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Förord. 

40( 
yyke av de förnämsta källorna till SCHEFFERI bekanta värk 

-7  om Lappland (Lapponia, Frankfurt 1673) var JOHAN-
NES TORN/EI »Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd», 
vilken här föreligger för andra gången utgiven i tryck. 

Liksom RHEENS »Relation» ock GRAANS beskrivning har även 
TORN2EI värk tillkommit genom rikskanslern MAGNUS GABRIEL DE LA 
GARDIES föranstaltande ock insänts till Antikvitetskollegiet i Stock-
holm. Redan innan detta vidlyftigare värk författades, hade emeller-
tid TORN/EUS i skrift skildrat lapparne. På uppmaning av sedermera 
riksrådet, friherre GUSTAF SOOP hade han på latin skrivit en kort 
Lapponice 	Lapponum Deseriptio. Denna lilla skrift synes hava 
samtidigt insänts även till någon annan hög härre, som intres-
serade sig för lapparne; den blev för detta ändamål något litet om-
redigerad ock går under titeln Narratiuncula de Lapponibus ad pe-
titum Rlustrissimi euiusdam R. 8. Senatoris _ko 1653 simplicissimå 
scripta samt är dagtecknad i Torne den 15 jan. 1653. Den här 
omtalade »senatorn» torde icke vara identisk med SOOP, enär denne 
blev riksråd först 1657. Denna latinska beskrivning innehåller en-
dast en mycket kort uppränning till den senare, på svenska skrivna 
»Berättelsen». 

Av TORN/EI svenska »Berättelse om Lapmarckerna och Deras 
Tillstånd» finnas flera handskrifter bevarade. Den i dem förekom-
mande täxten är icke lika i dem alla, utail förekommer i tre olika 
redaktioner, vilka här betecknats med A, B och C. 

A) Genom en lycklig slump har TORN2EI eget koncept till Be-
rättelsen bevarats till våra dagar i 

1) Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, Nordinska 
Saml. n:o 1006. Det innehåller TORN/EI Berättelse på 4 + 95 blad, 
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av vilka de senare innehålla hela berättelsen från början (likväl 
utan företal ock register) till ock med början av kap. 20; de fyra 
bladen innehålla ett andra koncept till kap. 13 ock en del av kap. 14. 
Handskriften innehåller, särskilt mot slutet, en mängd ändringar ock 
förbättringar av samma hand, som skrivit den ursprungliga täxten, 
ock visar sig härigenom tvivelsutan vara ett orginalkoncept. Om 
manuskriptets innehåll i övrigt se Sv. Landsm. XVII. 1, s. 6. 

B) Värket kom likväl icke att insändas till Antikvitetskollegiet 
i det skick, det hade i redaktionen A. Det försågs med företal ock 
register (som ju likväl kunna ha funnits i orginalkonceptet, ehuru 
de nu gått förlorade) ock erhöll en mera stilistisk avrundning. Till 
grund för denna nya redaktion lades orginalkonceptet med de däri 
av författaren gjorda ändringarna. De i red. B gjorda nya ändrin-
garna anträffas företrädesvis i kapp. 9-12 ock 17. Av denna re-
daktion ha följande handskrifter kommit till utgivarens kännedom: 

Ett mskr. i kvarto i Kungl. Biblioteket i Stockholm, gam-
mal signering D 64; 103 sidor; synes vara det till Antikvitets-
kollegiet insända exemplaret. Egendomligt är likväl, att det där-
städes förvarade exemplaret enligt företalet till LOENBOMS nedan-
nämnda edition skulle ha haft en helt annan ock mycket längre 
titel än det nuvarande D 64; hos STIERNMAN, Bibliotheca Suio-
gothica II, s. 797 står det emellertid anfört under titeln »Berättelse 
om Lappmarckerna och des tilstånd». Möjligen har den hos Lowuom 
anförda titeln varit en omslagstitel, som bortfallit vid inbindningen. 

Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, sign. S 
163; har tillhört SCHEFFERUS. Det innehåller JOHANNIS TORN/EI 
Berättelse om Lapmarkerna och Deras Tillstånd på 112 blad. Hand-
stilen påminner mycket om den i orginalkonceptet, men kan dock 
knappast vara densamma; möjligen äro ändringarna gjorda av TORN2EI 
hand. Icke otroligt är sålunda, att detta exemplar sänts till SCEIEF-
FERITS av TORN/EIIS Själv. Om manuskriptets innehåll i övrigt se 
Sv. Landsm. XVII. 1, s: 4. 

Sekundära manuskript äro: 
Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, sign. S 167. 

Det innehåller JOH.ANNIS TORNEI Berättelse om Lappmarkerna Och 
Dehras Tillståndh på 184 + HI sidor. Om dess innehåll i övrigt 
se Sv. Landsm. XVII. 1, s. 6. 
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Ett mskr. i folio i Kungl. Biblioteket i Stockholm, Rålamb-
ska samlingen. Det innehåller TORN/EI Berättelse på 36 sidor, hans 
Lapponice et lapponum deseriptio på 5 sidor ock &MENS »Relation» 
på 22 sidor (bör sålunda tilläggas som n:o 6 i förteckningen på 
handskrifter av denna Relation, Sv. Landsm. XVII. 1, s. 6). Inne-
hållet i övrigt är historiskt. 

C) Slutligen förekommer det ett par handskrifter av TORNJEI 
»Berättelse», i vilka densamma är åtskilligt förkortad ock betydligt 
omredigerad. Kapitelindelningen har blivit en annan (17 kapitel i 
st. f. 20), och täxten har späckats med en mängd latinska glosor, 
som ge den ett mera »lärt» skaplynne. Av vilken denna om-
redigering företagits, torde vara svårt att säga. LOENBOM tror i sitt 
företal, att »framledne Probsten Tomei eget Original-Coneept» haft 
detta utseende, men såsom av det ovanstående (A) framgår, kan så 
icke ha varit fallet. Möjligt är ju likväl, att TORN/RUS själv ombe-
sörjt denna redaktion för någon lärd gynnare (BENGT OXENSTIERNA? 
— jfr nedan); att observera är, att detta har gjorts, innan de i det 
oVannämnda orginalkonceptet (n:o 1) av TORN/EUS gjorda ändringarna 
företagits. Till denna klass höra följande manuskript: 

Ett manuskript, som tillhört kanslipresidenten BENGT OXEN-
STIERNA ock som i tryck utgivits av SAM. S. LOENBOM under titel 
»Prostens och Kyrko-Herdens I Torna MAD. JOHANNIS J. TORNYI 
Beskrifning, öfwer Tornå och Kemi Lappmarker. Författad. År 
1672. Stockholm, Tryckt och uplagd uti Kongl. Finska Boktrycke-
riet, hos Jon. ARV. CARLBOEIM, 1772.» 8 bl. + 67 ss. + 1 s., 8:o. 
Enligt s. 67 är handskriften daterad i »Tornå den 20 Jan. Anno 
1672.» Dess egen titel är »Johannis Torncei Lapponica, Eller Lap-
piska Beskrifwelse». Om densamma ännu existerar, är mig obekant. 
I företalet till Lonnoms edition (ock på sista sidan av boken) med-
delas en kort bibliografi över böcker rörande Lappland ock lapparne 
samt några biografiska upplysningar om författaren. 

Ett mskr. i kvarto i Kungl. Biblioteket i Stockholm, gam-
mal sign. B, IX, 1, 39, ur v. Engeströmska samlingen; 46 blad. 

Ett mskr. i kvarto i Kungl. Biblioteket i Stockholm, II + 
112 + I ss.; sen avskrift. S. II innehåller notiser om författaren. 

Av TORN/EI ovannämnda latinska Lapponice & Lapponum De-
seriptio ha följande handskrifter blivit utgivaren bekanta: 
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Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, Palm-
skiöldska samlingen XIV, Tom LYR n:o 14, ss. 431-447. 

= n:o 5 ovan; 5 sidor. 
Av hans Narratiuneula de Lapponibus känner utgivaren slut-

ligen: 
= n:o 9 ovan; n:o 14, ss. 417-430. 
= n:o 3 ovan; 15 blad. 

Utgivaren har valt att publicera TORN/EI Berättelse i den form, 
den har i det ovannämnda manuskriptet n:o 2. Det kunde visser-
ligen ligga nära till hands att vilja utgiva själva originalkonceptet 
(n:o 1), men dels är n:o 2 något vidlyftigare ock dessutom fullstän-
digt bevarat, dels måste det anses vara den officiella redaktionen 
av författarens värk. I de punkter, där avskrivaren av mo 2 miss-
förstått originalkonceptet, har utgivaren ändrat täxten till överens-
stämmelse därmed; där redaktionen C har några väsentliga avvikel-
ser i innehållet, har detta likaledes anmärkts. 

Rörande författarens biografi hänvisas till prof. IL LUNDSTRÖMS 
artikel »En svensk lappmissionär från 1600-talet och en svensk 
missionsvän från 1700-talet», s. 167 if. i Meddelanden från Student-
missionsföreningen i Upsala, 1894, h. 3. Här må endast anföras 
följande. Hans födelseår ock födelseort äro obekanta. Då han emel-
lertid vid sin inskrivning vid Uppsala universitet den 16 februari 
1625 kallas JOHANNES JON/E BOTHNIENSIS och sedermera kallar sig 
TORNRUS, torde man vara berättigad att antaga, att han härstammade 
från Torne. År 1632 blev han fil, magister ock 1640 kyrkoherde i 
Neder-Torne (stad ock) socken; 1643 fick han i uppdrag att översätta 
det svenska manualet till lapska, vilken översättning utkom 1648 under 
titeln Manuale Lapponieum ; han bevistade 1647 ock 1664 års riks-
dagar samt dog den 16 juli 1681. Den flerstädes förekommande 
uppgiften, att han skulle ha varit den s. k. Resare-Bengt (BENGT 
OXENSTIERNA) följaktig på hans resor, bl. a. i Orienten, kan icke vara 
riktig, enär denne återkom till Sverge redan år 1620. Snarare bör det 
ha varit friherre GABRIEL GABRIELSSON OXENSTIERNA ( * 1618, t  1647) 
som han åtföljde i egenskap av något slags guvernör på den resa, 
denne anträdde 1637 till Rom, Venedig, Paris, Oxford m. fl. städer, 
jfr ANREP, Svenska Adelns Ättartaflor III, s. 107. REGNARD säger om 
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TORN2EUS : »il avoit voya0, et avoit mäme 'W en France prkepteur 
du comte Charles Oxenstiern.» Någon ung KARL 0. finns emellertid 
icke vid denna tid. 

Vid tidpunkten för avfattandet av den här föreliggande »Berät-
telsen» hade Tornus under 32 år värkat som präst i Torne ock där-
under haft det bästa möjliga tillfälle att grundligt lära känna lap-
parne i Torne ock Kemi lappmarker; överallt i hans beskrivning 
framlyser också den noggranne ock opartiske iakttagaren. 

TORN£US ock hans beskrivning över Lappland hava redan förut 
blivit föremål för en liten monografi, nämligen av f. franske uni-
versitetslektorn i Uppsala Tu. CART i hans artikel »Några ord om 
J. J. TORNIEUS och om manuskripten till hans arbete öfver Lapp-
land» i tidskriften Samlaren 1892, s. 121 if.; i bibliografiskt hän-
seende är denna uppsats likväl ganska bristfällig ock felaktig. 

Uppsala i maj 1900. 

K. B. WIKLUND. 





Såsom det heel beklageligit är, at hwarcken Olaus Magnus, 
som om Lapparna hafwer begynt at skrifwa, och i sin tijdh 

om deras Ursprung och härkomst närmaste kundskap inhämpta 
kunde, eller någon annan af dhe forna, den ringesta bookstaaf 
där om lembnat: altg hwadh nu omsijder därom uthgifwes, 
warder nästan, såsom igenom bara gissande, doch af det som 
skiäligast synnes uthsinnat och pröfwat. Ty hoos Lapparna sielfwa 
finnes icke heller någon effterrättelse härom, effter detta är dem 
gammalt wordet, och uhr minnet fallet, och dhe dessuthan så-
dant Folck, som om sådana sacker sig slät intet bekymbra. För-
denskul och huruwäl det mehra än swårt faller, at kunna komma 
tillwäga medh någon börlig och samanhängiande beskrifwelse om 
detta Folcket, det jag migh icke heller understår at göra, efter 
alla dhe nödigheter oss högst tryta, som til sådant wärck eljest 
erfordras, aldenstundh i det fallet ochså deras opkomst, till-
wäxt och undergång noga i acht tagas och utsättias bör. Lijk-
wäll till at fullgöra min Plicht, och någorlunda förnöija den 
åstundan iagh hafwer, at medh hörsaniheet efterkomma, hwadh 
af migh i denna måttan begärt är, hafwer jagh skolat här medh 
den ringa och enfaldiga rneningh, som uti detta ämbnet iagh 
fattat hafwer, framtee. Intet högre önskandes, än att tijden, 
som all tingh öder, hade undt migh den Lyckan, at något öfrigt 
finna, hwarigenom iagh hade kunnat blifwa mächtigh, detta up-
såtet så börligen och fullkombligen at uthföra, som min egen 
Lust och Längtan, och andres nöije det kräfwer. Icke dess 
mindre will jagh hoppas, hwarom iagh och beder, at detta rin- 
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gesta och enfaldigsta, om icke för des wärde, hwilket platt intet 
är, doch för mitt goda upsåt och wälmening, behageligen opta-
git blifwa måtte. Hwilket migh en synnerligh Retelse wara 
skulle till at än wijdare medh all flijt, och effter yttersta för-
mågan sökia at uthspana och sammanhämpta, hwadh som detta 
wärket medh tijden där så behöfdes, fullborda kunde. 

Register på Innehållet 
af detta berättandet. 

Om Lapparnas Vhrsprung. 
Deras Nampns owissa Uttågh, och at Lapskan ett för sigh 

sielf bestående Språk är. 
13wadan Lapparna skola wara härkomna. 
Om Laplands belägenheet. 
Om dess Egenskaper. 
Om dess Fördelning och Lagsagur. 
Om Lapparnas forna Afguderij. 
Om Lapptrumman och dess bruck, så och huru Trollkon-

sten läres. 
Om Lapparnas Christendom och dess Frucht. 
Om Lapparnas Gudztiänst. 
Om Lapparnas Frijerij. 
Om deras Gifftermål och Echtenskap. 
Om Lapparnas Skapnad, Wäxt, Sinnelag och Gåfwar. 
Om deras Klädebonat. 
Om Renarna, deras Art, och Nyttigheter. 
Om Lapparnas Resar. 
Om Lapparnas Wijss at Jaga. 
Om deras Fijsk- och Fogelfå,ngerij. 
Om Lapparnas Spijsning. 
Om deras Köpenskap. 



1. 

Om Lapparnas Vhrsprung. 

'k  llkunnigt är, at alla som uthi Europa, och den sällaste deh-
len af hela Jordennes kloot boo, ära Iaphets, Noachs 

Sons och Magogs Effterkommander: derförre och twifwelfritt 
slutas kan, at ju Lapperna ochså uthaf samma Root deras Uhr-
sprung hafwa. Men af hwadh slagz Folck i synnerheet, är owist. 
Gemenligen hålles det fuller så före, som det icke heller olijkt 
synnes, at dhe skola af Finnarna afkomne wara. Men när man 
detta nogare besinner, och huruledes icke det ringesta hwarken 
af deras huus och hemwist, idkan och handtering, åthhäfwor 
och Lefwerne, eller sielfwa Språket, undantagandes sådana ordh 
och nampn, som medh sielfwa Tingen dhe af Nöden hafft at 
wedertaga, med Finnarna öfwereens kommer, så kan man icke 
annars, än hehl och hållen upå sådana tankar yomma, at dhe 
hellre af någon annan, än som af detta Folcket, måste wara af-
födde. Wore desse ett slags Folk, eller det ena det andres af-
föde, så måste dhe och hafwa enahande Seder, Lefwerne och 
Tungomåhl, eller, till minstone medh en Dialect särskilde. Men 
nu befinner iagh, som uti bägge Språken kunnig är, att Lap-
skan des egit munlag, egna ord och ordasätt hafwer, och så-
dana, som ifrån Finskan widt skilda äro. Derföre kan iagh all-
drigh annarledes inbillas, än at desse äre twenne Språck och 
twenne Folckslag, som i så måtto medh hwarandra alderingen 
Förwandtskap hafwa. Och på det jagh så myckit bätre måtte 
kunna försäkra migh om denna meningen, hafwer iagh tagit 
migh förre, at sambla en hehl hoper Lappiske ordh, dhe och 
ännu wedh handen finnas, och dem medh Finskan iämfört, haf-
wandes icke dess mindre alsingen Lijckheet derutinnan sedt. 
Dessutan hafwa Lapparna af ålder want hoos den Finska 
Ätten i föracht, af densamme förfölgde, och ifrån den ena orten 
till den andra fördrefne. Elwilket iagh intet troor, at skola wara 
skedt, där icke Finnarna hade ansedt dem för ett löst, obe-
kandt, wräkande och sigh icke uti det ringesta förbundit Säll- 
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skap. Vtaf Ryssarna kunna dhe icke heller wara, emädan 
Ryssen bygger sig huns, brukar åker och äng, hafwer Fää och 
Boskap; hwilket alt Lappen hwarken äger eller skiöter. Där till 
medh är ingen gemenskap 'emellan Språken och Sederna, huru-
wäl och dhe finnas, som det samma på det högsta, doch för-
gäfwes förfächta wela. Myckit mindre kan deras Uhrsprung 
uhr Schweriget dragas, aldenstundh emellan dem och wåra Swen-
ska platt ingen lijkheet hwarken uti ett eller annat skönies; och 
dhe dessutan Österifrån och igenom Finlandh, men inte ifrån 
Sweriget härkomma. Hwarförre jagh bekänna måste, mig icke 
rätt wäl kunna uthgrunda deras Uhrsprung, efftersom ingastädes 
ibland alla andra detta Tungomålet igenfunnet är. Medh mindre 
man icke hölle så före, at dhe måtte wara ifrån någon af dhe 
Schytiska orterna härkomna. Kan hända af någen lös flåk, som 
fordom för missgärningar eller rädhoga, kan hafwa flydt där uth, 
och sigh sädan afsijdes Skogar och fördålde Öderum förborgat, 
sigh där förökat, Tungomålet, som uhr deras första födelse orth 
dhe medh sig uthfört, medh tijden förandrat och till sin nödig-
heet lämpet. Efftersom det så wäll, som all annar tingh på 
Jorden des wissa ålder och förwanskningh underkastat är. Wist 
är det, at dessa lefwa äfwen som Schyterna, både uti Spijsning, 
drächt och klädebonad, åthäfwar och hemwist, allena krigzwä-
sendet undantagandes, hwartill Lappen i alla sijna dagar en 
skräck och fahsa dragitt. Måtte och skie, at Schyterna hafwa 
want fruchtsamma och således medh myckenheten af Folck giort 
sigh Landet trångt. Så hafwa, utan twifwel, desse, söm till 
krigh ingen Lust hade, sökt sit uthrymme Wästeruth, och åth 
sådana orter, der af ingen osäkerheet eller krigzbuller hördes, 
och altså machliga och effter handen sig alt mehra och mehra 
mot Solenes nedergångh makat, efftersom diurrijka Skogar och 
andra tecken till närings medel sig yppade. Jag torde mig nä-
stan inbilla, at någen uti det Tatterska Språket förfaren, kunde 
här till een handledning finna, emedan emellan Lapparnas och 
deras Seder och åtburder iag en besynnerlig öfwerenskommelsse 
märker. Och alldenstundh den ena Ålderen effter den andra, 
utaf en gammal berättelse och inbilning här hafwer kallat Lap-
parnas Stoorfader eller Patriarch lumi, som war Magogs bro- 
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der, och 1. Paval. x. heter _Lavan, så torde där af den oredan 
snart wäxa, såsom /umi eller lavan, och icke Magog, wore de-
ras, äfwen så wäl som wår Förfader och begynnare. Men så 
står detsamma lijckwäl således at utgreda: at emädan Lapperna, 
som alt stilla hafwa legat uti et tiokt mörker fördiupade, och 
sig hwarken om ett eller annat bekymbrat, mehra än hwadh 
till deras bärgning lände, så att dhe och alt annat Folck skydt 
och undflytt, hafwa omsijder låtit sig så ruykit tryggas, at dhe 
äro komna till at sökia Finnarnas bekandtskap, som på den tij-
den dem närmast bodde, och genom det tillfället af dem något 
Ljus och retelse fattat (oansedt at dhe icke heller något till 
öfwerlöps hade) till ähregiru, och at lefwa lijtet folcklijkare. 
Och när dhe sporde, at den samma af Finnarna så högt wör-
dades, som dhe förmente sin härkompst flyta uthaf, och hoos 
dem lurni eller Iuman kallades: så hafwa dhe till äfwentyis 
i lijka måtto tyckt sig en ähra wara, at ochså få reckna deras 
begynnelse ifrån den samma. Det är icke till at undra, hwar-
förre Finnarna fordomdagz hafwa erkändt /umo eller lavan i 
stället af Magog för deras Stoorfader, emedan dhe på den 
tijden warandes olärda, och i Bibliska Historier okunniga, hafwa 
därutinnan fehlat, at dem är lavan för hans broder bekant wor-
den, och sädan förwänt lavan uthi luvan, luvi, Iuman och 
lurni. Såsom det Finska Språket swårligen uthan förwändning 
fremmande ordh och nampn uthsäija kan. Så warder af dem 
Stockholm Tuckulmi, Upsala, Vxsala, Giefflä, Käylä kallade. 
Uthaf denna /umi eller honan synes oförgripeligen Gudh om-
sijder wara hoos Finnarna lurnala nämbder blefwen, och sädan 
hoos Lapparna Iubmel. 

