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Asbjörnsen og Moe.
I januar maaned 1885 döde den europxisk berömte norske
eventyrsamler PETER CHRISTEN ASBJÖRNSEN. Hans gamle
ven og medarbejder JÖRGEN INGEBREKTSEN MOE blev allerede i vaaren 1881 smiket i graven.
ASBJÖRNSEN var födt i 1812, MOE i 1813. Begge var de
altsaa gamle nuend, og begge havde afsluttet sit livs literfflre
gjerning. MOE trak sig allerede tilbage fra literaturen for
nusten en menneskealder siden, og skjönt ASBJÖRNSEN lige
tu l det sidste vedblev at stelle med folkeeventyrene, var hans
arbejdskraft for image siden tilintetgjort af sygdom og hans
produktionsevne forbrugt. I de sidste ti aar havde han intet
nfflvnevxrdigt frembragt.
Sin bedste tid havde begge havt i slutningen af firtiaarene
og begyndelsen af femtierne. Dengang udfoldede deres produktion sig rigt og ejendommeligt, og de var toneangivende i
literaturen. De eventyr, de var begyndt at samle, havde fremkaldt en hel ny bevxgelse i den norske literatur og kunst, og
denne bevoegelse virkede i mange henseender tilbage paa dem
selv, klarede deres syn og befrugtede deres fantasi. De gav
stödet tul den nye bevtegelse som eventyrsamlere; dens tilbagevirkning gjorde dem til selvstxndige digtere.

ASBJÖRNSEN var sön af en liden haandvxrksmester i Kristiania, MOE af en bonde, der ejede en gaard paa det for sin
yndige natur bekjendte Ringerige. Begge var de altsaa udgaaet fra de dybere lag af befolkningen, og denne afstamning
var af stor betydning for deres literxre gjerning.
Sv. landsm. VII. 1.
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VII. 1
G
WELHAVEN, WERGELAND, CAM1LLA COLLETT, A. MUNCH
og de övrige betydeligere literxre personligheder i datiden var
allesammen hörn af embedsmoend fra oplysningsperioden. I
deres hjem var folketraditionerne ikke kommet udenfor barnekammerset og drengestuen. De oplyste forteldre betragtede
dem med det attende aarhundredes öjne; det var altsammen
hare overtro, smaglöshed og dum uvidenhed, som oplysningen
burde tilintetgjöre. Derfor havde deres hörn aldrig lffirt folketraditionerne at kjende, og da de som voksne paa grund af
romantikens xstetiske teorier begyndte at svxrme for folkedigtningen, havde de intet indtryk af, at der laa skatte
af denne art digtning gjemt i landbefolkningens trofaste
erindring.
I ASBJÖRNSENS og MOES hjem havde derimod folketraditionerne faaet gro frit; ingen fandt noget skadeligt i den underholdning, som eventyrene gav, og ingen tvivlede paa, at huldren,
nissen, nökken og alle sagnverdenens övrige fantastiske skikkelser virkelig eksisterede. De to vordende eventyrsamlere
var vokset op i daglig beröring med denne digtning og overtro,
og da de saa som voksne fik syn for traditionernes poetiske
og videnskabelige vmrdi, sad de inde med et i barndommen
erhvervet kjendskab og en gammel fortrolighed, som gjorde
det let for dem at trxnge helt ind i denne verden, der vedblev at vxre lukket for de andre.
Hvor lidet kjendt folkets digtning og overtro var i Norge,
för ASBJÖRNSEN og MOE begyndte sin samlervirksomhed, har
man i vore dage vanskeligt for at forestille sig. Enkelte trxk
fandtes optegnede i de bygdebeskrivelser, der var fremkommet
i sidste halvdel af forrige aarhundrede, og en i stoflig henseende gan ske righoldig samling Norske folkesag-n var i 1833
bleven udgivet af den som historiker bekjendte prxst ANDREAS
FAYE. Det var det hele. Eventyrene havde ingen taget notis
af, og selv folkeviserne var ikke bleven fremdraget. I 1840
udkom en samling af sange, folkeviser og stev i norske almuedialekter besörget af JÖRGEN MOE, men af virkelig folkepoesi
indeholder den sxrdeles lidet. Over halvparten af dens 46
nummere er dialektviser skrevne af forfattere udenfor bondestanden. Karakteristisk er ogsaa et svar, som HENRIK WERGELAND i 1840 gav FREDRIKA BREMER, da hun havde anmodet
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ham om at skaffe hende materialier til en skildring af det
norske folkeliv i by og bygd. Han svarer blandt andet, at
han slet ikke kjender noget til folkepoesien; han tror, at der
gives norsk folkepoesi, men han tör ikke swerge paa det, lige
saa lidt som han tör svxrge paa, at der gives aander(!).
Dengang dette blev sagt, havde imidlertid ASBJÖRNSEN
og MOE allerede i endel aar syslet med forarbejderne til en
samling eventyr. Aldeles uafhxngige af hinanden havde begge
omtrent samtidig begyndt at optegne de eventyr, de hörte.
ASBJÖRNSENS Xldste optegnelser er fra 1833; allerede aaret
efter begyndte antageligvis MOE. Den interesse, de som hörn
havde faaet for eventyrene, havde de bevaret, efterat de var
bleven studenter, og lffisningen af f'remmede eventyrsamlinger,
isxr brödrene GRIMMS Kinder- und hausmärchen, havde aabnet
deres blik for, at der her forelaa en betydningsfuld opgave
at löse.
Allerede i skoledagene havde de gjort hinandens bekjendtskab, idet de en tid lang lxste sammen til studenteksamen
under vejledning af en proast i MOES hjembygd. I 1830 blev
MOE student, i 1833 blev ASBJÖRNSEN det. Deres studier var
forskjellige; i flere aar var deres opholdssted det ogsaa, idet
ASBJÖRNSEN tog ud paa landsbygden som huslfflrer, medens
MOE blev i hovedstaden; men den Nlles interesse for folkedigtningen holdt dog bekjendtskabet vedlige, og de vekslede
jxvnlig breve med hinanden. I et af disse breve eller maaske
snarere under et sammentroef i Kristiania blev planen lagt'.
I det förste öjeblik skal der, ifölge ASBJöRNSENS mundtlige meddelelse til nffirvwrende skitses forfatter, have hersket
en smule tvivl om, paa hvilken maade eventyrene skulde meddeles offentligheden. Skulde man bearbejde dem, saaledes som
LUDWIG TIECK havde gjort i sine eventyr, eller skulde man
gjengive dem saa nöjagtig som muligt i den skikkelse, hvori
de blev fortalt? Det var to forskjellige grundanskuelser,
som brödes mod hinanden; den ene stöttede sig til romantikens
2estetiske doktriner, den anden til brödrene GRIMMS arbejde
paa dette felt. Heldigvis blev man snart enig om, at det var
1) ASBJÖRNSEN paastod selv, at MOE i 1836 havde bragt sagen paa
bane i et brev; men et saadant brev findes ikke i hans samling af breve
fra MOE, der forövrigt synes at vsere fuldstaendig.
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brödrene GRIMMS fremgangsniaade, man burde fölge, og dermed var foretagendets videnskabelige vxrdi sikret.
Men neppe var dette spörgsmaal afgjort, för en anden
vanskelighed meldte sig: i hvilken sprogform skulde eventyrene
meddeles? Mellem det norske skriftsprog og de dialekter,
hvori eventyrene levede paa folkets mund, fandtes der dengang en endnu större forskjel end nu omstunder. Skriftsproget
var rent dansk dengang — skulde man nu oversxtte eventyrene paa dansk, eller skulde man gjengive dem i den
dialekt, hvori man havde fundet dem? Ved en oversxttelse
tu l dansk vilde de tabe altfor meget af sin karakter, og paa
den anden side vilde en nöjagtig gjengivelse af dialekterne
efter datidens begreber stille dem udenfor den egentlige nationalliteratur. ASBJÖRNSEN og MOE valgte den under disse omstsendigheder eneste mulige udvej: de beholdt det almindelige
skriftsprog, men optog i dette i stor udstrxkning sxrlig norske
udtryk og vendinger.
Det princip, de herved fulgte, er bleven af stor betydning
for sprogudviklingen i Norge i den sidste menneskealder. De
gav stödet tu l skriftsprogets gradvise fornorskning, og en hel
del fremragende forfattere, f. eks. IBSEN, BJÖRNSON og LIE,
har senere fulgt den samme praksis, der har faaet sin teoretiske begrundelse i sprogforskeren K. KNUDSENS »dansk-norske
maalstrtev», som — i modsxtning tu l IVAR AASENS »norsk-norske
maalstrwv» — ikke vii erstatte det nugjx1dende skriftsprog
med et nyt lavet landsmaal, men udvikle sproget i national
retning med det bestaaende som udgangspunkt.
Det viste sig imidlertid, at gjennemförelsen af dette princip
ikke var saa ganske let, og der hengik endnu flere aar, inden
ASBJÖRNSEN og MOE havde erhvervet sig en sprogform og en
stil, der paa en fyldestgjörende maade bevarede det karakteristiske i eventyrfortwllernes sprog og fortsellemaade. Lettest
var det selvfölgelig for MOE, der som bondefödt stod folkedialekterne nfflrmere end den byfödte ASBJÖRNSEN, og han
blev derfor vistnok tidligere herre over formen end denne.
Ikke desto mindre var det dog ASBJÖRNSEN, der först
fremtraadte offentlig som gjenfortxller af norske folkeeventyr.
I Nor, en billedbog- for den norske ungdom (Kristiania 1838)
meddelte han nemlig nogle norske eventyr og sagn, der senere
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har faaet plads dels i den store hovedudgave af eventyrene,
dels i förste samling af Norske huldreeventyr og folkesag-n.
Der er her endnu adskillig usikkerhed i sprogbehandlingen.
Men fortsat indsamling og studium modnede i de fölgende
aar ASBJÖRNSEN saa vel som MOE, og da de endelig fire aar
efter begyndte paa det store ffellesforetagende, havde begge
— den ene ikke mindre end den anden -- erhvervet sig
fuldstwndigt herredömme baade over de sproglige og stilistiske
midler.
En smule modgang skulde selvfölgelig de to samlere möde
i begyndelsen. Man mödte deres plan med fordom og ligegyldighed, og deres foretagende karakteriseredes paa forhaand
som et meget barnagtigt og latterligt paafund, der ikke var
voksne mennesker vxrdigt. Subskriptionen gik meget trxgt,
saa trfegt, at den forlwgger, de först havde henvendt sig tu,
blev bange og trak sig tilbage, og det var ikke saa ganske
let at finde en ny.
Men denne modgang var kun af kort varighed. Neppe
var de förste hefter af samlingen udkommet, för kritiken baade
i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland hilsede foretagendet
som en betydningsfuld literxr begivenhed.
I hovedstadens a3stetiske kredse havde man dog en indvending at gjöre. I disse kredse beundrede man alt, som var
dansk, og man lagde derfor an paa ikke blot at skrive, men
endog at tale saa rent dansk som muligt. Efter deres opfatning var norsk ikke andet end en dansk dialekt, og det var
derfor meget simpelt og meget provinsielt at benytte sit modersmaal. Intet under, at man ikke kunde forsone sig med
alle disse »norvagismer», men fandt sproget altf'or lavtliggende
og smaglöst. WELHAVEN satte et ögenavn paa disse norskheder, den som Pestetiker og juridisk professor bekjendte
P. J. (JOLLE= lod sin misfornöjelse komme tilorde i en anmeldelse, og hans frue, den senere saa berömte forfatterinde
af Amtmandens dötre, paatog sig endog at vise de herrer ASBJÖRNSEN og MOE, hvorledes et eventyr egentlig burde fortxlles, idet hun i En vandring og et eventyr leverede et
»mönstereventyr)), hvori ethvert norsk sxrprxg var udvisket
indtil kjedsommelighed. De to udgivere var imidlertid altfor
sikre i sin sag tul at tage sig dette forsög paa at give dem
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en lektion synderlig nr, ja JÖRGEN MOE tillod sig endog at
gjöre nar af fru COLLETTS literxre destillat af eventyrene, idet
han med bredt lune skildrede En vandring og et eventyr,
sligt det erl.
Men bortseet fra disse formelle indvendinger modtoges
samlingen med udelt anerkjendelse. Det var, som om det
norske folkeliv og den nationale poesi pludselig var opdaget,
og en umaadelig begejstring for alt, som folkets var, bemxgtigede sig alle. Som en mand bröd hele forfatterskaren op
fra byens larmende prosa og svffirmede ud over landet, ud
blandt folket. Hele literaturen fyldtes af graneduft og fuglesang, af sommersol og elvesus, af bjeldeklang og lurlok. Nationale romancer, nationale fortTllinger og skildringer, nationale skuespil myldrede op i mfflngdevis. Som travle bier
svxrmede en hel del samlere og forskere omkring og gjorde en
rig höst pa de omraader, som ASBJöRNSEN og MOE ikke havde
berört. Den gamle nationale trxarkitektur blev studeret, LANDSTAD samlede en hel skat af gamle folkeviser, LINDEMANN af
folkemelodier, IVAR AASEN studerede det norske folkesprog
og gav os dets grammatik og dets leksikon, og vore malere
fordybede sig i studiet af den norske natur og den norske
landbefolkning, hvis typer de fremstillede i de maleriske nationaldragter, omstraalede af rögstuernes vakre lysvirkning.
I denne gunstige situation fortsatte ASBJöRNSEN og MOE
sit arbejde. Det förste bind af deres samling var udsolgt,
inden det andet var halvfwrdigt, og derfor ventede de med
fortsaettelsen, indtil de i 1851 kunde udgive hele samlingen
fxrdig i ny udgave, forsynet med en udförlig karakteristik af
eventyrene, besörget af MOE, og et vidlöftigt anmwrkningsapparat, der dels indeholdt varianter, dels oplysninger om
eventyrenes udbredelse hertillands og dels fortegnelser over
beslxgtede traditioner hos andre folk. Denne 2:den forögede
udgave af ASBJöRNSENS og MOES eventyrsamling (Kristiania
1852) er begge forfatteres hovedvxrk, og den er tillige det
betydeligste arbejde i den norske eventyrliteratur. Den er
senere udkommet i tre nye oplag (Kristiania 1866, 68 og 74)
og er bleven oversat paa svensk af HERMAN HÖRNER (Stock1)

JÖRGEN MOE, Samlede skrifter, Krist. 1877. II, side 200 o. fl.
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holm 1868, 2:dra upp!. 1874), paa tysk af FR. BRESEMANN
(Berlin 1847) og paa engelsk af G.W. DASENT (Edinburgh 1858).
En ny, mindre omfangsrig samling udgav ASBJöRNSEN
tyve aar efter med bidrag fra JÖRGEN MOES optegnelser (Kra
1871, 2:den udgave Kbh. 1876). Den kan betragtes som et
slags supplement til den store samling, fra hvilken den kun adskiller sig ved en djxrvere og mere pointeret fortgellemaade.

