplig med 
kalmucken, fick jag reda pa, att denne val' stadd 
pa en pilgrimsresa till Mekka. I sanning en lang 
pilgrimsresa! 

Den andra pilgrimen, eller den omniimda rys
sinnan, var en tjugufem ars kvinna, som hade blif
vit ofvergifven af sin man, och nu hade hon till 
sitt strafvande att komma in pa ett kloster. Han 
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reste gratis pa baten. Forr an hon steg ombord, 
vande hon sig till kaptenen sagande: "Tillater ni 
en fattig pilgrim, som vill resa till Kieff fOr att 
bedja Gud, medfOlja pa er bat?" "Var for Kristi 
skull valkommen", svarade kaptenen andaktigt oeh 
sa steg hon ombord. Men pi\. baten funnos flerc 
andra pilgrimer. En diakon fran Omsk var pa 
resa till Jerusalem, for att bedja 'lid Kristi graf, 
oeh ett tiotal tartarer fran Buehara foro till Mekka 
fOr att bedja 'lid profetens graf. En del af dess~ 

Bueharska tartarer buro om dagen, da det var 
varmt, endast en lang hvit kjortel, som Iiknade e~ . 
anda till fOtterna gaende skjorta. Da jag sag hos 
en af dem ett buehariskt fyrkantigt silfvermynt, sa. 
begarde jag att fa det af honom oeh bjOd honom. 
15 kop. darf6r. Tartaren var villig att inga. pa· 
bytet. En rysk handelsresande, som ahort vart 
lilla kopslagande, villa stoppa sig emellan oeh bjOd 
honom nagra kopek mera. Med en foraktlig min 
afspisade han ryssen oeh gaf mig myntet for den 
ofverenskomna summan. Pa det ofversta daeket 
pagiek hela dagen ett handlande, ty nagra krlng
resande tartariska kopman medfOljde oeh fOrstodo 
att utpnlngla sin 'lara aJven har. Emedan de dar
'lid ofta nog lade i dagen snikenhet oeh en vin
mngslystnad, som ieke tyktes sta i samklang'med 
den andakt oeh fromhet, som de adagalade infOr 
allinanheten 'lid sitt myekna bedjande a det .ofra 
daeket, sa. gjorde en sehweitsare, som Mven mec\
fOljde som passagerare, en tartarisk Mullah upp

~ 
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marksam pa detta, samt bad honom forehiUla sina 
trosfOrvandter att handla pa ett aktningsvardare satt. 
Men mullah gjorde ieke min af att vilja blanda sig 
i den saken. Huru mangahanda folk, som resa 
pi en sibirisk angbat, rna fOljande uppgift belysa. 
Hufvudbefolkningen bestod naturligtvis af ryssar. 
Darnast fOrekommo tartarer, kalmueker, kirgiser, 
judat, tyskar, sehweizare, norrman oeh tinnar, alltsa 
nio olika slags folk.. Sa olika som de voro till sin 
religion oeh nationalitet, likasa olika voro de afven 
till yrken oeh samhiillsstallning. Myeket olika syf
ten med sin resa hade de afven. Bland passage
rarena marktes guvemorens fran Semipalatinsk fa
milj, en tartarfurste fran Tara, generaler oeh kadetter 
fran Omsk, nomadiserande steppfolk, handelsman 
af ryssar, judar oeh tartarer, olbryggare oeh diverse 
handtvarkare, oeh dartill annu vi, som hOrde till 
det andliga standet. Men aHa lefde vi i frid med 
hvarandra, oeh inga andra· meningsutbyten i reli
giosa fragor fOrekommo, an ett, som skedde mel
Ian en judisk smakramare fran Omsk oeh den of
vannamda mullan. Denne senare tyktes doek knap
past taga i sina oron judens Iifliga andragande, 
utan strok sig smaleende om sitt skagg. 

Sa fOrgingo dagarna oeh de halfljusa natterna 
under samtal oeh betraktande af alla dessa olika 
slags folk, sam i virr-varr rorde sig am hvarandra 
pa baten. Efter en tre dygns resa lade .vi till 'lid 
pristan i Tobolsk, hvarest jag steg i land, fOr att 
dar stanna nagra dagar oeh betjana mina darboende 
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trosfOrvandter och landsman. Ehuru fOrst missmo
dig, var jag omsider glad att icke hafva HUt sa
longsplats, ty hade jag logerat dar, hade mangt 
och mycket, af hvad jag som dackspassagerare 
sag, gatt fOrloradt. Kalmuckens gafva, hvilken jag, 
sa oansenlig den an var, anser sasom en af} de 
karaste jag fatt emottaga i Sibirien, hade jag afven, 
om jag fatt salongsplats, gatt fOriustig. ! 

.. 

XVIII. 

Tobolsk. 

Imina reseberiHtelser har jag afta amnamt 
staden Tobolsk, men da den ar Sibiriens alsta stad 
och i lang tid var de~s hufvudstad, sa ar det pa 
sin plats att egna densamma nagra rader. Staden 
firade sitt trehundraars jubileum ar 1889, pa hvil
ken tid Ryssland lagt under sig i Asien en areal, 
som ar en och en half gang sa stor sam hela Eu
ropa. Staden Tobolsk ar bygd pa hOgra stranden 
af Irtisch midt emot stiUlet, dar Tobol fOrenar sig 
med densamma. Storre delen af staden ligger sa 
laglandt, att en del af den nagra ganger vid hOgt 
varflode blifvit 6fversvammaq.. Den mindre delen 
ater ligger pa en hOg backe, som stft!' i fOrbindelse 
med den nedra staden genom en half varst lang, 
genom barget griifd vag, hvilken pastas vara grafd 
af de svenska krigsfangar, sam efter slaget vid 
Pultava blefvo fOrda till Tobolsk. Dessutam aro 
stadsdelarna fOrenade med en trappuppgang,' som 
fotgangarena ofta begagna sig af. Den nedra staden, 
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hvarest guvernorshuset, omkring tio grekiska kyr
kor, ett kloster, en luthersk och katolsk kyrka aro 
beliigna, ar sa sank, att man omojligt skulie kunna 
ha-lla gatorna i skick, om de ej voro belagda med 
plankor. Savill gatorna som gardarna likna darfdr 
ett golf. Huru lOs marken aI', bevisar det faktum 
att lutherska pastorns bostad, som i tiden varit ett 
tvavanings tradhus, nedsjunkit sa djupt i jorden, 
att man nllmera ser blott den ofra vaningen. Inom 
ett par artionden torde afven denna ofra vaning g~ 

samma vag. Sedan Tobolsk upphOrt att vara Sibi
riens hufvlldstad, harden gMt allt mer och mer 
nedat. Daremot hal' Omsk, som efter Tobolsk blet 
sate for generalguvernoren och residensstad ofver 
vastra Sibirien, gatt frama.L Det ar icke utan en 
viss bitterhet, som gamla gubbar i Tobolsk, hvilka' 
komma ihag sin stads glansperiod, tala om sin 
rival-stad Omsk. De flesta byggnaderna i Tobolsk 
aro af trad, och manga hafva till fOljd af den da
liga grllnden tagit en betankligt lutande stallning. 
Nara intill hamnen ar salutorget eller bazaren be
lagen, som bestar icke blott af en oppen saluplats, 
utan iifven at flere linier sma tradlaffkor eller bo
dar, dar det fins till salu en stor mangd olika 
slags varor. Synnerligen rik ar tillgangen pa fisk. 
DarfOr ar en stor del af torget lIpplaten for fisk
handel. Da fiskarena komma med sina ekstockar 
till staden, draga de dem pa dyjorden med deras 
innehiill anda upp pa torget. De praktigaste och 
adlaste fisksorter kunna kopas till mycket billlgt 

.~ 
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pris. Forutom de hos oss vanligen fOrekommande 
fiskslagen, fangas hal' st6r, sterlett (hvilken af man
gen anses fOr den smakligaste af alia fiskar) och 
njelma. Stadens omgifning ar kllperad och skogrik, 
samt mycket rik pa bar. Man kan i Tobolsk be
komma alla de i Finland fOrekommande barslagen, 
hvilket icke ar fallet i Omsk eller dess omnajd. 
Den upptakten gar man sasnart man satter sig till 
bords i Tobolsk, att den fOrnamsta artikeln, brodet, 
iiI' mycket siimre har an pa de sydligare steppge

biten. 
Ofverhufvudtaget ar Tobolsk ingen oangenam 

vistelseort, och jag tror, att de svenska och finska 
krigsfangar fran Pulta'Na, som fiitt denna stad an
visad at sig till stationsort under sin mangariga 
fangenskap, kunnat finna sig sa nojda hal' som a 
nagon annan ort i ryska riket. Vardiga minnes
marken hafva dessa krigsfangar Iamnat efter sig i 
Sibirien. 1 Tobolsk skall en del af borgmuren och 
ett torn i den arra staden vara uppfOrda af dem. 
Ehuru jag flitigt forskade efter huset, dar krigsfan
garna hade hallit sin skola, kunde jag icke fa reda 
pa del. Dock sager nagon .resande fran nyare ti
der, att det annu star kvar. Fangarnas begraf
ningsplats visade man mig annu ar 1887, men 
numera ar en kasern lIppfOrd a sagde plats. En 
grafsten fann jag iifven, pa hvilken man kunde 
hopstafva namnet "Craemer". En sak, som ar 
viird fOrundran, iii' den, att begynnelsen till de vidt
gaende pietistiska vackelserna i vart land haft sina 
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ratter i denna aflagsna vra af varlden. La.ngt 
skilda fran sitt hemland och sina karaste; sokte de 
svenska och tinska krigsfangarna i Tobolsk sin 
trast i Guds ords betraktande. ForfOljelser hade 
de redan hal' att utsta, och det t. o. m. af en del 
till fangenskapen medfOljande faltprester. Men a 
andra sidan blefvo de uppmuntrade af lika tankande 
brader i Europa. Bekant ar att den namnkunnige 
Franke i Halle sande dem saval bocker som upp
muntrande bref och penningebidrag. Likasom. i 
Tobolsk, hafva dessa fangar lamnat efter sig min
oOesmarken i Irkutsk. Fransmannen de Lanoye sa
:ger i sin bok om Sibirien, vid tal om Irkutsk: "sfa
dens kyrkor aro alIa vackert belagna och om'gifna 
med vackra planteringar. Manga hafva blifvit bygda. 
af svenska officerare, som blifvit fangna vid Pul
tawa och af Peter fOrvista till dessa aflagsna orter. 
De matte val hafva studerathyggnadskonsten, ty 
·de hafva lam nat efter sig monument, dem fa euro
peer skulle kunnat uppresa". Sa skola fiingarna 
just hafva hallit pa med att uppfOra at sig en kyrka, 
da de tingo friheten att aterviinda till sitt hemland. 
Kyrkan blef sedan fOrfiirdigad af ryssarna och star 
annu kvar som en grekisk halgedom. 

Bland markvardigheter eller sevardheter i 1'0
.bolsk intaga kathedralen och biskopshuset i den 
ofra staden fOrsta rummet. Fran denna stadsdel 
hal' ma.n en vidstrakt utsikt ofvel' Tobol.och Irtisch, 
som slingra sig kring staden. Kathedralens vaggar 
.aro prydda med bilder af metropoliter och archiereer. 
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Bland dessa upptacker man afven en afbildning af 
Fralsaren. Kathedralen gor ett hOgtidligt intryck. 
Engang Ofvervar jag dar en messa, och aldrig hal' 
jag hOrt en sadan herrlig basrost, som den dar 
tjenstgorande popen hade. !eke langt ifran kyrkan. 
star den beryktade Uglitsch-klockan pa en stallning. 
Den blef fOrvisad till Sibirien af Boris Godunoff,. 
emedan den gifvit signal till ett uppror. Sedan den 
blifvit offentligen piskad och fOrbaunad, fick den. 
resa samma vag som sa mangen. annan upprors
makare, men en sadan namnkunnighet har den 
vunnit, att fOga nagon framling reser igenom 1'0
bolsk, utan att bese Uglitsch-klockan. Helt nara. 
till' borgen ligger en park, vid hvars ingang ett mu
seum blef uppfOrdt 1889. In i sjalfva parken star 
Jermacks, Sibiriens erofrares minnesstod. Museet, 
som uppfOrdes till minne af Tobolsk trehundra aI'S. 

jubileum, innehaller en stor samling saker af saval' 
etnogratiskt som arkeologiskt intresse. Nagonting, 
som man dar nodvandigt kommer att f::i.sta sig vid,. 
aro' de fran fOregaende tiders straffsystem kvar
blifna pinoredskapen och smmplarna, med hvilka 
de till tvangsarbete adomde ble[vo markta. Da. 
man betraktar den i ett museiskap hvilande knut
pisken, sa maste man kanna sig glad afver att 
lefva i en tid, da manniskor, om de ock varit oger
ningsman, icke mera behofva vrida sig under detta 
fOrskrackliga pinoredskap. Skulle en Kennan, som 
uppror alla svaga personers nerver, redan da han 
beskrifver Sibiriens gransstolpe, fa se nagonting 
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dylikt, huru manga historier om 
manne icke den mannen skulle hopsmida, han, som 
oppet pastar att nihilister oeh andra dylika politiska 
svarmare aro de adlaste manniskor som finnas i 
ryska rikel. Oeh huru skulle ieke sadant med smak 
ga i publikum!- Bland finska fangar, som rymt fran 
tvangsarbetet oeh sedan ateI' blifvit gripna, har jag 
traffat sadana, som lidit knutstraffet, men ingen af 
dem har lidit det oskyldigl. Huru radligt det nu 
harskande systemet rna Yam, att manniskor, som 
aro till skraek fOr samhallet, manniskor, ~om kunna 
stympa, rana oeh morda hela familjer, oeh .som 
gora detta om oeh om igen, att dessa sedan, da 
de blifvit gripna, icke komma att utsta ens det rin
gaste kroppsstraff, huru nldligt detta i Sibirien n~ 

radande straffsystem ar, rna de, som grufva sig 
ofvel' fangarnas lidanden j de sibiriska fangelserna, 
dock betanka. la, men det ar ju de politiska fan
garna, de pa administrativ vag fOrskiekade, som 
oskyldigt lida, sages del. Dertill rna svaras att den 
person nog ar altfor okritisk, som absolut tror .den 
brottsliges egna uppgifter oeh forsakringarom sin 
oskuld. Att de politiskt fOrvisade ieke 
ofarliga, oeh att det ieke ar ur vagen 
gen hailer oga pa dem, har jag lart mig erfara, ty 
sa myeket har jag kommit i beroring med dessas 
sjalsfrander i Sibirien. 

De pinoredskap, som nu aro bland an.dra fornmi:1
nessaker i Tobolska museet, hafva aldrig varit afsedda 
fOr andra fangar an grofva missdadare oeh mordate. 

!~I'I 

oskyldigt lidande 

aro alldeles 
att regerin

~ 
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Af larovarken finnes i Tobolsk, fOrutom ett 
andeligt prestseminarium, ett klassiskt, atta klassigt 
gymnasium, fruntimmersskola oeh ett andligt pen
sionat for unga mekor. Internerna i denna pension 
aro, om man far tro en rysk dam, med hvilken 
jag besag inrattningen, "myeket fromma oeh gud
fruktiga jungfrur". Darifran fa de ynglingar, som 
andat kursen i det andliga seminariet, at sig led
sagarinnor genom lifvel. De blifva ieke prestvigda, 
sasom vi veta, fOrran de aro "en hustrus man". 
I staden finnes lanedarhuset oeh ett hospital, som 
fyller alia de fordringar, man kan stalla pa ett nu
tidens sjukhus. Hvarje gang jag besokte nagon 
febersjuk, blef jag ikladd en desinfieierad linnekapa. 
Att Tobolsk ar en sund ort, torde man kunna sluta 
daraf, att dess.- innevanare uppna ofta en ovanligt 
hog alder. Lutherska fOrsamlingens "fae totum", 
en Otteson, som ar bade kyrkovaktmastare, kloe
kare oeh interims prast, har efter sin fOrvisning till 
Tobolsk sett sjuttio varar. Ehuru han ieke garna 
sager sin alder, sa kan man sluta sig till den af 
ett hans yttrande, som engang undfoll honom: "jag 
val' stora pojken, snart fullvuxen, dii fransoserna 
voro i Moskwa". Samma Otteson berattade, att 
da han kam till Tobolsk, sa lefde dar en finne, 
som hette Dahlberg. Annu vid 102 ars alder, giek 
han obehindradt uppfor trapporna till Mra staden. 
Engang hade han tagit, da han kommit upp pa 
baeken, en flieka om lifvet oeh svangt omkring i 
dans med henne. Han lefde till 105 ars alder, 
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"men pa sistone begynte gubben bli litet barn pa 
nyU", mente Otteson. For samma Ottes'on torde 
det ieke fattas myeket i ett hundra, men annu ar 
han sa rask som en sextio aI's man, oeh hal' han 
darfOr goda utsikter att uppna Dahlbergs alder. 
Med undantag af de finnar, som aro pa arsdom 
a liinehaktet eller a tvangsarbetsafdelningen, bor i 
Tobolsk blott en enda finne, namligen en urmakare 
Blomqvist, hvilken i tiden blifvit fOrskiekad fran 
Ryssland. Han hal' egen affar oeh star sig myeket 
bra. Han ar gift meden dotter till en numera 
afliden kopman oeh kyrkovard i Tobolsk. D,h for
aldrarna ieke ville gifva honom sin dotter, sa for
for han enligt landets sed. Han betalte 100 Rub. ' 
at en prast, som en morgon, kloekan fyra, sam
mar:vigde i sin kyrka Blomqvist med hans bnid. 
Sadant handel' ofta i Sibirien, ehuru en sadan vig
sel val numera skall vara i lag forbjuden. Da sa
dant intraffat, ga de nygifta efter nagra dagar till 
brudens fOriildrar, falla ner for deras fotter oeh 
bedja dem om forhitelse. Forsta resan fa de doek 
gora detta forgaJves. Efter nagon tid komma de 
ateI', oeh samma eeremoni utfOras igen. Nu fOrlata 
fOraldrarna sina barn oeh gifva dem sin valsignelse. 
Att priisterna aro bojda for att ga in pa sadana 
extra fOrriittningar, eburu de aro i lag fOrbjudna, 
ar nogsamt kandt i Sibirien. Jag kommer ihag en 
historie om ett dylikt fall i Suetuk i Minusinska 
kretsen. Val' ladsman Moller fran Werehne-Suetuk 
berattade, att da han var skrifvare i volosti; sa 
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hande det eflgang att just som ratten satt, nagon 
kom in oeh sade at zasedateln, som ar rattens ord
forande, "din dotter blir som bast vigd i kyrkan 
med den eller den". Zasedateln hade genast rusat 
till kyrkan, men det val' fOr sent. Da han sedan 
fOrebradde priisten, for att han vigt hans dotter, 
sa hade denne helt lugnt sagt: "h'\.t du dina pojkar 
taga at sig hustrur pa samma satt, sa slipper du 
alt brbllopsbesvar, nog lofvar jag viga afven dem" 

Val' landsman, professor Ah~qvist, bodde ofta 
under sina sprakforskningsresor hos Blomqvist. En
gang hade han medfort en ostjak fran nagon nord
ligare ort till Tobolsk, oeh med dennes tillhjiilp lUI 
fOrfulistandigat hos .J3lomqvist nagot arbete i ostjak
spraket. "Professorn val' en haJtig man", sade 
Blomqvist. "Da han engang fra.gade ostjaken hvad 
djafvulen betyder pa ostjakiska, sade denne, "det 
ar ieke lofligt att utsaga hans syndiga namn" . 
Professorn steg upp oeh gaf ostjaken en orfil oeh 
skrek: "sager du genast hvad djafvulen betyder". 
Ostjaken utsade sedan beskedligt det orena ordet." 