2. 

Deras Nampns owissa utagh. 
lijka måtto infaller een stoor owissheet om sielfwa namp- 
netz uttågh. Och hafwer iagh så uthi Finskan som Lappe-

skan mig mycket bemödt, at kunna finna någon herftråd här 
till, men förgäfwes, emädan uti intedera af the bägge någet ord 
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hittas, utaf hwilket man säkert -och otwifwelachtigt kan drifwa, 
detta nampnet kommit wara. Doch kunne wäl några förreslåås, 
såsom: Lappa, hwilket är Finskt, och betyder så myckit, som 
inhämpta och indraga någet, lijka såsom Lapperna wille draga 
och hämpta alt tu l sigh, hwilket medh deras Natur fuller mycket 
äfwent är, effter dhe bestå uthaf en omåttelig girigheet: men 
så synnes det ändå twunget wara. Af Lapio, en Skyffel, kunde 
detta ochså dragas; aldenstundh Lappen alderingenwärt reser, 
utan at han förer en Skyffel medh sigh, den han upå sina re-
ser ingalunda unbära kan. Det är och en ort uti Finland, som 
kallas Lapoa, utaf hwilket en Part tycka detta tagit wara, effter 
Lapparna där fördom boot hafwa. Men som dessa tydelser 
något fremmande synes; så tycker migh at dhe intet heller 
gillas kunna. Lijkare är det, at dhe skola nämbde wara af 
det Finska ordet Loppu, det är, ett Slutt eller en ända upå 
något; lijkasåsom dessa wore ändan, slutet, eller dhe aldrayt-
tersta af allt Folck, som dhe Nordiska orterne beboo. Monga 
förmena dem af den Swenska nationen således förachteligen 
nämbde wara, i anseende, at dhe så oskickeligen, oordenteligen 
och Lappachtigt här och där, och inte på någen wiss ort bodde; 
Så och, det dhe intet något rent och egit Tungemål hade, 
utan et sådant, som af allehanda Språck sammanflickat och ihopa-
lappat wore. Detta måste iagh wäl så wijda efftergifwa, som 
dhe både af Swenskan, Finskan och Tyskan hafwa medh sielfwa 
Tingen nödgatz ochså nampnen låna, alldenstundh Lappeskan i 
sigh sielf ett trångt Språk är, och på inga flera Saker nampn 
hafwer, än hoos dem af begynnelsen kunniga want. Ty iblandh 
Lapparna skal fuller inga monga sköna stycken eller många-
handa saker funnitz, så at dem skall hafwa nödigt want, sitt 
Modersmåll at opöfwa: utan såsom deras Lefwerne och wäsende 
mästandeles hafwer bestådt uti en öde ensligheet, och afskill-
nadt ifrån alt annat Folk, altså hafwer och Språket effter ämb-
net, och hoos dem hembrukeliga tingh måst wara fattigt. Hwar 
medh dhe hafwa lijkwäl till rätta kommit, at uthtyda hwar andra 
sijna tancker och åstundan. Men sedan dhe hafwa förtrodt 
sigh at handla och umgås medh annat Folk, hafwer dem åle-
gat, at wedertaga nampn på alla sådana Saker, som hoos dem 
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tillförne obekandta woro. Till Exempel; dhe af Lapparna, som 
wistas på Södersij dan om Fiällerna, och medh Norbottens Fin-
nar omgås, kalla en häst, effter han i Lappland inte till finnan-
des är, effter Finskt nampn hepoitz: dhe åter som på Norre 
sijdan om Fiällen boo, och omgänge hafwa medh Norske Män 
och Tyskar, som full dhe Nordiske hampnerne, hwarest dessa 
Lappar sigh om Sommaren wederqwäcka pläga, åhrligen komma, 
heta honom Ross. Men dhe som någon gång om åhret njuta 
dhe Swenskas Samwist, nämbna honom medh Swenskt nampn. 
Sådana Exempel finner man uti alla Europiska Tungomål. Har 
icke Latinen myckit af Greskan? Saxiska och flera andra af 
Swenskan? Och hwadh hafwer Italitinskan och Spanskan utaf 
den gambla Göthiskan? Förutan dhet, at alla Tungomål i hela 
Europa snart till helfftene medh Frantzöskan och Latinen för-
blandade äre. Lijkwäl kunna dhe intet uthslutas, at wara ächta 
och egenbeständiga Språk och Tungomål. Förty at en hoop 
fremmande ordh där inkomna ära, finnes ingen annan orsak till 
än bara omgänget medh Grannar och Uthlänningar. Fördenskull 
emädan iagh skiäligen befinner, det Lapskan af sina egna ordh 
och egenskaper består, wäl förståandes så wijdha dhe Inhemiska 
Tingen angår, och till sielfwa Grunden af åthskilliga andra 
Språk ingalunda sammanslagit. Dy kan icke heller denna ut-
tydningen upå det Lappiska nampnet någon beständigheet hafwa. 
Dhe måste fuller intet altijdh hafwa hetat Lappar, uthan ochså 
SkrijckFinnar: annars hade den Landzorten, som på dhe gambla 
Charterna kallas Sehrikfinnia, och Lapparna beboo, blifwit 
nämbder Lappia. At dhe hafwa hetat Skrijkfinnar, synes så-
ledes händt wara, at effter Geographi, och sådana som wårt 
modersmål intet förstodo, hafwa skrifwit Skrijk för Skrijdh, emä-
dan desse rätteligen och hoos Swenskt Folck heta Skrijdfinnar, 
men icke Skrijkfinnar, dät är, sådana Finnar, dhe där ingen 
synnerlig longh ålder gjorde på en ort, utan hade antingen för 
wana, eller för nöden, at skrijda och fahra ifrån ett stelle till 
ett annat. En dehl mena, at dhet nampnet Skrijkfinne skall 
wara dragit af Skijdh, lijka såsom Skijdhfinne, effter dhe Skijdh 
stadigt bruka. Men alldenstundh det wore ett nampn, som alla 
Finnar igemen tillkommer, emädan snart sagt, ingen ibland 
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Finnarna finnes, som icke betiäner sigh Skijdh, äfwen så wäl 
och än mehra, än som en Lapp: derföre tycker migh, denna 
uthtydelsen tämmelig kall wara. Här kunde införas: at effter 
Lapparna Skrijk- eller Skijdlifinnar kallade äro, så måste dhe 
och ändtelig wara ett slagh medh Finnar. Ingalunda! Förty så-
som Finnarna den tijden wore ganska lijtet, men Lapparna altz-
intet widt-bekandta, och Werlden uthi sådana saker som desse 
anginge ändå icke synnerligh effterfrågen och fijken: Så kunde 
lätteligen den Inbillningen tagas, at dhe måtte wara enahanda 
slagz Folck, mädan dhe så i granskap medh hwarandra bodde, 
fastän på olijka sätt och wijs. Och när det yppades, at desse 
så ostadige wore, och som oftast ifrån ett booställe till ett an-
nat flydde, äro dhe sålunda nämbde till en åthskillnadt ifrån 
sådana Finnar, som stadigt blef we widh ett hem, och Jorden 
opbrukade. Men Lapparna sielfwa kalla sigh på sitt måhl inte 
så, utan Same-olnzuitz. Same är en Lappeländare. Same-Ednam, 
Lappland. Same-olmuitz, Lappiskt Folk. Same-olma, Lappisk 
man. Same-nissun, en Lappisk qwinna. Om nu detta namp-
net är af något naturligit Lappiskt ordh, kan jagh säkerligen 
icke säija, emädan uthi flera betydelser iagh iblandh Lapper-
skan det samma intet igenfinner. Och hafwer detta gifwit migh 
anledning till at efftertänkia, om icke detsamma nampnet skulle 
wara af Savonia eller Savoland tagit, som emellan sielfwa Fin-
landh och Moskowitiske Zaren, tå tillydande Kexholms Lähn, 
belägit är. Vthi hwilket iagh därigenom mycket styrkes, at 
Lapperna effter deras inkomst uti Finland, hafwa tillbracht 
en rum tijdh upå den orten, och till äfwentyrs af Savo- eller 
Save-land gjort Same-land, eller Sam-eldnam, Sam-ednam, 
och så fort. Eller och, på det dhe måtte blifwa mehra an-
sedde, och tyckes såsom wara ett med Finnarna, torde dhe 
hafwa welat kalla sigh effter Finlandz Finska nampn, som är, 
Suomi, men effter sitt munlag det icke annorledes kunnat uth-
säija, än som Sami eller Same, och sedan lagt där till ednam, 
som på deras måhl är så myckit, som Landh, så at det sädan 
hete Same-ednanz, det är, såsom det nu kallas, Lappeland. 
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3. 

Hwadan som Lapparna skola wara kommna. 

Oansedt okunnigt är, hwadan som Lapparna skola deras första 
Vthtågh hafft hafwa: så är doch det otwiflandes, at dhe ju 

ära komna österifrån och igenom Finlandh. Hwilket jag så 
wijda oemotsäijeligit håller, som den Schytiska klädebonan och 
Sederna, medh hwad mehra, som dhe medh sig infört, sådant 
gifwa tillkänna, så wäl som, at upå den Finska sijdan ännu i 
dagh åtskilliga orter, byar och Siögar finnas, som effter Lap-
parna nämbde ära. I synnerhet är mitt upå den stoora Tafwas-
te-Skogen till at see ett lijtet rundt Träsk alt omkring uphögt, 
och så skapat, såsom medh menniskio händer giordt, hwilket 
Åbyggerna kalla Lapin-Kaiwo, det är Lapparnas brun. Widh 
den tijden måste fuller Finlandh, förutan widh Siökanterna och 
hafz sijdan ännu intet hafwa want medh Folk besatt; derföre 
och Lapparna widh deras ankomst så myckin bätre lägenheet 
funnit, at där medh trygheet sättia sigh neder, eller göma sig 
undan uti dhe stoora Öde-Skogar dhe för sig funno. Besyn-
nerligen hafwer Sawoland i förstone och en godh tijdh sin koos 
want af dem innehafder. Men sädan det Finska Schlächtet be-
gynte förökas, så nödgades det at upsökia flera booställen, och 
iblandh andra och intagit den Sawoniska tracten, som Lapparna 
bebodde. För hwilka Lapparna strax måste wijka, hållandes så-
dant för föga möda; mädan dem af naturen altijdh kärare want 
hafwer at fly, än som fächta. Detta flyttande hafwer utan twif-
wel gifwit dem anledning, at begifwa sig undan, och alt mehra 
och mehra Noråth, effter som deras egen säkerheet och lusten 
utaf dhe för dem ödestånde länder det erfordrade, in till dess 
dhe och så omsijder till det innersta af Bottniska hafwet komne 
woro. Nu befunno dhe sigh åter widh ett sådant tillståndh, at 
de numehra intet befruchtade sig för wijdare osäkerheet eller 
förfölielse, derföre dhe medh så mycken större förhopning om en 
godh roligheet, uthsågo den delen af Norrebottn, där som det 
Bottniska hafwet tager sin ända, och Tornä stadh och Sochn nu 

Sv. laindstn. XVII. 3. 	 2 
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grundad är, till sin hemwist. Här funne dhe Gudhz Gåfwa af 
ymnig° Skogar, Fiskerijke Strömmar, gangneliga Öijar, och af alt 
annat, som till deras Lust och Behagh tarfwades. Hwilket 
krafftigt nogh wara monde, till att altframgent behålla dem där 
qwar. Och lyckades detta dem faller så tämmeligen, men icke 
häller så, at dhe för länge fingo där blifwa oanfechtade, för en 
som en Skara medh Folk ifrån Finlandh ankom (ähr en ännu 
i dagh Folckrijck Sochen, Birkala benämbd) dhe där dem an-
föll°, och ifrån alt hwadh dhe hade förjagade. Emädan och 
berychtades, at en hoop Folck uhr Swerige ankom, hwilka såsom 
Nybyggare skickades alt effter handen Noruth, så förökades 
skräcken, som af Finnarnas ankomst dhe tagit, så myckit mehra, 
mädan dhe förmärckte sig jämlijkt warda hafwandes ett mäch-
tigt mootstånd af dem, där dhe sig skulle bätre fram begifwa, 
förorsakades dhe för den skull at fatta den resolution och be-
gifwa sig longt up i Landet, ända opförre den stoora Tornä 
Elfwen, och undan för alt fiendligit, som dhe inte heller något 
synnerligit säkert Ståndh fattade, för än dhe stadnade öfwerst 
op widh sielfwa Fjällen. Såsom dhe nu wore komne på en så-
dan ort, där som ingen annan Lust hade at wistas, än allena dhe, 
som för alt annat Folck skydde, och allena sitt nöije därutinnan 
satte, at för drifwa tijden medh bara ledsamheten, lijka såsom 
ifrån hela werlden afskilde eller förwijste; altså kunde icke 
heller deras roligheet numehra så letteligen förstöras, effter ingen 
af dem, som någorlunda folklijkt lefwa wille, dijt komma hwar-
ken längtade eller kunde, för dhe wijda och willa Skogar, för-
färliga Forssar och starka Strömmar, så och all annan otalig 
olägenhet, som där i wägen ligger. Derförre gafz dem då så 
myckit bätre lägenheet till at förkofra sig igen, som där och 
stoor ymnigheet fans af allehanda Wildt och Fiskeslagh, och 
dhe godh roo och säkerheet nuto till at förökas och trifwas. 
Hwilket dem nu så wijda lyckeligen i händer gångit är, som 
icke allenast hela Sträcket ända bortåth Landet, Söder sin koos 
och Inner om Fiällen, alt ofwan öfwer hela Wästerbotten och 
Ångermanland, utan och hela den andra delen utom Fiällryg-
gen in emot Noriget, widh hwijta hafwet, af deras barn och 
Efterkommander opfylt och besatt wardett. Och på det ingen 
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må twifwelachtigt före komma, at iagh förregifwer, det alla Lap-
par både in och uthan Fjällen boende, synnerligen dhe som 
Sweriges och Noriges Croner tillyda, skole wara af den samma 
hopen, som näst tillförene är förmält om, at hafwa want ifrån 
den Finska sijdan ankommen: så will iag föredraga mig där till 
förnembligast styrkt af dy, at jag säkert weet och förfarit haf-
wer, det så wäl den delen af Lapparna som in widh Norige 
boo, som dhe andra, hwilka in emot Ångermanland gräntza, bruka 
ännun uti deras dageliga samtaal en hoper af sådana ordh, som 
dhe fordom af det Finska Folket hafwa nödigt haft at låna, och 
dessutan uti alla saker och åthbyrder, alle andre Lappar lijka äre. 

[LoENnoms edition, s. 9: (Lapparne ha) fogat sig Söder åt, 
så at Lappar, wäl behållit folk, äro nu alt fult uti Ångerman-
lands Fjällar, hwilka under tiden fara tu l Stockholm och sälja 
slagt-Renar. At samma Söder-Lappar i sanning äro komne ifrån 
Tornå Lappar, det betygar deras tungomål; ty de blanda Tornå 
Finska uti deras Lappiska tungomål, och dagelig Communica-
tion. Såsom ännu unga Lappar och Tjänst-Pigor wräkas både 
dit och annorstädes. I Ångermanland der har jag talt med 
några af dem, som ifrån Tornå mark komne woro.] 

4. 

Om Laplands Belägenheet. 

Belägenheten af Lapland är åthskillig, alt effter såsom under 
högden af Norstiärnan Inwånarna sig längre Norr och Söder 

nedersatt hafwa. Dhe som nederst boo, äre alldeles inom Cir-
culum Polarem Arcticum och hafwa widh Solskifftet om Som-
maren en klar dag några wekor bortuth. Däremot effter Sol-
ståndet uti Stenbocken hafwa dhe i lijka måtto på någon tijdh 
ingen Soll till att see, icke heller någon synnerlig dag, mehra 
än hwadh ringa oplyssning dem af en läten dagzrandh gifwas. 
kan. Dhe åter som längst Söderpå wistas, lijgia under Climati-
bus XXIII, XXIV, hafwandes deras längsta dag på 24, 23, 
ja och färre tijmar, alt i anseende effter orternes Grader och 
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paralleler, uti Solskifftet om Winteren warar en olijdelig köldh, 
men om Sommaren åter, när Solen träder i kräfwetan, kommer 
där en mächta stoor heta, hwilken utan twifwel, därutaf föror-
sakas, at emädan Solen dem icke nedergår, utan hela natten 
igenom klar skijner, därförre inte heller wärman förswinna kan, 
utan warar äfwen så om nattan, som om dagen. Doch warder 
hetan här något stillad utaf fuchtighetan, som af det närliggiande 
Ocean° eller nordhafwet opstijger, och den stadigt warande Snön, 
som uti dhe höga Fiellskrefwor ochså om Sommaren oförsmält 
ligger. Men märkiandes är, at om middagztijdh, när Solen är 
uti sin Meridian°, så widh detta Solskifftet, som äliest om åhret, 
då är Solen hoos dem icke så häfftig, som längre Söder i werl-
den, aldenstundh hennas Strålar för den stoora högden under 
Norrstiärnan sig något snedare skiuta. Widh Mare Glaciale 
boendes Lappar hafwa så när 6 Månaders dagh ifrån Solenes 
ingång uti Wäduren. Ty han uti sin Oirculo diurno eller daga-
Cretz går them rundt omkring intill dagziämnan om hösten uti 
primo puncto Librce. Doch effter dhe som där boo, ännu icke 
just under polum arcticum komne äre, med mindre dhe wille 
segla en paar dagzledar ifrån Fasta Landet ända Noråth, till den 
klippan, som af Geographi,s kallas rupes nigrce och directe sub 
polo skall belägen wara, hwarest en hoop watn mächta starckt 
upbrusar, görandes 4 Flodar om sigh på alla Sijdar ända neder 
i hafwet, derföre kunna dhe icke heller hafwa fullt 1/2  åhr dag 
och 1/2  åhr natt. Såsom nu sagt är, at dhe Lappar widh ijss-
hafwet hafwa så när 6 månaders dagh: så måste dhe och sädan 
effter dageiämnan om hösten hafwa så när 6 Månaders natt; 
hwilket 

[Lucka i handskrifterna.] 

