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"Katson värien leikkiä, luonnon taulua, jossa 
eksy epäsointuun. Jos, joku tuon maalaisi, mietin, 
niin mieltä kiehtoo, pukisi kuvakst kevyen kulun 

rikkaat värit eivät missään 
loihtisi kankaalle sen, mikä 
yli tällaisen veden, kiveliön 

kirkkaan silmän, - hankkisin sen inestariteoksen. Arkisen työni luota sitä sit-
ten usein katsoisin, silmä siinä levähtäisi, ja ajatus kulkisi tännä." 

Tuolla tavoin kirjoitti Ar. E. Järvinen "Tapion taloissa":.teoksessaan neljättä 
vuosikymmentä sitten. Näin hän määritteli taiteilijatehtävänsä tavoitetta: van-
gita kuvaksi se mikä pohjoisessa maisemassa kiehtoo mieltä, tallettaa se , tar-
koin itselleen ja kaikille jotta silmä siinä kuvassa levähtäisi ja ajatus palaisi sen 
merkitykseen. 

Sekä kirjailijana että maalarina pyrki Järvinen yhä uudestaan tavoitta
maan näkemästään sen syvintä salaisuutta. Erämaissa liikkuessaan hän saattoi 
metsästää, kalastaa tai puuhailla tulensa äärellä, kun äkkiä tuo vaikeasti ta-
voitettava näky taas oli hänen edessään. Oli otettava värit esille. "Piirsin viiva-
ja paperille ja täytin suuren pinnan ultran ja karmiinin sekaisella värillä j ät

täen muutamia laikkuja. Se oli tunturia. Sekoittelin sitten vettä ja väriä edel-
leen, muovaten paperille kirjavaa kudosta. Tärkeäm'J'' kuin kuva oli minulle sen 
teko, sainhan yksityiskohdin seurailla maiseman värejä, kuin koskettaa niihin". 

Mutta tähän maisemaan kuuluu myös ihminen, olento joka sen näkee, ta-
juaa ja yrittää ymmärtää. Viimetsissä teoksissaan Järvinen pyrki ratkaisemaan 
sen yhteyden, joka on pohjoisen maiseman ja pohjoisen ihmisen .välillä. Hä-
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hui, kirja kairojen ihmisestä, hänen luonteestaan, ja ajatusmaailmastaan. Ihmi
sen, eritoten kairojen ihmisen osa elämässä askarrutti kirjailija,a usein. Se ky-
symys tuntui hänelle henkilökohtaisestikin muodostuneen tärkeäksi: niin yhtä 
hän oli kuvaamiensa kanssa. 

Viimeisen teoksensa "Särkynyttä kirkkautta" loppuriveillä hän tunnustaes
saan pyrkivänsä taiteilijana yksinkertaisuuteen ja pelkistettyyn vuhtauteen, 
tyytyy Luonon, mestareista suurimman, mykistämänä, kuvaamaan kauneim-

man näkemänsä maiseman näin lyhyesti : 
Näin s'lt'ft1'en himmeää hopeaa hohtavan pinnan ja sen lähimmällä laidalla 

kultaa väreilevän kapean 1uovan, en muuta. 
Kaiken turhan ja vähäarvoisen Järvinen pyrki karistamaan poiS, yhä vä-

hempään ja pienempään hän tahtoi olla tyytyväinen. Hän, luonnon intoutunut 
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Johannes Schaefferuksen Lapponia (1673) ilmestynyt suomeksi 
Ruotsalaisen tiedemiehen Johannes Schaefferuksen (1621-1679) teos Lapponia, ensim

mäinen perusteelliseen tutkimukseen pohjautuva selonteko lappalaisista ja heidän maas
taan, ilmestyi latinankielisenä Frankfurtissa painettuna vuonna 1673. Tämä eksoottista ja 
salaperäistä kansanheimoa esittelevä kirja sai heti osakseen suurta huomiota Euroopassa. 
Jo seuraavana vuonna se ilmestyi Englannissa (uutena painoksena 1704 ja vielä kolman
tena 1751). Ranskalainen käännös ilmestyi 1678, saksalainen 1675 ja hollantilainen 1682 
(toinen laitos 1716). Schaefferuksen teoksen merkitys oli Euroopan kirjalliselle maailmal
le suuri, sen »todenmukaisuuteen>> perustuu yhä vieläkin monien eurooppalaisten käsitys 
lappalaisista. - Schaefferuksen kotimaassa Lapponia ilmestyi ruotsiksi kännettynä vasta 
muutama vuosi sitten (1956). Tuomo 1 t k o sen monivuotisen työn tuloksena on tämä 
klassillinen Lapin kuvaus nyt viimein saatu myös suomalaisena laitoksena. Se on ilmesty
nyt Lapin Tutkimusseuran Acta Iapponia fenniae-sarjan toisena niteenä ja Arvi A. Karis-