Under sommarmanaderna, da alia frl'm Obi oeh 
Irtisch gaende b,ltar ga fOrbi Tobolsk, pa vag fran 
oeh till Tjumen, ar dar lif oeh rorelse. Diiremot 
iiI' alit dodt oeh stilla vintertiden. Inne i sjalfva 
staden ligger ett munk-klostcr, hvilket jag aldrig 
kom att besoka, daremot val' jag med min hustru 
cngatfg utrest till ett nunnekloster, som ligger tio 
varst utom staden, oeh vill beskrifva fOr lasaren 
detta besok. 
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XIX. • 
Iwanoffska nunneklostret. 

I europeiska Ryssland. behofver man icke resa 
langa vagar, forr an man ser nagot kloster,. med 
fantastiska kupoler och torn. Men i Sibirien aro 
de daremot mycket fa. I det vidstrakta Tobolska 
guvernementet finnas, sa vidt jag vet, blott tre kl?
ster, och dcssa alia i eller invi(:l staden Tobolsk. 
Da man reser !TIed angbat fran Tobolsk till Omsk, 
sa ser man pa hogra stranden af Irtisch en bygg
nadskomplex af kyrkor och stora hvitrappade sten
hus. Det ar ett munkkloster, sam tronar dar pa 
den hbga backen. I staden Irl<Utsk eller nara till 
densamma larer ett beromdt kloster finnas, dit man
niskor vallfarda ifran hela Sibirien, ja anda fran 
Europa. Forutom dessa kloster gifves det kyrkor 
med undergorande halgonbilder, till hvilka andaktiga 
greker gora pilgrimsresor. Sadana pilgrimmer traf
far man ofta om sommaren i stom skaror. De be
sta af blinda, krymplingar och andra, som icke 
funnit sin Iycka har pa jorden, utan soka efter att 
vinna ett battre fadernesland. Manga gudfruktiga 
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greker anse det nastan fbr en samvetssak att fbre
taga sadana besvarliga Ul.l1ga resor. I staden Tara 
val' jag engang i kvarter hos en gUdfruktig sjuklig 
enka, som beskref fbr mig om sina sjalsbekymmer 
och sade bland annat att det alltid Iigger for henne, 
att hon borde fbretaga en pilgrimsfard till Irkutsk, 
dit hon hade en vag af circa 8,000 verst. "Huru 
simile ni, Idira mol', ga ut med en sadan resa", 
sade jag. "Dessutom ar ju Herren Kristus, enligt 
sitt lofte, nar oss alia dagar, och Gud hor ju Val' 
bon, hVal"an vi i tron akalla honom." "Det ar just 
darmed, som jag trostat mig", sade gumman. Un
der vart samtal kom jag till den fbrvissningen, att 
gummans sjalsogon vorO oppnade och att hon i 
enfaldig barnatro hall sig till "den fbrlossning, som 
i Kristlls skedd ar". Erter samtalet sade gumman 
liksom mera for sig sjalf: "ja, nog ar det sa, att 
vi alia kristna hafva det lika, men tartarerna och 
judarna, de hafva en annan tro". Liksom i den 
romersk-katolska kyrkan, soka afven mango. i den 
grekiska kyrkan vinna frid genom klosterlif. Men 
att klosterlifvet ~cke alltid iir monstergilt, det be
ratta de, som kommit i narmare beroring med de
ras innevanare. Ivlen har galler samma rcgcl som 
i allmanhet: "sekainen on seurakunta" (blandig ar 
fbrsamlingen). 

Efter aU hafva fbrutskickat dessa rader om 
klosterlifvet i all{ranhet, viii jag ga att beskrifva den 
i det fOrcgaende kapitlet omnamda lltf1ykten till Iwa
noffska nunneklostret. 

.~ 
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Med ett tyskt Mrskap, hvilket bodde i Tobolsk, 
beslOto vi att fara ut till det tio viirst diirifran be
lagna klostret. Vagen gick genom landskap, som 
genom sin kupering mycket paminte om Tavast
land. Pa sluttningen af en lang backe, omgifven 
af en vacker skog, med utsikt ofver dalen och den 
fOljande skogbevuxna hojden, ligger Iwanoffska 
nunneklostret. Vi stannade utanfOr klostrets port 
och blefvo emottagna af en nunna, som visade oss 
till klosterkyrkan, dar aftongudstjanst som bast pa
gick. Sedan vi stAlt en halftimme i kyrkan och 
hart pa ett entonigt lasande af en undandold klo
stersyster och betraktat nunnornas andakt, sa tykte 
vi detta blifva enformigt och gingo ut fran kyrkan 
fOr att fa se nagot vidare. I en dorr SflgO vi' ~n 

nunna med sympatiskt utseende nyfiket titta pa. 
oss. Vi gingo till henne och fnigade, om man 
icke finge beskada inrattningen. Med stor bered
villighet forde hon oss till en afdelning af klostret, 
dar ett femtiotal nunnor stopte och fOrgylde vax
Ijus. Iwanoffska klostret har privilegiet pa att for
fardiga vaxljus till alIa kyrkor i Tobolska guverne
mentet. Efter att hafva' beskadat Ijusfabriket, fOrdes 
vi till en annan afdelning af klostret, tiil en malare
atelier. Dar voro nagra, fOr denna konst i eurO
peiska Ryssland utbildade tlickor sysselsatta med 
att mala helgonbilder. Ingen sjalfstandighet i be
handlandet af amnen kunde naturligtvis ifragakomma, 
men akurat och viii utfOrde de sina arbeten. Jag 
fragade huru mycket en talla, fOrestallande Kristus 
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pa korset i half kroppsstorlek, skulIe kosta och tror 
jag att nunnan uppgaf dess pris, utan ram till 50 
Rub. Jag tykte det var synd om dessa unga man
niskor, att de skulle begrafva sig inom Idostermu
rarna fOr hela sitt lif, och fragade om det icke kan
des tungt for dem att stanna har for al1tid. Detta 
fOrnekade den bestamdt, som fOrde ordet, men jag 
trodde henne icke fullt anda. Darifni.n fordes vi 
till en afdelning, som nastan Iiknade en skolsal full
besatt med flickor, fOr det mesta i en alder af 15-20 
ar. Jag tick icke klart fOr mig, om alia dessa 
skulle beredas till slOjan, eller om de voro har i 
nagonslags pension. Mera bOjd aU antaga det se
nare var jag, ty "onaturligt fOrefOlI det mig, att 
dessa ungdomsfriska, glada f1ickor skulle bli nun
nor. Vara fruntimmer beundrade deras broderier 
och arbeten. Dessa sina arbeten utfOrde de utan 
monster och manga voro riktiga konststycken. 
Nunnorna och internerna tyktes med synnerlig tillgif
venhet omfatta och sysselsatta sig med vara sma 
gossar. Detta tykte jag afven bevisa, att de i klo
stret saknade det, som i hemmet sprider !jus och 
gJadje! 

Klostret egde stora jordagods, hvarfOr nunnorna 
ocksa drefvo jordbruk och boskapsskotsel, men vi 
hade icke tid att narmare taga afdelningen fOr eko
nomin i sarskadande. Jag ansag ett besok i ett 
kloster misslyckldt, om man ej fatt se och traffa 
abedissan. Da jag foreslog vara tyska beledsagare 
att gora henne en visit, sa satte de sig daremot, 
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ty de tykte att det Yore nasvist. Men jag hade 
min tanke fOr mig oeh resonncrade som sa, att 
om abedissan har ett vanligt manniskofOrstand, sa 
maste hon hallre haBa det fOr ett bevis pa upp
marksamhet an oartighet, att en evang. luthersk 
priist gor henne sin visit. Sa giek jag upp till 
henne oeh de Ofriga af sallskapet togo afven mod 
till sig oeh kommo med. Abedissan tog emot oss 
i ett storre rum. Hon var en kvinna om 45 ar, 
med fina, kvinliga drag oeh elt sardeles alskligt 
vasen. Hon tog myeket hjartligt emot oss, oeh 
anvisade mig en plats, dar hon sade att arehieren 
af Tobolsk brukar sitta, da han besoker klostret. 
rvIin hustru tyktes sardeles behaga henne, ty alIt 
efter litet k0111 hon oeh klappade om henne. Vi 
inbjodos att slanna kvar oeh drieka teo Abedissan 
berlittade, att de voro tre systrar oeh aHa nunnor. 
Deras fader hade varit kopman i Tjl1men oeh hade 
vid sin dod bestamt, att hans moderlOsa fliekor 
skulle uppfostras i ett kloster. 

Sedan de blifvit fullvuxna, hade de alla beslutit 
sig fOr att taga slojan. Var det nu abedissans eller 
nagon annans fortjanst, men en monste1'gill snygg
het oeh ordning radde ofveralIt j klostret. Inte ett 
spar af det tunga oeh dystra fans, som man annars 
antager sasom nagot utmarkande for ett kloster. 
Glada oeh soliga voro rummen oeh fOnstren f61'
sedda rned gardiner. Praktfl1lla blommor ofverallt 
tjanade till att gora det angenamt oeh hemtrefligt. 
Vi kunde ieke nog beundra abedissans rara biom

\ 
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stersamling, pa hvars blad man fMangt sokte upp
taeka nagot damkorn. Omsorgen om alla arbeten 
oeh de under abedissans uppsikt staende tre hundra 
kvinliga individerna gjorde henne ett sadant hufvud
bry "att det ofta gar rundt i kring", sade hon. 
Sin vanlighet emot oss ville abedissan pa ett syn
bart satt adagalagga, genom att sl<anka min hustru 
ett praktexemplar af kinesisk ros, hvilken vi dagen 
darpa lato hamta fran klostret oeh sande per ang
bat till Omsk. "Mark val", sade nunnan smaleende, 
"jag skanker den ieke at er, pastor, utan at er 
"matusehka" . Med det angenamaste intryek reste 
vi fran klostretoeh skulle vi visst med en inner
Jig frojd aterse var vanliga abedissa, om detta skulle 
fOrunnas oss nagongang i lifvet.· 
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xx. 
Irtisch-Obi och jenisej. 

Emedan floderna i Sibirien spela nastan samma 
rol, som hafvet hos oss, sa anser jag det vara pa 
sin plats att egna dem ett skildt kapitel. Sa in
tressant det yore aU tala afven om floderna i astra 
Sibirien, om hvilka jag bade liist och hort mycket, 
sa vill jag icke gora det, emedan jag icke med 
egna ogon sett demo Beskrifningen galler altsa 
blott Obi-Irtisch och Jenisej. Hvilken af floderna 
Irtisch eller Obi bar betraktas som hufvudflod, och 
hvilken som bitlod, darom hafva meningarna varit 
olika. For min del tycker jag, att hvardera ar en 
flod for sig. De aro bada ungeflir lika langa och 
lika vattenrika. Fore sitt utmynnande i Ishafvet, 
fOrena de sig. Med afseende a vattenmassan torde, 
noga taget, Obi fa fOretrade, men i langd daremot 
Irtisch. Dessa bagge floder aro segelbara pa en 
stracka af minst 2,()(X) varst. Dessutom hal' Irtisch 
segelbara bifloder, Tobol med sin biflod Tura ocli 
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Ischim. Dessa bifloder hafva en flodbradd om 10 
a 15 varst, som hvarje var 6fversvammas. SavaJ 
mellersta och nedre delen af Obi som ock Irtisch 
med sina bifloder aro mera tr6ga och darfOr afven 
bade latta att befara och fiskrika. Irtisch' kallor 
ligga inom ki nesiska Mongoliet, hvarfOr floden ofta 
i poesi kallas nden kinesiska jungfrun". Den rinner 
sedan genom den fiskrika sj6n Saisan, som ligger 
1,700 fot ofver hafsytan. Hela denna stracka af 
floden ar osegelbar, men anda fran Saisan till Is
hafvet ar den segelbar pa fOrsommaren. Obi ater 

.uppkommer i Altai bargen inom ryska omra
det och rinner genom trakter, som i storslagenhet 
och skonhet kunna tafla med hvilka alpnajder som 
halst. Obis fOrnamsta bifloder aro Tom och Tschu
lim, af hvilka isynnerhet den f6rstnamde rinner 
genom Nord-Altai bargen med snabb fart. Jenisej, 
som i sitt ofre och mellersta lopp banat sig vag 
genom bargstrakter, iir i fOljd daraf mycket strid 
och mindre fiskrik. Dock kan Jenisej befaras med 
angbat fOrsedd med stark angkraft anda fran Ishaf
vet upp till Minusinsk; siiledes en stracka af inemot 
1,500 viirst. Sedan kanalen, som kommer att fOr
hinda Obi och Jenisej med hvarandra, blifvit fiirdig, 
blir det m6jligt att med angbiU komma fran Tju
men till Minusinsk, ja Mven til\ Irkutsk, om niimli
gen, sasom. man hoppas, Angara kommer att kunna 
trafikeras. Islossningen fOrsiggar vanligen i Irtisch 
vid Omsk omJ{ring den 15:de April, och floden 
blir isbelagd diirsammastiides i borjan af November. 
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Islossningen fOrsiggar utan valdsamma st6ringar. 
Man hal' blatt ett susande ach ett brakande da is
styckena resa utmed floden at Ishafvet till. 1nva
narena i staderna och byarna vid stranderna halsa 
med jubel £lodens frigorelse, ach mangen gifver den 
offer at mynt eller annat af Yarde. Detta markte 
jag, att afven bildade personer i Omsk gora. Tra
ligtvis ar bruket en kvarlefva fran en tid, da man 
egnade floden en gudomlig dyrkan. Dock larer is
lossningen i en del biflader till 1rtisch vara vissa 
ar valdsam. Sa berattade gamla persaner i Rysch
kowa att flere manniskor fran deras by omkommit 
i Ischin vid en sadan islassning. De hade sett, da 
de redan voro i midten af Ischin-dalen, huru en 
vattenmassa med is kom rullande nedat. De korde 
pa, S[t mycket deras hastar fOrmadde springa, for 
att hinna undan, men blott tva hunno radda sig 
ofvel' till hOglandet. De Ofriga fem blefvo bortfOrda 
af varfladen, sam, liknande ett berg, medfOrde hus, 
kreatur och alt annat, sam kom i dess vag. Men 
sadana handelser intraffa siillan i vastra Sibirien, 
och kunna fOrekomma blott da, nar en ismassa 
bildat en pata eller mur och samlat en stor vatten
massa ofvanfOr, som slutligen bracker ismuren och 
bryter harjande fram. I alia fall ar samfardseln i 
Sibirien hammad fOr nagon tid under islossningen. 
Sedan floderna afkastat sitt istacke, kommer ofver
svamningarnas tid, hvarunder man hal' att fardas 
med tungrodda priimar ofta 10 a 20 varst. Huru 
den bJifyande sibiriska jarnvagen skall kunna foras 
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ofvel' dessa floder, skall bli intressant att se. Liksom 
samfardseln vartic!en bUr afbruten, sa sker det iif
yen om hosten da floclerna lagga sig. Emedan 
vinterns ankomst i Sibirien ar lika s{t regelbunden 
och hastig som sommarns, sa drbjer det idee syn
nerligen manga dagar, fOrr an floderna, sedan de 
engang blifvit ofarbara med pram, belaggas med 
ett sa starkt istacke, aU de kunna mec! hi:ist befa
ras. Jenisej ar i detta hanseende oberakneligare 
an Obi och Irtisch, sasom odz dess islassning iir 
viildsammare an de fbrstniimda flodernas. Jag kan 
icke afstii fran nbjet att anfbra enligt H. Lansdells 
skildring en herr Seebahms berattelse om isens 
uppbrott vid nedre Jenisej 1877. Han och hans 
fblje fardades nediit fladen pa isen med kapten 
Wiggings och kammo till skeppet Thames i dess 
vinterkvarter nara Kureiskas sammanflbdande mec! 
Jenisej, dar de vantade helt lugnt pa sjbfartens 
bppnande, da 1 Juni intraffade och med den lwad 
Seebahm kallar "Jenisejs strid". 

