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Företal.
den härmed påbörjade samlingen är det utgivarens avsikt att
offentliggöra några mer eller mindre omfångsrika manuskript, förnämligast från 1600-talet, vilka innehålla skildringar av
lapparnas sedvänjor ock bruk.
Många av dessa handskrifter ha tillkommit genom rikskanslern
MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIES försorg ock ha tillhört det år 1667
grundade Antikvitetskollegiet; däribland det manuskript, som nu föreligger tryckt, SAMUEL RHEENS »Relation om Lapparnes Lefwarne och
Sedher» etc. Flera av dessa manuskript ha begagnats av JOANNES
SCHEFFERUS för hans bekanta verk om Lappland (Lapponia, Frankfurt 1673), men ha för den skull ingalunda förlorat i intresse, enär
SCHEFFERUS icke tillgodogjort sig alla de uppgifter, som i desamma
förekomma. Dessutom har han på ett ock annat ställe något missförstått originalen.
SAMUEL RHEENS »Relation» skildrar närmast förhållandena i
Lule lappmark, särskilt då väl inom nuvarande Jokkmokks socken.
RHEEN hade vid tiden för avfattandet av manuskriptet (1671) såsom
präst värkat i dessa trakter under sju års tid*) ock bör alltså i följd
av den intima beröring, i vilken han härunder stått med lapparna,
ha varit särdeles skickad att ge en noggrann ock tillförlitlig skildring
av dem. Hans nu utgivna redogörelse synes också överallt förråda den noggranne iakttagaren.
*) Hos GRAPE, Minne af Presterskapet i Lappmarks-Församlingarne inom
Hernösands Stift, s. 59 f. förekomma följande biografiska notiser om honom:
»SAmma. RÅN Edvardsson, Bonde- eller Birkarle-son ifrån Pite socken och Böle
by, Komminister i samma socken 1641, bitkom [till Jokkmokk] 1664, kyrkoherde i Råne 1671, död 1680.»
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RHEENS skildring publiceras här i den form, i vilken den förekommer i tvänne manuskript i kvarto, som förvaras i Kungl. Biblioteket i Stockholm (med gammal signering D 65 ock D 66), det
ena innehållande »Relationen», det andra ett »Appendix» därtill.
Bägge äro skrivna av samma hand ock synas vara de av &LEEN
till Antikvitetskollegiet inlemnade originalen. Det förra börjar med
en dedikation på fyra sidor till MAGNUS GABRIEL DE LA G ARDIE,
daterad Stockholm den 24 februari 1671, varpå följer själva »relationen», indelad i 16 kapitel ock skriven på 50 paginerade blad.
Det senare manuskriptet börjar med en kort dedikation på en sida
till samme person, undertecknad »uthi Ödmiukeste Vnderdånigheet
af Samuele Rhe n», varpå följa 13 kapitel å 31 °paginerade blad. Det
13:e kapitlet är senare tillskrivet (av samma hand, som skrivit täxten?),
varigenom förklaras, huruledes i överskriften till detta »appendix»
detsamma kan sägas innehålla endast tolv »förnemblige Momenter».
Det förra manuskriptet innehåller förutom täxten tre teckningar,
vilka här återgivits i förminskad skala.
Jämte dessa manuskript har utgivaren även haft sin uppmärksamhet fästad vid ett manuskript i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, signerat S 163 ock innehållande JOHANNIS TORN/EI Berättelse om Lapmarkerna och Deras Tillstånd, kapp. 1-5 ock 13
av RHEENS »Relation», Narratiuncula de Lapponibus av JOHANNES
TORN/EUS, Prcsfatiuncula Prcemissa Lexico Lapponico av ZACHARIAS PLANTINUS, en finsk björnvisa, två brev till SCHEFFERUS från
MATTHIAS STEUCHIUS, svar av ERICUS PLANTINUS på en del frågor
angående lapparna, samt en lapsk Gilliare Dicht i avskrift ock
original. Detta samlingsband har tillhört J. SCHEFFERUS, ock RHEENS
»Relation» upptager i detsamma 13 blad. Exemplaret är skrivet av
samma hand som de båda ovannämnda Stockholmshandskrifterna ock
är av en annan, tämligen ovan hand undertecknat Samuel Rheen.
Denna namnunderskrift avviker fullständigt från namnteckningarna i
de övriga handskrifterna, i vilka desamma överallt synas vara gjorda
av samma hand, som renskrivit själva täxten. Utgivaren vågar
därför förmoda, att underskriften på detta ställe är äkta, gjord av
RHEEN Själv, ock har han därför här överallt skrivit hans namn
R hee n. Eljes skrives namnet i D 65, D 67 ock S 164 R ehn, i
D 66 Rhe n ock i S 167 Ren (GRAPE skrifver R h i5 n, jfr noten s. 3).

FÖRETAL.

5

(Även på ett blad i folio i Westinska Saml. n:o 1119 å Uppsala
Universitetsbibliotek förekommer en underskrift Samuel Rh e en av
samma hand som i S 163; bladet är för övrigt skrivet av samma
hand som D 65, D 66 ock S 163 ock innehåller ett kort referat
av en del av »Relationens» kap. 13; det är daterat i Stockholm den
25 mars 1671 ock synes ha varit insänt till DE LA GARDIE.) Täxten i S 163 uppvisar några olikheter mot D 65, utan att likväl
innehållet därigenom blivit förändrat. Det har därför ansetts obehövligt att bifoga läsarter ur S 163; endast de fåtaliga partier (i
kapp. 1, 3 ock 13), som saknas i D 65, ha här avtryckts, inneslutna
inom klammer. Slutorden i kap. 13 återfinnas i sin ordning icke i
S 163 ock ha därför här inneslutits inom parentes. I S 163 förekommer slutligen en bild av en spåtrumma, vilken icke förekommer
i D 65 (annat än i förminskad skala ock otydlig på den bild, där
en lapp föreställes slå på en spåtrumma ock en annan ligger i extas
med spåtrum man över sig). Den återgives i något förminskad skala
på den första av våra illustrationer.
Förhållandet i tiden mellan D 65 ock S 163 har utgivaren icke
kunnat avgöra. Möjligen är S 163 blott ett preliminärt meddelande.
I alla händelser torde vål även detta manuskript ha varit insänt till
DE LA GARDIE, enär detsamma »Vtlii Ödmiukeste Vnderdånigheet Insinueras» ock författaren i underskriften kallar sig »Eders Höghgrefl: ExcelP° Vnderdanigste Tienare och Troo-plichtigste förebijdiare».
Av RHEENS »Relation» ha dessutom även följande fäm sekundära
manuskript blivit utgivaren bekanta:
Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, sign. S 168,
på 41 blad innehållande samma täxt som D 65; utan bilder och
dedikation. Som författare angives en signatur H. E. R.
Ett mskr. i folio i Uppsala Universitetsbibliotek, sign. S 164,
i vilket RHEENS »Relation» förekommer sammanbunden med OLAI
PETRI NIURENII Laplandia, en beskrivning på lapparnas björnvisa,
SPIRRJ Nuis relation om lapparnas offrande, ett brev till SCHEFFERUS
från HAQVINUS BOHLIN, ett register till GRAANS beskrivning över
Lappland, ett Glossarium Suetico Tartaricum samt några avskrifter
av dokument rörande lapparna. Handskriften har tillhört SCHEFFERUS.
HEDENS »Relation» ock »Appendix» äro här (på 45 opaginerade blad
+ 3 tomma blad, reserverade för de ovannämnda bilderna) samman-
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arbetade på så sätt, att kapitlen följa i en naturligare ordning på.
varandra (A 11, A 12, A 10, A 1, R 10, A 3, R 11, A4, R 3,
R 4, R 5, R I, R 2, A 8, R 9, A 9, R 7, R 8, A 2, AS, A 6,
16, R 6 [R = Rel., A
A7, A13, R12, R 14, R 13, R 15,
App.]). Den avslutning på det sista kapitlet i »Relationen», vilken förekommer i det ovannämnda Stockholinsmanuskriptet (»Detta
kortteligen — — — Amen.»), har i denna handskrift, liksom även
i den följande, blivit flyttad till slutet av sjätte kapitlet av Relationen, vilket här står sist.
Ett mskr. i folio i Kungl. Biblioteket i Stockholm, gammal
sign. D 67, med samma täxt som Upps. S 164; innehåller 48 °paginerade blad ock samma tre bilder som D 65, tydligen reproducerade efter denna handskrift.
Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, sign. S 167
ock innehållande Fen kort Under-rättelse Om The Österbottniske
Lappar som under Kiemi Gebijth lyda, ställt A/f GABRIELE TUDERO,
JOHANNIS TORNE' Berättelse om Lappmarkerna samt RHEENS Relation
på 17 opaginerade blad ock med fullständigt samma innehåll ock
form som i S 163; även bilden av spåtrumman är avritad. Handskriften har tillhört presidenten G. C. CEDERHJELM.
Ett mskr. i kvarto i Uppsala Universitetsbibliotek, Nordinska
Saml. n:o 1006; innehåller OLA! GRANII Historia Lapponiea, RHEENS
Relation på 65 sidor med samma täxt som D 65, men utan bilder
ock dedikation, GABRIEL TUDERI Underrättelse om de österbottniske
lapparna ock Berättelse om lapparnas omvändelse, TORNIEI berättelse
om Lappland, en anonym berättelse om Lappland, en kopia av ett
kungligt brev, en kopia av en berättelse om »Sabelmöss», förf. 1698
av OLAUS E. BUHRMAN, en beskrivning över en spåtrumma samt
några kopior av diverse handlingar.
Stockholmshandskrifterna D 65 ock D 66 ha i det följande avtryckts så noggrant som möjligt; att säkert avgöra, huruvida i handskriften en stor eller liten bokstav varit avsedd, har emellertid ofta
visat sig vara omöjligt.
Uppsala i november 1897.
K. B. WIKLUND.

Om lapparnas Aflelses och
Födellsses tekn och des Märcken.

S

åsom lapparna ähro ganska förwitne och Willia gärna förfara
när theras hustror äro hafwande, om the gåå medh Piltebarn
eller Pijgobarn; eller och om fostret skall wäll trijfwas och födas
uthan wanck och lythe. Altså taga the Märcke af Månen, wijdh
huilken the lijckna een hafwande qwinna. Om the nu see någon
stierna stå när öfwer Månen, är ett teckn det hustron gåår medh
Piltebarn; Ståår någon stierna när under Månen ähr et tecken,
at hustron går med Pijgobarn. Om någon stierna gåår näst för
Månen, är et tekn at barnet Skall wäll trijfwas och födas uthan
wanck och lythe: gåår någon stierna efter Månen betyder at
barnet skall födas med lyte, eller och strax efter födellssen döö.
När barnen ähro födda twätta the them med watn således:
at the wärma watnet i een kiettill, i huilken the sina barn nedersättia alt in till hufwudet, men intet watn willia the låta komma
på barns huffwudh, förr än thet af Prästen warder döpt, så framt
the förmena sigh något snart medh them kunna komma till doop
och Christendomb; hwarföre the ther medh gemenligen Skynda
sigh, så at een lappqwinna otta eller 14. dagar efter födzlo wåndan
Reeser een lång wägh öfwer höga berg och fiäll, stoora Sjöar och
Skogar med sitt barn till presten. Om winteren binder hon
barnet i een Ackija, hwar uthi thet föres, men om sommaren
klyfwier hon barnet på Reenens Rygg. Ty lappquinfolcken hafwa
een starck natuur, Oansedt the i sin Swagheet een Ringa Spijss
förtära, och eij annat än watn dricka, lijkwäll komma the snart
till sina krafter igen.
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Tå Lappqwinfolcken liggia i theras barns swaghbeeter hafwa
the ett serdeles Rum i sine Koottar eller Koijar widh dören och
gemenligen på then wänstra Sijdan, ther intet annat folck then
tijden synnerligen wijstes, hwarest them blifwer gifwin deen dehl,
thee till sine födho hafwa skole.
Lapperne hafwa intet omgänge medh sine hustror förr än
sex weekor ähro framgångne, uthan hålla them i medler tijdh
Oreena, Oansedt the än hadhe hullit sin Kyrckiogångh.
Sine barn låtha the gemenligen nämpna när the Christnas
effter närmaste aff slächten, men ofta händer dett att the och
ombyta sine barns Nampn, och gifwa them andre nampn, än som
the först i doopp och Christendoomb bekommit hafwa; Ty om
någon aff theras Anförwanter döör, then the högt älska, nämpna
the strax sine barn effter then samma.
Lapperna willia och offta gifwa sine barn Hedniske Nampn
(:om them sådant tillåtes:) som ähr Thor, Guttarm, Finne,

Pagge. etc.
[När Lapperne ståå witnen öfwer barnedoopp blifwer deras
wänskapp och kiärleek myckett där igenom inbördes iblandh
them förökat, så at bemt Fachiers barn kalla sedhan altijdh
hwar andre Christ wellie, h. est, Christ broder, eller Christ arbin
h. e. Christ Syster; offta nämpna och Lapperna twenne bröder
eller twå Systrar wedh ett nampn; gambl: Anders, Vngh Anders,
Stohr Chirsten, Lille Chirsten.]