5. 

Laplands Egenskap. 

4  aplandz naturlige Egenskap och egentlige beskaffenheet an-
belangande, så är det mächta bärgachtigt oiämpt och fase-

ligit, så at den där en gång rest hafwer, skall wäl inte åstunda, 
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at för Lust skull offtare komma den wägen mehra. Dessa Lap-
piska Bärgen warda medh det forna Swenska eller Issländska 
nampnet kallade Fjäll, hwilka widh hwijt eller ijshafwet deras 
begynnelse taga och medh ett stadigt samhang sig sträkia ända 
Söderåt, alt in uti dalarna, warandes lijka såsom medh flijt 
skapta till en Gräntz eller naturlig skilnad emellan Noriget och 
dhe widh Bottniska hafwet liggiande Swenska Länder. Det är 
otroligt utaf hwadh högd och widh som dessa bestå. När man 
dem på några mijlar när kommen är, so opgee dhe sig widh 
horizonten såsom dhe högsta Målnwäggar, och dem resandom 
sig hehl skräckeliga betee, effter deras wägh där öfwer ledas 
måste in uti dhe Norske orterne, och den delen af Lapmarkerna, 
som på den ytter sijdån belägen är. Här synes inga Skogar 
eller Trää, undantagandes smådt biörkerijs nederst widh foten 
af Fiällen. Alt är här så snödt, yppet och wildt, at man inte 
Lijkare troo kan, än man snarare wore stadder uth på wilda haf-
wet, där en oändelig ypning och widd sig wijsar, och ingen den 
ringesta Lijknelse till at finna Land så snart. Här är alt ofrucht-
bart, och nästan öfwer alt medh Toor sand betäckt. Här och där 
synes stoora häller nedermölade, och uti soinblige skuggiga och 
diupare rum åhrligen en städzeliggiande Snö, hwilken emädan 
han eij af wädret kan bortblåsas, af wärmen om dagen, och 
skuggan om natten sådan skara eller skårpa öfwer sigh dragit 
hafwer, at dän samma nästan så fast är, såsom en ijs. Men 
kommer någon oförwarandes därupå, (det och lätteligen händer, 
effter den flygande Sanden och honom betäcker, så att inte 
rättare skönias kan, än det wore en Sandegroop) och det då 
igenom bryter, så står där ingen hielp at hoppas: ty därinunder 
ett fullkomliga afgrund är af en hehl igenomblött Snöö, som 
inte mächtig är at uppehålla det ringesta, hwadh af Naturen 
nederwärtz will, utan måste där blifwa och hafwa sin Graaf. 
Händer sig, at någen Storm upwäxer i det man öfwer desse 
Fjällen reser; då är Lyckan stoor, om man medh lijfwet, eller 
utan dess största Fahra där öfwer kommer, utaf Snö-uhr om 
Winteren och Sand-uhr om Sommaren. Sombliga af dessa Fjäll 
ära så höga och spitziga, at och Skyarna som oftast där anstöta 
och sig fördela. Fiällträsk och springande käller äre här hope- 
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tals till finna, hwilka mächta rent och igenomklart watten giuta, 
så at hwar och een på bottn liggande Steen där grant sees och 
räknas kan, oachtadt huru diupt det och wara må. Sådana 
källor tillfrysa aldrigh, utan iämpt och sampt sprijda watn ifrån 
sigh, hwilket sig sädan till wissa orter samblar, och gör begyn-
nelse till alla dhe stoora Flodar, som där ifrån nederfalla, både 
uti Bottniska hafwet, och salta Wästersiöön. Wedh hwilka landz-
byggerna en serdeles gagnelig hemwist hafwa, så för ymnighe-
ten af Fijsk och wedhygge, som diur-rijke skogar och fete bet-
markar. Mit ibland Fjällen sees ett stort Träsk, wedh nampn, 
Tornä-Träsk, som uti längden hafwer 10 mijlar. Detta öfwer-
flöder af allahanda skiön Fisk, och giör twenne stoora Elfwar 
ifrån sig, den ena till Swerige, den andra till Norige. Om S:t 
Johannis tijdli skjuter det sin ijs, och medh des stoora Flodh 
en dräffelig skada på bästa Laxafisket gör. Elfuen, som uthur 
detta Träsket in åt Swerige faller, heter Torneå, och som somb-
liga föregifwa, skall kallat wara effter bem 3. Träsk: men iag in-
billar mig twert emoot, at Tornä Träsk måtte wara nämbt effter 
Torneå, och intet Torneå utaf Torne Träsk, alldenstundh at så-
som den orten, ehwarest Torneå dess årnynne eller uthlopp i 
Bottniska hafwet hafwer, är det innersta widh bemektie_ haaf och 
detta hafwet där törnar, eller hafwer sin ända eller måhl, så at 
det inte wijdare framlöpa kan, dy tycker mig at Tornå skal 
utaf törna kommit wara, effter törna är ställa och hälla ett tingh 
tillbaka, och altså wara kallat Torne eller Torneå, det är, Torne 
Elff. Detta Torneå hafwer iblandh dhe Norbottnska orterna det 
nampn kunnigasta want, mäst för det ymniga Laxefisket där alla 
åhr warar om midsommars tijdh, så och för den uhrgambla han-
delsplatz där för alla Swenska och Finska Städers Inbyggare for-
dom varit hafwer. Men som där nu öfwer halffthundrade åhr så-
dan en Stadh anlades nederst widh ånlynnet, hwilken utaf sielfwa 
åhn Tornä nämbder är, och medh privilegier försedd, derföre är 
dhe fremmandes handel där nu så myckit mehra tillbaka gån-
gen. Förutan detta finnas ännu många andra stoora Träsk i 
Lapmarkerna, där iblandh Stoor-Afwan i Pitheå-Marck som så 
många holmar i sig begrijper, som dagarna i åhret. Sammale-
des och Enar-Träsk uti Kemi Mark, hwilket otalige många små 
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oljar innefattandes så stort och widt är, at ingen Lapp ännu 
så länge lefwat, som alla dess wråår wijkar och winklar in till 
denna dagh hafwer kunnat opsökia. Dessa så näl som flera 
andra oräkneliga smärre Träsk, som där äro befinnas af många-
handa slagz wälsmakande Fisk så öfwerflödande, at icke allenast 
Lapparna sielfwa deras dageliga Spijs där af till noga hafwa, 
utan och hela Wästerbottn och ganska Sweriget medh dess ym-
nigheet af åtskillig slagz Torfisk bespijsas och underhielpas. 
Iblandh andra Fiskar fångas där och ett slag af stoor Sijk, be-
synnerlig uti dhe små Träsken, hwilken offta sånär een aln long 
är. Denna är så feet och behagelig, at äta, så at jag inte weet 
af hwadh för slagz Fisk man i stället för honom spijsas wille. 
Sådana Siögar warda af Lapparna kallade Saivo : helgade Siögar; 
hwilka dhe och uti sådant wärde holla, at sig ingen af dem för-
dristar at göra den ringesta orenligheet däruti. Och effter dhe 
samma gemenligen äre twebottnade och Fiskan sig altså offta 
undan sticker, därföre tåra dhe wäl många gånger Offra där-
uti, behållandes ännu någet öfrigt af den forna grofwa wid-
skeppelsen hos dem want; såsom at Träske Råån wore dem 
wreder, och han på sådant sätt blidkas måste. 

6. 

Om Laplands Fördelning och Lagsagu. 

gemen warda Lapmarkerna fördelta i 3 hufwuddehlar, såsom 
Swenske, Ryske och Norske. Dhe Norske Lappar uppe-

hålla sig wid Stranden af Ocean,o Septentrionali, och warda af 
dem Fiellfinnar kallade. Dhe Ryska hålla sig kring widh det 
hwijta hafwet och till en stoor dehl bort åt på Trinnäs, som 
sig ifrån Noriget uthskiuter, och på den yttre sijdan af Norska 
hafwet tilflutit, men på den indre hafwer det det hwijta hafwet. 
Och hwarföre at detta näset så fordom kallat är, tycker mig 
där af kommit wara, at det samma icke är såsom andra Nääs 
spitzigt eller näbbigt, utan rundt eller trindt, och där af wordet 
Trindt eller Trinnäs kallat. Men dhe som under Sweriges Crona 
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lydande ära, wistas dels på denna sijdan Fjällen, dels på den 
andra sijdan emot Noriges Gräntzer. Vpå denna Sijdan boo alla 
Ångerman- och Wästerbottniska Lappar: men upå den andra 
sijdan allenast en dehl af Torneå Lapmark, såsom Koutokeino, 
Aviorara, Teno och Utzioki Församblingar. Desse Sweriges 
Lappar äro till åthskilliga Contra,cter församblade, warandes alla 
nämbde effter den Sochnen eller Pastoratet som af dhe Swenska 
eller Finska dem närmast belägit är. Dhe närmaste till Tornå 
och Kemi kallas Tornå och Kemi Lappmarkar; dhe som näst 
till Luleå ära, heta Luleå lappar: dhe till Pitheå och Vhmeå, 
warda nämbde Pitheå och Vhmeå Lappar, och dhe sin hemwist 
näst till Anundsiöö i Ångermanland hafwa, behålla nampnet där 
effter. Vtaf berörda Sweriges Lappar äre icke alla som und-
slippa där medh, at giöra sin Skatt och Vthlagar till en öfwer-
heet; utan en dehl måste wäll uthgiöra den samma till twå, ia 
till tre Potentater; icke därföre, att dhe alla 3 för sijna herrar 
erkänna och deras Iurisdietion sig underkastar, utan för den 
orsaken skull, at dhe sin frijheet hafwa uti sådana herrars Land 
at Fiskia och Jaga. Ibland dessa befinna sig alla dhe för-
nämbda Församblingar af Tornå Marck, som ytterom Fjällen 
boendes äre; hwilka för det dhe om Sommaren den Frijheten 
njuta, at få drifwa sina Renskåckar ifrån dhe brännande Fiell-
orterna och neder till hafzstranden af Ocean°, till at swalkas, 
och widh samma tillfälle där ochså at fiskia; dy ära dhe wana 
at uthläggia till konungen af Dannemark, som den orten i 
wåldh hafwer, en åhrlig uthlaga, doch icke mehra än en half 
dehl emot det dhe till Sweriges konung erläggia; så förståen-
des, at om en Lapp giör en hehl Skatt till Swerigett, så uthgör 
han allenast halft så myckit till Danmarks konung. Af Kemi 
Lapmark är en Försambling, som heter Enare. Denna, effter 
det hon fritt fiskie, och Reen- och Wildiurs Jacht både på Nor-
ske och Ryske Gräntzor niuter, derföre hon och måste äfwen 
som dhe nästförb:_t_51 Lappar betala till dhe Danskas öfwerheet 
en half Skatt, men till Musehowitiska 15.-aren inte mehra åter, 
än en half där emot, det är en 1/4  dehl emot dhet som till 
konungen af Sweriget erlägges. Och huruwäl medh detta så 
beskaffat är, så har lijkwäl hwarken Ryssen eller den Danska 
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det ringesta där at göra medh Iustitiens administration, utan 
Sweriges konung allena. Och när dem af dhe andra Potenta-
ters betjänta - någet förnär skier, åligger dem at sökia domaren, 
som öfwer dhe orterna af Sweriges konung dijt satter är och 
honom om adsistenee bedja. Det hafwer fuller några föregifwit, 
såsom skola Lapparna fordom hafwa egna konungar ophäfwit och 
under deras baner krig och Örlig fördt; men sådant är utan 
skiääl och alldeles grundlöst berättat, emädan hoos ingen af alla 
Historie Skrifware någon hugkommelse här om finnes. Och all-
denstundh dhe ifrån begynnelsen ostridbara want, och elliest 
såsom ett fritt Folck under regimine paterno lefwat, äfwen som 
uti förra werldennes tijder skedde, derföre kan inte bewijsligit 
wara, at dhe någet krig fört eller krigzöfning achtat, mycket 
mindre egen konung öfwer sig ophäfwit. Och fast dhe sig en 
gång opsatte emot dem, som dem Skattelägga skulle, så kan det 
lijkwäl inte något krig kallas, utan heller ett Vplopp till deras 
sielfz wälaige Frijhetz förswar. Ty när Lapparna en long tijdh sin 
koos hade opp widh Fiällarna lefwat uti sin egen Frijheet, sielfz-
wåld och säkerheet, så at dhe af ingen Tunga eller Vthskylder 
till öfwerheten wiste; derföre effter Böndernes uti Tornå an-
gifwan (som på den tijden Birklar kallades, utaf Birkala Sochn 
i Finlandh, dädan deras Förfäder komne wore) blef af konung 
Jahan den 3 dem loff och befallning gifwit, at påläggia dem en 
skiälig Skatt och Vthlaga, hwilket dhe och gjorde, och den-
samma sädan åhrligen af konungen för ett wist af Will-
wahrur arenderade. Såsom effter några åhrs förlopp, skickade 
konungen sina egna Fougdar och betiänta dijt å orten, som 
retteligen och effter Personernas qvaliteter och förmåga den 
landzorten Skattlade. Men för än dhe där till samtyckia willa, 
grepo dhe heller till wapns, sökiandes där medh at förswara sin 
sielfzwöliga Frijheet, kunnandes där medh lijkwäl altzintet uth-
rätta, effter dhe blefwo alldeles uhrwäpnade. Doch skall här 
wara fallit något af Folck på båda sijdor. 

Vthi Trenne Lagsagur äre Lappmarkerna fördelta. Den 
första är Anundsiöö, eller Ångormanne Lapmarken. Den "andra 
är Vhmeå, Pitheå och Luleå Lapmarker. Den tridie Torneå och 
Kemi Markor. Dessa hafwa och deras särdeles Fougdar, som 
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på Cronones wägnar alla åhr uti Ianuarij och Februanj måna-
der, i närwaru af domaren och Prästen, af dem deras Vthlagar 
opbära, och hwariom och enom Lag och Rätt skepa skal. Den 
som drager en hehl Skatt, eller effter Swenskt wijs sagt, är en 
hehl Bonde, gifwer allenast 2. RD. om  åhret till Chronan. Den 
som en half Skatt hafwer, uthgör halft så myckit, och sädan uti 
genlijkheet, såsom dhe ära Skattlagda till. Medh denna hela 
Skatten skier som offtast Förmedling. Ty när en honom i ett 
eller flera åhr dragit hafwer, så warder densamma honom sädan 
förmedlad, och på en annan, som honom uthgöra förmår, till nå-
gon tijdh Lagder, och så bortåt. 

7. 

Om Lapparnas Forna Afguderij. 
...,-.) 

17
wadli Lapparnas Religion widkommer, så hafwer den widh 
deras första ankomst till Fjällen slätt ingen annan want, 

än som idel widskeppeligheet och Afguderij. Vtaf wåra kyrkio-
lärare ära fuller dhe, som berätta, det Lapparna skola effter 
Österländernas wijs hafwa dyrkat Elden, men så hafwer iagh 
det hwarken igenom någen gammal Tradition hoos Lapparna, 
eller eljest på något annat sätt det så i sanning wara erfahra 
kunnat, ehuru jag mig och därom bemödat hafwer: utan sådana 
Tingh, såsom Stockar, Stenar, och Stubbar, som dhe sielfwa medh 
fötterna trädat, och fast ringare af wärde want än Elden, opsatt 
för sina Gudar, dem åkallat, tiänt, tillbidit och dyrkat; at så 
många byar, ja, snart sagt, så många Lappar, så många Gudar, 
sättiandes dem hwar på sitt ställe widh Träsken. Men iblandh 
desse alla war altijdh en högst och förnämst, hwilken allena af 
hela bylaget dyrkades: denna sattes upå en baka eller noget 
högt rum, på det han af hela menigheten wäl sees och ähras 
måtte: men dhe andra huus- eller hemgudarna på nidrigare 
Platzar. Widh hwilket och altijdh achtat är, at det måtte wara 
en waker grön Gräsmarck, där. Guden stå skulle. Om Somma-
ren uthpryddes han så wäll, som hela Platzen där i kringh medh 
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grönt Lööf, om Winteren medh Granrijs, hwilket så offta det 
bortwissnade och bleknade, lades altijdt friskt i stället. Denna, 
så och dhe andra små Gudarna äre af dem kallade Seitä. Och 
komma här Lapparna på sina wissa tijder tilstädes, besynnerligen 
när helgedagen wara skulle, eljest och när dem något missgicks 
och någon Olykia tillstötte, då uthklädde dhe sig i sina bästa kläder, 
trädde fram, och gjorde sin Bön och devotion. Då brachtes fram 
allehanda Offer utaf det bästa af Renarna, såsom kött och fettma, 
medh hwadh mehra, så och Skinnen medh hornen och klöfwarna. 
Vtaf hwilka ännu stora högar på många rum synas, där som 
någen Seitä är worden dyrkad. Seiterna hafwa och af ingen 
skapnad eller Figur want, hwarken medh händer eller af Natu-
ren gjorda. Ty dhe af Steen, wore annat intet, än anten en ge-
meen gråsteen, eller annan swart, fuul, gropot, och af watn och 
Forssar inätin Steen. Dhe af Trä wore antingen Rotefasta Stub-
bar, eller och Pålar i Jorden nedersatte. Men därsom Tornä-
Tresk uthfaller, finnes upå en holma mit uti en starckt brän-
nande Fors, Darra kallet, några skapnader Menniskio lijke och 
alla i Radt ståendes: den främsta af en sådan högd, som en 
stoor karl. Dhe andra fyra något smärre och stå näst effter 
honom alla lijka såsom medh hattar upå hufwudet. Och emä-
dan det ganska swårt och farligit är, at för den starka Forssen 
skull kunna komma öfwer på denna holman: derföre hafwa och 
Lapparna långo i werlden alldeles öfwergifwit at besökia denna 
orten, så at numehra alderingen effterrättelse står till at uthleta 
antingen dhe skola want dyrkade, eller huru dhe dijt komna 
ära. Eliest hafwer mitt uti Torneå Lapmark fordom en nampn-
kunnig Seitä want dyrkat, den som Wirku Accha kallades, det 
är, Lijfflandska käringen. Till denna hafwa alla omkring lig-
giande Lappar sökt, och henne medh allehanda Offer en rum 
tijdh wyrdat, in tilldess att Birklarne, som wore bönder uti Tornå 
Sochn, och den tijdh tillståndt hade med Lapparna at handla, 
här upå en förstöring giorde. Och fast dhe än omkullkastade 
sielfwa Guden, eller rättare, denna Gudinnan, och henna ifrån 
sitt första ställe longt sin koos wräkte, är hon icke des mindre 
någon tijdh där effter på sitt förra rum igen opsatt; men nu 
aldeles förrottnad. Vpå denna här hafwer icke heller någon 
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skapnad want, utan allenast, som dhe öfrige, en blått Trästubbe. 
Dess dyrkan tyckes ickå annorledes wara i Lapmarkerna in-
kommen, än på sådant sätt, at när Lapparna i Finlandh bodde, 
och medh des Inwånare gemenskap hade, då hafwa dhe, utan 
all Twifwel, och antagit denna Afgudadyrkan medh annat mehra, 
och den medh sig sädan bortfört. Hwilket där af klart är, at 
denna Afgudinnan medh Finskt Språk kallas Wirku Accha. Ty 
lifirku eller Wiru är Est- och Lijfflandh, Accha, en käring. 
Sombliga som intet annat wetta, eller bätre förstådt, berätta, at 
och Renshorn skola i Lapmarkerna dyrkade want. Och som 
mig tyker, så skola dhe där till willade wara af dy, at här 
och där å den orten ännu i dagh stoora Renshorns högar 
finnas. Men huru beskedeligit det är, lembnar iagh dem at 
omdöma, som wilia besinna, det dessa högar hopade äre af dhe 
Offer som Seiterna på åthskillige orter gjorde äro. Ty det haf-
wer want Lapparnas Sedh, at Offra Renen både medh horn och 
klöfwar. StoorJunkaren weta intet Tornå och Kemi Lappar af, 
näppeligen och Pitheå och Vhmeå Lappar, utan allenast dhe, 
som i Luleå Lapmark boo*). Och troor iag heller, at denna 
mehra är dyrkad, såsom •en Fogel- eller Fisk-Råå, än såsom 
någen Afgudh, Förty at han skall som offtast under Fiskian-
det och Fogelfängiandet hafwa uppenbarat sig för det widh-
skeppelige Folket uti en wacker lång karls hampn, och 
swarta Junkare kläder, medh en lijten bössa i handen; allenast 
fötterna skola hafwa want såsom Foglafötter. Denna ståendes 
antingen på Stranden, eller medh dem i båten, berättas hafwa 
giordt deras Fiskiande lyckeligit; så och när någen Fogel kom-
mit, den samma nederskutit, och dhe då närwarande förährat. 
Och är han sålunda oppenbar worden, at i det en Fougde en 
gång detsamma bärget förbijreste, som Stoor-Junkaren skulle boo 
uti, stadnar Lappen som wägwijsaren war, och sätter sitt Yxe-
hörn i Ijsen och hwirflar Yxan i kring, bekännandes sig sådant 
göra den samma som där bodde, och dem sådana öfwersagde 
wälgärning bewijste, till ähra. 