Med udgaven af 1852 var samarbejdet mellem ASBJöRNSEN
og MOE forbi.
Det var ikke nogen uenighed, der afbröd den fa3lles virksomhed. Om der end i dette som i alle andre venskaber af
og til kom lidt floke i garnet, vedblev de dog personlig at
staa i et godt forhold til hinanden. Aarsagen var ikke en
ydre, men en indre: det var udviklingen af deres individualiteter, som ganske naturlig förte dem i forskjellige retninger.
Af temperament var de i grunden höjst forskjellige.
MOES herskende egenskab var et fromt, barnligt sind.
Hans fölelsesliv prwgedes af en jxvn inderlighed, og hans
livssyn udmwrkede sig ved en barnlig optimisme, der slog sig
tilro med den tro, at , »alt förer til lykke og gavn for den
fromme og forstandige, til skade og fordxrvelse for den onde
og daarlige».
ASBJöRNSENS naturel udnuerkede sig derimod ved en bred
dj2ervlied, der tog verden, som den var, ved et dröjt og saftigt
humor, der forstod at finde og more sig over ethvert karakteristisk trxk, selv om det var aldrig saa plumpt, og ved en
sund virkelighedssands, der holdt sig til jorden og havde en
vis skrxk for alt swevende. Empirien var hans element og
realismen hans naturlige udtryksmaade; han foretrak iagttagelsen for spekulationen og det ligefremme utilslörede udtryk for alle poetiske omskrivningen
Paa grund af denne medfödte ulighed havde det vret
meget forskjellige aarsager, der havde bragt dem til at fordybe sig i eventyrdigtningen. MOES barnlige sind fölte sig
fortrinsvis tiltrukket af eventyrets naive livsbetragtning, hvis
tro paa det godes endelige sejr faldt fuldstxndig sammen med
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hans egen optimisme. Da han i en liden opsats skal forklare,
hvori eventyrenes vwrd bestaar, fremheever han netop den barnlige »betragtning af livet» som deres bedste egenskab. AsBJÖRNSEN derimod fölte sig iswr tiltrukket af eventyrets pointerede djservhed, af denne friske uforblommede lystighed, der
gaar lige lös paa tingen og neevner den ved navn, hvor »slem»
den end er. Karakteristisk i denne henseende er de to samleres forhold tu l de saakaldte narrationes lubriew. MOE
interesserer sig ikke for dem; efter hans mening viser de kun,
»hvor fordxrvet det naturlige menneskehjerte er, som glxder
sig i at opfinde slige feele digtninge tu l morskab for sig selv
og andre». ASBJÖRNSEN er derimod ikke saa snever i sit syn;
han optegner dem, han trxffer paa, og omgaaes i lang tid
med den plan at udgive en samling af dem, hvorpaa han paa
sine gamle dage meddeler pröver (i förste bind af Kev7rtadta).
Denne ulighed mellem de to samleres naturel havde ogsaa
aabenbaret sig i de studier, de dyrkede ved siden af eventyrstudiet, og disse studier havde igjen bidraget tul at gjöre
uligheden större. I kristendommen fandt nemlig MOE den
samme livsbetragtning som i eventyret, og han blev derfor
teolog, medens ASBJÖRNSENS empiristiske anlag drog hani
mod naturvidenskaberne og gjorde ham tu l zoolog.
De zoologiske og de folketraditionelle studier forligtes
godt med hinanden. Medens ASBJÖRNSEN endnu holdt paa
med eventyrsamlingen, udgav han en hel del naturvid.enskabelige skrifter, dels en stor lffirebog i zoologi, dels mindre monografier.
Hos MOE derimod blev folkloristen meget snart opslugt af
teologen. Da han i 1853 var bleven udneevnt tu l proest i Sigdal
ved Kröderen, opgav han folkedigtningen fuldstxndig og overlod hele det materiale, han havde indsamlet, tu l ASBJÖRNSEN.
Resten af hans liv var helt optaget af gejstlig virksomhed, og
dets eneste rneerkepunkter er en rwkke udn2evnelser og forflyttelser, der ender med, at han i 1875 bliver biskop i Kristianssands stift, en stilling han tog afsked fra kort för sin död.
Ogsaa ASBJÖRNSEN var vistnok — af ökonomiske aarsager
— nödt tu l at trxde i statens tjeneste. 11860 modtog han ansxttelse som forstmester efter i et par aar at have studeret
forstvxsen i Tyskland og Österrige, og i 1865 blev han efter
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en ny studierejse i udlandet stulet i spidsen for de offentlige
undersögelser og foranstaltninger til torvdriftens fremme, hvilket embede han indehavde, iudtil han i 1876 tog afsked fra
statens tjeneste. I disse aar udfoldede han en omfangsrig
forfattervirksomhed i praktisk-ökonomisk retning. Men folkedigtningen vedblev dog at veere hans livs hovedbeskjxftigelse.
Allerede medens de arbejdede sammen paa den store
eventyrsamling, havde imidlertid deres naturels forskjellighed
aabenbaret sig paa en sffirdeles karakteristisk maade i den
literxre virksomhed, de liver for sig udfoldede.
Ligefra sin ungdom havde MOE skrevet lyriske digte. I
1850 udgav han en liden digtsamling, i 1855 udkom en ny, endnu
mindre samling bestaaende udelukkende af religiöse digte. Begge
samlinger findes nu forenede og forögede med en del forhen
utrykte digte i förste bind af hans Samlede skrifter. Som
lyriker var MOE ikke i besiddelse af nogen kraftig og udprwget selvstxndighed. Det varede lsenge, inden han slap sine
forbilleder, og adskillige af hans digte röber stxrk paavirkning, först af CHRISTIAN WINTHER, siden af WELHAVEN. Kun
i sine blöde og yndige naturskildringer og i en rsekke digte,
der behandler den norske landbefolknings enkle liv og primitive txnkeseet, samt i en liden samling börnehistorier heever
han sig til at vxre en digter af fremragende rang. Hans
sidste, religiöse, digte udmeerker sig ved inderlighed i fölelsen,
men plettes af en fremtrffldende tilböjelighed for det allegoriske og symbolske.
Med forkjeerlighed behandler han norske folknagn og norsk
folketro. Ligesom WELHAVEN gjengiver han disse traditioner i
den dengang saa yndede rornanceform. Det princip for folketraditionernes gjengivelse, som han havde vteret med paa at
fastslaa, gjennemföre og h2vde paa eventyrenes omraade, opgav han altsaa ligeoverfor sagnene. For ham var disse kim
stol til digterisk behandling, ikke menneskelige aktstykker,
der baade fra indholdets og formens side var karakteristiske
udslag af et ejendommeligt kulturtrin.
ASBJÖRNSEN derimod blev ogsaa ligeoverfor sagnene sit
princip tro. Medens kunstpoesien ansaa det for sin opgave
at omdigte dem, satte han sin xre i at gjengive dem saa nöjagtig som muligt. Det er gjennemförelsen af dette princip,
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vi skylder de to fortrxffelige samlinger Norske huldreeventyr
og folkesag-n (Kristiania 1845-48).
Det er saa godt som udelukkende de saakaldte naturmytiske sagn, samlingerne indeholder. Alle disse levninger af
gammel hedensk mytologi, der i form af overtro endnu sidder
indgroet i landbefolkningens bevidsthed, har han samlet. Endel
af indholdet er hentet fra hans födeby, det meste fra de omliggende distrikter, men endel ogsaa fra fjernere egne af landet.
Ofte er beretningen meget ubetydelig; den drejer sig kun om,
at den eller den person engang har seet huldren eller truffet
nissen o. s. v., men det er dog altsammen karakteristiske bidrag
tu l folkets psykologi og folketraditionernes historie.
Det er imidlertid ikke noget videnskabeligt arbejde, AsBJÖRNSEN har lagt an paa at levere. Samlingerne var beregnet
paa det store publikum, og paa dette har de ogsaa udövet en
stEerk tiltmkning. Ikke mindre end tre oplag er i aarenes
löb bleven udsolgt 1, og en hel del af indholdet er gjennem
lwseböger og antologier bleven folkelauning over det hele
land.
Denne popularitet har »huldreeventyrene» fornemmelig opnaaet paa grund af den ligesaa ejendommelige som tiltalende
maade, hvorpaa ASBJÖRNSEN sammenbandt de forskjellige traditioner. Ogsaa han optraadte her som selvstwndig forfatter;
men istedetfor at omdigte selve sagnene digtede han kun en
ramme om dem.
Paa denne ide var han bleven bragt af CROFTON CROKERS
Fairy legenddi and traditions of the South of Ireland (London
1825), som han havde ked at kjende i brödrene GRIMMS oversxttelse (Irische elfenmärchen, Leipzig 1826). I et par af disse
irske alfeeventyr lxgger nemlig CROFTON CROKER sagnet i
en folkelig fortaellers mund og indleder det da med en skildring af fortxllerens person og af de omstxndigheder, hvorunder han meddeler sagnet. Denne fremgangsmaade valgte
ogsaa ASBJÖRNSEN. Hvad den irske fortxller lejlighedsvis
havde vret inde paa, gjennemförte han konsekvent.
I) 2:den forögede udgave 1859-66 med en indledning om forteellemaaden af sagn; 3:die udgave 1870, omhyggelig gjennemgaaet og
forbedret i sproglig henseende.
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Det fortrolige kjendskab tul naturen, han havde erhvervet
sig som jmger, fisker og naturkyndig, de oplevelser, hans strejftog i skov og mark havde beriget ham med, de folketyper,
han paa disse strejftog havde truffet og iagttaget — det var
det forraad, hvorfra han hentede stoffet tu l de prxgtige naturog folkelivsbilleder, han slyngede rundt om traditionerne.
Romantikens opfatning af sagnene herskede dengang
endnu i Norges literxre kredse. Man troede, at overleveringerne var »naturfxnomenerne, saaledes som disse udprxges og
personifieeres i folkets naivpoetiske opfatning», som ANDREAS
MUNCH udtrykte sig i en anmeldelse af »huldreeventyrene»;
ja man gik endog saa vidt, at man opfattede de overnaturlige
vxsener som personifikationer af landskabet og talte om »det
landskabeliges mxgtige overgriben i kredsen af folketroens
skikkelser» (WELHAvEN). Det var med andre ord den Sekellingsk-Steffenske natursymbolik, der endnu gik igjen mellem
firtiaarenes norske forfattere.
Fra först af hyldede ogsaa ASBJÖRNSEN denne here, og
hans förste »huldreeventyr» maa derfor karakteriseres som
forsög paa at give de traditioner, der meddeles, en natursymbolsk fortolkning i poetisk form. Derfor spiller naturskildringen
en meget fremtrxdende rolle, medens menneskeskildringen er
temmelig underordnet.
Men jo mere ASBJÖRNSEN fordybede sig i overtroen, og
jo grundigere han lxrte det standpunkt at kjende, hvortil det
videnskabelige studium af folketraditionerne dengang var naaet,
desto mere fjernede han sig fra denne opfatning.
Den natursymbolske fortolkning af sagn og myter havde
jo dengang allerede levet sine bedste dage i natursymbolikens
moderland, Tyskland. Det var forbeholdt et mere fremskredet
stadium af mytestudiet ad komparativ vej at studere mytologiernes oprindelse i urtidens naturmyter. Forelöbig var
inytologien blot gledet ud af naturfilosofernes hxnder og over
i de germaniske filologers. SCHELLING og STEFFENS var bleven aflöst af JACOB GRIMM og hans elever. Den betragtningsmaade af folketraditionerne som levninger af gamle myter,
der ligger tu l grund for GRIMMS Deutsche mythologie, udelukkede vistnok ikke natursymboliken fra mytologien; men
den viste den bort fra sagnene, idet den natursymbolske be-
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tragtning erklxredes uskikket tu l at forklare disses liv i den
nulevende almues forestillingskreds.
Denne forskning aabnede ASEJÖRNSENs öjne for natursymbolikens uholdbarhed, og samtidig fik han öjnene mere og
mere °p for det antropomorfistiske element i overtroen. Ikke
naturen, men mennesket var traditionernes baggrund, og derfor begyndte folkelivsskildringen at spille en stadig mere fremtraadende rolle i de senere huldreeventyr. Natursymboliken
havde gjort ham tu l landskabsmaler, antropomorfisrnen gjorde
ham tu l figurmaler 1.
De billeder, han paa denne maade har givet, indtager en
meget höj rang i den norske literatur. Specielt staar de bedste af folkelivsbillederne uovertruffet ved den djaervlied, hvormed de forskjellige typer er karakteriseret. N2est folkeeventyrene er huldreeventyrene ASBJÖRNSENs störste litenere bedrift.
Den norske literatur skylder da disse to mwnd meget.
De har begge övet en indgribende indflydelse paa den samtidige literaturs udvikling, og paa folketraditionernes omraade
har deres virksomhed vxret banebrydende. Endnu er der
selvfölgelig meget at udrette paa dette ornraade. Indsamlingen
af stof er endnu i fuld gang, og den videnskabelige bearbejdelse er neppe begyndt; men i begge henseender har de gjort
det förste store skridt, og de samlinger, de har efterladt, vii
lette deres efterfölgere at tage det nxste.
1) Pladsen tillader mig ikke na3rmere at paavise denne interessante
udvikling; men jeg har leveret paavisningen i en afhanclling om »Asbjörnsen og huldreeventyret» i min bog Norske forfattere (Kbh. 1883).

HENRIK JIEGER.

Svend Grundtvig.
SVEND HERSLEB GRUNDTVIG var andra sonen af den bekante
N. F. S. GRUNDTVIG — prästen, folktalaren, historieskrifvaren,
skalden ock bokmalen — ock hans första hustru, född BLICFIER.
Det var i Kristianshavn, där fadren då var kapellan vid Frelserens kirke, han föddes den 9:e september 1824; hans lifs gossock ynglingaår inföll() således låder det märkligaste skedet af
hans fars värksamhet. Han uppväxte i en luftkrets af psalm,
nordisk sång ock nordisk saga ock kunde ej annat än därunder
mottaga intryck, som blefvo bestämmande för hela hans andliga riktning; likväl, om han af sin far hade hänförelsen i arf,
var det kritiska sinnet hufvudsakligen hans eget förvärf. I
blott liten mån var det något påbrå från författaren till Nordisk mythologi, där det formligen utsades, att »det för oss
gör litet eller intet till saken, kvad som föresväfvat mytsmeden, om blott kvad vi inlägga i myten är godt att gömma
ock ligger bekvämt däri» — en uppfattning mot hvilken SVEND
GRUNDTVIGS hela värksamhet till en god del förhåller sig som
en gensaga.
Hans första uppfostran var ett vågstycke af fadren, om
också sonen i fortgången af sin bana gaf den rätt; knappt
hade det med en mindre sund ock viljekraftig natur än hans
lyckats att med Smmundseddan, med kämpavisor ock SAxo o. s.
v. grundlägga en vetenskapsmans bildning, ock då har icke blifvit
nämd den tidiga litterära alstring, åt hvilken SVEND GRUNDTVIG öfverlemnade sig — han var litteratör, förrän han blef
student — ock som fadren befordrade. Fadren handledde själf
sina söners studier; men i isländskan fick SVEND redan som
gosse särskild undervisning. Läraren var AN SIGUR6SON,
sedermera jämte lärjungen utgifvare af Islenok fornkvaäi (1-3.
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1854-59). Grekiska lärde han före latinet, ock sin stora
kännedom af engelska språket grundlade han redan under
umgänget med sin käraste barndomsvän, en son till engelska
legationssekreteraren i Köpenhamn.
»Gamle GRUNDTVIG» — uttrycket var gängse i Danmark
— hade 1839 förvärfvat sig en handskrifven samling danska
folkvisor från 1656. Bekantskapen med denna handskrift blef
ödesdiger för SVEND. Han jämförde dess innehåll med motsvarande nummer i ABRAHAMSONS, NYERUPS ock RAHBEKS
samling, hvilken man dittils satt mycket högt, både hvad omfattning ock noggrannhet angick; men GRUNDTVIG fann snart,
att åtskilligt var att tillägga till den. Han gick vidare ock
jämförde dess texter med dem i de ännu behållna handskrifter,
de tre utgifvarne skattat, ock upptäckte i de förra allt flere
brister: en del visor hade de förbigått, af andra hade de icke
medtagit äldre ock viktiga uppteckningar, andra voro godtyckligt hopfogade, de flesta »förbättrade» i den tids smak, då
de utgåfvos. Under detta sysslande upprann ock mognade
hos SVEND GRUNDTVIG beslutet att egna sig åt studiet af folkvisorna; de blefvo, enligt hans egna ord', utgångs- ock medelpunkten för alla hans studier ock intressen; trots krigstjänst,
lärareåligganden, språkstudier m. m. släppte han dem aldrig.
Hans först utgifna arbete på det område, han hädanefter
ämnade sig odla, kom emellertid icke att gälla de danska
folkvisorna, utan de engelsk-skotska, af hvilka han 1842 utgaf
10 nr (hela samlingen kom att innehålla 50) i dansk öfversättning. Sommaren året därpå fick han göra fadren sällskap till
England, där han ytterligare gjorde sig bekant med landets
ballader, detta äfven med en del af dem, som fanns i bibliotekens handskrifter, såsom bland andra biskop PERCY'S berömda
foliohandskrift. 1846 kunde han öka sin samling öfversatta
ballader med ytterligare två häften. Efter den engelska resan
hade han sin uppgift så klar för sig, att han 2 kunde förorda
en ny upplaga af Danmarks Kffimpeviser ock utfärda en offentlig uppmaning till upptecknande af ännu i muntlig öfverlemning
befintliga visor.
1 själfbiografiska data till promotions-programmet i Uppsala
1877.

1 Dansk folkeblad 1843: dec. ock 1844: jan.
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Han vädjade icke förgäfves till sina landsmäns fosterlandskärlek. Bidrag började snart inflyta, ock då han 1854 lät
utgå ett nytt upprop, som gällde äfven annat slags folklore
än visor, ökades hans samlingar till den grad, att det behöfdes hela hans samlareenergi ock systemsinne för att ordna
dem. Det var ur dem som ej blott Danmarks gamle folkeviser,
till betydlig del, utgingo, utan ock Gamle danske minder (1-3.
1854-61) samt Danske folkeeventyr (1, 2. 1876-78; den tillämnade tredje delen uteblef tyvärr).
Hans studiebana hade, som vi nämde, icke varit schablonmässig eller enligt äldre föreställningssätt »legitim»; först sent
(1846) blef han student, ock han var redan en mognad man,
då han anmälde sig till magisterkonferens i nordisk filologi
(1860). Han, som sedan blef en af universitetets prydnader,
lär hafva rönt svårigheter vid inträdet inom dess lärarekrets,
äfvensom en filosof, då GRUNDTVIG, som endast (1847) aflagt
första delen af an den eksamen, på grund af utvärkad tillåtelse
undergick särskildt prof i hans vetenskap, skall hafva mot honom
visat en själfutnämd öfverlägsenhet, som icke kändes mindre
sårande därför att den nu förefaller komisk. Visorna hade
upptagit GRUNDTVIG allt för mycket, för att han skulle kunnat
blifva en examenshjälte, visorna ock kriget. I april 1848 ställde
han sig nämligen jämte sin broder JOHAN som soldat i ledet ock
deltog sedan i hela fälttåget mot upprorsmannen från Holstein.
Han var bland annat med i det allvarsamma slaget vid Isted ock
avancerade efter hand till löjtnant. Äfven af sin krigstjänst
förstod han draga fördel för sina -folkloristiska intressen, ock
antecknaren hörde honom själf omtala, att han lärde, då han
åhörde soldaternas berättelser vid bivuakeldarne. Eljest lär han
icke brukat nämna något om sina upplefvanden under kriget.
Att han varit en tapper man, lir säkert; han var det redan i
egenskap af bildad man — en bildad man är aldrig feg, enligt
en anmärkning af BULWER - ock personligt för honom kommo
därtill hans friska, hurtiga väsende, den sinnets ock kroppens
spänstighet, som hans lif sedermera såsom en stillasittande
lärd icke tog öfver. För öfrigt interfolierades hans litterära
ock vetenskapliga sysslande ännu en tid med militärisk tjänstgöring, ock till ock med sedan han (1863) blifvit anställd vid
universitetet, var han i 6 månader bataljonskommendör vid
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exercisskolan i Köpenhamn. Intill 1879 kvarstod han som
kapten i reserven.
Angående folkvisornas ursprung har man haft bland andra
den meningen, att de skulle vara ett slags naturalster,
eller åtminstone den, att de utgått från människor, som, lefvande sin mesta tid i det gröna, läto »naturen», skogen, dalen
m. m. ock icke ett mera eller mindre förkonstladt lif i människosamhällena förläna dem den poetiska ingifvelsen, ock i
enlighet med denna mening har en liten samling folkvisor af
så sent år som 1878 fått titeln Från berg och dal. Antecknaren har något sysselsatt sig med folkvisor ock tämligen ofta
vistats i skogsbygder, men aldrig har han »i skogen» hört
någon gammal visa sjungas; ock om t. ex. de tyrolska melodierna
lämpa sig för att jodlas fram bland bärgen, tror han, att de
nordiska icke mycket kunna göra sig gällande i det fria.
Enligt FELIX LIEBRECHT ock lektor LINDER åter hade GRUNDTVIG om folkvisorna »den bestämda åsikten, att de icke äro diktade af allmogen, utan i de höga loften ock i jungfruburarne,
bland väpnade riddare ock svenner, bland guldsmyckade jungfrur ock mör»; men så vidt vi kunna se, skulle GRUNDTVIG
hvarken gått in på den förra eller uteslutande på den senare
förklaringen.
Under rubriken »folkvisor» har man hopfört till uppkomsttid ock uppkomstort, till art ock väsende, betydenhet
ock värde vidt skilda diktalster. Att säga, att dessas upphofsmän varit socialt lika åtskilda som en del visor äro det, hvad
angår tillkomsttiden, vore ' en öfverdrift, då, för att taga ett
exempel, den bekanta Den underbara harpan (G.-Afz. n. 16) kan
spåras ända till fjortonde århundradet f. Kr., under det Malcolm
Sinclairs visa ock Flönsg-ummans visa datera sig från 1700talet; men väl hafva de, dessa visdiktare, tillhört samhällets
dälder så väl som dess höjder. »Folkvisor» hafva nog blifvit
diktade ock diktas ännu i denna stund' af bondfolk — om
icke just »i skogen», så i slöjdkammaren, spinnstugan o. s. v.
... »i Östra Härad, hvarest Östergötland stöter tillsammans med
Kalmar och Jönköpings län, den mest poetiska ort i hela vårt Sverige,
der ingen bonde kör sitt lass på vägen, utan att sjunga en visa, och
der pigorna hemta boskapen om sommaraftnarna med kärlekssånger på
läpparne och vallgossarne ännu tuta sina låtar på lurarne i skogen. Der
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— af sjömän, hantvärksgesäller ock annat godt folk; på den
saken finnes mer än många bevis, om man ock måste medgifva, att om dessa obildade personers utgjutelser i eminent
mening gäller HERDERs sats, att folkvisan icke är poesi, men
innehåller material till poesi'; ja, att osäkerheten om ordvalörerna, i satsfogning o. a. i dylika visor under stundom stiger
till någonting liknande förryckthet. Visor hafva nog blifvit diktade
af »väpnade riddare ock svenner»; men flertalet af hvad vi i
synnerhet kalla folkvisor har antagligen utgått från öfvade
vitterlekare, vare sig att de tillhört klosterfolketz-eller varit
kringvandrande yrkessångare af olika benämningar, korteligen
från ett slags äldre tiders litteratörer, hvilka af den katolska
psalmen, själf en ättelägg af den romersk-klassiska poesien, lärt
sin egendomliga sångskala.
Folkvisorna, för så vidt de äro episk-lyriska dikter från
medeltiden, som hunnit till oss genom dels muntlig fortplantkan icke ett äfventyr inträffa, icke en danneman välta sin kärra i
fyllan, icke en kärlekshandel upptäckas, utan att någon qvick ungersven
i skinnskodda pantaloner sätter sig att göra en visa om bråten. Man
måste sjunga der i orten, vare sig med eller utan räson — småländingarne sjunga också allesammans, fastän den ene sjunger som en trast
och den andre som en kråka.» M. HULTIN, Strödda uppsatser i Valda
skrifter. Stockh. 1875. S. 93 o. f.
1) Vi kunna icke afhålla oss från att meddela ett exempel på huru
folkvisan fått lemna, om icke »material till poesi», så åtminstone det
betydelsefulla första anslaget — »begynna är det svåraste i sång» enligt
BYRON (Don Juan C. 4: 1) — till en lyrisk dikt. Sålunda tog AND.
FRYXELL otvifvelaktigt själf va motivfröet till den bekanta Värmlandsvisan
från en • folkvisa i skillingstryck (Trenne nya och zoackra Kärleks- Wisor.
Norrköping 1806); som börjar med följande rader:
Ack, östra Götland och Finspånga län,
ack, du är en krona för andra — —
Författaren till denna visa var en man af »folket», om hvilken WIEDE
i ett bref till G. E. KLEMMING, dateradt Husby midsommaraftonen 1875,
meddelat, att hans namn var ANDERS ÖLIN från ölsta i Risinge socken,
»skräddare till profession, men bland sitt stånd ett värkligt snille, med
brister ock dygder af ett sådant». För en smädevisa öfver en sin f. d.
husbonde blef kur stämd för rätta; men då han inför tingsrätten skulle
föredraga sin visa, improviserade han ändringar, genom hvilka han frikändes. Kyrkoböckerna i Risinge ock Ö. Eneby, Linköpings stift, torde
innehålla flere drag ur ÖLnrs lif.
Sv. landsm. VII. 1.

2

20

LEFNADSTECKNINGAR.