TEOKSEN SYNTY 
Vuonna 1671 kääntyi silloi

nen Ruotsin valtakunnankans
leri Magnus de la Gardie an
tikviteettikollegion puoleen tie
dustellen, suostuisika joku sen 

matta - aivan niinkuin eräs 
lappalainen oli luvannut 'muu
tamalle, joka oli vaatinut saa
da nähdä hänen esittävän tai
toaan. - - - En siis voi teh
dä niinkuin ne, jotka kieltävät 
kaiken tällaisen keksittyinä ty
peryyksinä, vaan tahdon mie., jäsenistä kirjoittamaan ~jota

kin lappalaisten elämästä ja 
tavoista siten että siinä esitet
täisiin 1) mitä vanhat kertojat 
ovat tietäneet heistä ja heidän 
maastaan, 2) tuon maanääre:n 
ilmasto, 3) kansan elämä ja ta~ 
vat ja 4) mitä hyötyä Ruotsin 
valtakunnalla on heistä sodassa 
tai muuten, sen luulon juurit
tamiseksi, että lappalaiset muo
dostaisivat suuren osan Ruot-

luummin näyttää eräissä suh- Seidan (tai Suurjunkkarin) palvontaa. Uhrien kantamisesta 
teissa jopa liikaakin uskovalta »kertyneitä sarvia löytyy kivikuvien ympäriltä paljonkin pantuina 
kuin saattaa niin monien vuo- päälletysten ikäänkuin aidaksi, jota sani)taan Tjorvigardiksi eli 
sien ja ihmisten kokemuKset sarviaidakseksi». 
epäkristillisen epäilyksen alai
siksi.» 
• Schaefferus kertoo pitkään 
ja asiallisesti noitarummuista 
ja niiden tehtävistä, esittelee 
loitsuja ja niiden tehoa ja ku
vaa lappalaisten pakanauskon-

sin armeijaa». toa lähinnä Luulajan-Lapin 
Johannes Schaefferus ryhtyi tietojen mukaisesti. Tätä osas-

työhön samana vuonna. Työs- nujertamisessa Joka tapauk- toa- kuten koko kirjaa - ha
sään häntä avustivat suuresti sessa samanen Lamonius kym- vainnollistavat monet yksityis
Länsipohjan lappalaissyntyinen menen vuotta myöhemmin vie- kohtaisen tarkat, joskin hie
maaherra Johan Graan, mais- lä muistelmissaan palasi Lapin man kuivahkot puupiirrokset. 
terit Erik Plantinus, Olaus matkaansa ja väitti Schaeffe- Ne ovat tekijän itsensä teke
Graan ja Johannes Tornaeus, ruksen kirjan olevan »pelkkää miä ja myös laatoille kaiverta
jotka - samoin kuin kirkko- valhetta». mia. Eräistä virheistä ja muis
herra Samuel Rheen - kaikki Epäilemättä väärinkäsitysten ta heikkouksista huolimatta ne 
asuivat Lapissa. Kemi-Lapin eikomiseen oli aihetta. De la joka t apauksessa ovat asiaUi
oloista hänelle kertoi Uppsalas- Gardie oli taitava suhdetoimin- sempia ja oikeampia kuin Olaus 
sa papiksi lukeva ylioppilas, tamies, ja Schefferuksen teos Magnuksen kuulopuheisiin ja 
lappalaispoika Olaus Matinpoika varmasti korjasi melko lailla mielikuvitukseen perustuvat. 
Sirma, tuleva Enontekiön kap-Ruotsin mainetta. Tosin Lappo- Kokonaisuudessaan juuri lap
palainen Häneltä Schaefferus niassa muitten virheitten oiko- palaisten noituutta koskettele
~a~, ~1:\0kseensa !llJ:q. kaksi . jo1u--·misen ohella syyllistytään uu ... . va;11 luvut ovat 11 ansi0kkainta 