2

Om Barnssens Vpfostrande och Vptuchtellsse.
4 ileLappqwinfolek födha och Vpfostra sine barn medh sin
egen Miölck, ty ReenMiölcken är för sin tiuckheet skull
icke beqwämligh att gifwa barnen medh Napp, uthan om högsta
nöden fordrar gifwa the bee Miölck sine barn medh Skiedh,
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Men mehrrendels födha the sine barn medh sine bröst, offta intill 2. 3. eller 4. Åk. Item gifwa the sine barn Reenkiött, af
huilket barnet suuga måste och där af hafwa sin födho.
Sine barn linda the i korger af trää utholckade, huilka the
öfwerdraga medh Skin, såsom och giöra ett täcke Öfwer barnssens
hufwudh af Skin, uthi bemelte korgar linda the barnen medh.
een Reem, och i stället för linne eller lerfft bruka the nedan i
korgen Rödh-leen Mossa, then the om sommaren torcka och
mycket finnes i Lappmarcken, huilken så offta the uptaga sine
barn ombytes; Offwan till i korgen eller kringh om lijfwet på
barnen bruka the Vnge Reenkalff-Skin, som äro granne och leene.
När the willia söffwa eller wagga sine barn, binda the Vpp
korgen medh een Reem i kottataaket, och hissa den af och till,
widh huilken barns korgh Lapperna binda Messingz Ringar, Och
ähr dhet ett Pillte barn binda the widh des korgh, Boghe, spint,
pijlar, huilka af teen eller Reenhorn giorde ähro, till een betächnellsse, at theras barn skole beflijta sigh warda snälle och beqwämlige till at bruuka bogar och spiuth: Ähr thet ett Pijgobarn, bindes widh des korgh, wingarne, fötterna och Näfwet af
een Sniö Rijpa, till een betächnelsse, at theras döttrar skole
beflijta sigh warda Reenlige, och såsom Rijpor behändige och
snälle.
Tå Barnen begynna något tillwäxa, hålla the them till at
lära Skjuta, fiskia och giöra något wärck arbete: Och skola theras, hwar dagh Skjuta till Målss medh handhbogar, i det the på
een stångh Vpsättia een näfwer, huilket måål förr än the träffa,
blifwer them ingen maat gifwin.
Lappernas döttrar, lära sy kläder, Lappstöflar, Skohr, hanskar, muddar och Reen åktygh, ty ingen Mans pehrsson giör
något sådant, uthan qwinfolcken.
Iblandh annan sedhwänio Lapperna bruka ähr och denna,
at när theras barn fåhå först tandh, huilken som då aldraförst
fåhr henne see i barnssens Mun, antingen dhet är Fadher, Moder
eller någon af slächten, den samma skall gifwa Barnet een
WeijaReen, den dhe kalla Pannikeis, h. e. Een tande wäija.
Sedhan gifwa Föräldrarna åter strax där effter åth sin Sohn eller
dotter, den andre Weijan, den dhe kalla Waddom det är een
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gifwin Weija, hwadh af bele weijerne förökes hörer barnet till;
Och när någott slachtes eller bortsällies af bem? barns Reenar,
Antingen för Sölfwer, koppar, Messingh eller kläder, blifwer
wärdet förwarat till Barnssens Nytta och gagn. Och om lyckan
will fovorizera barnnen blifwa the ofta så rijka och förmögne på
Reenar, at the sina föräldrar i Reenars myckenheett wijdt öfwergåå.

3.

Om theras frijerij och des kostnat å
bägge Sijdor.
När någon lapp skall begynna sitt frijerij seer han mäst pen
)
den lycka han förmenar sin tillkommande fästerqwinna
hafwa haft medh hennes gifne Renar, så at om een lapp hafwer
flera än een dotter, begiärar frijaren altijdh den, som han seer
hafwa bästa lyckan medh sine Reenar, oachtandes om den samma
är ährligh eller oehrligh, däijeligh eller wanskapligh, allenast
hon är Rijk och förmögen på Reenar.
Gemenligen begynna the sitt frijerij wijd Tiburtij tijdli,
eller den tijden som foglarna begynna sin leek, och när frijaren
kommer till Pijgones föräldrar, skall han föra brendwijn medh
sigh, ther medh at pläga brudens föräldrar, huilket the kalla
pourist wijn, det är Gudhi fredz wijn, eller dhet brendewijn
han will hällssa sitt tillkommande Swährfolck medh, eller soubowijne h. e. Frijare brende wijn, huilket frijaren måste Spendera,
att honom måå tillåtas tahla medh deras dotter, och hoos föräldrarna och bruden sökia benägenheet och wänskapp.
Detta theras frijerij påståår offta i Ett, Tu eller Tree å,hr,
och i medler tijdh så ofta frijaren kommer Resandes till Pijgonnes Föräldrar och hennes anförwanter, måste han hafwa
brendwijn medh sig att Spendera på them. Om nu frijerij icke
lyckes uthan nekas, skole pijgonnes föräldrar alt betala till frijaren igen, hwadh han påkostat och på dem Spenderat hafwer i
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brendewijn och Toobaak sedan han begynte frija, doch Vndantagandes pourist wijnet, eller dhett han Spenderade tå han
förste gången kom at hällssa på them. [Men om honom dottren
icke tå förste gången blifwer förnekat, näste all annan anwändh
omkostnadh af Pijgones Föräldrar refunderas.]
Ordsaaken att deras frijerij så länge på ståhr är denne:
att frijaren som begärar een Rijk Manss dotter måste gifwa
Föräldrarna och närmaste af slächten een ähreskänek effter som
han är Rijk och förmögen till, huilkett the kalla peck eller stycken;
i hwart styckie måste wara åth minstone 2. rK Sölfwer, dett ähr
6. Lodh, Men somblige stycken måste wara 20, eller 40, ja 60.
Lodz wärde, huilka stycken frijaren skall förähra Fadren, Modren,
bröderna, Systrarna och the närmaste af slächten. Och skall
frijaren gifwa åth fadren i hedersgåfwa Ett Sölfwerstoopp att
dricka uthur, huilket är thet första styckie; dett andra styckie
een stoor kiettill antingen af koppar eller Messingh, dett tredje
styckie ähr een sängh eller sängekläder. Modrens stycken ähr
först ett Sölfwer bälte, dhet andra een ährekledningh, som the
kalla volpi; dhet tredje een krage som the hafwa om sin hals,
alt medh sölfwer Mallior besatt, den dhe kalla kräcke, och desse
ähro Fadrens och Modrens ähreskäneker: Sedan gifwer frijaren
bröjerne, Systrarne och the andre aff slächten Sölfwerskieder,
sölfwerMallior och annat Sölfwer: Men hwar och een måste hafwa
af frijaren sin hedersgåfwa, så frampt han skall blifwa sin brudh
mächtigh.

4.

Bröllopz, kyrckio- och Giestebodz Ceremonier.

p

är nu så wijda kommit ähr at Ett Ächtenskapp bewilliat
och slutitt warder emellan twenne pehrsoner, och pijgonnes
föräldrar och slächt hafwa fått aff frijaren tillseijelsse Om theras
hedersgåfwa, komma slächten å bägge sijdor, till pijgonnes för-

12

REEEN, OM LAPPARNES LEFWARNE.

åldrar, hwarest sådant alt lefwereras skall, då och hwar och een
förer sin Maat eller gästebodz kost medh sigh.
Andra dagen ther efter Reesa the till kyrckian eller presten
at copuleras, klädandes sigh i sine heders skrudh således; Brudhgummen tagher på sigh sine bästa kläder, och ett Sölfwer bälte
om sitt Lijff. Bruden tager uthu sitt håår sitt fläte bandh,
thet gifwer hon åth een pijgha som nährmast af slächten är,
uthborstar sädan sitt håår, och sätter ett förgylt Sölfwerbälte
eller tu på sitt hufwudh, nem binder och kringh om sigh ett
Sölfwerbälte. Doch aldrigh begära the någon annan Brude skrud,
uthan bruka den dhe sielfwe förmå at komma till wägha.
Tå the gåå i kyrckian gåår een Lapp näst fram före Brudhgummen den the kalla antomolma eller förman, eller autonz
watze, Een föregångare, sedan föllia the andre Lapperna effter:
Näst för Bruden gåå någre pijgor, där efter bruden som gemenligen drages och släpes af een Mans och qwinnos pehrson, Och
seer Bruden mycket sorgsse och bedröfweligh uth, ställandes
sigh som hon intett gärna woro tillfredz at inlåtha sigh i något
Ächtenskapp.
Effter förrättat Copulation förfoga the sigh till den kootta
där the skole hålla sitt giestabodh, till huilket hwar och een
som budin ähr bäär sin giästebodzkost, den dhe lefwerera till
een Lapp, som sådant kookar, och sedan iblandh gästerna uthdeelar, doch Spenderes måst af Brudhgummens och brudens föräldrar. Brudhgummen och Bruden sittia aldrafrämst hoos hwar
andra, huilkom warder gifwen theras deell af gästebodz kosten,
sedan åth the andre gästerna. The unge gossar som intet kunna
fåå Rum inne i koottan, liggia på taaket, ther the nederkasta små
krokar eller bandh, hwar på kocken binder kött, som the draga
Vpp igenom kotte taaket och ther dhet förtära.
När the hafwa ätit tacka the Gudh, så säijandes: Gudh hafwi
tack, som oss denna Spijss,gifwit och förundt hafvv er, och taga
hwarannan i handh så månge som äro i kottan; Sedan begynna
the at kiöpa brendewijn först Brudhgummens och sedan Brudens
föräldrar, och sedan hwar för sigh, giörandes sigh således lustige
och gladhe.

OM FÖRÄLDRARNES BrEMGIFT MEDH BARNEN.
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5.

Om Förädrarnes Heemgift medh
Barnen, när the skilja
them ifrån sigh.

y

är een Lapp hafwer tagit sigh hustro måste han strax effter
Copulation och öfwerstånditt Bröllopp föllia sin hustro till
hennes föräldrar, och sin swährfader tiena uthi Ett Ahr, förr än
han fåår sin Vnga hustro af föräldrarne och the Reenar, som
henne äro tillhörige. När han ett Mr hafwer tient, tå lefwerera
fadren och Modren Mannenom sin hustro, och the Reenar som
hon sielf äger, eller the som tillökadhe äro af the weijor pijgan
giffne woro, tå hon war ett lijtet barn, huilken kallas Tande
wäijan: Och händer offta att een Lapppijgha äger 100. eller flere
Renar. Sedan gifwa och föräldrarna sine dotter till heemgift
100. eller och flere Reenar, Jtem Sölfwer, koppar eller Messingh,
een paulun eller Tiäll, sängekläder och Andre huuss saaker; I
een Summa alt hwadh een behöfwer till sitt boo. Sedan måste
och slächten, brödrar och systrar och alle the som af frijaren
hafwa fått någon hedersgåfwa gifwa honom någon ähreskänck
igen, i anseende emoth den hedersgåfwa them af theras swåger
wederfors, när han befrijade sigh medh theras syster eller fräncka;
Så at then som aff frijaren hafwer fått Een eller twå ug SM':
dett ähr 3 eller 6. Lodh, han måste gifwa sin Swåger i hedersgåfwa 1: eller twå godhe Reenar till baaka igen. Hwarföre the
Lappar som förmå efter deras sätt Spendera sina hedersgafwor
på een Rijk Lapps dotter, den kommer till een stoor förmögenheet på Reenar igenom sitt giftermåhl.
När fadren hafwer leffwererat sin Mågh brudhSkatten, sampt
hwadh the förmå gifwa sine dottor, flyttiar theras Mågh ifrån sitt
Swägerfolck, om han icke längre hafwer lust hooss them boo
och wistas.
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Huru the inbördes ärfwa hwar
Andra i löst och fast, Barnen Föräldrarna
Et vice versa.

2.

appernas egendomb beståår mäst uthi Rörlighe saaker, som
är Reenar, sölfwer, peningar, koppar, Messingh, och kläder,
huilket ärfwes alt efter Landz lagh, att brodren tager twå deelar,
och Systren een tredje deell. Men hwadh som först i barndomen ähr gifwit af föräldrarna till Sohn eller dotter, thet kommer icke till något bythe eller Arffzskiffte, uthan hwart och ett
barn behåller the Reenar som aff the wäijor tillökadhe eller
födde ähro, som fadren eller Modren gaff barnet när the först
fingo see tanden i Barnssens Mun, som tillförende förmält ähr,
detta deeles icke ibland barnen, uthan hwar och een sööker sin
lycka medh sine Reenar. Fast egendomb, som är Landh, Siögar,
fiell eller fiskiewatn skifftes icke iblandh barnen, uthan så wäll
broder som syster åboor sin Faders och Moders Landh, therföre
Rächna the wara sitt Landh sine Skogar, fiäll och fiskewatn, ther
theras förfädher lefwat och bodt hafwa.

Om theras huns och boningar.

4

apperna boo eller wistas icke på ett Rum eller Ställe, uthan
flyttia ifrån thet ena Rummet till dett andra, och antingen
till at bekomma beet och födho för sine Reenar, som the till en
stohr myckenheet hafwa, eller och för fiskeleeken skull; ty den
tijden fisken leeker i den eller den Sjön eller Elfwen, flyttiar

