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Företal. 

land de handskrifter från 1600-talet, vilka behandla lap-
parnes etnografi, intages ett icke oviktigt rum av GLAUS 

GRAANS beskrivning över Lappland ock lapparne, vilken beskrivning 
här för första gången offentliggöres. 

Liksom SAMUEL RHEENS »Relation om Lapparnes Lefwarne och 
Sedher» (Sv. landsm. XVII. 1) har även GRAANS beskrivning till-
kommit genom rikskanslern MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIES föran-
staltande ock insänts till Antikvitetskollegiet. Den synes emellertid 
icke hava blivit använd av SCHEFFERUS vid utarbetandet av hans 
kända värk Lapponia, kanske i följd av att tryckningen av detta 
arbete redan börjats, då GRAAN skickade in sin beskrivning. Denna 
är nämligen daterad den 8 maj 1672, under det att förordet till Lap-
ponia, som utan tvivel trycktes sist, underskrevs den 1 maj 1673. 

GRAANS beskrivning torde närmast vara avsedd att skildra för-
hållandena i Pi te lappmark. Vid tiden för avfattandet av denna 
beskrivning hade han i säxton år varit kyrkoherde i Piteå stads-
ock landsförsamling*), varför han bör hava varit i ganska gott till-
fälle att personligen lära känna lapparnes förhållanden. I samma 
intima beröring med folket som BREEN (Sv. landsm. XVII. 1, s. 
3) kan han dock knappast ha stått, enär Pite lappmark sedan 1640-
talet utgjort ett eget pastorat (Arjeplog) med egna präster, varför 
GRAAN troligen kommit dit endast i egenskap av prost vid en ock 

*) Enligt BIBERG, Hernösands Stifts Historia och Herdaminne, III, s. 163 
var magister OLAUS STEPHANI GRAAN född i Gran i Uppland omkring 1620, blev 
legationspredikant omkring 1648, lektor i Hernösand 1650, kyrkoherde i Piteå 
1656 ock dog som prost 1689. Han utgav på (tämligen dålig) lapska en abc-
bok, Luthers lilla katekes samt »Korta och Enfaldiga Spörsmåhl» över den-
samma, vilka böcker utkommo år 1667. 
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annan gång företagna prostevisitationer. Man kan sålunda icke så 
mycket förundra sig över att han vid utarbetandet av sin beskriv-
ning lade RHEENS »Relation » om förhållandena i Lule lappmark till 
grund för sitt arbete. En något större självständighet, än vad han 
härvid ådagalade, hade dock varit önskvärd. Hela kapitel äro näm-
ligen ordagrant eller endast med oväsentliga förändringar avskrivna 
efter RHEEN, ock de partier av dennes arbete, som saknas hos 
GRAAN, äro rätt få. Under sådana förhållanden måste man ibland 
vara litet tvehågse, huruvida allt, vad GRAAN berättar, värkligen kan 
hänföra sig till förhållandena inom Pite lappmark. De tillägg till 
REIEKK, som han på många ställen gjort, äro i alla händelser så 
viktiga, att de obetingat förtjäna offentliggöras. 

GRAANS beskrivning publiceras här i den form, i vilken den 
förekommer i ett manuskript i kvart, som förvaras i Kungl. Biblio-
teket i Stockholm (med gammal signering D 63) ock är det av för-
fattaren till Antikvitetskollegiet (genom rikskanslern) insända origi-
nalet. Det börjar med en dedikation på sju sidor till rikskanslern 
med egenhändig underskrift ock datering, varpå följer själva beskriv-
ningen, indelad i 28 kapitel ock skriven å 218 paginerade sidor. Å 
sista sidan förekommer författarens egenhändiga namnteckning ännu 
en gång. Handskriften avslutas med en innehållsförteckning på tre 
sidor (här avtryckt med siffrorna ändrade till överensstämmelse med 
förhållandena i denna upplaga). Titel saknas. Den hand, som renskrivit 
manuskriptet, är egendomligt nog densamma, som renskrivit de båda 
huvudhandskrifterna av RHEENS Relation (D 65 ock D 66). 

Endast de partier av handskriften, som till sitt innehåll avvika 
från RHEENS Relation, ha hår avtryckts. Förhållandet mellan GRAAN  

ock RHEEN kan i stort taget åskådliggöras medels följande tabell 
45ver de kapitel, som motsvara varandra hos de båda författarne 
(A betecknar RHEENS Appendix): 

GRAAN. 	 RHEEN. 

1 	 saknas 
2 	 1 

3-4 	 2 
5 	 3 
6 	 4 
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GRAAN. 	 RHEEN. 

	

7 	 5 

	

8 	 6; första hälften av 8 

	

9 	 9; delar av 10 

	

10 	 7 

	

11 	 senare hälften av 8 

	

12 	 delar av 11; A 5 

	

13 	 11 

	

14 	 delar av 10 

	

15 	 A4 

	

16 	 13 

	

17 	 14 

	

18 	 15 

	

19 	 12 

	

20 	 A 1 

	

21 	 A 3 

	

22 	 A 6 

	

23 	 A 7 

	

24 	 A 9 

	

25 	 A 10 

	

26 	 All 

	

27 	 16 

	

28 	 saknas. 

Ett annat av GRAAN Själv besörjt manuskript på 131 sidor i 
kvart förvaras i Kungl. Biblioteket i Stockholm (med gammal sig-
nering B, IX, 1, 38). På s. 128 återfinnes däri följande egen-
händiga anteckning av författaren: »Detta wärket hadhe want wid-
lyfftigare, der icke Framlidne Landzhöfd:n Graan migh så swårligen 
hatat, och alla tilfällen fil Inerementum förskurit». Från D 63 skiljer 
sig detta manuskript därigenom, att även kapp. 2 ock 12 av,  RHEENS 

Appendix blivit medtagna (som kapp. 21 ock 28), varigenom antalet 
av kapitel vuxit till 30. Kap. 16 av RHEENS Relation har där-
jämte här blivit fullständigt medtaget, under det att momenten 2, 
5 (fr. o. m. orden »Sedan giöra the ett bälete — — —») ock 6 
av detsamma saknas i D 63; det tillägg till detta kapitel, som 
återfinnes i D 63, saknas emellertid i B, IX, 1, 38. 
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I Uppsala Universitetsbibliotek förvaras en viktig handskrift av 
(*RAANS beskrivning, signerad S 165 ock innehållande 29 kapitel 
på 119 opaginerade blad i kvart. Endast kap. 12 av RHEENS Ap-
pendix är här utelemnat. REIEENS kap. 16 är återgivet i samma 
form som i det nyss omtalade Stockholmsmanuskriptet. I början 
av S 165 är inhäftat ett brev av den 2 juni 1693 från JOHAN 
HADORPHIIIS till superintendenten MATTEUS STEucums (vars namn 
dock icke står uttryckligen utsatt). Av detta brev framgår, att det 
var avsikten att utgiva GRAANS beskrivning, genomsedd ock för-
bättrad av STEEICHIIIS *) brevskrivaren vill genom brevet påskynda 
denne i hans arbete. Att arbetet aldrig utkom, torde väl ha berott på 
HADORPHS snart därefter (den 12 eller 13 juli 1693) inträffade död. 
S 165 innehåller , på de breda marginalerna en mängd värdefulla 
anmärkningar, gjorda dels av STEUCHIUS, dels av en obekant hand; 
därjämte finnas även några få mycket korta anmärkningar, gjorda 
av ännu en annan obekant hand. Av ett ställe i kap. 10 synes 
framgå, att STEucnrus gjort sina anteckningar senare än den ano-
nyma handen (An.), enär STEUCHII anteckning delvis är skriven ovanpå 
den omedelbart därpå följande anonyma. Av en anteckning vid kap. 
27 framgår vidare, att den anonyma handen gjort sina anmärkningar 
år 1692; det heter nämligen: »Silbojok kyrkia är förleditt åhr 1691 
å Nyo opbygdh». De av dessa anteckningar, vilka hava etnografiskt 
innehåll, hava här avtryckts som noter under täxten; de från STEU-
CHRIS härrörande hava därvid betecknats St. ock de från den ano-
nyma handen härrörande An.; de få anmärkningarna av den andra 
obekanta handen hava utmärkts: med 3. 

Förutom de i marginalerna förekommande anmärkningarna av 
SUMMETS finnas efter kap. 2 inhäftade 10 blad av hans hand gjorda 
anteckningar på latin ock svenska till SCHEFFERI verk Lapponia. 
De av dessa anmärkningar, som hava etnografiskt innehåll ock ej 
äro citat från TORN/EUS, ha här avtryckts som ett särskilt tillägg. 

Av GRAANS beskrivning ha dessutom även följande sekundära 
manuskript blivit utgivaren bekanta: 

*) MATTBIAS STELYCHIUS, född 1644, superintendent i Hernösand 1683, bis-
kop i Lund 1694, ärkebiskop 1714, död 1730; gjorde sig känd som en ivrig 
arbetare för lapparnes omvändelse ock utvecklingen av deras skolor. 
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En handskrift i kvart å Uppsala Universitetsbibliotek, Westinska 
samlingen n:o 1092, innehållande »Olaj Oranj HISTORIA L.APPO-
NIGA.» å 166 sidor ock indelad i 29 kapitel; avskriften är daterad 
den 20 sept. 1706. 

Ett manuskript i kvart därsammastädes, Nordinska samlingen 
n:o 1006, innehållande de nio första kapitlen av »Olai Granii Hi-
storia Lapponica» på 28 blad; om handskriftens innehåll i övrigt 
jfr Sv. landsm. XVII. I, s. 6. 

Ett manuskript i kvart därsaramastädes, Nordinska samlingen 
n:o 1007, innehållande GRAANS beskrivning i 29 kapitel på 79 blad. 
Titeln lyder sålunda: »RELATION, Eller En Fulkomblig Beskrif-
ning om Lapparnas Vrsprung, så wähl som om heela dheras Lef-
wernes Förehållande. Sammanfattat, utaf fördetta: Magistro OLAG 
GRAAN. Past : Pith: et Prwp: med desz underliggiande Lapp-
marker; Men nu sedermehra frambracht uthaf des Sohn: JOH: 
GRAAN.» — Från denna hdskr. är i föreliggande upplaga titeln 
hämtad. 

Slutligen har utgivaren i en kapsel n:o 1179 i Westinska 
samlingen å Uppsala Universitetsbibliotek bl. a. funnit en liten »Re-
lation Om Lapmarkernas tilståndh i Wester Norlanden, Särdeles i 
Pitheå och Luhleå Lapmarker» på fyra sidor folio med egenhändig 
underskrift ock en egenhändig randanmärkning av OLA:n GRAAN. 
Ur denna Relation (vilken egentligen är en promemoria rörande en 
del ecklesiastika frågor) ha de etnografiska partierna här avtryckts 
som ett Tillägg 2. 

" Upp sala i september 1898. 
K. B. WIKLUND. 





Höghwälborne G-'reffwe 
Sweriges Rijkes Cantzler, Nå- 

digste Herre och Höghmächtige 
Befordrare. 

Eders Höghgrefl: Excell: kommer iagh Ringa Herrans Tienare, 
medh dätta Ringa Arbetett, som igenom vnderdånigste hör-

samhetz flijt, kan för tijden någorledes så wara vthrättatt, soin tijd-
zens beskaffenheet kan tillåta, af det Ilfundiga folcket at uthspana. 
E':' Höghgrefl: Excell: som af dhe Höghwichtigeste, ja Högh-
lofligste Rijkzens orechnelige beswär, altijdh hindrat och graverat 
ähr, wille af sin medhfödda godheet, liufliga liierta och blijdeste 
åthbördh, den alla Menniskior uthi alla ståndh, i heela Rijket, så 
trösteligen hiertat vplättar och befrögdar, att alla tillijka medh 
migh Ringa Herrans Tienare, denna Högh Grefl: Nåden tröste-
ligen sökia; Min dristigheet Gunsteligast förlåtha: Aldenstundh 
dätta af E! Högh Grefl: Excell: Gudeliga och högstskattade vpsåth, 
i högh Nåder uthgånget ähr och Anbefalt: Huilken Höghlofl: 
Höghwijse och HögstNyttige fram för allom tillförende här om 
någon tijdh giorde Märckeligste befallningh, hadhe länge sedan 
bort want, af min Ringheet uthRättat; Men såsom sakzens wich-
tigheet, det högsta och Mognaste betänckiandhe, som Gudh hwario 
och eeno sinne ingifwit hafvver, här widh ett så mörckt, owanligit 
och aldrigh tillförende tenterat wärck, ändteligen fordras: Ty 
hafwer min Ringheet häldre weelat någon tijdh låtha förbij lööpa, 
och medh alles mognaste Rådh och gillande, något sännare 
vnderdänigast detta framtee, än den Ringaste tingh af nyfijken-
heet, som kan händeligen af sombligom skedt wara, införa. Doch 
synes skeenbarligen at detta wärcket, skall effter någon tijdz 
förlopp märckeligen förökat, och till den giörligaste säkerheet, 
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så sammanfattad warda, at det fast tryggare då, än nu för tijden 
af trycket evulgeras, huilket att min Ringheet (:Grudh E° Högh-
Grefi: Excell: hällssa och lijfz sundheet, aldrafaderligast förlängie:) 
täncker i Herrans fruchtan, och diupaste vnderdänigheet, min 
yttersta fiijt, wijdare här effter anläggia, och hwart Capitel för 
sigh här infattat, såsom och dhe som ännu författas kunne, 
igenom Gudz Nådh, vthi djupaste vnderdånigheet, och effter 
ytersta recognition eenfaldeligen vppvvijsa. Der E° Högh Grefl: 
Excell: Nådigste behagh wore, at een Allmen Historie öfwer alle 
Lappmarckerne, någon tijdh skulle tillåtha, på Swenska tungo-
måhlet, effter fast mångens trägnaste åstundan, af trycket evulge-
rat warda? Då ähr högeligast af nöden taga ytterligare och 
klarare kunskapp, om hwart och ett Capitel här författat, att 
och dhe Relationer som af åthskillige troowärdige på åthskilligt 
sätt giorde ähro, måge till den Rätta wissheeten vpbrachte warda. 
Såsom till Cap: 17. Om lapparnas Afgudar berättas dätta, uthi 
Kimi och Torneå lappmarckers grentz, ähr een stohr Graan 
eller Tallstubbe medh Rötterna widhhängiande, at han kan ståå 
vpsatter på een wijdh plaan, den lapparna kalla viroacka; viro 
betyder Lijflandh, och Acka een åldrigh qwinna, eller effter detta 
landhzspråket Kiällingh, denna Stubben eller Idolum säija lap-
parna af gammall funt wara, eller af Förfäderna Ryssarna. Så-
som Cap: 1. de Origine gentis kortteligen förmäler. Item på 
bemälte gräntz skall och wara een steen, på huilken lappen som 
åstundar någon kunskap, lägger sin flatha och bara handh, 
begynner så gissa, effter det han åstundar åthskilligt; då fassnar 
handen widh steen, at hon intet warder lööss, förr än Spå-
mannen finner på, det honom skall wederfaras. Till Cap: 16. 
och pag. 133. berättas i lijka måtto. Att lappen sitter medh 
fötterna i kors vnder sigh, och sätter händerna i sijdan, och 
synes ey Annorledes, ähn den ledige Sathan lyfter honom vpp 
att fötterna sittia så fast vnder honom, lijka som när han satt 
stilla, där han begynte Joika, eller siunga sin trulldoms sångh, 
så föres han kringh om kotegolfwet, lijka som han ginge på 
knän, till des han faller och swijmar af på .1.tijma eller längre, 
effter som han ähr starcker i konsten, ju mindre, ju swagare, 
ju längre tijdh ähr han bortta, då ligger han såsom Afswijmat och 
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när han af sin Stygga dwala vpwacknar, vptäcker han sin vppen-
barellsse, om dhet han söcht hafwer att ährfahra, till Cap: 16. 
hörer och dätta att på lapptrumborne i Kimi och Torneå lapp-
mareker, fast annorledes Figurerna täcknade ähro, än i Pitheå och 
Luleå lappmarcker Skeer, som närwarandes Torneå trumba uth-
wijser, huilken min Ringheet nu d: 16. Mark sidstleden af 
een Prästemans handh anammadhe, huilken kom äfwen ifrån 
Torneå lappmarcken, Men kunde doch ingen pertinent kundskap 
där om giöra, ey heller war någon klook lapp lör handen. Ty 
ähr een Afritningh vpp skickatt till kopparbruket i Torneå, att 
winna af dhe lappar som mallmen föra, huilka ähro något 
Civi/iteradhe at the låtha öfwertahla sigh, till att gifwa vnder-
rättelsser om desse deras hemligheeter. Min Ringheet sluter här 
medh, at heela wärcket och alla Capita betorfwå ännu klarare 
och bredare vthförelsse, till ett så höghwichtigt wärckz perfection. 
E° Högh Grefl: Excell: och Nåde, medh heela dett Höghlofliga och 
Höghgrefl: Huuset vnder Gudz Milderijke wälsignelsse och Fa-
derliga beskiärrn, een långwarigh godh och stadigtwarande lijfz 
sundhet, till een senan, Roligan och grönskande Ålder, nu och 
för effterkomniandom in till Jordennes ända, troligast befaller 
och troligast önsker 

E: Högh Grefl: Excell: och Nådes , 

Pithdi 8. Maij 
1672. 	 Vnderdånigste och 

ödmiukeste Vnder- 
såther 

0. Graan Pith. 
Prop. & P. 



1. CAP. 

Om Lapparnas Vhrsprung 
af hwadh Nation eller Folckslagh the synes wara härkomne, 
emedan the ett Barbarisk Språåk tahla, som för sigh Sielfft ähf 
ett Serdeles Tungomåhl, Oansedt något är uthaf grannar och 
Nåboerne på alla Sijdör tillkommit; Om huilket framdeles. 

1. När Man dett ordet Lapp eller Lappo effter Sielfwa 
lappspråkes lydellsse och des dageliga bruuk iblandh det Foleket, 
sigh för ögonen ställer, så finner man ingen annan des bemärc-
kellsse, än att lappo på Swenska ähr borttappa, lyder altså 
een lapp, een borttappat, bortkommen fierran ifrån annat wäl-
tuchtadt och Sedigt omgänges Folck, kan altså ey orimliget 
slutas, at dett folcket är så af dem Sielffwa inbördes, Såsom 
och af androm lappar kallade, derföre att dee här och där uthi 
Fiällarne och stoore ödemarekenne wijdt omkringh strödde och 
förskingrade wistas, så at the sällan till någon allmenligh sam-
mankomst församblade want hafwa, och ännu MarcknadztijdAr 
emellan endrächteligen sammankomma, bewante ähro.*) 

*) Lapparne warda allenast uthaf andra Nationer Lappar kallade, men 
på deras egitt språåk kalla Dhe sig sielfwa, Sami, hwilkett synes hafwa sitt 
uthsprung uthaf Finskan, Boman, som betyder Finne, såssom Boman Mala, 
Finlandh Somen Mies, Finskman. kfwen Så Lapskan Sami Ednam, Lapland 
Sami Olma, Lapman, Ok är jämbte detta att mercka dett Lapparne j Norige 
mästedeles warda kallade Finnar. Så att icke olijkt synes dett de j förstone 
allmänt waritt kallade Finnar, emädan deras Språå'k ännu een stoor geemeen-
skaap med Finska språkett behållit hafwer Men om dem sedermera dett namnett 
Lappar för hvar[je]handa orsaker är tillwuxitt uthaff Finska ordett Loppu eller 
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Lappo nämpnes af Geographo loh: Antonio Magino 
och Salomone Neugebavero Lappones och Loppi, som ey olicht 
synes sitt uhrsprungh hafwa, af det Finska ordet Loppo enda 
eller Finis: Efter det folcket, de ödeligaste och till åkerbruuk 
ofruchsammeste 'orter, der ingen annan sigh begåå, föda och 
med sående och vpskärande nära kunde, för sin frijheet, den 
dhe högeligast älska, hafwa lust att besittia, och rätteligen ifrån 
annat behageligit omgänge, sigh frijwilleligen så wijdt afsijdes 
vndanstucket hafwa: Så att detta Lappfolcket äfwen iblandh 
sine wederlijkår Ryssarne för bemälte ödemarckz wister Skull, 
kallas Dickz:loppi, det ähr wilde Lappi eller Lappar, som ähro 
under Ryssiske StoorFursten belägne och dels Skattskyllige. Men 
emädan desse ähre ett lijtet folck, emoth den rnyckenheet som 
tillijka under Sweriges Chrona höra, låther man dem medh dett 
som sagt ähr blifwa, och till Sweriges Eenkannerliga vnder-
säter närmare förfoghar. 

Dett Finska ordet Loppo (:Finis:) ähr af Estarne som 
een dialect medh lappetungomåhlet, effter troowärdigas berät-
tellsse och Meningar wara skall, i den bemärckelsen brukat, att 
de ( : ..Estones: ) kalla lapparna ändan på dett Folck som ytterst 
till norden eller vnder Nordstiernan boendes ähro, ehuruwäll 
det icke om alle lappar kan säijas, emädan dhe i Ångerman-
och Iempte-landz Fiällarne thesslijkes wistas och boo, huilka af 
Iemptarne Finnemän, af Baggarne i Nårie FiällFinnar, derföre at 
the i Fjällen och Skogarne mz sine Reenar, fogell, sampt annan 
diurefänga sig vppehålla : Jtem watnfinnar medan dhe medh 
Fiskerij widh Nårdiske Haffstranden sigh nära, kallade warda. 

Detta ware så kortteligen sagt, om dhett Ordet Lappo 
eller Lapp, och hwadh det effter Ofwantalte Språåk och meningar 
bemärcker: Nu will man till see af hwadh folck desse lappar 
synes härkomne wara, såsom särdeles att dee af den Ryska 
Nationen af effterfölliande Skiedt wara, kan bewijsas. 

Lapska Lappu eller kan hända Swenska Lappa; dett ståår Dem lärdom att 
omdöma. An. 

Det är dock kunnigt att wåra Lappar, som här ock där äro nederkomne 
ifrån Lapmarken ock wistas på Swänska skogar, kalla sig sielfwa Lappar, 
ock warda af andra så kallade, utan något missnöie. St. 
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Ryssarne bruka mycket den bookstafwen Z. i Sitt språåk, 
det och Lapparna i lijka måtto, såsom i det S/avoniska Språket 
anfödde, giöra. 

Ryssarne boo och mistas mästedelen uthi Rööke koijor, 
och ynkelige huns: lapparna äfwen i sine kottar, huilka medh 
waldmar, grahnbarck, grahnRijs eller näfwer tächte äro; där 
och Eldhstaden stälter mitt uthi kottan, att Rööken, som sin 
uthgångh hafwa skulle igenom den öpnan öfwerst på kotte taket, 
offtast nederqwäfies af dett häfftiga Fiällewedret, hwar uthaf dett 
arma Folcket, een stoor wånda uthi sina Ögon lijda måste, huilka 
af Rööken och strax där på den bittra kölden, warda Rödhögde, 
blööthögde och omsij der i ålderdomen blinde. 	' 

Ryssarnes klädebonadt ähro långe jackor eller Råckar 
medh trånge ärmar, item smala byxor, och till prydnat något 
Stofferat wedh ypningen : Lapparna sammaledes bruka långa 
Kiortlar eller Råckar, uthprydde medh Messingh, teen och Sölf-
werbråssar effter förmögenheeten, dhe draga och smahla byxor, 
at Strumporna in till foth Sohlan, alt af ett tygh till samman 
hängia : Men neder i Skohn lägger lappen långt miuckt grääs, 
det han om Sommartijden uthi Myrorne vptager, torckar, och 
till detta alle tijder om åhret brukar:*) 

Ryssarne ähre mächta ohöfliget och plumpt Folck, som 
fremmande dygde lähror och tuchtan icke uthan stoor moth-
sträfwigheet och groff eenwettenheet förneeka, at dhe sådant 
prydeliget wälskickat lefwarne och Nätt omgänge, för ett möde-
sampt dageligit twångh och fängellsse, wärdera och befruchta: 
Alt detta giör och lappfolckett, äfwen lijka som the af een 
Moder sitt VhrSprungh hade; så att dee Rijke lapparna mehren-
dels missunna sina barn andras sedhsamheeter, ähn deras grofwe 
Förfäder dem effterlemnat hafwa. Där och någon af een hän-
dellsse kommo ibland Swenskt eller wackert Norrisk Folck och 

*) Torneå lappar har jag sedt klädda lijkt någorlunda Ryssarne; men 
de andra lapparna, hafwa sin särskilte klädebonat som kunnigt är: Nembl. 
stackota dock wijda Rockar ypna i barmen: böxor smala ock långa neder på 
benen, ock hasor. Qwinfolken tröia ock kiortel tilhopa sydt med en sömm 
runt kring midian etc. Inga lijnkläder hafva the här under. St. 