· ' l!'!Slt,fl~·.jl oidefi j}Jl<;ika'ikuj~ ~.lttem- siin virheisiin, mutta •·kokonai- Sehaefferusta. · ~ ... ' ,.,. 
u lhin on 1Våhittli' "mm. % 1ili n- suutena sen antamaa kuvaa '~ Tassä •yhteydesM:''~ö'}jin:~ to

tilaisella runoilijana . Alfred 1600-luvun Lapista ja lappa- deta se seikka, että kun teok
Tennysonilla ja jopa itsellään laisista on kaiketi pidettävä sesta ilmestyi englanniksi 
Goethellå; heidän kauttaan »todenmukaisena>>. (1716) lyhennetty laitos, oli nii-
Sirman lemmenlaulujen muun- LAPIN NOIDAT hin jätetty kokonaisuudesta 
nelmia tuli Suomeen takaisin- ... .. .. tuskin muuta kuin nämä paka-
kin. - Runebergin ja Franze- Noin ~elJa!.l!.l~~s~;n . taman nallisia menoja käsittelevät 1u-
nin lyriikkaan (»Juokse, poro- teok~en SIVumaaras.ta VIe lap- vut. Nuo laitokset olivatkin 
sein» ! ) . ~alais~en ~akanall~sten j uma- jonkinlaisia ~ taskupainoksia~ 

llen Ja taikame_noJen tarkka suurta yleisöä varten! Kuvitus-
TARKOITUS kuvaus. Alkusanoissaan Schaef- kin oli niistä miltei kokonaan 

Schaeffer~ks~n päätar~oi- ferus sanoo: »!~~~-än_ että tulee jätetty pois, joten hinta oli 
tuksena yleisesityksen luomisen olemaan henkllmta, JOtka syyt- saatu halvaksi. Englantilaisessa 
lisäksi oli oikoa niitä vääriä! tävät minua liiallisesta herk- laitoksessa ei kuvia ole lain-· 
tietoja, joita lappalaisista .:ti- käuskoisuudesta, etenkin kun kaan hollantilaisessa vain kol-
kaise~min _oli eri ~irjoittajien on ~ysymys ~apin k~~~an ~oi- me. ' »He laulavat kauan, kunnes pyörtyvät ja kaatuvat maahan kuin 
teoksissa esitelty. Han kumoaa tatatdosta. Sllla meidan aika- LAPPALAISTEN kuollei·na mutta ku' 1·tenki all .. ... •tt · .. tt" h'k' · 01 M k .. .. ... t .. tt" .. k , n sam a nnn Janm yne1na e a 1 1 Zl!-0m~ aus . agnu sen vaana namme ~one _nay _aa seen KUVAUSTA virtaa heidän kasvoistaan ja k k ii t 
t1etoJa, samom Olaus Magnuk-,olevansa vusaampia kmn muut 0 0 ruum saan». 

. . . sel_ta lain~usten ja kirjeen- P~_tävät_ pelkkinä u~ina ja he~k- Puuttumatt~ _tässä l~ll;emmln miten ovat täynnä savua, ovat ty~tyväinen kirjaansa. Häntä 
kimalteli elävää kimallustaan, pelkistett ynä saaliinant, elonpätvzenz kulta 1 va1J:ldon kaut_ta mm. po~tug~- kausko1ste~ akkoJe.~ h~urem~ 'te~ksen. mmhm lukmhm, ha- useimmat miehet Schaefferuk- harmitti suuresti latinankieli-

ja väsymätön kuvaaja, tahtoi lopulta vain nöyrästi vaieta suurimman edessä. 
Tämän totuuden hän lähetti viestinä viimeiseltä vedenjakajaltaan "Siinä se 

lilaiselle Dam1anus a Goesille Ja tuota kaikkea.» Han filosofOI vamnolllstamme Schaefferuk- sen mukaan tumm"lhoisi'a He se 'l ·t k · · h · 
1 k 1 . II J b z· l . ' ·tt . ' tk".. " t " . t k ht 11' ""' . n ensi ai o sen pamovu ei-s~ sa ai_st;: e a~? . ..Ie_g en~_'? SI en ~~r~m PI _aa~ ~u a, ~1: sen eo -~~n ar_von su ee 1- kulkevat aina etukumarassa, den paljous. )Joka sivulla on 