Tryckningen underifran gjorde att ett stort is
falt brot upp och genom sammanstOtning med en 
vinkelformig punkt af stranden upptornades sa sm[l
ningom en litcn kadja at' isberg 50 a 60 fat hbga 
och ytterst pittoreska. Stora isblock, sex fot tjocka 
och tjugu fot lariga stodo dar lodrata, andra kros
sades i bitar och lilmade sbnderslaget pOl·slin. Som
liga voro hvita~ andra klara som krystall eller bliia 
som Italiens himmel. Darefter bOljade £loden stiga 
och under nattens lopp brat hela Jenisejs isskorpa 
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upp, sa langt man kunde se, med ett fOrskrackligt 
dan. En tjock massa af isfalt och packis rusade 
hajdlOst uppat Kureika, dref det stackars skeppet 
framfOr sig som en leksak och lemnade det pa af
tonen nastan pa det torra midt ibland stora stycken 
af is. Dessa massor af packis pa Jenisej hade som
liga dagar en hastighet af 30 varst i timmen. Sa
lunda fortfor det under fjorton dagar. Manga kva
dratmil is drefvo upp under nagra timmar och se
dan tillbaka igen. Stundom var packisen och isfalten 
sa tatt sammandrifna, att det sag ut som om man 
utan stor svarighet skulle kunnat komma, ofver flo
den. Pa andra hall kunde det finnas en stor del 
oppet vatten och isbargen "ynglade af sig", under
det de drefvos framat med viUdsamma skakningar 
och ett plaskande, som hordes pa en mils afstand. 
Till sist kom det slutliga tillintetgorandet af den 
slagna vinterns krafter, som alt mera afmattades 
under den 14 dagar langa striden och efter ytter
ligare sju dagar kommo de stridande ur den stora 
arktiska armen l~l.11gsamt seglande utfOr floden 
krossade och vaderbitna sma isbarg, smutsiga is
stycken, som sago ut som lager af dy och brusten 
packis i sista stadiet af fOrodelse - hvarefter flo
den hade stigit -till en hojd af 70 fot". - Floden 
Jenisejs medelhastighet pa dess mellersta lopp, hvar
ti11 kunde raknas strackan Ivlinusinsk-Jenisejsk, 
kunde beraknas, enligt de uppgifter jag sett angif
vas, till ungefar 10 varst i timmen. Men stallen 
fOrekomma, dar strommens hastighet uppgar -ti11 
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dubbelt sa stor. Pa ofra loppet af Jenisej fardas 
man fran Sajoterna till Minusinsk genom Sajanska 
bergen pa timmerflottor. Dessa farder aro icke utan 
fara. Da man har att passera nagon fors, sa larer 
det behofvas nog stalsatta nerver fOr att icke blekna. 
Nagra finnar, som kommo fran guldvaskerierna i 
Amur pa en timmerflotta, berattade att de hade med 
sig en hogre rysk tjansteman, hvilken, dft de nal
kades det mest kritiska stallet, begynte i angest 
ropa: "satt mig i land, satt mig i land, jag har 
hustru och barn". Troligtvis forekomma ungefar 
likadana scener hvarje gang, da dessa stallen pas
seras. I fOljd af strommens snabbhet blifver en del 
stallen af floden vintern om isfri. Det drojer ofta 
lange, innan isen blir farbar ofver Jenisej. Ofta 
reste jag pa is ofver Obi och alia dess bifloder, 
men da jag kom till Jenisej, var den sa isfri, att 
man kunde komma ofver den med farja. Annu 
lange sedan farjan upphort at,t ga, plagar man med 
bat roras ofver genom issorjan. Att profva pa, om 
isen pa floden haller' att med hast befaras, ar icl<e 
utan risk. Huru detta tillgar, synes af fOljande. 
Stadd pa resa fran Minusinsk till Omsk, kom jag 
i medlet af december 1888 en natt till byn Aba
kansk, som ligger pa Minusinska sidan af floden 
Jenisej. Emedan ingen visste huruvida isen iinnu 
var sa stark, att den kunde befaras, var jag tvun
ges att stanna", vid posthuset tils det blef dager. 
Jag lade mig att sofva i min slada utanfOr post
huset, fOr att icke behofva fora in all min packning, 

". 
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som annars hade latt kunnat bli bortstulen. En 
sadan somn, da man skall vakta sina saker ·och 
med misstroende hor hvarje steg och Ijud i narhe
ten, ar ingalunda vederkvickande. Till reskamrat 
hade jag en kolportbr, som big inne i posthuset, 
men han klagade pa morgonen, att han icke fatt 
en blund i sina ogon, emedan han fantiserat hela 
natten, att tjufvar Ofverfallit och mbrdat mig. Se
dan detblifvit dager anhollo vi om posthastar, men 
man vagrade bestaindt att utgifva sadana till en 
fiird bfver den osakra Jenisej. Jag gick ut i byn 
och patraffade slutligen en man, som fOr tre rubel 
ville gora fOrsoket att fOra oss ofver. Han spande 
paret fOr min sliida och sa. bar det af nedfbr strom
men langsmed stranden. Komna till ett stalle, dar 
en holme delade £1oden i tvii armar passerade vi 
lyckligt den fOrsta armen, ehuru det sag hiskeligt 
ut, da man hade pa sina stallen appet vatten pa 
par alnars afstand fran sladan. Da vi kommit till 
holmen stannade skjutskarlen och ville undersoka 
isens fasthet pa den en varst breda hufvudstrom
men. Vi medfoljde och snart fingo vi sikte pa en 
1iskare, hvilken lade ut krokar. Hohom fOrsokte 
vi fOrma att undersoka isens fasthet och lofvade 
honom en rubel fOr detta besvar. "Jag kanner Je
nisej fOr noga och vet huru manga offer den arJi
gen krafver, for att vara nog lattsinnig att for en 
rubel borja underkasta mig en sadan lifsfara", sade 
fiskaren. Hvad kommer min ryska kusk nu att 
gbra, tankte jag. Nastan antog jag aU han skulle 
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atervanda. Men han gick ett stycke ut pa £10
den och profvade isens styrka genom att sla med 
yxan har och dar. Sedan kom han ater till 
hastarna, dit min reskamrat och jag gatt och 
sade, att det vore bast att riskera fOrsoket. "Ni 
rna gora det om ni vill och sakerna och sladan 
ma fara i Jenisej, men min egen person utsatter 
jag icke for en sadan fara", sade jag. Sa tykte 
min reskamrat med, och bada stego vi ur sladan. 
Ryssen stalde sig att sta fram i sladan och slog till 
hastarna med pisken. Medan han ropade och hviss
lade strakte dessa af i fullt sprang. Angsligt fOljde 
vi med vara blickar den djarfve formannen. Erter 
en par minuter, da han hade passerat det farligaste 
stallet, stannade han och vinkade gladt at oss att 
fblja efter. Med beundran betraktade vi var lang
skaggige ryska bonde och tankte, "med en har af 
sadana kan man trotsa varlden". Sedan vi kom
mit till det fOljande gastgifveriet, gafvo vi honom 
garna icke blott den bfverenskomna skjutslegan, 
utan af'·en en drickspenning, som val' nagot dry
gare an den vanliga. 

Hvad vore viiI Sibirien utan dessa storartade 
£1oder! Ett oatkomligt omrade, som skulle likna 
en dod krop.p, utan lifgifvande pulsadror. Ty vid 
sadana adror kunna dessa £loder, som aro bland 
de storre pa jordklotet, fOrliknas. Enligt min me
ning iir det icke Jenisej sasom man allmant synes ... 
antaga, utan Obi-Irtisch med dess till£lbden, som 
kommer i tiden att spela den viktigaste roln 
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Sibiriens handel, ty den genomskar i kors oeh 
tvars den bordigaste delen af Sibirien, eller det for 
akerbruk lampliga oeh fruktbara vastsibiriska slatt
landet. 

,I .
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XXI. 

En natt pa bivagar. 

En allmant gangse asigt i Sibirien ar den, att 
invanarena a de f1esta orter aro fiirdiga att plundra 
oeh morda en resande, blott detta kan ske utan 
fara fOr dem sjalfva att bli upptakta. Att detta till 
en del ar fallet, darom blef jag under min vistelse 
i Sibirien "f6rvissad oeh darom bara de ofta vid va
garna fOrekommande korsen vittne. Man uppsatter 
alltid ett kors vid vagen, dar ett ran med mord 
intriiffat. Huru emigranter, bestaende af anda till 
fem it sex familjer, sparlost fOrsvunnit, hum f1ere 
tiotal lik efter mordade uppfangats' pa varen fran 
den oeh den f10den eller sjon, hum den oeh den 
blef mordad oeh plundrad pa en resa, alt detta iir 
saker, som man i olika variationer hor berattas. 
Under resor, da man fiirdas bland obekanta man
niskor oeh pa obekanta stallen, ar det alltid af no
den att vara mlgot fOrsiktig.. Den som reser utan 
sadan fOrsiktighet bevisar antingen, att han ar helt 
obekant med fi)rhallandena, eller oeksa liittsinnig. 
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En fOrsiktighet, som man hOr iakttaga sa mycket 
som mojligt, ar att resa med kronoposten. Ty' gor 
man detta, sa reser man ganska sakert. Pa post
huset eller gastgifveriet, hvilket, sasom ock hela 
skjutshallningen, ar en kronans inrattning, finnes 
en bok, i hvilken en af kronan aflonad skrifvare 
infor den resandes namn, tiden da han kom, huru 
lange han stannade pa stallet, tiden da han afreste 
och skjutskarlens namn. Vid hvarje poststation far 
yemstsiken (skjutskarlen) en fOrteckning bfver allt 
detta, hvilket papper han framvisar vid nasta sta
tion at skrifvarn, som kvitterar att han emottagit 
skjutsen. Sa reser man fran station till station, 
och det ar omojligt att sparlost fOrsvinna. 'Men 
da man hal' manga fOrdelar af att resa med "den 
fria posten" eller fran van till van, pa hvilket satt 
man kan komma fram, "utan att kedjan brister" , 
fran Tjumen till Irkutsk, sa fbredraga manga detta 
satt att fardas. Pa de stora strakvagarna kan man 
utan fara resa Mven sa, men detta ar icke fallet 
pa aflagsnare trakter. Jag vill annu medgifva, att 
en tjansteman kan utan ston'e fara resa hvar' han 
vill,' ty man vet, att hans fOrsvinnande icke skulle 
aflopa utan en efterrafst. Men en framling af lagre 
samhallsstallning maste resa med den storsta for
siktighet. Efter min hemkomst fran Sibirien har 
man ofta fragat mig, om jag icke nagongang 'be
fann mig i lifsfara darstades. Men sa vidt jag sjalf 
vet, har jag aldrig varit utsatt darfor, ehuru viiI 
jag blef nagra ganger varnad att akta mig fOr 

__________E_._lt_lt_a_tt_pa bivagar. 22i 

nidingar af egna landsman, som uttalat sina hotel
ser emot mig.' En enda gang hade jag stOne mot
vilja fOr att fOretaga en resa till en illa beryktad 
ort, dar nagra kanda finska skurkar bodde, och af 
hvilka en hade uttalat svara hotelser mot mig. 
Framkommen till ort och stalle skickade jag genast 
bud till alia, att jag infunnit mig i deras stall och 
skulle Mila gudstjanst vid bestamdt utsatt tid. Den 
person, som hotat mitt lif infann sig als icke till 
gudstjansten, och darmed var jag afven nojd. En 
enda gang kom det till handgriplighet med en full, 
illa beryktad finne, som redan nu funnit sin bane
man i Sibirien. 

Pa en resa far man, som sades, icke kanna 
sig altfbr saker. 

En natt fran en resa i Sibirien har outplanligt 
praglat sig i mitt minne, ty den var mycket dyster 
och hemsk. Val gjorde det ett obehflgligt intryck 
pa mig, da yemstsiken en natt uppvakte mig med 
utropet, "jag tror att vi aro omhvarfda af rOfvare!" 
Men det uppdagades' snart att det val' fredliga man
niskor, med hvilka vi kommit i kolfision. Obehag
liga voro afven de natter, som vi kbrde vilse och 
vo~o nodsakade att tillbringa i snostormen pa step
pen. Men under alt detta val' man dock sfiker fOr 
att ingen rofvare skulle ofverfalla en. Men ingen 
natt var sa obehaglig som den asyftade. 

Till reska:tnrat under .ifragavarande fard hade 
jag min trogna van och klockare i Sibirien, Matti 
Saari. Vi hade rest nagra stationer fran Jenisej. at 
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Tomsk till och hade fOr oss den bargskedja, som 
utgor gransen mellan Jenisej orh Obi vattenomra
den. Ena halfva vagen af det forestaende hallet 
bar det uppfOr backe och den andra utfor. Pa 
poststationen kunde vi ej fa hastar, af hvilka vi, 
for den' daliga vagens skull, behofde tva par. Vi 
blefvo darfOr tvungna att anskaffa oss sadana hvar
ifran vi kunde. Snart infunno sig tvanne unga 
man, hvilka erbjodo sig att skjutsa oss. Vi hade 
snart ofverenskommit om skjutslegan och fOr min 
oppna slade fOrespandes fyra hastar. Det fOrefOll 
mig nagot besynnerligt, att tvanne fullvuxna karlar 
kommo fOr att skjutsa oss, ty sadant hade icke 
fOrI' handt. I morkret kunde jag afven urskilja, 
att bagge karlarna hade under sina balten pa den 
hvita farskinnspelsen hvar sin yxa. Men da jag 
visste, att man i Sibirien aldrig reser utan nagon
slags vapen, sa tankte jag ej fOrst darpa. Vi be
gynte val' fard med att strafva uppfor den 16 
varst langa, med hog barrskog bevuxna backen. 
Ju hogre vi kommo, dess samre blef foret, sa att 
hastarna slutligen tramslapade med moda val' slade 
pa nastan bar mark. Mot vanligheten 'lora 'lara 
skjutskarlar mera faordiga, ehuru det fOrofrigt hade 
varit svart att hora dem, ty sa skrek det under 
medarna nar jarnet filades emot de bara stenarna. 
En orkanlik storm hade uppstatt; sa att man horde 
ett standigt knakande och brakande fran skogen. 
Ehuru hvarken Matti eller jag hade lust att sofva, 
sa. ville icke nagot samtal komma i gang. Det val' 

E" nat! pa bivagm'. 

en sadan stamning, som da man med spanning 
vantaI' pa nagon fara. Ju langre det led in pa 
natten, dess oftare begynte tanken pa de tva ku
skarna med sina yxor, komma for oss. Vi ara ju 
pa allmanna landsvagen anda, ehuru vi icke hafva 
posthastar, trbstade vi oss med. Men huru hal' 
vagen blifvit sa smal och ojamn? "Matti, nu ara 
vi icke pa den allmanna vagen", sade jag.. "Nej 
det ara vi icke - hoI' pa yemstschik, hvart for ni 
oss?" rapade Matti. "Vi veko af hit pa en bivag 
och fara igenom ett trangt pass, ty sedan hafva vi 
en fladdal med grasbevuxna angar och dar IOper 
sJadan lattare fram an pa sandig vag", svarade 
karlarna. Uppgiften lat ganska naturlig, men den 
mojligheten att onda afsigter fOrefunnos hos skjuts
karlarna, val' mycket antaglig. Skulle jag yppa 
mina fartagor fOr Matti? Jag gjorde det icke. Huru 
stor mojlighet hade vi att med framgang fOrsvara 
oss, reflekterade jag, om vi ofverfOllos.. Vi sutto 
papalsade och inpackade i en slade, sa att blott 
hufvudknoppen stack fram. Just detta val' en olycka, 
ty 'lara fOrare hade med ett slag atsina yxor kun
nat bracka 'lara hufvuden. Dock, de 'lora framom 
oss, och ehuru det val' morkt, kunde vi alltid ob
servera demo Vi resa igenom traga pass och stal
len, sam i morkret se hamska ut. Karlarna stanna 
sina hastaroch fOra ett sakta tisslande emellan sig. 
Hvad manne 'de tanka go~a? Den ena, som ridit 
pa en af hastarna, stiger af. Den andra kor pa 
under det den fOrstnamde lamnar sig 'efter och haller 

229 



------------------
I 

230 Sf:C or i Sibirim. \ En flatt pd bivagar. 231 

sig tiitt intil! var slade. "Hvarfor gar du dar efter har jag fatt redan tillrakligt daraf, men Gudi yare
 
sIaden karl", fragar Matti med orolig stamma. "Jag lof, att vi nu ara dar vi aro, ty jag tviflade redan
 
stOdjer sladen, att den ej skall sJinta ned i afgrun storligen om vi komme att se solen uppga", sva

den, som ni ser dar at hoger". Jag vande mig rade Matti hOgtidligt. Just nar jag nedskrifvit dessa
 
at det anvisade hallet och sag genom morkret na mina minnen fran resorna i Sibirien tog jag afton

gonting blankande i en afgrund alldeles invid OSS. tidningen Finland, det var den 24 November 1892,
 
Det var ytan af en liten flod, som rann nastan och laste pa dess fOrsta sida en notis, som bekriH

lodratt under 055. Karlen kunde, om han ville, tar, att man ar utsatt fOr faror afven pa den stora
 
stjillpa 055 ned, lata 055 krossas, plundra 055 och Sibiriska landsvagen. Notisen lydde sa: "Pa far

sedan saga att en olycka passerat. Hvilka alla den mellan Krasnojarsk och Irkutsk blef, ej langt
 
mojligheter instiilde sig icke, da fantasin engang fran staden Kansk i guvernementet Jenisejsk, ett
 
fatt spelrum. Viigen gick nu standigt nedat och kringresande • cirkussallskap ofverfallet af rofvare.
 
snart befunno vi oss pa sUit mark, dar sladan lopte Direktorn ihjalslogs pa stallet och tva akrobater er

fram (attare pa grasmattan. Dar stodo pelar hollo lifsfarliga sar. Darefter utplundrades alla de
 
lika stenar pa angen, hvilka i morkret sago ut som ofverfallna, hvarpa banditerna togo till flykten, med

spoken. Vi foro ni:imligen nu ofvel' en begrafnings fOrande sasom sina fangar tre' till sallskapet horande
 
plats, dit forntida folk, som fOr Uinge sedan bott sma barn." CIIOIIpb CHOIIpb! (Sibirien ar Sibirien)
 
har, gomt sina doda, och till hvilkas minne de upp sager sibirianarn, da han hor att nagonting sMant
 
rest dessa stoder. Hvar vi voro visste vi icke och har handt.
 
om vi engang skulle komma ut fran denna laby

rinth, var ocksa ovisst. Vagen gar an genom sko

gar, an genom dalar och slutligen ofver ett fait be

takt med idel rund kullersten. Slutligen resa vi
 
Iangs en lodrat bargsvagg, dar vi ara nagot skyd

dade fOr den alt mera tilltagande orkanlika stormen.
 