VII. 1

ning, dels handskrifter från i synnerhet 1600-talet, befinna sig
därför, som all annan vitterhet, i kontinuitet med en ännu äldre,
hafva icke, huru mycket de äro färgade af medeltidsmystik,
någon mystisk upprinnelse, någon härkomst från ett Rousseauiskt
naturlif. Den natur, som i dem förekommer, är för öfrigt alltid
en i någon mån stiliserad: dufvan sitter på liljekvist, jungfrun
går i rosendelund o. s. v.
En vetenskapsmans vetenskapliga gärning är, har det ofta
blifvit sagdt, hans egentliga lif. Hvad nu blifvit sagdt om det,
som utgjorde det hufvudsakliga föremålet för GRU1•MTVIGS
värksamhet, tör därför icke betraktas som en afvikelse från
vårt ämne, hans lefnadsteckning, utan som en därtill hörande
inlaga. Hans fack var litterär arkeologi — vi veta icke,
om uttrycket är brukligt — han bildar i denna vetenskap, hvad
Skandinavien angår, epok, såsom en på området ojämförlig
samlare, som en samvetsgrann, skarpsinnig kritiker, som en
man med ett fint poetiskt sinne. Han vågade, trots hånet ock
invändningarna af den lärda ock den olärda okunnigheten, på
skarpaste allvar taga i tu med sin sak. Ock han förde den i
land, bärgande allt hvad han hann, tils han själf bärgades af
döden. Den smälek, han fick uppbära för Danmarks gamle
minden har blifvit ofattlig; de inkast, som mot den plan, han
såsom 23 års man (1847) utkastade för sitt stora arbete, gjordes
från en mängd af den äldre vetenskapens representanter, hafva
blifvit förgätna. Men Danmarks gamle folkeviser äro ett värk
som ingen folkvisforskare kan undgå att rådfråga, som skall
blifva ock redan börjat blifva — såsom för amerikanen CHILDS
stora arbete — ett mönster för alla dylika med vetenskapliga
anspråk.
Hans studier hade blifvit så omtalade, att Samfundet tul
den danske litteraturs fremme, redan kort efter sedan han
blifvit student, uppmanade honom att inkomma med ett förslag
till en tidsenlig upplaga af Danmarks folkvisor. Följden blef
en till samfundets styrelse insänd Plan, tryckt i februari 1847,
efter hvilken i augusti följde en Prove, båda omtryckta till ett
häfte vid samma års slut. Det var af dessa två skrifter som
den i danska litteraturens häfder alltid märkliga »kwmpevisestriden» föranleddes, hvilken räckte ända tils 1848 års krigslarm öfverdånade den. GRUNDTVIG hade i den vittra fäjden,
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som, utom i en stark brefväxling, fördes i särskilda brochyrer
ock i tidningarna, emot sig alla en äldre uppfattnings män,
för hvilka hans plan syntes »alltför bokstafstrogen ock omständlig»: C. MOLBECH, N. M. PETERSEN, P. HJORT, I. LEVIN
ock F. L. LIEBENBERG, ock i den deltogo FR. BARFOD, F.
DYRLUND, N.
S. GRUNDTVIG, J. HOMANN, 0. LEHMANN,
J. N. MADVIG ock C. FALUDAN-MeLLER; inlägg af BREDSDORFF,
INGEMANN, LeTKEN m. fl. stannade i brefform. Bland sina
motståndare valde han till föremål för sin motpröfning C. MOLBECH, hvilkens vetenskapliga anseende då var mera oanfäktadt,
än det sedermera blifvit, ock angrep honom i stridsskriften
Etatsraad Molbech og kompeviserne, som utkom i mars 1848.
Strax därefter ingick han som menig soldat i armén, i hvilken
han hastigt steg till korporal ock löjtnant; men under stilleståndet från oktober 1849 till maj 1850 var han åter bland
sina visor i Köpenhamn. Innan han gick ut i fält igen, hade
han den tillfredsställelsen att veta sin plan antagen af det
nyss nämnda vittra sällskapet ock att hafva fått sig tillförsäkradt ett statsanslag på 5,000 kronor, hvilken anständiga summa
sedermera till ock med fördubblades.
»Ödet» ville, att det lif, som innebar så mycket löftesrikt,
icke skulle förkortas i kriget. När detta äntligen var öfver,
återvände GRUNDTVIG välbehållen ock frisk till sitt arbete,
som 1852 kunde börja tryckas. Första delen (Kompeviser)
var färdig 1853, den andra (Trylleviser) 1856 ock den tredje
(Historiske viser) 1862. Nu följde ett längre uppehåll, i det
af fjärde delen första häftet utkom 1869; dess följande tre utkommo 1870, 1872 ock 1876. Kort förrän det fjärde häftet
blifvit synligt, hade den gamle FELIX LIEBRECHT i Germania
(1876, s. 252 o. f.) utfärdat ett Öppet sändebref till GRUNDTVIG,
hvari han på det bevekligaste besvär denne, att låta LIEBRECHT
vederkvicka sina ögon med ett nytt häfte af Danmarks gamle
folkeviser. »Det outtröttliga samlandet ock framskaffandet af
ofta vidt kringströdda texter», heter det i detta öppna bref,
»den noggrannaste fixering ock återgifning af desamma, den
sorgfälligaste sammanställning af läsarterna, den mest i detalj
ingående, lärdaste, allt uttömmande undersökning af hvarje enskild visas ämne ock historia, den högsta samvetsgrannhet i
fråga om själfkritik ock ifyllnad genom rättelser ock tillägg i
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det, som någonstädes ännu fattas, korteligen, hvad som någonsin kan förskaffa ett dylikt värk den möjligast upphinneliga
fullkomlighet, allt detta bereder detta zwiltta eig etni, ett oförgängligt värde.» I denna entusiastiska stil är hela brefvet
hållet; men »detta opus, som i flere än ett afseende skall kallas
ett palmarium», för att åter anföra LIEBRECHT, hade äfven
bland Tysklands lärde, så återhållsamma den tiden med loford
öfver Danmarks, rönt erkännande. UHLAND, A. RASSMANN, H.
LCNING, F. WOLF hade, liksom J. FEIFALIK i Prag, gifvit
dess upphofsman sin hyllning, ock en ännu större rönte han,
då F. J. CHILD i Boston för en ny, storartad upplaga af sitt
arbete The english and scottish popular ballads tog GRUNDTVIGS
värk till sitt uttryckligen erkända mönster. CHILD säger i
förordet, att GRUNDTVIGS samling är »ett värk som skall
blifva högst prisadt af dem, som mest begagnat det», att det
»lemnar intet annat kvar att önska än sin afslutning», ock att
»författaren är lika hemmastadd i engelsk som i dansk tradition».
GRUNDTVIG påminner i sin metod om en naturforskare
äfven därför att intet, icke det oansenligaste fragment, är för
obetydligt för honom för att icke komma under hans lup ock
blifva granskadt. Hans plan blef beskylld för omständlighet.
Man tycker äfven någon gång, att han gjort sig för mycket
besvär, t. ex. då han uppfört statistiska tablåer öfver den eller
den visan. Mestadels ändrar man sig, då man kommer till de
resultat, till hvilka han ledt sig fram, ock finner mödan väl ha
lönat sig. Hans värk är icke ämnadt till lektyr, utan till att
studeras, ock ämnet måste en gång behandlas så att det blef
gj o r dt, så att det blef reda i det gamla virrvarret af förbättringar, konstruktioner ock förslagsmeningar, ock de fällningar af forna tiders andliga lif, som funnos i de gamla visorna,
kunde skedas på ett allvarsammare sätt än förut, då man
framför allt lät sig leda af ett estetiskt intresse. Man skulle
ock kunna göra den lilla anmärkningen, att GRUNDTVIG under
stundom plägar uttrycka sig, som om den eller den visan vore
ett slags lefvande väsen, en varelse som, bland annat, på egen
hand vandrade från land till land; detta beror naturligtvis
endast på ett för vighets skull sammandraget uttryckssätt.
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För ett mer eller mindre själlöst samlande, litterärt sysslande för sysslandets skull kan GRUNDTVIG omöjligt blifva beskylld. Bortom hela bråten af minutiösa undersökningar, kritiker, konjekturer, anmärkningar skymtade för honom ett mål:
en förgången tids lifsyttringar, sådana de framträdt i sång,
bärgade ock i möjligaste mån återställda till hvad de värkligen
varit, ock därmed en insats gifven i hans fäderneslands, i
Nordens, nationella lif, sådan den gamle VEDELS visor en gång
varit det. Ej förr än året före sin död, ock då till följd af en
yttre anledning — en uppmaning af förläggaren P. G-. PFIILIPSEN — kunde han med Danmarks folkeviser i udvalg (Kbh.
1882) framlägga ett stycke af sin framtidsplan förvärkligadt. »Jag
antager», skref han till antecknaren häraf, då han öfverskickade
ett häfte, »att det värk, byars början jag härmed skickar Er,
skall kunna räkna på Edert intresse. Hvad mig angår, är det
frukten af 40 års arbete ock studium ock afser ingenting mindre än att bereda den gamla nationella riktningen en fast ock
varaktig plats i den nordiska nationallitteraturen. Af de föråldrade ock förvittrade ruiner, bland hvilka jag själf hälst
bygger, ville jag uppföra en för allmänheten i samtid ock
eftertid tillgänglig byggnad i äkta, forn stil. Ruinerna ödeläggas icke därigenom. Hvart stycke af dem bör samlas ock
förvaras i museer ock uttolkas ock tydas ock dana grundval
för en ständigt framåtskridande folkhistorisk vetenskap; men
den stora mängden förmå de icke omedelbart visa den skönhet ock kratt, de äga. I fall de gamla dikterna framledes
skola kunna hafva
hvad jag tror de kunna hafva — ett
varaktigt inflytande på släktena, så måste de ock framträda i
en mera omedelbart tilltalande form. Genom att, som jag
alltid gjort, särskilja mellan de två uppgifterna undgår man
de klippor, på hvilka så många hafva strandat, under det ty
värr genom samma uppgifters hopblandning så mycket af
forntidens arf blifvit spildt, gjordt opålitligt ock värdelöst, såsom PERCYS Reliques ock mycket af WALTER SCOTTS Minstrelsy — för att icke tala om så många andra bedröfliga
exempel.»
För dem, som begära frukterna af den jämförande forskning, hvilkens mästare GRUNDTVIG var, lemnar detta Udvalgden genaste ock säkraste anvisning. Det skall blifva svårt
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att framvisa en bok af samma omfång (omkr. 500 sidor), som
innehåller så mycket förtätad poesi som den. Innehållet är
Kompevi ser, Trylleviser, Leg-endeviser ock Historiske viser. Det
väldiga, bålstora råder i den första afdelningen; det heter t.
ex. (i Stork Didrik og Holger Danske):
De ginge frem for Bern at staa,
saa mange skjonne kffimpekroppe;
det vii jeg for sandingen sige,
de syntes over bogetoppe —
ett drag att medelst det kvantitativt stora beteckna storhet,
som måste stöta det slags realism, som är färdig att taga till
millimetermått ock lup för att få sanning i skildringarna; under
det man vid djupare inträngande i kämpavisans väsende försonar sig med att dess skalder för att vinna starka värkningar
tillgripa ej blott starka, utan äfven grotteska medel, som visserligen icke äro svära att parodiera ock äfven ofta nog blifvit
parodierade. Önskar man, trött vid dager ock alldaglighet,
se nattens skepnader ock höra trolska ljud från dunkla
regioner, får man det i bokens andra afdelning, under det man
i legendvisorna lär känna en tro, hvilkens fromma naivetet
den ej sällsynta katolska bismaken icke hindrar från att vara
rörande. Bland de historiska visorna träffar man bekanta från
ungdomen ock INGEMANNS romaner, t. ex. den i den undersköna Dagmarsvisan besjungna väna drottningen; Marsk Stig,
som utkräfde en så dyr hämd för sin hustrus vanära; ock
Niels Ebbesen, som slog »den kullede greve» ock därför af en
fattig gumma fick det ena af hännes två bröd. Så värdelösa
för historien, som man sagt att folkvisorna äro, hafva de likväl mestadels något att bjuda äfven den, om de blott komma
i rätta händer. Så t. ex. visan om den nyssnämnde marsk
Stigs två döttrar, som fingo »saa trange lykke» ock länge irrade
hemlösa kring landet. GRUNDTV1G har ådagalagt, att den visa,
som skulle besjunga dem, är vida äldre än de, ock när därtill
kommer, att ingen krönika uppgifver, att marsken haft några
döttrar, skulle man lätt anse sig berättigad att sluta, att folkvisan uppdiktat de två flickorna. Af ett för icke länge sedan
i Vatikanen funnet påfligt bref af 1290 har det likväl framgått,
att visan haft rätt, då hon gifvit marsken ett par döttrar, om
hon ock från början icke varit diktad om dem.
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Boken hör, korteligen, till det sällsyntaste slag af böcker:
en bok — ett 1 i f; det är en bok af idel kvintessenser, långsamt mognad, men säkerligen äfven i samma mån härdig mot
tidernas åvärkan. Vill man åter få en inblick i det långa arbete,
som GRUNDTVIG måste underkasta sig för att riktigt utgrunda
sina visor, kan en sådan vinnas i den lilla boken Elveskud,
som meddelades det danska Videnskabernes selskab i maj 1881.
Här mönstras uppteckningar från fjorton olika länder, från blott
Norden sjuttio stycken.
Anledningen till det närnda 6-åriga uppehållet i utgifningen
af det stora folkvisevärket var den förändring i GRUNDTVIGS
lefnadsställning, genom hvilken han fullständigt blef vunnen
för vetenskapen. N. M. PETERSEN hade dött i maj 1862, ock
hans efterträdare som professor blef K. GISLASON. De nordiska språkens betydelse hade emellertid vuxit i den allmänna
meningen, så att universitetet ansågs behöfva ännu en representant för dem, hvarför det genom ett kungl. beslut blef bestämdt,
att täflan om en e. o. docentur skulle äga rum. K. J. LYNGBY,
GRUNDTVIG ock G. F. V. LUND anmälde sig, GRUNDTVIG med
Udsigt over den nordiske oldtids heroiske dig-tning- till specimen. I valet mellan de två förste fann regeringen den lyckliga utvägen att utnämna båda till e. o. docenter.
»Det var för GRUNDTVIG», skrifver dr WIMMER, som bäst
kan bedömma saken, »hvilken aldrig praktiskt öfvat lärarearbete ock hvilkens studier ursprungligen hade varit anlagda
med ett helt annat syftemål än en ställning som universitetslärare, en ny ock ovan värksamhet. Men han tog i tu med
arbetet med sin vanliga energi ock hurtighet ock ansåg
det för sin plikt att efter hand fördjupa sig i alla sin vetenskaps delar, äfveu sådana som förut legat tjärrnare från hans
speciella studier ock intressen; ock det skall sägas, att han till
det sista bevarade denna andliga liflighet, så att han under
sin värksamhet som universitetslärare var i en ständig utveckling, som förvånade alla hans närmaste vänner ock kolleger.»
GRUNDTVIG hade tidigt blifvit införd i isländskan ock
under studiet af visorna naturligtvis varit i ständig beröring
med Sämundseddan, med hvilken han blifvit nära förtrogen.
Hans första föreläsningar gällde därför denna, ock då genom ett
lyckligt sammanträffande SOFUS BUGGE just vid denna tid
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sysselsatte sig med sin upplaga af densamma, kunde GRUNDTVIG, som af sin norske vän omedelbart fick sig meddeladt,
hvad han hade färdigtryckt, ock sedermera korrekturarken,
bjuda sina åhörare på textkritikens senaste resultat. Men
äfven BUGGE hade på sitt håll gagn af den lifliga gemenskap,
som en lång tid ägde rum mellan honom ock GRUNDTVIG,
ock i sitt företal tackar han äfven offentligt för de många
skarpsinniga anmärkningar, med hvilka denne riktat arbetet.
Själf har GRUNDTVIG, som bekant, utgifvit en edition af Sämundseddan med normaliserad text (1868; ny genomarbetad upplaga
1874) till bruk vid föreläsningar, ock på ingen af alla de handupplagor af den gamla urkunden, som finnas, äro väl nedlagda
så mycken begrundning ock så mycket skarpsinne. Till arbetena under hans första läraretid höra ock Om Nordens gamle
litteratur. En anmeldelse og en indsigelse (1867), hvilken framkallade en del motskrifter. GRUNDTVIGS svar sammanfattades
i skriften Er Nordens gamle litteratur norsk? eller er den dels
islandsk og dels nordisk? (1869).
GRUNDTVIG tog nu i tu med Folkevisernes fjärde ock
fämte del. Hans material hade tilltagit i omfång ock han
själf i mogenhet, under det hans samvetsgrannhet äfven förmådde honom att gå tillbaka till det redan utgifna, som han
i Tillteg till de nya häftena oupphörligt kompletterade ock beriktigade. Arbetet kunde därför icke, äfven om hans tid varit
mindre intecknad, fortgå i samma raska följd som fordom.
Så kom döden. Det heter väl med ett halfsant uttryck, att
ingen människa är oersättlig; men om GRUNDTVIGS bortgång
i hans krafts dagar i någon mån kan ersättas, så är det därför, att han lemnat efter sig en metod för den komparativa
visforskningen ock samlingar, som gjort efterföljare till honom
såsom utgifvare möjliga.
Färöarnas folk ock språk hade tidigt intresserat GRUNDTVIG, hvarom vittnar hans Dansken på Fcereerne, et sidestykke
tul tydsken i Slesvig (1845), riktad mot regeringens förslag
om danska tvångsskolor på det lilla ölandet. Detta intresse
kom senare äfven Färöarnas folkdiktning till godo. Efter
GRUNDTVIG finnes en samling Färö-visor i icke färre än 15
kvartband på till sammans 7300 sidor. Han hade uppgjort
planen till denna samling, insamlat det ofantliga materialet
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ock ledt dess utskrifvande, som på bekostnad af den Hjelmstjerne-Rosenvingeska stiftelsen värkställdes af arkivassistenten
J. BLOCH, en svåger till honom. Hr BLOCH har äfven utarbetat en ordbok till samlingen, ock båda ha öfverlemnats
till Kongel. bibliotek. GRUNDTVIG förevisade dem på filologmötet i Kristiania 1881 — där de väckte beundran — som
bilagor till sitt föredrag om Färöarnas vitterhet ock språk (tryckt
i Aarboger for nordisk oldkyndighed 1882).
Den långa listan på hans arbeten är därmed icke afslutad.
Dit höra hans edition af Peder Palladius' visitatsbog (1872);
Dansk retskrivnings-ordbog (1869); Dansk haandordbog (1872;
ny upplaga 1882); hans upplaga af fadrens Poetiske skrifter, af
hvilkens tillärnade 9 delar han blott hann utgifva 4; Peder
Smed, dansk rim fra reforrnatjonstiden (1880) m. fl. m. fl.; samt
hans förut nämnda Danske folkeaventyr, ett arbete hvilket
han själf kallade ett af sina käraste barn. I flere samfund var
han arbetande eller styrande medlem såsom Kgl. danske videnskabernes selskab, Den Arnamagnceanske kommission, Samfundet
tul den danske litteraturs fremrne ock Samfundet tul udgivelse
af gammel nordisk litteratur, af hvilket sistnämnda han var
stiftare ock till byars »formand» han blef vald. Det är icke lätt
att nämna alla de enskilda företag, i hvilka hans aldrig tröttnande hjälpsamhet gjorde honom till en »arbetande medlem».
Sålunda gaf han den förtjänstfulle E. T. KR1STENSEN de kraftigaste handtag ock bistod Färöprosten HAMMERSHAIMB ock
vår EVA WIGSTRöM samt A. HAZELIUS på flerehanda sätt;
BUGGES erkännande hafva vi ofvanföre nämnt, CHILDS likaså;
sådana män som FELIX LIEBRECHT, R. KöHLER, K. MAURER,
GASTON PARIS, E. BEAUVOIS hade honom att tacka för mången
hjälp, ock för sin del förvarar antecknaren af detta i tacksamt
minne flerfaldiga af GRUNDTVIG på honom offrade, befruktande
stunder, flere dyrbara bref med upplysningar ock anvisningar.
För sina lärjungar var han en tillgänglig vän. Hans tid synes
hafva haft en alldeles ofantlig elasticitet.
Yttre erkännanden rönte han flere, utom dem på hans bana
som militär ock Dannebrogen. 1869 blef han professor, ock kort
töre sin död fick han Dannebrogens silfverkors; vid Uppsala
universitets jubelfest blef han filosofie hedersdoktor. Icke långt
förut hade han — i förbigående — i ett bref till minnestecknaren
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anmärkt som en egenhet, att han aldrig fått något erkännande
från Sverge, oaktadt hans värksamhet berört lika mycket det
som Danmark. Man skulle däri kunna finna också ett uttryck för
folkvisestudiets ringa anseende i vårt land, att dess främste
man icke vardt befunnen värd något svenskt distinktionstecken.
Att den af våra institutioner, hvilkens namn gifver särskild
anledning att af hänne vänta deltagande för allt arbete för
svensk litteratur, kunnat vara obekant med GRUNDTVIG, är icke
antagligt.
GRUNDTVIG var lyckligt gift ock ägde i sin hustru, född
LAURA BLOC, en trofast deltagerska i hans lifs strid samt i
hans vetenskapliga ock litterära sträfvanden. Han brukade
meddela hänne hvad han skref, ock var trygg, då hon gillat
det. Hon bar likväl ett tungt kors, som ju äfven biet' hans.
Efter ett fall under deras förlofningstid var hon nästan ständigt
sjuk, ock under ett par år, hvilka hon för sitt ondas skull
tillbragte i Montreux, voro de åtskilda. Han var outtröttlig
som sjukskötare, ock då hon tålde vid det, drog han hänne
själf i en liten vagn i deras trädgård ock på vägen utanför
deras villa. »Den starke mannens omsorg om sin lidande
hustru var en kvinnas omsorg ock ömhet», skrifver hans gamle
vän FR. BARFOD. Deras äktenskap blef barnlöst, ock han tycktes
sörja däröfver. »De er rig, De», sade han med ett uttryck .af
djup sorgsenhet, då han hörde, huru många barn den, som skrifver
detta, ägde. I dess ställe omhuldade båda makarna sina gudbarn, ock i deras hus upptogos ett par ungdomar som deras
egna barn. Sin omkring 30 år yngre broder Frederik hade
GRUNDTVIG en tid hos sig, tils denne flyttade öfver till Amerika ock lät prästviga sig där. Genom dessa unga kommo lif
ock friskhet i hans hem vid Platanevei, i en af rödblommig
hagtorn omgifven villa, där den besökande merendels fann
honom i ett litet, med bokhyllor från golf till tak infattadt
studierum, ordnadt med den fulländning, som man knappt
finner annanstädes än t. ex. i chefskajutan på ett örlogsfartyg.
Det var ett ombyte, när man från lifvet i den stora staden, där
för öfrigt den tid, då antecknaren senast vistades där, socialisterna gjorde människorna nervösa, kom in till själfva hierofanten i folkvisans ock folksagans stämningsfulla tempel! Men
denne »hierofant» var ingen högtidlig öfverstepräst, utan en
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vänlig ock glättig man, i hvilken löjtnanten satt kvar ock
hos hvilken allt intygade värdsmannen.
GRUNDTVIG hade att glädja sig åt en förträfflig hälsa, ock
denna, ej mindre än hans goda lynne ock regelbundna lefnadssätt, med dagliga morgonpromenader ock lantliga utflykter
om somrarna, samt det förmodade påbråt från fadren läto hans
vänner hoppas på att hans lif skulle blifva långt. Han hade
ännu många ofullbordade arbeten, många järn i elden. Åren
hade föga berört honom. Väl hade hans ljusa hår något grånat,
ock vid läsning behöfde han konvexa glas; men till sinnets
liflighet, till gång ock hållning var han ännu en yngre man.
Hans plötsliga död — af blodpropp — träffade därför hans
vänner alldeles oförberedda. FR. BARFOD berättar det sorgliga
förloppet sålunda. »Torsdags afton den 12:e juli (1883) återkomme hans åttiofyraårige svärfar ock hans svåger hem från
en tur till landet, ock han skyndade genast bort till dem. Han
var sig alldeles lik ock hade ännu lust att sitta längre ock,
språka, 'men det är synd om Laura, som möjligen nu kunde
somna, i fall hon icke väntade på mig'. Ock han gick hem,
sof lugnt om natten, steg frisk, som det tycktes, upp den 13:e på
morgonen ock gjorde sin vanliga morgonpromenad. Därpå kom
han upp från trädgården med en bukett friska blommor, han
hade plockat, ock gaf sin hustru dem. Under det han gladdes
åt hänne ock blomstren, öfverfölls han likväl af en stark rysning, som hastigt följdes af en våldsam kolerin, ock kastade
sig fullt påklädd på 'hängen. Läkaren SANDING blef hämtad,
fick honom ordentligt i säng, fick också frampå aftonen bukt
på kolerinen; men han hade häftiga smärtor ock kastade sig
fram ock tillbaka i sängen. Han skulle hafva medicin hvar
timme, när han var vaken, men emellertid sof han ett par
timmar. Lördags morgon den 14:e juli steg han ett ögonblick
upp ur sängen, klockan kunde väl vara half 8, men då ban
ville återvända till den, föll han omkull på golfvet. Här fann
Anna Claussen (hans hustrus släkting), som skyndade till från
ett sidorum, honom döende. Han hörde icke, att hans hustru
gång på gång kallade honom vid namn. Då man åter fick
honom till sängs, var han död. Men det sista han i denna
värd fick göra, var att plocka blommor till hänne, hvilkens
hela lit han gärna ville hafva blomsterstrött.»
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»Han lefde ock dog i trons bekännelse ock Fader vår»,
sade från sin sjukbädd hans änka vid hans kista.
S. GRUNDTVIG hade den lyckan — hvad han väl skulle
ansett det vara — att till lefnadstecknare erhålla en man, som
på samma gång var hans personlige vän ock en fullt sakkunnig
bedömmare af hans lifsgärning. Det är ur hans, d. v. docenten
L. WIMMERS, biografi i Illustrera tidende (1883, d. 29 juli) samt
FRED. BARFODS Sven Hersleb Grundtvig. Et mindeskrift (Kbh.
1883) vi lånat det mesta, vi haft att bjuda våra läsare; hvarförutom vi anlitat en lefnadsteckning öfver S. GRUNDTVIG af
lektor N. LINDER i Illustrerad tidning (1883, n. 30) ock en ty
värr föga odlad egen bekantskap med den hädangångne.
R. BERGSTRÖM.