*) Enligt LOENBOMS edition, s. 16, »är den store Junekaren i Luld mark 
allenast wid Grå-Träsk, uti et Berg sig uppenbarandes». 
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8. 

Om Lapp-Trumman och des Bruck, 
Så och huru Trållkonsten läres. 

Effter som diefwulen nu ingen macht hade at igenom dessa 
Seittir mundteligen tala och swara, såsom igenom Oraeu-

lum Apollinis skedt är: derföre, till at lijkwäl förföra det arma 
förmörkade Folket, han det medlet påfunnit, at medh tecknande 
uppenbara dem sin wilia öfwer det som dhe åstundade at wetta, 
i det han dem gifwit hafwer ett wärketygh där till, som af Lap-
parna sielfwa kallas Quobdas och Kannus, men af oss Lapp-
trumma, eller rättare, Tråll-trumma. Detta diefwelska Redskapet 
är uthålkat af ett stycke trä, och öfwer ypningen medh Skin, hwil-
ket af Renkalfskin dhe sielfwa bereda, såsom en Puka öfwerdra-
git, men så är det inte heller medh Skrufwar häftat, utan medh 
Träpinnar fastneglat. Det är inte så diupt som en Puka, utan 
något grunnare och flatare; där till me icke rundt, utan aflångt, 
och medh twenne aflånge håål på bottnet, som för handgrepans 
skull dijt skurna ära. Skinnet är alt öfwer medh skapnader af 
allehanda ting öfwermålat, warandes färgan som där till brukad 
är rödachtig och af ahlebarck tagin. Alle dessa Figurer ära 
under deras wissa regiones förde, som, förnämbligast ära alle-
nast 3. Den första är Norlandh, ia och flera dehlar af Swerige, 
och finnes på den Södre ändan af Tingestet med ett streck 
afdelt, författandes uti sig förnemligast den Staden och Landz-
orten, som dem närmast är, och medh dem åhrligen handla 
plägar; Som till Exempel: uti detta stället upå dhe Trum-
mar som i Tornå eller Kemi Lapmark göras, står Tornå Stadh 
och kyrkia, Prästen, Lapfougden och annat mehra som där 
är och wankar, och dhe hafwa at göra medh, så och en snör-
rätt wäg, som löper ifrån Tornå och till dem, upå hwilken dhe 
see, huru snart som Prästen, Fougden eller någen annan till dem 
kommandes warder, iämpte alt annat, som på den orten före-
löper och förehafwes. På Norre ändan står Noriget, medh hwadh 
däri begrijpes och wistas, afsatt: men mitt emellan sielfwa Lap- 



30 	 TORN.BUS, BERÄTTELSE OM LAPMARCEERNA. 	 XVII. 3 

marken, som största delen af Trumman intagar. Därupå ära 
allehanda diuur, som hoos dem finlige äro, afmålade. Där står 
Wild-Rens Skåckar, Biörnar, Räfwar, Vlfwar och allehanda 
slagz diuur, om, och hwarest dhe till finnandes äro. Tambd 
Reen bort tappat; hwarest han wistas: Reen kalfwar, om dhe 
skola lefwa. Nootwarp och Fiskedrächt, om det lyckas will. 
Een sjuk menniskia, antingen hon warder frisk eller intet: En 
barnaföderska, om hon lärer hafwa lyckelig födzel. Döden, om 
han den eller den, eller och någen på Sotasängen liggiande, an-
tingen på detta eller annat sätt fånga skall: Så och alt annat, 
som deras bekymmer kan wara om, och dem i hågen faller. 
Dhe som dessa saker allenast sökia at weta, wilia intet wara 
räcknade lijka medh dem, som tillfoga androm skada där medh 
effter som dessa göra det som ont är, men dhe twert emot. 
Men såsom dhe bruka alla en Förste och Förstörare, som är 
den leda Satan, altså äre dhe af ett slag, och den ena inte bättre 
än den andra. När dhe nu skola denna diefwulska konsten 
bruka, och det en sådan Sack är, som något wichtig wara skal, 
och ett helt bylag angår, då kläda dhe sig om helgedagarna, 
synnerligen Quinfolken, uti sin Prydning, och bästa kläder, 
komma då tillsamman, och den som uti wärket förfaren är, 
iämpte dhe andra, då på knä faller, tagandes Trumman medh 
sin wänstra handh i grepet, som inunder är, och mit upå Skin-
net lägger en Indieem, den dhe Arpa kalla, och af allehanda 
Koppar- Järn- Messing- och Silfwer Länkior sammanfattat är. 
Sädan medh sin högra hand bär han fram en lijten benhammar, 
som af. T. anseende är, och hållandes Trumman något högt upp, 
begynner medh den samma at slå alt kring om Indieem, i för-
stone sachta sachta, in till des at han begynner springa och 
röra sig. Och när han sig makar åt någandera Sijdan ifrån det 
stellet han först legat hafwer, då begynner Trumslagaren alt 
hårdare och hårdare at slå, så länge Index kommer på något-
dera Signum, som han åstundar wetta; hållandes före sig då 
hafwa rätt drabbat. Men hwar Vpsåtet intet skall lyckas, eller 
at det som företages illa aflöpa skall, då går index alt emot, 
och intet stadnar på den Figuren, som det borde. Och för 
rättas detta medh skråål och sammansiungande, så at Trullkaren 
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så wäll, som alle närwarande säija: Så bedie wij, så bedie wij 
at lyckas wille etc. Men hwem är den dhe bidia? Ingen an-
nan än som diefwulen och deras Skogzgudh Seitil. Hafwer nu 
Låtten till äfwentyrs fallit på någen WillReenhoop, då låtta dhe 
ochså strax på samma sätt, at förnimma hwadh slagz Offer som 
Afguden för sin wälgärning hafwa will. Mig är af en Fougde 
berättat, det han fordom uti Enareby skall af ett tillfälle sielf-
wer hafwa sedt, hurusåsom medh denna Trullkonsten omgångit 
är. Och 'när som Låtten föll upå en hundh, såsom han wore 
den gången Afguden för ett Offer behageligast, så hafwa dhe 
tagit honom wedh hufwudet fast, och strax gjort af medh ho-
nom, farandes genast Solenniter medh Offret till Afguden. 
Ehuruwäl ett Christeligit Sinne högt förtryter, wijdare at tala 
om sådana diefwulska Saker och Satans bedrägerij: lijkwäl har 
iag Lust at oppenbara, huruledes som Trullkarlarna denna Satans 
konsten lära och bekomma. Och såsom nu Lapparna icke alla 
kunne wara af lijke natur, så äre dhe icke heller lijka mäch-
tige i denna konsten, efftersom och rätt många funnitz, som 
sådant wäsende hwarken brukat, eller där af. weta welat. För 
denskul och dhe som detta bruket öfwa, icke få på enahanda 
sätt denna Anden. Ty sombliga blifwa härutinnan underwijste 
och af Öfningen färdige gjorde: men åter en dehl hafwa detta 
såsom af naturen, hwilket gruweligit är, alldenstund när dhe 
samma som Satan till sin Redskap uthsedt hafwer, uti sin barne-
dom siukna, då kommer dem under Swagheten en hop Metan-
choliska Syner före, hwarutaf dhe effter förmågan och åhren 
något indricka och behålla. Siukna dhe andra gången, då kom-
mer dem än mehra förre, hwar af och mehra än förre gången 
af dem häfftar. Men blifwa dhe tridie resan betagne, hwilket 
dem så swårt är, at det nästan geller Lijfwet; Så warda dem då 
alla diefwulska Syner och uppenbahrelser förebrachta, där af dhe då 
så myckit fatta, som till en perfection af Trullkonsten behöfwes. 
Och dessa ära så igenomlärda, at dhe och utan Trumma see 
främmande Ting, så och wetta berätta, hwadh som på fremmande 
orter förelöper, warandes där hoos af diefwulen så myckit in-
tagne, at dhe sådant see, hwadh dhe det wilia eller inte. Lijka 
såsom för någon tijdh sädan kom en Lapp, som ännu är i Lijf- 
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wet, bärandes till mig sin Trumba, den lag länge påyrkat hade, 
och klageligen bekände, at ändoch han denna nu från sig gåfwe, 
och alldrig någon annan i stället toge, worde han icke dess 
mindre alla frånwarande Ting seendes, äfwen så wäl som til-
förene: tog mig sielf tu l Exempel, och, sanning och som nogast 
förtälde alt hwadh mig upä den Resan till Lapmarken händt och 
wederfarit war: där hoos beklagandes, at han inte wiste, hwadh 
han måste göra af sijna ögon, mädan honom alt sådant emot 
hans wilia förekom. Hwar af man seer, hwadh den Ondas krafft 
uti dem wärkar, som han engång fångat haf wer, i det dhe brede 
widh den rätta Gudztiänsten och dhe II. Saeramenters bruk 
måste ochså hafwa sådana diefwulska Syner, på det dhe hans 
arglistiga wilia och förehafwande therföre ähra och prijsa måge. 
Men oansedt det så i sanning war, hwadh af Lappen om min 
Resa berättades, sade iag likwäl alt sådant en uppenbar osan-
ning wara, på det han sig icke berömma måtte öfwer Satans 
uppenbarelser, som något sandt eller någon Sanning af honom 
öfwas skulle. Men dhe som igenom underwijssning komma till 
Trullkonsten, blifwa antingen af sin Fader eller någen annan 
altijdh styckewijs lärde, öfwade och medhafde, när sådan öfning 
förehafwes; hwar igenom dhe snart nog blifwa uti konsten fär-
dige. Jag må bekänna mig icke wäl hafwa trodt, sädan iag 
berörde Lappes bekännelse hörde, at diefwulen skulle hafwa 
en sådan macht, eller Gudh honom tillåta wille, at han en Men-
niskia som är född på nytt af wattn och Andanom, skall så 
wijda i sitt garn snäria få, at hon så aldeles måste blifwa hans 
Trääl och handelangare: men så måste iag det nu troo, at af 
Gudz tillstädielse, för otroo och obotfärdiga Synders skull, Satan 
kan en till ewinnerligit Lijff nyfödd menniskia intaga, och henne 
igenom sitt anhang sig till Lijffegen göra: och at en som är 
kommen till sitt rätta wett och förståndh i Jesu Christi kund-
skap, och sädan läter förföra sig af den Onde och hans Leda-
möter, blifwer fast argare och wärre Trullkarl, än den som af 
Vngdomen där till böijelse hafft. .Ahr 1671 blefwe uti Kemi 
Mark många Trullkarlar yppade, dhe där af sina Fäder lärde 
myckit ont bedrifwit hafwa. Desse gåfwo ifrån sig sina Trum-
mor, så stoora och wijda, at dhe där ifrån inte föras kunde, 
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utan måste där opbrännas. Iblandh dessa Troll Lappar fans en 
om sina 80 åhr, hwilken bekende sig hafwa denna onda konsten 
på sitt Tijonde ålders åhr af sin Fader lärdt och åhr 1620. hafwa 
för et Paar Wantars skull förtrollat en bonde uti Kemi Sochn, 
så at han uti en Forss drunknade. Denna blef fuller till döden 
dömbd, och fängzliger ifrån Lappmarken neder till Landzbygden 
förder: men när han på wägen war till Landzens Fängelse, trul-
lade han sig sielf ihiäl, så att han uti ett ögnablek heel andlöser 
wardt, i det han som bäst frisk och sundh på Slädan satt; haf-
wandes det förut sagt, at så heller skie skulle, än at han Skarp-
rättaren i händer komma måtte. Vtaf detta Trullepartijet finnes 
dhe mäste och argaste uti Kemi-Lapmarck, alldenstundh dhe 
gräntza tillhopa medh Ryska Lappar och Castellet Kålahuus, 
hwarest dhe störste och förgifftigeste Trull alltijdh want, och 
ännu äre. Ty uti Ryska Lapmarker öfwer sådant hwarken ran-
sakas eller straffas, warandes dhe alle uti den Ryske Religionen 
opfostrade. Men som G-udz sanna wärkan uti detta fallet sig 
förenar medh wår höga Ofwerhetz alfwarliga handhollande öfwer 
sådant Sällskap, och Predikanterna där brede widh en Gudelig 
nijt där widh hafwa; så hoppas man, at Satans macht alt mehra 
och mehra dämpad och underkufwat warder. Hwilket Gudh, af 
dess oändeliga kärleck och Lust till Menniskio könetz Saligheet 
nådeligen gifwa och förläna wille. 

9. 

Om Lapparnas Christendom och 
des Frueht. 

r ffi "t• 
Christendomen, och igenom Trona och döpelsen till Gudz 

sanna kundskap ära Lapparna aldraförst komna uti konung 
Iahan den Tridies Regementz tijdh, hwilken Predikanter till dem 
skickade, som deras gräseliga Afguda dyrkan dem föremålade och 
wederstyggeligit giorde, så och den helga Trefaldighetens känne-
dom, och medh döpelsen uti Christi Rijke införde. Och hafwer 
iagh på intet sätt erfarit, at Lapparna skola hafwa sig emot 
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Uhristna Lärare opsatt, såsom hedningarna emot Apostlarna, och 
Finnarna vid Åbo i förstone gjorde emot Biskop Hindrich, den 
dhe dråpo och mördade. Doch måste iag så uti detta, som hwadh 
mehra beropa mig upå dhe Acter och Handlingar, som härom 
uti Rijksens Archivo finnas kunna, efftersom därsammastädes om 
detta, såwäl som andra Rixens Antiqviteter någon kundskap fin-
nas lärer. Dhe goda Präster hafwa wäl strax i begynnelsen 
och alt sädan giordt sin möijeligsta flijt in simplicibus elemen-
tis Fidei, lärdt dem enfaldeligen läsa Catechismi Stycker: Fader 
wår, Trones Artiklar, Tijo Gudz bådh etc. hwilket faller war 
en godh grund till wijdare: men så feltes dem lijkwäl som mäst 
rätta förståndet däruti. Lijkwäl wore dhe nijtälskande om Gudz 
ordh och det dhe där af fattat hade. Jag taler nu så wäl som 
på alla Rum, om Tornå och Kemi Lappar allena, efftersom Am-
pliss. Collegium Antiqvitatum hafwer i lijka måtto pålagt Pasto-
rerne i Pitheå och Vhmeå, at dhe ochså skola göra berettelse 
om sina Lappar. Lembnar för den skul deres particularia dem 
till at uthspana och förtälja. I konung Carl den 9'32! (högloflig i 
åminnelses) efftersta Regementz tijdh begynte kyrkior aldra först 
byggias i Tornå Lapmark. Altså funderades åhr 1600 en kyrkia 
uti Tenotekis. En annan upsattes 3 åhr däreffter, nembl. 1603 
uti Iukasjerff, hwilka bägge Församblingar äre Tornä Lapm ark 
tillydande. Och skedde detta alt på Cronones omkostnad. Jag 
sade på stunden, at Lapparna betee sig nog Gudeliga uti den 
enfaldiga kännedom dhe kunna hafwa om dhe himmelska Saker: 
Så hafwa och sombliga af dem medh sielfwa wärket det samma 
låtit påskijna. Förty i Tornå Marek är en by, mitt uti fiällerna 
belägen, som kallas Rounala, hwarsom på den tijden bodde rijke 
och wälbehåldne Lappar. Iblandh dessa wore och 3 bröder, 
ährliga och beskedeliga män, dhe där seendes exempel af en 
och annan kyrkia som upbygdes, togo sig sådant an, och af en 
stoor Lust och nijt till Gudz ordh, på sin egen omkostnad låto 
byggia en lijten waker kyrkia i besagde by. Timbret förde dhe 
öfwer Fiällerna ifrån Noriget, hwilket är en ganska lång wägh, 
och otroligt mödosampt medh sådant at öfwer komma. Sädan 
köpte dhe och en waker klocka där till. Vti denna kyrkian 
hafwer iag begrafwet en gammal Lappepräst, ty han på sin Sot.e- 
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säng sade: Sig iblandh Lapparna wilia begrafwas, till at styrkia 
deras Troo om dhe dödas Vpståndelse, och at dhe tillijka medh 
honom skulle upstå på den yttersta dagen, hwarom han så offta 
för dem predikat hade. Denna Prästens nampn war Dn, Geor-
gius. Sädan hafwa Lapparna i Tornå och Kemi Marker, igenom 
then h. Andes nådige wärkan ifrån åhr 1640 in till denna tij-
den sig i Catechismi läsande och förståndh wäl förkofrat; hwar 
till den lilla Finska Catechesis, som är uthdragen af den större 
Lutheri, medh kårta Frågor och klara Swar, itt äfwent och be-
qvämligit medel want hafwer, hwilken iag 3 gånger hafwer låtit 
upläggia och af Trycket uthgå. Men såsom nu igen spöries 
stoor brist på exemplaren, så är i lijka måtto högnödigt at än 
flera låta tryckia, på det at Lapparna en sådan för dem heel °mi-
standes Skatt icke längre tryta måtte. När iag först till Tornå korn, 
som skedde åhr 1640, tog jag ,  en snäll Lappepoike till mig, in-
formerade honom wäll uti läsande, såsom ochså till at förstå 
Catechesin, försände hdnom så till Lapmarken, at han där hoos 
een och annan af Lapparna en tijdh bortåt förblef, och lärde 
deras barn A.b.c. och Catechesin. Desse underwijste sädan dhe 
andra effter handen, så at nu uti Tornå Mark få ära utaf Vng-
domen, som icke kunna läsa i book. Och woro myckit wäl 
för dem, at dhe än, som förbemält är, kunde nya exemplar för 
den tillwäxande Vngdomen bekomma. Då iag eller min Com-
minister är i Lapmarken, måste man 3 ia stundom 4 Tijmar 
förblifwa medh dem uti kyrkian; begynnandes först medh wan-
liga Sånger af Christi Pijnes och andra Evangeliska Historier; 
Effter man sig förretagit, at i förstone hälst bewänia dem medh 
sådan Psalmer, såsom dhe där till melodien och af sielfwa in-
nehållet dhe lättaste äre at lära och för dem enfaldigom be-
wijsa dhe sig ochså gudeligen, så at dhe täfla sin emellan, hwem 
af dem bättre skall kunna siunga. När Sången och Förrmässan 
ändat är, stijger Prästen på Predikestolen och effter hållen böön 
framställer Catechismi Frågor, eller Christi Pijnos Historia (doch 
om Söndagen dagsens Evangelium) dem uthlägger på det bästa 
och enfaldigaste sättet han kan, som offtast repeterandes det-
samma, på det dhe måge komma på rätta förståndet af det 
som sagt warder, och sädan behållat i minne. Sädan Prästen 
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är nederkommen examinerar han hwar och en öfwer det han 
på Predikestolen lärde. Dätta gifwer dem en sådan retelse till 
achtsamheet, at det hoos dem dubbelt meka Frucht skaffar, än 
at man skulle låta blifwa medh bara Predikandet; så at och 
gambla Qvinnor, som i sin Vngdoms tijdh om Gudz ordhs kund-
skap sig intet så högt beflijtat, nu tämmeligen tilltaga; ehuru-
wäl dhe härutinnan icke kunna göra lijka medh dhe unga. Dhe 
Qwinfolk, som ifrån Norske Lappar afkomne, förmedelst Gifter-
måhl hoos dhe wåra blifwa boendes, finnas wäl här till mehra 
obeqwämma, men så lära dhe lijkwäl uthan till at läsa sina Chri-
stendombs Stycker, och få ett tämmeligit förståndh där om*). Och 
går det medh denna Examen således till, at Vnga karlar fuller 
måste läggia boken ifrån sig, sättia händerna för ögon, och så 
swara till Frågorna, så at man hafwer Lust där på at höra. Men 
dhe gambla, effter man icke kan giuta dem något mehra wett 
in, måste man låta dem förblifwa widh den enfaldiga meningen 
dhe här om hafwa kunna. Doch förmodar man, at och dhe 
igenom Gudz nåde så wijda skola uplysta wara, at man om 
deras Ewiga Saligheet inte må bära någon twifwelsmåhl; Effter-
som dhe icke heller hafwa förfölgt eller förachtat Gudz ordh, 
utan fast mehra därom effter ämbnet och den nådh och anda 
dem af Gudi gifwin är sig winlagt och beflijtat. Jag måste och 
wäl effter gifvva, at dhe Lappar som boo in måt Noriget, och 
warda af dhe Nordiske kallade Fiällfinnar, intet så wäll kunna 
sig uthi Catechesi uthgreda, såsom dessa, om hwilka nu sades; 
af orsak, at dhe intet wela tillstädia sina barn lära i book, som 
iag dem budit hafwer, så blanda dhe och gemenligen trenne Språk 
ihoop, såsom Finska, Norska och Lappiska, hwilket ochså icke 
ringa hinder i saken är. Men så kunna dhe lijkwäl dhe enfal-
digsta stycken af sin Christendom, hafwa godt Förståndh om 
dhe II. Sacramenterna, om G-udh och deras ewiga Saligheet. 
Äre eljest uti uthwärtes måtta sedige, tuchtige, renlige och för-
ståndige: Låta icke heller länge narra sig, för än dhe nappa 
till byssa eller boga. Hoos dem finnes inga Seitar eller Skogz- 