Lapparnas klädebonadh synes myckitt närmare j all ting komma öfwer 
Fens med Finnarnas än som Ryssarnas kläder. An. 
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några Seder lärde, dem må han aldrigh tillbiuda at öfwa iblandh 
them där uppe uthi Lappmarcken, uthan at han stort haat och 
förtreet, ja till äfwentyrs det som Swårare ähr vmgälla sigh 
bereda måste, emädan the Eenwettingarne alle fremmande seder 
haata och förkasta. 

Ryssarne ähro intet oäfwen snälle at Skjuta medh hand-
bogar: Lapparna sammalunda kunna af höga trää foglar och 
ijkornar Nidhfälla, det the och sina barn af vnghdomen 
flijtigt at lähra; På dhet barnen inga andra tanckar om någon 
förmehra bärghningh fatta Skohle, uthan Stadigt hooss Föräl-
drarna förblifwa. 

Såsom Ryssarne ähro listige och bedrägelige i handel 
och annat omgänge, ähro och till att försmäda, bespotta och 
ölenämna Mycket begifne : Så ähro och i lijka måtto Lapparna 
mächta Swijkfulla och Samwetzlöösa i handell, så att de ingen 
försyhn hafwa den fremmande, sim intet känner dem, och af 
deras listigheet intet hördt hafwer, den dhe under een plump 
förtächt Skallheet, bedraga, sigh der öfwer inbördes frögda, och 
den fixerade fremmande, på Kiöpet anhängia ett ökenamn, huil-
ket de sin emellan i långan tijdh, medh stort åthlöije bruka, förr 
än thet allom vppenbart warder. Ja de ähro och så dristige, 
att dee aldrigh nämpna någon fremmandhe widh sitt Rätta nampn 
uthi sitt Eenslige taall, uthan altijdh medh åthlöije framföra ök-
nampnet, medh huilket the ingen och intet Folck förskohna, 
där medh dhe Siälfzwördingar sigh förlusta. 

Ryssarna ähro ett Sköhrachtigt Folck, som lijten eller 
ingen wäxell eller Rädhogha bära för grofwe laster, der öfwer 
dee sigh oftast berömma, som Petrus Petreius betygar: Sam-
maledes och Lapparna besöhla sigh uthan försyhn i oloflige 
beblandelsser och annor grofheeter fögo mindre än Ryssarne, 
där öfwer de sin emellan (dna Roosa och sigh befrögda.*) När 

*) Detta tror jag intz wara till att betyga om alla. Jag har hört, att de 
omgås myckit tuktigaxe än Finnarna, ock weet att i Torneå Försambling allena 
dömes flere otuktige Saker om året, än i Lapmarken. Lapparna synas ock 
icke wara proni in venerenz, som auctor sielf tilstår. Dock kan det wäl stå 
till att tro, emädan de gå så om hWar andra uti Skogar ock öde rum ibland 
oskiälige diur. St. 
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och någon af Gudeligit nijt något där af förnimmer och effter-
frågar, hålla dee ded så lönt, at ingen uthan gärningens Ögon-
Skinliga åskådan kan dem öfwertyga, eller någon af dem uthan 
största wedermödo till ett Rätt wittnesbörd inthahla, derföre att 
the hwar annars synder icke Oppenbara Skohle, om dee Skiönt 
hwar annan druckne aldrigh så grofft hoota och beskylla, willia 
the nychtre> aldrigh sådant tillståå, uthan sigh med Swagheet i 
Ruus änskylla. 

Dett ähr allom bekant huru gärna Ryssarna pläga sigh 
medh bränwijn: Lapparna ähro dem intet olijke, dhe kunna 
så öfwerflödigt till een half eller heell kanna godt och starckt 
bränwijn på mannen förtära, och medh alles förundran fögo 
synas druchna. Dee läggia sigh nedher att sofwa, ståå åter vpp 
'och dricka lijka som tillförende, och Oansedt the sittia widli 
bränwijnett, Natten och dagen heell igenom och intett annat för-
tähra, synes dee fögo °friska effter ett sådant hetziget Ruus, 
uthan torde wäll ändå ett dygn, där någon wille dem medh 
plägningh försökia uthärda, och strax medh samma Ruus een 
farligh långh fiällReesa wåga, det intet annat Folck må sigh för-
drista, (: där han icke een wåghallsser ähr :) iblandh trään, Stee-
nar, uthföre dee höga fjällen, desse frijbröder att föllie giöra. 

När Ryssarna ähro i Fält emoth sine Fiender och dhe 
ähro mächtige at hafwa tienare vnder sigh, ähro dhe emoth dem 
swåra lijtet miskundsamme: ty ähr förråden knapp så vptährer 
huusbonden altsammans, att tienaren måste länge och in till 
försmächtan fasta, såsom Salomon Neugebaverus pag: 130. detta 
medh desse ordh betyger: Si herus nimium famelicus fuerit, 
totum absumit: Itaque famuli aliquando, ventri bellum indi-
centis, ad biduum vel triduum strenuå jejunant. Lijtet där 
effter säger han: Duces exercitus et alij Militice prcefecti pa,u-
periores aliquando ad se invitant: qui sumpto prandio lauto 
interdum 4d biduum vel triduum fortiter esuriunt. Lapparna 
ähro och ett osparsampt folck som ätha och pläga sigh medan 
förrådet Räcker heell wäll, men fasta sedan länge nogh där effter, 
mehra än någon will troo. Sitt tienste folck hålla the största 
dehlen illa, så at de medh een äländigare Spijs, än man will 
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närupna, dhet wäre bundne huuswächtare eller hundar intett 
Skulle ätha, lefwa måste. 

Såsom Ryssarna bruka sine afgudar widh alle sine 
Gudztienster och böner. Petreus Lib: 6: pag: 8:*) altså och 
lapparna sine Steen- och trää Afgudar högeligen wyrda, och, 
ty werr, dyrcka, som förmält blifwer här effter. 

Ryssarna hålla korstecknen the giöra med ett finger 
för ännet och bröstet för een Höghnödigli Ceremonie widh sina 
Gudztienster: lapparna doppa theslijkes sitt längsta finger på 
högre handen uthi brännewijn, där rnedh the stryka sigh ett 
wätt kors i Ansichtet eller i pannan öfwer ögonen, så och på 
bara bröstet, detta menar han wara pen godh hällsos styrckia 
och beskydd. Ty lappen Skyler intett sin hals under haakan, 
ey heller bröstet så lågh öpningen ähr på hans Råck, uthan 
den ståår altijdh Yppen, at bröstet lijka som händer och ansichtet 
bart ähr, det han ey oftare än händerna och Ansichtet på Ree-
sor uthi swår Köldh och Vhr betäcker, lijkwäl höres sällan at the 
af hosta och bröstsiuka, dhe ålderstegne vndantagne, qualde warda. 

När Ryssarna ähro i Feltt eller på Reesor bewårda 
dhe lijtett om sin hällssa, den gemene hoopen i synnerheet, deras 
födha ähr att dhe kooka hafra eller korn och hafra tillhoopa, 
den torcka dhe, och mahla sedan till Miöhl, dätta Miöhlet lätha 
the een handh full uthi ett trääfaat, taga där till een handh full 
i små tärningar sönderskurit suurt Limpebrödh, här vppå giuter 
han kalt watn, rörer detta wäll tillsamman, och giör sin Swijne 
maga där medh förnögdh. Dhe förmögnare Ryssar kooka sigh 
af detta miöhlet ett Moos af heliftenne watn och andra helftena 
smöhr eller flått, huilket är för dem een stoor krässligheet: 
denna Rätten kallar han på Ryska Talcuna. När han behagar 
huijla, lägger han sigh i allahanda owäder vnder baran himmell, 
eller i een ynkeligh Rijss Koija. Dhe fattige lappars föda, är 
af mycket Ringare, och mången tijdh °naturligare ämne, än man 
will nämpna. Men kan han bekomma tiuck wällingh eller gröth, 
den kallar han effter Ryska talka eller Yuptus taleka tineck godh 
math, som magan snarligha och wäll förnöijer. Deras Natther- 

*) En not med ett längre citat ur NEUGEBAVERUS har här utelemnats. 

Sv. landsm. XVII. 2. 	 2 



18 	 GRA AN, OM LAPPARNA. 
	 XVII. 2 

berghe, dett the kalla Kiäker, det är, när the ingen Kota hinna, 
liggia the offtast, uthi storm, Regn, Slagg och Vhrwäder under 
baran Himmel, och icke een gångh gifwa sigh där widh, det 
man offta medla största förundran åskodat hafwer. Törstar han 
om natte tijdh, då sätter han kitelen full medh snöö på end an 
af een stångh ,öfwer elden, där Rööken på alla sijdor inslåhr i 
kittelen, tager sedan een sleeff den han kallar Kåx och söök er 
wedb een bredd dett Röökota vptinta snööwatnet,*) det indricker 
han medh godt modh, och slåhr sigh sedan neder i sitt förriga 
läger igen och sofwer till liusan dagh. Hvyem är frisk om mor-
gonen är icke han? 

Lijka som Ryssarna hålla thet heliga döpelsens Sacra-
mente uthi stoor wyrdnat, och mena det högeligen wara af nöden, 
att the små Nyfödda barn strax framhafwas för Christ°, som 
Petreius Lib: 6: cap: 11. betyger: 

Aktså hålla lapparna bemälte heliga Sacramente i så mycket 
större wyrdnat, som des höga Nytta, uthan widhskepeligheet lärdt 
at the doch är den eenwijse och fåfänge tanckan hoos sombligom 
hafwa, intet gärna, låtha något gement watn komma på barnssens 
hufwudh, förr än thet helga: döpellssens watn först deras hufwudh 
öfwergutitt ähr. Faddrarna ( : Susceptores:) eller witnen öfwer 
deras barns doopp hålla föräldrarna och deras barn i stoor ähra 
och wyrdnadt. Hwar om wijdare framdeles. 

Ryssarna söria och begråta sina döda på ett Hednisk 
Sätt, befrågandes them widh theras begrafningh, hwadh them 
hafwer feelat, hwarföre the så hasteliga igenom döden dee effter-
lefdas omgänge förlåtit, hafwa, såsom Petreius Lib: 6: cap: 32 
et 35. beskrifwer, huru klageligen the jämra sigh medh ordh, 
Röst och stämma: The hålla och Siälemesso öfwer deras Siäll: 
Hustrorna hälla och offta stohr klagogråth öfwer sine Män: 
Lapparna söria och äfwen medh lijka hednigska fåfängeligheeter, 
i dhet the tilltahla sine framlijdne dödas kroppar, och beskylla 
dem hårdeliga, at the uthan ordsaak, hafwa öfwergifwit theras 

*) När han ingen kiettel hafwer, sätter han ett stycke Jis eller hård sniö 
på een Stång för elden till thes wattnett begynner der uthur rinna, då håller 
han sin koxa under ok får således dricka An. 



XVII. 2 	 OM LAPPARNAS VIIRSPRUNG. 	 19 

liufliga omgänge.*) I fordna tijder hafw a the widhskepeligen 
inlagdt medh then dödha i kistan eldhföre och Maath,**) me-
nandes them sådant hafwa hafft af nöden: det som nu af deras 
lärare och andelige Förmän är förtaget, doch lijkwäll dricka the 
ännu sine döda till åminnelsse bränwijn, huilket the kalla Sa-
lige wijnet. The baaka och af korn Miöhl, små kakor, stora som 
÷.daler Sölfwer Mynt dem the på den dödas grifft uthi små stycken 
sönderbrutne nidkasta, så frampt the kunna insmyga sigh hem-
ligen i kyrckiogården; Men där dee intet kunna inkomma, kasta the 
bemälte brödzbeetar öfwer boogården, dettha giöra the i nägre Åhr 
effter sine kärkomne dödas begrafningar, till des the kunna see 
grifften wara suncken och där af döma, kroppen wara aldeles 
förutnadt. 

Ryssarnas båthar ähro långa och smahla, huilka icke 
medh Spijk eller trääpinnor, uthan medh tågor af graan Rötter 
eller hampesnören ihoopdragne ährd: Äfwen på lijka sätt och 
form ähre lapparnes båthar gjorde. 

Ryssarnes Gudztienster Skeer medh Messor mehrendels: 
detta härma lapparna i dhet the kalla wåra Rätte Gudztienster 
Messo, och kyrckiofolcket nämpna the Messo Olmai eller Messo-
folcket.***) 

Lapparna ähro och effter Ryssarnas bruuk widh GudZ-
tiensterna altijdh Reedo sin wyrdnat bewijsa, me0 diupt buckande 
eller och hela Kropzens, lijka som dhe sigh nidhsättia wille, 
nidhsänkiandhe, till den ända at the medh uthwärtes åthäfwor, 
sin begäkan, hurudana han då inwärtes för dem hemligen önskat 
wore, winna förmåtte, och detta een hemlig eller förborgat, och 
Rättare sagt, plump klookheet, den the efter sedhwanan för sina 
SteenGudar och Gudinnor vpwijsa, och där effter een inbilladh 
hielpp förtro° sigh Tvinna oCh mächtigh blifwa. Dee vnderståå 

*) Barnen pläga ok långan tijdh effter sina förälldrars dödh, enär dem 
någon stoor nödh trugar, löpa halfnaakne kring om kyrkio gården, ok beklagar 
sig ok sin nödh för den döda, wäntandes af honom någon hielp. An. 

**) Lapparne gå ännu offta till sina framledne dödas griffter ok stoppa 
neder j Jorden lijtett Tobak. An. 

***) Jag håller före att Lapparne intett wetatt af någon Mässa för ähn 
uthi högloft: Sahl. CaroU Noni tijdh, då dhe först fingo kyrldor ok Präster 
ok således Lånt detta ordett Mässa uthaff dhe swänske ok ey af Ryssarne. An. 
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sigh thesslijkes sin öffwerheet och förmän huru höga the och 
'wore, medh sådana åthäfwor till sin åstundan så hemligt winna 
benägne, äfwen som de igenom Sathans bedrägerij medh Steen-
och trää Gudar sin fåfängeliga tijdh förnötha, och sina widli-
skepeligheeter så och vpdichtade månge Apespehl bruka. Ty föga 
skall något folck i werlden sigh så grofft inbilla, som lappen 
sin förmon af Förfäderna i dyrckan och bärgningh fattat hafwer, 
högeligen vphöijer 'och beprij ser, så at een lapp som wederlåtes 
lefwa i sitt säkra ödhe, sitt Roliga vthi den aldra förnämsta i 
hwadh ståndh, och dee Rijkaste willkor af Gudz milda handh 
wällsignadt, han försatter wore, förwäxla, uthwällia, eller antaga 
omöijeligen wille eller frijwilleligen giöra skulle, emädan sigh 
den lycksahligast på jorden medh förbemelte dyrckan inför Gudar 
och Menniskior, så och bärgningh för sigh medh dhe sina, ty 
werr, vphöijer och berömmer. 

2. 

The wächkepelige Mercken Lap- 
parna hafsva om aflelsen och Födelsen Sampt 

huru the onigåå medh Barnen, strax the 
ähro födde. 

Såsom lapparna ähro ett ganska forwetett Folck, soni om alle 
tillkommande ting mykett gissa och åstunda at weeta: Altså 

när the förnimma sina hustror wara hafwande, willia the gärna 
weeta om the gåå medh Pilte- eller pijgo barn, ther Olil the tå 
döma af månen, medh huilken the lijckna een hafwande quinna: 
När the see at någon stierna nalckas när Månen och ståhr när 
öfwer henne, dömma the att theras hustror gi medh Piltebarn: 
Ståhr någon Stierna när vnder Månen, gissa the at theras hustror 
gåå, medh Pijgebarn: gåår någon Stierna när framför Månen, mena 
the wara ett godt teckn, at barnet skall wäll födas uthan wanck 
och 	lythe, och sedan wäll trijf was: gåår någon Stierna strax 
effter Månen, säija the wara ett ondt teckn, till missfödzell, och 
strax effter födelssen döö.*) 

*) Pastor i Öfwertorneå refererade för mig, att intet alla äro begifne i 
Tomeå Lapmark på denne wijdskipelsen. St. 
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I födzle pijnan ähro lappquinfolcken myckett af naturen 
starcke, ty the födha offta i kalla winteren i theras kätar i een 
stoor köldh, ther the hafwa Mästedels ey annat än kalla watnet 
at dricka, och een fattigh, Ringa och Swagh Spijs at förtära, 
lijkwäll komma the snart till sina kraffter igen, så at månge af 
them 8, dagar eller högst 14. efter födzlen, Reesa öfwer fiäll 
och stora Sjöar medh sine barn, at befordra them till doopp och 
Christendomb, och på Reesan i kalla winteren gifwa them dij 
uthe på Marckenne vnder bahran Himmel!. 

När lappquinfolcken liggia effter födzlen i deras swagheet, 
hafwa the ett serskildh Rum ytterst i kotan widh döran och 
gemenligen på den wänstra sijdan, deras Spijs i sine Swagheet 
ähr mäst Ost, miölck och kött, och om Möijeligit ähr willia the 
som Rijke ähro gärna hafua något Salt, Jtem Ingefeer, så frampt 
dhe den kunna bekomma; Något bränwijn willia the och för-
skaffa sigh, om Rådh och tillfälle sådant medhgifwa kunde, ty 
ther af mena the sigh fåå een stoor styrckia i sådan lägenhet. 

Lapparna tvvätta sine barn uthi een kittel, i huilken the 
Nidhsättia fostret alt in till hufwudet, för ty the willia icke innan 
tree dygn twätta barnssens hufwudh; och om the förmena sigh 
komma något snart medh barnen till doop och Christendomb, 
willia the intet watn låtba komma på Barnssens hufwudh, förr 
än Nyja födellsens watn på deras hufwudh gutitt warder.*) Når 
the låtha Christna sina barn, pläga the gemenligen kalla them 
effter sine Förfädher, och såsom hoos them hafwer här till många. 
hedniska Nampn want i bruuk; såsom Thor, Gottorm, Finne, 
Pagge etc. altså willia the och them ähn behålla, om them sådant 
af theras lärare, skulle blifwa tillstädt. Offta händer och hoos 
somblige förwätne lappar at the sine barns namn ombyta, för-
ändrandes deras nampn 2. eller 3 gångor innan barnen komma 
till 10 åhrs ålder, och theet Skeer när någon af theras För-
fäder döör, nämpna the barnet först efter then eena af sina för-
fäder, och sedan effter den andra och tredje.") 

*) På den dagen i wekan som barnet (3hristenas tuättas barnet aldrig 
på ett halftt åhr. St. 

**) Att Lapparna ombyta sina barns Nambn skeer besynnerligast derföre, 
når någon blifwer sjuk så att fahra är om des Restitution eller han icke hafwer 
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Mycket gement ähr thet at twå bröder eller Systrar warda 
nämpnde effter ett Nampn, och kalla them gamble Påla, vnge 
Påhl: gamble Anders, vnge Anders: Store Chierstin, lille Chier-
stin. Och thet therföre at om Faderfadren hafwer lefft det 
nampnet eller det Nampnet, nämpna the den eena Solmen eller 
dottren effter Fahrfadren eller Fahrmodren, och den andra Soh-
nen eller dottren effter Mohrfadren eller Mohrmodren. 

Igenom Fadderskapp warder een stoor wänskap hoos dem 
vprättat, så at och barnen för fadderskap Skull altijdh nämpna 
hwar andra Christwällin, Christorbin, Christenbroder, Christensyster. 

Lapparna hafwa intet omgänge medh sina hustror, förr än 
Sex weekor ähro framgångne, uthan hålla thern i medier tijdh 
oreena, Oansedt the än hade hullit sin kyrckegångh.*) 

3. 

Huru the °inga Medh barnen 
i theras Barndombs åhr. 

parnen linda the i een korgh, som af smala grahnRötter ihoop-
wär(kat ähr, eller och af ett träd utholckat och ruedh Skin 

öfwerdragen, och i ställe för lerfft, bruka the vnga Reen Kalif 
Skin ofwan till, och Nidhunder Rödh Mossa, som ähr ganska 
Satiligh och leen, den the i lappmarcken finna, och så offta 
the vpptaga barnen, ombyta the mossan.") — — -- — — — 

så godh lycka till sin Boskapz trijfnadh som hans Syskon eller någon annan 
stoor olycka kan honom tillstööta, då nämbnes han effter någon sin broder 
eller annan Slächtinge som bättre lycka ok trijfnad hafwer hwilkett skieer 
medh stoor wijdskieppelsse af offrande ok omdöpande. ok dett såwäl i Barn-
domen som uthi des manliga åhr. Än. 

*) Faddrarna kallas ChristAckiarn. Gufader ok ChristEdnam Gumoder, 
hwilka ok hållas i sulor, wördnad af sina Gubarn, ok om råden så tillsäger, 
altijd medh skiänker hedrass. An. 

**) NB. Jag tror intz att barnen lindas uti någre fasciis [lindor] som 
hoss oss är brukeligit, ty så mycket iag har sett, äro de lagde uti en trång 
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Alle lappquinfolck gifwa sina barn sielfwe dij, ty ingen af 
them må bruka Napp för Reenmiölckens tiucheet skull, uthan 
offta däggia them in. till andre, tredie, ja fierde åhret, och i 
=eller tijdli där barnet af brösten ey kan vnderhållas, gifwa 
Fiällapparnal sina barn miölck medh Skiedh, och grahnlapparna**) 
gifwa them fisk, och somblige pläga emädan barnen ähro mycket 
Späde gifwa them ett stycke kött, af huilkes must the vppehålles, 
såsom medh miölck af een Napp. När the blifwa något större, 
bruka the mycket wällingh af kornmiöhl och kakor, them the 
giöra emellan händerna, och grädda sedan på glödh eller widh 
elden.***) 

När lappquinfolcken Skole reesa någon städz, som offtast 
Skier, föra the sina barn i theras korgar nederlagde, och sedan 
i Ackian nederbundne öfwer hufwudet, och kiöra så i stoor 
hastighet öfwer och uthföre stora fiäll och backar, om tå barnet 
behöfwer maath, löösa the vpp som öfwer huf-wudet bundit ähr, 
och läggia sigh brede widh ackian neder på snöen, dragandes 
fram sina bröst, och offta i kalla winteren gifwa barnen dij. 

När Gudh vvällsignar them, at the befinna sigh hafwande, 
önska the af (.*udh, häller Pijge- än Pilte barn, af ordsaak at 
föräldrarna måste gifwa sina söner store penningar, när the i 
ächtenskapp skolale inträda, så frampt the någon Rijk brudh skohle 
bekomma. Men om någon begärar theras döttrar, måste han 
gifwa Föräldrarne och Slächten någon ähregåfwa, efter som han 
är Rijk och förmögen på Reenar "eller Sölfwer etc: som här 
effter klarare omröres. 