Utan att ana eller vaga hoppas nagonting sadant,
 
komma vi rakt in i en by. Vi klappa' pa porten
 
till en gard och bli snart inslapta i en varm stuga.
 
"Na, Matti, har ni lust att fardas pa bivagar annu
 
nagon natt?" fragade jag min klockare. "Nej; nog
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Saimka och gubbhemmet. 

Saimka kalla sibirianarna sina utgardar. Sa
dana eger enhvar nagot fOrmognare bonde." Rys
sarna bo i stora byar, som omgifvas vanligen af 
en inhagnad fOr kreaturen. Uingre bort hafva de 
sina akrar, ofta pi't ett afstand af tjugu varst. Da 
de komma att vistas en stor del af aret ute" vid . 
sina akrar, uppstar dar snart en utgard med alla 
nOdiga abyggnader. Vid dessa sina utgardar, som 
byggas savidt m6jligt vid nagon lofskog, tillbringar 
sibirianarn sina angeniimaste dagar. Da jag fra
gade den i Sibirien fOdde och uppvuxne finnen"Iva
now eller Saari, en son till min klockare, sam 
foljde mig till Finland, hvad han tykte om vart 
land och alt hvad han sett pa resan, sade han: 
"ingenting hal' jag sett, som jag skulle fOredraga 
framfOr val' saimka i Om-kolonin, ty dEm iir med 
sina h6ga bj6rkar, griisrika stepp och frodiga hvete
akrar det vackraste stiille i mitt tycke." Likviil 
hade han nog sinne fOr naturens skonhet, hvilket 
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ses diiraf, att han sade, da vi uppstigit i utsikts
tornet a Pyynikki och sago 6fver Nasijiirvi och 
Pyhiijarvi: "Nu kan jag fOrsta. hvarfOr de fran Fin
land fOrvista alltid HiI1gta tillbaka till sitt hem
land." 

Liksom a"dra sibirianare, sa harden finska 
pastorn sin saimka. Den iiI' beliigen sexton varst 
fran staden Omsk vid floden Om. Enligt fOrfatt
ning skulle finske pastorn fa jord af ryska kronan 
och efter manga omgangar och ihiirdigt paminnande 
diirom fick jag mig tillmiitt hundratjugu desjiitiner 
jord a sagde stiille. Af oViirderlig nytta iir detta 
stiille fOr den finska pastorn, ty dit kan han flytta 
ut till sommarn, da vistelsen i staden blir niistan 
odriiglig. I Omsk stormar det niira pa hela som
marn, i regeln fran kl. 8 f. m. till inemot kviillen. 
Sanden och dam met fran gatorna uppdrifves af 
vinden, sa att man iiI' i fara att fOrlora sina 6gon. 
Niistan hvarje sommar hiirja svarartade mag-epide
mier i staden. DiirfOr iir det med en viss Iangtal1 
man b6rjar viinta pa den tiden, da man far flytta 
ut till saimkan. 

Pa saimkan funnos inga abyggnader da jag 
tog emot den. Den fOrsta sommaren bodde vi i 
en kirgisjurta, som jag hyrde fOr sex rubel i ma
nad." Sedermera uppf6rdes diir abyggnader af alIa 
slag, till och med en viiderkvarn. 

EmedaJi< vi tillbragte vara angenamaste dagar 
af val' vistelse i Sibirien just pa saimkal1, sa vill 
jag beskrifva den och lifvet diirstades. 
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Val' saimka lag pa vanstra stranden af Om, 
ungefar tva varst fran den stora landsvagen emel
Ian Omsk och Tomsk. Steppen hal' en sa stark 
sluttning at floden till, att man fran vagen icke ser 
ens kvarnen, som dock ligger pa det hogsta stallet 
vid garden. Det ar emellertid en fOrman i Sibirien 
att vara sa dold som mojligt. En del af jordom
radet omflytes af floden r som gor en sadan bugt, 
att man med ett hundra famnars garde hal' inhiig
nat en udde om 50 tunnland. Denna inhagnad 
begagnas till beteshage och ang. Ty under de 
somrar, som nederborden ar riklig, kan man knap
past se ungboskapen dar den vadar i graset. Un
der torra somrar daremot kan man icke fa namn
vardt ho fran stallet. Den utom hagnaden beIagna 
steppen ar till sin areal ofver tvahundra tunnland. 
Jorden tilldelades mig mera efter ogonmatt, eller 
rattare, den af flo den omslutna udden togs als icke 
med i berakningen. Ofvel' alt pa egorna fins svart
mylla at en alns tjocklek och sedan darunder ett 
mergelblandadt leriager. Jag lat upploja 30-40 
tunnland aker. Emedan hvarken sten eller stubbe 
hindrar, sa gar det mycket latt att fa aker at sig. 
Dock fOrorsakade tata grasrotterna att upplojandet 
ar ganska tungt, ty fastan man fOrsta gangen blott 
skumplOjer, sa behofs det ett valgrutadt hitstpar fOr 
att fOrma draga plogen. Emedan jag sadde blott 
halften af akrarna arligen och hade den andra haif
ten i trade, Sa behofde jag till jordbruket blott tva 
par hastar. Akrarna vaxa utan att dikas eller godslas. 

Saimka oclt gllhbhtlllllUt". 

Af hOslag fOrsokte jag sa timotei och klOfver, men 
klofvern gick icke, ehuru jag fOrskaffade mig fron 
bade fran S:t Petersburg och Wernoi. Daremot 
lyckades det nagorlunda med timotei. Ingen elco
nomisk vinst hade man af jordbruket, ty spannma
len val' i ett lagt pris, men det val' vinning nog, 
att man kunde Mila nagra landsman i sitt arbete 
och att man icke behafde kopa den mat,· som at
gick fOr att fOda sina i fOrvisning stadda landsman, 
hvilka ofta besakte sin pastor. Emedan sadana 
kringstrofvande tinnar nastan bestandigt vistades 
hos oss bade i staden och pa saimkan och en del 
af dem voro gamla och orkeslasa, som behofde 
hjalp och stad, sa lat jag uppfOra ett gubbhem, 
med medel, som hopsamlades i Finland. 

Huru nadigt ett sadant hus val', fOrstas val, 
da man betanker, att de besokandes antal pa 
engang kunde uppga till inemot tio personer, af 
hvilka somliga voro blinda eller krymplingar. Fat
tighuset bestar af tva salar, en vid hvardera andan 
af byggningen, samt mrstuga och kak i midten. 
Den ena salen begagnas till boningsrum fOr gub
barna, som iiro intagna pa hemmet, och den andra 
till samlingslokal vid bon och Guds ords betrak
tande. Hal' hade de kringirrande alltid ett hem eJler 
en tillflyktsort fOr nagra dagar. Emedan man sjalf 
hade brodfOda att gifva dem, utan att behOfva kopa, 
sa val' de~' majligt att .utan nagon ersattning fOr 
brodfodan, haJla nagra krymplingar bestiindigt pa 
gubbhemmet, samt fOda nagon dag sadana, som 

235 



236 Sex ar i Sibi,-im. 

kommo fOr att gasta. Slutligen borjade de kring
irrande anse det fOr min skyldighet att underhalla 
dem nagon tid oeh manga arbetsfora sokte fa in
trade bfver vintern i gubbhemmet. Denna uppfatt
ning fOrsokte jag dock korrigera genom ganska tyd
liga andraganden, ty jag kom genom bitter erfarenhet 
att inse, till huru stort men for den goda saken en 
fOr Iangt gaende filantropi _kan leda. 

Intraffar torka, som ar den stOrsta fiende till 
jordbrukarn i Sibirien, sa ar all moda, som ned
lagts, lonlos. Da blir det kostsamt fOr pastorn att 
underhalla gubbarna pa hemmet oeh hjarta att ut
drifva dem darifran under dyr tid kan han icke 
hafva. DarfOr hafva de skarfvor ,. som medlidsamma 
manniskor i Finland offrat till gubbhuset i $ibirien 
varit behof1iga oeh karkomna, oeh behofver det
samma alt fortfarande vanner i Finland, om ',de 
hemlosa bJinda oeh krymplingar skola fa vistas i 
detta hem, som af barmhertighet ar uppfardt pa 
en stepp i fjerran Sibirien fOr deras skull. 

Jag sade, att vi tillbragt vara angenamaste 
dagar af var vistelse i Sibirien pa var saimka. 
Hvari det angenama i att bo 
stepp kunde besta, kan m'angen, 
pa en sadan ort, fOrundra sig 
ofta, att det ar omojligt att i 

ute pa en tradlOs 
som aldrig vistats 

ofver. Man sager 
ord atergifva hvad 

hjartat kanneI'. Skall man beskrifva hvad det aI', 
som fangslar en vid en ort eller skall man fOrklara, 
hvarfar man alskar just den flack af jorden, dar 
man tillbragt sina barndomsar oeh emottagit sina 

Saimka och !!ubblteJlllmt. 

fOrsta intryek, sa kunna orden fOrefalla en annan 
myeket alldagliga eller prosaiska, ehuru .de gamma 
en hel viirld af poesi fOr honom, som beriittar. Sa 
skall det kanske ga far mig, da. jag fOrsaker be
skrifva "hvari det angenama i att bo pa en tradlos 
stepp bestar". 

Kloekan ar fyra pa morgonen oeh solen bor
jar just belysa steppen, da. jag begifver mig ut till 
floden med mir:a gossar fOr att meta. Floden lig
ger spegelklar. Den klara ytan krusas endast af 
fiskarnas plaskande, oeh hela naturen, som annu 
iir likasom insvept i en morgonlinda, hailer just pa 
att vakna ur sin hvila. Da vi ga ofver den med 
saftig gronska betakta steppen, kunna vi ieke nog 
beundra dess skonhet. Daggdropparna likna miljo
ner diamanter, hvilka lysa an i en fargskiftning an 
i en annan. Mangfargade praktfulla blommor, som 
just appnat sina kalkar, da morgonsolen kastat en 
varmande strale ofver dem, pryda steppen, oeh den 
angenamaste blomsterdoft uppstiger fran jorden som 
ett omedvetet taekoffer fran skapelsen till skaparn. 
Jag kommer ihag en vaeker sommarmorgon da 

•	 mina gossar utropade i hanryekning: "kanner pappa 
huru skont det doftar." Vi skjuta ut Mten oeh 
fara ofver strommen till en liten holme, som ligger 
pa flodens motsatta sida. Dar aro vi liksom vid 
en vagg, hvarest ekot besvarar oss hvarje ord vi 
tala, ty strandenvar niistan lodrat oeh kanske hun
dra fot hog. Pi var Iilla holme hafva vi nigra 
pil- oeh videbuskar, samt en grasmatta. Steppvinden 
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ma bli huru viUdsam som haist, hal' arc VI 1 

la. Vi borja meta och draga upp den ena fisken 
efter den andra, ty utan en tamligen god fangst 
komma vi aldrig hem. Snart rakna vi de fan
gade fiskarna i hundratal. Ju battre det nap
par, dess ifrigare blifva vi, sasom det anstar riktiga 
sportsman. 

For att njuta af sommarns fagring i naturens 
skote kommer mamma med sin tjanstejungfru och 
hamtar med sig en matkorg och kastrull. Eld upp
gores och saval tevatten som fisk kokas, och en 
smakfullare frukost under gladare stamning ater in
gen i czarriket, - sa tro atminstone vi. "Holoi!" 
ropar nagon fran stranden. Hvem kan det vara, 
fOrundra vi oss ofvel', men snart komma gossarna 
hoppande af gladje och inberatta, att det ar "Saa
ren faari" eller min klockare Matti, som komlnit 
for att fiska med oss nagra dagar och "kayttamaan 
myllya" som han brukade saga. Sa fOrblifva vi 
pa val' holme tills pa eftermiddagen. Da den he
taste tiden gMt ofvel', vandra vi ut till akrarna fOr 
att se huru de vaxa. Det blir en promenad om 
tre kilometer innan vi hunnit Mver alt. Men lasa
ren skulie sannerligen icke glOmma denna prome
nad, om han varit med. For att icke blott sjalf 
vittna om steppflorans prakt, utan lata afven andra 
tala, vill jag anfOra tva fOrfattares beskrifning ofvel' 
densamma. Hvad Kennan sager om naturen i Si
birien ar sant, hvilket tyvarr icke kan sagas om 
mycket annat, som han berattar, hvilket jag dock 

Saimka oclt gubbhml1mt. 

af skal att hans bok ar fOrbjuden icke kan vidrora. 
Han sager om naturen mellan Omsk och Tjuka
linsk fOljande: "Det ar en kansla af Jattnad och in
nerligt noje man lamnar en by och far ut pa den 
vida rena och luftiga steppen, dar blommornas doft 
fyller luften, faglarnas jubel nar vart ora och den 
tjusade blicken an hvilar pa stora vidder af sam
metslenagrasmattor, an svafvar bort Mver boljande 
steppgras, i hvars fOrgrund otaliga vilda 1'0301', hvita 
tusenskonor, engelska hyacinter och morka liljor 
lysa emot den. Emellan byarna Krutaja och Kol
makowa foro vi Mver en stepp, som bokstafligen 
val' ett haf af blommor. Jag steg ur vagnen och 
stOrtade mig i denna doftande ocean fOr att njuta 
af stillhet och ensamhet. Pa min vanstra sida, pa 
andra sidan vagen, gick en sankning, som lang
samt hOjde sig och vid horisonten slutade med en 
bjorkskogs morkbla linier. Hela slatten, som hal' 
och dar afbrots af en liten sjo, val' betakt med 
sammetslent gras, bland hvilket massor af kor, 
oxar och far betade. Den hbgre belagna delen af 
den omgifvande steppen val' en blomstermatta af 
skona~ orangegula astral', flackiga liljor med starkt 
bojda blomblad, hvitkl6fver, tusenskonor, engelska 
hyacinter, spirea, luzern och egendomliga blommor, 
hVllka vaxte i langa, spada ax och liknade sma 
raketer, som steppens feel' sande upp. Den 01'01'

liga Ijumma lufte,p val' fyld af en egendomlig sot 
doft, som jag skulle vilja likna vid vild honung. 
Intet Ijud stOrde tystnaden pa den vida steppen 
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utom biens surrande, nagra syrsors regelbundna 
knarrande oeh en steppfalks klagande rop under 
flygten ofvee ett akermossbo. Det val' harligt att 
ligga utstraekt bland blommorna i graset, att se, 
hor a oeh andas." 