OM THERA8 HUVS OCH BONINGAIL
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lappen medh sitt haus och boningh, så att somblighe lappar
flyttia af och till in till 20. Mijler och där öfwer.
Och såsom somblige Lappar kallas FiällLappar, af ordsaak
at the mehrendels wistas och boo i fiällen; Och somblige kallas
GraanLappar, derföre at the lefwa och wistas i Skogen och widh
stora Siöger och Älfwer (:som i Lapmarcken finnes ganska
många och stora:) sökiandes der sin födho medh fiskiande, jagande och Skiutande. Så boo nu desse fjäll lappar allena under
tiäll och pauluner, them the föra hwart the willia, och Vpslåå
them ther theras boskapp kunna bekomma sin födho och beet. Till
sine pauluner och Tiäll hafwa the 4. stolpar, igenom huilka the
fästa tree åsar, och läggia ther om kringh små tiäll stänger,
hwar öfwer the draga sina tält eller tjäll af waldmar; the Rijka
bruka dubbla tiäll när stort owäder och slagg ähr, dhet ena af
waldmar och det andra af blaggarn. På bemt:' sine kottar hafwa
the een wanligh döör, ther igenom the ingåå, men baak för
kottarne hafwa the een lijten döör, ther igenom the inkasta
theras maatwahror, särdeles thet the fånga af Skogen, såsom
foglar och wildbrå; eller af Siögar såsom ähr allehanda fisk,
dätta må icke inbäras igenom then Rätta dören, uthan thet skall
inkastas igenom baakdören. Men Ost, Mjölk och andre Maathwahror bära the igenom then Rätta dören.
Graanlappar, eller the som boo och wistas i Skogen och
widh siöer och Elfwar, bruka kottar af bräder medh sex wäggiar,
somblige bruka sine kottar af grahnRijss eller tall Rijss, somblige af graanbarck, och somblige af torff; och desse deras kottar
ståå widh dhe siöer och Elfwer, ther the bruka sitt fiskerij och
jagande, dijt dhe flyttia åthskillige åhrssens tij der.
I bemelte kottar ligger alt huusfolcket, huusbonden medh
sin hustro och dötterna på den ena sijdan om Elden, drängier
och pijgor på den andre sijdan; för golf bruka the biörcke Rijss
för des Reenligheet skull, därpå kasta the een Reenhudh eller
twå, på huilken the liggia, öfwan på sigh hafwa the om wintren
fällar af fåhrskin eller Reenskin, och där på store Raanar, them
the kiöpa af the Noriska. Men om sommaren bruka the allenast
Raanar, huilka the draga öfwer huf wudet för Myggarnes myckenheet skull, som där öfwer måtton wanckas; och at the desto
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bättre må kunna liggia Vnder Raanerne hängia the them lijtett
upp öfwer hufwudet medh Remarne i kotta taaket faste.
Mitt i kottan hafwa the Eldh som mäst altijdh brinner,
undantagandes mitt i Natten: Och at Elden icke må giöra
Skadha, läggia the Rundt omkringh Eldhstaden Steenar, hwar
öfwer hänger een jernkiädia, ther på the sättia sine kooke kiettlar, ther i the altijdh hafwa watn i förrådh, att dricka, kooka och
twätta sigh medh; kringh om kiettelen läggia the 3. små stockar,
ther på the sönder hugga kiött, fisk och annat hwadh the sigh till
födho tillwendha willia. Bemt:3 Rum kalla the Posse, öfwer
huilket inge qwinnors pehrssoner må gåå.
Föruthan sine kottar hafwa the och små bodar på een
stubbe Vpbygde, huilken the kalla på sitt tungomåhl Nalla eller
Staburer, then the så giöra; at the afhugga ett trää 4. eller 5.
allnar ifrån jorden, och läggia ther på fyra stockar i korswijs,
byggiandes sedhan een lijten bodh ther ofwan på, den dhe och
medh bräder täckia och döör derföre sättia. Ordsaaken at the
desse boder så högt ifrån iorden sättia, skier för biörn och
järfwen Skull, huilke them ofta omkull kasta, och giöra stohr
skadha och theras godha förstöra.
I desse sine Staburer förwara the sine Maatsaaker och kläder, såsom kött, Ostar och annat.
The Lappar som af peningar och Sölfwer ähro förmögne,
förwara thet neder i jorden, diet the kalla Roggai eller groop,
huilket Skier sålunda, Lapperna tagha een Stoor koppar eller
Messingzkiettill, then sättia the neder i jorden, och i honom
läggia the ett Skrijn eller kista medh låås före, h-war uthi peningar
och Sölfwer förwares, ther ofwan på läggia the brädher, och öfwertäckia så medh jordh, torf och Mossa, på dhet ingen må märckia
hwarest the hafwa betat' groopar eller giömmor. Händer och så
ofta, at hustron och barnen icke weeta hwarest Lappen hafwer
sin groopp, hwarföre dhe och aldrigh igenfinna samma Rum och
ställe, om Lappen skulle i hastigheet igenom döden afgåå.

XVII. 1.

HURULEDES THE BOOFLYTTIA.
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8

Huruledes the Booflyttia ifrån thet
Ena Rummet till det andra.

4

apperna som tillförende förmält ähr, kunna icke boo eller
wistas på ett Rum för Renernes myckenheet; altså Reesa
the aff och an upp i fiällen och åter uthför i Skogerne, sökiandes
beet för sin.e Reenar, och thet på åthskillige åhrssens tijdher, således.
Om winter tijdh kunna the icke boo på the höga bergen
för owäder och mycken snöö skull, där och ingen wedh finnes,
altsä ähro the om winter tijdh i Skoghlandet, ther the kunna i
diupan snöö hålla sina Reenar tillsamman, och wistas så mehrrendels på ett Rum ifrån Iuule tijdh, och till Wåhrfru dagen
(:Annunciatonis Marice:). Men tå snöen begynner smälta Reesa
och boflyttia the längre upp i fjällen och läggia sigh närmast
in widh them, på dhet Renerna icke må lööpX wijdt omkringh
och förskingras, hwarest the wistas in till Eriei tijdh, tå och
theras weijor bära sina ahlster, therföre töfwa the på ett Rum
in till Iohannis eller Medhsommars tijdh. Sedan när grääs och
örter begynna wäxa i fiällen och dalerne, fly the längre Opföre,
somblige in till fiäll Ryggen, och somblige öfwer fiäll Ryggen,
och dhet för Myggarne skull, som ther förmycket wancka och
giöra theras Reenar stohr wånda; hwarföre at undwijka desse
ohyror, som deras Reenar hå'rdt plåga, måste the medh them fly
på the högsta bergh the finna och kunna komma.
I bemelte fiäll Reesa the af och an alt till Bartholomcei
tijdh, tå the åter begynna så sachta draga uthföre igen till Skoghgerna, medh huilken Reesa the Continuera alt in till Iuule tijdh,
tå snöhn åter begynner blifwa diupare, at the i honom kunna
sine Reenar tillsamman hålla.
Medh booflyttiande tillgåhr således.
The upryckia sina tiäll, och them om wintren i een Ackija
inswepa, läggia där till medh alla sina huusgerådh i Ackijar, och
Sv. landsm. XVII. 1.

2
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föra them ifrån thet ena Rummet till dhet andra: Om sommaren
klyfwia the desse saaker på Renarne, således; at the hafwa
twenne trää them the binda kringh om Reen, läggiandes på
des Rygg een hoopp kläder, det the kalla Tobbis, at Ryggen
icke må fördärfwas och skafwas, ther på bindha the hwadh hälst
the på Renarne klyfwia willia i kijsor inlagdt.
Sedan drifwa the alle Renarna tillsamman, medh somblige
föra the sine saker the andre löpa alle löösa; fremst gåhr hunsbonden och hafwer några Reenar och las them han leeder efter
sigh; ther näst kommer hans hustro, förandes och någre Lass,
Sedan föllier heela Reen hiorden, then theras barn och legofolck
skole sachteligen för sigh drifwa: all effterst kommer den som
förer Trumban, huilken icke skall wara någon quinnos uthan
319ns pehrson, emädan dhe ähro i den wahntroo, att om een
q-winna skulle föra trumoan, eller den wägen, ther hon wore
framfaren, innan tree dagars förlopp Reesa, så skulle den antingen strax döö, eller henne någon dödeligh kranckheet wed herfahras.
Tå the nu komma till dhet Rum ther the åter willia versera,
upslå the igen s'ina tiäll, hwarest theras Renar lööpa kringh om
tiällen, som af barnen och theras tienstefolck blifwa drefne i
beet, ther the dagar och nätter lööpa af och an i fiällen, men
om Middagen drifwas Renerna heem till deras kottar, särdeles
om Sommar- och höstetijdh, tå the een eller twä gångor om
dagen Målcka sine waijor; och på dhet dhe skole kunna hållas
tillsamman, hafwa the bygdt Reengårdar, såsom een diur hage,
hwar på ähre twenne portar, igenom dhen ena komma the in,
och igenom then andra lööpa the uth igen. Men när the wistas
i fjällen ther ingen Skogh finnes, nederslå the små påhlar i
jorden them the kalla tiolde, alt i ordningh framföre sine kottar,
bindandes weijorne ordenteligen widh hwar påhle, där the ståå
medan dhe målcka them, huilket när thet ähr giordt, släppa the
them strax åter till beetz igen.

XVII. I.
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9.

Om theras Diet och Maatwarornes
Försorgh, winter, Sommar och andre
åhrssens tijder.
appernas födho beståhr mäst af booskapp eller Reenar, sampt

is wildbrå, fogel och fisk, thet the förtära winter och sommar

uthan brödh och mehrendels uthan Salt; Och såsom the ähro
twäggehanda slagz lappar, som tillförende är förmält, Nembligen,
Fiällappar eller graanLappar, altså bruka the icke aldeles enehanda Spijss. Fiällapparna hafwa sin födho af booskapp och
bruka fögha något fiskerij, uthan äta kiött, ost och miölck, höst
och winter förtära the fögha annat än kiött uthan salt och brödh,
Vndantagandes alle freedagar, tå alle Fiällappar hålla sine faste
dagar och willia tå icke äta något kiött uthan fisk, och så frampt
the ey sielfwe kunna fåå fisk, kiöpa the honom af andre Lappar,
om the tå ingalunda kunna fåå fisk till kiöps eller den sielfw e
fånga, äta the miölck och ost. Kiöttet kooka the ey hårdt uthan
medh een sachta Eldh och föga längre än fisk, ja ofta koka the
kiött och fisk i een kiettill.
Om wåhren äta the mäst tort kiött och Ost, om Sommaren
förtära the mäst miölck och Ost, så wäll thet som öfwerblifwer
sedan the hafwa giordt Osten, huilket the kalla kamadha.
Itern tillredha the och wällingh af Rehnblodh i watn kookat,
huilket hoos them är een brukeligh och gemeen Spijss, denne
blodh förwara the i Tunnor, halftunnor fierdingar och Rehnmagar, huilken kiöpes och sällies efter pundh och wicht.
All maat måste manfolcken kooka och tillredha och ey
qwinfolcken, undantagandes een qwinnos pehrson ähr på Reesan,
ther inga Mäns pehrsoner ähro stadde, elliest kookar aldrigh
någon qwinna uthan theras arbete ähr giöra kläder, skohr, hanskar, Muddar och all Rehn Äktygh: Mans pehrssoner ähro förSkaffa, kooka och tillreeda, hwadh the förtära Skohle.
I
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Tå Lappen hafwer kookat Osar han Vpp kiöt, fisk eller
hwadh han kookat hafwer, lägger han dett antingen på lerft,
som the Rijke Lappar bruka, eller på ett stycke waldmar, men
sällan brukar någon lapp faat eller tallrickar, uthan när the
kooka miölck eller wellingh den ösa the i faat, men des föruthan bruka the ey något faat, uthan Om Lappen ey annat
hafwer at läggia fisk eller kiött uppå, brukar han sine hanskar
eller Myssa, och lägger där uppå sin maath.
Och när the äta kiött eller fisk, dricka the omkringh den
soppan i huilken kiöttet eller fisken ähr kookat, then the kalla
Läbma.
Graanlapparna eller the som boo och wistas i graanskogen
och widh Elfwer eller Siögar, hafwa sin födho af fisk och wildbråå the fånga af Skogen, den äta the winter och sommar, höst
och wåhr, endels färsk och uthan salt och brödh, dels och torckat
fisk som the wåhr tijdh och om sommaren torcka i wädret och
Sohlen, den the äta för brödh, Vndertijden kookatt, och Vndertijden okookat.
När the alla tillhoopa hafwa ätit, sittiandes Rundt omkringh
kiettillen, tacka the Gudh för Maat således; att the Vplyfta sina
händer säijandes: Gudh wari tack som oss maaten till godho
Skapat hafwer, och sedan Räckia the hwar Andra händerna, så
många som ätit hafwa.
The förwara och den Reenmiölk, som the sendt på hösten
målcka i stora faat och låta den frysa såsom ijss, den the skära
sönder lijka som Ost, och äta henne frusin. Item giöra the och
smöhr af Reenmiölck, i dett the ()sta henne såsom Ost i een
kiettill och röra tillsammann miölcken, ther af blifwer ett hwijdt
smöhr såsom talgh, huilket the lijtet salta, och sedan förwara
the thet i ett kierille.
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10.

Om den frucht som i Lappmarcken Finnes, och
huru den tillredt och förtärt warder.
Lappmarcken finnes wäll Ringa frucht, som i dhe södre
orter och länder i stohr ymnoghet wäxa, doch finnes där
någre grääs, som på Andre orter ey wexa. Särdeles wäxer ther
ett grääs som Lapperna kalla Reenkååll eller Lappskoo-grääs,
efter dhet blomstret ähr i Anseende som een Lappskoo, huilket
blomster ähr blådt och medh tree Radher fröö inne i blomstret,
des bladh ähro stora som kåållbladh, des stielka ett finger tiock,
des Root ähr ganska bitter; dätta grääs Vpwäxer i een ganska
stohr hast, och uthbreder sigh mächta Anseenligen, så att des
högdh blifwer på några weekor till tree allnar eller något mehra,
doch äter intet Creatuur detta gräset, uthan sky derföre såsom.
för ett förgift.
I Lappmarcken wexer och Angeliea petrosa i een stohr
myckenheet, särdeles upp emellan fiällen i dahlerna, huilken
ähr tiuck och stackot, detta Angeliece grääs kalla the Samigraas
(:Lappegrääs:) eller Posko på theras tungomåhl, des stielka, förr
än thet Skjuter. sigh i fröö, äta Lapparna således: the afskrädha
den yttersta barcken, och innersta kiärnan steekia the på glödh
och den förtära, till huilken Spijss alla Lappar hafwa een ganska
stohr lust och behagh. Detta Angeliece grääs bruka och Lapparna, således; the afskiära den stiälcken som begynner att uthspricka till fröö, huilken the kooka i Ost wassla een heel dagh,
till des thet blifwer Rödt som blodh, thet förwara the till win-*
teren och Andre ithrssens tijdher, och är denna een ganska bitter
Spijss, warder och Vndertijden brukat såsom een nzedieijn.
Opp in emoth fiällen, wäxa och Sköna och stora wijnbähr
i stohr ymnogheet, men them förtära Lapparna ganska Ringa.
Ther wäxa och hiortron i stohr ymnogheet på Moraas eller
Myror, huilka the kooka tillsamman medh fisk således: The kooka
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fisken och uthskrädha beenen, och sedan stööta the fisken och
bähr tillsamman medh een trää Stötill, och supa thet Sedan
medh Skiedh. Sammaledes giöra the medh Lingon, kråkebähr
och blååbäär, huilka the äta tillsamman medh fisk, så tillredt
som tillförenne förmält ähr.
FiällLapparna blanda bäär och mjölk tillsamman, af allehanda slagz bähr som hoos them finnes.
Acetosa Major wäxer ther och i een ganska stohr ymnogheet, den the kooka tillsamman medh miölck.