Lappquinfolcken äro icke mycket fruchtsamme, ty een stohr 
deell fåå icke öfwer 3. 4. eller 5. och ganska fåå 6: eller 
flere barn; huilket synes komma af deras swaga Spijs i maath 
och dryck, som ähr Fisk och watn, och af den stoora kiölden 
the lefwa uthi: dett Man dem höghwijsom lämnar att omdöma. 

korg löse ock heel nakne, ock korgen warder med någre band eller remmar 
tilsnörder så att barnet kan liggia säkert uti alt urwäder. Der af, tror iag 
ock wara, att Lapparna äro gemenligen julbente. S. 

*) hwilka gemenligen äro förmögne af Boskap eller Reenar. An. 
**) hwilkas Näring Mästedeles består af Fiskerij. An. 

***) ok uthi askan. An. 
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4. 

Om Lapparnas Barns Vptuch- 
tellsse i theras Vngdoms åhr. 

Såsom lapparna i all annor tingh ähro ganska förwätne: altså 
willia -the och gärna weeta hwadh lycka theras barn fåå och 

bekomma skohle, och om the måge blifwa Rijke eller fattige; 
Hwarföre när barnet aldraförst fåår een tandh, skall den som 
först blifwer tanden warsse, antingen dett ähr Fader, moder, eller 
någon annan aff Slächten, gifwa barnet een waij Reen, den the 
af bemälte tandh kalla Paiiekis weekiom. ie. tande waijan;*) Sedan 
gifwa Föräldrarna barnet åther een waije Reen, om the ähre så 
förmögne, den the kalla waddom eller een gifwin waij: Sedan 
gifwa och Fahrfader eller Fahrmoder om the ähre i lijfwet, och 
een waij Reen: G-udhfader eller Gudhmoder gifwa och sina Christ-
barn som the kalla, thesslijkes och waij Reenar, här af förökas offta 

sbarnssens Reenar, huilka, barnen hwar för sigh märckia, och dee lyc-
kan will aldramäst gynna, blifwer på Reenar mögnast, huilkas egen-
domb icke kommer i något arffskiffte barnen emillan, uthan alle 
fåå i begynnelssen sådana gåfwor eller Skänckior af Föräldrarna, 
och sedan måste hwar för sigh sin lycka omsöria och fördraga 
antingen hon är tå godh eller ondh. Ther af kommer at mån-
gen son eller dotter offta kan äga 40 : 50. eller och 100. Oxe 
eller Waije Reenar, och bemälte Reenar må Föräldrarna ey bruka 
sigh till godo, uthan thet är barnssens; Om något ther aff Slach-
tes antingen Reen eller Kalif, förtäres wäll köttet af huusfolcket, 
men Skinnet och bellingarna förytres, anwändes och förwares till 
barnssens goda. Sammaledes om någon af barnssens Reenar 
bortsällies för Sölfwer, Messingh, koppar eller kläde, förwares 
wärdett till barnssens nytta. När the om Sommaren giöra Ostar, 
ähre barnen tillstädes medh sine små Ostekaar, och giöra små 
Ostar af sin deell, dem the förwara och bruka sigh till födo, 
vnder sine leekar och Roomåhl. 

*) 1 vaija eller kalf. 3. 
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Ordsaken at lapparna så gifwa sine barn synes denne wara, 
gt emädan lapparnas barn, så snart the komma till sitt tijonde 
åhr, måste the mycket Ondt lijda och naedh Reenwachtande uth-
ståå, ty Natt och dagh, winter och Sommar, i Regn Vhrwäder 
och Köldh, måste barnen och deras legofolck wara uthe hoos 
Renarna på dhe höga fiällen, dijt the lööpa effter sin födha, 
om thet och wore det wärste owäder, och således måste the sine 
Reenar bewaka, att the icke af wargar rnåge förraskade och 
förskingradhe warda, eller at the nederfalla af the höga fiällen 
och Sönderkrosas, som och offta Skeer, eller elliest på hwarie-
handa sätt omkomma, alt sådant att förekomma, måste theras 
Reenwachtare altijdh föllia Renarne: Men lappen Sielf giör 
något annat arbete, antingen medh Skjutande, fiskiande eller Ree-
sand e. Etc. 

- Desse barn eller Reenwachtare bytha så om, at när een eller 
twå om morgonen komma heem, måste een eller twå åstadh 
igen, och således altijdh någon af dem stadigt wara hoos deras 
Reenar Natt och dagh. Om sommaren emädan the miölcka 
Reennarna, drifwa the them heem till kottan widh Middagz tijdh, 
och strax the hafwa miölckat them drifwa the till fiällen eller 
Skogen till betz igen. 

Föruthan barnen hafwa och lapparna legofolck, drenger 
och pijgor, them the och mästedels bruka till att wachta Reenar, 
them gifwa lapparna löhn och kläder som föllier : Een drengh 
skall hafwa i lego eller Städiepenningh een artogh eller 10. 
gråskin :*) Een pijga ett lijtett Stycke kläde till Myssa, timb 
eller hätta som the kalla.**) 

Een drengh eller pijga skall bekomma sine Stedtz kläder: 
Een kiortell, ett paar Skoor af koo läder och dett andra af 
Reenbelingar, ett paar byxor och een grof Reenskins Mudda, 
och lönen om åhret ähr een waija, eller om drengen är snäller 
twå waijor medh sine kalfwar : Sammaledes och een pijga skall 
hafwa i löhn om åhret een waija och een kalif, huilka waijor 
och kalfwar legofolcket märckia och gemenligen hafwa dem 

*) Drengen 1 Rheen, och något kläder. 3. 
**) pijgan 1 Rheenvaija, och lijtet kläder thär till. 3. 
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hooss sitt huusbondafolck, och dem tillijka Skötha och bewaka, 
här af kommer och del at flijtige och achtsamme tienare och 
tienarinnor offta warde på Reenar Rijke och förmögne, ther 
theras Reenar willia aflas och wäll trifwas. 

The lappar som i flällen boendes ähro och ther Mehren-
dels hafwa sin heemwist och boning, h'uilka kallas Fiällapar, the 
bruka således sin') barn till Reenwachtande, the andre som neder 
i lapmarcken ähro boendes och medh flskerij sigh nähra och 
vppehålla, huilka kallas Graanlappar, the i Skogen wistas och 
boo, the öfwa sina barn till flskiande och Skiutande : Ty bådhe 
fiäll och Graanlappar öfwa och wänia sina Söner att Skiuta 
medh handboga, och vpsättia ett lijtett Måhl för them af näfwer, 
och förr än the träffa Måhlet fåå the ingen maath, therföre och 
lappe pojkar warda ofta behändige och snälle att Skjuta. 

Vijgobarnen öfwa the till at sy, emädan ingen af Man-
folcken giöra kläder, skoor, hanskar, Stöflar, Muddar eller theras 
Reen Åketygh, uthan alt sådant måste quinfolcken giöra och 
tillreda: Såsom ähr skära kläder både åth Manfolck och quin-
folck, bereda allehanda Skin till Muddar, Stöflar, Skoor och 
hanskar, och det sy både till huushålles tarff, såsom och thet 
till Sahlo skall komma. Dhe lära dem och att draga teen trådh, 
och där medh sy på hanskar, stöflar och ReenÅketygh, huilket 
lappquinfolcken Rächna wara det konstrijkaste arbete, at draga 
teen till gran trädh, igenom små hooll, giorde aff Reenshorn. 

Lappoikar wänia sigh och at giöra Åckier, Skijdh och små 
korgar etc. som mera på ett särdeles Rum skall om lappfolckz 
Slögder blifwa förmält. 

5. CAP. 

Om Lapparnas Frijerij och 
dess Kostnadt å bägge Sijdor. 

)När någon lapp will begynna at frija, hålla the Tiburtd tijdh, 
d: 14. April: där till wara bequemligast, ty tå begynna 

foglarna och sin leek; och såsom mäst alle lappar hålla denna 
werldennes godz för sitt högsta goda: altså will hwar och een 
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gärna förskaffa sigh een Rijk brudh, och den som hafwer een 
godh lycka medh sine Reenar, som henne af Föräldromen först 
ähro gifne, och thet ther af förökat ähr, oachtancles om pijgan 
ähr vngh eller gamman, ehrligh eller oehrligh, dygdigh eller odyg-
digh, deijeligh eller wahnskapeligh, sjuk eller heelbregda, allenast 
hon hafwer något i förrådh af Reenar, Sölfwer och kläder. 
Hual\före om een lapp hafwer fbare än een dotter, söker frijaren 
gemenligast effter den han förnimmer hafua bästa lyckan medh 
sine Reenar, om han och på henne, framför the andra Systrarna 
större kostnadt giöra måste. 

När nu een vngerswen skall begynna sitt frijerij, Reeser 
han till Pijgones föräldrar, hafwandes antingen sin Fader (:där 
han är i lijfwet :) medh sigh, eller någon annan af sine anför-
wanter, och tå måste frijaren föra medh sigh bränwijn, Een 
kanna, 2 eller 3, eller effter som ban ähr förmögen till, at pläga 
pijgones föräldrar, för dett han skall fåå tillträde, at inlåta sigh 
i tahl medh theras dotter, och•dätta bränwijn kalla the antingen 
pourist wijn, det ähr, Gudzfridzwijn, therföre at frijaren nu kom-
mer aldraförst at hällssa föräldrarna och theras dotter, eller Såbrno-
wijne frijare wijn: Och tå begynner han allenast anhålla, at 
han må fåå tillåtellsse träda till huuset, och begynna där at frija. 

Hwadh nu frijaren denne gången sigh bekostar måste han 
beståå, och får therföre ey någon wedergälningh där frijerij gåår 
tillbaaka. Andre, tredje och flerde Reesan Måste och frijaren 
föra medh sigh Såubinowijne eller frijarewijn, och tå begynna 
the afhandla medh liwar andra, hwadh frijaren skall till brudennes 
föräldrar, och the andre som ähre närmaste i Slächten, såsom; 
bröder, Systrar. faderbrödrar, fadersystrar, Moderbröder, Moder-
systrar, och flere af Slächten förähra, huilke alle skohle wara 
medh tillstädes och ächtenskapet bewillia och samtyckia. och 
hwardera (: ther frijaren ähr så förmögen:) och pijgan ähr och 
Rijk, hafwa af frijaren een lijten hedersgåfwa, såsom föllier : 
Först skohle brudens fader och Moder, hafwa antingen Ett, • tu, 
try eller fyra stycken, huilkett the kalla Pec4 och måste ett 
stycke åt minstonne wara een marek Sölfwer effter deras Räch-
ningh, huilket ähr 3 lodh. Ähr frijaren något Rijk, skall han 
gifwa Fadren ett heders dryckes kärill, ett Sölfwer Stoopp, och 
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een koppar kiettill och een Raana*): Modren ett Sölfwer bälte 
och een klädes kiortell, huilken the kalla kafta**), huilket är een 
vthankiorttill eller Manfolckz kiorttill, som både man och quinna 
bruka. Jtem een Tu:topp Sölfwer Mallior på kläde sömmat, som 
lappquinfolcken bruka fram i theras bröst, then the kalla kracke, 
eller gifwer frijaren Modren een volpi, som är een Ringa quin-
fol,ckz kiorttill, doch efter Förmögenheeten. The andre pijgones 
Slächt, syskon och Swågrar gifwer frijaren somblige mehra och 
somblige mindre, såsom Sölfwer Skiedar, Sölfwer Mallior och 
annat Sölfwer, doch måste thet wara som bemält ähr 3. lodh, 
och hwar och een måste hafwa af frijaren sin hedersgåfwa, så 
frampt han will blifwa sin brudh mächtigh. 

Om nu frijaren och pijgones föräldrar sampt heela slächten 
kunna förlijkas om denna heders gåfwan, gåår frijerij wäll an, 
hwar och icke, gåår frijerij tillbaka, och tå måste pijgones för-
äldrar betahla frijaren igen all den omkostnadt och thet brän-
wijn eller toobaak han wederwikat och bekostat hafwer, vndan-
tagandes thet bränwijn, som -frijaren förste gången förde medh 
sigh, som war puorist wijnet, thet måste han beståå och ingen 
betalning derföre wänta, efter dett af frijkostigheet uthgifwes.***) 

Och händer det ganska sällan, at medh deras ächtenskapp 
eller frijerij blifwer något hastigt sluut, uthan offta påståår, för 
afhandlingar skull om hedersgåfwan som föräldrarna och slächten 
willia hafwa af Frijaren i tu eller 3. åhr, och ehuruwäll lägers-
måhl skulle komma emillan, will heller Fadren och modren, at 
deras dotter skall wara Skämdh, än att deras förwäntadhe heders-
gåfwa, icke skall them till fullo nöije blifwa tillstäldh. 

The frijare som icke förmå så mycket förähra på sitt hstun- 

*) Rana är ett slagz tjocka Ull Täcken som blifwa i Nårige giorde. An. 
**) kapti. An. 

***) Emoth detta hustrokiöpandett är aff Sahl. Landzhöfdingen Johan Gran 
ett förbudh uthgångitt, så att nu meera icke så oppenbarligen der medh hand-
lags. icke heller fördrista sig Lapparna att draga hwarandra till Lag ok Rätt 
om något af Rulla 	såssom de dett kalla:) eller hedersgåfwan skulle stå 
tillbaka Men icke des mindre skeer dett ännu heml. att hwar ok een måste 
kiöpa sin hustro, besynnerligen ibland dhe Rijka Lappar. ok hafwa wijd sådant 
tillfälle Brudh och Brudgumme intett att Råda, uthan såssom föräldrarna ok 
slächten å bägge sijdor å sämias, så måste ok dhe låta sig nöija. An. 
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dande frijerij, sökia sigh een fattigh brudh, och den som ey vnder-
ståår medh hedergåfwa kunna giöra pijgones Föräldrar och an-
förwanter till nöije, sökia sigh een brudh af fattigare föräldrar, 
så at hwar och een i sådana fall seer på pungen, och huadh han 
tåhl, förr än han wågar sigh till sådant Speell, doch kan mången, 
och uthösa öfwer sin förmögenheet, huilket ähr ett stort miss-
bruuk, som så småningom böner afböijas och Stahna. 

När thet nu så wijdt kommer, at ächtenskapet blifwer af 
pijgones föräldrar bewilliat frijaren sin dotter, brukar hon alle-
handa sällsamme åthäfwor, ställer sigh som hon wore mycket 
sörjande och bedröfwat, at hon af föräldromen i Manna wåldh 
blifwer lefwererat, så att ther tå behöfwes the som then vnga 
bruden trösta skohle, thet the närmaste af hennes Slächt medh 
all flijt giöra, somblige af them synes och såsom dåna och döda 
nederfalla för bedröfwellsse skull, att dee sin förriga frijheet 
under föräldrarnes wårdh åthnutin mista, och sin Man till hör-
samheet sid ermehra lefwa måste. 

6. 

Om Lapparnas bröllopz, 
Kyrekie och Giestebodz Ceremonier. 

) När the nu skole förfoga sigh i kyrckian, kläder brudhgummen 
sigh i sine bäste kläder, hafwandes ett sölfwer bälte kringh 

om sigh: Sammaledes bruden, huilken först rijfwer sitt fletha 
bandh uthur sitt håår, thet af v11 ähr wäfwit och medh teen-
trådh besatt, huilket fläte bandh; hon gifwer een pijga af sin 
släckt eller wänner, sedan uthbårstar hon sitt håår, och kläder 
på sigh sine bäste kläder, och sätter på sitt hufWudh ett Sölfwer 
bälte eller tu, huilka hon brukar för krantz eller Crona, fram i 
bröstet hafwer hon een hoopp Sölfwer maffior dubbelt eller tree 
dubbelt, eller effter som hon ähr Rijk och förmögen till, samma-
ledes och ett Sölfwer bälte kringh om sigh, doch will ingen brudh 
begära någon brudhskrudh af een annan, uthan the bruka thet 
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Sölfwer till sådan brudhskrudh, som them gifwit eller länt warder 
af theras föräldrar, eller närmaste slächt och förwanter.*) 

När the skole föras till kyrekian gåår een gammall lapp 
fremst, vnder tijden Brudhgummens fader, eller någon annan, 
den dee kalla automolma eller autwätze, som är een förman 
eller föregångare, honom föllier Brudhgummen, och sedan dhe 
andre lapparna: där effter föllia Brudhpijgorne, och omsijder 
bruden, huilken fast Sorgzn och bedröfweligh ähr till Anseendhe, 
henne släper och drager antingen twenne Mans personer, eller 
een Mans och quinnos person, eller och som offtast Skeer att 
twenne käringar draga bruden till kyrCkian; ther brudhgummen 
ställer sigh alt kiäck och frijmodigh, men bruden sorgzn och 
bedröfwat, så at hon mächta sachta och lijka som medh stort 
betänckiande gifwer swar ifrån sigh, när hon af Prästen tillfrågat 
warder om ächtenskapz bewilliande och samtyckio. 

När the ähro Copulerade, förfoga the sigh sampteligen i sine 
kotar, dijt heela brudhskaran föllier, och tå kommer hwar och 
een medh sin giästebodz kost, Föräldrarna hälla största omkost-
naden, sedan dhe andra af slächten, dett kiött the bära medh 
sigh, lätha the alla uthi een stoor kiettill, ther the och hafwa 
Reentiingor, Märghbeen och annat, och förordna så een behen-
digh lapp till sin kock, den skall sijhla flåttet af kittilen effter 
deras wanliga pläghsedh: I det han öser Sådet uthur kiettilen medh 
een 	sleff, och blåser så flåttet som där of wan på ligger, uthi 
een annan Sleff, och så sijhler eller blåser han flåttet uthur den 
eena Slefwen i den andra, till des han hafwer alt thet feeta af-
sijhlat, och tå begynner han först öhsa upp Rätterna uthur kiet-
tilen ; där rundt orakringh sittia giestebodz folcket och ätha så 
af kiöttet och doppa i dhett feeta flåttet, och dricka så omkringh 
af kiött sådet uthur kiettilen: Men brudhgummen och bruden 
som sittia ganska stilla och i största eenfaldigheet hoos hwar 
andra heela dagen, them gifwes deras deell af giestebodzkosten 
för sigh sielfwe. Om unge pojkar öch pijgor icke rymmas i 
kottan, liggia the uthan för kotte döran, och somblige på taaket, 
huilkom och deras deell gifwen warder. Somblige hafwa små 

*) De som wij kalla Tiggie Lappar kläda sigh i Swänsk habit ock taga 
andras kläder uppå sig. St. 
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jern krokar, i huilka the ett 'bandh binda och kasta them neder 
igenom kotte taakett, på huilka kocken binder köttstycken, och 
så draga the them upp, igenom kotte takett och förtärat. 

7. 

Föräldrarnes heemgift Medh 
Barnen på bägge Sijdor, när the skillia 

dem ifrån sigh. 

) När the vnga brudhfolcket ähro sammangifne föllier den unga 
hustron icke sin Man till hans föräldrar, uthan then unga 

dannemannen måste föllia sin unga hustro till hennes föräldrar, 
ther han måste tiena hoos sitt Swärfolck i ett åhr, och tå aldra-
först*) fåår han the Reenar och den ägendomb som hon hafwer 
förwärft hoos sine föräldrar, af the Reenar som henne först gifne 
woro när hon war ett barn: Sedan gifua och föräldrarna them 
där till een hoop Reenar, huilka gemenligen af den unga hustros 
föräldrar strax lefwereras till deras Mågh och dotter, att the sigh 
där medh begynna att förkofra. Och gifwa the Rijke lappar 
sine döttrar een stoor hoop Reenar, effter som the hafwa 
Fått hedersgåfwan af sin Mågh, somblige 10: somblige 20. 
somblige 50: somblige 100. waijor, och där emoth halfparten 
Oxe Reenar, så att the ungh'a folcket blifwa af Reenar 
mycket förmögne. Till unga hustros föräldrar förer och vnga 
4annemannen sine egna Reenar, som tillökade ähro af the Ree-
nar honom af hans föräldrar i barndomen gifne blefwo. Jtem 
gifuer och fadren sin Sohn något till hielp i synnerheet Reenar, 

*) Det kan twiflas, om han effter års förlop får sina Renar, som Sal. 
Seheff. synes afferera, eller om han straxt wijd ankomsten i sin tiänst. Detta 
senare är wist om de Renar, som hans hustru ägt hos sina föräldrar : men 
de renar han ägt hos sina får han emot° anno servitutis. då han blir sin 
ägen: nisi me fållat ecmjectatio et brevior experientia. St. 
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och någre andre huusgerådz saake'r, såsom ähro kietzlar, Raanar 
och annat torfweligit. 

Tå kommer och unga dannequinnans slächt medh sine gåf-
wor, at hielpa sin syster eller fräncka, så at den som af Slächten 
hafwer fått een Peck eller stycke om tree lodh Sölfwer af frijaren, 
han skall å'ther gifwa honom een godh Reen till hielpp, hwar 
af thet unga folcket försambla igen een hoop Reenar. 

Medh desse sine Reenar wistas han hoos sitt Swärfolck, 
som sagt ähr ett helt åhr, och hwadh han i medier tijdh sigh 
förkofrar af sine Reenar blifwer honom tillhörigt, huilka att Skötha 
Swärfadren och mågen hielpa hwar andra. 

När tå ett ähr ähr förlij det Skillier Swährfadren gemenligen 
Sill Mågh ifrån sigh, om han icke elliest sielf will längre hoos 
honom fördröija, och tå lefwererar han honom sin dotter, och 
the Reenar henne ähro tillhörige af the förökade Reenar, och 
dess föruthan een wacker hedersgåfwa tillbakas igen af Sölfwer 
Messingh, koppar, Sänge kläder, kottatiäll, thet ähr tält eller 
paulun. I een Summa, af allehanda slagh han weet een ny-
byggiare behöfwa, sedan bortflyttier then unge danneMannen, 
antingen till sine föräldrar tillbaka igen, eller han lägger sigh i 
een särdeles kotta hoos sitt Swärfolck, eller han blifwer sedan i 
fiällen, alleen boendes medh sine Reenar och ägit förrådh. 

The fattige Graanlappar som af Reenar icke ähro så för-
mögne, the hielpa sine barn på bägge sijdor, fiske Redskapp 
och annat huadh the förmå och kunna komma till wäga, at the 
och icke aldeles ohulpne them ifrån sigh Skillia. 

8 

Om arfskifftande, huru the 
ärfwa hwar annan i Löst iich Fast. 

parnen ärfwa sine Föräldrar och föräldrarne barnen effter landz 
lagen i löst och fast, men om så händer at een lapp be-

sofwer sin fästerquinna, och hon warder haffwande och föder 
förr än the ähro Copulerade, willia the icke at thet barnet skall 
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gåå i fullo Arf, ty såsom lapparna ähro af Sköhrachtigt folck, 
kan offta 	them sådan misstanka infalla, som thet wore eens 
annors barn, thet och wäll offta hooss them händer. Men the 
andra ärfwa som sagt ähr effter landzlagen, hwadh af föräldro-
men ärfft och för vvärfft ähr. 

Den faste ägendomb som the kalla landh, dett ähr fiäll, Skogar 
och dess vnderliggiande fiskewatn, sådant Skifrtes aldrigh emellan 
bröder och Syskon, uthan the Rächna thet sine landh, som theras 
fäder och förfäder åbodt hafwa till ewerdeliga tijder, och thet 
skeer bådhe på Manssens och hustrones sijdha: Therföre kallar 
lappen thet sine hustros landh, thet hennes föräldrar och för-
fäder brukat hafwa, och Rächnar hwar och een noga sitt landh, 
som och inbördes vndertijden af them både kiöpes och sällies.*) 

När nu den eller den slächten döör sin koos, eller rymmer 
sine landh, kommer strax een annan af samma Familia, som 
kännes wedh samme landh, och giör therföre Skatt och annan 
Rätfigheet. 