En annan resande, engelsmannen Lansde.ll, hvil
ken skildrar alt sanningsenligt, hvad som lases i 
hans bok, beskrifver steppen salunda: "Resan till 
Barnaul visade oss skonheter i fraga om utsikter 
oeh vegetation, hvarpa vi ingalunda vora beredda. 
- - Vi reste Mver boljande slatter oeh de re
sande, som fardas vidare sbderut till Biisk oeh dar 
bortom, narma sig de myeket omtalade oeh hogst 
sevarda trakterna vid Altai-bergen. Vaxtligheten 
mellan Tomsk oeh Barnaul val' anmarkningsvardt 
vaeker oeh ju langre vi kommo soderut, ju prakt
fullare blef den. Myeket af traktens flora var ass 
bekant, men vi sago afven en hel hop trad, buskar, 
vaxter oeh blommor, som vora nya for oss. -
Bland varblomman saknade vi gullvifvan, eller Kan
ske vi fOrbisago den, men violer funnos, afvensom 
borstnejlikor, tusenskonor, blakloekor, yppiga kamill
blommor, vilda rosor, crocus, angsnejlikor oeh manga 
andra. Falten Iyste bokstaOigen blaa af fOrgat mig 
ej. Vi upptaekte afven pa denna resa en fOr mig 
ny planta, som vaxte i ofverOod, med orangefargade 
blommor, nagot liknande smorblommor, men myeket 
stOrre. Oster om Tomsk sago vi stora, rbdaliljor, 
som anses fOr en raritet i Englands tradgardar, 
men som har vaxte vilda. .Afven fans dar stora 
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massor af roda blommor, som myeket liknade 
pioner. " 

Alt hvad hal' blifvit sagdt om steppfloran emel
Ian Tomsk oeh Barnaul, kan tillampas pa najden 
kring Omsk. Jag vill blott ytterligare tillagga, att 
Oere fOr 055 obekanta blommor vaxte vilda pa var 
saimka, hvilka genom sin finhet varit till prydnad 
i hvilken tradgard som halst. Men vi betraktade 
pa var vandring ieke blott de vilda vaxtcrna, utan 
hufvudsakligen de odlade. Fran potatis- oeh roflan
derna ga vi att bese huru det hvita turkiska oeh 
kinesiska hvetet frodas. Jag hade satt hvete at 
fyra olika slag, som jag under arens lopp fOrskaf
fat mig fran olika orter. Hostrag, sommarrag, korn, 
hafra oeh arter, af alla dessa slag hade vi utsatt 
oeh sommarn 1889, som val' regnig oeh gynnsam 
fOr vaxtligheten, skordade vi omkring fyrahundra 
tunnor spanmal. Kvallen instundar oeh arbetarena 
jamte skyddslingarna a gubbhemmet samlas i salen 
till aftonbon. Aftonsolen har redan sjunkit vid ho
risonten, men lange sitta vi bakom val' torfbygg
ning vid stranden af Om oeh in'andas den latta 
steppluften. 

Men ieke blott kirgiserna, som hojtande pa 
den motsatta stranden af Om drifva sina hiisthjor
dar till floden for att drieka, utan oek vltr nattvakt, 
som promenerade af oeh an med bbssa pa axeln, 
paminner oss om, att vi nu befinna oss i Sibirien. 
Ja, det val' visst pa en t1'adlOs stepp i Sibirien dar 
vi vistades, men den fangslade oss sa, att jag 
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• 
mycket val begriper, huru en finsk tjansteman i 
Helsingfors, som skactat dagens !jus och uppvllxit 
pa Oralska steppen, kunde saga: "DarfOr att jag 
blef sliten darifran, kanner jag mig blatt som en 
half manniska." 

XXIII. 

Kirgiserna. 

Detta herdefolk, som bekanner sig till den mu
hamedanska Jaran och som hor till de turkiska fol
ken, bebor en stor del af mellersta och vastra 
Asiens hogland. Staden Omsk ligger pa gransen 
till kirgisersteppen, men nordligare stracker sig icke 
hailer deras boningsplatser. I Omsk ser man dem 
alla dagar och alla tider af aret, men isynnerhet 
infinna de sig talrikt till marknaden fOre jul. Da 
ser man 1l1nga karavaner bestaende af flere tiotal 
kameler, som fOra produkter till den europeiska 
marknaden fran den inre kirgissteppen. 

Sommartiden har jag ofta besokt kil'giserna i 
deras aul (by). Detta har varit mig lagligt, eme
dan de alla somrar sla sitt lager under vardelen 
af sommarn pa motsatta stranden af Om, midtemot 
den at finska pastom af kronan till bostalle gifna 
jorden. Ifrai1 var bostad hafva vi utsikt ofver hela 
auln. Mot den bhl stepphimmeln teckna sig deras 
pa den hOgastrar..den till ett fyratiotal uppgaende 
jurtor helt fanmstiska; synnerligen ar detta fallet 
under de halfdunkla sommarnatterna. Sorlet fran 
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deras lager, balandet och brakandet fran deras tu
sende fa och far, det klangfulla harda frammande 
spraket; aIt detta paminner om, att man befinner 
sig i kretsen af ett asiatiskt herdefolk. Det ar latt 
att knyta bekantskap med dem. Tyvarr bli de 
snart nog sa bekanta, att de genom sin efterhang
senhet blifva besviirliga. Da de sedan horde, att 
vi snart ville liimna orten, hafva de haft orsak att 
infinna sig for aU klaga Ofver att vi, "deras fOr
namsta bekanta", sa snart skola lemna demo Med 
detsamma har det naturligtvis varit Higligt,. att lana 
pa langlanet ett eller annat, sasom t. ex. nagon 
kopek penningar etc. 

Sommarn ar fOr alia manniskor den glada ars
tiden, men isynnerhet ar den det fOr nomadfolken, 
som bo i sina talt. Farnojd sitter da afven kirgi
sen framfOr dorren till sin jurta och betraktar sina 
hjordar, som ga och beta pa den oofverskadliga 
steppen. En stOrre njutning kanner han ej, an 
den aU fa siUa i ro och dricka den fOr honom sa 
ovarderliga kumissdrycken, som hans fOljeslaga
rinna eller fOljeslagarinnor bereda at honom af sto
mjolk. AU hans' barn springa pa steppen nakna, 
svartbranda af solen och smutsiga, det stor ho
nom ej i hans ro, och onOdiga bekymmer fOr 
den kommande vintern fOrma ej fOrjaga det fOrnojda 
leendet, 'som praglar hans godmodiga, breda ansigte. 

Mat'lgen gang har jag med min familj rott of
ver flodenOm och under en varm och solig som
mardag styrt kosan till kirgisauln. Var goda van 
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Wecktur-Gan hafva vi da funnit siUande fOrsankt 
i till utseendet atminstone djupsinniga spekuIationer. 
Man rna nu fOrebra dessa sina vanner fOr Iwad 
som halst annat, men fOr ogastvanlighet kan man 
icke tadla dem. Pa det hjiirtligaste valkomnar kir
gisen sin gast eller van, kramande dennes hand 
med bagge sina enligt deras satt aU hiilsa. Ku
miss, som forvaras i en af raa hudar sydd sack, 
skakas duktigt om och serveras fOr gasterna i smaa 
tradkoppar. Men fOrr an man hunnit tOmma en kopp, 
har ryktet om aU frammande kommit till auIn spri
dit sig, och snart betraktas man af ett halfthundra 
leende sneda agon. Gar man sig madan att skaka 
hand med en hvar af dem, sa far man hora hviskas 
"ett praktigt harskap det dar", eller nagot dylikt. 

I en aul fins det jurtor af aHa kvaliteter. De 
rika besta sig jurtor af finare och dyrbarare fiIt, 
de fattiga daremot fa noja sig med jurtor af grof 
harfilt. Pa utanskriften af mangen jurta ser man, 
aU den varit utsatt fOr steppsolen redan i tio som
rar. For en mcdelmattig jurta bctal~s det i hyra 
6--10 Rub. i manaden. Jurtornas pris varierar 
fran 100 till 400 Rub. V[tr rikaste van och granne, 
en viss sultan Ustan-Bek, har tre jurtor, hvilkas 
yarde sammanlagdt Ofverstiger 1,000 Rubel. Han 
har ocksa annan formogenhet darefter. Sa t. ex. 
har han en tabun (hjord) bestaende af ieke mindre 
an ff:'fJ hastar. Dil. man trii~er in i hans jurta, sa 
hapnar man afver den prakt, som moter agat. 
Med dyrbara mattor oeh granna sadlar aro jurtans 
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vaggar garnerade. Afven den iore delen af jurtans • 
golf iiI' betiikt med dyrbara mattor. Da val' van 
Wecktur-Gan fOrde oss in til1 denne magnat, utan 
aU upplysa oss om, att han forde oss til1 en sul
tan, som vid kroningen i Moskva representerat kir
giserna, S~l funno vi ass vid intradet nastan gene
rade. Den artige varden, en medelalders man, med 
ett oppet och hyfsadt utseende, bad ass stiga hOgre 
upp och framsatte stolar fOr ass. Kirgiserna sitta 
annal'S liksom lapparna pa sina korsslagna ben. 
Sultanen fOrestiilde ass fOr sin hustru, en oster
landsk skonhet, och sin adertonariga son. Denne 
varden resligaste och vackraste kirgis jag nagon
sin sett. mtde fadren och sonen vora kliidda i 
tanga, fina kappor samt dyrbara kalotter. Viirdin
nan serverade oss kumiss i kinesiska koppar, hvilka 
till storleken vora afpassade efter hvad man trodde, 
aU en hvar skulle fOrma fOrtara. Om vi an vid 
ankomsten kande ass litet besvarade ofvel' att 
obedda hafva gjort intrang i en hofdings jurta, sa 
voro vi efter afskedet dock fast beslutna att efter
komma Ustan-Beks vanliga inbjudning til1 del'as 
fest; hvilken fest jag dock val' fOrhindrad att of
vervara. Detsamma val' ock fallet med ett brollop, 
till hvilket vi voro inbjudna. 

For att gifva liisaren en bild af kirgisernas lif 
saval sommar- sam vintertiden, viII jag lata fOljande 
berattelser, af hvilka den fOrsta fOrut varit publice
rad i en tidning, hal' inga. 

E,. natt 1Ios ki"gist1'lza. 

En natt hos kirgiserna. 

Da man betraktar miinskligheten, som 1'01' sig 
pa gatorna eller pa salutorget i Omsk, sa finner 
man ansiktstyper, sam mycket afvika fran de eu
ropeiska folkens. Man hal' hal' fOr sig ett mongo
liskt folk. Dessa korta, men starkt bygda manni
skor, sam med sina krokiga ben och sin vaggande 
gang fOrI' ada, att de aro mera hemmastadda i sa
deln an pa marken, hora till den stora kirgisstam
men, sam bebor steppen soder och sydvest om 
Omsk. Da man genom handel kommer standigt i 
beroring med dessa steppens saner, sa uppstar 
liingtan att med egna ogon se, huru de hafva det 
i sitt hemlif diirborta pa de iindlOsa stepperna. 
Drifven af en siidan kiinsla, beslot jag en vacker 
sommardag ar 1886 att fara ut till en kirgisaul, 
sam Jigger sextio varst fran Omsk. Pa viigen till 
aulen motte jag en fOrmogen kirgis, sam, da han 
horde Iwart jag iimnade mig, vanligt inbjOd mig 
til1 nalten til1 sin jurta. Emedan han nn val' pa 
vag med en slagtare fran Omsk tin sina hjordar 
fOr att ~alja nagon oxe, S~l fortsatle jag fOljande 
deras anvisning vagen till aulen, dar jag snart fann 
Iskaks jurta. Iskak hette namligen kirgisen. 

Inom aulen, sam bestod af ett par tiotal jur
tor, blef det lif och rorelse, da en frammande herre 
kom til1 dem, ty ~tta handel' ej alia dagar. Till 
och med de has muhamedanerna undandolda kvin
noma tittade nyfiket fran jurtdorrarna. Jag blef 
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snart omringad af en skara nyfikna askadare, hvilka 
likt stora barn stodo dar smaskrattande. Deras 
mullah tog till och med frimodigheten till sig och 
triidde mig sa niira, att han kunde med handen 
vidrora min klockked och smalog at den vid keder.! 
hangande kompassens oroliga darrning. En pjes, 
som synnerligen tykt'es falla dem i smaken, var 
min finska puukko och slida. Den beundrades af 
hvarje nykommande, men nagot, som kirgiserna ej 
tycktes marka, beundrade jag, namligen den taf1a, 
som lag fOr mina ogon. Den roda sommarsolen 
kastade sina sista stralar Mver den mangfargade 
steppen, och da man sag de ofantliga boskapshjor
darna och herdarna sittande utanfor sina tiilt, sa 
tykte man sig i ett nu vara Wrf1yttad till patriar
kernas dagar och skadade i inbillningen huru fader 
Abraham hade det hos sig, da han satt utanf6r 
sitt tjall i lunden Mamre. Sedan jag en stund be
traktat taf1an och i min tur utgjort fOremal for ny
fiket beskadande, fick jag god anledning att trada 
in i jurtan, ty Iskak och slagtaren kommo till au
len i detsamma. 

Till sin form liknar en kirgisjurta ett getingsbo. 
Innanredet utgores af trad, hvarpa filtarna spannas 
och hvilka aro konstigt bojda, och vid hvarandra 
hopfiistade. Da en jurta flyttas, tagas fOrst filtarna 
ned, som i viss ordning aro lagda, en hvar pa sin 
plats; sedan plockas triivirket ned och alt forslas 
sedan latt pa en karra. Iskaks jurta liknade de 
andra i bfrigt, utom att den val' nagot sWn'e och 

.£7, nat! hos kirgiserm'. 

rikare utsmyckad. I medelpunkten af jurtan val' 
eldgropen som motsvarades af rokhal i taket. Vag
gen midt emot dorren val' prydd med brokiga mat
tor och rundtomkring vid viiggarna voro placerade 
grant beslagna kistor, i hvilka familjens egendom 
fOrvarades. Jag bjods att stiga upp sa hOgt som 
mojligt, och efter nagon tvekan gjorde jag sa och 
satte mig pa en matta. Stolar eller bankar fOre
komma ej i en jurta. 

Solen hade gatt ned och nu kunde kirgiserna 
borja ata och dricka utan att sara sina samveten. 
Det val' namligen just om deras stora fasta, rama
dan, da de ingenting f6rtara fran solens uppgang 
till dess nedgang. Husbonden, som tagit plats 
bredvid mig, lat bjuda sig en skal kumiss, och se
dan han tomt den, liit han bjuda oss, sina giister. 
Under kviillens lopp dnlck jag en par skalaI' af 
sagde dryck, men husbonden Wmde val sina tiotal. 
Kumissen, som ar en alsklingsdryck, ja en helig 
dryck hos kirgiserna, beredes af stomjolk, som om
skakas och klappas i liidersackar. Dennn dryck 
smakar ungefiir som nagot sur kiirnmjolk och be
sitter en besynnerlig kraft. Om' en svagare person 
dricker diiraf en f1aska, sa iir det svart fOr honom 
att sta pa sina ben, ty sa "gar den i alia lemmar". 
En magrare person kan pa nagon vecka tilltaga 
otroligt i fetma, om han dricker nagra flaskor ku
miss dagligen. ~iinniskor med svagt brost resa 
langa vagar for att fa dricka kumiss pa kirgisstep
pen. Ofta atervanda svart angripna patienter till 
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de sina friska och raska efter att hafva bott en 
sommar i jurtan med kirgiskost. Den motvilja man 
kanner fbrst mot att dricka stomjolk fbrsvinner 
snart och man finner ingen mera laskande dryck 
en het sommardag an ett glas kumiss. Kumissen 
ar icke bemsande som t. ex. airan, hvilken kirgi
serna afven fbrsta tillreda af jast stomjolk. Annars 
aro kirgiserna ett nyktert folk, som sallan eller al
drig dricka sig fulla. 

Sedan vi druckit vart kumiss, och den afven 
hal' i bruk komna samovaren blifvit anlitad, in
tradde ett tiotal manspersoner i jurtan, bland dem 
afven mullahn. Efter dem intradde en man, ledande 
ett fiir, hvilket han troget holl i nacken, medan' 
han oafbrutet stirrade p{\ husbonden. SlutIigen gaf 
denne en vink med handen, hvarvid mullah upp
steg, framdrog en Imif och gick till faret. Blodet· 
hordes stromma i en i golfvet gjord grop, offret 
var fullbordadt och jag var upptagen genom denna 
handling som gastvan bland dem. 

Efter denna ceremoni fOrskingrades fOrsamlin
gen och snart hOrdes slagtaren i allskons ro draga 
langa timmerstockar. Jag lutade mig val mot min 
kudde, men ingen blund bvarken sokte eller fick 
jag den natten imina ogon. Ett stycke fran oss 
hade varden intagit en halftliggande stallning och 
vid hans fOtter satt hans hustru. Han tyktes 
skiimta med henne, och engang skot han henne 
undan med sina fOtter och sade: du blir gammal, 
jag maste skaffa mig en ung hustru. Ehuru detta 

En 'tatt hos kirgistrna. 

val' ett skamt bland ett halfvildt folk, kunde jag 
vid lampans sken urskilja, huru pinsamt intryck 
dessa ord gjorde pa hustrun. Hon visste att hen
nes man och herre kunde gora sa, nar han ville, 
utan att hon hade nagon ratt att hoja sin rost dar
emot. Lange lag jag fOrdjupad i tankarna pa hum 
nojda och glada vara kvinnor inom kristenheten 
borde skatta sig. Ty dar erkannes hennes person
lighet samma hoga varde som mannens och inom 
iiktenskapet har hon samma ratt att ensam ega sin 
mans karlek och trohet, som han sin hustrus. 

Midnattens timme var redan inne, men inom 
kirgisaulen radde fullt lif och varksamhet. Sma
ningom fyldes var jurta af karlar och desse slogo 
sig i par ringar kring eldstaden. Det under tiden 
kokta faret inbars ostyckadt pa ett trag. En latt 
hand vidrorde mig och bad mig deltaga i maltiden. 
Man skar at oss nagra stycken kott och stalde det 
pa ett fat, hvarifran vi, fOljande de andras exem
pel, togo fOr oss, begagnande dar,:id ej andra vark
tyg an vara fingrar. Fore maltiden hade alia varit 
i tilWilie att tvatta sina hiinder, darom hade betja
ningen dragit fOrsorg. Inga knifvar, gamar eller 
skedar syntes till, icke hailer hade man nagot brod, 
ty akta kirgiserna bruka det icke. Kottet, som 
lramsattes, var ovanligt valsmakligt. Kirgiserna be
sitta en konst att val" amatta farkott, som ingen 
annan civiliserad nation eger. Som sagdt, med 
vara fem grepo slagtaren och jag an kottstycken 
och hade jag troligen burit mig mycket tolpigt at 
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utan slagtarens unclervisning. Det hoI' namligen till 
saken att en "fornamare man", sade han, icke gna
gar alit kott fran benet, utan sedan han nagot atit 
daraf, bOr han racka det at nagon, som sitter i 
ringen bakom honom. For att visa mig belefvad 
gjorde jag naturligtvis sa och mina nya gastvanner 
grepo begarligt an de stycken, som jag rakte at 
dem. Man kringbjod Mven spadet, hvari faret blif
vit kokt, men jag hade ingen lust att dricka daraf. 