*) I originalkoneeptet står: »— — komma lijkwäl snart nog förmedelst 
det finska Språket, som dhe i medler tijdh lära, till Catechismi förståndh». 
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gudar, icke heller bruka dhe Spåtrummor, ändoch dhe gräntza 
när till Kemi Mark, warandes fördelta uti 4 byar, såsom äre: 
Koutokeino, Aviovara, Teno och Utzioki boende. Allenast be-
fans widh min första ankomst till Lapmarken, en Vng Lapp uti 
Teno by, Clement widh nampn, som hade en Trumba. Ho-
nom rädde och förmante iag, at han med en sådan diefwuls-
konst här effter skulle afstå, hwilket han och lofwade. Men 
efftersom hans Moder kort effter min afresa blef myckit illa 
siuk, sökte han ändtligen Trumman om hielp, at hon måtte we-
derfås och blifwa bättre: men hon måste lijkwäll döö. Då sade 
Lappen: nu tror iag wara sant, det Prästen mig sade, at Trum-
ban hielper intet; tog henna för den skull i handen, högg henna 
i små stycker och stoppade henne under ijsen. 

Effter iag nu korteligen hafwer förmält om Lapparnas Chri-
stendom, will iag ochså litet tala om deras Christendoms Frucht, 
och hwadh den nya Födelsen hoos många af dem wärkat hafwer. 
Vthi en by Päldojärff ben, bodde en Lapp, Peder Päiwiä 
wid nampn en ährlig, wälbehållen och Gudfruchtig man*). Denna 
hade och i förstone medh alt sitt huusfolck troligen tjänt och dyr-
kat Seitan. Så hände sig en gång, at Renarna begynte myckit 
döö för honom, hwarföre han då så myckit flijtigare anropade 
Seitan, men det halp intet, Renarna stulpe immerfort. Omsij-
der fahr, han medh alla sijna Söner till Afguden, förer medh sig 
många Lass torr wedh, ströör friska Granqwistar kring om Guden, 
gifwer honom Offer af dhe döda Renars hudar, bellingar, horn 
och hufwudh: omsijder falla dhe alla på knä, innerligen bidian-
des Seitan om hielp, och at han medh något teckn uppenbara 
wille, om han en sanfärdig Gudh wore. Men när hwarken hielp 
eller teckn syntes, ändoch dhe hela dagen lijka såsom Baals 
Propheter tillbidit hade, stode dhe alla upp ifrån sin för-
mente devotion och Gudeligheet, och kastade all den torra weden 
upå Afgudebelätet, tände Eldh där på, och således hela byns Seitei 
förbrände. Då hans byamän wille dräpa honom därföre, swa-
rade han lijka såsom Gideon: lät Afguden hämpna sig sielf på 
mig. Denne Päiwiä blef sädan så fast i sin Christeliga Troo och 

*) 1 originalkonceptet: »Han wardt dödh för 2 åhr sådan». 
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bekennelse, at då dhe öfwerdådiga och ogudhachtiga Lappar 
kämpade medh honom, och hotade at wilia förtrållan, begynte 
han at siunga emot dem Trones och Fader wårs Sånger. Item 
nu bidie wij then II. Andh. 0 tu helige Ande kom. Han 
förbrände och däreffter alla Seitär som han öfwer kom och uth-
sände sin äldste Son Wuollaba, till at boo uti den nampnkunniga 
byn Enar, at han där måtte förstöra alla Afguder och Seiteir, af 
hwilka i den byn rätt mänga woro. Men Wnollaba effterkom-
mandes sin Faders befalning, måste derföre fly för dhe andra 
Lapparna till ett annat konungarijke Norige, där boor han ännu. 
Denna hafwer in perpetuum försworit brännewijn, effter han en 
gång där medh en excess skal hafwa begådt. Så weet man icke 
heller för denna tijden (dess Gudi ware ähra) af några Lappar 
som Seitär bruka och dyrka. -Altså hafwer Gudh Satans Rijke 
genom hans egna Tjänare och dyrkare förstört och kullkastat, 
såsom medh Päiwiä. Detta hans gudeliga förrehafwande hafwer 
alla hans Sönner och andra Gudälskiande Lappar, låtit wara sig 
ett effterdöme at framhärda och förkofra sig uti Gudhachtigheten och 
andra Christeliga Wärk och gärningar, så at Gudz ord är dem 
nu en glans uti ögonen, hwar effter dhe wandra måge. Doch 
kan iag icke helt och hollit försäkra någon, att ännu hoos dem 
alt skal wara så rent och obesmittat. Ty såsom diefwulen offta 
får tillfälle at förwilla dem, som tyka sig wara kloka npgh, och 
stå wäl fasta; så är inte under, at han för denna enfaldiga ho-
pen offta kastar mörker i ögonen. Därföre bör oss icke allenast 
för oss sielfwa, utan och för dhe arma och till Afguderij benägne 
Lappar bedia Gudh, at han dem, så wäl som oss medh sin h. 
Anda städze uplysa och regera wille. 

10 

Om Lapparnas Gudztiänst. 
,.... 

17
elgedagarna räkna Lapparna som i Torneå och Kemi Mark 
boendes äre effter den Finska Manualet ell. Psalmboken, 

som af den Swenska är afsatt; hwarutinnan finnes 10 böcker, 
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nembl. 1 Calendarium perpetuum. 2. En fullkomlig Psalmbock. 
3 Evanyelia och Epistlar, så och Collecter. 4. Lutheri Cateche-
sis. 5. Symbolum Athanasii. 6. En hand book. 7. Christi Pij-
nos Historia. 8. Jerusalems förstöringz Historia. 9 Davidz 
Psaltare. 10 En bönebock. Detta Manualet brukas och af alla 
Finska Församlingar i Österbottn. Dhe Lappar som medh det 
Finska Språket icke så bewante äre, såsom dhe som ifrån Noriget 
komma, och där sin tijdh mäst tillbracht hafwa, dhe som bruka 
det Lappeska Manualet, som effter drottning Christina aller-
nådigsta befalning iag utaf den stoora Swenska Psalmboken i 
på Lappiska Språket transfererat hafwer. Där uti ära 11 böcker. 
1. Dawidz Psaltare. 2 Salomons Ordspråck. 3. Salomons Pre-
dikare. 4. 1. Syrachs book. 5. Lutheri Catechesis medh huus 
Taffian. 6. En handbock. 7. Evanyelia och Epistlar medh 
Collecter och Böner. 8. Christi Pines Historia. 9. Jerusalems 
Förstörning. 10. Een fullkomblig Psalmbook. 11. En Bönebook. 
Lapparna hafwa ochså egit Calendarium, nembl. Rijmspielkar, 
äfwen som Bönderna i Swerige deras Rijmstafwar, där af dhe 
just räkna alla åhrsens tijder och Festa fixa. Jag hafwer och 
underwijst dem at åthskillia annum bissextilem eller Skåttåhret, 
som wedh hwart fierde åhrs omskifftelse skier. Noga wäl hålla 
Lapparna Sön- och andra helga dagar, hälst dhe stoora högtij-
der om åhret. Där till medh achta dhe en åthskilnad emellan 
Apostla dagarna, och S:t Iohannis döparens, Michaais och Alle-
helgona dagar, hwilka dhe i större wärde hålla, än Apostlada-
garna. Och ehuruwäl Prästen på sådana högtijder icke är hoos 
dem, synnerligen i Tornå Mark, så hålla dhe sig lijkwäll på dhe 
dagarna ifrån alt arbete, gå i sine helgedagz kläder, bruka böner 
och annat Gudeligit; men dhe Vnga få då godt tillfälle at lära 
läsa i book. Arbetar någen och bryter helgedagen, så klaga 
andra honom an för Prästen när han dijt kommer. Om Mark-
nadztijden, då alla Lappar, små och stora ära tillstädes, komma 
dhe hwar dagh i Gudz huus, frammanhafwandes aldraförst dhe 
små barn till döpelsen, och låtandes barnaföderskar intagas i 
kyrkan. Rwad öfrigt är af dagen, anläggia dhe till wärdzliga 
Sysslar, såsom at giöra sig richtiga hoos Fugden, och handla 
medh borgerskapet. Altarens och döpelsens Sacramenter wörda 
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dhe högt, alldeles såsom andra Christne. Vti sitt kyrkiowäsende 
hålla dhe flitigt alla dhe Ceremonier, som uti dhe Swenska eller 
Finska Församlingar öflige äro. Först dhe komma i kyrkian, 
falla dhe på knä och läsa; under mässan och eljest när någon 
Psalm siunges, instämma dhe medh. Vnder Predikan sittia dhe 
stilla, och gifwa acht på, hwadh som Prästen lärer. Man måste 
ochså offta om Söknedagarna hålla för dem Mässa, Skriffta och 
Sacramentet uthdehla, efftersom man i Folkrijka byar eljest inte 
hinna kan alla där medh at bespijsa. Ty för den långa wägen 
skull och flera byar som förestå, får Prästen intet töfwa uti ett 
Marknadz ställe öfwer 14 dagar. Doch wederfars Lapparna i 
dhe få weckur mehra kyrkiotiänst, än dhe bönder som boo ne-
der i Landet, och långt ifrån kyrkian belägne ära, hela åhret ige-
nom. Den dagen dhe skola gå till absolution och herrans natt-
wardh, holla dhe sig hel nychtre, så at dhe föruth icke dricka 
en dråpa Wattn. Så smaka dhe eij heller den dagen något 
brännewijn; Och den dätt giör, warder intz af dhe andra an-
sedd för någen rätt bootfärdig Christen. Drukna må dhe intet 
wijsa sig i kyrkian. Ty hwar någen sig så högt förseer, tå 
gifwes det strax af androm tillkänna; hwar på Prästen låter köra 
den drukna uth, och måste han för sin Brott pliclita till kyr-
kian. Wore och någon borta ifrån Gudztiänsten skickar Prästen 
Profossen och klockaren at sökia honom up, där han hafwer 
instukit sig hoos någen borgare till brännewijns Frukost, honom 
taga dhe hans hufwudbonat af, och bära den in Sacrarium, 
hwilken han sädan måste af klockaren igenlösa, och där öfwer 
uthstå näpst af Prästen. Tillförende för än dhe blefwe Christne, 
och något där effter hafwa dhe sina döda begrafwit uti Skogar*); 
ty dem war myckit beswärligit, dels och omöijeligit, synnerligen 
om Sorumartijdh, at föra sina döda öfwer 10, 20, 30. mijlar till 
kyrkegården, eller rätta lägerplatzen, eftersom dhe om Somma-
ren nästan ingen annan fordenskap hafwa, än hwadh dhe sielfwa 
på sin egen Rygg kunna framforsla. Ty Ren kan intet draga 
något tunckt om Sommaren, eftersom man då intet kan bruka 
någon Acchia eller Släda för honom; allenast bär han twå små 

*) 1 originalkonceptet: »och instoppat them uthi iholigt trä». 
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byltar på både sijdar om Ryggen. Men såsom dhe för denna 
tij den anten närmare kyrkiowägh hafwa, eller sig wissa lager-
ställen uthsedt, altså befordra dhe den döda till nedera orten, 
swepandes honom wackert uti en Lijkkista*). När Prästen om 
winteren till dem opkommer, måste han ressa till den orten, där 
den döda begrafwen är, öfwer hwilken han då håller en Lijk-
Sermon. Här till samman kallas dhe närmaste af Slächten, och 
gifwes dem alle tillhopa som tillstädes äre ett halfft stoop eller 
någet mehra brännewijn på Grafbackan. Hwar medh begrafnin-
gen ändad är. Sijna döda söria dhe nog föliandes dem till Graf-
wen uti sina wärsta kläder, lijka såsom andra Christne. öfwer 
Griffterna beställa dhe wakra korss af trä, och uthskära den dö-
das nampn och åhrtalet där på. Men dhe som hafwa Läger-
stadh in i sielfwa kyrkian låta smijda hörniga Järnkors och slå 
på grafwen. Sombliga klippa kors af kläde och slå på kyrkio-
wäggan, eller under taket, där den döde ligger. En gäng för 
några åhr sedan begrof iag en oldrig Qvinna in uti kyrkian. 
När Ceremonien ändat war, språng den dödes man neder i graf-
wen, tog lijkkistan i fampn, och. wille icke dädan för än iag 
befalte klockaren kasta mull på honom, och låddes såsom wilie 
begrafwa honom tillijka medh sin hustru. Dhe som hafwa sin 
Lägerstadh i kyrkian, gifwa därföre 1 RD. till kyrkians up-
rättelse. När deras Renkalfwar dö, offra dhe en kalfhudh på 
Altaret under Prästens Fötter, och på Predikestolen wäl många, 
medh hufwudet, hornen och klöfwarna sammanhängiande, (hwilka 
dhe sijna Seiter fordom offrat hafwa) twifwels utan, at dhe där 
igenom en bätre lycka förwänta. 

*) I originalkonceptet: ›medh mindre dödzmålet icke skier om Sommaren 
och på en widt aflägen orth; då måste dhe begrafwa dem där dhe äre döde 
blefne, och Prästen kommandes om Winter tijdh op till dem, måste resa dijt, 
och holla lijkSermon — — 
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11. 