Och såsom fiällen sampt skogar och sjöar ähro där wijdt 
begripne, så kan wäll een lapp, hafwa 10. 12. 16. Mijlers 
landh**) och flyttier så af och till, nu vpp i fiällen, nu neder i 
BiörckeSkogen, nu neder i Graan Mareken, och dhet alt efter 
som åhrssens tijdh fordrar, där som theras Reenar fåå och be-
komma bäst sin beet och kunna bäst Skötne och Ansade warda. 

Som till Exempel een Fiäll lapp begynner till at booföra 
wijdh wårfrudagz tijdh i fastan, huilken the kalla Illarice päive, 
vpp för åth fiäilen, och thet för den ordsaak, emädan snöen 
begynner förminskas, altså löpa och deras Reenar wijdt om- 

*) Uthi sombliga Byar såssom Alsele by, lime& by, Arfwisjaaur, Ad-
plog ok några flere byar, hafwer hwar ok een Lapp wissa rååmerken om kring 
sitt Landh eller Fiskewatten, hwilkett Syskonen gemeenligen för ringa wärde 
aff hwar annan inlösa, så att sällan flere än een :Lap besitter, ok skattar för 
ett Landh; men Dhe andra Byars Lundh äro så om hwart annatt blandade att 
Lapparne sielfwa icke kunna sig wäll der med uthreda. An. , 

**) 10. 12: 16: Nye Mijlers Landh hafwer ingen Lap opå ett rum 
tillhop[a] liggande, men när man rächnar tillhopa alle dhe Landh, Fiell, Skogar 
ok LSiögar som Lapparne på wijdt alskilde ok wäll 10. 20å 30,Mijh1er från 
hwart annatt belägna orther sig tillägna, då kan wäll ens Lapz ägär begrijpa 
i sin:  oinkretz meera än 16 eller 20 Mihler. An. 

Sv. landure. XVII. 2. 	 3 
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kringh i Skogarne, och kunna icke så wäl hållas tills-amman som 
sigh böör, uthan bortlöpa och vndkomma, hwarföre flyttia the 
vpp i Ullen, ther the kunna see sina Reenar och them Rächna, 
medh detta sitt bortflyttiande Continuera the heela Åhret, at när 
een lapp hafwer wistas på ett Rum 4. 5. eller 6. weekor,*) 
flyttier han strax till ett annat ställe, ty hans Reenar bortbeeta 
och förtära hwadh the finna, och altså måste han fly till ett 
annat Rum, ther the finna ny och full beet. Men wijdh Erickz 
Messo tijdh**), tå theras wäijor bära ähro the mäst stilla, för 
the späde Reenfostren kalfwarne, at the icke måge af sträckiandhe 
fördärfwade warda. Men så snart the begynna lijtett tillwäxa 
och blifwa stadige at fälla sin moder, flyttia the längre vpp i 
fiällen, såsom och uppå fiällen, ther Myggarne och bråmsar icke 
trifWas för thet s‘tarcka wädret, som elliest hårdt undertijden 
plåga theras Reenar, där då Reenarna uppå fiällen kunna i säker-
heet gåå, och i dalarna finna feet grääs och kraftige örtter sigh 
till födho, och där hoos löff, Såpp, eller swamp, och på somb-
lige orther smått Rijss och det löff där på wäxer, huilket theras 
Reenar mycket älska. Medh dätta sitt booflyttiande Oppföre 
Continuera the till Jaeobi eller Laurentij tijdh, tå aldranärmast 
och till een deel på fiällen ähr bästa sommar, sona där kan för-
modas***), men strax där effter, eller wijdh sidst Bartholowei 
tijdh, faller ther snöö på fiällen, men där emoth åther i dahlarna 
Regn, derföre måste the altså begynna åther booflyttia tillbaka 
igen och så småningom neder åth landet, alt in till Juule tijdh, 
ty tå snöen begynner blifwa diuper, kunna the i Skogarne hålla 
sina Reenar tillsammans, att the icke lööpa så wijdt, uthan hålla 
sigh kringh om eller brede wedh deres kottar, och icke långt där 
ifrån, och kunna så antingen på sjöar eller slätte myror warda 
sedde och vnder tij den Rächnade. 

*) Dhe Rijkaste Lappar som hafwa j sin förmågo 800, 900 å 1000 Ree-
nar ok wäll där öfwer, kunna aldrig ligga öfwer 14 dagar på ett ställe. An. 

**) Emädan Erikzmässo tijdh är ännu myckett kalt i Fällen så hände/ 
offtast att kalfwarna döö hooptalils, så att af 10 icke blifwer 2 eller 3 
öfriga. Ån. 

***) ehuruwäll sama tijd offta Sniögar till en hall ok imdertijden heel 
alens diup sniö, hwilken lijkwäll strax förg'åår, men den som faller Barlolom[wi] 
tijdh blifwer altijdh liggande. Ån. 
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Effter Juull Skeer ingen långh bortflytningh, uthan sedan liggia 
the mäst på ett Rum stilla, in till Annunciationis Mario, tå the 
sedan flyttia fiäll ifrån fiäll, som ofwan skrefwit ähr medh deras 
Reenar och heela boohagh*). 

Graanlapparna som icke ähro af Reenar förmögne, liggia 
widh ymnige fiske siöar, ther the sökia sin födha, doch ähro 
ganska fåå som blifua på een Ortt, uthan the aldrafattigaste; 
Men the andre flyttia ifrån then eena fiske -Siöen till den andra, 
effter som fiske leeken sigh lämpar i den eller den Siöen, ther 
the hafwa sina landh och fiskerij : och ther någon af sådana 
Graanlappar hafwer någre Reenar, skickar han sin hustro eller 
barn**) vpp i fiällen medh Renarna, ther hon medh the andre 
Rijke fiäll lappar Sköter och målckar sina waijor, Men han lap-
pen sielf blifwer neder i lappmarcken och medh fiskerij sööker 
näringh, Tå hustron åter emoth hösten kommer ifrån fiällen till-
baka igen. Altså ärfwes nu desse fiäll them the åboo, på intet 
annat sätt uthan igenom Succession, at ther fadren hafwer bott 
och brukat sin handterning och söcht sin Näring, ther vvill och 
Son eller Mågen boo, och det man effter man. Men den lööse 
Arfwen Skifta the i penningar, Sölfvver kläder och Reenar, at bro-
dren tgger twå dehlar .och Systren een tredje deell, och hafwa 
the till bytes Män de älste och klokaste lappar som Skifta 
arfwet them emillan, huilka the kalla weris olma, thet är bytes 
Män, desse byta den löösa ägendomen, men thet fasta eller landen, 
åboo bröder och systrar, bröders och systrars barn, och the alle 
som någon arfzRätt hafwa till landh eller watn, den ena efter 
den andra och så länge een af slächten är mächtigh sin byrdz-
Rätt hugna och förswara. 

*) Om Reenbeten så tillräcker ligga dhe stilla, men i widrigt fall måste 
dhe boföra, så wäll denna som Dhe andra åhrsens tijder. Ån. 

**) om Sommarn. Ån. 
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9 

Om Lapparnas Diet Samt 
Maathwarornes Försorgh winter och andra tijder 

Om åhret. 

1.  apparna hafwa mehrendels sin föda och vppehälle af theras 
Reenar och fiskerij, doch skall man weeta at somblige af 

them hafwa måst sitt tillhåldh vpp i fiällen vndantagandes mitt i 
winteren, eller och emellan Juull, och in till fastan, eller sidst till 
wåhrfrudagen, som tillförende förmält ähr, och thesse kallar man 
Fiäll lappar. The andre åter hafua mäst sin boningh och till-
håldh neder i Granskogen och wistas widh dhe store siöar och 
Elfwar, som i lappmarcken ähre ganske månge, och ther sökia 
the sin födho medh sitt Fiskerij, och kallas Graanlappar. Somb-
lige af desse Fiäll lappar som af Reenar ähro Rijke och för-
mögne bruka slätt intett fiskerij, uthan lefwa allenast af sine Ree-
nar. Een deell af desse Fjäll lappar bruka lijtet fiskerij, och det 
i the Sjöar som i fiällen finnes, ther som allenast wanckas Rö-
dingh och små öhrlax : Een deell och af desse medelmåttige Rijke 
fiälllappar bruka och i the andre store Sjöar, ther the fånga 
store gäddor och annan fisk. Men Graan lapparna lefwa största 
deelen af fisk, den dhe måst winter och sommar uthan sant för-
tära, sampt höst och wåhr. Och ähr lapparnas förtärningh på 
åthskillige Ährssens tijder, som följer : Fiäll lapparna Anbe-
langandhe theras födo och vppehälle ähr om hösten kiött och 
miölck; Om Mathcei tijdh slachta the sine brunn Reenar eller 
Reentiurar, ty widh den tij den lööpa the tillsammans, och så 
frampt the icke då, eller lijtett förr afslachtas, blifvver theras kött 
odugeligit dett åliret doch äfwen som bocke kött frendt, huarföre 
slachta the sine tjurar som ähro 4. 5. eller 6. Mir gamble 
them the och alle bruka till offer, antingen till Thor, Stoor-
junckaren eller Sohlen som på sitt Rum skall wijdare förmälas. 

Thet kötted som kringh beenen sitter Skära the tundt, och 
måst alle beenen‘ taga the uhr köttet och slå det tundt och skära 
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hooll på, vndantagandes sijdo köttet thet blifwer som thet ähr, 
bemälte kött så salta the Rijke ganska lijtet, som kunna förskaffa 
sigh Salt, Men the fattige hafwa intet Salt, huilket kött the 
förwara i sine Staburer som the kalla, ther the hängiat vpp och 
låtha thet torckas, huilket the om wåhren tort eller okookat för-
tära, och bruka thet för een Spijs för sine fremmande eller 
giester, at pläga hwar annan Medh, när någon besöker filen 
andra, som hooss .them offta Skeer, det och wijdare skall för-
mälas. Somblige Röökia bemälte kött i deras kottar medh den 
Röök dageligen vpgåår, och tå blifwer thet wäll smakande. Een 
deell af samma kött som ey så tundt kan uthskäras förtära the 
strax, som är hufwudh, hallsse kött och Ryggen. 

Thee Rijke Fiäll lappar kööpa och Oxar, koor, fåhr, bockar 
eller getter i Nårige, them the och slachta wedh illatthcei 
The bruka af allehandha slagz desse Creatur Mankön som ähro 
wädurar, Oxar och bockar till sine offer, Men medh köttet omgåå 
the, som medh Reentiurars kiött, huilket the och i lijka måtto 
Rökia i sine kottar, och för the fremmande för een besynnerligh 
Spijs förwara. 

Lapparna slachta och så Reenkalfwar om hösten och heela 
winteren, the som om sommaren eller wåhren kalfwade ähro, och 
händeligen komma i någon olycka, at the i fiällen bräckia sine 
been, eller elliest taga någon annan skada, eller the som icke 
willia wäll trijfwas, theras kött förtära the strax och af theras 
Skin giöra the Reenskins fällar eller grofwa Muddar, som the 
sielfwe, deras barn, drängiar och pigor bruka, effter the ähro, 
myket warmrne, och till at slijta starckare än the granna 
Muddar, som till heders drächt brukadhe och försålde warda. 

Lapparnas förtärningh ähr och Been ost om höste tijdh och 
alle andre Åhrssens tijder, then the Antingen skära sönder och 
kooka där af wällingh, och the som Rådh hafwa läggia lijtett 
miöll där till, the fattige giöra wällingh af ost uthan Miöll, eller 
ätha Osten särskilt och allena. 

Jtem förtära the och Been Miölck, ty theras Reenar målcka 
alt in till all Helgon eller Anders Messo, ty den miölck som 
om hösten målckas ähr then bäste och feetaste, huilken the för-
wara i store Skopor eller faat och låta henne frysa, och när the 
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willia där af förtära, kooka the henne antingen medh een sachta 
eldh, eller vpwärma henne allenast, eller och ätha the henne så 
frusin som hon ähr. The förwara och bemälte Miölck uthi Reen 
Magar eller Reen tarmar, dem the tillijka afskära och förtära 
som sagt ähr*). 

Älliest ähr lapparnas Spijs om höstetijdh Reenblodh, ther 
af the kooka wällingh, the rijka läggia miöl ,där till, the fattige 
kooka den uthan Miöll, och ähr denne blodh wällingh mycket 
brukeligh hoos dem höst, winter och Tvålar, huilken Reenblodh 
the i halfwa tunnor, fierclingar och Reen Magar förwara, den 
the fattige af dhe Rijke lappar vppkiöpa, och gifwa therföre 
fieder, fisk eller grååskin, och kiöpes och sällies bemälte Reen-
blodh pundetals och effter wicht. 

Doch ähr denne wällingh een så ganska Ringa och Mager 
Spijs, som synes wara emoth naturen, at dett fast underligit ähr, 
huru det arma och äländiga foleket, kunna där uthaf hafwa sitt 
lijfz vppehälle, som förfa'renheeten och den bleka färgan i An-
sichtet och Magerheeten vthwij sar. 

Andrece tijdh slachta the andre Reesan stoore Oxe Reenar, 
huilket kött the effter handen förtära, hängiandes thet upp widh 
sine kottar, på een lafwa som dhe ther till hafvva, h warest the låtha 
thet frysa, när the willia kookat, hugga the thet i-små stycken 
och kooka ganska lijtet, ty fisk och kött kooka the lijka länge och 
offta kooka the fisk och kött tillsamman uthi een gryta eller kittill. 

Winterens förtärningh anbelangandhe, så ähr thet then 
samme som om höste tijdh förmält ähr, doch Spara the sine 
bäste och feetaste Reenar till Juule tilja, och the som sielfwe 
inga Reenar ägha kiöpa af the Rijka the feetaste Reenar som 
the finna kunne, them the slaehta till Juule höghtijden, at the 
tå måge lefwa wäll, ty Jesu Christi födellsses höghtijdh, hålla 
lapparna som alle andre Christne i stoor ähra och wyrdningh, 
och willia tå gärna giöra sigh glade. Mön där hoos bruka the 

*) Den Miölck som låtes uthi Reentarmar, den blifwer hengd i kåtan att 
Rökas ok blifwer såssom een ost, men den som uthi Renmagen giömes den 
låta dhe frysa. ok blifwer samma Mjölk mästedeles med allehanda slagz bilar 
ok gemenligast Lingon, blåbäär ok krååkebäär ihopablandadh. An. 
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een stoor wijdhSkiepellsse, synnerligh om Juulafton och Juuldagen, 
som förmählas skall i deres Gudztienst beskrifwande. 

Effter Juull slachtas inga Reenar*), förr än wijdh Marcknadz 
tijden, som skeer Conversionis Pauli eller Kynder Messo tijdh, 
tå slachtas andra mäst thet the behöfwa både till förtärningh på 
wägen, så wäll som för sitt hemma blifwande folck, Jtem till 
att Skäncka sina wänner, huilket the kalla Näst, thett the sina 
förmän och vänner till Marcknadzkost förähra, eller effter vhr-
minnes bruuk såsom een wiss Skatt uthgiöra, i alle lappmarcker 
b ew ante ähro. 

Lapparnas Spijs om wåhrtijdh ähr och kött, så länge kiöl-
den påståår och kiöttet intet suurnar; när the tå intet mehra 
kunna slachta, ätha the thet torra köttet som the om hösten 
slachtat hafwa, och skall man det achta, at the ätha om aftonen 
kiött och om Morgonen Been Miölck, och hwadh the om afftonen 
lämbna af kiöttet, Spara the in till morgonen och äthat kaltt, the 
som då hafwa Been Miölck eller' ReenOst pläga dhe och den 
förtära. 

Och sådan spijs förtära the alle dagar, vndantagandes fre-
dagen, tå ähre Fjäll lapparnas faste dagar, på huilka the intet 
willia gärna ätha kiött, uthan fisk, och om the intet hafwa fisk, 
kiöpa the af andra som bruka fiskerij, Och om the tå ingalunda 
kunna den fåå, ätha the miölck eller Ost, men intet kött om 
bemälte fredagarna. Mäst alle lappar som i fiällen wistas fåå 
lijtet Rödingh (: det ähr een fisk som hafwer Skin uppå sigh 
medh gråå färga, hans kiött ähr som laxen Rödt, doch aldrarödast 
in vnder buuken, och fångas i strömmar eller dhe träsk, som 
ähro längst vpp vnder dhe snöda snöö fiällen :) Om hösten widh 
Bartholomcei tijdh, den förwara the i sina kijsar som the kalla, 
huilka ähro aflångha Runda som een deel Askar eller Skrijn, der 
hörnen afskorne ähro, thesse bruka the at klöfwia på sine Reenar, 

*) Dhe Rijka Lapparna som hafwa stoora huushåll af Barn ok Tiänste-
folck, måste wall hwar wicka eller 14 dagar emella slachta eeu stoor Reen ok 
hwar dag eller hwar annan dag een kali, ok således Con tinuera ifrån Andrece 
tijdh till Wårfru dagen j Fastan, men sedan dåger hwarken kiött eller skin på 
Renarna för dhe stora matkar på deras Ryg uthwäxa. Dock blifwa dhe embth 
hösten lijka goda. An. 
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när the flyttia Stadh ifrån Stadhe, uthi desse förwara the bemälte 
fisk uthan salt, i dhet the läggia honom Radhe tals i kijsan, och 
emellan hwart huarf läggia the lijtet tun näfwer, och tå kijsan 
warder full, bindha the öfwer henne medh Skin eller näfwer, 
huilken fisk the sedan uthi sin stora hungers nödh förtära måste, 
oachtandes at Matkarna ändå vndertijden där uthi wäxte och 
fisken wore heel fördärfwat. 

The hafwa och den pläghseden at när the slachta sina Ree-
nar, slachta the baak om och aldrigh framför kottarne ther som 
quinfolcken gåå eller wistas, och köttet hängia the altijdh vpp 
i wädrett. 

När the willia giöra sin måltijdh färdigh, skall altijdh Mannen 
tillreeda sampt kooka och aldrigh hustron eller något quinfolck, 
uthan the ähre på Reesan och hafwa intet Manfolck i föllie, 
men elliest tillreder aldrigh någon quinna Maat eller kookar uthan 
Männerna. När han skall taga till kookningz kastar han altijdh 
in köttet, fisk, eller hwadh han will kooka baak igenom kotan 
igenom ett hooll, som där till eenkannerligen giordt ähr, Men 
ost och Miölck bäres igenom den Rätta döhren*). 

Innerst i kottan ähr ett Rum, det the kalla Passwe, där 
liggia twå små stockar fl  o  fl  så lagde, där mitt uthi ståår een 
kittill full medh watn, som ähr deras Ordinarie dryckes käril, 
ty lapparna ähro mycket begifne att dricka, at så snart the vp-
wachna, dricka the nthur samma kiettill, taga och så watn uthur 
den samma, at twätta sigh medh. 

Deras kooke kiärill ähro Koppar eller Mässingz kietlar och 
aldrigh grytor, ty kietlar ähro beqwemligare när the willia boo- 
flyttia att föra, desse kietlar hängia the på Jern kiädior, högst 
öfwer elden, att elden skall intet komma them alt förnär, och 
kooka the köttet allenast halff kookat, af huilket the afsijhla 
flåttet medh twå Skopor, blåsandes uthur den eena Skopan i 
den andra, i huilket flått the doppa köttet, när the thet 

Thet sådh i huilket köttet hafwer kookat som the kalla 
läbma, dricka the ther på, uthur een skopa som ligger altijdh i 

*) Alt hwadh som af Lappens boskap kommit är, dett bäres igenom Dören, 
men Wilbrådh ok Fisk stoppas in igenom håhlett baak på kåtan mitt emoth 
Dören. An. 
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kiettilen, ther uthi tagha the bemälte läbma och dricka så där 
medh onikringh. 

När köttet af kittilen vptages måste huusbonden thet giöra, 
och bruka the sällan något faat, uthan the Rijke lapparna bruka 
een dunk af lerft som een säck tillhoopa sömadh, ther uthi the 
och förwara köttet, om något, sedan the hafwa ätitt öfwerblif-
wer, på detta lerfft läggia the köttet i Radewijs, och sittia alle 
där rundt omkringh; huussbonden tager förste styckie, och sedan 
the andre, så länge som något är qwart, eller så mycket the 
orcka förtära. The som icke hafwa lerft bruka wallmar, ähr 
lappen fattigh tager han sin kiorttill till bordhduuk, eller sin 
Myssa, eller sine hansk ar om han intett annat hafwer och i syn-
nerheet på Reesor. Men aldrigh läggia the sin Maath, uthan 
thet ligger något vnder honom, des emillan dricka the om af 
kiött sådet eller läbma, eller och watn som nödlitorften fordrar. 

Lapparna bruka aldrigh bordh eller tallrikar, uthan hwadh 
the förtära hålla the i wänstra handen och Skära sönder köttet 
medh knijfuen emellan händerna, Men fisk ätha the och bruka 
ingen knijf, uthan hålla den i sin wänstra handh, och taga det the 
bära åth Munnen medh sin högra handh; Och ähr det märekiande 
att lappen äter brödet, när han det hafwer allena, köttet allena 
och osten eller Fisken allena; Men aldrigh äter han brödh 
och kött, eller brödh och fisk eller och ost tillsamman som 
annat folck. 

När the hafwa äthit vplyffta the sina ögon till himmelen, 
taga sina händer een gångh eller twå till samman, och säija: 
Gudh hafwe tack som oss mathen förundt och oss medh den 
Spijsat hafuer! och sedan taga the hwar annan i handh och 
tacka hwar annan inbördes, föräldrar, barn, tienstefolck, eller så 
många som äthit hafwa. 

Lapparnas Spijs om Sommaren ähr Ost och miölck, ty då 
målcka the sijna waijor, af huilkas miölck the giöra Ostar, och 
det som öffwerblifwer i kiettillen, som är lijka som een ganska 
tiuck Miölck, den the kalla kamandh, den kooka the vpp, och 
suupa henne medh Skieder, huilket ähr een lapparnas dagelka 
förtärningh heela sommaren igenom, den dhe bådhe afton och 
mårgon ätha: Ostewatzelen ähr ganska Ringa, ty största dehlen 
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af miölcken blifwer i Ost, Men den watzelen som öfwer ähr, 
vpkoka dhe länge halfwa dagen eller mehr wedh een sachta 
eldh, till dess största dehlen ähr bortkookat, ther i the och lätha 
Angelicce gräs eller des stielkor, som begynner att Skjuta sigh 
i fröö. 

Denne watzla medh Angelike grääs kookat, förwara the i 
Been magar till winteren, den the kalla Messewij, af huilken 
bemelte Messewij dhe kooka wällingh om winteren, läggiandes 
lijtet Milöhl, om the hafwa, där till. 

Lapparna hafwa och mycket sin födo af allehanda will- 
- 	bråå, såsom ähr: willdReenar, huilka mehrendels fångas i Skogen 

och sällan i fiällen : Jtem ätha lapparna- Biörnkiöt, huilket the 
hälla för een synnerligh kräseligh och högh Spijs,,sampt dess 
ister, som wijdare förmälas Skall : The ätha och Utter kiött, thet 
the och hålla wara mycket godt, sampt Räfwe- och ijkorne 
kiött*). Dee fattige lappar som i Granskogen wistas, deras födo 
ähr måst fisk uthan saltt, huilken the torckat, eller fersk, steckt 
eller och kokadh förtära. Och när the steeka fisken sättia the 
'honom på ett Spett af trää wedh elden, och när han är steckt 
sticka the honom 2. eller 3. Reesor i kalt watn, at han icke 
skall wara alt för torr, sedan giöra the honom åther warm och 
således honom vppätha. 