, . snrtyneita ':aarmkasi~yksia . ten naihm. t~rmoihm tullSl s':ltuta eram ottem l~v~~ta »L~- »minkä ajatellaan johtuvan ai- joukko virheitä», hän valitti. 
' nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!! Schaeffe~us ?tti L~ppom~a?;,a suhtautua Ja Jatkaa: .. pm .~a~~an . r11:umull~sista .~a naisesta istumisesta maassa »Harmissani ja häpeissäni tuon 
~ • ~ runsaasti. sita~tteJa .. kai~Ista ~K~ka Zl!-uute~ ~sk~_o, etta h~nkisi.~~~ omm~Isuuksista~. Su- kodan lattialla». augiaantallin vuoksi luovun sen 
§ Vetkko Haakana § vanhemmista lahteista (Jopa kaikkien mielet Ja silmat ovat na tekiJa aluksi toteaa lappa- H k' 'lt" . . k llt puhdistami·sesta k k 't" . - = .. t · tt" · k ·kk' ·k · tt" t? s· 1 · t 1 h tk · 'k · s . en ISI a ommrusuu s a , os a SI a e1 = ==. mm runsaas 1, e a suorana1s- ai ma ai oma pe anee . I- a1se Y Y asvmsi s1. YY · 1 1 . t s h ff k ku1·te ..... ·aan vo

1
• si·I· t k 'k t 

§ M • • • t = t t · t 'tt .. .. t .. ht" · ·t k' · ·t S'll" · .. .. 1 11. appa a1se c ae eru sen mu- .u"' vo a a1 es a = = a ms oa on rasi avassa maa- en na nn JOI a m vuosia s1 - » I a missa ruumun uonno I- k t t 'k k . . k sen liasta» ha"n k' · ' tt' = · ~ · · .. · . .. - ~ .. .. .. .. . . aan ova a1 aus msia, ar o- , IrJOl I. 
Lehtemme painoon mennessä§ e VII m-else • • • ~ rm) . Enttai~ pahOI~ ~an Piu~- ten pyorremyr~kyn keskella n~_n lampo JOUtuu taistel~maan ja ja epäsotiiaallisia. »Eikä ole Mutta hän jatkoi kuitenkin 

oli ennättänyt tulla tietoja seu- § § le_e ranskal~I~en ~relVln. Lome- T~kh?lman to~I~ .tempaavan mm anka~aa kylJ?yytta vas- vaikea selittää miksi he ovat työtään. Ranskan kielelle hän 

ARKTISTA 
AHKERUUTTA 

raavista teoksista, jotka sisälty- § jOitka vielä tunnemme erämaan § mu~sen VaJaan SIVU~ _mittaist:a ylos Ilmaa~ hemall3: kuorma- taan, Slel~a .~en ~aytyy kok?- arkoja, sillä v~ren ja hengen itse käänsi teoksen ja toimitti 
"t · k t · t J·I·e t" .. syk- § paremmin kuin kaupungin ~ Lapm kuvausta; ma1mttu krei- tut maalaisvankkunt hevosi- naan kesk1ttya suoJelemaan 1t- .... .. k" .. k 1m d t" . s1.1.hen vi'I'de kymm . va eri us an a n aman = = . 1. k" t L . 16 .. . . . 1 k .. .. ·rt·· . t" . ht tt" maara arsu y yy es a Ja n enen sivun Yn Ohl'elmaan· § paremmin hirven kuin auton § VI o I ayny apissa -vuo- neen paivmeen Ja as evan ne seaan SI a, mis a JO uu e a laih t tt t . laaJ'w'sen ll'sa"ykse 'oho ,.· 

s · = = t· s h ff "k' hk" h tk .. .. t" 1 ·k 'II 
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1. 1 t t· as a rasva omas a ravin- n , J n oi-Ki ·ai'l" s•·ar· A E Ja" I·- § metson kuin lentokoneen § Iaana. c ae erus na 1 e a e en paas a a as pai 01 een, normaa 1 ruuansu a us suures I t sa"Ityy myo" kolm _ 
1
... tt 

rJ IJame " I . . rv = = t h l' . t II k k 'kk' .. 'II" k" .. j k h ... .. 1 h k i j nos a.~ s e ne Ja uu a I·I·mei' ek I. J'a"a"nyt t § karhun kuin J'unan § ur an pa JOn vaivaa uon sama a un ai I ympari a arsu a e o Jaa y ye s a .. . . puupi'I'rrosta Ta" h" 
1 