Lapparna insylta och hiortron På
ett Synnerligit sätt således.
The plåcka af the hiortron som nu begynna mogna och
warda aldeles Rödha, them låtha the uthan watn medh egen
safft sinda på een sachta Eldh, hwar af wardha hiortrona blöte,
ther på ströö the lijtett grant salt, och förwara them sedhan i
Näfwer Skieppor wäll ombundna, huilka the sättia neder i jorden,
och öfwertäckia sedhan medh rnuldh, them the oni hösten eller
wintren Vptaga, när the them förtära willia, och finnes tå så
friska, som the nyligen affplockadhe wohro.
Lapparna bruka och tallbarck sigh till födho, synnerligen the
Lappar som i Skoghlandhet boo, denne barck kalla the Sautopetzi och honom således tillreedha; the flåå • af barcken aff
stora tallar, hälst den som är närmast Rooten, den the och wäll
afskrä,dha, at han ähr i Anseende såsom grant lerefft, denna
torcka the lijtett i Sohlen, sedan Rijfwa the honom sönder i Små
skijfwor, och läggia honom sedan i stohra Näfwer Skieppor, them
the i jorden, öfwerhölda medh sandh nedhergrafwa, och låta så
.een heel dagh brinna Een stohr stock Eldh ther Skieppan ähr
nedergrafwen, tå the Vptaga barcken ähr han Rödh och sött,
huilken the sedan som ett Confect förtära.
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Om Reenernas artt och Natuur.
enerna ähro tweggehanda somblige wildheReenar, som lööpa
i Skogerne och fjällen och warda fångne medh snaror, såsom och medh Spiut, pijlar och byssor dräpne och Skutne, särdeles Matthcci tijdh om hösten, när Renerna löpa i sin bråna, tå
gåå Lapparna i Skogen ther the weeta wildhRenerna wistas, och
ther binda the sina waijor, när tå wildReen will komma till
waijan, warder han med byssa eller bogha Skutin. Rem warda
the och om wåhrtijden dräpne när snöön är diupp, tå Ränna
the them upp medh Skijdh eller andrar, medh huilka the lööpa
ofwan på snöön, men Rehn bryter igenom.
Om nu något atlas af wildReenar och lapparnas waijor som
hafwa luppit tillsamman, the Reenar kallas kattaigiar, huilka
wardha store och starcka och the bästa kiörReenar, Men om
the begynna treskas, wända the sigh emot then som them kiörer,
och slå then medh sina fötter.
Tamme Reenar ähro the som tillökas af Lapparnes Reenar,
huilka månge Lappar ägha 100. ja 1000. och somblige ther öfwer,
thesse måste skötas natt och dagh, winter och sommar, att the
icke må bortkomma, eller af wilddiuren förskingras.
Desse lööpa tillsamman såsom een fåhrhiordh, af huilka somblige tämias såsom hästar och Oxar; the som af naturen äro snälle
och quicke brukas till kiörReenar, och kallas wäijomhercki, dhet
ähr KiörRenar, dhe andre brukas at draga lass, och kallas Lijkomhercki eller LassReenar.
Reenerna som the willia bruka till arbete, bijter lappen
medh sina tänder (:pudenter dictum.) the senor som ähro kringh
om theras hemliga tingh, at the sedan icke hafwa någon naturlig
krafft etc. och kallas desse Åke Reenar; the andhra som icke
så warda betne, kalla the Servi eller Bruhn Reenar, af sin brunst
och bråna.
Thesse Reenar löpa i sin brunst och bråna medh waijorna
Mattluei tijdh, eller något tillförne, lijka som bockerna om Bar-
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tholomcci tijdh; the Bruhn Reenar som tå icke förr slahtes,
warder theras kiött frendt, lijka som bockekiött, men the BruhnReenar som slachtas i Rättan tijdh, theras kiött är naturligett,
och hålles af Lapparna för thet bästa.
Waijorne gåå medh sine Ahlster i 40 weekor, lijka som een
koo, och bälum the gemenligen första Philippi Iacobi tijdh eller
den 3. Maij, den dhe kalla Oreutz Mässo eller Erici tijdh, eller
Urbani, den dhe kalla Cante päive.
I begynnelssen hafwa kalfReenerne sin födha af sin Moders
Miölck, och komma aldrigh VIder något taak. Reenfostren ähro
i förstonne Rödhblacke, sedan fälla the bort the första håren
widh Iacobi tijdh eller lijtet tillförenne, och tå igenwäxa swarta
håår, af huilka kalfwe skin som då slachtas giöras the grannaste
och finaste muddar. Men the som slachtas Laurentij eller Bartholonuei tijdh, af theras Skin tillredes grofwe Muddar.
När kalfRenerna begynna något tillwäxa, äta the grääs, löf
och örter som wäxa i fjällen och föllia altijdh sina Mödrar, the
grymta och emoth hwar andra, Modren emoth kalfwen och kalfwen emoth Modren, så at ehuru wäll någre 100 Waijor wistas
tillsamman, känna lijkwäll Mödrarne sina foster igen, och kalfwerne sina Mödrar, ja ofta igenkänna Modren och fostret hwar
andra efter 2. eller 3. åhrs förlopp
Alla waijor ähro mästedeles drächtige, så at ibland 100. sällan
finnes 10. som icke ähro fruchtsamme, the ofruchsamme waijor
kalla the Rånä, huilka warda gemenligen feete om sommar tijdh,
och blifwa altså therföre slachtadhe.
The waijor huilkas kalfwar bortdöö eller slachtade warda,
molcka icke så mycket som the, huilkas kalf war lefwa. den
miölck som samkas ifrån aftonen och in emoth morgon dijr
kalfwen, sedan hållas the ifrån waijorne från Morgonen och in
till klockan 2. eller 3 efter Middagen, tå the molcka sina waijor.
Den waijan som mäst målckar om sommar tijdh, kan wara till
ett halft stoopp, huilken miölck är ganska kraftigh, så at när hon
skall kookas blandas lijtet watn uthi, och lijkwäll warder tiuck
som äggemiölck. Af hem? Reenmiölck giöra the gemenligen
Ost, så att af 10. waijors miölck, giörs een Ost så wijdh som
een tallrich.
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Alle Renerna bortfälla sina horn een gångh om åhret, och
the Reenar som ähro the bästa fälla först sina horn, huilka
småningom igenwäxa och ähro i begynnellsen ludna. Men waijorna behålla sina horn in till den tijden the ahlstra och bära
sina kalfwar.
Renernas Spijss ähr gemenligen hwijt mossa, den the wäll
alla /Pussens tijder förtära, men om sommaren sökia the i dahlerna the bästa örter och grääs som the kunna finna. Item
Löff, och i synnerheet thet i fjällen wäxer på smått Rijss, huilket
ähr ett tiuckt och fett Löff; Men aldrigh äta Renerna starr eller
annat groft grääs. Moth höste tijdh när jorden öfwertäckes
medh snöö, sökia the mäst efter den hwijta mossan som finnes
både Vpp i fiällen och Skoghlandet, efter denna mossa grafwa
Reenerna medh sina fötter, i dhet dhe kasta Vndan sigh snöön,
och thet lilla the under honom finna förtära the: doch ehuru wäll
sådant synes wara een Ringa Spijss och födho, warda Reenerna
gemenligen fetare om hösten sedan the begynna äta af bem te,
mossa, än the äro om sommar tijdh, mädhan the äta löf, örter
och grääs.
Renerna ähro ganska snälle, wijge och snare Creatuur, som
medh sin snällheet och snahrheet andra diur öfwergåå, kan man
altså om höste tijdh och först om wintren åka medh een Reen
8. 9 eller flera mijler om dagen, och när man tå hafwer åkat
heela dagen, släpper man them i Skogen, ther the om natten
sökia sigh födho under snöön, eller man hugger omkull några
trä, ther af the fåå Laff sigh till födho.
Lapparna äga månge flera waijor än som Oxe Reenar, så at
den Lapp som äger 100. waijor, hafwer ey flera än som 20.
eller 30 OxReenar, ty af waijorne fåå the ahlster, såsom och
samka sigh Ost och miölck, ther af the hafwa sin näringh och
Vppehålle.
Waijorne molcka Lapparna således, at the Vndertijden binda
them widh een påhle, Vndertijden ståå thee löösa, tå taga the
een Skoopa i huilken the molcka af 8. eller 10. waijor, huilket
arbete giöra män och qwinnor, Vnga och gambla.
När the målcka falla the på knää och hälla Skopan i den
ena handen och medh then andra måleka the, strax the hafwa
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molckat giöra the Ost ther af således: at Lappqwinfolcken wäll
twätta sina händer, och när miölcken är Östat Ösar hon Osten
uhr kiettillen medh een Skoopa, och tå ett Ostkaar ähr upfylt
medh Ost, sätter hon ett annat mindre ther ofwan på som kryster Osten tillsamman som under ståhr, och så giör hon till des
6. eller 8 kaar upfylte ähro. Sedan wänder hon om Ostkaren,
så at thet som nederst wahr, kommer öfwerst; kryster altså
Osten icke medh sina händer, uthan den ena Osten warder
krystat af den andra. Denna Ost ähr ganska feet, som giörs af
den feeta miölcken som waijorna • molcka om sommar tijdh,
mädhan the förtära thet feeta gräset som wäxer i dahlerna
emellan fiällen. p.

12.

Huru Lapparna sigh förehålla i sin Gudztienst, troo och Lefwarne.
apparna weeta wäll at thet ähr een Gudh som Skapat hafwer

is himmel och Iordh, och at wij alle genom Gudz Sons dödh

ähro återlöste warda och af sine Lärare Vnderwiste, Lärde och
tillhåldne, huru the sigh i sin troo och lefwerne förhålla Skohle,
att the måge blifwa Gudz barn och ärfwa den Evviga sahligheeten: The warda och af sin tillordnadhe Öfwerheet Straffadhe
för sine begågne synder och laster. Men emädan the af Åldher
hafwa lefwat i ett grufweligit mörker och willfarellsser, boo och
i fiällen och Skogarne på wijdha afbelägne orter ifrån andre
Menniskiors omgänge; Altså finnes ännu hoos them mycken
wijdhSkiepellsse och grofwa wildhfarellsser, at ehuruwäll the
willia synas dyrcka, tiena och troo på Gudh, doch lijkwäll älska
the mycket sina förfäders wildfarellsser, och sigh ther på mycket
beroopa, at deras förfäder, dem the kalla Gambleälder, så och
så lefwat och sådana sedher brukat och öfwat hafwa. Ähr för
Den skull mycket swårt till at uthroota deras här till öfwadhe
wijdhSkiepellser.
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Ty Lapparna ähro grofwe afgudhe dyrckiare the offra sine
trää afgudar, Thor eller Thordöhn, sampt Stohrjunckaren och
Sohlen, som wijdare skall förmälas, älska och mycket timmeligh
och förgängeligh godz och egendomb, som sine Rehnar, Sölfw er
och penningar, huilket the hålla för sitt högsta godha, at wara
Rijk och förmögen.
Dock berömmandes ähr thet at the wachta sigh för grofwe
eeder, ty banskapp och grofwe swohrdomar ähro hoos them icke
så gement brukelige.
Ehuruwäll thet och Skier medh twångh, at the skole komma
till kyrckian och Gudz ordz hörande, doch fijra the alle hellghdagar och Söndagar, på huilka the och afhålla sigh ifrån allehanda
wärck arbete, dhe tijder dhe weeta at Gudz ordh predijkat warder, och dhet giöra the icke allenast Söndagarne uthan och Sabbatzdagarne eller lögerdagarne, på huilka dagar the och gärna
icke arbeta.
På Söndagarne låta the och all sine Cre,atuur hwijla, och
willia thå icke målcka sine Rehnar, uthan låta them gåå ledige.
Alla infallande helghdagar weeta the af sine Rijmstafwar, huilka
the gamble Lapperna bruka för sitt Calendario.
Doch på somblige helghdagar brukas hooss them Stoora
wijdhSkiepellser, såsom särdeles på Iuuledagen, då sielfwe huusbönderna icke willia gärna första dagen komma till kyrckia,
uthan bruka tå ett wijdhSkiepeligit offer, huilket the offra åth
Iuulfolcket, som the mena wandra omkringh i Skogen och fiällen
hoos dem på den tijden, och Skier dätta således:
Imilafton hålla the nästan såsom een faste dagh, icke ätandes
något kiött, doch af alt annat som the förtära på den dagen,
samka the till samman een lijten beeta, thet the och synnerligen
giöra om Iuuledagen (:tå hwar och Een Lapp beflijtar sigh
hafwa een feet Iuulekost) huilka afdelte och försambladhe beetar
the läggia i een näfwer Skieppa giordh som een bååth, medh
mast, Segell och åhrar Ythrustat, och ösa sedan der ofwan på
lijtet flått. Denne bele Skieppa sättia the, wedh pas ett Mussqwet
Skott, ifrån sine koottar i ett trää, dhet dhe willia gifwa thet
omkringh wandrandhe Iuulefolck, som the tå mena skole färdas
omkringh i luften. Will altså ingen huusbondhe den första dagen
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komma till kyrckia, uthan allenast Skickas åstadh Sönner, döttrar,
drängiar och pijgor, men then andra dagen komma the sielfwa
och fijra den höghtijdeligen.
Föruthan wanlige helgdagar hafwa the och någre wahldagar,
som adh,arince dagh, Marcus Mäss eller Cante päive, Jtem Olemenas dagh på hnilken ingen lapp will jaga eller Skiuta, föregifwandes them skohle mycken olycka det åhret wederfahras, om
the på den dagen skjuta eller jaga skulle, särdeles sälja the at
theras bogar Skulle sönderbräckias.
Sin ordenteliga öfwerheet särdeles wåhr ållernådigste Konnungh hålla the i stoor ära och wyrdningh, önska at honom altijdh
måtte wäll gåå och föra sitt Regemente medh lycka och wällsignellsse, särdeles när the förnimma krigh och örligh wara på
färde, tå höra the mycket gärna wårt fädernes landz lycka och
fraingångh, sampt seger emoth fädernes landzens fiender, och
ähro iller öfwer mycket gladhe när oss wäll gåår. Konungens
befallningzman hålla the i stoor resspect, kalla honom huussbonde,
therföre at han af Konungen them tillskickat ähr; alle andre
Konungens uthskickaclhe kalla the Konunga Olmai eller Konungens Män.
Sina tillordnade lärare älska och ähra the kalla them Herrai;
sine föräldrar och the som ähre i föräldrars ställe älska the och
sammaledes, bewijsandes them all möijeligh wyrdnat.
Till dräåp och blodz uthgiutellsse ähro een stohr deell af them
mycket begifna, och kunna wäll hålla thet hemligit och fördolt.
Sammaledes hoor och Skiörlefnadt ähr hooss them ganska
gement, och hålles icke wara någon syndh, hwarföre bedrifwes
denna synden hooss them mera än som andra.
Stöldh och tyfnat fly största deelen, therföre the och sine
egodelar icke så wäll förwaara som annorledes skier: Men till
sweek och bedrägerij i handen och wandell ähro the mycket
begifne, så at the som icke förståå theras ränekor, warda af them
lätteligen bedragne och beswickne.
Till sin nästes förtahl ähro the och mycket begifae, så at
när twå eller tree komma tillsamman, så kunna the ey annat
än som förtahla, särdeles folck af andre nationer, gifwandes them
öknampn eller tillnampn.
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Theras troo ähr dett at the wäll weeta, at thet een Gudh
och tree perssoner i den Gudomelige warellssen, Fadren, Sonen
och then hellge Ande. Men somblige lappar äro ännu så grofwe,
at the icke willia troo den Artikelen som är om kiötzens Opståndellsse, och att siäll. och kropp skohle åter sammanfogadhe
warda på den yttersta dagen, uthan meena fänades och Menniskiones anda wara enahanda, therföre sörja the som Hedningar
sine framlalne dödha.
Dopzens Saeramente hålla the i stoor wyrdningh som tillförne förmält är, hwarföre Skynda the sigh medh sine barn strax
efter födellssen till doopp och Christendomb.
Till skrift och Aflössningh gåå the medh stohr devotion och
Gudeligheet, begåå och Herrans höglmärdige Nattwardh. Emoth
the fattige Wir° somblige af them mycket warkunsamme, så at
om een fattigh lapp som inga Reenar äger, kommer till the Rijka
och förmögne lappar, och begiärar een, twå, tijo eller 20. waijor
tilläntz at molcka öfwer sommaren, eller at drifwa något arbete
medh, warder honom sällan af them Rijkom sådant förwägrat.
Emoth the fremmande ähro the och mycket bewågne, och
gärna medhdehla och Vplåta alt hwadh i theras förmögenheet finnes
kan, spijsandes them medh then maat som hoos them är brukeligh.
Inbördes gästa lapparna hwar andra ganska ofta, ty theras
tijdhfördrijf beståår mäst ther uthinnan, at then ena besöker
then andra af slächt och wänner, tå hwar och een giör sin flijt
at pläga sina gäster, af thet the kunna komma tillwägha.