Lapparna som hafwa sin födho af Fisk, bruka om sommaren 
och mycken frucht i fisken, såsom ähr : blåå bähr, kruse bäär**), 
hiortron, lingon, desse bäär stööta the sönder medh een trää 
Stötill i ett faat, och sedan the hafwa kokadh fisken, taga the 
störste beenen uth och blanda så fisken och bäran tillsamman, 
och ätha den som gröth medh Skiedh. 

The taga och Fiske Magarne och tarramarne, och kooka 
dem stundom medh fisken och stundom allena för sigh sielff, dhet 
feeta sijla dhe af, och doppa ther uthi den kookade fisken. 

Aff fiskeRum kooka the wällingh således, att the klappa 
fiske Rummen mycket wäll, och vndertijden hafwa the magan 
och tarmmarne medh, när han tå blifvver wäll klappat, blanda the 

*) Warg eller Räfwe kiött äta lapparna Aldrig An. 
**) Krusebär wäxa inge[n]städes i Lappmarken An. 
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lijtett watn där till, och kooka till des han blifwer tiuck som 
een grööth, den suupa the och medh Skiedar. 

The ätha och mycken frucht om sommaren den the icke 
allenast medh fisk och Miölck samman kookat, uthan och i Reen 
Miölcken allena allehandha bähr, som ther finnes tillhoopa bruka. 

The ätha och stundom frucht för sigh Sielf, den the hålla 
för een godh födho, ty när fruchten blifuer mogen och där af 
finnes någon ymnogheet, tyckia lapparna att Gudh hafwer wäll-
signat them medh godt ähr. 

Den bästa frucht ther finnes hålla the wara hiortron, them 
the allena ey ätha när the blifwa wäll mogne, uthan och förwara 
them på ett särdeles sätt till åthskillige Åhrssens tijder, så att 
när ,the willia them om hösten eller wintren förtära, finnes the 
lijka friska, som the nyligen woro afplockade, huilket wijdare 
skall förmählas när des landz frucht beskrifwes. 

Dhe bruka och till sin födo tallbarck, den the taga af tall 
trää och uthskära ganska Subtiligt dhet innersta af barcken som 
söthast ähr, hållandes den ena ändan i ,Munnen och den andra 
i handen, huilken barck the bruka mycket till sin födo synner-
ligh om wåhr tijdh, den the således tillreda : The taga tallbarcken 
af stoora och feeta tallar, hälst det nedersta widh Jorden eller 
Rooten, den the afskräda ganska wäll, at thet hwijta och innersta 
blifwer qwarr, så at thet ähr till Anseendhe som grant lerfft, 
huilken the i Sohlen een dagh eller twå på stängier torcka, 
sedan Rijfwa the honom i små Skijfwor sönder, och läggan i 
een stoor Näfwer Skieppo wäll ombunden, den the i een groph 
i Jorden grafwen nedersättia, och henne sedan medh Muldh och 
torff Öfwertäckia, hyvar på the läggia een stoor stock eldh, huilken 
the lätha brinna een dagh, sedan taga the vpp Skieppan, tå och 
barcken ähr blifwen Rödh och Söötb, denna Spijs kalla the 
Sautopetzi, och ähr hoos Graanlapparna mycket brukeligh, som 
och the för ett Confect förtära, ty hoos Fjäll lapparna fins ingen 
sådan Tall Skogh. 

Fiäll lapparna ätha mycket Angelica, den i stohr ymnog-
heet wäxer i dahlarne emellan fiällen, den dhe kalla Pasko*), 

*) Angelikans rätta nambn på Lapska är, Urtagh. An. 
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huilken the vpskära förr än hon hafwer Skutitt sigh till fröö, af 
huilken the afdraga den yttersta barcken, kärnan som innan uthi 
ähr läggia the på glödh och steekan och sedan äthan, kunna the 
icke fåå eldh, således ther the ähro på Reesor i fiällen, där ingen 
Skogh wanckas, Ätha the henne osteckt, och hålla thet wara een 
kosteligh Spijs fast bitter, den och warder brukat såsom ett 
preservativ för allehanda siukdomar*). 

Thet ähr och hoos lapparna brukeligit, at när the wachta 
sina Reenar, och the blifwa hungrighe, tå dija the waijorne, så-
som barn sine Mödrar. 

Thett ähr och åthskildnat i dett emellan Graanlappar och 
Fiällappar, at såsom Fiällappar een krafftigare Spijs förtära, så-
som ähr miölck och kiött, oansedt the köttet icke hårdt kooka, 
lithan när thet blifwer warmt eller lijtett Steckt, afskära the thet 
och äthat, doch ätha the mycket mindre. Men Graanlapparna 
som af fisk hafwa mehrendels sin födho ähro mehr förtärande. 

Fisken willia the aldrigh Sköllia i watn, uthan taga allenast 
uth tarmmarna, och medh sina händer fiällen afstryka, före-
gifwandes at om fisken Sköllies, så bortsköllies all hans feeta 
där medh. 

Aldrigh Skurna the af någon Skuhm, barden af fisk eller 
kiött, säijandes then wara det feetaste och bästa. 

Alle lappar ähro till brenwijns drickande mycket begifne, 
och kunna offta sittia och dricka heela,  dagen, ja och längre, 
dock warda the lijkwäll föga druckne. som Cap: 1. sagt ähr 

öhll dricka the och gärna, särdeles om sommartijdh, om 
the kunna thet till kiöps finna, doch älska the öfwermåtton too-
baak, huilket gamble och vnge, och små barn öfwerflödeligen 
tugga, och om Råden så tillsäger, aldrigh låtba thet huareken 
Natt eller dagh komma uthur sin Mun. Och dätta må om deras 
Spijs och dageligh förtäring till wijdare kunskaps ährhållande 
sagt wara. 

*) Angelika gräsett warder ok kokatt ok förtärdt med miölek. An. 
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10. 

Om Lapparnas huus och Wi- 
sten, huru dhe Flyttia medh dem ifrån thet 

eena Rummet till det Andra. 

4  apparna både Rijke och fattige boo vnder tiäll, eller i kottor, 
doch ähro theras tiäll som i fiällen liggia mäst af waldmar 

eller gamble Banar, eller v11 täcken som ifrån Nårige kiöpte 
ähro, och måste till ett tiäll som ähr medellmåttigt stort, wara 
70. eller 80. allnar wallmar 1. alln brätt, huilka så tillhoopa 
syes, at thett blifwer smalt ofwan till, och een öpningh eller 
döör på een sijda. När nu lappen will vpreesa sitt huus eller 
tiäll, hafwer han fyra stollpar på huilka heela huuset hänger, 
ther igenom gåhr een åhs mitt effter, i huilken the vpslåå een 
jern kiädia, och ther på hängia sine kooke kietlar; strax nedan 
före ähro åther twå ååsar, een på huardera sijdan, som och fästa 
huusen tillsamman, här på läggia the biörcke- och graan stänger, 
så länge som kottan behöfwes wara högh till, och dett tätt till-
samman, öfwer huilka stänger the sitt tiäll uthdraga, och hafwa 
där till een döör antingen af wallmar eller skin giordh, vnder 
desse Tiäll boo alle Fiällappar winter och sommar, och hafwa 
des föruthan inge huus, uthan om sommaren brede wedh den 
kottan the wistas uthi, hafwa the Rijka och ett tjäll uppslaget, 
vnder huilket the förwara sina Ostar, som the om sommaren 
giöra sampt andra Mathsaaker, dijt och andre lappar medh sine 
huushåldh fly, antingen 1. 2. 3. eller 4. som boo tillsamman, 
och kalla Sijti, thet ähr så mycket som byy. Men mehra boo 
the söndrade i fiällen och i Graanskogen, än som tillsammans i 
bylaagh. 

Medh desse sine kottar eller tiäll, flyttia the ifrå thet ena 
Rummet till det andra, efter som the för sine Reenar finna beet, 
så at månge lappar flyttia vpp och uthföre heela låret till 
8. 10. 12. 16. eller 20. Swenska Mijhler och där öfwer, och ähre 
så städze ett oroliget och flychtigt folck. 
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The Rijke bruka dubble tiäll när stort owäder och slagg 
War, det eena af waldmar, och det andra af blaggarn, för bemälte 
sine kottar hafwa the wäll een wanligh döör, ther igenom the 
ingåå och uthgåå, doch bruka the och een lijten döhr eller hooll, 
hwar igenom the inkasta sina Mathwaror, särdeles thet the fånga 
af Skogen, såsom foglar och willbrå, eller af Sjöar, som ähr 
allehanda fisk, detta måste icke inbäras genom then Rätta döh-
ren, uthan thet skall på widhSkepeligit sätt inkastas igenom baak-
döhren, Men andre Mathwaror som ähr smöhr, Ost och Miölck 
inbäres igenom then Rätta dören, som förmält ähr Cap: 9. Näst 
tillförende. 

På någre orther hafwa the små boder, ther thera,s 
ähr i Skogen, them the kalla Staburer, eller på sitt Språåk 
Nialla, huilka af bräder giorde ähro således : The hugga af ett 
trää 4 eller 5. allnar ifrån jorden och läggia på Stubben twå 
bielkar i korswijs, på the samma vpbygges alf bräder heela 
huuset, och täckes och så medh bräder. I desse Staburer eller 
Nialla förwahra the sina Maathwaror, såsom Ostar, kiött, Miölck, 
fisk, kläder och annat, huilka the hafwa ståndande på ensslige 
Rum emellan fiällen, att ingen fremmande skall them påfinna, 
till huilka the åthskillige tijder Reesa, där ifrån att hämpta 
hwadh the behöfwa; för desse sine Staburer bruka the låås af 
trää eller been giorde, och låtha sigh så medh desse sine huns.  
wäll benöija. 

Ordsaaken at the byggia sina Staburer så högt ifrån jorden, 
Skeer, at biörn eller Jerf wen icke skall kunna nåå vpp dem till 
att neder Rijfwa och omkullslå, och så alt hwadh ther inne ähr 
förtära, som doch hoos them offta Skeer och händer. 

Graanlapparna som boo och wistas wijdh Sjöar och Elfwer 
hafwa sine kottar Sexkantige bygdhe, somblige af bräder ett 
hwarf eller tu timbrat, såsom och medh bräder tächte: Somblige 
hafwa sine huus eller kottar af graan- eller tallbarck : Somblige 
af tårf eller Mossa, huilka huus och kottar the hafwa på alle 
Rum och ställen, där the sitt fiskerij, efter des leek, på åthskillige 
Åhrssens tijder, i åthskillige träsk och sjöar bruka skohle, huilka 
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hans the aldrafattigste lappar bruka*).  Men the som något 
förmögne ähro, anwända all flijt att förskaffa sig tiäll: Somblige 
hafwa allenast ett halft tiäll på den ena sijdan, och graan Rijs 
eller barck på den andra sijdan, händer och ofta at twå lappar 
boo uthi ett tiäll, hwar på sin sijda. 

1 dessa sine kotar hafwa the sängior, kööke Redskapp och 
annat. Men om winteren förwara the sina saaker i ackier in-
bundne, medh bräder heell öfwertächte, och medh äsper och 
uthanlåås förwarade, vndantagandes hwadh the dageligen behöfwa. 

Deras sängekläder ähro mäst Reenskin, Reenskinfällar och 
Raanar, om winteren hafwa the fåhrskin fällar och Raanar, dem 
the af the Nårigske kiöpa, doch bruka the aldrigh någre dynor 
eller bålstrar, huarcken under hufwudet eller kroppen, uthan 
altijdh kläda af sigh sine kläder in på bahra kroppen, läggiandes 
kiorttelen och bälte vnder hufwudet, Reenskin vnder sigh, och 
sina fällar och Raanar eller täcke ofwan på, huilka the draga 
öfwer hufwudet; ty aldrigh sofwer någon lapp gärna, vthan han 
hafwer öfwertäckt sitt hufwudh, om winteren för kölden och om 
sommaren- för myggen skull. 

Om sommaren hängia the vpp sina Raanar eller täcken 
medh bandh, som vnder kote taaket fastgiorde ähro, at the både 
för wärman skull, skohle kunna des bättre där vnder liggia, så-
som och att myggarna icke måge glöra them någon oro Natt 
eller dagh. 

I sine kottar bruka alle lappar biörcke Rijs, för des Reen-
ligheet skull, ty graan- eller tallRijs, borttorckas snart, och om 
något borttappas, kan thet iblandh graan Rijs icke så snart som 
iblandh björck Rijs igenfinnas eller vpsökias, dätta biörcke Rijs 
ströö the öfwer heela kottan, ther liggia och ther gåå the vppå**). 

*) Ock sådana hafwa ock wåre wrakLappar. Om winteren ock i urwäder 
täckia de sina kottar, de som äro något förmögnare, så att de intet annat 
hus om dagen der inne hafwa, än det som går af elden, som ligger mitt i 
kottan. Der är ock stundom så warmt, som jag sielf är farit, att små barn 
löpa der nakna mitt i wintren, ock kunna wäl wara der °frusne, hvilket skier 
af den starka elden de låta continu,erligen nästan brinna. St. 

**) Detta är till förstå om the orter som biörkerijs wankar eliest har 
iag sedt bara jorden hos dem jemwäl, som hafva kottor öfver täkte med 
walmar; wraldapparne bruka äfwen wäl granrijs. St. 
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Mitt i kottan hafwa the sin Eldhstadh medh någre steenar 
een Radh omkring murat, att Elden icke skall giöra någon skadha, 
kring om huilken the sittia och liggia, huusbonden och hustron 
på den ena sijdan, och the yngsta barnen medh dötterna, och 
på den andra sijdan om elden Sönner, dränger och pijgor*). 

Jnnerst i kottan hafwa the een kittill medh watn altijdh vp-
fylter, hwar om tillförende är förmält, kringh om bemälte kiettil 
läggia the 2. eller 3 små stockar, ther på the sönderhugga 
kiött, fisk och annat hwadh the hafwa till födo att bereda, kal-
landes dhet Rummet Passwe, öfwer huilket ingen quins pehrson 
må gåå eller, där widh wistas**). 

Ordsaaken at lapparna icke hafwe någre wisse huus eller 
heem, är denne, att the som offtast måste flyttia af och an för 
Reenarnes myckenhet skull, ty när beeten, som är grääs, löf, 
eller Mossa, warder på thet eena Rummet förtärtt, flyttia the 
till ett annat, och det både winter och sommar, höst och wåhr : 
Om winteren hafwa the sin heemwist i graanskogen neder i 
landet, och wistas så mehrendels på ett Rum ifrån Juni och till 
Wåhrfrudagen, ty then tijden kan ingen boo högt upp i fiällen 
för owäder skull, uthan om sommaren widh Johannis tijdh, när 
grääs och örtter begynna wäxa i allen och dahlame, fly the som 
högst in till och stundom uppå fiällen, och åter emoth hösten 
neder tillbaaka igen : altså hafwer hwar och een lapp sine wisse 
landh, dijt han fly skall medh sine Reenar som offtare sagt ähr 

Somblige lappar fly öfwer Fjäll Ryggen och komma emoth 
hösten tillbaka igen; Bohr och een deel på the Närskes sijda, 
där the antingen för dett landh the åboo, som ähro byar eller 
bolmar, ther the finna boet för sina Reenar, gifwa Nårigske 
konungen Skatt, eller läija the landh af laghman eller Prästarne 
där samma städes. Men ähre doch ganske fåå, som kunna boo 

*) Jag har ey annat sett eller hört än att Lapparna, som till sina år äro 
ock wext sittia i sina kottar, när de intz liggia, emädan kottan går in modum 
pyramiclis i högden, ock lemnar på sijdone trångt rum ock mitt uti ligger 
elden. hvarföre ser man att Lappen intz gierna står, utan wräker sig på 
golfve, ex eonsuetudine sua. St. 

**) Ingen, hwarken mans eller qwins Persoon, må gå öfwer Detta Rum-
mett så att han icke strax stiger samma wägh tillbaka igen, eljest rädas dbe 
honom een stoor olycka wederfaras. Ån. 
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på the Nårskes sijda, ty fiällen liggia mycket när emoth Wäster-
hafwet, altså måste the mästedels boo på the Swenskas landh. 
Och om någon lapp skulle öfwerlööpa till the Nårska, Redes 
han att begifwa sigh till baaka. Men fattige lappar som inga 
Reenar hafwa the boo i Nårige, och föda sigh antingen medh 
fiskerij, eller arbeta hoos Finnarne och andre ther boendes. 

Lapparna hafwa sina penningar och sölfwer icke hemma i 
sine huus, uthan förwara thet neder i jorden uthi Skogen, kal-
landes det Rummet Råggai eller grubba, som således skeer. 

The tagha pen stoor Koppar eller Messingz Kiettill, then 
the i jorden nedergrafwa, sättiandes in uthi honom ett Skrijn 
eller kijsa medh låås före, hwar uthi the sina penningar och 
Sölfwer läggia, och sedan medh breder, jordh, torff och Mossa 
wäll öfwertäckia, at ingen må märckia hwarest the hafwa bemälte 
grubbor eller gömmor; händer och så offta, att hustron och 
barnen icke weeta hwarest lappen hafwer sin egendomb neder-
grafwit, och måste altså den mista, om lappen i hastigheet och 
oförmodeligen på hwariehanda sätt omkommo. 

11: 

Lapparnas sätt medh boo- 
flyttiande, och huru the Vpryckia 

Sina tiäll. 

När the tå willia booflyttia, vpryckia the sina tiäll, och 
thet i een Ackia inswepa*) 	  

— — om hösten, tå the een eller twå gängor om dagen 
målcka sina waijor**) 	  

— när the wistas i fiällen ther ingen skogh finnes, neder-
slå, the i jorden små påhlar (: lmilka the kalla tiolde :) alt i 

*) wäl förståendes, det som inswepas kan, som deras walmar ock kotte-
-täckelse. St. 

**) Waijorna blifwa aldrig mera än een gångh om dagen miölckade. 
Sv. Landsm. IM. 2. 	 4 
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ordning fram för sine kåtar, och emedan the måleka waijorne, 
binda the them widh bemälte påhlar, huilket när thet ähr för-
rättat, drifwa the them åter till betz igen*). 

- 12 

Om Lapparnas åhrlige arbete 
och Slögheet, och till hwad Män och quinnor ähro 

mäst inclineracle. 

Såsom Gudh hafwer förordnat och skickat, at huar och een 
Menniska sigh medh sine händers arbete föda skall: Altså 

och lapparna. Doch ähro somblige af them mycket lathe och 
orcklööse, som föga annat giöra, än liggia och wältra sigh i sine 
kotar, eller gåå omkringh och giästa, huilket hoos lapparna ähr 
mycket allment, at de lööpa från den eena kottan till den andra. 
Men somblige ähro' flijtige och idkesamme sigh at nähra och 
förkofra: och beståår theras arbete förnembligast i theras Reen-
wachtande, ty såsom Reenar hafwa inga huns, och liggia och 
lööpa altijdh utbe i skogar och på fiällen : altså måste the på 
sine Reenar bådhe Natt och dagh, winter och sommar, i Regnn 
Vhr- Och owäder hafwa ett nogha vpseende, at the icke bort1ööpa 
och förfaras, som offta skeer, särdeles om höste tijdh när swam-
parti-a mycket finnes i fiällen, huilka Renarna mycket ätha och 
älska, och wijda effter dem lööpa: Vndertijden kunna och 
wargarna dem förskingra; Vndertijdhen warda the plågade af 
Myggar och bromsar, och lööpa så till wädret på the ganska 
höga fiällen, ther af the offta nederfalla : Måste altså lappfolcket 
hafwa om dem een besynnerligh Acht och wårdh, och thet alle 
dagar helge och söchne dagar. Men annat arbete hålla the sigh 
ifrån på alle helge och söchne dagar, them the af sine Rijm-
stafwar känna, som där om särdeles skall förmält warda. 

*) Desse Påhlar föra de Jämwäll mädh sig när Dhe booföra, ok blifwa 
gemenligen 5 waijor bundne wijdh hwar påhla, så att man uthaff Påhlorna strax 
kan märka huru förmögen Lappen är aff Reenar. An. 
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Lapparna willia och icke giöra något wärckarbete på Sabatz-
eller lögerdagarne, på hailka the tå intet gärna hugga wedh, 
om icke högsta nöden fordrar, och the på Resor stadde ähro. 

Alle andre dagar måleka the sine waijor om sommaren, och 
det Man och quinna, den ena medh den andra, små och stora 
som det förmå at giöra, elliest skulle det gåå alt för långsampt 
till, hälst för dem som hafwa een stoor myckenheet af waijor. 
När the målcka falla the neder på det eena knää, och hålla 
skopan i den wänstra och mz then högra handen målcka the, tå the 
hafwa af fyra 5 eller 6. waijor målckat, slå the miölcken uthi 
een stoor kiettill, huilken the sedan sijla 2. eller 3. gångor, 
för dhet myckna håret, som om sommaren af waijorne faller, af 
denne miölck -giörs sedan Ostar. Men om Söndagarne målcka 
the sina waijor intet, ey heller giöra the tå någon Ost, såsom på 
the andre dagarne, uthan willia at the oskälige Oreaturen, skole 
och så hafwa sin Roo och lijsa. 

Vthi någre särdeles konster och des stycken, ähro lapparna 
icke bewante, och altså ey färdige, uthan giöra allenast sådant 
arbete, hwar till the blifwa af barndomen tillhåldna och hoos 
them brukeligit ähr. Särdeles lära föräldrarna sina sönner att 
Skjuta medh bogar, sättiandes i förstonne vpp för them een 
Näfwer på een påhle, mindre doch längre bort för dem som äro 
till någre ähr komne, större och närmare för the yngre, huilken 
Näfwer förr än the träffa, warder them ingen Maath gifwin. Som 
och. 4. Cap: omrördes. 

Lappoikarna wänia sigh och att giöra Ackier, fleeta korgar 
stoore och små heel konstrijke, och huadh mehra till deras huns-
håldh behöfwes, såsom och att Skjuta ijkornar, jaga och fiskia, 
hwaruthinnan lapparnas arbete mäst beståhr, och ther af 
Näringh och vppehåll hafwa. 

The Rijke lapparna giöra föga något arbete, vndantagandes 
när the booflyttia, eller om någre Reenar bortlöpa, at de då 
sökia dem igen uthan lefwa i stoor Roofigheet, antingen sittian-
des i sine kottar, eller 'gåhr den eena till den andra att giästa 
och besökia, ty oansedt at the inga bättre plägningar eller Spijs 
hoos sin frende, wän eller granne bekomma än the hemma hafwa 
kunna, dock lijkwäll besökia the hwar annan ganska offta; Ja 
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och the fattige the Rijke, ty så snart the fåå höra något wara 
skedt, antingen på landet eller i lappmarcken, strax lööper then 
eena till den andra sådant ,at förtälia och vppenbara, hwar om 
the fälla åthskillige domar, och gifwa hwar annan till- och öök-
nampn, i synnerheet them Swenskom och fremmandom, ther ifrån 
the ingen befria huarcken högh eller lågh, och weeta thet så 
artigt påfinna, at hwar och een må sigh där öfwer förundra. 

Lapparnas arbete ähr och at giöra Ackier mycket konstige, 
huar till hwar och een lapp ähr Sielf Mästare, doch kan i denna 
konsten den eena den andra öfwergåå. Somblige lappar weeta 
och att pryda sine Ackier medh uthrijtade Reenhorn, thet the 
och heel konstigt giöra på bysse Stockor och boogar. Jtem ähro 
the och behändige att giöra Skeedar af Reenshorn, them the 
ntedh sine knijfwar uthsticka och inläggia swart färga, then the 
bränna af Näfwer och sedan tuggan och inläggan i the Ränder 
the vthgrafwit hafwa, sedan Skrapa the hornet eller benet Rent 
igen, doch alt hwadh the giöra eller uthgrafwa, giöra the medh 
knijf och hafwa des föruthan ingen Redskapp. The giöra och 
Skopor och andre boohagz tygh : Kunna och somblige uthgräfwa 
former af been, ther i the både för Mäns och quinnors personer 
sina bälten giuta. 