Johan Leonard Höijer.

Äfven för minnet af denne man, som egnat nit ock talang
åt en af denna tidskrifts uppgifter, tillvaratagandet af våra
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folkliga melodier, bör här finnas ett rum. Det vederfares åtminstone detta minne därmed en rättvisa, som i lifvet knappt
kom honom själf till del. Af det erkännande, den sträfvande
behöfver som ett slags sitt arbetes Ucharge, som betryggar
honom angående dess värde, rönte han föga, om han ock så till
vida själf förskyllde den obemärkthet, i hvilken hans arbetsamma,
aktningsvärda lif förgick, som han alltid älskade att gömma
sig, ock de försynte ju måste stå tillbaka för de högljudde,
för dem som förstå konsten att gå på, lika mycket huru. Ej
af lottlöshet vid den stora utdelningen af andens gåfvor, utan
af eget val hörde HÖIJER till de förbigångne. Han var icke
blott en arbetare, som troget ock träget slöjdade i konstens
förgårdar ock förvärfvade rätt till flitens pris, utan hade ock
undfått kallelse att träda in i själfva templet, enär sångens
guddom förlänat honom en af sina allra dyrbaraste gåfvor:
förmågan af melodi. Därom vittna t. ex. den originella sättningen af ATTERBOMS Gul tarrspelerskan i Salerno ock den
täcka pärlan Den späda sylfiden med lockar af guld, flere af
melodierna till andliga sånger af G. E. BESKOW ock signaturen
L. S., ock icke minst en del af de ännu outgifna melodiska
nipperna i hans rika portfölj.
JOHAN LEONARD HÖIJER var född i Stockholm 1815, men
torde hafva tillbragt sina tidigaste år i Uppsala, som alltid
för honom hägrade i den purpur, som blott barndomsminnet
förlänar en ort. Hvilka hans föräldrar voro, är okändt; hans
nära vänner erforo aldrig något om hans härkomst, som till
ock med för hans hustru förblef obekant. Då det efter hans
död i flere tidningar hette, att han var son af filosofen B. C.
H. HÖIJER, behöfver därvid blott erinras, att denne dog tre
år före L. HÖIJERS födelseår. En protokollssekreterare LARS
CRONHOLM tog den värnlöse gossen om händer ock satte honom
i Klara skola för att sedan låta honom egna sig åt handel.
En kort tid hade denne ock någon dithörande anställning,
men sedan han en gång råkat få öfvervara en opera på K.
teatern, befans han omöjlig för yrket. Fosterfadren lät, om
ock motvilligt, honom lära musik, ock 1834 tog han organistexamen.
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Samma år afled den välvillige mannen i årets svåra kolerafarsot, utan att ha efterlemnat något skriftligt förordnande till
fostersonens förmån, som nu stod utan allt huld ock skydd.
Allt hvad han då ägde — berättade HÖIJER en gång — utgjordes, utom af ett knappt förråd kläder, af en bibel ock ett
timglas, ett par operor i klaverutdrag ock HAYDNS Skapelsen.
Hans tillflykt blef att gifva musiklektioner, ock till en början i
yngre syskon till forna skolkamrater lyckades han få ett antal
elever. Som en ljuspunkt i denna mörka tid brukade han
nämna det tillträde, han fick till grosshandlaren GN0SPEL1I
musikaliska hem, där sönerna sedan tidigare år voro hans
vänner ock där han å sin sida med sin talang kunde bidraga
till glädjen vid husets samkväm. Under ytterliga försakelser
ock med gränslöst arbete som musiklärare ock senare musikkritiker samt biträde vid HERMAN SÄTFIERBERGS ortopediska
institut kunde likväl HÖIJER begå sig, efter hand äfven skaffa
sig ett piano ock en boksamling, där icke blott större arbeten
i musikens teori, utan äfven annan litteratur var representerad.
Intresserad för den »frusna musikens» konst, samlade han
gärna arbeten i arkitektur ock skaffade sig i brist på dyrbara afbildningar sedermera fotografiska sådana från en mängd
håll.
En ställning, om ej mera, fick han, då han 1841 kallades
att blifva organist vid Franska reformerta kyrkan med 100
rdrs lön. Året därpå valdes han på en kyrkstärnma till organist i Katarina församling, då hans lön blef 300 rdr; först 21
år därefter höjdes den till 750. Denna rikedom fick han likväl icke länge njuta odelad: arbetet i den kalla kyrkan angrep
honom så, att han sedan 1875 måste anlita en medhjälpare,
som sedan blef hans vikarie.
För sin flit kan man ju, enligt GÖTHE, berömma till ock
med sig själf. Mätte det komma under ögonen på någon misströstande nybörjare, att HÖIJER efter en bekyrnmerfull ungdom utan stöd, utan gynnares rekommendationer, utan allt så
när som förtröstan till Gud kunde med eget arbete blifva,
hvad han blef! Han hade kunnat lefva ett pittoreskt bohemienlif, gjort skulder ock satt sig i »poetiska omständigheter»; men
han föredrog att gifva undervisning för 12 skilling i timmen,
göra alla rätt ock blifva en man för sig.
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I JULIE WESTEE fick HÖIJER (1845) en hustru, som för-

stod honom ock till hans flit lade sin, så att det ekonomiska
trycket efter hand lättnade. Han kunde allt mera egna sig åt
annat än de tröttsamma lektionerna ock den mekaniska korrekturläsningen för musikförläggarne ock koncentrera sig på egna
företag. Så utgaf han en Harmonilära för dilettanter (1846),
Italienska sångens grunder, efter VACCAJ ock en öfversättning
af HENNINGS Violinskola, de båda senare antagna för undervisningen vid Musikaliska akademien, skref musikkritiker för
flere tidningar ni. m. En mängd poem, egna ock öfversatta,
i tidningar ock musiktryck, förskrefvo sig ock från honom.
Med novellen Konstnärens stferna hade han (1844) gjort ett
försök, som transponeradt till nyare former ännu skulle läsas
med nöje, då där finnes både fantasi ock liflig känsla. Genom
hans medlemskap i det 1845 stiftade Konstnärsgillet vidgades
hans umgängeskrets, ock för den tillbakadragne organisten
öppnade sig flere bildade hem. 1 de musikaliska blef han särskildt hemmastadd, ock för sina vänner från dem tillställde
han ett slags anspråkslösa konserter, i det han efter aftonsångerna i Katarina kyrka stannade kvar ock, biträdd af amatörssång, spelade än klassiska saker, än ett ock annat anspråkslösare stycke. Någon ekvilibristisk färdighet hade han aldrig
sträfvat efter; men han var i hög grad en uttrycksvirtuos, ock
särskildt hade han en förmåga att återgifva ett föregående
släktleds sångstycken, som med större eller mindre skäl fått
karakter af slagdängor, så att de framstod° som föryngrade.
Han kunde därvid komma åhöraren att tänka på ciceronerna
i Pompeji, då de — till större båtnad för de resande än för
de gamla väggmålningarna själfva — spolade öfver de senare
med vatten, så att de för några ögonblick skimrade i sin
första glans. När han spelade ALMQVIST, kunde han nästan
försona sina åhörare med dennes underligheter ock banaliteter.
Hos GEORGE STEPHENS infördes HÖIJER äfven, ock hos
honom än upptecknades melodier efter föredrag af någon påträffad viskunnig, än utreddes noterna i någon gammal anteckning. För lefnadstecknarens minne hägra i månskensdager
stämningsfulla kvällar hos den entusiastiske, lifaktige engelsmannen, som den tiden bodde i »staden», i ett af dessa äldre
hus, som, föga lockande utvärtes, vinna vid närmare bekantskap.

VII. 1

JOHAN LEONARD HÖIJER.

35

Mästadels vistades man i hans stora, med böcker ock en del
antikvariska ting från golf till tak klädda arbetsrum, ut i hvilket från en mörk nisch en Mariebild på guldgrund blickade.
Vid pianot satt HÖIJER, som snart med fylliga harmonier
spelade upp det nyss antecknade eller utlästa stycket; ock
vanligtvis på golfvet, med händerna under hufvudet, blundande
ock »idel öra», låg värden själf, den tiden en god del prydlig
Pelham, med blåsvart hår ock skägg. När stycket gafs da capo,
hände att åhörarne, bland hvilka fans en eller annan landsman till STEPHENS, med mera entusiasm än röst föllo in.
Det var, korteligen, lif ock lust i dessa artistiskt obesvärade
samkväm, hvilka ej mindre än STEPHENS' hela personlighet
säkert värkade väckande på HÖIJER ock gåfvo honom anvisning på folkmelodiernas fägring, för hvilken han i egenskap
af hallstämplad musiker eljest kanske icke fått sinne.
Till C. J. L. ALMQVIST kom HÖIJER i ett egendomligt
vänskapsförhållande. Nykter i sitt lefnadssätt ock ärbar i sitt
tal, kunde ALMQVIST täcka sina onda lidelser med en slöja af
aktningsvärdhet, som invärkade på de hederlige ock omisstänksamme, om också en del instinktlikt skydde honom, såsom
den redlige W. V. BRAUN. Därtill kom den profetnimbus, med
hvilken han omgaf sig, där det passade, ock som var särskildt
egnad att locka en för inflytelser på fantasiens vägnar så tillgänglig natur som HÖIJERS. Mot denne tyckes han för öfrigt
endast ha vändt sina bästa sidor, ock äfven sedan ALMQVIST
blifvit blottad, fortfor HÖIJER naivt att i honom se, hvad en af
P. G. AHNFELT (i Studentminnen) omtalad prästman fann i
Judas, »en ädel, men misskänd man». Med tiden öppnades
likväl HÖIJERS ögon, ock på äldre dagar talade han icke gärna
om mannen, liksom icke häller om hans musikfoster, åt hvilka
HÖIJER själf (samt BAucK) gifvit hvad af form de ägde.
HÖIJERS senaste år förgingo stilla ock utan andra »händelser» än nya kompositioner. Hans musikaliska alstringsgåfva,
som under de tidigare årens släp hållits tillbaka, hade icke
blifvit kväfd; ej blott att den mognat, hade den fått karakteren
af ett fördämdt flöde, som med dess större ymnighet bröt sig
fram. Ett par utflykter till Köpenhamn ock sommarnöje i
Småland, senare i Södermanland vid den sköna Båfvens stränSv. landsm. VII. 1.
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der, voro för honom tilldragelser. En mindre lyckad episod
var hans försök att bosätta sig i Södertälge. Genuin stockholmare, som han var, pinades han af småstadens.enformighet
under vintermånaderna. »Jag såg ut genom fönstret en dag»,
skref han till en vän, »ock såg en lykttändare, tre kråkor ock
en katt; ock jag såg ut genom fönstret dagen därpå, ock såg
ingen lykttändare, inga kråkor ock ingen katt: i höst kan du
åse mitt intåg i Stockholm tillbaka.» En episod — för honom
var det en sådan — som gladde honom, var en brefväxling, som
öppnades mellan honom ock Z. TOPELIUS. HÖIJER hade satt
den fil:Inländsk° skaldens Lärkröster i maj i musik ock öfversändt
kompositionen till honom. TOPELIUS tackade ock förklarade
att, oaktadt icke få svenska tonsättare komponerat till hans
dikter, sällan något däraf skänkt honom en allt igenom så
glad tillfredsställelse som den ifrågavarande. »Där är frisk
natur, vårluft ock blå himmel, såsom man tänker sig dem vid
fogelsång. Ja, förlåt mig», fortfor skalden, »jag är ju blott
en dilettant, som klinkar mitt fortepiano tämligen styft, alltså
inkompetent att bedömma musik; men mig förekommer denna
komposition melodiös, originell ock särskildt mästerligt målande
i ackompanjementet.»
Brefvet innehöll för öfrigt ett intyg om den obemärkthet,
i hvilken HÖIJER lefde. TOPELIUS tog honom för en ung man
ock slöt sitt bref med någonting liknande en uppmuntran.
»Fortfar», hette det, »att dikta friskt ur naturens hjärta, ock
kvarken jag eller andra skola länge behöfva leta LEONARD
HÖIJERS namn bland Sverges tondiktare.» TOPELIUS insåg
snart sitt misstag ock skref: »Att en af den svenska musikens
aktade veteraner ock en af den svenska litteraturens mångårige, insiktsfulle medarbetare hedrat en liten visa af mig med
en förtjusande melodi, det vet jag nu; ock förvånar det mig
blott, att jag icke genast anade det» . . . »Alltså — vi äro
samtida, vi ha vuxit upp ur samma tidsrot, vi förstå hvarandra.
När jag läste min gamle vän C. J. BERGMANS nyligen utgifna
diktsamling, igenkände jag där en fläkt från vår ungdom.
Utan tvifvel skola dessa blad nu af ett yngre släkte anses föråldrade, ock vi få ju icke förneka detta släkte dess rätt att
skåda med andra blickar ut öfver värden; ja, vi må ju medgifva behöfligheten, till en viss grad, af en reaktion mot vår
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må hända ensidiga idealism. Men det vissa är, att om vi
själfva föråldras ock glömmas, skall det bästa af oss stå kvar
ock öfverlefva oss; det oförgängliga i våra ideer skall en dag
å nyo besegra reaktionen ock, luttradt af pröfuingen, stå
oförvissneligt på det sannas ock skönas eviga grund, som
dock var vår grund, realismen må förneka det huru den
behagar.»
Ock en idealist var HÖIJER, både i ordets äldre betydelse
ock i den, det i våra dagar någon gång har. Han var i grunden
poet, mindre tydligt då han skref vers, t. ex. den lilla diktsamlingen Vid Fyris' strand (1872), än då han spelade ock
komponerade ock, fritt följande ögonblickets ingifvelser, talade,
hvarvid han brukade illustrera sina ord med än någon tindrande liten bild, än några takter på pianot. Han var lätt
tillgänglig för intryck. En helt vanlig utsikt, ett träd, en småsak kunde väcka hans hänförelse. Han blef aldrig gammal;
ännu vid gränsen till sjuttiotalet hade han en ynglings sinne ock
lynne, trots tidtals pinsamma nervsmärtor ock den pulsådersvulst, hvilkens bristning plötsligt, den 11 juli 1884, ändade hans
lif. Han dog på Helgesta prästgård i Södermanland ock begrofs
på församlingens kyrkogård vid den vackra Båfvens strand.
Några dagar förut hade han skrifvit följande, hans »sista
musikaliska tanke», hvilken må pryda dessa anteckningar.
Aftonens guldglans
skimrar så skönt i
furornas kronor;
tystnat har foglars
klingande kör.

Tröttade böljan,
jagad af stormen,
hunnen till stranden,
kysser dess blommor,
domnar ock dör.

Adagio.
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De af HÖIJERS många arbeten, som harmonisk bearbetare
m. m., som här böra nämnas, äro följande:
Sveriges historiska och politiska visor. Samlade och u.tgifna
af G. 0. HYLTEN-0AVALLIUS och G. STEPHENS. 1*. Orebro
1853.
Swenska Wisor upptecknade och samlade af RICHARD DyBECK. N:o 182. Stockholm, L:s Gust. Rylander.
Andra häftet Svenska Visor upptecknade och samlade af
RICHARD DYBECK samt harmoniskt behandlade af LEONARD
HÖIJER. N:o 265. Stockholm, L:s Gust. Rylander.
Svenska Gång-låtar upptecknade och samlade af RICHARD
DYBECK samt harmoniskt bearbetade af LEONARD HÖIJER.
Stockholm. Abr. Hirsch. 309.
Svenska Folkmelodier, utpina af RICHARD DYBECK. Första
samlingen. 1-100. Stockholm 1853-56. Utkom i 5 häften.
Narva-marschen. En musikhistorisk studie. Tidskr. Förr
och Nu. 1875.
En musikalisk kulturbild från Ulrika Eleonora den yngres
dagar. Tidskr. Förr och Nu. 1873.
Svenska Folkvisor utgifna af E. G. GEIJER och A. A. AFZELIUS. Ny, betydligt tillökad upplaga, utgiften af R. BERGSTRÖM och L. HÖIJER. 1-3. Stockholm 1880. Bd. 2 är till
hufvudsaklig del H:s värk.