Faret val' snart med halsa fOrtardt och nju
rarna blott lago kvar pa ett fat. En betjant eller 
"kypare" skar dem i stycken och artigare an de 
europeiska kyparena inpraktiserade han med sina 
fingrar at Iwar och en rakt i munnen den h9nom 
tillkommande anparten. 

Siagtaren sade upplysningsvis at kirgiserna: 
"sa hal' plagar man icke. gora hos 055." Efter 
maltiden aflagsnade sig den ene efter den andre 
och fOljande slagtarens exempel lade jag mig fOr 
att erhalla nagon hvila. Husbonden och vardinnan 
sutto annu vid ett sitt sjuka barns badd, och 1'0
rande val' det att se, huru den bruna kirgisen med 
karlek smekte sin sjuka son. Annu val' det ej slut 
med frammandegangen, ty starka hofslag hordes 
dar utifran och en frammande kirgis inkom, som, 
efter vaxlad halsning med husbondefolket, begynte 
ett samtal med husbonden pa kirgisiska, hvaraf jag 
ingenting forstod. 

Men sasom det tillgick hal', tiinkte jag for mig 
sjalf, gick det troligtvis till pa Jobs tid, ty turvis 

Hos kirgiserna om v;"te,.". 

talade framlingen och husbonden, hallande langa 
andraganden, hvarunder den andra satt idel ora. 
Att vardinnan noga foljde med samtalet, syntes af 
hennes lifliga minspel; men hon hade den gaJvan, 
som mangen af hennes europeiska systrar kunde 
afundas henne, hon kunde tiga. Slutet af fOrhand
lingal'lla blef, att den frammande mannen tog ett 
papper fran sin ficka, hvilket han gaf at varden, 
tog afsked och for sina farde. Dagen borjade re
dan randas, tre sadlade .hastar leddes till jurtdorren, 
Iskak, min beledsagare fran Omsk och jag svangde 
055 i sadeln och redo ut i den tidiga morgonstun
den fOr att bese ett landtstalle, som big nagra varst 
darifran vid floden Irtisch. Vid afskedet fran kir
gisjurtan hade jag ej hjarta att medtaga den af 
dem sa hogt varderade puukkon med sin sHda, 
utan gaf jag den till minne' at vardinnan i jurtan, 
som med ett utrop af gladje emottog densamma. 

. Hos kirgiserna om vintern. 

De flesta ::if Omsk-borna kanna till kirgisel'llas 
lif om sommarn, daremot aro hogst fa af dem fOr
trogna med deras vinterlif. 'I'roligen skulle jag 
aldrig kommit mig ut till dem pa denna arstid, hade 
icke en handelse gjort det. Kirgiserna, som om som
mal'll bo) jurtor pa den o~'pna steppen, flytta till 
vintern in i skogar eller di:Uder, dar de aro skyd
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dade fOr de kalla vindarna. De uppfOra dar at sig 
hus af torf oeh flata af vide skjul fOr sin boskap. 
Till en sadan by var det som jag reste i sallskap 
med en engelsk dam, miss Kati Marsden, som ar 
1891 reste genom Omslt pa vag till Kamtsehatka, 
dar hon ville lara sig kanna de spetelskas tillstand. 
Lasaren har troligen genom tidningarna gjort bekant
sImp med sagda dam, som eHer sin hemkomst fran 
denna resa hade fOretrade saval hos engelska drott
ningen som oek hos prinsessan af Wales. Enligt 
de senaste underrattelser, som jag sett om Kati 
Marsden, var hon stadd pa en resa till Amerika fOr 
att genom faredrag samla medel till inriittande af 
hospital for spetelske pa Kamtsehatka. Under sin 
vistelse i Omsk besbkte denna dam oss nagra gan
ger oeh yttrade engang sin onskan, att fa se huru 
kirgiserna bodde. Da jag hade nagra bekanta kir
giser, sa Ofvercnskommo vi att gora en utfard till 
deras by, Som lag trettio varst fran Omsk. Men 
vart fOretag aflopp ieke sa stilla oeh obemarl<t, Som 
vi tankt oss det. Dagen forr an utfarden skulle 
ske infann sig polismastarn hos mig oeh sade,' att 
han kom pa uppdrag af generalguvernoren for att 
hora hvart vi ville fara. Detta allt far att de skulle 
kunna oa farhand underriitta kirgi~erna om d~t fOre
staende besoket i deras aul. Efter nagra tim mar 
infann sig generalguvernorens kirgisiska tolk, Oblai 
Hamow, samt tillkannagaf att han fatt order att 
foIja med oss som tolle Med honom kommo vi 
ofverens att han oeil jag slmlle aka tillsarnmans oeh 
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miss Marsden med sin fOljeslagarinna 1 en annan 
slade. Redan kl. nio fOljande dag infann sig Oblai 
Hamow hos mig, men vi vantade nara en timme 
fOrr an Miss Marsden ankom. Hon hade blifvit 
kuskad af en full skjutskarl, som pastod sig veta 
hvar jag bodde, kring hela staden. Hon var slut
ligen tvungen att vanda sig till britiska bibeldepon 
oeh fide sedan darifran en, som lotsade henne till 
mitt kvarter. Damf drojsmalet. Hvardera sliiden 
var fOrespand med tre hastar, oeh mcd god fart 
bar det af ofver den tjugufem varst vida skoglosa 
steppen som skiljde oss fran den skog, dar kirgis
auln var belagen. Vid skogsbrynet var en kirgis 
oss till motes ikladd en brokig, lang paleta, tillsluten 
med ett med silfver beslaget. balle. Han sprangde 

. af fOre oss i sin granna sadel till auln. Vi stan
nade utanfOr min van Ustan-Beks stuga, som till 
en del bestod af trad oeh till en annan af torr. 
Bade fadren oeh sone? voro vid ingangen oss till 
motes oeh valkomnade Oss. Men ieke blott desse, 
ulan alia de farnamsta kirgiserna i autn, uppgaende 
till ett tjugutal karlar, vorO tillsttidcs i sina hogtids
drakter for att emottaga frammande. Sultan Ustan
Bek oeh hans son voro ildildda l{lnga roekar, ieke 
olika vara slafroekar, hvilka voro kantadc med 
guldgaloner. Pa sina kortklipta hufvuden burG 

! 
d~ kalotter med rika guldbrodericr. Sedan vi hiil
sat pa vardinnan, bjodos vi pa teo Darp{l gingo 
vi ut fOr ?-tt beskada autn, som bestod af ett par 
tiotal torfhyddor, till en del grafda ner i jorden. 

..~. 
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Dock kunde man marka afven har, att den arabi
ska eller, om jag sa rna saga, den muhamedanska 
stilen fOresvafvat byggmastarena vid uppfOrandet 
af dessa enkla boningshus. Den ena andan af hu
set bestod af en rund, jurta liknande byggnad, 
hvartill sedan fogats en smalare rektangellik flyge\. 
Dessa jordstugor aro ganska varma, ty vaggarna 
aro par alnar tjocka. Alia stugor i byn vora ren
sopade och af kalfvar och far sag man inga spar 
nu i deras boningar. Under natten hade kirgiserna 
uppslagit en jurta, hvars vaggar de prydt med alla 
slags granna fOremal, fOr att engelskan skulle f£t 
ett begrepp om deras sommarlif. Sedan vi beska
dat Ustan-Beks boskap, atervande vi till hans bo
stad eskorterade naturligtvis af en hel skara kirgi
ser. Har begynte nu miss Marsden upphandla 
hvaljehanda slags kirgisiska fOremal och kliider, af 
hvilka hon erhbll en ratt vacker samling. Friim
mandena till iira sjbng den unge Ustan-Bek under 
det han ackompagnerade sig med ett balalaika lik
nande instrument, en sang, som kirgiserna sade, 
att man sjunger blott sina fbriildrar eller Mgt upp- . 
satta frammande till ara. Under tiden voro kirgi
siskorna upptagna med kbksbestyr i ett angransande 
rum. Vi tittade in dit, men matlagningen tyktes 
tillga pa ett i ordets fulla bemarkelse sagt hand
gripligt satt, ty sasom fbrut antydts bruka kirgi
serna ingen gaffe\. Miss Marsden sade darfor: "det 
ar battre als icke se", niimligen huru redningen 
sker. Snart inhamtades den tillagade maten, som 
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bestod af kokt hast- och farkott med risgryn. Som 
en synnerligen stor liickerhet serverades den fran 
hjartat utgaende stora blodadern af hiisten. Tol
ken Oblai Hamow, som var fOdd kirgis, liit sig Hi.c
kerbitarna viiI smaka, men miss Marsden med sin 
fbljeslagarinna och jag hbllo oss till farkottet. Pa 
min fraga om hastkbtt ar lika sa smakligt som far
kott, fick jag af Oblai Hamow fOljande besked: 
"Hastkottet ar mycket smakfullt, men nog iir far
kottet afven godt." MflJtiden fOrsiggick pa mera 
civiliseradt satt och ingen annan af kirgiserna i 
auln iin husbonden del tog i densamma. Vara kir
gisiska drabanter sutto alla pa golfvet med kors
slagna ben under sig samt fbljde med begiirliga 
blickar hvarje bit, som vi liito fbrsvinna. 

Hjiirtligt togo de vid var affiird afsked af oss 
alla, men dock sag jag att deras blickar hvilade 
med en innerlig tillgifvenhet vid tolken Oblai Ha
mow. I deras blick liiste man tydligen att de 
Hi.n kte: "han iir anda en af de vara". Denne var 
annars bordig fran Semiretsinska oblasten och en 
brorson till den sista sjalfstandiga kirgissultanen. 
Bland annat berattade han fran sin hemort, att det 
finnes darborta i biirgen inskriptioner, som ingen 
kan lasa. Da vi sutto i sladen pa vag hemat, sa 
uttrykte Oblai Hamow sin stora belatenhet med 
kirgisernas upptradand~ vid tiIWi.llet, samt tykte, att 
de hade det ratt bra i auln. Ehuru de fOr tillfiillet 
val fOrsokt dolja bristerna, sa kunde det icke undga 
mig att ~~rka det kirgiserna fingo draga svaltremmen 
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duktigt till am vintern. Detta sag man redan pa deras 
hull. Has min van Wektur-Gan, sam jag vid tillfallet 
besokte, var det sa torftigt, att han icke hade ett glas 
te att bjuda. Men am sommaren hade han diiremot 
20-30 stan att mjolka och drack kumiss dagen am, 
sa att han var rund i ansiktet sam en full mane. 

Likasa tarfligt sam manniskorna hade det, hade 
afven djuren. Ute pa steppen sokte deras hast
hjordar sin foda under snon, sam de bortkrafsade 
med sina hofvar. Sedan hastarna fOrst bearbetat 
snon, fOljde faren tatt i deras spar for att uppsamla 
de grasstran, sam kvarblifvit efter hiistarna. Rege
ringen' hal' forsokt fa dessa kirgiser till jordbru
kande och hal' darfOr inrattat nagra jordprukssko
lor, men utan nagon namnvard framgang. Emel
lertid iiI' jag fOr min del af den tanke, att det ej 
yore sa svart att fa dem dartill, blatt man ginge 
pa ett praktiskt satt tillviiga. Ett sactant siitt Yore, 
att siinda en karl med plog till deras by. Denne 
skulle inlara bade' hastar och karlar att arbeta med 

. plogen, samt besa riagon desjatin jord gemensamt 
at byn. Sedan de engang fatt skarda, sImile de 
nag snart borja bebruka jorden. Min van Wektur
Gan bad mig att sanda min karl med plog till deras 
by fOr att ploja och sa at honom ett· stycke jord, 
men jag behOfde mitt folk sjalf och kunde saledes 
icke villfara hans begaran. For styrelsen diiremot 
yore det latt att efterkomma en sadan onskan, och 
skulle fOrsoket Iyckas, sa yore ett start stcg fOr 
Sibiriens framatskridande taget. 

XXHr. 

Sista bes{5ket i Om-kolonin och afskedet fran 
gubbhemmet. 

Under vintern och va.ren 1891 besakte jag fOr 
sista gangen kolonierna Bugene, Bojarka och Rysch
kowa och tog da afsked af demo Narmast mig 
am hjartat hade Om-kolonin dock stiidse legat, dels 
diirfOr, att dar bodde de flesta fran Finland depor
terade landsmiin, dels ock fOr att min viirksamhet 
dar haft den stOrsta. frukt. Nagon vecka fOre var 
afresa fran Sibirien reste vi, hela familjen, med egna 
hastar dit ut och vistades da nagra dagar dar. Pii. 
sondagen hall jag. min afskedspredikan i den nya 
kyrkan, sam viiI Hinge redan begagnats till guds
tjanst, men fOr nagon tid sedan blifvit fiirdigt in
redd och malad invandigt. Dagen var allvarlig bade 
fOr menigheten och fllig. Hvad som da kandes 
och sades, hOI' icke hit. Daremot liimpar det sig 
att beratta nagot am en fest, sam vi tirade dagen 
fOre Val' afresa fran kolo'nin; jag menar nykterhets
fOreningens arsfest. Likasom aret fOrut, firade vi 
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denna fest afven nu i en IOfskog invid £loden ett 
stycke fran byn. I hogtidlig procession, med en 
flagga och tva spelman i spetsen, ffigade fOrenin
gens medlemmar och inbjudna gaster genom byn. 
Bland gasterna befunno sig tysk-Iettiska pastorn, 
som nyligen anlandt till Sibirien och estnisk-leUiska 
skolmastarn. Pa festplatsen hade man uppstalt en 
talarestol, som man hopflatat af grona bjorkkvistar, 
och som liknade en prediksstol. I denne uppsteg 
jag och hol1 ett langre tal for den stora folkmassan 
af tinnar och ester, som samlats hit. Hvarken kan 
jag for utrymmets skul1 anfora el1er kommer jag 
ihag hela fOredraget, dock vill jag stiillvist atergifva 
detsamma emedan fOredraget torde berora nagra 
fOr lasaren obekanta saker. "Dyre vanner! Da vi 
nu samlats att tira nykterhetsfOreningen Aamurus
kos andra arsfest och detta afven iir den sista gi'm
gen, som jag deltager i dess fest, sa ma det ti1la
tas mig att kasta en aterblick pa den tiden, som 
jag varkat ibland eder. Huru elandigt tillstandet i 
eder by var, da jag fOr sex ar sedan kom hit ut, 
det veten i sjiilfva, utan att jag behofver beskrifva 
det. Men tll1atyn mig dock aU draga en paral1el 
mellan forr och nu. Da bestod byn af nastan lika 
manga familjer som nu, men huru mycket hal' 
icke byn vunnit redan i hvad dess utseende betraf
far! Den ena nya byggnaden har uppstatt efter 
den andra i stallet for jordkojor. Pa den tiden 
fans det icke mer an tre a fyra gardar, som hade 
akerbruk. Alla andra fortjanade sitt lifsuppehal1e 
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genom aU fara ut till ryska byar pa arbetsfOrtjanst, 
att icke namna om dem, som foro dit for att stjala. 
Numera torde det icke tinnas i hela byn mer an 
tre a fyra hushall, som icke hafva akerbruk. Forr 
var krogen med sin skylt det f6rsta och viktigaste 
huset i byn. Nu ar det kyrkan med siU kors och 
skolhuset, hvilka aro de byggnader dit menigheten 
samlas i stallet fOr till krogen. Fordom IOnnkro
gades det i hvart annat hus. Nu iiro de hus un
dantag, dar brannvin ens fOrekommer. Forr sag 
man druckna, trasiga gestalter ragla bestiindigt pa 
gatan, nu hafva dessa fOrsvunnit. I hafven sjalfva 
sagt, alt stiimningen bland den fallna hopen och 
drinkarena i kolonin blef sadan som i en sparfflock 
da hoken slar ned pa den, da jag med allvar bOr
jade kampa mot de harskande lasterna. am ock 
fOrandringen till det biiUre borjade da, sa vill jag 
dock oppet tillsta,intet hade jag kunnat utraUa, 
hade icke Gud bOjt, edra hjartan till ifver att del
taga i rensningsarqetet. NykterhetsfOreningen har 
varit min basta och enda hjalpare i aU omskapa 
fOrhallandena. Ty" alt hvad jag uppbyggt under 
min harvaro det nedref branvinct under min fran
varo. Nykterhetsforeningens medlemmar hafva vi 
aU tacka for, aU tjufgods icke mera hemtas till 
byn, aU tjufvarna ic~e hafva ni'lgot medhall samt 
,aU de begynna f6r~vinna. Det ser ut som om 
Gud med synnerlig valsignelse och omhet antagit 
sig denn&- var fOrening. ' Vi hafva ju fOr vara ogon 
flere Guds straffdomar, som ofvergaU f6reningens 
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varsta motstandare. Dessa hafva nu slutit sig till 
oss, och aro numera vara medarbetare. - - 
I hafven sjalfva funnit hvilken tillfredsstallelse det 
ar att vara nykter, i hafven sjalfva fOrnummit hvil 
ken ekonomisk fOrman i hafven daraf. ForI' val' 
byn Helsingfors i varsta utrop bland ryssarna i 
grannskapet. Numera sagen i sjalfva, att nattkvar
tel' aldrig fOrvagras en, blott ryssarna hora, att 
man ar fran Helsingfors. Gud till am och i san
ningens intresse maste vi ju erkanna alt detta. 
Men synden och frestelserna sofva icke. DarfOr 
boren i vara pa eder vakt standigt och fly alia be
rusande drycker som ett gift, hvilket de ock aro, 
och undvika dem som en eld, hvilken upptiind fran 
afgrunden kan fOrderfva' bade eder kropp och sjiH. " 

Efter fOredraget spelade musikanterna, till hvilka 
afven en est med sin sackpipa sallade sig. Ge
mensam middag ats ute i det grona och te serve
rades. Till trakteringen vid festen hade en hvar 
hamtat nagot, ehuruval vi fran Omsk fOrsett oss 
med hufvudparten. En grupp ester stodo och be
traktade Val' fest och en af dem sade till mig: "I 
hafven det mycket roligare an vi, ehuru i aren 
utan branvin, som vi daremot fOrtiira." Pa kval
len afbrandes nagra raketter, som underofficeren 
Johannes Iwanoff fOrfardigat. Vi voro ute anda 
till kl. 10. Det yar redan morkt, men ihallande 
blixtar upplyste morkret.. I detta egendomliga Ijus 
vandrade vi till byn. Annu pa gatan stannade vi, 
ty af det fOr tilWHlet hembrygda olet fans kvar tva 

Sista besoket ; Om-kolo";,,. 263 

spann, som skulle tom mas. Darvid uttalade nagon 
a IfOreningens sida sin tack till mig. 