Om Lapparnas Frijerij. 
...... torijerijt går hoos Lapparna mächta long sampt till. Hvar till 

Föräldrarna sielfwa största orsaken ära, som häreffter be-
rättas skall. Ty såsom dhe Summum lus öfwer sina barn uti 
alt annat sig tillägna, så wilia dhe och om deras giftermål, så-
som dem behagar dispensera*). När då någon Lapp hafwer fattat 
Lust at gifta sig, förfogar han sig till den Pijgans Föräldrar, 
som han hafwer achtat at frija effter, eller, om dhe icke ära 
till, så till hennes Förmyndare (lawilka dhe såsom annat Folck, 
effter Föräldrarnas dödeliga afgångh af närmaste Schlächt uth-
wälia) hafwandes medh sig sin Fader, om han är i Lijfwet, en 
Bönman, sampt några andra, som och skola gynna godt i Sa-
ken. Där till medh förseer han sigh medh det bästa bränne-
wijn han få kan, till en kanna, twå eller trij. Bönemannen 
medh dhe andra sätter sig hoos wärden, eller den Swärfadern 
skall blifwa. Frijarens Fader står in wedh kåtadören, hållandes 
brännewijns Flaskan i handan, och skänker där uhr. Sielfwa 
Frijaren får intet komma in, utan måste stå uthe, lijkasåsom en 
dörewachtare eller hundh. Och hwar han okallat inkommer, 
skulle det räknas honom för ett grofft och näsewijst stycke, 
och torde han där igenom hela sitt Frijerij förlora. I medler 
tijdh förskickas dottern, som brudh skall warda uti Renskogen 
eller någen annan kåta, så at ingen af Gesterna henne må see. 
När då några gånger omdrukit är, begynner Bönemannen sitt 
tahl, och optäker Saken på det bästa sätt han kan. Här fåhr 
man höra ähre titlar som Bedlarens Fader gifwer Pigones Fader. 
Han kallar honom Stoorfader, som wore han en Patriarek; Ehre-
wyrdig Fader, bästa och yppersta Fader, högsta Fader, därhoos all-
tijdh brukandes knäböijande. Och om den konungzlige Titlen Maije-
stet wore dem Så bekandt, torde han wäll kalla honom Maijestetlig 

*1 I originalkonceptet: »så at en dotter aldrigh må inlåta sigh uthi nå-
got frijerij, utan föräldrarnas wettskap och wilia». 
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Fader. Detta hafwer iag sielf närwarande sedt och hördt. Så-
ledes går fuller till medh dhe Stormyndige Lappars Frijerij, men 
dhe andra måste ställa sig någet enfaldigare. Bönemannen fahr 
alt fort medh sin konstrijka Oration, doch ehuru högt han sig 
för den Vnga Frijaren bemöder och uthlåter, får han lijkwäl in-
tet annat till swars än kort neij. Så har och Bedlarens Fader 
dhe höga Titlar fåfängt förspilt. Wärdinnan, brudens Moder, 
kommer ochså effter in till dem, dricker lijka medh dhe andra 
af brännewijnet, som immerfort går omkring medh en bägare 
och Skedh uti, hwar medh dhe supa 3 på radh. Skall då något 
godt Swar falla, så skiutes det upp till nästkommande åhr, på 
hwilket äfwen så medh Frijerijet tillgår, som näst tillförende, 
och så bort åt. Är det nu så, at Fadren, Modren och hela 
Slächten (hwilka alla här måste hafwa sijna Vota) kunna öfwer-
talas, så lägger Pijgan sig där emot, låtz ingalunda wilia hafwa 
den tillbudna mannen, ehuru god han och wore. Men den 
arma Frijaren håller ändå fort upå, synnerligen om han förmär-
ker at Pijgan är rijk af Renar, och till dem godh lyka hafwer. 
Nu händer offta, at mången Lapp alldeles intet sinnat är, at 
öfwergifwa sin dotter den närwarande Frijaren: Men lijkwäl till 
at så offtare få pläga och fylla sig af hans brännewijn, uppehållar 
han honom medh fagra ordh det ena åhret effter det andra; så 
at Frijaren befinnandes sig wara bedragen, ändtl. måste fordra 
på betalning för sin gjorde omkostnad. Då är intet annat medell 
till, än at dhe iu måste till Tingz; där som Pijgones Fader blif-
wer fälter, efftersom saken är till, anten till hela eller halfwa 
kostnaden. Och är detta här hoos till at märkia, at såsom det 
brännewijnet, som första gången opgår, på Frijaren allena an-
kommer, förutan at få därföre någon betalning, altså om han 
effter undfångit neij, ändå will sin kostfrijheet bewijsa, må han 
då sielf stå sin skada. Men slår lyckan till, at han på sin be-
gäran omsijder når ett önskeligit Swar, då får man åter see 
på Pijgan en stoor ynka och sorg, at hon nu måste öfwer-
gifwa Fader och Moder, och komma i Mansens wåldh. Där 
leda henne Fader och broder, eller närmaste Skyldemän (om hon 
är orba) till copulation eller Wigning. Hon henger hufwudet 
neder, som skulle hon ledas i Slachthuuset. När Prästen wedh 
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Wigningen frågar: Will tu hafwa denna förstälta Persohn till 
din ächta maka? Då har hon intet ord i munnen, utan Släch-
ten Måste förmana henne till at swara och säija Ja; altså säger 
hon ochså, Ja, men så sachta, at det knapt af Prästen höras 
kan. Detta räknas henne lijkwäl för en blygsamheet och teckn 
till kyskt sinne. Men sädan hon är wigd, warder hon dristig 
nog, och låtz hålla myckit af sin man. 

Wijdh Lapparnas Frijerij är och detta till at weta, at för 
en Bedlaren får alldeles Ja, måste han strax wijsa fram, huru 
mycket Sölfwer och kläder, som han ärnar gifwa åt Fadern, Mo-
dern, Bröderna, Systerna och dhe närmaste af hennes Slächt; 
så at dhe icke skiämmas, at föreskrifwa honom, huru myckit 
hwar och en skall hafwa, proportionerandes Gåfworna effter Pij-
gans förmögenheet. Denna Oseden lade iag mig wäl i förstone 
myckit emot, men sädan iag mig därom nogare hade informe-
rat, lät iag förblifwat widh den gambla wanan: Eftersom den 
icke häller så lätteligen står till at afskafra, medan sådant alt 
sker hemligen emellan dem allena, förutan några främmandes 
öfwerwaru. Ty Frijaren får sin skada rundeligen igen förme-
delst dhe många Renar han medh sin Brudh bekommer. Men 
at en sådan Pijga, som ännu hoos sijna Föräldrar wistas, och 
under deras försorg och omwårdnad begrepen är, kan utaf sig 
sielf och utan något ärfwande blifwa förmögen på Renar, händer 
sig af det tillfället, at när ett Pijgebarn warder födt, och så 
snart det doop och Christendom fådt hafwer, då förähres henne 
af Föräldrarna en Renkalf, som är hoon, och skäres hennes 
märke uti hornen af samma kalf. Altså och den Qwinnan, som 
den första Tanden får see uti hennas mundh, hon måste ochså 
begåfwa henne medh en sådan kalf. Dessa Renkalfwar eller Waijor 
achta Föräldrarna uti dottrens späda åhr, och ändå så länge hon 
är ogiffter: såsom sina egna, och hwadh som dhe alstra kommer 
alt dottren till goda. Hwar af händer, at där lyckan är godh, 
dottren offta rijkare warder på Renar än sielfwa Föräldrarna. 
Sädan på bröllopzdagen (som eljest slätt nogh af löper, allenast 
medh en kanna brännewijn) bekommer hon af sina Föräldrar, 
bröder och Slächt till 1, 2, ia 3. Oxerenar af hwardera. Sidst 
tillökes och hennes Ägodelar af det arf, som henne effter För- 
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åldrarna tillfaller. Ty dhe gå i Arf äfwen effter Sweriges Landz-
lagh. För dessa orsaker skull hafwer iag intet wela stå emot 
dhe Gåfwor, som brudgummen gifwer sin Brudz Föräldrar, brö-
der och Slächt, emädan detta mehra synes wara en pietas och 
erkändsell emot det stoora beswär och omak, som Föräldrarna 
tillijka medh bröderna för hans Brudz Renar uttstådt hafwa. 
Och hwadh han på Slächten spenderar, redunderar på hånom 
sielf, förmedelst dhe Renar, som på hans hedersdagh dhe ho-
nom medh begåfwa. 

Lapparna observera och myckit grant Slächt linierna och 
Gradus Affinitatis et Consangvinitatis. Fördenskull dhe ochså 
aldrig frija uti dhe förbådne leder. Och där någen af lättfär-
dig öfwerdådigheet sådant sig understode, så gofwes dett af andra 
till känna. Hordoms Last och Lönskeläger höres icke heller 
offta hoos Lapparna, så at många ähr förlöpa, at intet oächta 
barn bäres fram till Christendomen. Doch när sådant under-
tijden händer, så tår fuller kånan, som det oächta barnet födt 
hafwer, intet wilia hafwa barnefadern till man, utan will heller 
gå för en hoora. 

12. 

Om deras Eehtenskap. 

Om Lapparnas Echtenskap infaller intet rätt myckit att säija. 
Allenast går där medh, hwarom till förene förmält är, myc-

kit gement och sparsamt till. Doch hålla dhe det ährligit och 
godt, som andre rätte Christne. Det säijes wäl, at dhe fordom 
skulle hollit sina hustrur Communes; hwilket kan och någor-
lunda troligt wara, efftersom hoos dem så wäl i detta, som alt 
annat då en stoor barbaries war. Mig är ochså berättat, at i 
min Antecessoris tijdh en mächta Grobianisk Sälle ifrån Luleå 
Mark skall hafwa kommit till gäst hoos en Torneå Lapp, som 
war en ährlig och tuchtig man med hela sitt huus, kunde läsa 
i book, och förde et Gudeligit Lefwarne, hwarföre han af Skalkar 
blef kallat Johan Biskop. Denna Grobianen när han om aftonen 
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wardt Fuller af brännewijn, trängde han sig tu l wärdens hustru, 
i mening at få liggia hoos henna. Och emädan där då medh 
tillstädes wore twå Fougdekarar, som bränwijnet sålde, kallade 
Ivan Biskop thern, och sade: Denna Mannen håller här elackt 
Frijerij och will liggia hoos min hustru: i som Cronones Månn 
åren, tager och binder honom. Hwar på de strax bundo honom 
fast widh ett trä, låtandes honom där ståå och frysa den gan-
ska Wijnternattn öfwer. Endtligen måste Grobianen lösa sig 
där ifrån, säijandes: wij hafwa en sådan sedh i Luleå Mark, at 
när en wänn kommer till oss, så låta wij honom liggia hoos 
wåra hustrur. Detta skrifwer iag af andras berättelse, där 
iag sielf i saken icke rätt otwifwelachtig kundskap hafwer. 
Menn Tornå och Kemi Lappar styggias helt och hållit widh 
sådan uxorum communione. Ja dhe Lappar som boo in emot 
Norige wid Teno Elf, ära sådana Zelotypi, at om en Qvinnos 
Person möter någen Mann på en wäg och dhe råka lite talas 
widh, så få the strax misstankar till dhem. Polygamia och 
divortium är ibland Lapparna aldrig hört wordet, hwarken i he-
dendomen eller sädan, uthan dhe hafwa altijdh lefwat uthi sitt 
Echtenskari ährligen och Christeligen. Dhe ära och i denna 
dagh myckit kära sin emellan, så att mannen kallar sin hustro 
medh hedersnampn: min kära, mitt hierta, min Maka etc. Är 
och någondera af dem siuk, rördh i Lemmarna, blind, halt, &c. 
så skiöter den andra sin maka det bästa han kan och förmår: 
tröster och läser för henne hwadh han weet utaf Gudz ordh : 
är Prästen för handen låter han kalla honom till den siuka, be-
der henne förmedelst Skriffternaåhl, bereda sig till den H. Natt-
wardsens annammande. Således betee dhe sig och emot alla 
fattiga och Tiggiare, ehoo dhe och wara kunde. Ilwarföre må man 
intet tänkia, som skulle dhe på yttersta stunden, och i dödz-
kampen sökia tröst hoos någon annan, än hoos Gudh allena. 
Intet hoos StoorJunkaren eller någon annan Afgudh, som fuller 
af mongen kan wara förbildat. Dhe weta icke heller af dhe 
framledne helgans tillbidiande. Seiterna hafwa dhe icke heller 
annarledes tillförende tiänt, än i werdzlig måtto, nembl. at dhe 
wille afwända det onda och förskaffa det goda. Men at iag må 
komma till det förra, så will iag något förmäla om barnaföder- 
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skor. En Qvinna hoos Lapparna, som går me sin börda, hafwer 
sin rätta tijdh, som hoos annat Folk. Kommer födzlan om Win-
teren upå, måste hon föda i kölden: oansedt dhe lijkwäl hafwa 
Eldh mitt i kåten, som doch till wärman intet stoor förslår. Och 
ehuru swårt det och är, så warder hon lijkwäl igenom Gudz 
tillhielp nådeligen förlossadh, och strax där effter dricker hon en 
god dryck af hwahl-fiskefett*), som dhe hämpta ifrån Noriget, och 
är så wederwärdigt at förtära, lijka såsom Siälespeck. Det war 
och en Laphustru, hwilken om kalla Winteren ensam stadder 
war på en långh wäg medh en stoor hoop af Renar och Borgare 
Godz. Så hände sig intet bätre än at födzlan henne upå wägen 
påkom. Men hon födde lijkwäl lyckeligen, ensam bärgade bar-
net och sig sielf, och kom samma natten i herberget hoos annat 
Folk. När dhe således barn fådt hafwa, opfostra dhe dem på 
bästa sättet dhe kunna, och bära där sorg före, at dem intet 
ondt må wederfaras. När dhe hafwa något lärdt läsa i book, 
eller elliest sina barna Lexor, hafwa dhe dem fram för Prästen 
till förhöör, hwarigenoni dhe så myckin större Lust fatta at 
lära små barn. Ty dhe holla det för ett synnerligit beröm, at 
ett barn kan stå för Prästen och läsa. Men här emot, så synes 
detta hoos dem straffwärdigt wara, at när ett Piltebarn warder 
sjukt, så gifwa dhe thy ett annat nampn än det i Christendomen 
fådt hafwer, hWilket lijkwäl sädan brukas för hans Tillnampn, 
och kan i slijkt anseende icke så stort wara till at förargas 
öfwer, effter dhe intet ondt mena där medh. 

Vti det näst föregånde stycket förmälte iag, at Lapparna 
skifta Arfwet effter Sweriges Landzlag; hwilket allena bör för-
stås om Löösören. Men fasta Ägor, såsom äre Träsk, eller annat 
Fiskerij och Landh, byta dhe intet: utan den Son eller dotter, 
som icke begifwer sig till Noriget, eller någen annan by och 
Lapm ark, eller eljest till at wräkas här och där i Landet, utan 
blifwer i sin Faders wistmark, den samma brukar och sin Fa-
ders ägor. Annars om det ligger öde, fåhr wäl en annan rätt 
till samma ort. 

*) 1 originalkonceptet: »fiskefett». 
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13. 

Om Lapparnas wäxt, Sinnelag och GåTwor. 
e-7° wäxten och anseendet are Lapparna mästandeles smått Folk: 

doch finnes och där iblandh medelmåttigt wäxta. Men 
monga stoora hittas där intet. Dhe hafwa gemenligen swart och 
sträfft håår, hwilket sig förorsakar af Röken, den dhe om Som-
maren till at fördrifwa mygg och ohyra, och om Winteren till 
at wärma sigh medh, stadigt wistas uti. Och hafwer iag aldrig 
ännu sedt rnehra än en Lapp medh dta håår. Vnder ögonen 
och af ansichtet ära dhe breda, medh torna kinder och longa 
hakar, så at deras Qwinfolk ifrån andra grant skiljas kunna, 
doch icke wanskapeligen. Dhe hafwa stoora hufwuden, röda 
och blöta ögon, där till medh ära dhe och kut- eller krokryggoga. 
Mästendeles ära dhe skårfwoga, effter dhe sig sällan twätta, och 
hufwudet intet rychta eller borsta. Kroppen är dem hehl hwij-
ter, och eljest Qvinfolken tämmelig wäl skapade, så at deras 
fägring icke så oäfwen wore, där dhe man hade lägenheet at 
holla sig uhr Röken. Så är detta Folket och hehl wijgt och lätt, 
och fast det småwäxt är, så finnes hoos dem lijkwäl en tämme-
ligh styrka och förleck, så och täligheet på resar, och durhafftig-
heet under arbete. Vthi Fruchtsamheet ära dhe alt annat Nord-
länskt Folk lijka, hafwandes därigenom deras Slächte tämme-
ligen förökat. Af förståndet ära dhe goda, till minnet starka, 
och uti all beställning kloka och illsluga, uti handel bedräge-
liga, men till at undfå eller befordra dhe fremmande eller re-
sande mykit benägne och williga. Dhe fattiga hysa dhe gärna, 
och dem hoos sig i helt, halft, fierde dels ähr, mera eller och 
mindre, effter förrådet och lägenheten uppehålla, och sädan med 
egna Renar tu l någon annan föra, effter man för den diupa Snön 
intet förmår at göra någen fotresa. Barnen hållas altijdh i skiä-
lig aga, och Föräldrarna där emot uti tillbörlig wördning och 
ähra, ja så, at när dhe åldriga warda låta dem Barnen aldrig 
wårdlösa, utan till döddagarna medh största åhåga underhålla 
och skiöta. Hustrorna finnas männerna lydiga, och männernå 
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dem åter kärliga, som till förene sagt är. Medh sijna Grannar 
lefwa dhe förtroligen och oprichtigt. Till Stöldh och Tiufwerij 
draga dhe en styggelse, och detta medh sådant Samwete, at om 
någen af en händelse blefwer warse, at en Will Ren eller annat 
diur, ware sig uti sin Grannas eller någon annars Snara, fast- 
nad är, så gifwer han densamma sådant straxt tillkänna, icke 
hafwandes Samwete det at fördölia. Om Lappiska Qvinnar är detta 
till wetandes, at största delen af dhe gambla intet kunna lijda 
eller tåla någon hastig rörelse, förandring eller förskräckelse, 
utan om dem någon förtörnar, medh ett wrångt eller ohöfwiskt 
ordh förargar, på dem pekar, härmar, henne hastigt omrörer, 
eller och om någon Eldgnista råkar flyga på henne; då blifwer 
hon såsom will, springer på den som där till orsaken är, rijfwer 
honom håret, slår medh Eldbrandarna, eller hwadh som i händer 
kommer, och fast där alldrig så heef man närwarande wore, har 
hon uti den ijfwern ingen försyn at wijsa sin blygd och hem-
ligheet. Medh ett ordh sagt: hon ställer sig såsom en liehl uhr-
sinnig Menniskia, som hon och i sanning det då är. 

14. 

Om Klädebonan. 'k Ila Lappar bruka ena handa klädebonat, såsom långa håsår, 
där både Strumpar och byxar sammanhängia, äfwen som 

dalekarle byxar, doch icke så wijda: långa Pälsar och kiortlar, 
som dem upå halfwa benet stå, och me ett bälte op skiörtade. 
Dessa kläder göras både af Walmar, Renskin och kläde. Af 
Walmar göras deras underbyxar och Sommar kiortlar: af Ren-
belingar åter öfwerbyxar, dem dhe föra alt neder i Skorna, och 
medh ett åthskillig trådigt VIlebandh, som hoos dem sielfwa 
wäfwit warder, tillhopa linda, så at där ingen Snö inkomma kan. 
Renskin Pälsar som dhe sielfwa bruka, ära inte så kåsteliga, 
som dhe här hoos oss säljes, utan af det gemensta slaget. Deras 
Walmars och klädes kiortlar ära något wijda, warandes nästan 
af samma maner som Finnekiortlar. Dhe Renskinpälsar, som dhe 

Si,. leyndsan. 'XVII. 3. 	 4 
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sielfwa bruka ära så trånga, at man medh mödo dem upå sig 
draga kan. En sådan Päske eller Päls bruka dhe mäst på Re-
sor och på Jacht. Han är warm om Winteren, men om Som-
maren kylar han. Ehwarest Lappen om Winteren kommer till 
nattherberge, drager han den af sig, wänder honom om, kött-
gålen uth, och håret in, breder honom öfwer natten uthe på 
Snön, om morgonen går han nakn uth, och drager honom på 
sig igen, intet hafwandes något annat plagg därinunder. Där 
medh är han hela dagen så warm, at han klagar öfwer Swetten. 
Dhe Muddar, som Lapparna göra, ära allestädes kunniga. Dem 
draga dhe, som före är sagt, sielfwa icke offta, utan för sälja 
bort. Sijna Qvinnor pryda dhe någet bätre, alt medh kläde, 
ehwadh färga det och är, för utan swart, den dhe intet wilia 
draga. Kjortlar hafwa dhe sijda, alt som Qvinfolken i Swerige: 
men Tröijan hänger i hoop medh kiortelen, besatt medh hwijta 
och förgylta Sölfwer Malior. Sädan hafwa dhe en bröstduuk 
all öfwer satt medh förgylt Sölfwer: thet binda dhe för bröstet, 
låtas dher medh wara nog granna och häfwa. Sådana kläder 
draga dhe om Marknadztijder alla dagar, och hemma på helge-
dagarna. Men dhe fattiga få intet så låta. Lapqvinfolken hafwa 
och alla långa byxar, äfwen som manfolken, hwilket skier för den 
diupa Snön skull, som dhe uti wada måste. Alla Skin- och 
andra kläder sy Qvinfolken och intet männerna. Andra Skräd-
dare eller Skinnare weta dhe intet af. 

15. 