Källor: Personlig bekantskap ock meddelande af enkefru HÖIJER. HÖIJERS

Musik-lexikon med skriftliga tillägg af förf:n. — Biografi i
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Svensk .Musiktidning, 1884, nr 13, hvilkens författare, trots meningsskillnader, nobelt gifvit HÖIJER sitt erkännande; jfr äfven en rec. af
HÖIJERS Fyra sånger vid pianoforte i Aftonbladet, 1885, nr 126; J.
Leonard Höijer i Svalan, 1873, nr 37, af undertecknad, som ur denna
äldre lefnadsteckning här plagierat ett eller annat af sina egna ord.

R. BERGSTRÖM.

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM ON

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF VII. 5.

LAPPARNAS SOMMARLIF
AF

0. P. PETTERSSON

STOCKHOLM, 1888
KON GL. BOK TRYCKERIET
ösEn.
A• NORSTEDT & .

-0

'j;

D

e flästa torde känna till lapparnas lif, sådant det är då de
vistas nere på slättbygden. Det händer nämligen icke sällan
om vintern, att man får se dessa fjällets barn med sina hundratals renat ströfva omkring i skog ock mark för att finna bete
för sina hjordar. Mindre kändt är kanske däremot deras sommarlif uppe bland fjällen. Få resande färdas i dessa trakter,
ock ännu färre äro de som resa i ändamål att inhämta kännedom om folkets lif, vanor ock tänkesätt. Ändamålet med denna
uppsats är därföre att gifva några antydningar om lapparnas lif
uppe bland fjällen. Såsom man lätt kan tänka sig, måste detta
te sig mycket annorlunda än lifvet nere i skogsbygden. Det
är isynnerhet årstiden som utöfvar ett afgörande inflytande på
göromål ock klädedräkt m. m. Fjället är lappens egäntliga
hem, ock det är där som hans nationalvanor skarpast träda i
dagen.
Lappen vistas under sommaren uppe bland fjällen. Orsaken,
hvarföre han då tar sin tillflykt till dessa ödsliga ock undangömda trakter, är renens ömtålighet för värme. Ock det är just
renen som reglerar lappens vandringar. Så snart vårvärmen
blifvit så stark, att renen däraf börjar känna sig besvärad,
måste dess ägare göra sig i ordning för flyttning. Tiden härför
är vanligen april månad. När man skall gifva sig af, nedpackas
husgeråd ock matvaror i akjorna, som dragas af renarna. En
del af renarna, de s. k. »lösrenarna», föras en annan väg af lappar,
som åka på skidor. Detta tåg går den genaste vägen äfter de
höjder, som skilja den ena floddalen från den andra, då däremot
det andra sällskapet, »akje-renarna», följer vägen.
Resan är ett riktigt iltåg. Man färdas för det mästa om
natten, då snön är afkyld ock frusen, så att både akjor ock
skidor glida lättare. Under den varmaste delen af dagen däremot rastas det. Då få renarna söka sin föda, som mäst består
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af den på barrträden växande skägglafven. För att de må åtkomma denna i större mängd, legas bönderna att fålla träden.
Dessa nedhuggas då i stör mängd, ock den skogsförödelse, som
sålunda anställes, är ganska betydlig. Lapparna själfva få nu
hvila från nattens ansträngningar, sedan de ledsagat renarna
till betet. De taga härbärge i någon nybyggares stuga, kasta
sig ned på nakna golfvet ock försjunka snart i en tung sömn.
När det lider mot aftonen, göra de sig i ordning att fortsätta
resan. Så aflöper färden, till dess de uppnått de siste nybyggarnes boningar. Där stanna de någon tid, tils »kälfvorna»
(renhonorna) kalfvat ock snön hunnit bortsmälta från fjällens
södra sluttningar. Det är nödvändigt att i det längsta dröja
nere i granskogen; ty om lappen för tidigt gifver sig upp på
fjällen, händer det, att han råkar ut för snöslask ock kall väderlek, i hvilket fall de späda renkalfvarna frysa ihjäl. Först när
sommaren med allvar inträder, vågar man larma granskogen
ock anträda sin resa till höst- ock vårvistet.
Detta ligger inom »landet» äller det område, för hvilket
lappen erlägger skatt till kronan. Ett »land» innefattar större
äller mindre delar af en sammanhängande fjällsträcka. Samtliga
i en fjälltrakt belägna »land» få namn äfter den största fjälltoppen, som fins inom området. Till plats för höst- ock vårvistet väljer man hälst ett sådant ställe nere i björkskogen,
som är högt beläget ock omgifvet af höga bärg till skydd mot
de skarpa fjällvindarna. I närheten skall finnas någon fjällsjö
äller älf samt en källa med friskt dricksvatten. Själfva lägret
utgöres af kåta, bure (visthus), ioupte (lafve äller loft) ock
rengård.
Tomten för kåtan väljes på en åt alla sidor jämnt sluttande
ock med stora björkar bevuxen backe. Den upptar ett ytinnehåll af omkring 100 till 120 kv.-fot. När en kåta skall byggas,
uppresas först fyra upptill böjda björkstänger, kinetres kallade,
med en längd af 11 till 12 fot ock en genomskärning af 4 till
5 tum. Hvar ock en af dessa har i öfra ändan ett hål. Två
ock två af stängerna förenas i sina öfre ändar, så att de omnämnda hålen komma midt för hvarandra. Däräfter riktas de
utåt med sina nedre ändar, så att de tillsammans komma att
bilda en halfcirkel. De två halfcirklarna sammanbindas nu
medelst en stång, aule muora, som stickes genom hålen i deras
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mitt upptill. Detta• utgör kåtans stomme. Mot denna stomme
resas stänger tätt invid hvarandra i lutande ställning. I mitten
upptill bildas en rund öppning, reppie, af -ungefär 2 fots genomskärning. Denna liksom den gamle nordbons rökfång tjänar att
utsläppa röken, när det eldas. Kåtan är utanpå täckt af näfver,
som ligger liksom fjällen på en grankotte. På det näfvern äj
må skadas af storm ock solens strålar, täckes den med torfvor,
hvilka åter beläggas med tunga björkstammar. På ena sidan
af kåtan lemnas en öppning, som skall utgöra kåtans ingång.
Ett stycke upp fästes ett tvärträ, utgörande öfra dörrträet; det•
nedre saknas ofta. Dörren består af ett fyrkantigt bräde, som
afsmalnar uppåt i samma mån som dörröppningen. Nere vid
marken, midt emot dörren, på andra sidan af kåtan är anbragt
ett kvadratformigt hål med omkring en fots sida. Detta hål
kallas posja raike ock har till ändamål att åstadkomma en
luftström i kåtan. Under natten ock vid storm tillstänges posja
raike med en trälucka. Golfvet utgöres af marken, öfvertäckt med
en matta af fint björkris, tuorg kallad. I mitten af detsamma finnes
en ellipsformig krets af stenar, inom hvilken eldstaden är förlagd.
Då man skall förfärdiga en dylik björkrismatta, börjar man
rundt omkring eldstaden, sedan fortsättes arbetet i allt större
utsträckning, till dess hela golfvet är täckt. Därvid stickas
kvistarna den ena under den andra, så att mattan blir fast ock
tät. På aule muora är fästad en kedja midt öfver eldstaden;
i denna kedja fasthänges grytan. På virket i kåtans innerväggar
sitta här ock där kvarlemnade kvistar, hvilka få tjänstgöra
såsom klädhängare.
Nu är kåtan satt i sådant skick, att den utgör en bekväm
boning för dess invånare. De inflytta med sina husgerådssaker
ock slå sig ned på några öfver golfvet utbredda renskinn.
Aj långt från kåtan ligger visthuset, af lapparna kalladt
bure. Detta har en fyrkantig form ock hvilar på fyra stolpar
af 6 till 7 fots höjd. 1 Stolparna äro uppforslade ifrån granskogen. Granarna upptagas med roten ock afhuggas till passande längd, hvaräfter de tillyxas ock hyflas släta, på det
att hermelinen ock råttorna ej må vara i stånd att klättra upp
1) Längre norrut hafva lapparna visthus byggda på en enda
stolpe. Dessa kallas njallah.
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äfter dem. Sedan stolparna sålunda blifvit resta, uppföres huset
af björktimmer. Taket täckes med näfver, ock ofvanpå denna
läggas tunga björkstammar. Dörröppningen är kvadratformig
med 2-21/2 fots sida. Dörren är gjord af tjocka björkbräder
ock försedd med starkt lås ock starka gångjärn, hvilka senare
äro placerade vid den undre sidan, så att dörren, då den öppnas,
blir liggande horisontalt på visthusets botten. Då man vill
klättra upp i buren, användes till stege en björkstock, i hvilken
äro inhuggna skåror, som motsvara trappsteg.
Till uppförande af visthuset anlitas nybyggare. Den betalning de erhålla utgöres äj af reda pänningar, utan af hvarjehanda varor såsom renkött, hudar ock renost m. m. samt kaffe
ock socker, som lapparna i större partier uppköpa ock medföra
till fjällen.
Om man inträder i visthusets inre, så skall man först ock
främst mötas af en allt annat än angenäm lukt. Denna lukt
vittnar om att åtskilliga djur- ock växtämnen därstädes hålla på
att öfvergå till förruttnelse. På golfvet är utbredt ett tjockt
lager af skinnlappar, utnötta handskar ock skor. Vid innersta
väggen står en akja, uti hvilken mjölförrådet förvaras. I en
annan öfverbyggd altja, som står vid ena långväggen, förvaras
risgryn, bröd ock andra matvaror, hvilka framtagas endast vid
särskilda tillfällen. Vid andra långväggen ser man en mängd
stora kar äller tunnor af samma form som vanliga strömmingskärl. Dessa innehålla dels kött, hvilket till följd af den knappa
saltningen är stadt i upplösning; dels mjölk, som under invärkan
af hastiga temperaturförändringar har erhållit en högst frätande
ock oangenäm smak. I dessa tunnor finnes äfven ett födoämne,
som kallas gompa, hvarom vi längre fram skola tala. På
golfvets mitt stå några spannar, i hvilka förvaras diverse saker.
En innehåller alltid familjens kaffe- ock sockerförråd. Dessutom
äger hvarje familjemedlem en spann, hvari han förvarar sina
småsaker. I en vrå ser man en mängd gäsor uppstaplade på
hvarandra. En gäsa utgöres af ett i ovalform böjdt tunt bräde,
hvars öfre ock nedre kant• äro försedda med hål. Genom den
nedre kantens hål äro dragna vidjor, så att de bilda en botten,
då däremot remmar äro' dragna genom den öfre kantens hål.
»Gäsorna» användas såsom klöfredskap vid flyttningar. I visthuset fyllas de med torkadt kött ock med ost, äfven med hus-
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gerådssaker. Andra slag af kärl, som talrikt förekomma, äro
träflaskor ock nappar. De senare förfärdigas vanligen af masurbjörk ock hafva formen af ett haffklot med skaft. Napparna
fyllas* i bu.re med de mäst olikartade saker. På golfvet
ligga för öfrigt högar af remtyg, som• hafva användts under
vintern, män nu ligga obegagnade. I väggarna äro träpinnar
ock spikar inslagna, ock på dessa äro upphängda allehanda
klädespersedlar, såsom sommarkläder, pälsar ock handskar. På
en af spikarna sitter äfven silfverkragen. Ofvanfeir sig ser man
en mängd skinn, Upphängda på stänger, som gå från den ena
långväggen till den andra.
Ett annat förvaringsställe är loupte, i södra Lappmarken
kalladt rå,va. Detta utgöres af. ett fyrkantigt tak, som blifvit
sammanfogadt af klufna björkstammar. Det hvilar på fyra
pelare äller fastsättes mellan fyra björkar. Inunder ioupte förvaras skidor, akjor, tomma tunnor o. d. Ofvanpå detsamma
torkas ost.
En viktig del af lapparnas läger är rengården. Denna förlägges på en upphöjd plats, som på tre sidor omgifves af branta
sluttningar ock är beväxt med ett par tjog björkar. Rengården
består af en cirkelformig inhägnad, som är försedd med två midt
emot hvarandra liggande ingångar. Då man skall uppföra en
rengård, börjar man först att fälla en mängd björkar, på
hvilka barken vårdslöst atvxas. Därpå nedslår man i jorden
stolpar, så att två ock två bilda kors ock korsen komma att stå ett
stycke från hvarandra. I de klykor, som korsen bilda, uppläggas
sedan björkstammarna på en höjd af Omkring 7 fot. Mot
denna stomme resas björkkvistar ock störar tätt intill hvarandra
dels utifrån, dels inifrån. Rengården är härmed färdig. Storleken är beroende af renantalet. Vanligen kan samma rengård
äj användas längre än 10 till 12 år. Gödsel ock upptrampad jord
hopar sig nämligen äfter en längre tid i sådan mängd, att
renarna vid rägnväder smutsa ned sig, hvarigenom mjölkningen
försvåras äller omöjliggöres.
Vi hafva nu i korthet redogjort för lapparnas läger. Vi
skola i det följande söka ge en skildring af deras sysselsättningar,
under det de vistas i vårlägret.
Under lappens flyttning till fjällen hafva skidor, akjor ock
öfriga körredskap tagit större äller mindre skada, hvarföre det
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vid ankomsten till vårvistet blir hans första uppgift att iståndsätta det skadade. Akjornas medar ock skidorna tjäras omsorgsfullt ock uppresas under lotipte.
Under de första veckorna äfter ankomsten till läget äro,
renarna trötta ock medtagna af den mödosamma ock långa
färden, hvarför de då äj behöfva vaktas. Lapparna använda
denna renarnas hvilotid till att uträtta diverse vårgöromål
ock till att hvila sig själfva. Snart börjar dock deras rörliga
egendom att ströfva vida omkring i skog ock mark, ock lapparna måste då dag ock natt hålla vakt om den. Den som
skall göra detta, begifver sig åstad på aftonen, sedan han intagit en kraftig måltid ock druckit sitt kaffe. Ingen föda medtages, endast en lång björkstaf ock hunden, som ledes i ett
band. Det bär af öfver bärg ock dalar, bäckar ock åar, till
dess han träffar hjorden ock den, som under föregående dygn
innehaft vakten. Denne gifver sig genast på hemvägen, den
nykomne kvarstannar till aftonen påföljande dag, då nytt ombyte sker. Att det äj är någon angenäm syssla att vara renhjordens vaktare, torde inses, då man besinnar, att renarna
nästan hela dygnet om äro i ständig rörelse: blott ett par timmar
hvarje natt hålla de sig stilla. Ofta kunna de i ohäjdad fart
tillryggalägga en sträcka af flera mil. Särdeles är detta fallet
när de plågas af patta poski äller renstynget (oestrus tarandi).
Renstynget är en insekt, som lägger sina ägg på renens hud.
Då larverna komma ut, borra de sig genom huden ock förvandlas.
under densamma till puppor, hvilka förorsaka djuret stora plågor.
Renarna behöfva blott höra patta poskis surrande läte för att.
hals öfver hufvud gifva sig på flykten. De hafva också för sed
att springa emot vinden, ock ju starkare denna är, desto fortare
fara de fram. Lapparna påstå också, att de springa mot solen >
hvilket skall vara fallet isynnerhet när hon står lågt på
himmelen. Lappen kan få renarna att stanna genom att utstöta
vissa ljud; ock då han vill hafva dem åt något visst håll >
sänder han hunden att jaga dem ditåt, ett uppdrag som denne
utför med stor klokhet ock skicklighet. Äfven kan vaktaren
själf gå förut ock locka renarna med ropen »gokk, gokk, kys!».
Äro renarna vidt kringspridda, så uppmanar han dem att samlas.
med ropet »tjåuk».
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Under försommaren, medan nätterna äro lika ljusa som
dagarna ock rofdjuren blott undantagsvis anfalla renhjorden, är
renvården en jämförelsevis lätt, om icke angenäm, sysselsättning.
Män då de mörka höstnätterna infinna sig, då fjällstormarna
rasa, då det kalla hösträgnet störtar i strömmar ock vargarna
lömska stryka omkring för att anfalla renarna, då tages lappens
hela ihärdighet, mod ock själsnärvaro i anspråk. Någon gång
har händt, att lappar med ett icke ringa antal renar under en
enda höstnatt förlorat största delen af sin hjord, äller hela
hjorden. Vargar • hafva anfallit renarna ock jagat dem utför
branter, där de funnit sin död. Den som under den mörka
höstnatten har sig ålagdt att vakta renarna, söker skydda sig
mot rägn ock kyla genom att bunta om sig med tjocka kläder,
ofta med ludna renskinn. Så snart renarnas vård lemnar honom
någon tid öfrig, sysselsätter han sig med att bära tillsammans
stenar ock uppstapla dem till en mur. Sådana murar varseblifver man öfverallt på fjällen. Orsaken, hvarföre lappen tager
sig en dylik sysselsättning, är att han därmed vill bortdrifva
sömnen ock hålla sig varm.
Hvarje familjemedlem, som uppnått 12 å 13 års ålder, måste
i sin tur innehafva vakten med undantag af husmodern, som
vanligen är befriad. För öfrigt får lappen redan vid spädare
ålder vara de äldre till hjälp i allt hvad till renskötseln hör.
Ett af de viktigaste göromål, som höra till renarnas skötsel,
är honornas mjölkning. Denna företages i allmänhet på aftonen,
men kan, då det är rägnig väderlek, företagas äfven midt på
dagen. Det är nödvändigt att så sker, ty under en klar sommardag, då styng, myggor ock brömsar förfölja renarna, skulle
det blifva högst besvärligt äller omöjligt att mjölka. Anmärkas
bör, att man icke mjölkar renarna hvarje dag, utan att detta
till stor del är beroende af omständigheterna; vanligen sker det
hvarannan dag. Aftonen före mjölkningsdagen drifvas renarna
in i rengården, hvaräfter kalfvarna »kipplas». Därtill begagnar
man en så kallad klafve, hvilken består af en 4 tum lång ock
3 linjer tjock träpinne, i hvars båda ändar yllesnören äro fästade.
Träpinnen lägges i kalfvens mun, ock snörena sammanknytas
frampå nosen, så att de bilda ett kors, hvarälter deras ändar
föras upp till nacken ock sammanknytas bakom öronen. Man
vill därigenom hindra kalfvarna från att under natten dia
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renhonorna. Följande afton, då renarna åter drifvas till rengården, begifva sig alla familjens medlemmar dit. De äro
försedda med nappar, kittlar ock stora träflaskor. Träflaskorna
äro laggkärl, hvilkas båda bottnar äro utbuktiga. Hvarje
flaska är försedd med en så stor öppning, att man utan svårighet kan sticka armen genom densamma. Flaskorna ock
kittlarna lemnas utanför rengården, ock blott napparna medtagas in af kvinnorna. Männen taga nu sina labtjeh (tömmar),
ringla dem tillsammans på armen ock kasta dem med säker
hand, så att de falla omkring renens horn äller hals. Renen
gör allt för att befria sig. Med väldiga språng ock krumbukter
rusar han åstad ock släpar sin motståndare med sig; män denne
sitter det oaktadt liksom fastvuxen vid tömmens ändar.
Renen besegras omsider ock fastbindes vid närmaste björk.
Strax infinner sig en lappkvinna, ock renhonan mjölkas. Den
mjölkande knuffar jufret med handen, på det mjölken må lättare
släppas till. Hvar ock en af de mjölkande — äller åtminstone
några af dem — är försedd med en käpp, i hvilkens ända fastbundits en handske. Med denna befria de renarna från insekter.
Den mjölkmängd, som hvarje ren lemnar, är helt obetydlig. För
att erhålla 1 kanna måste man mjölka 8 till 10 honor. Sedan nappen är full, tömmes mjölken i de större kärlen. Så snart alla
renhonor äro mjölkade, borttagas kalfvarnas kaflar, hvaräfter
samtliga renar utsläppas från rengården. Lapparna begifva sig
till kåtan.
Den erhållna mjölken silas, hvaräfter hon antingen slås i
tunnor att förvaras till kommande behof äller bearbetas till smör
ock ost. När mull vill bereda smör, hälles mjölken i en kittel,
ock denna utsättes för svag värme. Under tiden omröres mjölken flitigt med en kräkla, till dess smör bildats af densamma.
Renmjölken är mycket fet, hvarför ock föga blir öfrigt, då hon
förvandlas till smör. Kärnmjölken utprässas däräfter ur smöret.
Detta saltas lindrigt ock inpackas i blåsor, förfärdigade af renarnas inälfvor. Smöret förvaras i bure för kommande behof.
Af kärnmjölken beredes kärnmjölksost.
Blott en mindre del af mjölken användes dock till beredande af smör, desto mer användes till ost. Ystningen tillgår
sålunda, att mjölken hälles i en kittel, som lindrigt uppvärmes.
För att finna, när mjölken är till passande grad uppvärmd,
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sticker man då ock då ned ett par finger i densamma. När
mjölken erhållit nödig värme, slår man i löpet. Detta frambringas på så sätt, att de torkade löpmagarna nedläggas i varm
ostvassla, som därigenom löpnar. När mjölken ystats, upptages
osten ock sammanprässas i en ostkorg, gjord af tågor. Sedan
osten vunnit någon fasthet, upplägges han på hyllor i reppie.
Osten märkes dock först med begynnelsebokstafven till ägarens
namn. Den våta osten öfverdrages snart med ett lager af sot ock
skyddas därigenom för flugor. När han legat någon tid i
reppie, flyttas han till ioupte, där han får torka i solvärmen.
Renosten är mycket fet ock välsmakande, män det sätt hvarpå
han behandlas gör, att han icke ser så aptitlig ut för den ovane.
När lapparna flytta till fjällen, äro vanligen flera familjer
i sällskap. Vid framkomsten drager hvarje familj till sitt »land».
Det händer då icke sällan, att lapparna förlora ett större äller
mindre antal af sina renar ock erhålla andras i stället. Äfven
under vintern pläga renskockar draga åt olika håll ock blanda
sig med andra renhjordar. Lapparna hafva därför under våren
ock försommaren mycket arbete med att samla tillhopa de
bortlupne.
En äller ett par personer utrustas för detta ändamål från
hvarje familj. Dessa ströfva omkring från läger till läger ock
genomsöka noggrant hjordarna för att återfinna förlorade renar.
De känna igän sina renar på »märket». Detta är anbragt i
renens öron ock består af skåror, som blifvit klippta på särskilda
sätt. I hvarje familj finnas flera märken, ett för hvarje familjemedlem. Barnens märken likna till sina hufvuddrag faderns, män
hafva sina små afvikelser, för att märkena må kunna skiljas från
hvarandra. Sålunda finnes en visk likhet mellan märkena inom
en hel släkt. Inom familjen har hvar ock en sitt märke utklippt i näfver, ock detta förvaras med stor omsorg. Grunden
till de olika märkena inom familjen är den, att de ärfda renarna på mannens ock hustruns sida hafva olika Märken. Därtill kommer, att lapparna hafva för sed att gifva sina barn renar
i deras tidiga barndom. Dessa renar förses med särskilda märken
för att kunna skiljas från de öfriga. Vanligt är, att älste sonen
ärfver farfars märke. Betydliga svårigheter äro förenade med
att rätt kunna igänkänna de olika märkena; ty då hvarje familjemedlem har ett .särskildt för sig, så är det själfklart, att märke-
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nas antal måste vara oerhördt stort. Kännedomen om märkena hos
de olika familjerna är därför rent af en vetenskap ibland lapparna, ock många bland dem äga häruti en förvånande skicklighet.
Ett af de första göromål, som lappen har att uträtta, sedan
han ankommit till vårvistet, är att upptaga köttet ur tunnorna,
ock utsätta det för solens ock vindens invärkan. Som vi förut
nämnt, är köttet mycket skämdt ock i högsta grad illaluktande.
Ofta hafva flugorna kommit åt att lägga sina ägg i detsamma,
hvadan det blifvit uppfyldt af larver. I sådant fall sönderflänsas
det, ock larverna borttagas. Däräfter upphänges köttet i björkar,
som af huggits vid roten ock lutas mot hvarandra ock hvilkas
grenar blifvit afskurna ett stycke från stammen ock afbarkade.
Utsatt för vind ock sol, omgifves köttet snart af en hård
skorpa, som hindrar de kringsvärmande flugorna att lägga sina
ägg i det. När köttet på detta sätt torkats. en tid, flyttas det
till loupte för att än vidare torkas.
Ett annat arbete för lappen vid denna tid är tillredandet
af gompa äller gompo. Denna är ett omtyckt ock mycket
äftersökt födoämne bland lapparna. Gompa tillvärkas af flera
olika slags örter, såsom jerja (mulgedium alpinum), fadno (angelica archangelica), %ma (rumexarter) ock dursien (en sedumart). Dessa örter plockas unga ock sönderhackas i mycket små
bitar. Däräfter förvälles massan i vatten, på det att den beska
smak, som jerja har, må borttagas. Den utblandas sedan med
renmjölk ock lemnas att jäsa. Gompan tylles dels i tunnor att
förvaras till vintern, då den ätes frusen jämte mjölk ock potatis
(hvilka senare lapparna köpa af nybyggare); dels ätes hon
strax ock blandas då med renmjölk. Att hafva angelica med
uti gompan anse lapparna vara högst af nöden. De påstå nämligen, att hon därigenom skall blifva mycket hälsosam ock
skydda mot smittosamma sjukdomar. Örtens rot anse de som
ett särdeles utmärkt läkemedel.
I dalgångarna mellan de höga fjällåsarna ligger ett stort
antal större ock mindre sjöar. I dessa fjällsjöar förekomma
blott två fiskarter, nämligen rödingen (salmo salvelinus) ock
forellen äller stenbiten (salmo fario). Den senare finnes dock
mer i de strida älfvarna ock fjällbäckarna än i de lugna insjöarna. Båda dessa fiskarter, som i stor myckenhet förekomma,
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hafva ett fett ock välsmakande kött. Många lappar, de s. k.
fiskarlapparna, lefva under sommaren nästan helt ock hållet af'
fisk.. Män älven renlapparna idka något fiske under sin vistelse i vårlägret ock äfven sedermera under sommaren. Det
allmännaste fiskredskapet är metkroken. Hvar ock en lapp har
en sådan, som han använder, så snart tiden det tillåter. Dessutom äger hvarje förmögen lapp 10 å 12 nät ock en not jämte
båt. Näten äro af samma slag som de, hvilka begagnas af nybyggarne i öfra Lappmarken. De äro grundgående ock hafva
obetydlig längd, hvarf öre flera stycken fästas tillsamman, då de
nedläggas i sjön. Äfven notarna likna nybyggarnes, män äro
vida mindre, blott 40 å 50 famnar långa. Näten ock notarna
förfärdiga lapparna äj själfva, utan de låta nybyggarne göra
dem, sedan de själfva nere i landet uppköpt garn därtill. Båtarna äro mycket små ock lätta. De blifva fullastade af två
personer ock 10 å 12 nät. När båten skall flyttas från den ena
fjällsjön till den andra, tager en lapp honom på hufvudet ock
bär honom sålunda helt bekvämt. Båten är sammanfogad af
halftumstjocka granbräder, som äro fästade tillsamman medelst
särskildt därtill förfärdigad båtspik. I vår tid köpa lapparna
sina båtar af' nybyggarne, män fordom lära de hafva förfärdigat
dem själfva. De sönderklöfvo då gran- ock tallstockar till tunna
ock breda pertor, hvilka sedan medelst grantågor sammanfl.
stades, så att de bildade ett slags farkost. När lapparna flytta
från vår- ock höstlägret, taga de äj båtarna med sig, män väl
några nät. Dessa använda de till att fiska med i de högre
fjällsjöarna. När näten skola utläggas i en sådan sjö, begagna
lapparna en lång nätstång, hvars ena ända är försedd med en
skåra. Till nästan hvarje sjö hafva de forslat en sådan stång.
I den ändan, som är försedd med skåra, fästes nätets ena ända
ock sedan skjutes nätet utåt sjön. Då denna är liten, fästes
en töm i ändan af nätraden, hvarpå en person går kring sjön
med den andra tömändan ock drager ut näten i vattnet. Fjällsjöarna äro, som sagdt, rika på fisk, män det oaktadt blir
fångsten icke så stor till följd af de dåliga fiskredskap, öfVer
hvilka lappen har att förfoga. Att erhålla 45 till 50 ri fisk,
för hvarje gång man vittjar, anses för ett ganska lyckadt fiske.
Lapparna förtära den fisk de fånga hälst färsk. De äta
den då utan någon tillsats af annan mat. Stundom utsättes den
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till torkning, då den uppskäres utäfter ryggraden ock utspilas
med ett par träpinnar; den torkas i rök. Torrfisken stekes
sedan på glöd ock förtäres på samma sätt som den färska.