·t k sen v s s eos ,-= = . . . . .. . . . .. . . E asot1laall1Suude ._ . an a1 o seen S .. k .. .. k' kk tt "tt' = kelan paremmin kuin hiilen tai nestekaasun § kreiVIPOJan matkakertomuksen pysyi lnkkumatta Ja hievahta- hmtelaks1» Koska kodat use.m- P n Ja pelok 11.I.tetti·I· .. d. t tt k t 
» ar yvaa Ir au a» enna I §§; • • .. .. = kuuden ohella lappalaiset ovat n myos uu Is e u ar -
julkisuuteen muutamaa päivää § mkotule~ paremm1n kmn :5ahkoval~n ~ hyvin taipuvaisia ja herkkiä ta, joka - vaikka selvempi -
ennen tekijän . poismenoa ja ~ pare~Zl!-m poron_polun ~um maantien § epäilemään kaikkia. ~sillä ne e~ehtyy sijoittamaan napapii-
muodostui siten hänen kirja!- § (olletikm kestopaa.~l~steisen) ,. . §1 jotka ovat tietoisia omasta rm Oulun korkeudelle! Samat 
liseksi testamentikseen. § jotka tul!nem:ne n~lan ~aun .1a ~asit_uk~en . § heikkoudestaan ja senvuoksi lisäy~set sisältyvät myös hol-
Te~vo ~ahl-Marjokorpi . (~u- ~ ~arem~~~ kmn yltakyllmsyyden J~ ~-I~kastynnsen ~ pelkäävät, eivät voi muuta kuin lannmki~liseen I~itokseen sekä 

lu) Julkaisee kalastustarmmta ?. nekon J3:1Jet saukon uran ketun kapallen §' epä1llä kaikkia.» »Toiset» sa- ruotsalaiseen, JOhon ne on 
sisältävän teaksen »Tuulta, tun- 2 pamumat hangella, §' noo schaefferus Samuel Rhee- otettu ilman kuvia suoraan 
tureita, ta~m~_nta» . ~ j~il~~ ~?r~pi kertoo haaskasta ~ niin yhtyen, llOVat hyvin taip•l- k~~iki~~oituksesta. Suomalainen . 

Paavo Pltkanen kertoo :nms- § pollo -~~~-ta .. .. .. . .. . ~ vaisia salamurhiin, jollaisia he ka~nnos. o~ tehty suppe~mman 
tojaan saiDantapaisessa kirjas- ~ telkka Jarvesta telkasta J~rvi- § joskus tekevätkin.» latmankiebsen alkulaitoksen 
sa, jonka nimensä on >>Noita ja ~ kertoilkaamme kokemuksistamme ~ .. .. . .. . . .. mukaan. 
neljätoista>>. ~ toinen toisillemme § ~Taman llsaksi ~eilla on .:u- Olisi kenties ollut paikallaan 

Urpo Huhtanen, Mikko Kil- § niin kauan kuin meitä vielä on § ~an t3:vaton oml~tam1s~n Ja julkaista Lapponia viittauksin 
pi ja Martti Montonen ovat saa- ~ niin kauan kuin meitä on vielä kaksikin ~ -~~?amis1en 1h~lu, Jo~a JO~t~~ Lapin tutkimuksen viimeisim-
neet valmiiksi kuvateoksen § niin kauan kuin tervakset palava~ .. .. . .. ~ ~~ ~ pe _ona ~Isuu e~ a, m _n a piin tutkimustuloksiin. Mutta 
»Lapinkorpi», jossa esitellään ~ jäätyvästä kastepisarast-a aapaheman karJessa § k Y yys Ja hel_m!arpeid;:;t.?lll~- luultavasti teos tällöin olisi pai-
lähinnä Itä-Lapp_ia . .. ~ auringon laskiessa. ~ j~~~a on sc:~~~~e:~n toad~~e~ sunut liia_n laajaksi. Toivott~-
va~~~t~~~ff~~~ti~2~~~~~~ L~~ 'mtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,llilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiil1 lappala~set . vielä .. lai~~oi_ksi ja J:\~ u;:::~!vä~o~~:ta~t~= 