Om Renarna, deras art och nyttigheter. 

vtaf Renar äre twenne slag, doch af en skapnad och lijka 
natur. itskilnan består därutinnan, at det ena är wildt, 

det andra tamdt. Till skapnan ära dhe nästan såsom hjortar, 
men icke heller så rana, utan något undersätzigare och gröfre. 
Hornen hafwa Oxe renarna mächta stoora, wijda och månggre-
nade: men Reenkoon, den Lappen kallar på sitt Språk Waija, 
har dem myckit smärre. Af färgan finnas dhe dels hwijtgrå, dels 
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muskgrå och tämmeligen ludna. Men wedh den tijden dhe 
Mila håren, så see dhe uth nästan hehl muska. Dhe ära twe-
klöfwade, och doch intet idissla; många gånger onskefulla, och 
lijkwäll finnes hoos dem ingen galla: allenast i stället för henne 
en lijten swart randh widh Leffren, hwilken icke heller af så-
dan bitterheet är, som eljest i gallan wara pläger. Alla åhr 
fälla dhe sina horn en gång, och in bätre Ren är, ju för han 
det gör. Men Waijan eller Renkoon behåller sina in till den 
tijden hon kalfwar, hwilket widh Philippi Jacobi tijdh sker. 
Och när dhe igenwäxa, då ära dhe i förstone hehl ludna. Deras 
kalfwar ära i förstone röd lätta, men emot lacobi tijdh fälla 
dhe håren, och få i stellet rätt hårfärgat håår. Dessa blifwa 
till en dehl widh den tijden slachtade, effter utaf deras Skin 
görs dhe fijnasta och grannasta Muddar eller Lappälssar. Men 
deras hudar, som bätre fram på hösten slachtas, warda till grofwa 
Pälsar tillredde. Men hwadh för ett nyttigt och ädelt Creatur 
som Benen är, står icke nogsampt at beskrifwa. Ty utaf honom 
hafwer Lappen sin Spijs och klädning, sin fordenskap och nä-
ring, och mångahanda huustarfwor. Är han lefwandes, så gif-
wer han Lappen både mjölk och Ost, och där hoos icke allenast 
är hehl betiänlig, utan och ganska snäller till alla Resors för-
rättande; där Lappen lijkwäl där emot icke af nöden har, at 
göra den allraringesta omkostnad på honom, hwarken medh Stall 
om Winteren, eller föda, utan hwar han kommer till natten, där 
ligger han under baran himmel, och sielf söker sig sin Spijs. 
Blifwer han slachtad, så är på honom icke det ringesta tillfin-
nandes, som •icke dugeligit är. Först och främst är köttet eij 
allenast äteligit, utan och så fett, skiönt och wälsmakande, som 
någonsin något kött wara kan. Vthi benen finnes en besynner-
lig godh märg, utaf hwilken Lapparna en sådan högtijdh göra, 
som wij af Ostror eller någen nykommen frucht. Vtaf Skinnet 
göras Muddar och Pälsar, utaf belingarna och hufwud-skinnet 
Håsar, Skoor och handskar, sampt alla tarfweliga Åketyg, och hwadh 
mehra till Remmar och annat slijkt betarfwas kan. Senorna 
brukas altijdh i stället för Trådh, så och at sammanfoga deras 
båtar och Äckior, hwilka hoos dem ära för Slädar. Medh hu-
den görs deras bästa handel, Skatt och alla Vthlagor. Benen 
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och hornen duga at göra Skeder och alla slagz bohagz tygh utaf, 
och medh ett ordt sagt: Reen är för Lappen fast kosteligare, äd- 
lare och gangneligare, än för annat Folk nånsin något diur på 
Jorden. Vthi snällheet hafwer Reen ochså den förmån fram 
för andra diur, at medh honom på en långh resa dageligen och 
ordinarie 10 å 15 mijl färdas kan. Men där man honom alle-
nast en dagh bruka wille, kunde man medh honom åka wäl 25 
eller 30 mijl. Till åkandet ära intet alla Renar duchtiga, dur-
achtige eller lijka snälle, utan allenast dhe, som där till artade 
och afrättade äre; men besynnerligen sådana som äre alstrade 
af en wildh han och tamder hoon. Lijtet för min barndoms 
tijdh hade en af Birklarne upå en slump fångat en hehl wildh 
Renkalf, den han widh lijfwet behölt, och till sin nytta till-
tämbde, så at han medh den samma upå en dagh allena 41 
mijl kiörde, hwilket eliest medh lagom åkande i 3 eller 4 dagz-
resor pläger absolveras. Men detta är där hoos tillachtandes, 
at medh ett sådant starkt körande på en dagh, blifwer Ren så 
fördärfwad, at han till löpande aldrig mehra dåger. Ty han 
hafwer då redan förtagit sig medh springande. 

Men hurusom Renarna skola wara aldra först handfånga, effter 
dhe i begynnelsen måtte want wilda, är till att efftertänkia. Hwar-
före aldenstundh inga Renar uti dhe Södre Länderna finnas, icke 
heller upå alla orter i Swerige, utan allenast i Norlandz kalla-
ste orter (: oansedt dhe och löpa uti Österbottens Bygdz wijda 
Skogar, doch icke långt Söder på : ) och Lappen allena och ingen 
annan hafwer dem tambda, altså tycker migh sanningen likast, 
at Lapparna widh deras antågh till Norlanden, hafwa till äfwen-
tyrs, upå Österbotten och dessa Nordiska orterna gripit några 
wilda Renkalfwar, och dem tama giordt; så at dhe utaf Gudz 
wälsignelse och godheet hafwa sädan under Menniskio händer 
begynt at fröas och förökas. At dessa tama Renar ära ett slag 
medh dhe wilda, och sädan alt fort blifwa i deras fölie; såsom 
Lapparna många sådana wilda fångit, som deras egit märke i 
öhrat burit. Sådan skier och, at när dhe blifwa någen Wild-
renkalf mächtig, låta dhe dem dija sina Waijor och således 
göra dem tama. Där till medh hafwa ochså wilda Renoxar 
(: Hirvas :) Tijdelag medh tama Waijor, huruwäl at deras Alster 
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medh några särdeles tekn framför dhe andra ödkände äre. Och 
när sådant Alster begynner artas, så blifwer där af dhe ypper-
ste kiörRenar som i Lapland finnas. Ja till fempte åhret 
hafwa Renarna deras wissa nampn: Såsom den Han är, heter 
på första åhret kalf eller Mees, andra åhret Orach, tridie Vuorsu, 
fierde .Kosott, fempte Nimiloppu, det är nampnlöös. Alt sedan 
kallas dhe snöpte Oxar, dhe andra Hirvas. Wäijorna hafwa i 
lijka måtto och deras nampn till en skilnad ifrån det andra kö-
net. Sijna kalfwar Snöpa dhe på det andra åhret, men dhe som 
någen myckenheet af dem hafwa, upå det tridie, fördenskull 
at halssen blifwer tiuk och stadig at draga, mädan han osnöp-
ter är. Detta snöpandet skier rätt snartt och behändigt, således: 
at Lappen tager sin Orach eller Vuorsu, binder honom, och om 
testiculos sweper en klut, och dän sådan söndertuggar, hwar 
medh Castratio förrättat är. Widh hwilket och så är till at 
achta, at Renarna där af alldrigh dö, emedan detta så lindrigt 
och snålt tillgår. Nu oansedt at en Lapp kan hafwa större eller 
mindre tahl af Renar, så får han lijkwäl öfwer hela hiorden 
eller hopen af Wäijorna intet bruka flera än som en Hirwas 
eller Tjur. Ty där dhe flera komma tillhopa under brunsten, 
återwända dhe intet at jaga hwarandra och stångas, in till dess 
dhe hafwa giordt af medh hwarandra. Fördenskull i fall pågen 
flera än en Hirwas hade, det och ibland förmögna för ofwan-
sagde orsakers skull hända kan, så måsta han dem bundna hålla, 
till dess brunsten förbij är. Och emädan at Reen, som tillfö-
rende sades, Gallöser är, så är det mächta underligit, at han så 
slåss och stångas kan. Förty en Peurach, som är en blanning 
af Wild och Tambd Reen, när han inte får springa så fort, som 
han sielf will, (: hwilket för den åkande myckit farligit är : 
då warder han onder, kastar sig om ( : det och snart skie kan, mädan 
på Renarna inga Skaklor brukas :) och medh klöfwarna klapper 
den åkande all omkring. Därföre när så händer, är nödigt, at 
man kastar sig kull, och sig till beskydd wänder opp bottnen 
af Tingestet, som man bunden sitter uti, så frampt man där utan 
skada afkomma will. Det samma är mig händt, at när iag en 
gång intet tillstadde Reen at springa efter sin wilia, wänder han. 
sig i hastigheet 'om, och mig, som då inte så snart hinte wäria 



54 	 TORDLEUS, BERÄTTELSE OM LAPMARCKERNA. 	 XVII. 3 

mig, gifwer ett slag, hwilket iag länge hade göra medh at låta 
plåstra. Genast låt iag Lappen, som min Förkörare war, taga 
Tömen, och föra honom effter sig, men han kunde ändå intet gifwa 
sig tillfredz, utan, effter han förhindrades at ränna, springer han på 
Lappen och några gånger slår honom uhr sin Pulka, den å den 
orten för Släda är. Men råkar man åter uth för en tröger och later 
Reen, så skall man inte förtretligare och slemmare Syssla kunna 
önska någon. Ty man måste slå, ropa, och arbeta sig både 
trötter och lamer på honom, och ändå intet få honom fram. At 
dessa bägge slagen af Renarna, nen] bl. wilda och Tama, warda 
uti Latinen i gemen och utan åtskilnad medh ett nampn betäk-
nade, i det dhe kallas öfwer hufwudet Rangifer, hwilket mig 
tycker wara sammansatt af Ferendo Rankas, det är, utaf det 
Tingestet, som hängies Reen om halssen, widh hwilket dhe andra 
åketygen häfftas, och brukas i stället för Lokor och Rankor. Ty 
upå denna Norländska bygden brukas sådan Åkedoon på hestar. 
Fördenskul kan iag ingen annan orsak där till finna, 'än den 
samma: At rychtet om Lapparnas fordenskap, hafwer giordt 
allenast dhe Tama Renarna hoos Latinerna bekandta, och altså af 
begynnelsen, utan twifwel, om några wilda ingen kundskap haftt. 

16. 

Om Lapparnas Reesor. 

1.....  apparna anställa inga långa Resar, utan allenast till Noriget, 
om Winteren medh körande, om Sommaren medh gående. 

Och då om dhe hafwa något medh sig till at föra, taga dhe sina 
Renar, och binda små byltor och sina små barn på båda sijdar 
om Ryggen af dem. Neder till Landzbygden resa dhe wäl och, 
sombliga om Winteren, och sombliga medh sijna håpar eller båtar om 
Sommaren. Ty Lapparna ära ett snålt Folk i Strömar och 
Forssar. Men det måsta dhe sig medh bemöda, är på Reeniach-
ten, på hwilken resa om Lappen ifrån sijna Saker så longt råkar 
komma, at han den natten inte tillbaka hinner, då binder han 
sin Ren till at äta, och gräfwer sig sielf i Snödrifwan, lijkasom 
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en Mullwada, där ligger han uti sin Päsk så warm, lijkasåsom 
uti det warmesta huus. Men hwar dhe på stora Fjäll råka uti 
Vhrwäder och Storm, så at dhe icke få see upp, eller weta sin 
wägh fram, då måste dhe blifwa på samma rum, läggia dhe sig 
fördennskull neder, låta Snön yra på sig wäl 1 eller 2 alnar 
djup, efftersom uhrwädret länge warar till. Det samma händer ofria 
wåra borgare, som öfwer dhe stora Fiellar till Norige och Wä-
ster siöön resa, at dhe under Snön så liggia måste. Men där en 
Lapp hade någet af en annan till at kräfwa, wore det intet 
mehra än en Tint eller 1/2  Stoop brännewijn, 1 Rixort, eller 
half RD fruchtar han intet at köra där effter 20. 30. ja wäl 
40 mijlar. 

17. 

Om Lapparnas Reen-Jacht. 

) i essa diur wanka uti Lapmarken, uembl: WillRenar, Röda 
g 	Räfwar af åtskilligt slag, Swarta, blå och hwijta Räfwar, 

som hoos oss kallas Fiellrackor, mädan dhe allenast på sådana 
orter stå till at finna, Mårdar, Ickornar, Lokattor, Wargar, Biör-
nar, Järfwar eller Fillfrass, och Bäffrar. Dessa sidste finnes 
allenast i Kemi Mark. Elgar hafwa där wäl fordom want, men 
nu intet mehra. Allenast fingo dhe uti Kemi Mark för 27 
åhr sädan 2 st. sädan ära dhe i Lapmarken aldrig sedda 
wordne. 

Nu will iag allenast förmäla om Reniachten, som effter 
orternas beskaffenheet och åhrsens tijder åtskilligt anställas. 
Förty dhe Lappar som bo widh Fiellerna, och i stället för 
handbogar, som dhe tillförende brukat, ( : dhem dhe och wäl än 
hafwa : ) nu hafwa försedt sig medh länga byssar, som föra stort 
lodh och skit-11a longt, hafwa ett fast annat maner at fånga Re-
nar, än som Skogz Lapparna, som närmare neder åth Landet 
wistas. Dhe fara på Fiällerna ganska longt, så at dhe upå en 
Resa ära öfwer 8, 9, ia och 10 weckor om Wintertijdh. När Lap-
pen då hafwer funnit på Renskocken, kryper han sachta fram 
på armarna och knään, förer bössan under bröstet, söker wärn 
af någen Sten eller Snöklimp, på det Renarna icke honom måtte 
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warse blifwa; och måste han hålla sig alt inunder wädret, at 
Renarna icke få lufften af honom. Kommer han då så när, at 
bössan kan hinna diuret, och träffar det anten i hiertat eller 
Rygbenet, så faller det strax, hwarupå han ändå sticker det 
samma medh sin långa knijf i hiertat. Straxt där effter flår han 
samma Been, läggiandes kiöttet uti Acchian. Sådan skyndar 
han sig effter den andra hopen som bortflydde: hwilken om han 
hinda kan, bär han sig åth som tillförende, och altså ganska 
dagen igenom, så länge han sijr skjuta. Han har och altijdh en 
annan medh sig i Sällskap, som Sakarna effterförer, medh hwil-
ken han då måste taga nattherbergett i bara wilda marken. Vpå 
en sådan Jacht, går hela byn gemenligen, understundan några 
Lappar allenast i sammanlag. När dhe uthiagat hafwa, byta 
dhe Rofwet secundum capita contrahentium. Men dhe Oskatt-
lagde hafwa ingen lått, utan allenast Skattelappar, medh mindre 
dem icke något af kiöttet för sitt Omack blifwer förunt. Skogz-
lapparna hafwa åter ett annat maner, at fånga Renar, förutan 
det at dhe undertijden hwar för sig råka träffa en eller annan. 
Ty widh Fastelagz tijdh om Winteren, då Snön nederfaller till 
5 Spithamas, eller och mehra, till 3 alnar djup, måste Renarna 
sanka sig tillhopa, och blifwa på ett wist ställe, där dhe kunna 
få sin födo, mädan dhe numehra intet orka at springa och wada 
uti den djupa Snön, så at Platzen som dhe således intagit, öfwer 
en hehl eller half mijl sig sträcker, efftersom Rendocken 
är stoor till. Lapparna wetta wäl at taga denna lägen-
heten i acht, så at när Snön, om dagen af Solenes wärma, och 
åter om nattn af fråst hafwer dragit Skara öfwer sig, och blif-
wit så starck, at han kan bära hunden och karlen på Skijdorna, 
strax laga dhe sig till wäx, sökia upp den orten, hwarest såsom 
Renarna sig förhålla, och för än dager är, gillra Snarar i tyst-
heet kring heela lägret på alla stijgar, där Renarna hafwa uth-
gådt at äta den hwijta mässan, som om Wintertijdh deras 
Spijs är. Detta läger kallas af dem Kiekero. När det dagas, 
släppa dhe hundarna in i lägret eller Kiekero, hwilka skråma 
Renarna där uth, at dhe ändtl. måste fastna i Snarorna. Men 
dhe som undankomma iaga hundarna och Lapparna effter. 
Och skola dhe intet för långt hinna, för en karlen är dem 
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medh Spjutet öfwer hufwudet. Een stark hundh allena dräper 
Reen, ty han bijter honom Strupen af. Såledas slachta dhe hela 
Renhopen, at icke en undanslippa kan, fast dhe än wore aldrig 
så många. Och är till at märkia, at när Lappen jagar effter dhe 
undanslupna Renar, brukar han handbogan j sin wänstra handh 
för en Staaf, mädan han renner hafwandes Pijlkoger på ryggen, 
äfven som Spiutet i den högra. Medh bågen skiuter han, när 
hundarna hafwa stält Reen, och doch icke till dödz bijtit, och 
han för ortens beskaffenheet skull icke kan hinna honom medh 
Spjutet: men kommer han så när, brukar han Spiutet. På nedre 
ändan af bogen och Spiutet är ett rundt tingest af trä medh 
Skinremar fästat i kors, at dhe uti rennandet icke skola gå för-
långt neder i Snön och farten förhindra. Om deras Skijdor är 
detta till at berätta: dhe uthsökia det skarpesta Granträ dhe finna 
i Skogen, som är swart och hårdt såsom een flijnta, där af göra 
dhe Skijdan, hwilken åfwan upå krusad är, men inunder slät, 
såsom glas, 10 eller 12 Spithamas lång. Denna smöria dhe 
för Elden e somoftast, at Skaren där på icke skal bijta och Skij-
dan förnöta. Denna sätta dhe på sin wänstra Foot, och en an-
nan gemen, som myckit stäkre och inte så haler är, och gemen-
ligen af björk giordh, på den högra. Medh denna senare skiu-
ter han på, och medh den andra, som myckit halare är, ränner 
han. Här medh far han lika som på Ijsläggor, och kan således 
göra en lång dagzresa. Ett annat sätt at fånga WillRenar hafwa 
Skogzlapparna i Brunstijden, som begynnes widh 5. Laurentij 
tijdh, och warar in till Michaelis. Förty när brunsten begynnes, 
då bär ihoop medh alla Rentiurar eller Hirwa,s, så många som 
i hela hopen ära, at stångas och slåss, så at dhe som twå kar-
lar stå på twå fötter och bulta hwarandra medh klöfwarna. Den 
som då starkast är, han körer alla dhe andra ifrån Waijhopen 
och fullföljer dem 1 eller 2 mijlar sin koos, och hwar han dem 
hinner, stångar han dem och således skiljer dem widh Waijorna: 
blifwer fördenskull han allena herre öfwer hiorden. Men sädan 
brunsten är öfwerstånden är denna Hirwas så mager och swul-
ten, at intet annat på honom är, än bara hudh och been. Ty han 
hela den tijden intet annat äter än bara Sandh, årkar näppeligen 
gå, där doch dhe andra bortkiörde Renar, som i medier tijdhintet 
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sådan Waijehoop hafwa hafft at syta, ära då som aldrafetast. 
Dessa Hirwas som således bortdrefne äre, fara omkring at sökia 
sig Waijor. Och effter detta diuret på den tijden om åhret är 
Salacissimum ; dy gier det sig rätt oförwäget och utan någen 
rädhoga ihop medh dhe Tambda Waijor. Lapparna märkiandes 
detta, ställa dhe swagasta Oxerenar iblandh Hiorden, som icke 
förmå jaga dhe wilda därifrån, hwarigenom dessa äntel. blifwa 
skutne, hwilket ochså är ett maner af Reeniacht. Annat sätt 
är åter detta, at sombliga Lappar gillra en Snara uti sin Hirwas 
horn; och när den wilda kommer och stångas medh honom, 
fastnar han uti•snaran, och måste altså medh den andra hängia 
tillhopa, till des Lappen, som då inte longt borta är, kommer 
och skiljer trätan. Än hafwa dhe ett wackert och konstigt på-
fundh, som dhe kalla Oordo. Dhe fördrifna Hirwas (: om 
hwilka förmält är : ) fara alt stilla omkring och sökia sig maka; 
fördenskull hafwa Lapparna Waijor, som särdeles där till tambde 
äre. Dem taga dhe medh sig, färdas så landet alt igenom, till 
dess dhe finna på, hwarsom dhe ofwansagde Renar wistas. 
Waijorna binda dhe uti ett hwitt smalt Snöre ( : såsom dhe och 
sielfwa hafwa en hwijt lärefftshatt på hufwudet, klädde uti Reen-
skin : ) och låta en gå något bätre fram för dhe andra. Waijon 
makar sig således sachteliga fram, i medhler tijdh rycker Lappen 
sachta på snöret, at han måtte stå stilla och äta, lijkasåsom wore 
alt säkert. Tå dhe wilda Hirwas blifwa det warse, springa dhe 
strax till, och så dhe dem skiuta. Doch brukas detta icke af 
alla Lappar, utan af dem allena, som där medh äre wane, och 
lust och lägenheet där till hafwa. Sidst hafwa FiällLapparna 
och en besynnerlig konst at förblinda dhe menlösa Oreaturen 
medh, den dhe kalla Wuomen; hwilkhn några kloka Lappar 
fordom brukat hafwa, men är hela Landet skadelig. Denna 
Wuomen anställes således: dhe upsetta höga Stakar i flaka 
och bara Fiällerna, där ingen Skog är, 1 eller 2 mijlar 
eller mera bredt. I förstone göra dhe något longt emellan. 
Sädan dhet lij der bätre fram, sätta dhe dem tätare, och på hwar 
staka något swart och grymt, at skräma Renarna me, på det 
dhe icke måtte gå uth emellan dem. Då det bär till flet 
rummet som skal wara något trängre, göra dhe lijka som en 