Sedan vi nu redogjort för lapparnas bostäder ock hufvudsakliga göromål, skola vi, innan vi beskrifva deras vistelse på
högfjällen, nämna något om deras husliga lif, deras seder ock
bruk. Vi bjuda därföre läsaren med på en färd till ett lappläger på några mils afstånd från en af de sista nybyggarnes
boningar vid norska fjällryggen. Till vägvisare taga vi en
lapp ock gifva oss så på resan. Äfter en kort färd äro vi
framme vid foten af ett fjäll, som vi skola öfverstiga. Uppstigandet har börjat. Vi blifva trötta ock svettiga ock önska
hylla, män någon sådan kan svårligen komma i fråga; ty vilja
vi veta vägen, så måste vi följa vår vägvisare, som långt framför oss ock utan att se sig tillbaka fortsätter sin färd, ock det
med samma lätthet, som om han ginge fram på en jämn ock
banad stig, oaktadt han bär en tung säck på ryggen. Äfter en
ansträngande marsch hafva vi nått den högsta punkt, vi skola
passera. Nedanför se vi dalen med det lilla nybygget, vi på
morgonen lemnade bakom oss. På bärgets andra sida är en
djup dal, där en gles björkskog växer. Längre bort ses den
ena fjälltoppen resa sig öfver den andra. Längst bort i fjärran
framskymtar en insjö med sin blåa yta. På den plats, där vi
nu befinna oss, är marken våt ock kal. Blott här ock där varseblifver man några grässtrån ock en art af ranunculus. Vi stiga
utför fjällets sida ned i dalen ock gå öfver floden, som rinner i
dalens botten, för att åter öfverstiga ett annat fjäll. Sedan detta
är gjordt, möter vårt öga ännu ett tredje — vi äro nära att
uppgifvas af trötthet. Lappen fortsätter dock sin färd med oförminskad hastighet. Här ock där ser man honom upprycka ock
taga med sig någon liten enbuske, som växer på fjällets sidor.
Slutligen kastar han sig ned på marken i närheten af en liten
rännil. Vi slå oss äfven ned för att hvila. Inom kort har lappen
tändt upp eld ock är ifrigt sysselsatt med att koka kaffe. När
det blifvit färdigt, slår han något af pannans innehåll i det af-
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lyftade locket, som för tillfället får tjäna som kaffekopp, ock
räcker det jämte ett duktigt sockerstycke åt oss. Sedan vi
druckit, tager han ur sin säck upp ett stycke af en fet rensida
ock skär bitar därur i locket, ur hvilket han så äter ock dricker.
När detta är undaugjordt, lägger han sig att sofva, medan vi
undersöka matsäckens innehåll.
Snart är dock hvilan slut, ock vi draga åter åstad öfver
fjäll ock dalar. Vi fråga vår vägvisare, om vi icke snart äro
vid målet. »Än hafva vi ett godt stycke kvar», svarar han.
Marschen fortsättes, han tyckes aldrig vilja taga slut. Män aftonen har redan inbrutit, vi äro nu på en höjd. Då stannar
vår vägvisare, pekar nedåt dalen ock säger, att där är kåtan,
målet för vår färd. Vi rikta våra späj ande blickar ditåt ock
upptäcka något liknande en stor jordhög. Ur densamma synes
en rökpelare bana sig väg, hvilket låter oss förstå, att vi hafva
en människoboning framför oss. Vi stiga ned i dalen ock öfvergå den bäck, som rinner förbi kåtan. Då vi närma oss denna,
kommer ett halft dussin svarta ock röda hundar emot oss. De
skälla ursinnigt ock synas vara betänkta på att angripa oss.
Män i detsamma höras höga rop från kåtan. En lapp kommer
utspringande, fattar en käpp ock rusar äfter hundarna, under
det han grundligt hutar åt dem för deras tilltag. De springa
då genast sin väg ock lägga sig morrande i det frodiga gräset.
Sedan hundarna äro straffade, skyndar deras tuktare tillbaka
in i kåtan, utan att på något sätt ägna de ankommande sin
uppmärksamhet. Nu öppnar emellertid vår ledsagare dörren
ock stiger in, faller genast vid sitt inträde på knä, hvaräfter
han bokstafligen krälar sig fram till de innevarande ock tager
dem i handen, under det han uttalar ordet puorist. Däräfter
slår han sig ned på de korslagda benen.
Ett lifligt samtal öppnas nu på lapska om renarna, om de
besvärligheter, som den starka värmen åstadkommer, i det att
man icke kan få mjölka så flitigt, som man skulle önska, m. m.
dyl. När vi kommit in, göra vi såsom vår vägvisare, vi slå
oss ned på rismattan. Snart kommer husfadern med ett nytt
renskinn ock breder ut det framför oss, sätter en spann däruppå
ock bjuder oss taga plats. Samtalet fortsättes på lapska. Vi
blifva föremål för detsamma. Vår lots får redogöra för hvilka
vi äro, i hvilket ärende vi resa, ock om vi kunna äller förstå
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lapska språket. Däräfter börjar man ställa frågor till oss själfva,
vanligen om ändamålet med vår resa, om våra släktförbindelser,
om prästen, länsmannen ock andra härrar inom församlingen,
samt om huruvida det är fred äller krig i stora världen. Under samtalets gång har husfadern varit sysselsatt med att sönderstycka ett par renlemmar ock lägga dem i grytan. Husmodern
däremot har varit sysselsatt med att koka kaffe i en stor kaffepanna. Däräfter nedtager hon en rökt renost från en hylla i
reppie, delar den ock karfvar upp den i små bitar samt fyller
kaffekopparna därmed till mer än hälften, tager så fram ur en
liten spann ett stycke socker, som hon hackar sönder i små
stycken med en knif, dessa små stycken sönderbiter hon än
vidare med tänderna. Kopparna fyllas till brädden ock därutöfver med kaffe, hvaräfter de räckas åt oss. Vi smaka på kaffet,
det är till ytterlighet beskt ock salt. Vi tvinga likväl i oss det
ock äta upp osten, som smakar förträffligt. Så snart vi hafva
lemnat kopparna ifrån- tss-, återkomma de, fyllda - på nytt. Men
då vi ej vilja förtära mera kaffe, räckas de till andra närvarande. Vår lots mottager sitt kaffe under ideligt upprepande af
goutsien alties, delle hiven ock många andra utrop, som gifva
tillkänna hans stora tillfredsställelse. Lapparna dricka sitt kaffe
under mycket smackande, ock när koppen är tom, så slickas
den af jämte fatet med tungan. Husmodern fyller kopparna
flitigt ock kringsänder dem, så länge något finnes kvar i pannan. En ny panna kokas ock tömmes. Hvarje fullväxt lapp
dricker minst tre ock ända till fä,m koppar kaffe äfter hvarandra.
Sedan kaffedrickningen väl ock vackert är slutad, tar husfadern upp köttet ur grytan ock lägger det i en väldig träskål,
gjord af masurbjörk. Husmodern fördelar köttet i mindre träskålar ock räcker dessa jämte en skål med renmjölk till hvar
ock en. Köttet ätes till mjölken. Skålarna. ställas på en schal,
som utbredes framför oss. Renost, rensmör ock, torrt kött höra
äfven till anrättningen. Bröd saknas vanligen. Så väl i osten
som på köttstyckets yttersidor finnes en mängd renhår. Dessa
bryr sig lappen sällan om att taga bort, hvarför ett bland nybyggarne gängse ordspråk säger, att lappen icke får dö, förrän
han har ätit upp ett pund hår ock en tunna kol. Sedan köttet
är taget ur grytan, ditslås en skål med renblod, denna ~röres
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i köttspadet ock användes till föda åt hundarna. Äfter måltiden fortsättes samtalet med den största liflighet. Det försiggår på lapska, ock blott sällan riktas någon fråga äfven
till oss.
När vi kommo in i kåtan, voro de fläste af familjens medlemmar barfota ock barhufvade. De som skola ut till renarna,
börja först att sko på sig. Lapparna begagna skodon, som af
nybyggarne kallas kängor, af dem själfva kabmak pl. kabmakeh. I norra Lappmarken kallas kängorna barkak. Dessa
skodon likna i viss mån de kängor, som användas af allmogen på nedre landet; män bottnarna äro framtill mer hoprynkade, ofvanlädret smalare, ock framtill sammandragas. de
öfver vristen. Till fgjd af kängornas användning blifva lapparnas fötter mycket breda, isynnerhet framtill. Skaften på
skodonen, som kunna få en höjd af omkring 12 tum, tillvärkas
af tunt skinn. Lapparna begagna icke under någon årstid
strumpor, utan använda i deras ställe »skobark» under sommaren ock »skohö» under vintern. Skobarken är sälgbark, som
blifvit sönderrifven i fina trådar, sedan det yttersta, styfva lagret bortskrapats. Skobarken köpes äfven af nybyggarne. Skohöet tillvärkas af vattenstarr. Denna afskäres nere vid roten
med en hvass knif ock sammanbindes i knippor. De grofva
stråna sönderdelas medelst en kam, för ändamålet särskildt
gjord. Man kammar höet, tils hvarje strå blifver trådsmalt,
då knippena läggas samman till större buntar, som kallas »par».
Sedan skon är dragen på foten, sammandrages den framtill,
ock skaftet lägges åt tätt intill benet. Däräfter omlindas benet
från fotknölarna ock så långt upp, som skaftet räcker, med ett
7 till 8 fot långt ock ,/2 tum bredt band, flätadt af gula ock
röda trådar. Detta band åtdrages så hårdt, att lappen kan
vada öfver bäckar utan att blifva våt om fötterna.
Lappens sommardräkt i öfrigt består liksom vinterdräkten
af kolt ock byxor. Kolten är ett plagg som skall motsvara
rock, den räcker ouppdragen till knäna äller ännu längre. Han
är antingen öppen framtill, då han igänknäppes med häktor, äller
är han sammansydd ock drages öfver hufvudet, då han skall
på- ock afklädas. Mannens kolt är kantad med blå, kvinnans
med röda band. Sedan kolten är påtagen, spännes etttumsSv. landsra. VII. 5.
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bredt bälte omkring midjan, hvarvid kolten ryckes upp, så,
att han hos mannen räcker till nedre hälften af lårbenet,
hos kvinnan till knäet. I den utvidgning, som sålunda uppkommer omkring lifvet, förvaras den stora, omkring fäin
tum långa tobaksdosan af näfver äller mässing samt kritpipan. Upptill slutar mannens kolt med en krage af blått
kläde. Denna krage är sammansydd af dubbla tygstycken,
ock sömmarna gå så tätt intill hvarandra hela kragen igenom,
att han är styf, som om han vore stärkt. Längs äfter är han
öfverdragen med ränder af tenn äller med sömmar, hvartill tenntråd begagnats. Denna tråd förfärdiga lappkvinnorna själfva.
Såsom redskap därvid användas hornskifvor med större ock
mindre hål uti. Tennstycket smides först till en stång, sedan
drages denna först genom de större hålen ock så äfterhand genom
mindre ock mindre, till dess tråden blir passande grof. Afven lappens bälte är på yttersidan öfverdraget med tennbitar.
På männens bälte sitter framtill en liten väska, tån vuoss
kallad, ock den är utanpå öfverklädd med tennbitar. Dess
inre består af flera rum, i hvilka förvaras tändstickor, nålar,
sensnören, metkrokar, häktor, matskedar m. m. Från kvinnornas bälte nedhänger vid högra sidan kueddatak (af verbet
kueddet bära). Detta innehåller nålhus, knifslida, en med sensnören ock tråd fylld pung, matskedsfodral ni. m. Hvar ock
en af dessa saker är fästad vid band, som sammansnos af smala
skinnremsor. Öfverallt på banden sitta mässingsringar ock glaspärlor samt röda ock blåa tofsar. Kolten knäppes icke igän
ända upp till halsen, utan bildar frampå bröstet en öppning,
där kroppen skyles af åtså loppa. Lapparna begagna nämligen
intet linne. katt leppa liknar en nattkappa utan krage ock
är sammansydd af blått kläde. Tvärt öfver hänne gå röda
skarlakansband, omväxlande med tennränder, som åstadkommits
på samma sätt som de på kragen.
Kolten är vanligen gjord af vadmal; blott vid högtidliga
tillfällen nyttjas en kolt af blått kläde. Stundom begagnas i stället för kolt en gammal päls, på hvilken håren blifvit bortnötta.
Sommarbyxorna, inkika, äro gjorda af rödfärgadt skinn.
Den röda färgen åstadkommes på det sätt, att albark tuggas
ock utspottas på skinnet, där den sedan ingnides. Byxorna
göras så, att de öfverallt följa kroppens former. De räcka upp
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till höfterna ock sammansnöras där medelst ett band, så att de
hållas uppe.
På hufvudet bära lapparna en kägelformig mössa, som hos
männen är af blått, hos kvinnorna af rödt tyg. Kvinnornas
mössor hafva en mindre spetsig form.
Lapparna hafva i allmänhet stark hårväxt, män skäggväxten är desto svagare. Håret är antingen becksvart äller
ock ljusrödt. Kvinnorna bära sitt hår i två långa flätor,
som hänga ned äfter ryggen. Dessa flätor äro fullsatta med
allehanda prydnader, såsom glaspärlor, röda tofsar o. dyl.
Männens hår är alltid långt ock bär tydliga tecken till att det
äj för ofta kommer i beröring med kammen.
Vi återkomma till vårt besök i kåtan. Vid vårt inträde
voro de flästa familjemedlemmarna sysselsatta med något arbete.
En af sönerna förfärdigar en sked, baste, af renhorn. Dessa
skedar hafva en egendomlig form. De äro ungefär 3 tum långa
ock 2 tum breda, ingenstädes öfver 3 linjer djupa. Skeden
är i sin främre ända alldeles tvär, därifrån afsmalnar hon ock
bildar en triangelformig fördjupning, i hvars smalare ända ett
svagt uppåtböjdt skaft af en half tums bredd sitter. De lapska silfverskedarna äro cirkelrunda ock försedda med bredare
skaft än hornskedarna. En annan är sysselsatt med att laga
sina kläder; en tredje med att sy skor. En af döttrarna håller på att sno ihop sensnören. När en ren slaktats, tillvaratagas alla senor. När senan lösskäres, får ett duktigt stycke
af den muskel, vid hvilken den varit fästad, följa med den.
Senorna torkas däräfter i solen. Sedan de blifvit torkade,
rifvas de sönder till fina trådar, dessa göras glatta genom att
dragas fram mellan tänderna, det enda värktyg som härvid
användes. Det torra kött, som sitter på senorna, är uteslutande snörtillvärkarens tillhörighet. Sedan de fina senremsorna blifvit grundligt bearbetade, snos de samman till trådar,
som i sin ordning förenas till gröfre af mer än tre fots längd.
Snoendet sker mot den ena kinden äller mot benet.
Aftonen förflyter under gladt samtal. Man tilltalar hvarandra med orden: aja (farfader), atje (fader), tjittje äller edne
(moder), välja (broder), åbba (syster), latjo (de som gittat tillhopa sina barn). Kvinnornas alla rörelser i kåtan ske på
knäna, detta för att undvika att stiga öfver benen på en
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annan person. Den som icke iakttager detta försiktighetsmått,
anses »slamsig». Det är redan långt framskridet på kvällen,
det oaktadt är det ljust, som om det vore dag. Man tillreder
kvällsmaten, denna utgöres af alldeles samma slags rätter som
förra målet. Köttet utdelas nu som sist. Män om vi nogare
se äfter, så märka vi, att husmodern med sorgfällig uppmärksamhet granskar köttstyckena, innan hon delar ut dem. Detta
sker för att hvar ock en skall få de delar af renen, till hvilka
han är berättigad. Halsbenet erhåller alltid den, som slaktat
djuret; hjärtat ock några andra delar böra lemnas endast åt
männen, däremot äro jufret ock njurarna kvinnans tillhörighet. Köttet kring vristleden bör aldrig ätas af barn, emedan
det anses hafva till följd lust för ett kringirrande lit.
Äfter aftonmåltidens slut bereda sig alla kåtans invånare
att lägga sig. Liggplatserna intaga allt rum i kåtan rundt
kring eldstaden utom åt dörren till. Två personer lägga sig i
bredd, två andra lägga sig så, att deras hufvuden komma att
ligga vid de två förstnämndas fötter äller också på deras ben.
Så fortsättes, till dess alla erhållit plats. Bältet kring lifvet
spännes loss, ytterplaggen ock skorna tagas af. Under högsommaren användas sällan sängkläder, på sin höjd breder man
öfver sig ett täcke. Vi få vår sängplats på samma sida om
eldstaden som husfadern ock husmodern. Män emellan oss
ock lapparna lemnas ett behörigt tomrum. Vi ligga på en renhud ock breda öfver oss en smal fäll af renkalfskinn, i byars
ena ända är anbragt ett slags säck äller påse, däri vi sticka
in fötterna. Kavajerna lägga vi under våra hufvuden ock krypa
så in under fällen, dock icke utan fruktan att blifva anfallna
af lapparnas landsplåga, tikke (pediculus).
Vi hafva äj sofvit länge, förrän vi väckas af lapparna,
hvilka redan äro uppe ock i full rörelse. De koka kaffe ock
laga mat, prata ock skratta. Slutligen tystnar allt: de hafva
begifvit sig bort till renarna för att mjölka. När vi vakna upp
för andra gången, är husmodern ensam kvar i kåtan. Hon
bjuder oss kaffe ock mat. Sedan vi förtärt vår frukost, begifva
vi oss ut för att samla de fjällväxter, vi kunna träffa i kåtans
omnäjd, ock komma äj igän, förrän det är kväll.
Det är lördag. När vi återkomma till kåtan, få vi se, att
husmodern har gjort denna så treflig ock inbjudande som möj-
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ligt till söndagen. Hon har tagit bort den gamla björkrismattan ock lagt dit en ny i stället, tvättat husgerådssakerna
ock ställt dem i ordning, ock själf har hon tagit på sig hälgdagsdräkten. Familjens öfriga medlemmar hafva också på bästa sätt
snyggat upp sig. Sedan vi stillat vår hunger äfter dagens
mödosamma utflykt, börja vi att närmare undersöka de växter,
vi funnit. Lapparna åse detta arbete med spänd uppmärksamhet. Vi visa dem några växtorgan under förstoringsglaset,
ock de uttrycka med höga utrop sin förundran öfver hvad de
se. Vi fråga, hvad de kalla den äller den växten, män få endast det kollektiva grase till svar. Lapparna känna namn
endast på några få växter, nämligen på sådana som de begagna till föda ock bränsle. En ock annan af lapparna framställer den frågan, hvarför man skall fara upp till fjällen för
att studera växter, då det väl antagligen finnes sådana äfven
nere i landet.
Liknande är förhållandet äfven med lapparnas kunskap om
djurriket. Blott de djur, af hvilka de hafva direkt nytta äller
skada, äller sådana, vid hvilka någon vidskepelse är fäst, hafva
ådragit sig deras uppmärksamhet; män om dessa djur hafva de
ock en grundlig kännedom. Bland sådana djur står i främsta rummet björnen. Han har i lapska språket en mängd namn: bire,
kuoptja, puoldakats, ruomse kalles, variaja, paldaja. Många
äro de plägseder, som äro förbundna med hans fångande. I
äldre tider skulle björnjägarne bereda sig till jakten genom offer
ock trummande. Björnens blod skulle drickas af jägarne, medan det ännu var varmt, ock de skulle äta upp hans hjärta
för att få något af hans mod. Nåjteh (spåmännerna, prästerna)
plägade förvandla sina fiender till björnar, ock äj sällan hände
det, att man träffade tennbältet under björnens hud, ett säkert
tecken till att björnen förut varit en lapp. Uti lapparnas folkpoesi — hvilken äj är särdeles rik — spela björnen med sin
styrka ock räfven med sin list hufvudrolerna. Äfter björnen
är vargen — stalpe, stakke, kuotsanje, seipeg — den som
mäst blifvit uppmärksammad. Vargen bör äj skjutas, endast
slås till döds. Bland de mindre djuren åtnjuter grodan stor
aktning hos lapparna. Ingen bör på något sätt göra hänne
ondt. Kommer hon in i kåtan, bindes en röd tråd om halsen på
hänne, ock stundom hänges en tennbit i densamma, hvaräfter
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hon utbäres med största försiktighet. Om foglarna veta lapparna
äj mycket. Blott några få hökfoglar ock orrfoglar samt några
större i fjällsjöarna förekommande simfoglar, hufvudsakligen
gäss, kunna de känna igän. Lapska språket tyckes äj äga
egna namn på orrfoglarna. Tjuktje (tjäder) ock hurre (orre)
synas vara nära besläktade med de svenska namnen. Endast
några få småfoglar ock insekter hafva förmått att tilldraga sig
lapparnas uppmärksamhet.
Söndagen kommer. De som äj äro sysselsatta med att
vakta renarna, hålla sig stilla. Husfadern läser en predikan
ur en postilla på lapska, ock några saliner sjungas. :Äro flera
kåtor i hvarandras närhet, samlas deras invånare till gemensam gudstjänst. I ett lapskt hem finnes blott ett fåtal böcker,
alla af andligt innehåll. Böcker med annat innehåll anses, om
inte rent af förkastliga, likväl alldeles onyttiga. Lapparna
hylla i allmänhet den luterska läran. Jag har äj hört mer än
en enda lapp, som satt i fråga, huruvida kyrkans bekännelse
vore sann, änskönt jag hört en myckenhet af dem tala om
religiösa saker. Att lapparna skola hafva någon klar insikt i
sin troslära, kan man äj vänta, då man besinnar, huru litet de
varit föremål för undervisning. Nu mera undervisas lappbarnen
i de barnhem, som blifvit inrättade för den lapska missionen,
män i hemmen erhålla de ingen boklig lärdom. När de vid
niö äller tio års ålder komma till skolan, måste de börja med att
inhämta de allra första grunderna. I skolan vistas de vanligen
omkring två år. Man kan lätt förstå, huru bristfällig deras
kunskap måste vara såväl i andligt som värdsligt afseende.
Dessutom glömmer barnet, när det återkommer till hemmet,
snart det lilla, som det lärt. Skolorna äro äj omtyckta af den
lapska allmogen. Lapparna påstå, ock det med rätta, att dessa
skolor tjäna att i grund upplösa den lapska nationen. Ty då
ett barn bevistat skolan, har det bott hos nybyggarne ock därunder vant sig vid en mängd bekvämligheter, som lappen under
inga omständigheter kan få hafva. Följden blir ofta, att det
begifver sig från hemmet, »kläder om» ock gifver sig i tjänst
hos bönder ock sålunda bidrager till lapska språkets ock sedernas, ock så till själfva stammens undergång. Äro flera kåtor
i hvarandras närhet, händer det äj sällan, att ungdomen samlas för att leka äller åhöra någon äldre persons berättelser om
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lapparnas strider med tjudie äller om saivah ock jähnah (vättar
ock jättar). Lekarna bestå i att springa ikapp, jaga hvarandra
o. dyl. Under dessa lekar aktar sig en flicka noga för att
springa omkring kåtan, ty att så göra är någonting af det
mäst opassande, en lappflicka kan taga sig till. Äfven äldre
personer gå endast i nödfall rundt kring kåtan.
Under den tid, vi hafva varit i kåtan, hafva vi blifvit behandlade som gäster. Vi hafva sett, hvilken endräkt som är
rådande i den kåta vi besökt, änskönt den nästan varit öfverbefolkad. Vi hafva äj hört grannlapparna på minsta sätt förtalas; tvärtom ha vi erfarit, att den största endräkt är rå(lande jämväl mellan lappar, som nedslagit sina bopålar i
hvarandras närhet. Lapparna äro i allmänhet af ett ytterst
fredligt sinnelag, hvilket bäst bevisas däraf, att de i årtusenden
kunnat lefva i nästan fullkomlig anarki.