Dessa . fester ansag jag vara af stor vikt fOr 
nykterhetssakens beframjande i vidstraktare kret
sal'. Min ofvertygelse aI', att ett tacksammare ar
betsfalt fOr nykterhetssa~en knappast finnes, an de 
ryska byarna i Sibirien. 

Sa val' da tiden kommen fOr oss att lamna 
Om-kolonin och vara vanDer darborta. Med kan
slor som man hyser, da man tager afsked under 
intrycket att icke hal' i tiden aterse hvarandra, 
trykte vi hvarandras handel' hvarpa vi styrde Val' 
kosa hem till Val' saimka. 

Det bittraste afskedet aterstod oss dock och 
hagkomsten daraf kommer hjartat annu att svida. 
Jag menar afskedet af gubbarna pa fattighuset. En 
model' alskar mest sitt sjuka barn och en hvar 
manniska kommer att fasta sig mest vid den, som 
varit mest i behof af hennes hjalp, isynnerhet da 
denne visar sig tacksam fOr den undfangna hjalpen. 
Hvaraf det nu kom sig ar svart att saga, alt nog, 
vi hade synnerligen. fast oss vid vara gubbar. In
nan vi afreste fran saimkan kallade vi dem i bone
salen, dar vi tillsammans tackade Herren fOr all 
Hans godhet emot oss under de forgangna aren, 
samt anfortrodde oss,..,i Hans Yard fOr de okanda 
dagar, sam vi gingo till motes. Jag kan icke 
glomma synen, da de blinda fOr sista gangen un
der h6glj~dd gnit foro riled sina handel' 6fver huf
vuden och ansikten pa vara gossar, som varit deras 

'," .. 
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trogna vanner i lust och nod och beledsagat de 
langa vagar kring steppen. Men min medkans/a 
fOr dem, som sakna hem, anfOrvandter och fiideI
nesland pa denna jorden och dessutom syn eller 
halsa, kan jag icke biittre visa an genom att van
ligen uppmana lasarn af dessa rader,att icke glomma 
gubbhemmet i Sibirien, ty det behofver vart un
derstOd. 

xxv. 
Aterresan fran Omsk till Finland. 

Sedan jag fOrsokt, sa vidt mojligt var, infOra 
min eftertri:i.dare pastor Erikson i de siiregna for
hallandena i Sibirien, afreste vi darifnin den 16 
Allgusti 1891 efter att hafva vistats i Omsk pa da
gen sex ar. Da vi pa pram foro ofver Irtisch fOr 
att fortsatta farden medelst hast till Tjumen och 
sago for sista gangen Omsk, dar den lag sa frid
full i den tidiga morgonstunden, sa kande vi, att 
den intagit en storre plats i vara hjartanan vi 
trott. Val hade vi lIpplefvat manga sorger och 
farligheter i denna stad, men Guds hand hade va
rit skyddande ofver OSS. Miinga vanner hade vi 
redan fatt och af stadens bildade ryssar hade vi 
ront en vanskap och ett fOrtroendc, som vi stadse 
bevara i ett kart minne.\" 

Saval fOr att hafve. hjalp pii rcsan, som ock 
fOr att visa nagon erldinsla mot "Saaren faari", 
som varit min van och beledsagare pa manga stra
patser i Sibirien, medfO'rde jag hans son underoffi

-
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eeren Johannes Ivanoff till Finland, hvarifran han 
pa senhosten samma sommar atervande till Sibi
rien. Vi behOfde tva troikor, eller med andra 
ord, tva tarantasser, hvardera fOrespanda med tre 
hastar. 

Sa fortsatte vi var resa natt oeh dag "5fver 
den vaekra, men enformiga steppen, tills vi pa 
fjerde dagen kommo till Tjumen. Som gammal 
bekant pa de flesta posthusen, tick jag redogora 
hvart vi reste oeh hvarfOr viflyttade fran Sibirien. 
"Har ni ieke kunnat trifvas hos oss", fragades det 
bestandigt. Af de stora skaror emigranter, som 
motte oss under vagen, kunde man sluta till, att 
ryktet om en hotande bungersnod i Ryssland var 
sann. Emellan Omsk oeb Tjumen motte vi till 
tusental uppgaende emigranter. Ju langre vi kommo 
vasterut fran Omsk, dess mera fOrtorkade voro sa
val akrarna som steppen. DarfOr emigrerade ieke 
blott ryssarna fran Europa, utan afven sibirianare 
fran Kurganska oeh Jaluterowska baraderna, som 
salunda sokte undga bungersnOden, genom att 
flytta Uingre osterut, dar torkan icke bortbrant all 
vaxtlighet. Genom den stora massan emigranter, 
som samlades i Omsk, uppstod dar den piifOljande 
vintern en svar tyfusepidemi, som bortrykte mye
ket folk. Pa. stadens bekostnad uppehollos darsta
des kokanstalter, dar de nodlidande kunde engang 
om dagen stilla sin hunger. Huru total missvaxten 
vartt i europeiska Ryssland, sago vipa var genom
resa. Stora fait, hvilka varit besadda, lago nastan 
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svarta. Endast har oeb dar kunde man upptaeka 
nagon liten sadesstaek. 

Till Tjumen kommo vi som sagdt var pa 
fjarde dagen efter var afresa fran Omsk. Vi drojde 
i denna stad ofver en dag, saval fOr att fa bada 
resdammet fran oss, som oek fOr att de svagare 
medlemmarna af familjen skulle fa en beh6flig hvila. 
Sedan vi fOrsta gangen reste genom Tjumen, bade 
staden fatt jarnvag oeh ett stationshus, hvars like 
i prakt, sa borta som det an ar, man torde fa soka 
vid tinska jarnvagarna. Forutom att man vid jarn
vagsstationen anlagt planteringar oeh fOrskoningar, 
bade sjalfva staden gjort stora framsteg i bvad sa
val snyggbet som abyggnaderna vidkommer. Ban
taget afgiek fran Tjumen kl. 11 e. m. Andra da
gen pa eftermiddagen voro vi i Jekaterinenburg 
oeh begynte samma dags afton rarden ofver Ural
kedjan, som annu skiljde oss fran Europa. Ivlid
nattstiden liimnade vi. Asiens jord oeb kommo till 
den europeiska sidan, hvarom vi pamintes vid pas
serande af de tre stationerna Asien, Ural oeh Eu
ropa. Vagnarna voro ofverfulla, ty kopman af alia 
nationer oeh konfessioner voro plt resa till Nisehni
Nowgorod. Vi tingo ieke liggplatser fOr andra an 
barnen oeh da jag antog att utrymme kanske fun
nes pa andra klassen, fJa giek jag fOr att uppsoka 
kond~ktorn. I andra klassen satt en korpulent 
aldre herrernan, som myeket vresigt fragade mig 
hvad jag ville. Nar jag sagt, att jag sokte kon
duktOren, rot han till pa ett opassande satt, "hvad 
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vill ni hafva af honom u. Lika mot likil kare granne, 
tankte jag, oeh svarade i lika tonart: "det rna jag 
val sjalf veta, hvad jag vill honom". Detta mitt 
svar hade en synnerligen lugnande invarkan pa 
min herre, hvilken nu fragade mig i artig ton, om 
jag val' en utlanding, samt presenterade sig som 
ofverinspektor for jarnvagen pa Uralska bandelen. 
Till borden val' han en engelsman oeh sade sig 
hafva anfOrvandter i Helsingfors. Det galler annal'S 
i Ryssland att ieke tappa koneepterna utan sill duk
tigt pa sin kant, isynnerhet om man hal' att gora 
med en tjansteman. Men orsaken dartill, att ofver
inspektorn blef sa foglig, tror jag val' deli, att vi 
voro blott tva i kupen en mork natt pa Uralber
gen, samt att han sag, att jag ieke val' sa latt 
skramd af mig. Tredje dagen pa morgonen efter 
Val' afresa fran Tjumen kommo vi till Perm. Flere 
angbatar lago med full anga vantande blott pa ta
gets ankomst. Snart hade vi barare, som ofvel'· 
flyttade vara effekter till en broderna Kamenskis 
postbat, sam afven val' fardig att afga. Vi hunno 
knappast fOrse oss med lifsmedel, forI' an signal 
till uppbrott gal's oeh kolossen satte sig i rorelse, 
for att med en fart af 25-30 varst i timmen fOra 
oss u'tmed Kama till Kasan oeh sedan langs Wolga 
till Nisehni-Nowgorod. 

Jag hyrde en hytt med tre platser fOr oss, 
hvilket val' nog for tva fullvuxna personer oeh 
tvanne barn. Iwanoff hade plats pa mellandaeket. 
Hytterna aro a flodbatarna sa stora som sma 
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kamrar, samt hafva stora tOnster. Sedan man be
talt fOr en kajuta, sa ar man herre dar under hela 
resan; alldeles som i en lokal, som man hyrt. Ut
rymme fins dar sa myeket, att man kan uppsla 
ett stOrre bord pa golfvet oeh intaga sina mal i 
sin hytt. Hvad man hal' i sin matkorg, framdukar 
man, oeh hvad som fattas, far man bestalla at sig. 
Vill man ieke hafva annat an en tallrik med knif 
oek gaffel, sa far man det; oeh vill man hafva en 
middag med tre a fyra ratter eJler en portion sa 
kan man bekomma alt efter behag. Friheten ar 
obegransad oeh en hvar lefver som han sjalf vill 
oeh hal' riid till, utan att kanna sig beroende af 
andra. Man ropar an kyparn oeh fragar honom 
hum myeket en skal soppa fOr fem personer ko
staI'. Han springer efter en skal oeh fOrklarar att 
en sadan gifver han fOr en rubel. "En stOlTe skal 
bor man fa fOr en rubel?" - "Vi kunna gifva en 
Jiten skal till arinu fOr nagon storre an denne hafva 
vi ieke." . Ungefar sa gar det till! 

Resan pa fladen Kama, hvars strandeI' aro 1<0
perade .oeh omvaxlande, beprisa alla resande fOr 
angenam. Sa horde jag Val' landsman baron Ami
noff saga, att f<irden pi denna strikka fOrefaller 
honom trefligare, an rarden pa hvilken annan ang
batsresa som .helst i Europa. Men, tillade han, 
kanske kommer det sig damf att forandringcn fOre 
faller' sa stor darfOr, att man dA kommcr f[{in Si
birien till Europa. Vare sig harmed huru som 
haist, sa ar denna angbatsresa hogst angenam. 
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Byar oeh sma stader ligga naturskont vid flod
striinderna., inbaddade i grona lofskogar. Sitter man 
liingre upp om kviillen - oeh lust att ga till hvila 
synes ingen af de resande hafva - sa ser m'an 
den ena flodbaten efter den andra passera. Dessa, 
med sina af elektriskt Ijus upplysta fdnster, likna 
tvavaningshoga villor. 

Reser man' pa slutet af varen, sa hor man 
niiktergalen sjunga i hvarje skog. Den storsta 
hamn emellan Perm oeh Nisehni-Nowgorod iir 
den Kasanska. Emedan angbaten dar star endast 
tva" timmar oeh staden 80r pa tva varsts afstand 
fran hamnen, sa hinner man endast med njuggan 
nod gora ett besok i staden. Vi togo tillfallet i 
akt fOr att fa en ide om, huru Kasan sag ut oeh 
reste dit med sparvagn, som giek anda till eentrum 
af staden. Nagot som jag faste mig vid, var de 
praktiga triidgardarna i fOrstiiderna. Tartarerna, 
hvilka uteslutande hafva frukthandeln a trakten i 
sina hander, ra antagligen om demo Lifvet vid 
hamnen i Kasan iir myeket brokigt. Emedan alia 
fartyg, saval de som fara ned till Kaspiska hafvet 
som oek de som ga pa linien Perm-Nisehni, vika 
in i Kasan, sa sta i dess hamn st80ndigt ett tiotal 
angare; den ena afgar oeh den andra kommer. 
Pa bryggan sta tartarer, som utbjuda alia slags 
varor. Bland artiklar, som de resande, ofta fOrse 
sig med, 80r den vida beryktade kasanska tvaln. 
Gar man uppat saluplatserna, som ligga parhundra 
meter fran bryggan, har man att passera en str8oeka, 
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som pa bacta sidor om v80gen ar fullt besatt af 
manglare, hvilka tafla om att ofverrosta hvarandra 
utbjudande sin vara. Frukter af alia slag, fisk, 
varma piroger, ost, medvurst, kaviar oeh alt upp
tankligt utbjudas. 

I Kasan motte oss ryktet, att en sandbank 
bildat sig i Volga, en dags resa harifran, som det 
torde bli svart att komma ofver. Anlanda till sagda 
stallet finna vi ryktet besannadt. Vi fa kasta an
kare, liksom hundrade andra fartyg. Stallet har i 
hast fatt likhet af en pa floden bygd stad. Ett 
hvisslande, pipande oeh holojande ofveraIt. Vi ~lifva 

pa baten ofver natten, men fOljande morgon tidigt 
fa vi order att inskeppa oss i en pram, med hvil
ken vi blifva fOrda ofver banken till ett annat far
tyg, som skall fOra oss tiM Nisehni-Nowgorod. 

Da pa detta fartyg var ej tillgang pa skilda hyt
ter fOr alia salongspassagerare, voro vi tvungna att 
dela en stOrre ~ajuta. a daeket med tva tartariska 
kopman fran Petropa~vlofsk i Sibirien oeh en ka
dett fran Sar,apolets. Kopmannen reste till mark
naden i Nisehni-Nov.:gorod, dit d~ fOrde tagel oeh 
ull till ett yarde af 200,000 rube!. Vi hade sam
mantraffat med samrna kopman redan i Tjumen 
oeh under viigen hade ett visst omsesidigt fiirtroende 
oss emellan uppstatt, hvilket bevisade sig dari, att 
de anfOrtrodde i var betjants Yard sina saker, da 
de vid' nagon hamn aflagsnade sig. Den 80ldre 
tartarn fOrefOlI att vara en fin Rart. I allmiinhet 
hafva tartarerna gjort ett fOrdelaktigt intryek pa 
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mig och man kan trygt !ita pa deras arlighet. 
deras karaktiir !igger en viss strafhet, som pamin
ner mycket om finnarna. Den yngre tartaren val' 
mera gladlynt och skamtade med kadetten. Bland 
annat bOrjade de engang resonera om manggifte. 
"Visst hafva vi det mycket battre an ni", sade 
tartaren. ,,1 fan icke taga mer an en hustru, men 
vi fa halJa !ika sa manga hustrur som tuppen hal' 
honor, - se sa kunna vi hafva det", sade han 
och nickade utmanande at kadetten. Den andra 
tartaren och jag sutto och horde pa deras gyckel. 
Jag inslog en aHvarsammare ton och fragade, am 
icke manggifte i deras tycke i alJa fall val' ett ondt, 
som borde undvikas. Men tartarerna fOrsvarade 
biigge det, am ock icke synnerligen ifrigt. Det 
kan ju handa, menade de, att tva Sa olika karak
tarer komma att fOrenas, att de omoj!igt kunna 
finna sig Iyckliga med hvarandra. Da ar det ju 
battre, att mannen far soka sig en a:nnan hustru, 
som han battre sympatiserar med. "Den fOrtes 
lott blir icke angenam sedan", invande jag. "La
gen stadgar, att man skall dock forsorja och varda 
den fOrsta, sa aU hon i intet hanseende kommer 
att !ida nagot", invande tartaren. Jag insag, att 
Val' uppfattning om kvinnans stallning val' sa olika, 
att ett meningsutbyte i denna fraga val' omojlig. 
1ngendera af vara reskamrater lefde i manggifte, 
och af alt hvad den aldre talade om sitt familjelif, ' 
framgick att han fann sig lycklig i sitt aktenskap, 
ehuru de voro barnlOsa. Ertel' att hafva varit 
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ressaHskap en hel vecka, togo vi afsked af hvar
andra vid pristan i Nischni-Nowgorod. Vi togo 
en packhast fOr vara saker och en vagn fOr oss 
sjalfva och reste Sa upp til1 ett hoteH nara intill 
jarnvagsstationen. Di'l. vi afstego dar gjorde en polis 
honnor fOr oss, samt onskade en Iyckosam mark
nad. Han antog naturligtvis, att vi hade kommit 
liksom de fleste andra, fOr att uppgora affarer. Vi 
drojde i Nischni-Nowgorod nara tva dagar, fOr att 
fa ett begrepp om marknadslifvet, som nu hade 
natt sin hojdpunkt. Men att man pa denna tid 
icke far annat an en hogst ytlig uppfattning om 
marknaden, insago vi snart. Jag kommer valatt 

.upprepa ett och hvarje, som jag redan sagt om 
denna stad da jag beskref Val' resa tiH Omsk, men 
detta kan nu ej undvikas. 