Lapparna giöra och båthar, brukandes allenast någre Spijkar, 
där medh the stammen och kiölen till hoopa fästa eller nägla, 
men bohlen draga the tillsamman medh hamp snören, huilka 
båtar ähro mächta lätte, at the them månge mijler öfwer höga 
fiäll och backar ifrån den ena siöen till den andra föra, bära 
och draga kunna, för huilken bååt gemenligen gifwes 3. lodh 
Sölfwer eller een Reen, när han af dhe andre lappar, som denna 
konsten icke kunna eller bruka, kiöpas skall. 

Theras arbete ähr och at giöra kijsor, såsom afrlånge Askar 
een aln långe större och smerre, i huilka the förwara sina saaker 
och them inlinda, när the om sommaren på theras Reenar någott 
klöfwia skohle. Doch ähr gemenligen alle lappars artt och na-
tuhr, at the willia gärna gåå latha och fåfänge, ty näppligen 
något folck eller nation lefwa i sådana frijheet som lapparna 
lefwa, ifrån huilken frijheet the medh stoor möda willia låtha sigh 
twinga eller trängia. 
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Quinfolckz arbete beståår mäst i sömande, ty ingen Mans per-
son giör sigh kläder, Skoor eller hanskar, ey heller Reen åketygh, 
uthan alt dätta måste quinfolcken förrätta; Mannen där emoth 
förskaffar math, kookar och tillReeder alt huadh the ä,tha skohle. 

Qwinnos personer sy och så huushåldz tarfwelige, så wäll 
som prydelige kläder; som ähro : kiortlar af kläde eller wall- 
mar, hättar eller lufwor af kläde, sänge kläder af wallmar, Reen-
skins- och fåhrskins fällar, där till medh Muddar, stöflar, Skoor 
och hanskar. 

Alle Skinwahror sy dhe medh Spunnen sene trådh, ty Reen 
senorna torcka och klappa dhe, till des the warda mjuke, af 
huilka sönderplåckade dhe twinna på kinbenet een mächta 
jämn gran och grof söhmtrådh. Men till kläde och walmar 
bruka the trådh af lijn och hampa, äfwen som Swenskt och 
annat slagz folck. 

Lappmödrarna lära theslijkes sina döttrar deras konstigaste 
slögder, som ähro draga och sy på åthskilligt medh teenträdh, 
och blifwer bemälte teen sålunda utharbeetat : Manfolcken giöra 
them een form af trää i tu stycken inskurit helftena i hwart 
dera, lijka som glaasmästare bruka af jern, där uthi the sina 
teenar till fönster bly giuta, denne trää formen lindas mz ett 
starckt bandh wäll tillsammans, sedhan smältes teenet, medh 
något bly för des hårdheet skull beblandat: Af tenarna skäres 
det ojämna medh een knijf, sedan begynner hon draga medh 
tänderna genom horn, på huilka the haf we grofwe och granne 
hohll, först genom the grofwa, in till des tråden warder lagom 
efter hennes behagh, sedan drager hon honom genom the gran-
nare hohlen : tå tråden blifwer långh och skall dragas bredh, 
då söker hon the fattaste been af hara, järf eller tiäder Näf, 
dem giör hon Spitziga och granna, och sätter them i the hoolen, 
som teentråden drages genom, hwar af strängen blifwer tunner, 
at han kan wijras öfwer senetråden, som teenet när det sydt 
warder, widh sin starckheet behåller, elliest wore helt omöijeligit 
af teenet allena något stadigt arbete giöra. När bemälte teen-
trådh blifwer några allnar .långh, linda the honöm widh the 
dragan kringh om hufwudet, somblige kring om fötterna, at 
han _icke skall ogredas, sedan wäfwer eller spinner hon honom 
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medh een lijten slända af been, där på senetråden ligger och 
teenet uppå sigh småningom hämpter, att det blifwer teentrådh, 
der medh the s vthstoffera Muddar, Stöflar, hanskar, Skoor och 
Reen Aktygh, sampt annat hwadh the willia. 

All hampetrådh den the till Näät och Noth bruka, Spinna 
och lappquinfolcken, fast mycket långhsampt doch wäll, dra-
gandes fram een bäst efter then andra, den the sedan twinna 
och giöra så een jämn och godh trådh af. 

Quinfolckz arbete ähr och at giöra ostar af den miölck som 
deras waijor om sommaren målcka, så att den som äger 100. 
waijor, kan giöra 10. Ostar, hwardera så vvijda som een böök 
tallrich, och den som hafver 200. waijor 20. 24. eller 25. 
ostar, såsom och emädan the om sommaren som mäst målcka 
12. eller 14. Ostar af 100. waijor. Ostarna giöra the således, 
the sättia kiettilen på een sachta eldh, och uthur den kagga the 
hafwa hängiandes vnder kåte taaket full medh Oste watzla, hwar 
uthi ähro antingen kalfwe- eller giäddeMagar, taga the lijtet 
watzle, och låtha den i kittilen, ther af miölcken ystes, när hon 
ähr ystat, twä lappquinfolcken sina händer, och medh een långh-
skafftigh skoopa röra i kiettilen, sedan öösa the osten uthi alle 
sine Ostekaar, det eena efter thet andra fult, och på det the 
icke skohle krysta Ostar medh händerna, sättia the thet eena 
Ostkaret fult medh Ost på det andra, och så giöra the till dess 
6 eller 8. vpfylte ähro, sedan wända the om Ostkaret, at thet 
som vnderst war kommer öfwerst, och sättia Ostkaren öfwer 
kittillen, hafwandes ett kläde emellan medh små hooll på, att 
watzelen kan Rinna neder i kiettilen: krysta altså lappquin-
folcken Ostarna icke medh sine händer, uthan den eena blifwer 
krystat af den andra. Desse Ostar torcka dhe först een eller 
2 dagar i sine kottar, vnder taaket på een grindh som ähr 
giorder af små bräder, den the kalla Sadij, Sedan torcka dhe 
dem uthe på marckenne vnder ett tull eller paulun, som the i 
Sohlskijn vndandraga, och i Regn åter kasta öfwer Osterna, sedan 
föra the them i sine Staburer, eller små bodar, som ähro by-  gde 
i Skoghlandet, och ther förwara them till hösten, winteren eller 
wåhren. 
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13. 

Om Renarnes artt och Natur. 

Om nu något ahlstras af willRenarne och lapparnes waijor 
som hafwa tillsamman luppit, kallas the kottaigiar, huilka warde 
stoore och starcke och the bäste kiör Reenar, doch när the 
begynna tröttna och treskas, wända the sigh om emoth den 
som honom kiörer, at slå honom medh sine framfötter, huilket at 
vndwijka måste köraren wända hufwudet nider i sniöön, och 
låtha den stickna Reenen bulta Medh sine klöfwar vppå Ackie 
botn, till des köraren fåår tillfälle, så att slå Reenen, at blodet 
uthlöper af Näseborarne, och då wänder Reenen sigh till språngz 
igen och blifwer hörsam. 

Desse lööpa tillsamman såsom een fåhra hiord, och somblige 
warda af them såsom hästar och oxar tamde, the som af naturen 
ähro snälle och quicke brukas till kiörs Reenar, och kallas waijom 
härcki, the andre brukas att draga lass och warda nämbde lijkom 
härcki*). 

The Reenar the willia bruka till arbete, bijter lappen medh 
sina tänder the Seenor (: Salvei veniei dictum :) som ähro widh 
Reenens hemliga tingh, att the sedan icke kunna hafwa någon 
naturligh kraft till sammangångh : Och desse kallas Åke Reenar, 
the andra som så ey warda bane kalla the Serwi eller brunn 
Reenar, och thet,  af sin brunst och bråna. 

Renarne lööpa i sin brunst medh waijorna widh Matthcei 
tijdh eller något tillförne lijka som bockarna om Baraolomcei 
tijdh. Sedan gåå waijorne medh sine Ahlster j 40. weekor och 
bära gemenligen Philip pi Jacobi eller widh den tredje Maj, dhen 
the kalla Creutz Messo, eller Erici tijdh, den the kalla Cante 
päiwe, och emädan fostren ähro späde, och finna Ringa beett 
widh den tijden i fiällen, målcka waijorna intett mehra än deras 

Raidullärki. 3. 
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kalfwar förtära. Men när gräset widh 8. Johannis tijdh be-
gynner mehra at wäxa, behöfwa icke kalfwarna all miölcken, 
uthan dij allenast den som om Natten i theras spenor församb-
las, sedan blifwa the ifrån Morgonen och till klockan 3 eller 
4. om afftonen afstängde eller afhåldne ifrån waijorne, att dhe 
icke fåå dem den tijden dij, uthan waijorne warda heemdrefne 
och målckade, då the binda them widh påhlarne, som i jorden 
ähro nederslagne Radetals, så lagandes att fyra waijor bindes 
widh hwar påhle, den the kalla kiålde, huilket the giöra för den 
ordsaak, at the måge kunna både them des beqwemligare Måleka, 
såsom och dem Rächna, om någon, af een sådana stoor mycken-
heet woro borto och förkommen. 

Een waija som mäst målckar om sommar tijdh, kan hinna 
till ett halft stoopp, huilken mjölk ähr ganska krafftigh och feeter, 
at när hon skall kookas måste lijtet watn där i blandas, doch 
lijkw,ä11 warder tiuck som ägge mjölk. Af denne Reen Miölck 
giöra the gemenligen Ost, som förr ähr omtahlat, såsom och 
smöhr, det som skeer på sådant sätt. När the hafwa målckat, 
sijla the miölcken i een kittill, builken the låtha ystas såsom 
Ostmiölck, sedan taga the een kiäpp och röra fast fort omkringh 
i kittillen, hwar af blifwer ett hwitt smöhr, huilket the sedan 
lijtett saltha och förwarat i Askar och sedan bruka sigh till födho. 

Elliest dräpa lapparna the kalfwar, som antingen blifwa sjuke, 
.bräckia sin been i fiällen, eller elliest willia icke trifwas, them 
slåhr lappen omkull och lägger under sigh och sticker medh 
een knijf i hiertat. På sådant maneer slachtas alle theras Ree-
nar, men them lägger icke lappen omkull, uthan där the ståå 
sätter han knijfwen i theras hierta, af huilket stick the nider-
falla och blifwa dödhe. 

Och tå man heela dagen så hafwer åkat, släppes Reen i skogen, 
ther han om Natten söker sigh födo vnder snlön : Vnderstundom 
hugges några trää omkull, at han fåår laff, tå man på sådana 
orther stadder ähr, huarest man skogen finna kan*). 

*) När de som beqwämbligast wara kan, wilia resa, beta de mot middagen, 
serdeles när de äro tijdigt ute om mårgonen. St. 
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På det lapparna måge blifwa Rijke på Renarna, slachta 
the icke gärna waije kalfwarne, så frampt the blifwa icke skadde, 
uthan them wäll sköta och widh lijfwet behålla — — — — 

 

Om den Frucht som i Lap- 
marcken Wäxer och huru den brukat warder. 

Acetosa Senior wäxer ther och i een ganska stoor ymnog-
heet, den the frisk af stiälckan afplocka och kooka tillsamman 
medh Reenmiölck, den spijsen the och strax förtära. 

 

Om Lapparnas Frueht- 
samheet och ofruchtsamheet, sampt ålder*). 

blandh alle nationer kan ingen högre älska eller åstunda lijfz-
frucht, på dhet the måge till ett stort taall folck förökade warda, 

än lapparna, doch lijkwäll ähro the mästedels ett ofruchsampt folck, 
så att the sällan öfwer otta barn födha, uthan gemenligen ett, tu 
eller 3. Huarföre om een pijga blifwer besofwen, och hon fåhr 
barn, warder hon strax gifter, effter the märckia henne wara frucht-
sam**). Och all den stund detta folcket lefwa i stoor Rooligheet, 

*) Här kunne man ock beskrijfva deras storlek. Meren dels äro Lapparna 
korte till Staturen. Dock har iag lijkwist sedt i Luleå Lapmark karar af en 
så stor längd som finnes hos oss ra" ock öfwer en ordinarie mans längd. 
Schefferus e. 5. St. 

**) Att Lapparna icke äro ett mächta ofruchtsambt folck, dett ståår intett 
till att neeka men så kan man lijkwäll uthaf gambla Jordeböcker så wäll som 
ålderstegna kiöpmäns uthsago, giörligen skiönia, att Lapparne uthi dessa tijder 
Merkeligen äro förmeerade. An. 
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icke wetandes af krigh eller någre smittosamme sjukdomar, Mess-
lingen vndantagande den the kalla Kormsiuka, doch lijkwäll 
warder dätta folcket ganska fijtett förökat, uthan mehr och mehr 
aftaga och förminskas, ähn att de tillwäxa och sigh förwidga. 

Jblandh lapparna finnes icke hetzige febres eller pestilentia, 
uthan andre uthwärtes tillfallande sjukdomar: såsom ögon sooth 
och slijke wedermödar*). 

I lappmarckenne finnes fögo öfwer 1326. familier"), ty i 
_Arsin eller Anunsiöö lappmarck i Ångermanlandh widh pas 50. 
I Umeå lappmarck, 76. familier, I Pitheå och Luleå widh pas 
300. I Torneå och Kiemi 300 eller där öfwer: altså finnes widh 
pas 600. familier som stadigt boo i lap,pmarcken, föruthan the 
som sitt landh och boningar öfwergifwit hafwa, födandes sigh 
medh tiggerij, och andre Olofiige Medel'. 

16. 

Om Lapparnas Trumbor och 
deras Delineation, sampt huru och 

hwarföre the them bruka. 

i.apparnas spåå trumbor ähre gjorde af trää, Antingen graan, 
tall eller björck, och måste dätta trää wara wäxt både på 

ett särdeles Rum, såsom och effter Sohlennes gångh, eller Rätt 
syes, som Man säger***), ofwa,n på öfwerdraga the trum ban medh 
Skin, huilket the taga fram på hallsen af een Been tjur, där på 
the måhla medh ahlebarckz safft åthskillige figurer, huilka the 

*) Af rygwärok blifwa Dhe ok mychtt plågade. An. 
**) Wijdh pass 900 Familier kunna nu rächnas i alla Swänska Lapmarker 

som giöra åhrlig skatt, men des uthom wäll öfwer 400 som ingen skatt ehr-
lägga. An. 

**59 Största deelen af Lapparne bruka Trumborne uthaf een stoor knyl 
eller wäxt utb-skurne uthi Skapnadh som een afflångh Skåhl men Ålisele 
Lapparne bruka dem af björck i hopa wekne såssom ett ask låok. dett de sedan 
på een sijda medh Skin öfwerdraga. An. 
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således fördehla : Mitt på trumban dragha the een linie, ther på 
the Måhla sina afgudabäleten ; som ähr Thors och hans tienares : 
Stoorjunckars och hans tienares : Vnder denne linje, draga the 
åter een half på wänstra sijdan, ther på ståhr fremst Christi 
bälete, och sedan någre hans Apostlar afmåhlade. Ofwan för 
desse linjer afmåhla the Månen, stiernor och flygande foglar : 
Vnder desse linjer ähr först Solen afrijtadt, såsom den Medleste 
planeet, på huilken the läggia een stoor knippa MessingzRingar, 
så offta the willia slå på trumban. Sedan ähro afrijtade alle 
kräkande och Simmandhe Djur; såsom: Biörnar, wargar, Reen-
tiurar, Yttrar, Räfwar, Ormar, fiskar. Jtem Sjöar och strömmar. 
Vthi Kiemi lappmarck, afmåhla the tillijka medh detta alt och 
så helfwetitt aldranederst. 

1. 	När the willia weeta huru på andre ortter i werlden till- 
ståår, lägger lappen een stoor knippa MessingzRingar tillsamman 
bundne widh ett Messingz kiedh, på Sohlennes figuur, sedan begyn-
ner lappen slåå på trumban medh een tweklufwat hammar af been 
giordh, där af Ringarne lööpa kring om des botn, i medier tijdh 
sjunger lappen som-  the kalla joijke*), sampt alle lappar och lapp-
quinfolck som tillstädes ähro, doch måste Manfolcken siunga medh 
een högre, och quinfolcken med een lägre stämma, huilket the kalla 
duura, i denna singh nämpna the thet bergh eller Fjäll, hwarest 
the mena them wistas, som skohle kunna dem vppenbahra, hwadh 
the begära at weeta : Jtem nempna the och then ortt ifrån huilken 
the willia hämpta tijender. När nu lappen således länge hafwer 
slagit på trumban, och aldrahögst med åthskillige toner 	tijma 
sunget, stahna Ringarna, och han trumbslagaren swartnar af i 
Ansichtet, och begynner gåå på knää och sätter händer i sijda 
och joijker alt fort medh högh stämma, till dess han niderfaller 
som han wore döder, i medler tijdh siunga Män och quinnor 
som närwarande ähro, alt till des han vpwachnar, medh huilken 
sångii the påminna honom, hwad hans begäran war, när han 
såsom bortdånande nederföll, elliest skulle hans förespående wara 
alt förgäfwes, och intet wärckande medh sigh hafwa ; Och tå 

*) Joika, kallas den sångh lapparna wijdh sådana tillfällen, ok i dryekes-
måhl siunga. An. 
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han kommer sigh före igen, ähr han så wahnmächtigh och swet-
tigh, såsom han ett stort arbete giordt hade, tå han begynner 
förtälja hwadh han medh sitt trumbslagh förfarit hafwer, och 
huru på den orthen eller den tillståår. 

När the willia förfara om lycka eller olycka, läggia the 
sammanledes the sammanbundne Messingz Ringar (: som the 
hafwa till 10. 20. 30: 40. : ) på trumban och Solennes figur, 
Om Ringarna gåå eller lööpa efter Solennes gångh Rätt omkring, 
betyder det godh lycka, hällssa och wälltrefnadt, bådhe för Men-
niskior och Andre Creatuur : Om Ringarna gåå afwogt eller emoth 
Sohlen, betyder det olycka, ohällssa och alt ondt. 

När the willia boota sjukdomar och kranckheeter, måste 
den som will låtha boota sigh, gifwa Spåman som på trumban 
slåår een Messingz Ringh och een sölfwer Ringh, eller ett annat 
stycke Sölfwer för sitt omaak, huilka Ringar eller sölfwer skall 
bindas om trumbslagarens högra arm, hållandes detta Sölfwer 
för ett lins som skall them vplysa, och siukdomens ordsaak till- 
känna gifwa, såsom och hwem een sådan siukdomb them påfördt 
hafwer, om han ähr naturligh eller genom Spåådomb påkommen, 
och huru the åther skole wederfåes, och komma till sin hällssa 
igen. Jtem till hwem af sine Afgudar, eller huadh offer the giöra 
skohle, huilket när spåman hafwer genom sin Spådombs konst 
förfarit, måste den sjuka offret antingen strax uthgifwa till den 
eller den Stoorjunckaren i det eller det fiället ståndandes, eller 
han 	förplichte sigh till een wiss tijdh, liwadh han uthlofw at 
hafwer fullborda willia. 

När the willia förfara och genom trumban förnimma 
hwem the skole offra sina Reentiurar, som the om höstetijdh 
slachta, antingen till Thor, Stoorjunckaren eller Sohlen, Skeer 
thet på fölliande sätt: — 	— — — 	— 	— — — — 

Dhe Argaste trumbslagare bruka och i Nödhfall Byttelock 
för trutnba, der inga figurer uppå Rijtade ähro, såsom Skedde 
af een lapp Bobdask Påhl benemdh, huilken togh Byttelocket 
uthi dess handholld i sin wenstra handh„ och vppwände den 
slätha sijdan, tager så een Ringh af bältet, och lägger den uppå 
bemälte lock begynner så medh sin knijf den han brukadhe för 
hammar slåå uppå locket, till des han Nidhföll och war bortta 
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tijma. När han då vpwacknade, sade han det som åstundat 
war af honom. 

Dhe lappar som intet äga, eller kunna bruka trumban, willia 
doch gärna warda kunnige om de ting som långt bortto skee 
och hafwas för händer, huilket alt han således förnimmer. 

Lappen ställer sigh fremst i kotan, på det Rum dijt quinnor 
ey måge komma, där sätter han sigh neder, tager sin yxa och 
lägger hänne fiaat på kåtegolfwet, der på sätter han een lagom 
stoor aittell uthi huilken han inlägger sitt bälte, der vppå Mes-
singzRingarna, knijfslidar och den teen syddan taskan hänger, 
och lägger han bältet Rundt vppå botn widh kittel breddan, där 
innan uthi bältes Rundheet sätter han sin wärcketygz säck, den 
han på lappeska kallar Kåckelauk, där uthi äro små hyflar, Nafrar, 
abborskin at kooka lijm af och annat smått, der till inlägger 
han sin Myssa den han tager af hufwudet för wyrdnat skull, 
sedan tager han efterst uthi Skaftet och begynner sachteligen 
lyfta vpp kittelen lijtet ifrån gälfwet, frågar så emedan han 
lyfta" om dett han begärar weeta, nidhsläpper åter kittelen medh 
yxan på gålfwet, stugor så vppå knään, lutandes hufwudet sachte-
ligen nidh i kittelen, då han och småtalar, uthan tuifwel frågar 
om dett han eftertrachtar, när han då uthalt hafwer Rycker han 
hufuudet hasteliga tilbaka, så at han medh ansichtet kan see till 
Ryggia huadh som skeer baak om sig, åther sätter han sig som 
tillförende nidh och begynner lyfta upp kittelen, medh frågan 
som tillförende om sina Reenars, huusfolckz från.warande wäl-
stånd, Jachters lycka, Jtem the wägfarandes ankomst, huru de 
lefwa och huarrest de stadde ähro, så och på huadh tima de skole 
Just igenkomma, etc. blifwer då kittelen lättare at lyfta, så fåhr 
han swaar i kittelen, på sin för frågon, det han då androm för-
kunnar. Widh alt dätta sitt förehafwande blifwee han så trötter, 
swettig och uthmächtig, som han heela dagen ett tungt och groft 
arbete giordt hafwer. 
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17. Cap: 

Om Lapparnas Förnemste 
Afgudar, såsom och om theras offer, huru 

och på hwadh Rum the them offra. 

När han igenom trumbslagh hafwer förnummit att Tohren 
skall hafwa offret, i dett at Messingz Ringen stanade på Tohrens 
bälete, i huilken håret war bundet, som tillförende förmält ähr: 
Tå bindes han baak om kottan, där lappen sticker Reentiur 
igenom hiertat medh een knijf, och dett blodet som ähr närmast 
hiertat, förwares Tohrens bälete der medh att bestryka. 

Så månge Reentiurar lappen slachtar till offer, så många 
bäleten, skall han vppsättia Tohr till ähra, huilka the giöra af 
biörck, hufwudet giöra the af des Rooth, och af sielfwa biörck-
trädh den andra deelen medh een hammar i handen. 

Den andra lapparnas afgudh ähr Stoorjunckaren*). 
— — — — — — — — — — — — 

Een gammall lapp i Pitheå lappmarck, Hans Frijar**) widh 
nampn, som och i een långan tijdh hafwer brukat stoore widh-
skiepellsser, hafwer detta berättat om lapparnas Gudars vhr-
sprungh. 

Wij kunna icke neeka säger han oss hafwa hafft Steen 
Gudar och them offrat, som wij af wore Föräldrar lärde woro: 
Men sedan Prästarne blefw-o boendes här i lappmarcken och 
lärde att sådana Steen Gudar kunna huarcken hielpa eller stielpa, 
hafwa wij them bortkastat, och nu dyrckom ingen, uthan den 

*) Storjunkar kallas han allenast i Piteå och Lule lappmarcker, men i 
Torneå lappmarck kallas han Sejtar, tz är et gement Stengudanampn nu äro 
sådana stengudar mästedeles aflagde i Tornelappmarck, men till Thor offra 
de ännu mångestädes. St. [?] 