13.

Om Lapparnas Trumbor, deras Delineation, sampt huru och Hwarföre
the them bruka.

L.

apparnas trumbor ähro giorde antingen af graan, tall eller
björck, doch måste thet trä af huilken Trumban skall giöras
wara wäxter på ett särdeles Rum, såsom och efter Solennes
gångh Rätt omkringh och icke emoth dess gångh; denne trumban
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öfwerdraga the medh Skin, hwarpå the mähla medh ahlbarck
åthskillige figurer. Mitt på trumban draga the een linearn eller
twå på huilken linea the måhla sina afgudar som the mäst
dyrcka, såsom är Thor den förnämste med sin tienare; Stoorjunckaren den andra medh sin tienare, och desse ståå på den
öfwerste linien: där näst in Vnder är een hall linea, ther på
ståår afrijtat Christi bälete med någre af hans Apostlar, hwadh
som ofwan desse linier är Rijtatt, ähro foglar och himmelske tingh
som är Månen och stiernor. Men näst Vnder desse linjer ähr
först Sohlen afrijtat som den medleste planeet, på huilken the
läggia een stoor knippa MessingzRingar så ofta the willia slå
på, trumban, sedan under desse linjer ähro afrijtadhe alla jordiske djur, Björnar, wargar, Reenar, Ottrar, Räfwar, ormar, sedan
sjöar och strömmar, alt som figuren uthwijsar.
Månge lappar, doch icke alle bruka denna trumban at Spå
medh och brukas förnemligen för efterfölliande Ordsaaker skull.
Att förfara huru på fremmande och fierran orter tillståår.
Att förfara om lycka och olycka, om hällssa och ohällssa.
Att där medh boota sjukdomar och krankheeter.
Att förnimma om theras Afgude offer, och åth hwem
the af sine Afgadar offra skole the Creatuur the willia
offra antingen Thor, Stoorjunckaren eller Sohlen.

Och detta Skier på följande
Sätt
I. När the willia förfara huru på fremmande orter tillståår,
slåår lappen på trumban således: att een stoor knippa Messingz
Ringar tillsamman bundna widh ett Messingzkiädh lägges på
sohlennes figuur, sedan hafwer lappen een tueklufwat hammar
Illustrationen föreställer en spåtrumma ock är i förminskad skala reproducerad ur S 163. På densamma äro följande föremål avritade ock betecknade:

Stiernor — Månå — foglar — Thor — tienare — Stohrjunckar —
Tienare — Biörn — wargh. — Reen — Christ[us] — Apostlar. -Siöö. — oxe. — Solen — Räff — Orm. — Hare.
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af been giord, där medh han slåår på trumban, at Ringarna
lööpa omkringh på des botn, i medler tijdh siunger lappen med
een högh Röst och stämma, huilket the kalla Joijke, der till
medh siunga alle Lapparna och Lappqwinfolcken som tå ähro
tillstädes, Manfolcken medh een högre och quinfolcken med een
lägre stämma, Minket the kalla duura, i denne sångh bruka the
någre ordh, såsom i synnerheet att the nämpna then ortt, ifrån
huilken the willia hämpta tijender. När han nu länge hafwer
slagitt på trumban, faller han neder som een soffw ande Menniskia, doch i medier tijdh måste the som tillstädes ähro Män och
qwinnor Continuera medh sin sångh, alt till dess trumbslagaren
Opwachnar af sin sömpn, hwarmedh the skohle påminna honom,
hwadh hans begiäran war eller hwadh han wille weeta; och tå
begynner trumslagaren förtällia, hwadh han medh sitt trumbslagh
förfarit hafwer eller huru på fierran orter tillståhr.
H. När the willia weeta och förfahra om lycka och olycka
läggia the sammaledes sin tillsammans bundne Ringh knippa på
Sohlennes figuur, om nu Ringerna lööpa Rätt omkringh och
efter Sohlennes gångh när the slåå på trumban, betyder dett
lycka, godh hällssa och wälltrefnadt, bådhe för menniskior och
andre Creatuur, Antingen dhe ähro när eller fierran. Men om
Ringarne icke lööpa Rätt omkringh efter Sohlennes gångh, thet
betyder olycka ohällssa och alt ondt.
Illustrationen är i förminskad skala reproducerad ur D 65; de på densamma förekommande anteckningarna lyda på följande sätt. Vid den på trumman slående lappens huvud står: Här slåhr lappen på Sin Spåå trumba.;
på spåtrumman, i övre avdelningen (= till höger): Stiernor — Månen —

Thoor — tienaren. — Stooriunkar — tienare (uppifrån nedåt vid de
fyra figurer som stå på mittstrecket); i nedre avdelningen (= till vänster):
Christ[us] — Apostlar (vid de på det nedre strecket stående tre figurerna), Sjö (under de vågiga linierna till vänster om, resp. över solens bild), Solen
— diur. Djurbilderna synas skola föreställa björn, varg, hare, ekorre, ren,
ormar, svan. Under den liggande lappen står skrivet: Häär ligger lappen vnder trumban; på den över honom liggande trumman: Thoor. —

tienaren. — Stoorjunkar — tienaren — Christus — Apostlar —
Solen.
Sv. landsm. XVII. 1.
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[Sammaledes see the och, om the skole hafwa lycka att
fånga fisker, diur, foglar, af the figurer som ståå på Trumban
afmåladhe: Ty när Ringarne willia gåå Rätt omkringh benit figurer eller diur som ståhr afmålat, ähr ett täckn at han fåhr
samma Creatuur.]
När the willia boota sjukdomar och kranchheeter medh
trumban, Skier det således: Den sjuke måste gifwa Trumbslagaren een Messingz- och een sölfwer Ringh, och dem binda kring
om Trumbslagarens högre arm, huilka han skall hafwa för sitt
hafda omaak, sedan binder Trumbslagaren dem i sin Ringhknippa som altijdh brukas när the slåå på trumban. I medler
tijdh emädan han slåhr måste alle närwarande Män och qwinnor siunga, Manfolcken medh een högre och qwinfolcken medh
een lägre stämma, och tå förnimmer Trumslagaren om sjukdomen är Naturligh eller af Spåådomb påkommen. Sedan måste
den sjuka uthlofwa at willia giöra någott offer af något ereatuur,
Antingen i Reentiur, Oxe, bock, wäduur eller något annat, ochdet till någon wiss Stoorjunckar som ståhr i dett eller dett fiället, och hwadh trumslagaren den siuka föreskrifwer, det måste
han strax antingen offra och uthgifwa, eller förplichta sigh till
een wiss tijdh, hwadh han uthlofwat hafwer fullkomna.
När the willia förfara hwem the offra Skohle, antingen
Thor, Stoorjunckaren eller Sohlen, Skier thet således: När the
hafwa bundit thet Creatuur som the willia offra baak om sine
kottar (:dijt intet qwinfolck ähr lofligit at komma:) taga the ett
håår Vnder Oreaturen,s halss, huilket bindes kring om een Messingz Ringh af the Ringar som äro tillhoopa bundne, och altijdh
brukas när thet slås på trumban, tå nu lappen slåhr, gåå Ringarna kringh om trumban, och när Ringen om huilken hååret
är bundit, kommer till Stoorjunckarens, Thorens eller Sohlennes
Figuur, Stadnar han och kan intett längre komma där ifrån,
förr än offret till wederböranden uthlofwat bliffwer
När Cre,aturet uthlofwat ähr, uthmärkes dett medh een ylle
trådh, huilken the sy genom Rehns högra öra, så at om offret
Skahl hööra Stohrjunckaren till, syes een Rödh trådh genom
Rehns högra öra: Skall Thor offret hafwa Syes een gråå trådh
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och genom högra öra: Men skall Sohlen offret tillhöra brukas
een hwijt trådh igenom beint:' öra.
Sin trumba skatta lapparna högt, hafwa henne altijdh inswepat i Skin, sampt sina Ringar och hamrar i ett loomskin
förwarade; där till medh fåå inge qwinfolck som Manwuxne ähro
komma wijdh henne. När lapparna booflyttia ifrån thet ena
Rummet till dett andra skall trumban föras efterst och icke
fremst, och dett af een Mans och icke qwinnos pelarsson; Vndertijden warder hon och förder på den wägh der ingen annan
framreeser, föregifwandes at om någon Manwuxen qwinna
skulle reesa öfwer samma wägh på huilken trumban wohre framfördh, förr än tree dagars förlopp, skulle hon antingen strax döö,
eller något ondt henne wederfahras, som the med många Exempel bewijsa Skiedt wara.
Men i fall där änteligen så fordrades att een qvinnos pehrsson skulle Reesa den wägen, hwarest trumban wore framfaren,
så måste den qwinna een Messingz Ringh till Trumban förähra.

14.

Om lapparnas fdrnemste afgudar
Som the dyrekia, såsom och om theras Offer, sampt huru och på hwadh Rum
the offra.
)
i eras förnämste afgudar ähro desse tree, Thor eller Tohrdöhn,
g Storjunckaren och Sohlen.
Den förste som ähr Thor eller tohrdöhn hålla the wara ett
lefwande tingh som så dundrar i himmelen, och hans Embete
wara at dödha och dräpa alle Troll, som the mena allestädes
wahra i fjällen, i Bergh och i sjöar, afmåla honom för den skull
medh een hammar i handen.
Denne hammar kalla the Thors hammar och Regnboga kalla
the Thorens bogha, ther medh han skall Skjuta och dräpa alla the
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troll som them någon skadha willia tillfogha. Denna Thor mena
the och hafwa macht öfwer Menniskiones hällssa och Sundheet,
lijf och Dödh, fruchta för den skull alle lappar myckett när the
höra Thordöhn.
Och på dett han icke skall tillfoga thern eller theras Creatuur någon skada lofwa the giöra honom offer som således Skier.
När trumban hafwer uthwist att offret Skall Thor tillhöra, bindes Reentiur som slachtas skall baak om kottan, dijt
intet qwinfolck fåhr lof att komma, huilken Reen the sticka
medh een knijf igenom hiertatt, förwarandes blodet som är närmast hiertat att bestryka Thorens bälete.
Bå månge Reenar lappen slachtar och offrar, så många
Afguda bäleten skall han Vpsättia Thor till ähra.
Desse bäleten giöra the af Björck, af dess Rooth hufwudet, af bohlen den andra delen, med een hammar i handen.
När Reenerna som the offra willia, ähro slachtade, Vpreesa the een lafwa baak för sine kottar tree allnar högh frän
jorden, och Vpsättia wackert biörckRijss rundt kringom lafwan.
Rem the ströö och biörekRijss alt ifrån sine kottar in till lafwan på marcken ther the skole framföra offret. På bemelte
lafwa Opsättia the Thorens bäleten medh blodh bestruckna, sampt
medh några korss på des bröst; baak för bäleten Vpsättia the
hornen och the förnämsta hufwudbeenen och fötterna. Itent
the taga och ett lijtet stycke kiött af hwar ledamoth, thet the
läggia i een lijten näfwer Skieppo, och ösa något flått derpå,
thet the sättia på lafwan fram för bäleten.
Den andre Lapparnas Afgudh ähr Stoorjunckaren, den dhe
kalla Gudz Ståthållare, detta ordet ähr taget af Norska Tung°.
måhlet. emädan dhe kalla sina landzhöfdingar Iunckare; alts&
kalla lapparna sine Afgudar Stoorjunckare, som är större än
andre landzhöfdingar, efter the hålla honom för G udz Iunckare
eller Ståthållare.
Illustrationen är i förminskad skala hämtad ur D 65 ock innehåller
följande anteckningar: (överst till vänster) BiörckRijss som är Vpsatt

kringom Thoren,s bäleten, (över offerlaven) Thorens-bäleten, (under
densamma) Offer lafwan.
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Desse Stohrjunckare ähro Steengudar, huilka the finna i
fjällen eller wijdh Sjöar, som hafwa antingen Menniskiors eller
något Oreaturs lijknellsse; thesse steenar Vpreesa the i the fiäll
eller bergz Refwor, eller wijdh Älfwer och sjöar, ther the i
forna tijder hafwa hördt någott Spöökerij, och mena för den
skull at the på sådana orter een synnerligh tienst sina afguda
bäleten giöra kunna.
Och finnes wijdh somblige bergh twå, 3. och flere steenar
Opreste, och sådana steenar kalla the then förste Stohrjunckare,
den andre hans _4eke eller gumma, den tredie Sohn eller dotter, och sedan dhe flere Steenarna tienare eller tienarinna.
Denne Stoorjunckare tillskrifwa dee den machten at the
säija honom såsom een Gudz Ståthållare hafwa macht uthöfwer
alla diur, som äro biörnar, wargar, Räfwar, Ottrar, Reenar, fiskiar
och foglar att han kan gifwa godh lycka them att fånga.
The fiäll ther the thesse Steengudar Vpsatt hafwa, kalla the alle
i gemeen Passe waarij, dett är helige bergh eller Stoorjunckare
fiäll: Och hafwa the wissa grenssmären, huru wij da Stoorjunckarens
gräntzor ähro, till huilket bergh Manwuxne quinnos pehrsoner
fåå aldrigh lof att komma, ey heller in om des grentzor, så
frampt the döden och annan olycka willia Vndfly, uthan om
Wera. s Reesa liggia skulle dijt åth, måste dhe gåå eller åka långt
där ifrån; Ty såsom ingen quinnos pehrsson är lofligit att Offra,
altså är ey heller them lofligitt att nalckas the orter.