XVII. 3 	 OM LAPPARNAS REN-JACHT. 	 59 

högh Gärdzgårdh, där Reen icke öfwer springa kan. Sidst uti 
det trängste är ett bråttfall medh 5 trappar nedföre, warandes 
ombygd medh en högh stark Gårdh såsom ett Stacqvet, at intet 
Creatur där öfwer, eller emellan komma kan. När detta såle-
des bestält är, far Lappen kring alla Fiällar, och där han finner 
Reenhopar, räddar han dem sacka och makliga till den orten, 
där som hans Wuomen är. Då Renarna komma emellan dhe 
uttsatte Stakar, tåras dhe intet gå uth där emellan, ty dhe bära 
fahra för det swarta som upå dem hänger. Lappen medh sitt 
Folk håller sig alt efter, hafwandes gran acht där upå at Renarna 
icke måtte wända tillbakas igen. Han låter dem så sachtliga maka 
sig fram, och iblandh äta den hwijta måson, läggia sig nedh och 
hwijla, lijka såsom wore ingen farligheet på Färde, män när dhe 
komma till det trängre rummet, fåser han någet hårdare på 
dem, in till dess dhe äntligen nalkas det trängste, då han medh 
macht skyndar sig effter, och hufwudstupa körer dem utföre 
dhe besagde 5 Trapparna, hwarifrån dhe intet kunna komma up 
igen, utan måste så monga dhe äre falla Lappenom till Roof. 
Doch är detta mödosamma Jagandet sällan brukat wordet, och 
öder det, som sagt är, hela Renalstredt uhr Landet; hwarföre 
ochså, dhe som •medh sådant omgå, af andra Lappar mykit för-
hatade äre. 

Jag måste och här förmäla om den widskeppelse, som hoos 
Lapparna tillförende want hafwer, och hoos sombliga ännu 
(: ehuruwäl emot Prästernas stränga förbudh : ) finnes, hwilket 
dhe kalla Kieppi. Ty när Lappen har fådt en WildReen, Biörn 
eller annat diur, går han intet in i kåtan genom den rätta 
döran, där som Qvinfolken uth och ingå, utan har innerst i 
kåtan ett lijtet håål, där igenom han inkryper. Det hände sig 
och i dessa åhren, at en Lapfougde kom hoos en Lappisk läns-
man till herberge, hwilkens Son då äfwen hade skiutit en Reen. 
När denna kom till kåtan, wille han gärna krypa in genom dett 
bekandta hålet, men effter där låg en stoor Snödrifwa före; dy 
sprang.  han neder genom Rökhålett, som dhe hafwa öfwerst på 
Taket, hwaraf Fougden så förfärades, at han måtte blifwit dödh; 
ty han intet annat tänkte, än at sielfwa den onda kom därin. 
Ingen Qvinnos Person må gå på den wägen, på hwilken Will- 
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brådet är till bys fört. Så är och underlig Natur hoos Lapper-
skona, at dheras Qvinfolk intet kunna see Manfolken som ifrån 
Jacht komma, medh mindre at dhe dåna bort. 

18. 

Om Fisk- och Fogelfängenj. 

y taf dågeliga Foglar som tjäna till Menniskiones föda ära om 
Wintertijdh uti Lapmarken inga andra än Fiällrijpar, so 

stoora som en höna. Om Winteren ära dhe Snöhwijta, om Som-
maren grå, tämmeligen spaka, särdeles när det snögar, och goda 
till at fånga medh Snaror. När misswäxt neder i Landet är, 
wanka sådana Foglar myckit i Lapmarken, ia i sådan öfwerflödh, 
at dhe nästan betäckia marken hela 10, 12 mijlar sin koos, men 
när godh åhrs wäxt är, förswinna och dessa. Tiädrar finnas intet 
i Lappmarken, synnerligen där Fjäll äro. Lijkwäl flyga dhe om 
Wären uti Martio och April ifrån dhe stora Skogar, som på 
denna sijdan om Fjällen äre till Norige och ripas Oceani, där 
dhe sig swalka öfwer den heta Sommaren. Lapparna som uth-
märkt hafwa hwarest dhe mäst sitt tilhåld hafwa pläga, upgillra 
där Snaror och fånga dem. Dhe ära och så afwundzfulla, at 
dhe offta gå till rätta sig emellan om sådana Foglaställen. Af 
Roffoglar wanka dessa: korpar, Vglar, större och mindre, stora 
Falkar och Örnar, som spänna och upäta deras Renkalfwar 
och Fåhr. Det säges och, at en stoor Örn kan dräpa en 
Reen, förty han spänner sig fast uti halsan på honom, 
och medh wingarna fördärfwer ögonen, så at Reen ändtel: 
måste warda honom till byte. Men om Sommaren wanka 
uti Lapmarken nog Siöfoglar, såsom; Swanor, Giäss, Ändar af 
åtskillig slagh, knijpor, Swartor, Lomar större och mindre etc. 
Dessa fastna ofta på Näten, som dhe uthsatt hafwa. Ägg få dhe 
uti dhe hålkar, som dhe för Foglarna hafwa upsatt, såsom och 
eliest finna dem här och där i markene. Fiskar ära i L.apmar-
ken dessa: Giäddor, Sijk, små och stoor, Abbor, mört, harr, Rö-
ding uti Fiällträsken, äfwen sådan som uti den stoora Siön 
Wäter wankar. Laka och åhl är där medh, men dhe kunna 
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intet fiskia efter dem. Göös och Braxn få dhe ganska sällan. 
På Norresijdan om Fiällerna, där starka Elfwar ifrån Fiällerna 
till Norige falla, såsom Alten och Teno Elf, få Lapparna och 
något Lax, hwilken dhe skiära longz effter lijka som Remmar, 
och sådan hängian osaltadt uti ett huns. där wädrett fritt igenom 
blåser, och Solen intet kan skijna på. Sådan Lax kallas Stränge-
lax och smakar rätt wäl. Gudh hafwer och mildeligen ansedt 
Lapparna där medh, at när Fisken i det ena Träsket wänder igen 
at leka, så begynner han i det andra först upå, och så bortåth, 
så at dhe altijdh kunna hafwa färsk Fisk till at äta, och wäl 
hinna föra sin nootredskap ifrån det ena Träsket till det andra. 

19. 

Om Lapparnas Spijs. 

1.  apparnas bästa Spijs är Reen kiött, Märg, Tungor, Ost och Miölk. 
Dhe bästa ostar göras om Sommaren, höstost är intet så 

godh. Men höstemiölken låta dhe mäst uti byttor eller Ren-
maga, blanda där uti blå- eller kråkebär, och låta så frysat ihoop. 
Om Winteren wärma dhe det lijtet för Elden, skafwa där uti 
medh en Skedh, och så ätat. Köttet förtära dhe mästandeles 
myckit lijtit eller och aldeles osaltat. Dhe fattige kasta för Salt fiske-
galla uti kokekittelen. Om Wåren få dhe, som förbemält är, myckit 
af allahanda slagz Siöfogel, och deras ägg, hwilket alt kommer 
Lappen wäl till måtta, så at han om Sommaren ingen nödh 
lijder. Om Winteren åter förutan dhe Renar, som dhe sielfwa 
slachta, få dhe ochså WillRenar, hwar medh dhe sig den tijden 
öfwer utan någon nödh kunna uppehålla. Eliest ära Lapparna 
myckit förtärande. Dhe skiöta intet om hwadh till andra måhlet 
lemnas skall, allenast dhe få sin maga full. Min Laptolk, som 
doch sielf icke är en Lapp, reste en gång medh 3 vnga Lappar 
några dagar emellan 2 byar, och då maten begynte tryta för 
dem, lyckades sig så, at dhe fingo skjuta en WillRen. Den 
satte dhe strax till at kokas. Tålken åth en gång där af och 
lade sig, men dhe 3 Lapparna höllo på hela natten, sättiandes 
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den ena kittelen upå effter den andra, så att om morgonen utaf 
en hehl Reen intet mehra qvart war, änsom halssen, hufwudet, 
benen och fötterna. Det öfriga åto dhe altsam mans osaltat upp. 
En lijten och bukot Lapp hafwer iag kändt, som sielf för mig 
sagt hafwer, det han uti ett måhl ensam en stoor feet färsk 
Lax plägade opäta. Men däremot kunna Lapparna länge fasta 
och hungra när så °intränger, ja till en 4, 5, dagar. Dhe som 
så förmögna af dem ära, kiöpa Brödh, miöl och Salt af borger-
skapet, så myckit dhe hela åhret behöfwa; Ehuruwäl duc 
sådan Spijs myckit sparsampt förtära. Manfolken allena koka 
och laga maten, särdeles Been och Biörnkött, såsom wore 
Qvinfolken för deras naturlige fehl och swagheet skull, intet 
wärde sådant at handtera. 

20. 

Om Lapparnas Köpenskap. 

Ehuruwäl man gemenligen är i den meningen, som wore Lap-
parna alt för enfaldiga, och sådana som gärna låta fixera 

sig, så befinner man doch twert emot, at dhe uti sina handte-
ringar ära kloke nog; ja uti handel och wandel så bedrägelige, 
at man sig för dem grant achta skall. Få dhe man wetta hwadh 
l aln kläde kostar i Stockholm, så willia dhe hafwa det för 
samma prijs i Lapmarken. Dhe bedraga ochså mången medli 
falsk wicht, elacht Godz, slå watn på Torfisk, at han så myckit 
mehra wäga skall, tänia uth Renshudar. etc. Men i synnerheet 
ära dhe Norske stakare deras Listigheet underkastade. Ty när 
någon Been dör för Lappen, flår han honom och förer köttet 
till Norige, säger sig sielf hafwa honom slachtat, och får där-
före igen goda RD. och andra dugliga wahrur. Det samma bjuda 
dhe och wäl till medh alla andra som medh dem något hafwa 
at beställa. Kommer en vng Borgare först till Lapmarken, som 
icke är underwijst om deras Streck, han skall sannerligen intet 
myckit rosa marknaden. Ty Lappen uti Tornå och Kemi Mark 
handlar alt hemligen. Har han någet som dugeligit är, såsom 
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en Röd räf, Otter, Biörnhudh, Wargskin etc. det samma opbiu-
der han hembligen åt många, på det han å kiöpet gratis må få 
brennewijn hoos dem alla. Men sielfwa wahran har han intet 
niedh sig. Ändtl. måste en den få och dhe andra blifwa be-
dragna. Sombliga säija sigh hafwa något, och hafwa lik wäl in-
tet, allenast at narra af Borgaren brännewijn. Såsom för 2 åhr 
sädan hände, at då en vng köpswän begaf sig up till Lapmark-
naden, som hålles om Påhlmässan uti Ianuario, kom en fattig 
Lapp till honom, och sadhe sig hafwa Sumbel Skijn till sälla, 
det är en Waijehudh, som allenast kostar en Rixort. Borgaren 
tänkte det måtte wara någen kostelig Willwaru, effter dett så 
skiönt nampn hade, plägar för den skull Lappen i 4 dagar. Men 
när han kom till Lappens Skogzbodh och skulle besee det här-
liga skinnet; då war det intet annat än en Waijehudh. Således 
ära Lapparna fulla af sweck och illistigheet, och bedraga gärna 
där dhe finna någon enfaldig för sig. 

Lappiska handelen är så fatt, at Borgaren måste Oreditera 
honom första åhret så myckit, som han behöfwer, åhret där effter 
skall han betala. Och då måste köpmannen åter försträkia ho-
nom till nästkommande åhr, och altså åhr ifrån åhr, eljest kan 
han intet behålla honom uti handel medh sig. Detta omlöper så 
länge, till dess at Lappen antingen 'dör eller så kommer af sig, 
at han intet hafwer at betala medh, måste fördenskul köpmannen 
gå qvitt alt dhet som återstår. Vthi Rächningen fela Lapparna 
icke heller. Ty alldenstundh dhe intet kunna skrifwa, så hafwa 
dhe en karfstock, nästan sådan, som på källare brukas, där på 
uthskiära dhe så många wågor ( : är 1/2  RD. :) som dhe skyl-
dige äre, och sättia sitt bomärke där hoos. Det klyfwa dhe sä-
dan i twå dehlar, och få den ena dehlen åt borgaren, men den 
andra behålla dhe sielf. När det bär till at hålla Rächning, 
måste bägge delarna sammanfogas, och så många waijor som 
Lappen då hinder betala, så monga strek tälier han och af dessa 
delar. Dhe wahror som Borgerskapet föra op till Lapmarken, 
äre allahanda slagz färgat kläde, förutan swart, Walmar, Lärefft, 
Blaggarn, Flampa, Barkade hudar, Järnsmijde, byssor, Räftänger, 
Yxor, Smör, Miöl, Salt, brennewijn. etc, etc. för dessa bekomma 
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dhe igen, Renshudar, Biörnhudar, Wargskin, Mårdar, Varar, Bäff-
rar, Röda, swarta, blå, och hwijta Refwar, Torfisk. etc. etc. 

LOENBOMS edition innehåller slutligen ett kapitel. som saknas i den här 
avtryckta handskriften. 

XV. De Hospitalitate. Om Gästfriheten. 

Alle Lappar äro mägta Hospitales och gifmilde emot de 
främmande. Kommer tu l honom en känd eller okänd, så gifwer 
han mat, sådant han hafwa kan. Först en främmande kommer 
tu l honom, om hans måltids tid icke är så när, så tager han 
fram tort kjött, torr fisk, ost, mjölck etc. steker och wärmer det 
för elden, gifwer den resande äta. Det kalla de Alischo. När 
måltiden blifwer och kokningen kommer fram, så äro de alle 
delaktige. Hafwer han Brännewin, gifwer han med. Sina gamla 
Föräldrar akta de wäl och föda dem hos sig: Aldrig släppa dem 
ut på wägar tu l at wräkas. 

Fattiga hysa de gerna och hafwa dem hos sig några må-
nader, halft eller helt år. Sedan föra de honom tu l någon annan 
By med Renar, ty om Wintren kan ingen gjöra der någon fot-
resa, eller wada den djupa Snön. Eljes äro de ock bewågne, 
tu l at hjelpa alla wägfarande med Renar, såsom Borgare och 
andra. 
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48 h.1XII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN. 

6. Alundamålets formlära, av G. BERGMAN. 
2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM. 

XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN. 
49 h' XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN. 

XIII. 5. Till läran om n-omljudet, av E. WADHTEIN. 
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES. 

1894: 	(XIII. 1. 
I XIII. 7. 

51 b .1 XIII. 8. 
XIII. 9. 
XIII. 10. 

!XIII. 11. 
II. 3. 52 h. iBih' 1Bih. II. 4.  

Lidmål, av K. H. WALTMA 
Bohuslänska folkmålsdikter 
Om några svenska ord, av 
De östskand. folknamnen hos 
Kardegille. Av EVA WIGS 
Akcentueringens invärkan på 
Barbro Baners visbok. 
Per_Bralies visbok. 

N. 
samlade av FRANS Busex. 
AXEL KOCK. 
Jbrdanes, av L. F. LIFFLER. 

TRÖM. 
sv. vokalisation, av A. KOCK. 



/ 	 \ 1895: 53 h. Bih. I. 3. Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER. 
Xi. 1. Om folksagorna, av A. AHLSTRöM. 

54 h.lxI. 3.  Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXÅN, s. 5-100. 
55 h. XIV. 1 & 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON, 

s. 5-132 ock 1-34. 
1896: 56 h. X. 6. Personnamn fr. medeltiden, af M.F. LUNDGREN, s. 87-166. 

/XI. 2. Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND. 
XI. 5. Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN. 
XI. 6. Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN. 

57 h. XL 7. En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE. 

1 

 XL 8. Studier i svensk grammatik, av A. KOCK. 
XI. 9. Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG. 
X. 10. Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. KULLANDER. 

1897: 58 h.{XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXÅN, s. 101-278. 
XI, 4. Från Delsbo, av A. HJELMSTRÖM. 

59 h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av H. WESTIN. 
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER. 

1898: 61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRöM, s. 5-84. 
XV. 5. Hist, bidrag till svensk formlära, av A. KOCK. 

62 h.XV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, rd(d)stu. Av E. HELLQUIST. I 
XV. 7. Om folkets hushållning i Bollebygd, av A. E. 

63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN. 
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMUELE BREEN. 

1899: 65 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRöM, s. 85-212. 
XV. 1. Norska stev, saml. av R. STEFFEN. 

66 h. XV. 2. Jämtländska ortnamn, av J. NORDLANDER. 1 
XV. 8. Svenska etymologier, av A. KocK. 

67 h. XVII. 2. Om Lapparnas Lefwernes Förehållande, utaf 0. GRAAN. 
1900: 68 h. XV. 4. Pargasmålet, av J. THURMAN. 

69 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 309-372. 

70 h.{XVIII. 3. Skuttunge- ock Björklingemål, av E. GRIP. 
XVIII. 8. Skolpojks- ock studentslang, av R. BERG. 

1901: 
71 h. 
72 h. 

74 h. 

73 h. {XVIII. 

	

Bih. III. 	1. 	K. Bibliotekets visbok i 	16:o. 
3. J. Tornxi Berättelse om Lapmarckerna. 
6. Skuttungemålets ljudlära, av E. GRIP. 
9. Levnadsbeskrivning av G. ANDERSSON. 

2. 	Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, av E. MODIN, / s. 1-128. 

	

XIX. 3. 	Från Härjedalen, av S. ÖBERG. 

	

XIX. 4. 	När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast? 
Av R. NORRBY. 

	

i XIX. 5. 	Fåleberg. 	Av S. LAMPA. 