Nischni-Nowgorod ligger pi'l. hOgra stranden 
af Wolga, dar denne upptager Oka uti sig. Sjalfva 
staden ligger pa. en h.Og backe, hvarifran man hal' 
en vidstrakt utsikt Mver det folkrika guvernementet. 
Vi veta ju, att guvernemcntet Nischni-Nowgorod 
hal' fyradubbelt sa stor befolkning som Finland. 
Den ofra staden ar ganska val bygd och ungefar 
lika stor som Helsingfors. Bland markvardigheter, 
som man vanligtvis gar att bese, ar den gamla fast
ningen "Kremlin i Nischni", era urgammal kyrka 
och framfor alt den gamla domkyrkan, pa hvilkens 
trappa det markligaste tal, som kanske nagonsin 
en rysse halJit, blef framsagdt och hvars barvidd 
han icke sjalf kunde ana. Talaren val' Kusma 
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Minin, Rysslands store patriot, som har fatt sin 
graf inom samma domkyrkas murar. Vi styrde 
var kosa till domkyrkan oeh med en helig vord
nad tradde vi pa platsen dar Kusma Minin statt. 
Kanske ieke alla af Ia.sarena kanna historien om 
denne man, darfOr vill jag i korthet omnamna han
delsen vid domkyrkan i Nisehni-Nowgorod. 

Morkare har ieke Rysslands framtid sett ut an 
den tiden. Polaekarna hade slagit ryssarna, deraS 
tsar hade omkommit oeh Moskva hade blifvit inta
get. En modlOshet hade gripit ikring sig oeh in
gen ledare for den ryska nationen syntes till. Da 
framtriidde en enkel borgare i Nisehni~Nowgorod, 

Kusma Minin. Efter gudstjansten holl han pa dom
kyrkotrappan ett tal, dari han skildrade fOr folkmas
san faderneslandets stora fara. Nu val' det en hvars 
skyldighet att offra alt pa faderneslandets altare. 
Han nedlade sina dyrbarheter oeh penningar fram
fOr kyrkodorren oeh uppmanade andra att gora pi\. 
samma satt. En patriotisk entusiasm upptandes,' 
oeh snart val' hela torget fullt med hogar af alla 
slags dyrbarheter. En har blef samlad oeh utru
stad. Med denna tagade afven Kusma Minin till 
Moskva oeh de fOrdrefvo framlingarna darifran. Pa 
samma tid var det som Romanoffska atten lIppsteg 
pa Rysslands tron. Kusma Minin har af en taek
sam fosterjord fatt sin graf i domkyrkan, dar de 
Nisehni-Nowgorodska furstarna hvila. En lampa 
brinner bestandigt pa Kusma Minins graf oeh de 
kejserliga fOrsumma aid rig att besoka hans grift, 
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da de aro i Nisehni-Nowgorod. Med djup andakt 
stodo vi vid hans graf, ty vi kande, att hvar oeh 
en som offrat sitt alt for fosterland, skall lefva i 
ett hedradt minne i eftervarlden. Tillagger jag annu, 
att i den ofra staden finnes en luthersk kyrka med 
prastgard, guvernorshuset oeh kadettskola, sa kan 
jag atervanda till den egentliga marknadsstaden. 

Marknadsstaden ligger pa en udde, som bildas 
vid Okas inflode i Wolga. Medelst en lang bro 
star den i fOrbindelse med sjalfva Nisehni-Nowgo
rod. Mess-staden, sasom marknadsstaden kallas, 
emedan marknaden uppstatt af att folk fran olika 
deJar af Jandet samlades till en messa eller hogtid, 
som firades vid ett kloster invid Nisehni-Nowgorod, 
bestar af magasiner oeh boningar, som oppnaf:) 
blott marknadstiden, kyrkor, banker, teatrar, hotell 
oeh fOrstroelsestallen af alla slag. Synnerligen 
prydlig ar kathedralen, som uppfOrts genom gaf
VOl' af de marknadsbesokande, oeh eentralhuset 
pa marknadsplatsen, som innehaller bank, pas~age, 

restauration m. m. I passagen spela tva musik
korps turvis. Den ar samlingsplat::;en under mark
nadstiden fOr alt hvad elegant oeh Iysande i staden 
finnes. Pa andra stallen framtr[ida de namnkllnni
gaste sangare oeh sangerskor, sam i miingd besoka 
Nisehni-Nowgorod under marknf!dstiden. Vllr af
sigt val' att fa en inbliek i marknaclslifvct, men nar 
oeh hvar affarema uppgjordes, det sag man ieke. 
Minuthandel fOrekommer dar obetydligt oeh hvad i 
small saljes, sker fOr det mesta i passagerna. Langa 
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linier eller gator med magasiner fulla af enahanda hafva vaUen ivaI' tekanna. For att visa oss sin 
taeksamhet, bestyrde konduktOren om vatten at oss.slags varor, forman i tusende tal, som transportera 

varor, nya fOremal hvart an ogat ser, tartarer, ki am kvallen hamtade han nagra tunnare brader, 
som vi kunde satta mellan de korta bankarna oeh neser, perser, araber, sarter, engelsman, amerika
sa badda oss en ordentlig sang for natten. Sanare, med ett ord, folk af allehanda slag, som pa 
ofta han giek genom Val' vaggon, sag han till attjorden bo, hvimla om hvarandra i en brokig massa. 

Man bEl' efter nagra timmar sa trott att se, att barnen hade sina filtar omkring sig. Da man be
man ar nastan slO oeh likgiltig fOr altsammans. tanker dessa konduktOrers vanlighet, fOr lwilken de 

visserligen fa en driekspenning, sa forefalla varaEtt riktigt mirakel maste det vara fOr att kunna 
fiista ens uppmarksamhet. mi.rror voro vi nojda hogdragna, strafva konduktorer mindre angenama. 
att lemna hela harligheten redan den andra dagen, For en framling ar det bra, aU han kan i Ryss
oeh fortsatte sa rarden till Moskva. Liksom pa land fa parakna hjalp af jarnvagspersonalen, oeh 
angbatarna, sa gar det afven pa jarnvagarna i han gifver dem gerna en liten ersattning darfOr. 
Ryssland nagot annorlunda till an i Finland. Eme Till sallskap hade vi bland andra en Moskovsk 
dan tillstromningen af resande val' sa stor, att man kopman, som sade sig aidrig bruka sofva under 
fiek vanta en hel timme fOrI' an man slapp till bil sina resor pa jarnvag. Han draek hela natten te 
jettluekan, sa kunde man fOrutse, huru svart det oafbrutet. Ryssarna smutta pa sina teglas, sasom 
blefve att fa en nagot sa nar draglig plats fOr nat toddygubbarna i Finland pa sitt toddy. Sa snart 
ten. DarfOr giek jag till konduktorn oeh bad ho antingen min halft eller jag hojde pa hufvudet, val' 
nom anvisa oss en vaggon, dar trangseln idee han genast framme med sitt te, vanligt inbjudande 
skulle vara sa stor, som i de vanliga. Men fOr att att 'drieka ett glas med honom. Han hade visligen 
kunna vanta ett stOrre intresse fran hans sida fOr fOrsett sig med glas iifven fOr frammande. Sedan 
oss, tillade jag, "jag skall visa er min erkansla fOr jag fatt nog af somnen, emottog jag hans inbjud
det". Han had oss vanta tils alIa tagit plats oeh ning oeh draek te med honom. Snart vandes sam
sedan skiekade han en jarnvagskarl, som beledsa talet pa finska fOrhallanden oeh Moskowskia Wa
gade oss till en vagn, dar blott fa personer funnos domosti. "Jag bryr mig fOga om politiken, utan 
fore oss. Min erkansla visade jag mot konduktorn skoter min egen affar, men fOrundcrligt lOrefaller 
genom att gifva honom en rubel drickspenningar. det mig, att man brakar mcd att fbrandra fbrbal
Han gjorde nog 'ratt fOr rubeln under resan. Vid landena i Finland, ehuru finnarna sjalf\ra aro sa 
hvarje stOrre station fnlgade han oss, om vi ej ville nojda med dem", sade den moskovska kopmannen, 
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hvilken antagligen uttalade en tanke, som ar ge
mensam fOr den stora allmanheten i Ryssland. Han 
insag nog, att deras tidning icke forbattrar, utan 
fOrbittrar. Men vanaran och ansvaret skall icke 
drabba ryska folket, u tan dessa ovardiga tidnings
man sjalfva och alla dem, som sta bakom dem.
Kl. 11 f. m. kommo vi fram till Moskva och togo 
in pa ett fOr oss af gammalt kandt stalle, pa ho
tell S:t Petersburg. Pa sagde hotell, som ligger' 
helt nara vid "roda porten", kan man bo ganska 
billigt. Ty man far fOr 1 Rub. 50 kop. i dygnet 
ett stOrre rum, som ar afdelad i tre kamrar. Inga 
extra utgifter komma i fraga och hvad ens rakning 
blir vet man sjalf noga pa fOrhand. Vi drojde 
nagra dagar i Moskva for att saval bese staden 
och den franska utstallningen, som da var oppnad, 
som ock fOr att jag skulle taga mitt afsked fran 
Moskovska konsistoriet, under hvilket jag tjanat i 
sex ar. Sasom alltid bemottes jag afven nu sarde
les vanligt af konsistorie medlemmarna. Till gene
ralsuperintendenten var jag en kvall inbjuden pa teo 
For ofrigt hade jag intet stod haft i konsistoriet 
under min varksamhet i Sibirien. Inga fOrslag, 
som jag gjorde till detsamma, vunno gehOr. Dess 
medlemmar tyktes tro sig kunna bedbma saker, 
som de icke sett och icke fOrstodo sig pa, och 
ehum de uppoffrade betydliga summor fOr ester 
och letter i Sibirien, sa gafvo de icke en skarf till 
understi::\d fOr ingermanlandska finnar, som utgora 
stambefolkningen i de lutherska kolonierna. Arbetet 
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fOr esterna och letterna var afven lamt. Man hjalpte, 
men just da man kom sa langt, att en liten hjalp 
annu varit af noden for att arbetet skulle ga, da 
sade man stopp, och da var en energisk lararcs 
lust och fOrmaga att varka bruten. Jag gjorde till 
konsistoriet atskilliga fOrsiag, da jag I6restod est
nisk-Iettiska forsamlingen, men utan resultat. Hade r 
jag matt en sadan likgiltigbet hos finska styrelsen, 
sa hade icke generalsuperintendenten Cossman kun
nat efter sin visitation i Sibirien gifva det omdome 
om finnarna darstades, att "de stodo ett godt stycke 
fram om de andra folken". 

Fransedt alt detta, hade intet missfOrstand radt 
emelJan konsistoriet och mig. Var landsman Back
man, som ar pastor primarius i S:t Mikaels kyrkan 
i Moskva och tillika assessor i konsistoriet, insag 
nog, att jag haft ratt. och beklagade att mina fOr
slag ej gMt igenom. 

Hogst intressant var utstallningen att beskada, 
som fransmannen hade fOranstaltat i Moskva. Dock 
kunde man icke undga att fa intrycket af det hela, 
att det var gjort med. berakning att roffa duktigt 
penningar af de besokande. mi.rfOr blef hela ut
stallningen hogst inpopular i Moskva, chul'll man i 
Frankrike tankt sig det helt annorJunda. Franska 
turister sag man i stora skockar, hvilkn uppehOllo sig 
den tiden i Moskva, och med hvilka vi sammantraf
fade bade pa utstallningen i Kremlin och pa palatset. 

Emedan vi garna onskade bese det kejserliga 
ralatset i Moskva, vande jag mig till polismastaren 
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och erholl tillstandsbiljetter diirtill fOr de mina. Till
lika med oss tingo ett sallskap fransman till trade 
till palatset, som i sin helhet fOrevisades oss af en 
betjant. Hoga salar med rikt utsmyckade pelarra
der, fargylda och med dyrbara stenar infattade, det 
intrycket har kvarblifvit hos mig af besoket i palat
set. Ett stycke fran det kejserliga palatset, dar 
Monarken bor under sina besok i Moskva, ar en 
afdelning, dar kronans dyrbarheter forvaras. Dit 
har en hvar lilltrade utan biljett. Har ser man alla 
kroningsdragter, som ock rikets krona och spira. 
Sagolika skatter af kostbara karl och adelstenar, 
sadlar och vapen blanda ens agon. Men man kaQ
ner hos sig, da man ser all denna rikedom, hvars 
yarde knappast kan i penningar angifvas, att Iyckan 
icke bestar i egandet af sadana. 

Mest intressant var att se den afdelningen, 
dar mindre dyrbara saker af historiskt yarde fOr
varades. Peter den stores enkla vagga och tarlliga 
ungkarlssang, sladan pa hvilken Napoleon llydde 
fran Moskva, oformligt stora forgylda akdon, i 
hvilka Katarina II rest fran Petersburg till Moskva, 

~Peter I stOllor och mobel, som han sjalf gjort och 
en oandlig mangd dylika saker fick man se. 

Innan vi lamnade Kremlin, besokte vi Uspenski 
katedralen, ty tilltradet till den vackra Aterlasarens 
katedral, om hvilken jag talade i reseskildringen till 
Omsk, val' icke denna tid oppen. En tjanstvillig 
kyrkotjanare fOrevisade I<yrkans reEker, hvilken ara 
icke vederfaras alla besokande. Bland annat appnade 
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han ett dyrbart skrin, hvari ett stycke af den helige 
Nikolai lekamen infattad i guld fans forvarad under 
ett glas. En ortodox passade genast pa tillfallet 
att fa kyssa glaset. - Sedan fOrevisades oss at
skilliga markvardigare helgonbilder, bland annat en 
jungfru Maria bild, som skulle varit malad af evan
gelisten Lukas. Ortodoxa hafva icke blott sactana 
markvardiga bilder, om hvilka de tro att de datera 
sig fran en sa lang tid tillbaka, utan afven sadana, 
som sagas vara komna fran himmelen. Sasom \'i 
veta, hallas dessa helgonbilder i stor vordnad i den 
grekiska kyrkan. Fran katedralen gingo vi art 
bese Ivan-Velikii tornet och den invid staende "czar 
kolokol u. Fran sagde torn har man en utsikt ofvel' 
Moskva, "som man aldrig glommer", sasom den 
nuvarande svenska konungen skall hafva uttryckt 
sig, da han som kronprins varit uppe i sagde torn. 
Men hvad ar da "Czar kolokol" for nagonting, 
tordenagon fraga. 
klocka, hvilken ara 
atminstone en lang 
sina kyrkor manga 

Det ar varldens slOrsta kyrk
den torde komma att fa behalla, 

tid framM. Ryssarna hafva i 
och stoni. klockor, S[l att de i 

detta hanseende otvifvelaktigt sta framom andra 
kyrkosamfund. Enligt Henry Lansdells uppgift vii
ger den storsta klocka i England i Oxford 7 tons 
eller ungefar 15,100 skalp., den st6rsta klockan i 
Petersburg 23 tons, "Store loban" i gamla hufvud
staden 96 tons, trien "Czar kolokol" eller ldockor
nas konung i Moskva vagdc ursprungligen nara 
200 tons = 432,CXXl skalp. Denne jatteklocka ar 26 
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fot hog oeb 67 fot i diameter. Fran ena sidan af 
kloekan har vid dess fall fran tornet ett styeke 
brakts. Nu star den pa marken invid Ivan·Velikii 
tornet oeh beundras af alia som besoka Moskva. 

Resan fran Moskva till Petersburg tager om
kring tjugu timmar i ansprak. Vi anlande friska 
oeh krya till Petersburg efter att hafva drojt tre 
veekor pa resa fran Omsk. Erter en par dagars 
vistelse i Petersburg, styrde vi var kosa till det 
kara hemlandet. Pi\. de sex ar, som jag innehaft 
tjansten som pastor fOr finska fangar oeh kolonister 
i Sibirien, hade jag rest omkring 6O,OCYJ varst, 
daraf med hast bfver halften. 

Att mitt arbete ieke varit utan sin frukt vagal' 
jag hoppas, ehuru manga svarigbeter funnos, som 
voro till hinder fOr dess framgang. Arbetet i Si
birien ar sasom ofverbufvudtaget pa anden's omracte 
af sadan art, att det kan droja langa tider innan 
dess frukt mognar. Arbetarena, som fOrberedt jor
den oeh utsatt sadet, kunna fOr lange sedan vara 
f6rgatna oeh dada, men i sinom tid skall det ut
sadda sadet bara sin frukt. 

Matte Finland all tid hatla det fOr en kar pligt 
att hafva omsorg om sina soners andeliga yard i 
Sibirien oeh utsanda arbetare till dem! 
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