Till desse Stoorjunckare giöra the
Sine Offar på fölliande sätt.
När the genom Trumban hafwa förfarit at Stoorjunckaren
skall hafwa offret, sy the een Rödh trådh genom Rehns högra
Illustrationen är i förminskad skala reproducerad ur D 65 ock innehåller
följande anteckningar: överst till höger Hornen som ståå kringom

Stoorjunckaren.; på avgudabilderna från vänster till höger tienaren. —
dottren.; vid den knäSohnen. — Stoorjunckaren — Gumman.
lappen
Häär
faller
lappen
på
sina
knä
och offrar Stoorböjande
junckaren.
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öra, sedan binda the Reen baak om kottan och stinga honom genom hiertat, den bloden som är närmast hierta taga the at
smöria Stoorjunckaren medh. Hornen sampt de förnämste hallsbeenen, hufwudhbeenen och klöfwerne eller fötterna föra the till
the fiäll, Bergh eller orter ther steenerna ståå Vpreste: Tå lappen som skall giöra offret dijt kommer, tager han af sig Myssa,
nijger och buger för steenerna, smörjer så them medh blodet
han tagit hafwer af Cre,aturet han offrar, sampt medh något
flåtth. Hornen sätter han upp bank om Stenerna eller Stoorjunckaren i ordningh, thet ena öfwer thet andra, huilket the
kalla tiorfwi gardi eller Horngårdh, ty thet är lijka som een
gårdh kringh om Stohrjunckaren.
Och finnes wijdh somblige orter eller Offer bergh någre
1000 horn som aff lapparna ähre dijt förde sampt been. Rem
taga the ett stycke kiött af hwaar ledamoth af Creaturet som
offras, och sättia thet på een Cirkel Rund owredin Biörckqwist,
hängiandes den sedan fram för hornen: Men kiöttet förtära lapparna sielfwa. När the thetta offret giordt hafwa, lofwes them
igenom Spåå trumban, hwadh the skohle fåå för diur, såsom och
lycka medh sine Reenar.
Wijdh någre Offer bergh offra the lefwandes Reenar, huilka
the slachta wijdh offerbergen och bjuda sina wänner till Ofirett,
ther kooka och förtära the kiöttett, huilket the kalla Stoorjunckarens giästabodh, och synnerligen dett kiöttet som är wijdh
hufwudet och kringh om hallssen. Skinnet låtha the liggia qwarr
wijdh bemelte Offer bergh i några ålar Om någon hafwer een
siukdomb och warder bootat igenom trollkonst, den samma måste uthlofwa något särdeles Offer, antingen Rehn, oxe, wäduur
eller bock, den måste lappen offra till det Rum som trumban
uthwijser, på dett Stoorjunckaren må Skie ett godt nöije.
Hwar och een slächt eller familia hafwer sitt besynnerliga
Offerbergh, och finnes i Luleå lapmarck desse Vnder Specificerade orter, ther the giöra sina Offer.
Wijdh Waiki jaur een starck ström een half mij11 ifrån
Iochmochz lappkyrekia.
2. Wijdh Piädnack waarij eller hundbergett, Een half 3411
ofwan till Iochmochz kyrckia.
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Wijdh Porki jaur på een holma 11/2 3411 ofwanför
Iochmochz lappkyrckia.
På ett högt bergh widh Parki jaur, huilket the kalla
Ackiakik waarij eller Tohrens bergh 5. Mijler ofwan
för Jochmoch.
Wijdh Skalka träsk på ett högt bergh mula ?man). benemdh 8. mijler Ofwan för Jochmoch.
Wijdh een stoor fors Muskou Mokke, 11. mij ler ofwan
för Jochmoch.
Wijdh ett ganska högt fiäll Skiiirphi benemdh.
Wijdh ett stort och högt fiäll Tackek benemdh.
Wijdh ett lijtet fiäll Håråds benemdh.
På ett högt fiäll Kafla, wijdh een lijten Siöö Sabbut.
På ett fjäll een half Mij11 ofwan för hyttan Walla waarij benemd, huilken nu är förstördh.
På ett hiskeligit högt fiäll Darrawaarij, twå Mijler ofwan för hyttan.
13 wijdh Kiedtki waari j, Een Mij11 ofwan för grufwan.
Wijdh een siö brede wijdh Wirri jaur på ett Rum som
kallas Nobbel.
Wijdh een siöö som kallas Ka,skajaur.
Ett fiäll som ligger in emoth fiäll Ryggen, som heeter
Enuda.
Sammaledes ett fiäll som ligger bredhe wijdh fiäll Ryggen som heeter Karto.
På een holma mitt på stoor Luleå Träsk, benemdh Hiert
Shulos.
wijdh ett stort och högt fiäll och in wijd fiäll Ryggen
belägit som heeter Skipoiwe.
Wijdh een siö nordanför stoor Luleå som heter Satjuo.
Eenn wijk wijdh stoor Luleå träsk som heeter 011a
passi.
Een siö uthanför stohr Luleå som heeter Lugga.
På ett Bergh 2. Mijler uthom sölfwer hyttan som heeter
Kitirkowaarij.
Nordan stoor Luleå i Kautomjaurby ett stort Offerbergh, ther the Offra lefwandes Reenar och kalla Moor
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Acka, ther låta the liggia Skinnen af the Renar the
Offra i tree khr, förr än the taga them igen.
Wijdh een fors som kallas Sao, fyra mijler uthan för
sölfwer hyttan.
På ett högt fiäll som kallas Kaitzikiä.
Wijdh een siöö som kallas Ryggträsket. _
Wijdh ett fiäll som kallas Piouki in emoth stoor Luleå belägitt.
Wijdh Waike jaur på een lij ten holma Lussby Shulos.
Wijdh ett fiäll in wijdh Stohr Luleå som kallas Warieluth.
Wijd alle desse ofwanskrefne fiäll och orter finnes theras
Offer, och ähre wäll flere Rum ther inga Horn eller steenar finnas Vpsatte, ty the mena at Stoorjunckaren på somblige orter
skall hafwa sin booning; Men för fiällens stoora högdh kunna
the intett komma till samma ort; Altså smöria the een steen
medh Rehns blodh som Stoorjunckaren till ähra slachtadt waar,
och kasta samma steen Vp in emoth det fjäll ther the mena
honom boo.
Desse sine Stoorjunckare måste lapparna Ährligen bewijsa
den wyrdnat, at the om winteren skohle breda under them Nytt
graan Rijss, och om sommaren läggia under them löf och grääs:
När tå lapparna Oplyfta af sine Rum stenerna som the kalla
Stoorjunckare, och willia läggia nytt graan Rijss eller löff under
them, och the förnimma stenerna want tunga emoth naturen,
är ett tecken at Stoorjunckaren är oblijdh och missgunstigh; Ähro
Stenerna emoth förrige waanan lätte, ähr ett teckn att Stoorjunckaren är them blijdh och gunstigh: Och att förebyggia
Stoorjunckarens ogunst, måste the honom lofwa ett särdeles offer.

Den tredje Afgudh lapparna offra ähr Sohlen, den dhe
för een Moder hålla för alle lefwande diur, Conservera deras
Rehnfoster och medhela them then naturlighe warman at the
wäll må trijfwas, hwarf öre the och offra henne Vnge Reenar,
och särdeles the som ähro af waijo kiönet. och dhet således.
Thee slachta den Reen som trumban uthwijser, och sy een
liwijt trådh igenom Reenens högra öra, till een betäcknelse dett
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offret skall Sohlen tillhöra, sedan när Been ähr slachtadt, taga
the ett lijtet Stycke kiött af alla des ledamötter, thet the sättia
på een owredin wijdia, som är så wijdh som ett half tunne
band, huilket the Opphängia på een högh lafwa baak om kottan,
ther the och offra Thoren, alle the förnämste been läggia the
i Cirkel wijss på lafwan, och Skall så detta offret Sohlen tillhöra.

15.

Om Wijaskiepelsse lapparna bruka
När the fånga Björn.

B

iörnen hälla lapparna för ett förnämligit diur, kalla honom
för den skull Skogz bonde, thet är een sådan som är Een
huusbonde öfwer alle andra diur i skogen, efter han medh sin
gTymheet och starckheet dhe andra diuren öfwergåhr. Altså när
nu någon lapp om höstetijdh Ringar någon biörn, dett är, han
räcker sporen efter honom, märcker och hwarest han ingår at
läggia sigh i winter läger, så kallar samma lapp tillhoopa the
närmaste af slächten och wännerna, lijka som till ett förnämligit
Collatz: Ty lapparna hålla biörnkiötet för een synnerligh deliectat,
och för den skull willia the tradera sina bästa wänner medh
Biörn kiött, blodet och ijstrett: Men Skinnet behåller den lappen för sigh allena, som wiste hwarest Biörn war i sitt winter
läger ingången.
Tå the lappar sammankomne och församblade äro, som skole
behielpelige wara at öfwerfalla och dräpa Biörn, bruka the efterfölliande Ceremonier. Nembl:
Först skall den som förnämst och konstigast trumbslagaren
är, slå på trumban och see till om the skole fåå björn.
2. Ställa the sigh i ordning lijka som een krigzhäär, när
the skole gåå dijt biörn ligger: lappen som hafwer Ringat biörnen skall gåå allfremst, och den skall hafw a een kiäpp i handen
på huilken een Messingz Ringh är bunden.
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Effter honom föllier Trumbslagaren, och där näst som först
skall Skjuta biörnen, dee andra gåå alla efter i Ordhningh. Doch
ibland desse hafwer hwar och een sitt Embete, så at den eena
måste wara kock, som skall Sönderdela kiöttet; den andra skall
wara wädehuggare, den tredje watnbärare: Altijdh lagandes och
grannerligen i een sådan Expedition achtandes, dhet den ena
icke måtte träda i den andras embete.
När the tå komma till kulona hwarest björn ligger,
träda dhe frij modigt till och medh Spiut och bysser döda honom, huilket när thet är Skiedt, dragg the honom strax uthur
sitt läger, och slå honom medh Rijss eller mjuka spödh, ther af
ordspråket: Slåå biörn medh Rijss.
Där efter begynna the medh frögdh siunga Biörnwijsan,
som så efter deras tungomåhl lyder: Att the tacka Griudh som
Creaturen them till godho Skaapatt hafwer, och behagat gifwa
them frijmodigheet och macht, ett sådant grymt Och mächtigt
Creatuur at öfwerwinna.
Om lägenheten så är kooka the honom på samma Rum,
ther the honom dräpitt hafwa, hwar och icke föra the honom
dijtt the finna Skogh att giöra sigh tält eller kottar: Men medh
den Been som drager Biörn, må ingen qwinnos pehrsson ååka
på dett åhret.
När the komma till det Rum, där the willia förtära
Björn, skohla theras hustror möta them, tå alle lappar siunga
tillsamman medh frögdh och stoor hiertans frijmodigheet biörnwijsan, så at thet höres een långh wägh och lyder således: Här
komma nu Män ifrån Sweriges landh, Tysklandh, Engeland och
alle landh. Them mööta hustrorna och siunga medh lägre stämma:
Ach wälkomne i Erlige Män ifrån Sweriges landh, ifrån Tysklandh, Engelandh och alle landh som biörnen dräpit hafwa. Sedan bjuda hustrorna sina Män i sin kotta, men intett fåår någon mans pehrsson ingåå igenom den rätta dören, uthan the
rijfwa ett hooll baak påå kottan, ther koxar han in som björn
Ringatt hafwer, huilken blifwer af Ahlbarck, som een lapp hustro
i sin mun tuggat hafwer bestänek, dhet som således tillgåår.
Een af Lapphustrorna håller tillsamman sitt wänstra ögha, och
för sitt högra öga håller hon een Messingz Ringh, såsom man
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syftar 'till måls medh een byssa, och spottar så i ansichtet af
Ahlbarckz safft lijka som medh blodh, på den lappen som först
inkoxar och inkoinmer.
Sedan sättia the sigh neder och äta tillsamman af then
bästa maat the i förrådh hafwa. Men emädan ingen lapp som
hafwer want medh När biörn blef dräpen må komma till sin
hustro på tree dygn, förfoga sigh altså Manfolcken i sine kottar,
ther the flåå biörnen, huilken the strax kooka och sijla af thet
feeta, doch måste alla kiärill hwar uthi flåttet sijlas, wara medh
messingh beslagne; Ähr thet een björn som dräpin är skall kiärillet wara beslagit medh ett stycke messingh, men äro flera
Biörnar dräpne, skole och flera stycken wara på kiärillet slagne.
Medan Biörn kiöttet kookas, sittia the på bägge sijdor
om elden alla i sin ordningh, så at den ena icke fåhr träda i
den andras Rum, främst sitter den som Ringadhe biörn, där
näst den som slogh på trumban, lmilken och skall wara skaffare
och deela sönder kiöttet och ijstret; Näst honom som först Skööth
biörn: och sedan på then wänstra sijdan wädhehuggaren och
watnbäraren.
Tå nu alt kiöttet, blodet och ijstret är kookat, deelar
Skaffaren thet sönder emellan gästerna, så at hwar och een fåhr
sin deell bådhe af kiött Och ijster, warder och så gifwit hustrona
deras deell. Men icke må någon quinnos pehrsson komma i den
kottan ther Björn kookat warder, icke heller gifwes något åth
hustrorne af baakdehlen uthan af framdehlen.
När kiöttet är förtärdt, sambla the alla benen tillsammans, them the icke sönderslå, uthan them alla nedergrafwa.
Opsättia the biörnskinnet på een Stubba, och låta sina
hustror doch med förtäckte och förbundne ögon medh ett klädlie
Skiuta till måls åth Skinnet medh handbogar och pijler, den
hustron som först träffar Biörn Skinnet behåller prijsen för the
andra, Skall och wara ett omen, att hennes Man skall aldraförst
f biörn.
Den samma hustron skall söma på klädhe så många
kors af teentrådh, efter Biörnernas taall som dråpos, huilka hon
skall hängia på alla the lappars hallss, som hafwa warit medh
at dräpa Biörnerna, desse bemt kors skohle lapparna låtha hän-

46

RILEEN, OM LAPPARNES LEFWARNE.