I de lappmarkssocknar, som gränsa till de norska fjällen, äro
lappkapell inrättade, där gudstjänst hålles ett par gånger under
hvarje sommar. Sådana kapell äro Ankaredet i Frostvik (ede ett
smalt näs), Risbäck i Dorotea, Fattmomakke ock Dikanäs i
Vilhelmina, Ammarnäs i Sorsele, samt Löfmokk i Arjeploug.
Dessa ställen ligga vid stora fjällsjöar, så att lapparna kunna
fara båtledes dit. En liten kyrka är uppförd ock omgifven af
några små nybyggarestugor, fähus ock bodar samt några dussin
lappkåtor. Hon är uppförd i den enklaste byggnadsstil.' Gudstjänst hålles i medio af juli ock september, då präst från
moderförsamlingen reser dit. Vill man lära känna lapparnas
seder ock bruk, då de äro i större samkväm, så skall man
besöka någon af dessa platser. Där fira lapparna sina bröllop,
barnsöl ock begrafningar, där hållas auktioner ock ingås aftal,
där betalas skatter. I synnerhet är »vårhälgen» äller den bälg,
som firas i juli, talrikt besökt; ty till denna begifva sig så
många som möjligen kunna slippa från hemmet ock renarna.
Redan på fredagsaftonen infinna sig de flästa vid kyrkan,
där de då ikläda sig högtidsdräkten. Denna liknar till snittet
1) Gamla kyrkan i Fattmomakke byggdes af tvänne bönder från
Strömnäs i Vilhelmina för 150 rdr b:ko.
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den vi förr beskrifvit, män är af blått kläde. Här ser man en
ock annan lappyngling utstyrd i hatt, nattkappa ock stöflar
samt allmogebyxor ock lappkolt. En sådan karrikatyr af lapp
är en styggelse för alla äldre af hans stamfränder.
På lördagen uträttas hvarjehanda uppdrag. Först ock främst
skall man göra besök hos pastor, hvilken under större delen
af den dagen får ha sin kammare fullproppad af lappar. Man •
skall vidare infinna sig hos länsmannen äller fjärdingsmannen
för att betala resterande utskylder, något som lapparna göra
med största motvilja. Sistnämnde tjänstemän äro därföre föga
omtyckta af dem. Den förre hedras vanligen med det föga
artiga namnet kronseipeg. De som skola fira bröllop, äro
ifrigt sysselsatta med därtill hörande förberedelser. På aftonen
kalla klockorna till kyrkan, där husförhör anställes. Yngre
lappar förhöras på svenska, de äldre få svara på sitt modersmål.
Äfter husförhörets slut förrättas barndop. Ofta äro de
barn, som döpas, ansenligt gamla, en följd af det långa afståndet till kyrka ock präst. Lapparna hafva ett stort antal
faddrar åt sina barn. I äldre tider var det äj ovanligt att
hafva 7 till 8 par sådana. Barnet uppkallas äfter någon släkting. De vanligaste namnen äro Severin äller Sören (uttalas
Sal), Magnus (Måns), Klemens (Klemet), Nils (Nila), Tomas
(Tåmma), Jonas (Joa), Kristoffer (Grasta); Sigrid (Sakka),
Margareta (Märgett), Kristina (Stina), Brita, Anna, Lisa. Hvarj e
lapp har ett tillnamn. Såsom exempel på sådana må nämnas:
Gorek, Klöis, Kroik, Kueita, Laula, Neine, Peiva, Pulpur,
Rua, Slunk, Stinnerbom, Strauka, Veisåive, Vilka.
När folket kommer ur kyrkan, trakteras faddrarna ock de
närmaste släktingarna med kaffe, mat ock brännvin. Dessa
gifva då sina faddergåfvor: renar äller pänningar.
Vid dessa högtider anlända handelsmän från Norge ock
nedre landet hit för att sälja tobak, skarlakanstyg, tråd o. dyl.
åt lapparna. De norska köpmännen föra gärna med sig några
ankare karvespiritus (kumminbrännvin), som de i hemlighet
utminutera till ett pris af 50 till 75 öre pr kvarter. Därvid
är att märka, att detta brännvin är till hälften utblandadt med
vatten. Dessa lönkrögare äro af lapparna synnerligen omhuldade; ty skulle de äj få något jukket (att dricka), så vore
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resans halfva ändamål förfeladt. Redan på lördagsaftonen ser
man berusade män ock kvinnor. Så fredliga ock godsinnade
lapparna äro i nyktert tillstånd, så vilda ock otyglade blifva
de, när de förtärt en större mängd spirituosa. De råka då
ofta i ovänskap ock slagsmål. Därvid gripa de hvarandra
i det långa håret, ock en försvarlig lufning uppstår. Det hör
äfven till deras vanor att skryta öfver sin styrka vid dylika
tillfällen, ock däraf följer, att de äfven vilja pröfva den med
hvarandra. Då de brottas, använda de det s. k. lappkastet.
De brottande fatta hvarandra i kragen, sedan stå de ock fasthålla hvarandra, under det de utstöta ett grymtande läte. Så
dansa de omkring, ock den ene kastar sig baklänges mot
jorden samt skjuter med både händer ock fötter sin motståndare öfver sig. Är han skicklig, så kastar han honom till ock
med ett godt stycke ifrån sig. Konsten ligger i att göra kastet, just då motståndaren minst anar det. Man söker ofta
att kasta hvarandra i vatten äller i dy.
Vid dessa högtider firas de flästa lapska bröllop. Det
torde äj vara ur vägen att här gifva en skildring af huru
lappmannen gifter sig. När lappynglingen är giftasvuxen, får
han sällan äller aldrig taga sig en hustru äfter sitt eget hjärtas val, utan afgöres detta af hans föräldrar. Dock börjar
detta onaturliga tvång mer ock mer afläggas, i den mån civilisationen tränger in bland lapparna. Ännu är det i hög grad
ovanligt, att en rik mans son får äkta en fattig flicka äller
tvärtom. Hafva föräldrarnas ögon fallit på ett passande »sonhustru-ämne», så skickas bud äfter flickans fader ock meder
för öfverläggning om giftermålet. Härvid tillkallas också en
sognonåive (en förespråkare i frieri). Denne har att jämka
»parternas» anspråk å ömse sidor, så att en öfverenskommelse
blir möjlig. Ock skall det lyckas åstadkomma en sådan, får
sognovina (friarebrännvin) äj saknas. Man gör noga reda för
de båda kontrahenternas förmögenhetsvillkor ock kommer öfverens om huru många renar ynglingen skall öfverlemna åt flickans föräldrar. Sedan öfverenskommelsen är gjord, stadfästes
»brudköpet» därmed, att latjoålmah (de som gifta tillsammans
sina barn) taga sig ett duktigt rus.
Den blifvande brudgummen har äj varit närvarande under
öfverläggningen. När han fått del af beslutet, återstår för
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honom att besöka flickan för att få höra, om hon är redo att
mottaga honom, hvarom hon själf skall gifva besked. Detta
sker på ett egendomligt sätt. Ynglingen gifver sig åstad till
svärföräldrarnas kåta ock är försedd med en stor kopparkittel.
Han döljer sig i närheten bakom någon enbuske äller björk,
hvarest han slår några slag på kitteln. Är sognoneita (friarflickan) redo att mottaga honom, svarar hon med lika många
slag på något liknande instrument. Höras äj de äfterlängtade
ljuden från kåtan, får friarn återvända hem ock afvakta ett
lägligare tillfälle. Så snart han däremot får svar, skyndar han
in ock öfverlemnar de s. k. friaregåfvorna, hvilka bestå af ring,
en djup slef af silfver, kallad »kosa», ock en siifversked. Härmed äro de unga förlofvade. Aftonen tillbringas i gladt lag,
ock brännvin utdelas af den blifvande brudgummen. Innan
gästerna smaka på den tillbjudna supen, hälla de några droppar brännvin i elden: härigenom vill man söka betrygga de
ungas lycka. Råka föräldrarna i ovänskap vid dylika tillfällen,
så blifver partiet naturligtvis om intet.
Under vintern gifta sig numera många lappar, medan de
äro nere i landet; män alla förmögnare föräldrar, hvilka hafva
intresse för sin stam, vilja fira sina barns bröllop vid de nämnda
lappkapellen.• De som skola fira bröllop, resa flera dagar före
bälgens början till kyrkplatsen för att vidtaga de förberedelser,
som kunna vara af nöden. När gästerna anlända, föras de af
blifvande brud ock brudgumme till »bröllopsgården», trakteras
där med kaffe ock brännvin. Män bröllopet tager sin början
först på söndagsmorgonen, då alla gäster väckas af brudtärnorna ock brudsvännerna, som bjuda på frukostkaffe med renost ock skorpor. Gästerna samlas för att äta frukost ock taga
därvid så mycket till bästa af flaskans innehåll, att de blifva
tämligen högröstade. Icke sällan händer det, att brudgummen
»tar in» så mycket, att vigseln måste uppskjutas för den dagen.
Brud ock brudgum skilja sig från de sorlande gästerna
för att gå till prästgården ock låta »rusta» sig. Äran att kläda
bruden får någon mamsell (»fröken» är här en okänd titel) nedifrån moderförsamlingen. Den lapska brudskruden består, utom
af den förut omnämnda högtidsdräkten, af »guldkrona», som lånas från moderkyrkan, ock silfverkrage. Den sistnämnda liknar den vanliga ätså lappa, män är fullsatt med knappar ock
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löf af silfver. Ofta betäcker silfverkragen hela bröstet. De
svarta ock långa hårflätorna äro fullsatta med ringar ock glaspärlor. Brudfolket skall åtföljas till kyrkan af minst två par
brudsvänner ock brudtärnor. De senare bära på hufvudet
kransar af kalfleka ock andra vårblommor. Brudgummen ock
brudsvännerna hafva några blommor fästade på bröstet. Så
utstyrda, marschera de till kyrkan företrädda af ett par spelmän, som på fiol äller dragspel spela en marsch. Vid vigseln
begagnas ännu en ock annan gång päll.
Vigseln förrättas äfter gudstjänstens slut, hvarför brudfolket aftågar direkt från altaret till bröllopsplatsen. När de
återkommit ur kyrkan, taga brud ock brudgum samt brudtärnor
ock brudsvänner en sup, den s. k. kyrksupen. Sedan draga
sig dessa undan, ock gästerna föras fram för att byar äfter annan
tömma en »kosa» brännvin.
Bärlifter följer brudmiddagen. Denna serveras under bar
himmel. Man breder ut renskinn på marken med nedåtvänd'
hårsida, ock på dessa uppläggas högar af i solen torkade renock nötlemmar samt torkad fisk ock renost. Vidare ser man
där blåsor fyllda med smör, kokt späck, stora träskålar, som
innehålla kött ock fisk tillsammans, renmjölk ock köttsoppa,
jämte nappar fyllda med smält fett. Bröd finnes sparsamt.
Tallrikar finnas icke att tillgå. Hvarje gäst får också själf
hålla sig knif ock sked. Såsom knif användes slidknifven ock
såsom gaffel fingrarna. Blifva dessa därvid solkiga, så slickar
man af dem äller torkar af dem på kläderna äller marken.
Brud ock brudgum slå sig ned i mitten vid bordets långsida, bredvid dem sätta sig latjoålmah, ock däräfter gästerna i
tvänne hvarf rundt omkring skinnen.
Alla gäster (lappar nämligen) sitta på de korslagda benen. Uppasserskorna gå omkring på själfva skinnen ock räcka
mat åt dem, som sitta i bakre raden. Under tiden vandrar brännvinskaggen från man till man. Gästerna äta försvarligt. Isynnerhet anlita de späckhögarna ock smörblåsorna. Det är äj
ovanligt att få se en lapp fatta en med flott fylld napp ock
med god aptit ock djupa drag dricka ur densamma.
Brännvinets värkan uteblir icke: sorlet ökas mer ock mer,
lapparna börja resa sig på knäna, fäkta med armarna ock
sjunga de s. k. joiksångerna. Dessa sånger, till hvilka den
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sjungande för tillfället diktar text, äro i hög grad egendomliga. Bland lapparna finnas dessutom längre episka dikter,
som fortplantats muntligen led för led ock förråda en mycket
hög ålder.' Såsom exempel på de ord man sjunger, må anföras följande joiksång, hvilken en lappgosse sjöng åt en annan
gosse, som älskade hans syster, män ej kunde få hänne, emedan han var fattig:
Paitsie tellie! Sargasjaman
mo väljan, Pulpuren,
reikos neitab.
Sången lyder i öfversättning: Blif nu kvar! Sörjande med
skam min broders, Pulpurs, rika flicka.
En annan lappgosse sjöng om en flicka, som sprang rundt
omkring kåtan, då han jagade äfter hänne för att gripa
hänne:
Epe manna udnie sognoted
leket tadna tanso slåsso.
Talie tasnie mo tjappies neita,
kutteb manna loikob.
Öfversatt lyder sången:
Inte vill jag fria till dig,
du, som är så slamsig.
Här är min vackra flicka,
som jag tycker om.
Dessa båda bitar äro anförda på Äsele lappmarks dialekt.
Lappgubbarna skryta för hvarandra öfver huru mycket
de skola »gifva på bordet»: »Jag ge så ock så många blankar» (fyrakronstycken af silfver), ropar den ene; »jag så
ock så många renar,» ropar den andre. En tredje låter sin
onigifning veta, att han är ingenting mer ock ingenting mindre
än kyrkovärd ock har hand om kyrkoprotokollen; en fjärde
upplyser, att han är klockare; en fämte skryter öfver huru
stark ock vig han är, o. s. v. Under samtalet råka några i
lufven på hvarandra. En förfärlig villervalla uppstår: fettnappar ock soppskålar blifva utslagna; lapparna skrika med
full hals sina »åh», ock man måste med våld skilja de stridande åt. En annan anledning till oordning är, om rägn inJämför G. VON DCBEN, Lappland och lapparne, sid. 318 o. följ.
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träffar under .måltiden. Att det rägnar i brudens krona, anses
förebåda stor rikedom, då däremot storm gifver tillkänna, att
deras egendom, skall förskingras ock komma bort.
Måltiden fortsättes. Lappgubbarnas ock gummornas joik
blir allt sorgligare. Slutligen falla de framstupa ock blifva
liggande. Sedan de, som kunna stå på benen, hafva stigit
upp från bordet, borttages detta, ock »gifvandet» börjar. Härvid håller man till inom hus. Ett bord ställes fram, ock 'vid
dess långsida sätta sig brud ock brudgum med byar sin tallrik
framför sig. På bordet stå flaskor, som äro fyllda med brännvin ock vin, samt några glas ock en korg med bakelser. Framför bordet stå kåten åive ja emet (värd ock värdinna). Vid
ena ändan af bordet sitter en skrifkunnig person, som skall
»lysa. af», d. v. s. uppskrifva de gåfvor, brudparet erhåller.
Han antecknar därvid gifvarens namn ock vistelseort samt gåfvans storlek. Latjogubbarna träda fram ock lägga en äller ett
par tiokronor på bordet samt lofva de unga en äller flera renar,
som de få mottaga, då de skola sätta eget bo. Värden bjuder
dem däräfter brännvin, värdinnan bakelser. Nu träda alla bröllopsgäster fram, lemna sin tribut ock erhålla förplägning. Bruket att gifva på bordet hafva lapparna fått från nybyggarne.
Då det börjar lida längre fram på aftonen, börjar »dansen».
Man dansar under bar himmel. Lapparna hafva ingen äfter
regler ordnad dans, utan det hela är ett hoppande ock stampande, vanligast äfter positiv- ock dragspelsmusik. Merendels
ljuda samtidigt ett par positiv ock två äller tre dragspel. Då
härtill kommer lapparnas joik ock hojtande, kan man lätt göra
sig en föreställning om hvilket intryck den lapska dansen måste göra på en främling.
Hvarje gäst dansar med brud ock brudgum ock ger dem
några kronor i »danspängar». När man tackar för gåfvorna,
tager man gifvarens hand samt berör hans kind med sin egen,
under det man uttalar orden goutsies alties äller lek alties
(haf tack!). Dansen fortsättes hela den ljusa sommarnatten.
Bröllopet pågår hela den följande dagen.
Hvad det lapska begrafningssättet angår, så är det helt
ock hållet försvenskadt, hvarför jag här äj anser det nödigt
att nämna något därom. Om huru lapparna i äldre tider begrofvo sina döda, vore nog ett ock annat att säga.