**) Är den samma som aldra först opwijste Sölfwergrufwan wijdh Naasa 
fiäll j Pijtheå Lappmark, blef dödh för 3 åhr sedan. An. 
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Guden som oss skapat, åtherlöst och helgat hafwer af huilken 
wij och bekomma wårt lekamliga vppehälle och Nödhtorft, och 
honom offra wij den böhn, som Gudz Sohn oss lärdt hafuer : 
Atckie mian. i. est. Fader wår etc. 

Sedan när han frågades om the hafwa haft någre andre 
bäleten af trää? Swaradhe han; wij hafwe inga andre häkten 
hafft, uthan Steenar, och them hafwa wij brukat för then ord-
saak skull, ty the gamble hafwa sagt, att fordom kom flygandes 
een stoor fogell och när han satte sigh på jorden, blef han för-
wandlat uthi een Steen. 0 prcestigice sive figmentum Diabolicum, 
seducens miseram plebem ! 

Tå igen blef frågat på hwadh Rum denne fogell först bleff 
sedder? Sade Anundh Tohrsson, medh thet till nampnet Stoor 
Nääsa. Denne fogen ähr först nidh kommen på Darra fiäll, be-
lägen een Mijhl ifrån Quickjock eller Luleå Sölfwer bruuk,, där 
ähr ännu den Steen, som fogell want hafwer och ähr till Sk ap-
nadt nästan som een fogell, denna Steen hafwer fordom tahlat, 
berätta the gambla, Men nu denna tijden tahlar han inthet : Och 
denna ähr som the Swenska kalla Stoorjunckaren, lapparna 

verum &lite nomen Commune est omnis lapidei simulacri, 
Cui Lappones sacri ficia offerunt. Montern in quo avis lapidea 
est vocant lappones (: Säger Anund Tohrsson :) det Stoura 
passe darra, dett Stoora heliga Darra. Darra Nomen propriurn 
est istius montis : Nomen Commune warra, fiäll, bergh, och detta 
fiället (: dicit :) ligger i mitt Fäderneslandh, och altså ähr han 
Stoorjunckarens granne. Och alldenstundh säger Hans Frijar, 
alla lappar icke kunna bruka den Steen som fogell want hafwer 
söchte wij grannerligen efter sådana Steenar, som hade hals och 
hufwudh lijknellsse, och ju Närmare the kommo till fogell Skap-
nadt, ju yppare hölt man them. 

Och åth thesse Steengudar offrade wij icke Annat slagh, ähn 
Reen horn och Reen been, sedan wij hafwa ätit alt köttet af 
them. Jtem hundar, men them heela och håldna medh huldh 
och håår. Derföre hullo the hornen Icke för Afguda bäleten, 
uthan allenast brukade them till offer, och ännu (:ty werr :) bruka. 

När man frågade hwadh wällgärningar the hade att förwänta, 
af denna Steen afguden? sade han; Inga andra uthan att Reen- 
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boskapen måtte wäll trijf was: Fiskerij och fogell fång wäll lyckas, 
Ja ( : sade han ) them lyckades och så Rätt wäll som sådant 
brukade. Jnde concluditur quod nequam ille adhuc in eadem 
sit opinione, fort å etiam opere, etsi ore aliud fateatur. 

The fiäll ther the thesse Stoorjunckare eller Steen Gudar 
vppsatt hafwa, kalla the alla i gemeen Passe waari, det ähr he-
lige bergh eller Storjunckare fiäll, och hafwa the wisse grentze-
Mehren, huru wijda Stoorjunckarens grentzor sigh sträckia, till 
eller in om huilka Manwuxne quinnos personer fåå aldrigh 
komma, så frampt the döden och annan olycka willia vndwijka, 
uthan quinnorna måste gåå eller åka långt där ifrån*). 'Ty så-
som ingen quinnos pehrson ähr lofligit att offra, altså är them 
ey heller effterlåtit att nalckas the ortter. 

Till desse sina Stoorjunckare giöra the offer på fölliande sätt. 
När the genom trumban hafwa förfarit att Stoorjunckaren 

skall hafwa offret syes een Rödh trådh genom djurs högra öhra 
som offras skall, sedan bjudes Reen baak om kottan och stickes 
mz een knijf igenom hiertat, det blodet som ähr närmast hierta, 
taga the at smöria Stoorjunckaren medh, hornen sampt the största 
hufwudh beenen, Jtem klöfwarne eller fötterna föra the till the 
fiäll, bergh eller ortter, ther Stenarne ståå vpreste**). 

Widh några offerbergh offra the lefwandes Reenar, huilka 
the slachta widh offerbergen och bjuda sina wänner till offer, 
ther kooka och förtära the köttet, thet the kalla Stoorjunckarens 
gästebodh, låthandes Skinnet liggia qwarr i några åhr widh offer-
ställen***). Detta offret måste den giöra som ifrån någon sjuk- 

*) Qwinfolcken få icke heller gå runt om kring sådane heliga Bärg, på 
dett icke Guden igenom hennes kring gång må blifwa inne sluten, ok således 
förorsakas att med wåld bryta sig uth. ok tillfoga henne ok hennes slächt 
någon olycka. An. 

**) Dhe skiära ok ett lijtett stycke af Ren tungorna främbst på ändan, ok 
taga sedan een Biörke qwist med så många grenar, som han hafwer slachtatt 
Renar, hwar opå dhe små Styckerna sättias, ok sedan offras till stomjuncka-
ren. An. 

***) För mig blef berättat, då iag år 1688 war i Luleå Lapmark, att det 
want sedwanligit läggia huden af Rhenarna, som wore offrade, på altar golfvet 
uti kiörkian : som iag ock kan betyga, att der låge några nyss afdragne hudar. 



XVII. 2 	 OM LAPPARNAS FÖRNEMSTS AVGUDAR. 	 65 

domb warder igenom trullkonst bootat, och endteligen till den 
Stoorjunckaren som ståår i det eller det fiället, åth huilken måste 
vpofras, effter trumbans uthwijsande antingen kiör, oxe, wäduhr, 
bock, grijss eller andra hemtamda Creatuur som till födo duge-
lige ähro, huilka om han sielf icke haar, måste han kiöpa ifrån 
andra ortter. Ja om Stoorjunckaren skulle genom trumban be-
gära till offer hans endaste eller bästa ÅkReen, måste han den 
uthan Mothwillia tillsättia, på det Stoorjunckaren må sitt goda 
Nöije bekomma. 

Hwar och een slächt eller Familia hafwer sitt besynner-
liga Offerbergh och finnes i Luleå lapmarck, desse här under 
Specificerade Offer ställen. 

1. Wijdh Waiki jaur een stoor ström 1 Mijll från Joch-
moch lappkyrckial. 

Somblige lappar taga tree biörckspödh, dem the fleeta ifrån 
ofwan in till mitt uppå Spöden, där the ombinda ett bandh, be-
stryka så desse ihooppfletade spöden medh Reenblodh, wijka 
sedan een lijten Ringh af een biörckequist, den the läggia nidh 
på lafwan i stället för Sohlens bälete, där in uthi läggia the ett 
lijtet stycke af longan, hiertat, tungan och läppen, där ofwan 
vppå lägges dhe medh blodh bestruckna Spöden, och desse ähro 
Solennes offer. 

[S 165: Till detta är wijdare kunbart wordet af en trogen 
Lärare i Sillbejocks Försambling Dn Petro Norceo, som om Matthice 
tijdh kom in uppå någre Lappar som giorde sina Offer, således att 

Men ingen wijste hwem dem framburit, eller när de woro dijt lagde. hvarföre 
blef ock härutinnan en förandring straxt giorder af General Majoren Krusen 
under en hård undsäielse. SI. 

*) Denne är aldeles förstörd ok Stenen bortfördh. An. 
Rörande n:o 2, 3 ock 4 säges i S. 165: 
Sammaledes äro dessa, åthskillige gängor af Brukzbetiänte ok Arbetzfolk 

förstörde, men altijdh af Lapparne igen opreesta. An. 
Rörande n:o 12: 
Detta Offerställe eller Stoorjunckare är Ben al Dhe förnämbste j Luhleå 

Lappmark, ok troor jag Detta wara dett aldraälsta, ämädan här wijdh liggia 
meera än tusende Lass horn, som wijdh dhe andre icke en tijonddeel där emoth 
finnas. An. 

Sv. landsm. XVII. 2. 	 5 
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winna Lycka till Renars förökning och wältrefnad när dhe den 
tijden slachtade sina Brunrenar eller Reentiurar, och giordes af 
Lapparne twäggiehanda Offer som följer: 

Att the alle slachtade Brunrenars Horn, item af en 
Brunreen samlade tillhopa alla Benen uthaf hela kroppen det 
minsta medh det största, af hwilka alt kiöttet blifwer afskurit*), 
och desse Been sedan medh samma Reens blodh bestänkte och**) 
neder i Jorden grafne, och ett Träbeläte***) giordt af Biörk up-
satt mitt ibland Benen uprätt ofwanpå Jorden medh Blodh be-
stänkt, der widh bundet Membrum genitale på Brystets ställe 
nedanför ansichtet. 

När dhe Offret som tillförende hade tillredt, tillijka medh 
ett Beläte, giorde dhe en Lafwa 3. alnar hög, och widh pass 4. 
eller 5. alnar bred, der på lades af en annan Reen, den Benen 
och Belätet widh Benen sattes uprätt; då tillfrågade Läraren dem 
hårdeliga till hwad ände dhe det giorde, der till swarade Lap--
parne, att dhe effterfölgde sina Förfäders gambla Stadgar, och 
offra Jorden, therföre att hon först föder theras Renar. 2.) att 
hon icke skulle upskiuta någon Siukdom af sigh, som Renar-
nes Fötter Sjukdom tillfogade om Sorumartijden, då dhe mästen-
dels der af äro illa behäftade. 3.) Att Jorden och skulle gifwa 
tillijka medh födan deras Brunrenar, som lefw a, en kraftig 
Coitum, derföre offra dhe genitale Membrum widh Belätet bundet, 
som förr sagt är, att Reenmachten måtte till ett stort Taal för-
ökas; ty Matthie tijdh äro Renarna i största brunsten kåta. Till 
det Offret dhe satte på Lafwan eller Theatrum, när dhe till-
frågades, swarade dhe sigh skola offra Thordönet, för hwilket 
dhe storligen förskräckias, att dem sielfwom tillijka medh deras 
-Renar af Liungelden intet ondt skulle wederfaras, och att Tor-
dönet af sina mörka och ducka Skyar, wille gifwa torfweligit 
Rägn till Gräswäxten och Reenmosan etc. Detta alt af hednisk 
deras Förfäders afgudiske wana, som nu intet så groft i Pijtheå 

*) men intett dett ringaste af dem sönderslagitt. An. 

**) tillijka me i hornen. An. 

***) Detta Träbelete kallas Weraklin 011rna eller Wärdenes Man. Ån. 
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Lappmark förspöries, som, ty wärr, i Luleå Lappmark, som borde 
af Directorer Werldslige och Andelige medh trogne förmaningar 
och Straff uthrotas*).] 

 

Om den wijdskiepelse Lappar- 
na bruka, när the Fånga Björn. 

10. När kiöttet ähr förtärt, sambla the alla beenen tillsamman, 
them the icke sönderslå, uthan i jorden nedergrafwa**). 

 

Om Lapparnas Gudztienst 
Sampt troo och lefwarne. 

— — — doch fijra the alle hellgedagar och söndagar, hål-
landhes sigh ifrån alt werckarbete, och thet giöra the icke allenast 
Sön- uthan och lögh dagar och Apostladagarna***) 	— — 

Doch bruka the på somblige hellgedagar stoore wijdhske-
pellser, såsom särdeles på Tule dagen, på huilken sielfwe huus-
bönderne icke willia komma till kyrckian, uthan giöra tå ett 
wijdskiepeligit offer, det the offra åth Julefolcket eller Iule Swen-
norna, som the mena wandra omkringh i Skogar och fiällen och 
Skeer på effterfölfiande sätt. 

När the om Iuul Afton hafwa slachtat den Ren, som till 
Iuulkost ämnat war, Reetes vpp ett Spätt fyra allnar högt medh 
qwistar mitt uppå, huilket medh blodh först smöries, och sedan 
sätties ett stycke af lungan, hiertat, tungan och Munläppen på 
quisten mitt på Spättet. 

*) Hijt kan föras den förskräckelige act, som uti Kongl. hofrätten är 
worden nyligast afdömt, angående en Lap, som welat opwäckia sin broders son, 
igenom sin spådoms konst. St. 

**) sombliga binda dem tillhopa ok hengia dem op i ett trä på dett ställe 
björn dräpin är. Ån. 

***) Detta blifwer icke så noga af Lapparne observerat när dhe äro på 
sådana orther, der Prästen icke kan få om deras arbete någon kunskap. Ån. 
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Men Iuull Afton fasta the nästan, icke ätandes något kiött, 
doch af all annan Maath dhe ätha förwara the een beeta af 
hwart slagh uthi een Näfwerskieppa. Om Iule dagen tå alle 
lappar beflijta sigh hafwa een feet Julekost, taga the och een 
beeta af alle itathslagh dhe kooka, och läggia i Näfwer skeppan, 
som ähr som een båth giorder medh mast, Segell och iehror 
uthrustat, sedan taga the flåttet uthur kittellen, och öösa i een 
annan kittell, läggiandes där till lijtet miöhl om the hafwa, hwar 
och icke ähr thet lijka mycket. Denna Näfwerskeppan och flått 
kittelen sättes afsijdes i kottan. Sedan vpsökia the den största 
tall dhe kunna finna där omkring, uppå det nästa trää närmast 
Stoor tallen vpsätter een Man skäppan, så högt som han Räcker 
medh handen. Sedan tällia the bort halfw a barcken af den 
stoora tallen i Runda Circlar eller fläckior stora som een bricka 

("1 

på fyra sydor således C 

	

	) Der effter taga the medh een Skiedh 
L.) 

flåttet vthur kittillen, och kasta tree Skiedar medh Afwugh handen 
på hwar fläck, af hwar Man i byhn, som hafwa lagt sina bättar 
i Skäppan och flåttet i kittillen. Till at beredha och förrätta 
detta wijdskepeliga offret, willia huusbönderna den förste Juull-
dagen icke komma i kyrckian, uthan sända åstadh sina Söner, 
döttrar, drängiar och pijgor. Men the andre dagarna komma 
the sielfwa och fijra dem högttijdeliga. 

The hafwa och andre wahldagar, såsom Marcus Mäss eller 
Cante päiwe, som infaller på den 25. April, Jtem Clementis 
dagh d: 23 och Catharince d: 25. Novembris, på huilka ingen 
lapp will jaga eller Skiuta, föregifwandes them skola mycken 
olycka wederfaras det åhret, särdeles säija the att theras bogar 
skulle sönderbräckias, eller hwariehanda missgångh hända, om 
the på the dagar skiuta eller jaga skulle. 

Dopzens Sacrament hålla the i stoor wyrdhningh som till-
förende förmält ähr, huarföre Skynda the medh sine barn strax 
effter födellsen till doopp och Christendomb*) 

*) många Barn blifwa wäll 1 eller 2 åhr gambla förr ähn dhe komma till 
doop ok Christendoom. An. 

Detta skier i Luleå Lapmark som Pastor skriffteligen gifta tilldänna 
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Till Skrift och Afiössningh gåå the medh stoor devotion och 
Andächtigheet, begåå och herrens höghwärdige Nattwardh*). 

20. 

Om the Metaller och Bergz- 
bruuk som i lappmarkerne finnes, sampt på 
hwadh Rum the ähro belägne och deras be- 

Skaffenheet. 

Förberörde Nasafiäls Silfwer bruuk eller streck ähr först 
vpfunnit af een lapp och diamant brytare och Pärle sökiare 
Jöns Pehrsson benemdh, som een särdeles löhn och benådningh 
derföre nutitt, att han Swenske diamanter och pärlor vppsöcht, 
och till wår höga öfwerheet lefwererat hafwer**). 

Hvarf öre är ock nu en präst dijtförordnat, som skal hiälpa den förre Pastorem, 
ock han •  sitter mitt ibland lapparna. St. 

*) så j detta som all annor Måhl, Dheras Troo ok gudz tjänst angående, 
finnes ganska stoor åthskildnadh emellan Lappmarkerne så att j Luhleå Lap-
mark [som offtast skeer, att många kåmma till duuken ok blifwa Communkeracle 
som intett unfått absolution, någre gå jämwäll ok fram druckne af B: wijn 
eller medh Tobakztuggan i mun, dett både jag ok fieera med stoor förargelse 
offta hafwa sedt; ] Luhleå Lappar äro [ ok ] till största deelen uthi sin [ öfrige 
Christendoms Stycken myckitt lijtett framstegne, ok dett af den orsaak att 
Lappmarken myckitt widt begrepen, ok hafwe icke mera än Een kyrcka, dith 
dhe till högstone Een gång om åhrett kunna komma. vid Cap: 27. Ån. 
[ ] noga överstruket av en senare hand. 

Det går ganska swårt med deras omwändelse : Ty sina barn wilia de 
ingalunda sättia under någon Läremästares hand: Så att ingen ännu kan säias 
hafwa sielfkräfwiandes satt sina barn i Skolan i Umeå Lapmark. Ey heller 
komma de till Catechismi förhör offta, utan wräkas hijt ock tijt, ock stundom 
wijstas i Norgie ock widt aflägne orter. St. 

**) Dena Jöns war den tijden Brukett opfans, ännu intett Födder, men 
förste finnar heeter Hanss Frijar. vid Cap 17. An. 
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21. 

Om the diur som Finnes i Lapp- 
marckerne, såsom och om deras Natuhr. 

22. CAP. 

Om deres kröphandel och 
Marcknader. 

Anmärkning ur S. 165: 
En Specie RDL Rächnas för 3 lodh emoth Wahrorne när 

lappen honom aff Bårgarn kiöper, men när han honom sällier 
Då rächnas han för 2 lodh emoth Bärgarns Wahror. An. 

23. 

Om Lapparnas åhrlige skatt 
och tributh, hwar uthi den beståhr, och huru 

der medh omgås, när then vthgifvves. 

[Enligt GR/4N ge lapparna två par lappskor i »Ilaxapalcka», 
ej ett par.] 

24 

Om Lapparnas Klädebonat 
Som the åthskillige Åhrssens tijder bruka. 

[Männens rock kallas enligt Anonymus i S. 165 kapti.] 
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Alle lappquinfolek bruka Teenbälten twå finger breda, widh 
huilka the binda een hoopp Messingzkiklior, them the hängia 
fram för sigh, ther på sitter, knijf, Nåhlhuus, pungen*), och een 
stoor hoop Messingz Ringar fast bundna, att thet een stohr tyngia 
giöra kan. 

Om sommaren bruka både Män och quinnor skin, att icke 
Myggarna skohle kunna giöra them medh bijtande någon skada 
eller wånda, af huilka skin the afsyra hååret, och sedan giöra 
sigh kläder där af**). 

25. 

Hwadh Land i Lappmareken 
kir, såsom och om Elfwer, träsk och Sjöar. 

genom Umeå lappmarck lööper Umeå Elff, och sträcker 
sigh alt in vnder FiällRyggen, och deeles i öfre och Nedrige 
Umeå träsk. 

I Tårneå lappmarck ähr thet stoora och Nampnkunnige 
träsket som kallas Torneå träsk, huilket ligger mitt iblandh fiällen 
10. stoora Mijhler långt ( : uthi lappmarcken ähro så länge Mijler 
som Swenske Ny Mijhler :). Dätta träsk giör watn och flodh 
bådhe till Nårige och Swerige, ther af hafwer Torneå Elff och 
Sochn sitt Nampn Torneå. Detta träsk skjuter sin ijss först om 
S. Johannis tijdh om Sommaren, och giör medh sin stoora 
Flodh på bäste.  laxe gångh een stoor afbrächt. 

I Kiemi lappmarck ähr ett träsk som kallas Enara träsk, 
medh många stoora hollmar uthi, så stort och wijdt att ingen 
lapp i samma Enare by hafwer lefwat så länge, att han alla 
hörn, wijk och wincklar, hafwer kunnat ehrfahra och vppsökia 
som ther uthi ähro : Samma Enareby ähr stoor och Skattar till 
tree Konungar, Swerige, Danmarck och Ryssen: Men Swerige 

*) Pungen der uthi hon bär sim skiedh giord af Reens horn. An. 
**) Desse skin blifwa färgade Röda med Ahlbark. An. 
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behåller justitien och heela Skatten, the andre fåå allenast wisse 
genanter: Om them gåhr något vnder ögonen eller blifwa oför-
rättade, så måste the angifwa sigh för Swenska fogden och vnder 
Sweriges lagh. 

 

Om Lapparnas kyre3dor, 
Sampt lappmarckernes fördeelelsse. 

Anmärkningar ur S. 165: 
Gråträsk ok StoorAfwa wijkz kyrckior haf wa aldrig waritt 

brukade ok stå ännu öde. An. 
Silbojok kyrckia är förleditt åhr 1691 å Nyo opbygdh. An. 
Gråträsk är een Bondby ok lyder under Pitheå Sochens 

Pastorat, men [Ar]fwisjanr ok Lochteå Byar ligga under Ad wis-
jaur kyrckia ok hafwa sin egen Pastorem. Ariplog by allena, 
kommer till Ariplog kyrckia under een särskilt Pastore. An. 

Under Silbojockz kyrckia ok Pastore höra Simisjaur by, 
Nårwäster- ok Söderwäster byar. An. 

Dett hafwer ok waritt uthaf kongl. Maij:t icke öfwer 20 
kir sedan, förordnadh underhåldh, för een Cornministro j Luhleå 
Lappmark, ok Timbrett war tillhopa fördt till Capels opbyggande 
wijd Stoorluhleå på een orth 011ilocht benembd, men af hwadh 
orsak dett sedermeera är Stadnatt, kan jag icke weeta. An. 

 

Om the dödas Begrafningh 
och thet offer the giöra them Framlednom. 

Andra berätta ett offer öfwer the döda giöras således: The 
taga tree Spödh dem bestryka the medh blodhet af den Reenen 
som slachtas till begrafningz offret, där vppå sätties af hiertat 
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och lungona, desse spödh begrafwa the medh beenen insatt 
utlii sen lijten Ackie neder i jorden. 

Anmärkning ur S. 165: 
För Stoora Lijk slåås kistan j hoop af Bräder, men för små 

Barns Lijk holkes kistan af En Stäck. An. 

28. 

Om Lapparnas Tijderäch- 
ningh om Uret, eller och om deras Runstaff. 

1.  apparna begynna sitt åhr, äfwen af Anni Politici ingångh 
som skeer den 1. lanuard, eller på Nyährs dagen, den the 

kalla på lappeska kautzad päivi, det ähr den ottande 
dagen ifrån wår Frelssares Jesu Christi Nåderijka 
Födellsse, huilken högtijdh the hålla för den högsta 
fest om heela Åhret: Men Nyåhrsdagen wyrda the 
och, doch ey så högt, ty omskärellsen och des högh-
tijdh hafwer dem intet stort want bekant af ålder när 
Runestafwen kom i bruuk hoos them, altså hålles han 
wäll hoos dem förnembligh, och dett Meer för Åhres 
begynnelsse skull, ähn som af någon särdeles An-
dächtigheet 1. 

Helige 3. Konungars hög- 
tijdh kalla the Xolbrna Ku- 

t nunga päivi, der om dhe af 
sina lärare för någon tijdh 
sedan först vnderwiste ähro, 
Men af ålder woro the heell 
okunnighe 2. 