· t ·h · · .. .. veltolksi, »Joka nayttaa JOhtu- 1 k ik II t II pis a a1 ee~~a~ J~ mmenaan . . . . . . van siitä ett ä heillä huonon u emaansa o ea a . ava ~ : , 
tunnettu »Laskikapma>> Levi Laestadmksen ktrkkopos- mittamanaan on JO tlmestynytl . ' t"hd h 'kk teoksellahan on nykyaJalle la- · 

Erkki Eklundin seikkailuro- tilla . keskusteluteos »Pidot Aulangol- ravm~on k a en on ei o hinnä tietohistoriallinen merki-
. t ht 'kk V 'kk H k lt t le 1 . ruumnnra enne.ll t . k' t . . t maamn apa umapa1 ana on et o aa ana a u e a». T" .. " tt" . 'tt ys, JOs m mone sen sivms a 

L · t ·k · 1· kk' -11 K · · ama rn anee JO osm a- . .. k . t h" t k appi so a-ai ana Ja pa ]on pu- mar mm e ompassisar]assa Paavo Rintalan >>Sissiluutnan- tt . k a· 
1 

k' . Ja purro SIS a y a ova an- ,l 
h · .. Al ·k · t" t k · t ks t K' · ... maan, e ei ny y Jan u IJan t· t 

1
. t· . ..t ... uvana mmena » PPI engis a as upamos eo es a » 1va pai- tin» tapahtumat on sijoitettu . k 'd" ht t L san 1e ee lises Ikm pa evm. La-

... 1. · ·.. .. .. k" · ...... k' · sum aan PI a su au ua ap- . j 
1 

. t t t . , Ja ]et vam Jaa». va» se a uusi nUOP•en IrJa. pohjoisiin maisemiin. . te k .. ·tt" .. . t pm a appalais en u kimuksen 
A.l M ·r t k J Ett · lk · k ' · poma- o sen vai amnn Ja o- . h' t k . 

1
.. . t 1 a en uo o. JO a asuu orma o lU a1see Ir]an, Johannes Schaefferuksen t k .. k tt t· E po Ja eo sena s11 a JOka a-. · t · · · · k · .. J 1 k' uu snn varau se omas 1. n- k Poh]ms-Ruo SI~sa, J~lkaisee ru- J~_I?- ~ _mmena on » ou upu m klassi!linen 'Lapponia vuodelta nen kaikkea on lukijan jatku- pau ~essa on korvaa_mato_n 

nok?_kelma l?- mmelta »Asumat- palVakir]a». . . . . 1673 on juuri ilmestynyt Tuo- vasti idettävä mielessä että mer~Itys. Se~ vuoksi _sen JUlkai-
tomnn». Hanen suomennoksen-! Erno Paasilmna on tmmitta- mo Itkose suomentamana P . . . 

1 
' semmen Lapm Tutkimusseuran 

sa Harry Martinsenin runoel- nut antologian La pin kaunokir- . n... .. · »Lapponian» alkuperäisen latinankielisen laitoksen karttaliite. Kartta on verraten kaunis ja teos 0~ kirJmtettu 60~-luv~n tieteellisessä sarjassa on ollut 
masta >>Aniara» ilmestyy niin- jallisista kuvauksista. Sen ni- ~etten Valsanen. kuva~ .. p~r- 1600-luvun maantieteen tilan huomioon ottaen kohtalaisen tarkkakin. Rovaniemeä ei kart- a.;u~~-Ja P_eru~.t~u -~ aJan ka- erittäin sopivaa; toivottavasti 
ikään tänä syksynä. menä on »Tunturit puhuvat» ja h;~Illaan teosta PohJ_olan _Jatkis- taan ole merkitty, vaikka se kyllä on mukana tätä vanhemmissa kartoissa <1660-luvun). SI Y snn Ja te 01 • tähän sarjaan liitetään aikaan 

Piakkoin saadaan kauppOihin mukana ovat kaikki tunnetuim- ta. Se llmestynee kmtenkm vas- Ranskalaisen laitoksen myöhempi kartta on kuvassa olevaa tarkempi, mutta napapiiri on LAPPONIAN ,MERKITYS muitakin klassillisia Lapin ja 
myös faksimile-painoksena Lars mat Lapin kuvaajat. Hänen toi- ta ensi vuoden puolella. siinä merkitty huomattavasti etelämmäksi, Oulun leveysasteelle. 1 Schaefferus ei ollut itsekään lappalaisten kuvauksia. 