30

PETTERSSON, LAPPARNAS SOMMARLIF.

VII. 5

Gudstjänsten förrättas delvis på lapska ock delvis på svenska språket.

På tisdagsaftonen sluta alla fästligheter, ock lapparna gifta
sig till renarna igän för att anträda resan till högfjällen. Tiden för denna färd är nu äfven inne, ity att renarna plägas af
värme, styng ock myggor, så att det blott är med största möda
man lyckats kvarhålla dem nere i skogslandet. De släppas
nu i väg. Endast körrenarna måste stanna kvar för att bära
sina husbönders tillbehör till de nya hemmen. När flyttningen skall företagas, blir det brådt, ty lapparna ha icke för
sed att någon längre tid förbereda sig för sina resor. Medan
lappgubben går bort ock hämtar oxarna, samlar husmodern
tillhopa allt, som bör tagas med, packar in ock fastremmar det
i gäsor. När husbonden kommit med renarna, företages påbetslingen. På renarnas rygg läggas de s. k. evakkah. Dessa
äro tvänne till ringar böjda käppar af 4 fots längd ock
1 tums tjocklek. Ringarna äro sammanbundna ock läggas
på renen så, att en kommer att hänga på hvar sida. Det
som skall forslas, hänges fast vid dessa ringar i deras öfre
hälft. Sedan förenas de under renens buk medelst en rem,
som drages åt tämligen hårdt. På renens hufvud sättes ett
slags grimma, labtje, hvaräfter renarna fästas i rader, hvardera bestående af 5 till 6 stycken. Härmed är karavanen färdig. Under påbetslingen äro renarna mycket ostyriga. De
hoppa upp, rusa i väg ock släpa lappen äfter sig. Det oaktadt släpper icke denne sitt tag: snart får han ett lämpligt
fotfäste, ock då måste renen gifva med sig.
En fullväxt ren förmår bära en börda af ungefär 6 L.
Män om man öfverlastar honom, så lägger han sig ock kan
hvarken med lock äller pock förmås att stiga upp, förrän han
känner, att bördan blifvit lättad. Tåget sätter sig i rörelse.
Lappgubben själf leder den första raden, hans hustru den
andra ock något af barnen den sista. Den äftersta renen
i denna rad bär tältstängerna, som få släpa på marken å
ömse sidor om honom. Under flyttningen bär lappgumman det
yngsta barnet på ryggen i den s. k. »klubben». Denna liknar

VII. 5

RESAN TILL HÖGFJÄLLEN.

31

till formen en akja, är urhålkad ur en stock ock utanpå öfverdragen med skinn. Öppningen täckes med ett skinnlock. Barnet nedlägges, onibäddadt med renhår äller söndersmulad s. k.
»fosk» d. v. s. halfförruttnadt trä. Däräfter remmas klubben
igän, ock lappgumman lägger den på ryggen.
Tåget fortsättes öfver den ena fjällryggen äfter den andra,
öfver den ena dalen äfter den andra. Råkar man under färden
ett vattendrag så djupt, att vattnet skulle nå upp i renarnas
bördor, så aftagas dessa ock bäras öfver af lapparna själfva.
Renarna hafva en viss afsky för vattnet, hvarför det blott är
med svårighet man kan förmå den förste i tåget att stiga
ned i detsamma. Män sedan denne gifvit sig i väg, följa de
andra villigt ätten Bördorna lastas åter på ock färden fortsättes, till dess man uppnår den trakt, där man ämnar nedslå
sina nya bopålar. Ofta far man under en dylik flyttning ända
till 6 äller 7 mil utan att unna hvarken sig själf äller renarna
någon hvila.
I någon trång dal mellan högt belägna fjäll stannar man
äntligen för att slå sig ned. De medförda tältstängerna, 7 till
antalet ock lika dem, som användas till grundstomme uti
näfverkåtan, resas upp, öfverdragas däräfter med kojtäcket,
af domestik äller segelduk, i äldre tider af skinn. I kåtans
mitt lägges en ring af stenar till eldstad. Ock därmed är nu
bostaden inredd. Husgerådssakerna intagas ock sättas upp, ock
lapparna begifva sig bort för att söka ved. Män hvarifrån
skall denna tagas? Hvart man vänder ögat, ser man endast
kala fjällsluttningar. På 1 till 2 mils afstånd växa de första
små björkarna. I smådalar, som finnas på fjällens sluttningar,
växa här ock där alnshöga videbuskar, af lapparna kallade
sirkst. Dessa jämte kasnes äller kråkbärsris (empetrum nigrum)
utgöra det bränsle, på hvilket man kan räkna. En ock annan
enbuske träffas äfven. Man kan lätt tänka, hvilka svårigheter
det har med sig att begagna ett sådant bränsle. Det är blott
med möda man lyckas få det att brinna, ock sedan utvecklas därur en rök, som fyller hela kåtan. Vid torrt väder är
det jämförelsevis lätt att tända; män om rägnväder inträffar,
då är det nästan omöjligt.
Man finner det vid vackert väder icke så oäfvet att bo i
en dylik tältkåta, män då rägn ock storm inträffa, är däremot
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all trefnad med ens försvunnen. När det rägnar, så rinner
vattnet genom alla sömmar i tältväfven, kåtan fylles med rök,
ock elden vill äj brinna. Kommer man då utifrån genomvåt,
så skall man äj finna sitt lif alltför angenämt. Bäst är vid
dylika tillfållen, om man äj är alltför hungrig, att göra som
lapparna pläga: sko af sig ock krypa in i en renskinnsfäll för
att sofva.
En rägndag på fjällen är svår, män en stormdag är värre.
Vinden tränger in i kåtan ock blåser omkring rök ock gnistor.
Den tunna tygdörren ryckes oupphörligt upp. Det brakar ock
knakar i tältstängerna, ock slutligen ryckes kanske hela kåtan
upp ock kastas öfver ända. Allt löst kastas omkring, ock nu får
man vara utan tak öfver hufvudet, till dess vädret stillar sig
så mycket, att man kan börja tänka på att sätta upp kåtan ånyo.
I en kåta på högfjällen bo vanligen ett par hushåll tillsamman. Lapparna hafva också här inga land, dan de slå
sig ner, hvar de finna för godt. Deras göromål äro de samma
som nere i skogslandet: att vakta renarna ock mjölka dem.
Här drifvas renarna icke till någon bestämd plats för att mjölkas, utan få mjölkarne söka upp dem ock drifva dem ut på
någon udde i någon fjällsjö, äller också — det är vanligast
— få renarna stå på ett snöfält. Under varma dagar uppehålla de sig mäst på sådana. Först när aftonen kommer
med svalkan, begifva de sig därifrån, ock då sätta de i väg
med stor hastighet. Renarna finna i dessa trakter ungt gräs
i ymnighet. Är sommaren rägnig ock sval, blifva de feta under vistelsen på högfjället. Lapparna få då äfven mjölka duktigt
ock göra ost i myckenhet. Män är sommaren varm, jagas renarna ständigt af stynget ock plågas af värmen, så att deras
ägare hafva ringa nytta af dem. Under s. k. lemmelår, då
lemlarna i myckenhet förekomma på fjällen, sägas renarna
blifva magra ock sjuka, emedan de beständigt jaga äfter dessa
skadedjur, hvilkas magsäckar de lära förtära. Man påstår, att
detta förtärande af lemlar skall vara högst ohälsosamt för renarna. Lapparna draga sig uppåt högfjällen i juli ock förblifva
där till inemot medio af september, då de flytta tillbaka till
lägret nere i skogslandet.
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Under den tid de vistas i skogslandet på hösten, hafva
renarna den bästa årstiden, emedan det då är så svalt, att
stynget äj gärna kan vara i värksamhet. För lapparna däremot
är det en svår tid, ty renarna måste beständigt ock noggrant
vaktas för vargen, som under de mörka ock rägniga höstnätterna ofta anfaller dem. Det är också vid denna tid man
är mäst upptagen af mjölkning, som nu lättast kan värkställas, emedan renarna hålla sig jämförelsevis stilla.
Under vistelsen i höstlägret inträffar bland renarna brunställer parningstiden. Renoxarna äro då ilskna ock vilja
gärna öfverfalla människor, dem de kunna skada rätt allvarsamt. Det har händt, att människor hafva blifvit ihjälslagna af renar. Mellan renoxarna förekomma strider på lif
ock död. Än resa de sig på bakfötterna ock slås med de
främre, än stångas de, hvarvid de alltid låta tungan hänga ut
ur munnen. För att förekomma strider emellan renoxarna
pläga lapparna såga af dem hornen, så att endast tumslånga
tappar återstå. När en ren känner sig hafva förlorat hornkronan, förlorar han en god del af sitt ilskna humör. De afsågade hornen läggas samman i stora högar ock säljas för några
kronor lasset åt nybyggarne, som använda dem till limkokning.
Lapparnas andra hälg inträffar vanligen under deras vistelse nere i björkskogen. Mangrant begifva de sig till sina
kapell. Högtiden firas på samma sätt, som den vi förut
skildrat.
Hösten nalkas, ock lapparna måste göra sig i ordning att
lemna fjällen. Ännu återstår dock ett viktigt arbete, nämligen
att slakta för den kommande vintern. Man utser de fetaste
ock älste renarna i hopen, ock dessa ledas till kåtan. Antalet
beror på huru rik lappen är. Händer det, att någon af dessa
renar slipper lös, göres intet försök att fasttaga honom, »ty då
var det icke så, att han skulle slaktas det året.» Renarna
dödas med ett styng i hjärtat. Man får ofta se renarnas ägarinna plocka ock förvara en handfull af det långa hår (niavvi),
som växer på djurets- bringa. Detta gör hon för att fortfarande
få behålla en god renlycka inom familjen. När renen flås,
lemnas huden kvar på hufvudet ock benen nedanför knäna.
Dessa kroppsdelar skäras genast lösa, då huden från öfre delen
3
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af benet äfven får medfölja. Späcklagret på renens rygg, hvilket
hos feta renar har en tjocklek af ända till två tum, lösskäres i
långa remsor, som sedan hängas upp öfver elden att torka. Bogar, lår ock sidor läggas ned i tunnor att förvaras till kommande
sommar. Hals- ock ryggradskött begagnas för tillfället. När
lapparna slakta, sedan de hunnit ned i skogslandet, stycka de
icke låren ock bogarna, utan sammanbinda dem parvis ock
föra dem med till marknadsplatsen, där de sälja dem.
Alla renens inälfvor användas på ett äller annat sätt. Magsäcken tömmes ock sköljes ock användes till förvaringskärl.
för mjölk, gompa ock smör. Fettet kring inälfvorna lägges,
medan det ännu är varmt, i blåsor (nätmagen ock bladmagen),
som upphängas i reppie för att torka. Dessa fettblåsor värderas högt af lapparna. Huru löpmagen användes, är förut
omtaladt. Blodet hälles i blåsor; äfven det får torka, hvaräfter
det användes till hundföda. Det färska blodet användes att
göra paltar ock korf af. Så snart den första renen är styckad,
sönderhugges hans ryggrad ock lägges i grytan att kokas. Detta
kallas slagtarkoket. Med det kött, som nu kokas, trakteras de
personer, som varit sysselsatta med äller närvarande vid slakten.
Vi nämnde, att huden vid slaktandet kvarlemnas på laufvud
ock ben. Först äfteråt flås dessa kroppsdelar. Huden af benen
kallas »bellingar», kabmas, af hufvudet barna äller kallo. När
»bellingarna» äro afflådda, »spilas» de, d. v. s. hyfvelspånor fästas
tvärs öfver dem på köttsidan, så att de hållas utspända. På
samma sätt behandlas »kärnan». Äfven kroppshuden spilas. Härtill begagnas björkkäppar, så långa att de räcka tvärt öfver
huden. I käpparnas ändar äro skåror gjorda; i kanten af
skinnet äro hål, i hvilka käpparnas spetsar stickas in med ett
afstånd af omkring en fot mellan hvarje käpp. Däräfter fästes
en stång tvärs öfver käpparna längs skinnet, sedan uppställes
det möt loupte för att torka. När benen blifvit afflådda,
uttagas benpiporna, dessa sammanbindas två ock två med vidjor, torkas ock förvaras. Huru senorna behandlas, är förr
nämndt. Benköttet med vidhängande klöfvar kokas genast.
Alla vristbenen hopsamlas ock muras in i ett stenrös äller kastas
i en källa. Detta gör man för att renarna icke skola komma
öfver dem; ty dessa, likasom nötkreaturen, hafva för vana att
tugga på halfförrnultnade ben,.hvarvid det händer, att de svälja
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dem ned i halsen. Under slakttiden lefva lapparna uteslutande
af färskt kött.
Vintern nalkas. Fjälltopparna börja kläda sig i snö, fjällvindarna rasa, vargarna börja bli mer ock mer närgångna;
ock lapparna göra sig i ordning att öfvergifva sina »land» ock
draga ned i granskogsregionen. Husgeråd ock matvaror, som
icke kunna tagas med, läggas in i visthuset. Stundom gömmas
de i gropar, i bärgskrefvor äller i vatten för att vara fredade,
ifall att, såsom ofta händer, visthuset får påhälsning af inbrottstjufvar. Silfverpänningar äller andra silfversaker gömmas alltid i jorden. Högtidskläderna insättas hos någon nybyggare i närheten. En sådan åtager sig också att »vakta»
visthuset öfver vintern. Såsom betalning härför får han några
renostar. Han ränner dit på skidor 5 till 6 gånger under vinterns lopp. Någon gång -finner han då dörren till visthuset
uppbruten ock detta plundradt. Järfven lyckas kanske också
komma in där ock anställer då en gruflig förödelse. Båtarna
dragas upp ock stjälpas under loupte, ock akjorna återtagas,
så snart så mycken snö har kommit, att de kunna användas.
Lapparna begifva sig då nedåt barrskogen, där de uppehålla
sig, till dess sjöarna frusit, så att de kunna företaga färden
till det nedre landet.

Förestående skildring af lapparnas lif under den tid de vistas på
fjällen afser närmast förhållandena inom Åsele ock Lycksele lappmarker.
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