XVII. 1.

gia på sine hallssar alt in till aftonen på tredje dagen emoth
Sohlennes nedergångh.
13. ytterst tå alt är ändat tager een lapp i jernkiedian
som hänger öfwer elden på huilken the sättia sine kooke kiettlar,
begynner altså till att siunga Biörnwijsan, springer några gångor kringh om elden, och medh thet samma Renner han igenom dören, tå een lapphustro tager een hoopp Aske möria och
kastar efter lappen, så den ena efter then andra, ther efter fåå
lapparna lof at komma till sina hustror igen. Et sic finitur

hic ritus.

16.

Om the dödas begrafningh och
offer the giöra them framledna
döda.
..apparna ähro månge i den willfarande Meningh, at the framledna döda icke Skole Vpståå, men at något ähr qwar efter döden troo the, hwarföre the och Sky mycket för the döda.
Ty strax een Menniskia döör, fly the samma dagh ifrån thet
Rummet: Sedan när then döde skall nederläggias i kistan, huilken är utholckat af ett stort trää eller stock, måste then dödas
efterlefne man eller hustru, fader eller barn gifwa åth den som
lijket i kistan skall nederläggia een Messingz Ringh, huilken
skall bindas om dens högra arm som dett handterar. Denna
Ringh måste han draga på sin arm in till des lijket nederlägges i grafwen, på dhet honom i medier tijdh icke något ondt
må wederfaras.
Alle the kläder som den döda hafwer legatt uthi, föra the
till grafwen eller kyrkiogården och lämna dem ther qwarr, sampt
den Ackija där uthi lijket fördt warder.
Then döda swepa the således, att när någon Rijk och förmögen döör, swepa the honom medh lerft, thet the draga öfwer
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heela kroppen och hufwudet som een dunk, the fattige bruka
gammaltt waldmar
Tå the komma till kyrckio gården willia the Rijke Lappar
icke sielfwa Vpkasta griffterna, uthan the läija Antingen någon
Swensk, om han är för handen, eller någon annan fattigh Lapp.
Tree dagar efter lijkes jordafärdh, tagha the Renen som dett
till kyrckiogården dragitt hafwer, och honom then döda till ähra
slachta, huilken the medh sine slächt och förwanter förtära, doch
samka the alla beenen tillhoopa, och giöra een kista, ther uthi
the läggia them och nedergrafwa. Sedan giöra the ett bälete
af trätt, dhet the läggia ofwan på kista, huilket bälete är stort
eller lijtet, efter såsom den war som dödh bleff. Kunna the
fått brendwijn, dricka the och dett then döda till åminnellsse,
dhet the kalla Sahliga wijnet.
Ähr then dödha Rijk och förmögen offra och slachta the
honom till kninnellsse några Reenar, på ett, 2. eller 3. ihr efter hans dödh, och nedergrafwa beenen i jorden, som förmält
ähr, igenom denna Rehns högra Öra som således Offras Skall
till döden warder sydd een swart trådh.
Detta kortteligen denna gången, Gudh fader wille detta
blinda folckett för Sin Sohns Jesu Christi Skull, medh sin helige Andes liuss Vplysa, och på sahligheetennes wägh föra.
Amen.

r\s\
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Appendix.
Innehållandes en kortt Declaration ör:
Effterfölliande tolf förnemblige Momenter.
1.

•
Om dee Metaller ock bergzbruuk
som i lappmarkerne fines, sarnpt
på hwadh Rum the äro belägne
och deras beskaffenheet.
lappmarcken finnes på åthskillige orter Metaller och någre
bergzbruuk, såsom särdeles i Pitheå lappMarck Nasafiäll,
hoc est Nääsfiäll, huilket af Landzherren i Norrige Preben von
Anen widh sidste feigdh blef förstördt och ruinerat.
I detta Sölfwerstreek finnes een Rijk blymalm mycket beqwämligh at utharbeta, effter sielfwa Bergzarten icke är hårdh,
uthan mehrendels beståår af kijss, och arbetades i hem° grufwa
medh Nafrar och sprängdes medh kruut.
Detta Sölfwerstreek är belägit 60. gamble Mijler ifrån Pitheå
eller Skielleffteå Sochn, icke långt från Skielleffteåhs Älfwens Vhrsprang in wijdh fiä11 Ryggen, som är lande Määre emellan dee
Swenske och Norska. Finnes ochså wäll wijdh Naasafiäll på
dee Nårskas sijdha Sölfwer Malms streek, som af Swenske bergzknechter ögonskinligen är sedder, doch in Secreto hullit.
Detta Naasefiäls Sölfwerstreek är först Oppfunnit Anno 1636,
af een lapp, och een Diamantz brytare sampt pärle sökiare, benemdh Pins Pehrsson boendes i Pitheå, som i forne tijder effter
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Swänske diamanter och perlor i fiäll och Älfwer här och där
söcht hafwer.
I Luleå lappmarck 32. Swenske 1Vlijler ifrån Luleå Sochn
kyrckia, är och ett sölfwerstreek Anno 1660. benemdh Kiedtkij
waarij, h. e. Steenfiäll, af een lapp ben Pädersson i Torpenjaurby Vppfunnit och uthwist, huilket är belägit mitt uthi Torpen
Jaur på ett högt fiäll twå Mijler ifrån fiäll Ryggen, eller 6. Mijler ifrån Rödhstadh Sochn i Norrige, emellan bemelte Rödstadh och Kiedtkijwaarij är det ganska högha och hooss lapparna Nampnkunnigt Dåårfiäll belägit, som ligger i wägen när
man Reesar från grufwan till Norrige, hwar öfwer inge lappar
fördrista sigh Reesa om winter tijdh, för des stoora högdh och
owäder skull, som offtast den tijden the Reesande förhindrar och
besw ärar.
Denne Sölfwergrufwa hafwer ett långt och wijdt begrepit
streek, och är af een hård-hwijt flinte steen, ther åthskillige
groopor äro uptagne och finnes ett slagz Malm. Detta bergh
bores och spränges medh kruut, effter ingen weedh finnes närmare, än som på halfannan Mijll.
Ofwan förberörde grufwa ähr ett stort och hoos lapparna
Nampnkunnigt träsk Wirri jaur benemdt, det är förwillellsses
träsk, emädan watnet af det träsket Rinner till Stoor- och Lille
Luleå Älfwer: lijtet där ifrån i Wäster Noorr ligger och ett
träsk, som heeter Wastim jaur.
Föruthan desse twänne Sölfwer Malm streek, är och i denne
förledne sommar af een Lapp Lars Andersson i Torpenjaur uthwist een stoor Sölfwer Malm steen, nederfallen af een högh klint
om 10. fampnar högh, öfwerst af ett Hiskeligit högt fiäll Fiärro
waarij benemdt, på huilket ingen uthan största mödo och lijfzfahra Vppkomma kan.*)
Rem hafwer och förbenemde Lapp uthwijst ett Sölfwer
streek belägit een Mijll ofwan för Kiedtkij waarij Sölfwer Grufwa,
icke långt från een stoor Junckare som där finnes**)
Item hittes och ett Sölfwerstreek 2. Mij ler i österNårr ifrån
Kiedtki waarij, som heeter Naasawaarij, der som finnes een ym* jaur bemärker sjö eller träsk: Men Torpenjaur heeter byen.
** waarij det är bergh.
Sv. landsm. XVII. 1.
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nigh Malm i löösa steenar, är och förmodandes att Mallmen skall
och finnas i faste hellen.
Fäm Mijler nedan för Kiedtki waarij Sölfwergrufwa är Hyttan
Quickjock belägen på een wacker ortt ther månge Elfwer komma
tillsamman, såsom i synnerheet Qwickjock och Darri Jock etc.
Wijdh bemelte hytta finnes een stoor skogh, sköna wijnbärs
trää, sampt månge grääs och örter, ther är och så een stoor ymnogheet på Ängiar, godt fiskerij af allehanda slagz fisk, såsom små
lax, Rödingh, öhrlax, giäddor, abbor, laakar, Harr, sijk stoor och
små, löijor.
Huru långt bee Sölfwer streek är belägit ifrån Sinu Bothnico, uthwijser effterfölliande Specification på Mijle tahlet, Nemligen.
Mijler
2.1
Ifrån Luleå Kyrckia till Seweste byhn
Navigabelt.
Der ifrån till Sandh Eeden
1/4.1
5/8.
öfwer heeden till Hedeby
11/ 2 .
Der ifrån till breedh Åker
2: Navigabelt.
Der ifrån till Swartla
11/4.
Ifrån Swartla till Hasas
13/4.
Der ifrån till Lappholmen
i//4.
Sedan öfwer Lax Eede
2:} Navigabelt.
Der ifrån och till Stoor backan
Ifrån Stoorbackan och till lappkyrckian Iochmoch 41/2.
13/4.
Der ifrån till Porki jaur
3/ \ NaVigabelt där och finnes
öfwer Porcki jaur
4. een torjunckar.
1/
Sedan öfwer Motkan till Rande jaur
/3.
1114.} Navigabelt.
öfwer Rande Iaur är
1
öfwer Moctkan till Parcki Jaur
I/ 15*
3 / \ Navigabelt, der som och
öfwer Parcki jaur
/4 .1 finnes een Stoorjunckare.
1/
öfwer Motkan till Skalkjaur icke fyllest
/ 8*
A 1/ { Navigabelt der finnes
öfwer Skalckjaur och Kiommitz jaur
/ 4' Julie waarij Stoor Junckar. Och Kerkelij Stoor
1/
öfwer Motkan till Saggat
/ 4* junckare.
2.
öfwer Saggat är Navigabelt.
5.
Der ifrån till Sölfwer Malm streeket
Kan altså af denne Specification skönjas, det man Mehrendels om sommaren kan Reesa medh bååt ifrån Luleå Kyrckia
till förbenemdb Sölfwerstreek.
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Föruthan desse Sölfwerstreek, är förmodandes at än fieere
finnes skohle, huilka att Oppenbara och uthwijsa någre lappar
loffwat hafwa.
I fiällen finnes åthskillige slagz steenar af åthskillige färgor, ther hittes och så ett öfwärmåttan skiönt jern Malm streek
Petziwanrij benemdh, 11/4. Mij11 ofwan Hyttan Quickjoch, ther
Mallmen i een stoor ymnogheet af bemelte fiäll nederraasat
hafwer.
Ähr och ingen twifwell at på månge orter ännu kan finnas
Malm, thet somblige lappar wäll kunnigt är; Men såsom the altijd willia wara ett frijdt folck, och icke någott swårdt arbete
underkastadhe: Altså hålla the sådant fördolt, på det the icke
någon Ofrijheet måtte Vnderkastade warda.

2.

Om Lapparnas språk och tungomåhl
Såsom och den Affiniteet the hafwer medh
Andras Spr ik, och huru the i Dialecten variera.

appeskan synes wara ett sammanlappat Språåk af allehanda

is tungomåhl, och hafwer Merendels sin affiniteet medh Fin-

ska, såsom uthaff åthskillige ordh noghsampt märckias kan, såsom thet ordet leip brödh eller leipe. Item pitive dagh päiwe
*Sohl, bådhe på Lappesko och Finsko, finnes wäll månge andre
ordh som på Lappesko och Finsko hafwa enahanda bemärckellsse,
det onödigt är att Oprächna.
Sedan finnes ther och månge ordh, som hafwa sin Affiniteet medh Svenska, såsom stoure stoor, Salugh, sahligh. Item
medh Latineska Spr ket, såsom porcus grijss, oriens Söder,
jempte månghe andre ordh. Der till medh hafwa the och sina
Declinationes, Conjugatione,s och Comparationes, ut; stoure stoor,
stourapo större, stouramus aldra störst. Ednack mycket, Enapo
mehra, Enamus aldramäst.
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I alle Lappmarcker bruka the wäll Enehanda språ'åk och
tungomåhl, men i dialecten variera the mycket, så at then ena
lappen af annan nation näppeligen kan förståå den andras taall,
ty the lappar som boo närmare in wijdh Södre Ortterna, såsom
i Anundsiö, Umeå och Pitheå lappmarcker, bruka mäst enahanda
dialect, Men Luleå lappar såsom the ähro grofwast i seder och
lefwarne, altså i sitt tungomåhl. Och aldenstund Torneå och
Kimi lapparna gränssa Finnerna närmast, altså in,clinera the
mycket till thet Finska Språåket, så att störste deelen af them
som ther boendes äro tahla mäst Finska. The andre Luleå, Pitheå och särdeles Umeå lappar kunna och een stoor deel tahla
Swenska, huilket at lära the äro mycket inclinerade, i syruierheet
thet som handel] och wandell angåår, och den som är färdigast
sådant att lära, han synes winna största prij sen och will för
andra ährat warda.
När the hafwa något att uthföra hooss thet folck som ähro
af andre Nationer, huilkas språåk the intet förståå, bruka the
tolckar, som i Lappmarckerne månge finnes. Dem när Predijkan
hålles af een Swensk Präst, måste tolcken ståå nedan före i
predijkstohlen, och Arthtolcka på Lappesko hwadh han preilijkar.
The lappar som bruka sin handell i Norige och boo in emoth
dess gräntzor, bruka thet Norrigska tungomåhlet, och thet medh
Swänska sammanblandha, när the thet tahla skohle: E. g. iagh
kom, iegh kiämi; hustro, koona; min myssa, mitt hofwudh: iagh
gåår, iegh gångh. etc.

3.