	

Tiugunde dagh Mull, kalla — 	
the tiugu dakas. 

2. 	Pauli dagh, Pawalis Messu 4. 
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Kyndermessa, 
Kilda päivi5. [linus] 

Matthice dagh, 
Talwi Mattus 

Messufi. 
Wårfrudagh i fastan, 

Marie päivi 7. 
Tiburtius d. 14. 

Gregorius på huilken in-
Aprilis 8. 

faller Sommarmåhl, then 
s. 	kalla the Kässid 8. 

Philippi Iacobi eller 
WalborMässa, Kanta 
päivin.  [ ginen] 

Festum inventionis 
Orucis, Ristis Messo, 

11. 	3. Maij 11. 
Ericus, Erich päivi. d: 18. Mai j '2. [fisk.] 

Eskillus 12 Junij". 
Henricus d: 17. Iunij. 

Hinrick päivi 14. 
Johannis Baptistce dagh, 

Iuffan Messo, Mittsamar 18. 
Petri Pauli, Petaris 14. 	 15 	 16 

Messo 18. 

Visitatio: Marice, Kasa 
Marice päivi". 

Margaretce d: 13. Iulij 
Kasca Kässi". 

Marice Magdalene. 22. 
17. 	Iulij. Mari Messo". 

Jacobi dagh, Jacus 
Messo". 

Olai dagh Wuo/is 
Messo 21. {yxa]  

5) 	 Laurentij dagh, weahack22. 21. 22. 

5. 

12. 

19. 



23 
24. 
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Bartholomcei, Barti päivi 23. 
[knijf.] 

Mormessa, 8 Sept: den wij 
kalla Marie Födelses Fest, åriåck 
Marie päivi 24. 

Korssmessa, Parti päivi 25. 
Matthous, Hopmiel26.[yxa] 

.1-23 Michael, Mickal Messo 27. 
Birgitta, Birgit päivi. 

d: 7. Octob : 28  cl: 14. Oc- 
26. 	tobris kallar han Talvijå 29. 

cl: 21. Octobris Meiviå, till huilka ...____. 

Allehelgona dagh, Häl-
kämeisso 31. [Fogel.] 

Martini Lutheri dagh, 
martass  32.  [ Swijn.] 

30. 	Katharince dagh, Kadaris 
mässpäivi 33.  [Oxe horn 

Andree dagh, Andres Mäss-
päivi 34.  [ Byrkenyckel. ] 

Barbarce dagh, Barbru 
päivi. d: 4. Decemb : 35. 

Nicolai dagh, Nickala 
päivi, cl: 6. Decemb: 96. 
[båge] 

Lucie dagh, Lussi 
	 Messo, d: 14. Decem- 

36. 	87. 

	

bris 27. [linns ]  

Thome dagh, Thuomas Mäss päivi 88. 	
38. 

Nativitatis festum, Jaula päivi 33. 
Af desse Orörlige Högtijder och Helgedagar, som 

, 

29. 

Nampn dee intet kunna annat swara, ähn at kiölden 
tilllijka medh sniön då aldeles tager öfwerhanden. 

Simeonis Jude, kalla 
dhe efter Ryssarnas sätt, 
Simona88. [härfw.] 

27. 
28. 

39 
uppå Rune- 
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stawen*) betäcknadhe ähro, hafwa the sin Rättellsse igenom; 
Men i synnerheet om the rörliga större och Mindre Höghtijder, 
såsom: Fastelagz Söndagh, Påsk, Helgetorssdagh och Pinges dagen 
sökia the kunskapp hooss sine lärare, besynnerligh om Fastelagz-
Söndagh, på det dhe sin fastetijdh uthi särskilte Maatwarors för-
tärande, eller och åtherhåll, effter som de af sine Förfäder lärdt 
hafwa, hålla måge. 

Dhe ähro och intet kunnige annorledes Nämna dhe Charm-
terer som på Runestafw en vthskurne ähro, ähn att dhe effter 
algemene Orde formen kalla Söndagen, Sodnapäivi betächnadt 
sålunda >I: . Måndagen, Manud, medh detta Signo N. Tijdz- 

dagen, Tysdack, 	Ondsdagh, Kaskawuko, 	Torssdagen, 

Tuorastdack, 	Fredagen, Periätt, 	Lögdagen, Lauwät, 
Men dätta ähr Märckiande, at lappen intet achtar huru han 

wänder Måndagh tecknet antingen vpp r.), eller Neder 
Fredagz tächnet äfwen så k. r. Sammaledes dhe stoore 
högtijders och helgedagars vthwijsande Märcken, som skäras 

antingen öfwer daga Räck- 

f
ningz täcknen eller Nedan-
öre och inunder Såsom Ny-
Åhrs stoora Figuur. [40] 

Trettondedagz Märcket [41]  
Och så heela Rijmestafwen 
igenom. 

40. 	 41. 

Månans lopp särdeles första quarteret, som Skeer strax effter 
Nyiihretz begynnellsse sökia lapparna och weeta af sine Preste-
män och andra som hafwa Allmanachan öfuer dett Åhret, Men 
sedan Rättar han sigh sielf, heela Åhret ,till Ända. 

Dhe fyra Månans quarteer, Namgifwer han således: Ny-
månadh, Ådamano. Förste quarteret, Piellimano, Fullmåqadh 
Teasmano, Sidste quarteret, Ndekimano. 

*) Deras runstaf är sålunda formerat, som jag har sedt honom. 8 stycken 
ben släta tålde, så långe som det längste fingret på en mans hand, binda de 
tilsammans med en trå, som går igenom twenne häl, bårade på både änderna, 
att man kan wånda det ena ben skifwan effter den andra som man will, ock 
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Vppå dhe 12. Åhrssens Månader, eller dhe 12. himmelens 
täckn, där uthi Solilen wandrar, och giör the fyra Åhrssens 
tijder särskiltha, weeta desse lappar intet, kunna ey heller för-
ståå och fast mindre bruka the Nampn, som dem Swenskom och 
dhe Latiner öflige ähro, Så som Ianuarius eller Torssmånadt, 
Februarius Göijemånadt etc. Vthan at the nämpna Lunationerna 
allena, och så låtha sigh nöija medh höghtijdernas Figurer, jämpte 
dage- och Weku tahlet. 

Dhe fyra Åhrssens tijder uthnämpna the således: Åhret i 
gemeen heeter Jappi, Skåttåhret Nacketem jappi. Winteren 
Talvi, wåhren Kijda, Sommaren Kiässi, hösten Kiäcktxia. Och 
ähr Märckiande att sedan som lappen ähr vnderwister om Skått-
ähret, at dett ähr för handen, då håller och berächnar han Skått-
åhrs dagen efter dett gemena Calender Skrifna sättet, twå dagar 
uppå Matthice daghz Character, och dhen tridie dagen på Näst- 

fölliandhe sönda-gz Märcket 	, och så fort effter ordningen på 
märcken som dagarna alt framgent påföllia. Men att dhe uppå 
föreflutne åhren någon wissan Skillnadh och termin giöra be-
wante ähro, ähr intet: ty sådant ähr dem alt förhögt. 

Att the höghwichtiga föregågne handlingar uthi werlden, 
antingen werldennes Ålders, eller wår Frelssares Jesu Christi, 
Födellsses tijdh, och huru månge åhr ifrån den tijden, in till 
dätta innewarandhe Uret förlupne ähro: det förstå dhe slätt intet, 

dock äro de sammanbundne, att den ene intz skal skilias ifrån den andra, 
eller komma i en annan ordning. Uppå den fremste stafwen på den sijdan 
som aldraförst kommer att besees, äro anteknade dagarna i weckorne, effter 
de characterer som auctor här upsatter. Dock är uti Charactererne en åt-
skilnad som endeles förorsakas af dem som utskiära stafwen : på den andra 
sijdan äro utskume festerne som de löpa i året, ock weckorne der hos. De 
draga på benskijfwan twenne rader 
sålunda: [42] innom raderna stå, 
som iag tycker, dagarnas charac-
terer ; men utom Festerne,s, som 
iag har här afrijta låtit effter den 
som iag har hos mig. Ock så con-
tinuera de sina Signa [till] åretz ända.. lag frågade en ock annan om desse 
characterers bemärkelser ordenteligen ; men de wijste intz gifva mig här om 
någon wiss berättelse. St. 
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låtha sigh ey heller sådant lära och intahla : Hwar af kommer, 
at the måge lefwa till een seen Ålder, till Medel ålder, eller och 
till Mindre åhr, kunna dhe doch hwarcken Föräldrar, Förwanter 
och bekanta wänner, weeta sin, eller sina barns och de yngres 
åldrar. 

Een part ja ganska fåå, hafwa fuller lefuat i tre eller och 
4. Sweriges höghlofligste Konungars Regementz tijder, der om 
the wetha något tahla : Men af ingen tijdz begynnelsse eller ända, 
eller och huru länge den eller den höghlofligste .Regenten lefwat 
och Regementet fördt hafwer eller på hwadh tijdh frijdh eller 
ofrijdh want hafwer, det faller desse så eenfaldiga alt förswårt. 

Detta kortta och eenfaldiga af dhe troowärdige Historiske 
Skrifter här funne, trpgne och vpprichtige lappars, sampt lärares, 
och andra Åldrighe och wällförfarne Handels Mäns berättellsser 
och sammanstämmande .wittnesbörd, ähr nu således författat: 
Den högste Gudla låthe sino Aldrahelgeste Nampne till äliro, 
wår Allernådigste högste öfwerbeett, Eders höghgrefl: Excellentz 
till höghgunstigste Nöije, det arma folcket till een san vprät-
telsse ifrån alla sina dåhrheter och till een san Gudz dyrckan, 
troones vpbyggelsse och Ewiga sahligheet lända måge ! önskar 

Vnderdånigast af 
Järtat 

Olaus Graan Pith. 
Prcep. & P. 



't4C 	 30g, 	-340P 	 3CAK, 
e\ke 	 it„,344,„ 

QrtrZrRP 

Tillägg 1. 
Anmärkningar av M. STEucarus 

till SCHEFFERI Lapponia. 

e kap. 3: — — Anno 75. nisi fallor publico edicto R. M2 
procurante Satrapa regionis Nobilissimo Domino Johanne Gran 

omnibus factum est liberum in Lapponiam ire excolendorum agro-
rum causa sub spe certa immunitatis a vectigalibus. Et illuc 
aliquot Fennones migrarunt, qui hodie in marchia Umensi dispersi 
hic atque illic habitant et agros colunt : sed labori non respondet 
merces. — — 

Till kap. 4: — — Si respicias Lapponiam ut jam a subjectis 
Sveche provinciis denominatur dividitur in septem Lapponias, Tor-
nensem, Kimitensem Lulensem Pithensem Umensem, Angermannice 
et Jemtlandiffl. Huius vero ultimffl mentionem faciunt scriptores 
nullam, quia Lappones qui hic habitant rarius ad nos excurrunt, 
nobisque sunt ignotiores, in parte autem subjecta Norwegiw magis 
versantur. Est tamen horum magnu § non omnino nullus numerus; 
sane idoneus est colligendx ibi magnffl eccleshe, quod PrEepositus 
Offerdalensis M. Zach. Plantinus S. R. Mtis in comitiis A° 1680 
debita cum submissione indicavit. In Hammardal et Offerdal 
frequentissime commorantur, ubi multi sua sacra obeunt. Hi 
autem sicut errones tributum nullum pendunt Regi, neque per 
certos descripti sunt pagos, quia eorum mercatura et conventus 
exercetur in Norwegicis oris. 

C.52, 	 
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Quod p. 27. habet auctor de Lapponia Angermanniee quod 
nullos habeat pagos : Id olim ita se habuit, hodie vero suos habet. 
Cum noster Gustavus Rex ut dictum, templum ibi jassa adificari, 
et ad certum conventus locum nundinas exerceri, Wapsten divisus 
est, sicut olim magnus fait et pars occidentalior cessit Pastori in 
Umå Lapmark altera orientem versus Angermanniee Lapmark. 
Ita nunc habet snos pagos seu byiar. 

Till kap. 5.: p. 38. Ut non negaverim Lappones esse ad 
venerem pronos preesertim fasminas, ita nescio an communis 
vita ratio 'et usus illud satis probet. Mihi relatum est, adeo 
curam haben i a parentibus ne famina, cum viris in uno jaceant 
lecto in uno tugurio, ut illi medii distingvant hos ab illis. Scio 
etiam ita vulgo judicari faminas esse ad libidinem prona,s. Sed 
puto id inde esse, quod illectffl nonnullee pretio et spe nup-
tiarum corpus prostituant stupratoribus. 

Till kap. 10.: De reliquiis cultus idololatrici in Lapponia. 
Att ännu, Gud bättre, stora wilfarelser äro ibland detta 

folket, ock ibland ett hedniskt mörker är mera än dagzliuset 
klart. hvilket wij wilia här anföra ock sädan gifwa orsakerna 
här till, hwar af sädan man sluta kan, huru detta wäsendet står 
till att utrota. I alla Lapmarkar äro grufwelige wijdskipelser 
ock afgudadyrkan, som uti wille marker mädan de äro undan 
predikantens eller någon rättsinnig upsynes man ögon, föröfvas. 
Dock intet på alla orter på enahanda sätt. Afgudar som alla 
dyrka äro förnämbligast Thor ock Tordön, ock Solen. Men 
särdeles tjäna Luleå Lappar StorJunkaren, den cl. Schefferus 
wijdlyfftigt beskrifwer ock Ehuru wäl han synes hålla honom 
för en bekant afgud i alla Lapmarker ; Så är dock nogsamt 
kunnigt dem som hos Lapparna want att i Umeå Lapmark 
wetta de inta af detta namnet, ey heller af hans dyrkan. Samma-
lunda ock i Pijteå. Uti Luleå blef mig berättat, att Lapparna 
därsammastädes hafwa för sed, det de wijd marknadz tijderna, 
föra Rhenzhudarne med 1.g till kiörkian, som äre afdragne de 
Rhenar h wilka offrade äro näst tilförenne Storjunkaren. Desse 
hudar hafva de want wane läggia på altarbotn, där prästen står. 
Jag kan inta neka, att när iag där war Anno 1686 sådane låge 
för fötterna wijd altaret nyss afdragne. hwilka wore.  ett klart 
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bewijs till de slemmaste afgudadyrkare som der funnos. De äro 
mäkta behändige att utan prästens wetskap sådana hudar införa 
i kiörkian, ock nu effter de märkte sig der igenom röias, har 
jag intz försport annat än de hafwa der med fördrag. Om Lap-
marken i Kiemi skrifwer Dominus Gabriel Tuderus tilförenne 
Pastor i förnämde Lapmark, ock nu uti Torneå att deras offrande 
består af tre ting 1. af en Sten hwilken the kalla Zeit eller Råå, 
2 Är bredewijd Sten ett trä upsatt lijk en båtköl, den de kalla 
Hiden wenhet, thet är Blockula båt, eller wijd ett annat namn 
Luotte Åfuor, thet är Tillijtelses trä. 3. af sielfwa tjänsten eller 
dyrkandet hwilket de kalla arpa, thz är äras tilbiudelse, som 
skier med idkesamt frågande eller lottande. Ty när Lappen 
böner denne sin äretiänst att bewijsa, tar han myssan utaf sig 
ock lägger denne Sten på sin hand, ock talar sin afgud till med 
desse Fornialier : Nu rörer iag tig med största ödmjukhet utaf 
titt heliga rum, ock lägger tig uppå min hand, ock beder utaf 
tig (: hwad thz då hälst wara ock heta må :) Ock när han uti 
denne sin bön nämner allahanda ting ock ett i sänder begiärar, 
så frestar han i medier tijd om han kan få handen op tillijka med 
Stenen ifrån marken. Får han intz handen op, utan hon blifwer 
altijd tyngre ock tyngre, så har han intet förhopning om det han 
den gången begiärte. Therföre begiärar han åter annat, tredje, 
fierde ock så bort åt, allehanda nödtorffter ware sig rijkedom 
helsa eller annat, in till dess han på sidstone råkar på det hans 
afgud gifwa will, då blifwer Sten, fast han wore stor, lätt ock 
handen springer up ifrån marken. Men så längie afguden intz 
will swara blifwer handen tung, fast Stenen wore lijten. När 
dyrkaren har fått swaret som honom behagar säger han: du är 
mijn gud, eller Så så min Gud: Sädan han nu fått hwad honom 
så utwist är, då spör dyrkaren å nyo, hwad afguden will hafwa 
till offers? hvad nu Afguden nämner, att han will hafwa, så 
skal han skaffa, ware sig får, tamd eller will Rhen, geet bock 
etc. som han nemner, anten lefwande eller dräpit diur. Ock 
när han will hafwa lefwande diur af desse bemälte Creatur, då 
oprättes ett nytt tillijtelses trä, hwar med the thz lefwande offret 
binda, ock effter långt tahl drijfwat med yxan i skallan, smörian-
des både trät ock Sten med samma diurs blod, ock när the 
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kiöttet kokat hafwa, skiära the små bettar, bundna på wredne 
Rijsringar, ock hängia them på samma trä. Ther effter gå the 
till måltijdz ock äta af samma kiött : hwar af om något qwar-
blifwer måste de intet med sig bortföra, utan med huud ock 
been qwarlemna, Men när han önskar sig dödt offer af Rhen, 
som Lappen skutit ock dödat hafwer, så måste han intet mera 
der af offra än hufwudet, ock hiertat. 

Om deras Trummor har iag låtit mig informera, ock fått 
den berättelsen, att de äro af twenne slag. Det förra kalla de 
med ett särdeles namn, som på wårt modersmål uttolkas igenom 
ett giängse ord här i landzOrten WänTrumma: den andra heter 
Spåtromma. Med wåntrumman mena de sig kunna alt godt sig 
förskaffa, ock förut see sin lycka eller olycka, ock på den kunna 
nå hwar af manfolken slå. Denne hafwa de nu åtskillige resor 
framburit, ock om henne finnes mångas beskrifningar. Men Spå-
trumman är en Skade trumma, hwar med de skada en, som de 
förmena till sitt Lijf, godz ock ägodelar. Ock denne brukas 
af de argeste Trulkarlar som finnas i Lapmarken. hwilka som 
de hos dem intz äro så giängse, så har man intz kunnat wäl 
ärfara deras form ock bruk. Som mig är berättat skole de 
hafwa andra Characterer än de förra. 

Till detta owäsendet äro Lapparne ännu så inclinerade, att 
ock någre af them som gott i Skolan ock want wäl öfwade i 
sin Christendom, sädan de kommit tilbaka till sina igen ock 
med them begynt at öfwa det wanliga Lapplefwarne, äro blefne 
ock intagne af denne skadelige synden. Serdeles är Olof Sw'äns-
son i Wapsten kunnoger, som för någre År hos höga öfver-
heten fördristade sig att inkomma med en ursäkt för Lapparna, 
det de intz stort mente med sine Trummor, utan att de wore 
dem som en Compass i wille skogarna, han har ey allenast 
gått i Umeå skola utan ock i liernösandz, ock är nu intz bättre 
än de andra. Orsakerne till ett så grofft wäsende, är att til-
skrifwa 1. deras optuktelse ifrån barndomen, hwilken mera för-
mår än någon almän underwijsning. 2. Föräldrarnas motwillighet 
att skaffa sina barn i Skolan. så att man ännu intz exempel 
finna lärer, det föräldrarna sielfkräfwiandes skaffat sina barn i 
Skolan, utan alt måste gå med trug. De äro 3. ock lijke Juda- 
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folket, hwilka anseendes lekamliga nyttan, intz wille omwända 
sig ifrån sin afgudiske Gudztiänst ock till Gud. Så att iag har 
försport nyligen dem svarat prästerna uppenbarligen, att sädan 
de begynt afläggia trummorne, är dem all olycka wederfaren, 
ock derföre äro månge gångne till sin förra ursinnighet. 4. De 
hålla ock denne Gudztiänsten för ett twång, som plågar deras 
barn ock försätter dem i ett owanligit .00k. Om man skulle 
gifwa en Lapgosse lof att giöra annat arbete hos en Swänsk, 
men• befria honom ifrån läsande, så skulle han wäl gifwa sig i 
tjänst hos dem. Men eliest drar han sig undan. Andra orsaker 
förtijger iag som komma endeles af deras willa lefvarne i Skogar, 
endeles af Satans illistighet, Ock förmodar att Gud skal dock 
dagligen uplysa dem igenom sitt ordz krafft, ock leda dem ifrån 
sina grofwa wilfarelser. hwar till qwinfolken stå lätteligare att 
förmå, som de intz äro underwijste i slijka diefwulske konster 
som männerna drifw-a. Dock weet iag af någre omkring wan-
drande, att de äro begifne till signerij ock andra wijdskipelser. 

Tillägg 2. 
Utdrag ur GRANS promemoria eller »Relation Om Lap-

markernas tilståndh i Wester Norlanden, Särdeles j Pitheå och 
Luhleå Lapmarker». 

7. Lapperna förhindra myckedt derass propagation, att dee 
dyrka och sällia sina döttrar så högdt, at ingen ytan dee rijkeste 
kunna byggia Echtenskap, jaa offta medh sin största ägendombs 
förlust, detta gör henness Föräldrar, men Contrahenterne ähro 
sigh och sitt godha intet mechtige, komma och der igenom i 
stoor Armodh för sådana girigheeth skull. 

[Egenhändig randanmärkning av GRA.AN1 En Vhrminnes 
Osedh att Rijka och fattiga måste kiöpa Hustrur af Förwanterna. — 
Fadrens hemgifft mz dottren. 1. Sölfwerbälte, 2. Sölfwerkraga medh 
bråszor. 3. klädeskiortel 4. Söllia af Silfwer och en Skeedh 5. kitlar 
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2. st. 6. sängh 7. Vaijor, 8 halift tiäl, 9. yxe och all små bo-
hagz tingh 

Offerbärgen i Lappmarken. 
Store Junckaren wijdh Porki Jaur (: Grijs Siöö :) 1112  

mijhl ifrån Jockmockz (: wijk i een Eli :) kyrkia som rätta 
Lappkyrkian är i Luhleå mark. 

Parki Jaur, (: Fläthsiöö :) ett bärgh, Atchickvarri ( eller 
Torfiell, ) 4. mijhl. 

3: Jauli Varri (: Juulfiell :) 6. mijhler. 
Kirkiu Varri (: Kyrkiobärget :) 10 mijhlar ofwan Joch-

moch, een rijk stor Juncker, den dee hafwa giordt stoor skatt 
i fordna tijder, så wähl som nu Gudh bättre. 

och 6. Wijdh Gabbla Varri (: kafwelfiell 4. mijhl långdt, 
1. mij1 bredt :) een mijl norran för Qwick Jockz (: stor forss :) 
Hytta. 

7. Wallä varri (: Vdde fiell :) 	mijhl ofwan för Hyttan. 
NB. 8. Darrawarri (: högdt och brant fiell :), den rijkeste 

Afgudhen, den sökia dhe rijkeste Lappar, och der offra. 
NB. 9 Skerffi warri (: skiuhl fiell:) ett öfwer mottan högdt 

fiell, den ähr den rijkaste stor Junckaren, der skäller St. Juncker 
hundh dageligen, som lapparna säija : om kringh denna och den 
förra, liggia dee rijkeste Lappar, och sökia dem begge, alldramäst. 

Vltiwis Varri (: jempdt föde rådz fiell :) i St. Luhleå, 
ett mechta wackert fiell i heela Lappmarken, der på boo många 
Lappar, för grääslandh och måsslandh skull. 

Kiadja Varri (: steen fiell :) på dett fiellet, ähro 3 
knabbar, och på den högste, ähr Afguden Knabben, heeter 
Kiädgia oiwi. 

Wauli Jock (: djup Elf :) i Pitheå Lapmark, ofwan 
på SilboJockz hytta. 

2-44e&14 
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