Om the diur som finnes I Lappmareken,
Såsom och deras Natuur.
......
röruthan Reenar som Lapparna kalla sin booskapp, finnes och
i Lappmarcken mångehanda slagz diur, såsom wildReenar,
Biörnar, hiorter, wargar, Jerfwer, Bä,frar, ottrar, Räfwar, Swarte-
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Brando och Kors Räfvvar, sampt Blåå- och hwijte Räfwar, Mårdar och ijkornar.
Ther finnes och Skogz och Siöfoglar aff allehanda artt: Såsom Swanor, huilka i een ganska stoor myckenheet komma om
Wåhr tijden ifrån Wästerhafwet. Rem giäs, Änder, skräckior,
knijpor, och sedan af allehanda slagz Sjö foglar, huilka ther Om
sommaren byggia boo, wärpa, och sine Vngar uthkläckia
I Skoghlandet äro och måst allehandha Skogzfoglar: såsom
kiädrar, men ganska fåå Orrar. Rem jerpor och Snöö Rijpor,
ther af lapparna mycket sökia sin födo och Vppehälle. Och
finnes desse foglar i Skoghlandet och wijd strömmar och Sjöar,
men såsom i fiällen är ingen Skogh, uthan allenast små Sjöar,
altså kunna inga Skogzfoglar der wistas, föruthan fiällRijpor,
huilka somblige Ähr, ther finnes i stoor myckenheet, så att mången Lapp af sin egen Afwell kan sällia 8. eller 10. Lit. fläder,
huilket the föra till Norrie och ther förytra.
Desse fiäll Rijpor äro om winter tijdh heell Snöö hwijta
och hafwa den tijden ingen swart fläder, förUthan the som äro
af Sexu Feminin: hafwa allenast een swart fläder Vnder den
ena wingan; Men in emoth wåhren warda the gråå, såsom Orrehöner, huilken färga the behålla in till winteren, tå the åter
warda hwijta.
Snö Rijporna fånga the medh snaror, således, at the af björck
Rijss giöra et lijtet haagh, medh små leedh påå, ther uthi the
sättia snaror af trådh giorde: Altså emedan Snöö Rijporne gemenligen wistas nedre på Marckenne och icke i trää; derföre
när the så lööpa af och an, warda the fågne i snarone.
I Lappmarcken ähre och månge och stoora Sjöar, som kallas i gemeen Träsk, Rem Elfwer som lööpa genom samme
Siöar, neder till Sinum Bothnieum. I alle desse träsk finnes
och åthskilligh slagz fisk: Såsom är lax, huilken kommer af
stoora hafwet, och gåår altt upp till Lappmarcken, så långt han
komma kan, och när han icke längre för stoore fårssar Vpkomma
kan, måste han altså om hösten wijdh Afatthcei tijdh wända tillbaaka, tå han är worden mycket mager.
Sedan finnes i desse sjöar giäddor stoora och små. Rem
Sijk som är mycket stoor, hållandes somblige i wicht 10. eller
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12. m, som är ganska feeter och wällsmakande, den lapparna
kooka om sommaren och uthskräda beenen som störst ähro, huilken the kalla sedan beenlööss sijk, och hålla honom för den förnämsta Spijss. ther finnes och smärre sijk i stoor ymnogheet,
item abbor, Harr, och i the nedersta Siögar, laakar, mört och
, löijor.
I alle fiäll äro små siöar, och mehrendels finnes i them alle
fisk; doch i the sjöar som högt Vpp i fiällen äro belägne finnes
allenast Rödingh och Öhrlax, ij een ganska stohr ymnogheet.
Denna Rödingh hafwer sitt Nampn där af, at han hafwer een
Rödh purpur färga under sin buuk, och seer mycket wacker uth.
Här skall man märckia om diuren, at hwijta Räfwar finnes
allenast Vpp i fiällen, och icke synnerligen neder i Skoghlandet,
och Mårdar finnas allenast i Skoghlandet, men icke upp i fiällen.
Ijkornar finnes och icke alle Åhr af lijka ymnogheet, ty
somblige Åhr wanckas the i stoor myckenheet, men somblige
förswinna the sin kooss; så at när the willia förswinna, lööpa
the hopetals till Siöarne, sättia sigh på små barckestycken, Vpsättiandes sin Swantz, williandes där medh segla öfwer Siöar,
men måste för storm och owäder sättia the kiära lijfwet till.
Doch tillökes detta kiönet medh hast, ty een ikorn hafwer,
4. 5. eller 6. Vngar i een bördh. The ombyta och hwart åhr
sitt håår, så at om sommaren äro the Röda, om höste tijdh warda
the gråå igen.
Ormar ähre icke synnerligen i Lappmarcken, uthan allenast
någre fåå neder i Skoghlandet, doch finnes icke een Vpp in
emot fiällen.
Ther wanckar och ett slagz Myss, som the kalla fiällmöss
eller lämblar, huilka äro bredare än som Rottor, doch stäckre,
och äre Rödha och swarta, hafwandes twå tänder ofwan till och
twå nedan till. Desse wanka icke Åhrl: uthan somblige tij der,
och komma ex abrupto i een sådan stoor myekenheet, att the
uthbreda sigh öfwer heela iorden, såsom foglar om wåhrtijdh.
Men aldrigh komma the in uthi huusen, ther at giöra någon skada, uthan förwara sigh i buskar och tufwor. När the
förnimma någon framgåå, löpa the honom emoth, och skiälla
som små hundar, achtandes hwarcken staff eller Spiuth, uthan
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springa Vpp i wädret medh stoor yfrigheet när Man them döda
will. The lööpa och som krigzhäärar emot hwar andra på Sjöar
eller Engiar, och när lapparna warda thet warse, säija the,
at om the komma från östan, skole wara ett omen, dett wårdt
k: Fädernes landh skall Rååka i krigh medh Ryssen, komma the
ifrån Wäster, tå medh the Danska.
The warda mycket af hundarne ihiäll Refne, men the förtära allenast den främdre och icke then efftre deelen. Sammaledes aff Räfwarne, huilka draga någre 1000. tillsamman till sine
kuulor, är altså ett stort hinder för lapparna när desse fiällmöss wanka, ty Räfwarne sökia icke den spijss, som lapparna
läggia för them, effter the hafwa sin födho aff bemelte fiällmöss.
Renerna Vpsluka och desse fiällmös i synnerheet om sommar tijdh.
Desse fiällmös förtära alt hwadh them förekommer i synnerheet grääs och annan wext på marckenne.
När the willia förswinna, lööpa somblige af them upp i
trään och hängia sigh ~lan tweklufweta quistar: Somblighe
dränckia sigh sielfwa i watnet, ther någre tusende på ett Rum
finnes liggia dödha.

4.

Om Lapparnas fruchtsamheet och
Ofruchtsamheet, sampt deras
Ålder.
blandh alle Nationer kan ingen högre älska och åstunda
fruehtsamheet, sampt att the måghe populerade warda, än
Lapparna, doch ähro the mästedels ett ofruchtsampt folck, ty the
kunna sällan föda öfwer 8. barn, som Rächnass dett högsta, uthan
gemenligen födha the ett, tu eller tree.
Ordsaaken till theras ofruchtsamheet ähr antingen deras
swaga Spijss, eller stoora kiöldh, eller och Gudz synnerliga providens, som icke will at sådane grofwe Afguda dyrckiare skole
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förökadhe, uthan fast heller uthrotadhe warda. Så att ehuru
wäll the icke warda dödhadhe i krigh, ey heller af smittosamme
sjukdomar bort tagne, som sällan eller aldrigh afhöres i lappmareken, doch är den orten icke des folckRijkare, uthan merendels aftager.
Iblandh lapparna finnes ey heller Hetsige Febres eller pestilentia, uthan allenast uthwärtes tillfallande siukdomar; såsom
särdeles Ögna soth, ty Rööken i theras kottar plågar deras ögon,
at största deelen emoth ålderdomen warda blinde.
Och såsom the icke synnerligen weeta af Swåre sjukdomar:
altså warda the gamble och komma till een stoor ålder, somblige till 70. 80. 90. ja och 100 åhr och ther öfwer, och äro the
och i sin ålder wijge och snälle at giöra sitt wärck arbete, och
att Reesa och lööpa i Skogh och i marok; gråna doch ganska
sällan.
I lappmarcken finnes icke öfwer 1000. Familjer, ty i Umeå
lappmarek äro wijdh 76. Familjer: I Pitheå och Luleå wijdh
pas 200. eller något öfwer; I Torneå och Kiemi 300. eller där
öfwer; kunne altså finnas Vngefähr 600. Familjer, som stadigt
boo i Lappmarcken, föruthan the som sitt landh och boningar
öfwergifwit hafwa, och stryka kring om landett, födandes sigh
medh tiggerij, och andre oloflige Medel

5.

Om Lapparnas arbete, till huad
Manufactur the meist inelinera.

L

apparna lära icke något handwärck af någon mästare, uthan
barnen warda aff föräldrarna tillhuldne at giöra sådant arbete som hoos them är brukeligit, särdeles lära fäderne sina
Sönner skjuta medh handbogar, i dhet för them warder upsatt
en näfwer på een påhle, och förr än sönerna hafwa träffat bemelte näfwer, warder them ingen maat gifwit, hwar af händer
at the medh Skiutande warda snälle. Som tillförne Cap. 2. om
theras Optuchtellsse förmält är.
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Ähro och somblige mycket behändige at giöra skiedar af
been, them the medh sine knifwar uthsticka, och inläggia så een
swart färga. Item äro the och ganska behändige at giöra korgar,
såsom och stoore Askar eller kijsor, them the medh been inläggia och thet artigt uthrijta, huilket the och giöra på sine
Ackier: The giöra och Skooper och andre bohagz tygh. Kunna
och somblige uthskiära former af been ther nthi the gjuta sina
Teenbälten, bådhe för Mäns och quinnos pehrssoner.
Quinfolckz arbete är at syy allehandha kläder bådhe för
Män och quinnor. Jtem giöra skoor hanskar, Stöflar, Muddar,
som tillförencle förmält är Cap. 2.
The draga och Teen trådh igenom horn, på huilka the hafwa
grofwe och granna hooll: När Teenet är smältat een aln långt,
draga the medh sine tänder först igenom the grofwa hoolen och
sedan igenom the grannare; tå nu teen tråden är lång blefwin
och skall sedan dragas bredh, at han må kunna spinnas, sättia
the ett lijtet been i thet hool the draga tråden genom, ther af
warder trådhen breder at han Spinnas
När bemelte Teentrådh blifwer någre alner långh, linda the
honom, widh the dragan, kringh om hufwudet, somblige kringh
om fötterna, at han icke skall ogredas, sedan spinna the honom
medh een lijten slända kringh om een annan gran trådh.
Medh denne Teentrådh burderas Muddar, stöfflar, hanskar,
skoor och Been Äktygh, och the quinfolck som snällest äro och
nättest omgåå medh bee trådhragande och burderande, hålles
hoos them i största ära.

6.

Om theras kiöphandel och Marcknader, samt handell åth Norige.
he Lappar som boo i fiällen, och gräntza något när in till
Noriske grenssorne, bruka sin handell bådhe i Swerige och
Norige, Men the Lappar som ko nedre i Lappmarcken drifwa
allena sin handell medh the Swenske Borgerna.
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I alle Lappmarcker äro Marcknader een wiss tijdh om wåhren, såsom föllier.
Trettonde dagh kull i Umeå.
Pauli Omwändelsse i Luleå
Kynders Messa i Pitheå och Torneå, sampt Kiemi lappmarcker.
Till förberörde marcknader komma alle Lappar som i Lappmarcken wistandes och boendes ähro, ther Borgerna uthur städerna möta them, och ther omwäxla the sitt godz medh hwar
andra.
Borgerna föra medh sigh medh Reenerna allehanda wahror
som lapparna behöfwa, Nernbl': Sölfwer, Richzdal: Kläde, Koppar, Messingh, Salt, Miöll, waldmar, Brendwijn, toobaak, Oxeoch Koohudar, Nålar, Swafwell, Knifwar och annat mera hwadh
the behöfwa.
Lapparnas wahror äro Reenar, Reenshudar, Swarte- Rödheblåå- och hwijte Räfwar, Uttrar, järfwar, Mårdar, Bäfrar, grååskin, warger, Biörnar, Muddar, Stöflar, skoor och Hanskar: Torre
gäddor, Reen ostar etc.
Och skier theras handell på fölliande sätt: alt godz werderas i lodhtaall och Richzdal: ty lapparna achta inga andra
peningar än som Richzdal:, den the Rächna för 2. lodh, så at
hoos them är lijka een Richzdal: eller 2. lodh Sölfwer, hwar effter
bådhe borgerna och lapparna werdera sitt godz således:
1. AM gement kläde tangermuus laakan
eller sleser
3. mr: koppar för
1. Tunna miöhl
2. La Salt
10. alnar wald mar
1. kanna brendwijn

1. RDr; eller 2.
1. BD r; eller 2.
21/2. RDr » 5. Lodh
112 MY, eller 1. Sölf
RIIY; eller, 2.
1/2 RDr: » 1.

Lapparnas godz werderes som föllier.
1: gemeen Reen
1: Wild Rens hudh
1: Reentiurs hudh

RIY; eller 4.
, Lodh
11/2. Rpr, eller a.
Sölf
1. RDr; eller 2.
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1: Reenss Hudh
1: Waije hudh
1: Räff
1: Timber grååwärck:
1: Mård
3: hwijta Räfwar
1: Biörnskin
1: wargskin
1: Mudd
1: paar stöflar
paar skoor eller hanskar
1. LM: gäddor
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3: ortter eller 11/2.
1:
RD1,. »
1. RD1: »
2.
1. RD :j »
2.
1: RD r; »
2:
RE »
2. Lodh
RDI: »
4: sölf r;
RD r; »
4:
6.
RD r: »
»
1.
1/2 RD r;
-n .
1/.. Rr
1.
" — eller}
1.
1/2. BD,
1/2.

Doch skall man här achta, at för ofwan Specificerade wahror, icke uthgifwes Reda penningar, uthan the byte godz emoth
godz, effter prijss som förmält ståår, men i fall der Borgaren eller
Lapparna finna något godz som dyrbart eller Rart wore, måste
sådant med Specie Mynt betahlas.
Thet godz som mindre är än Ett lodh, berächnas i Ett, tu,
3. 4. eller 5. gräåskin, Jtem i skoor och Hanskar, Been Ostar
etc. När man kommer till 10. grååskin, kalla lapparna thet
Artogh, och berächnas för een Richz ortt.
Föruthan den handell Lapparna drifwa medh Swänske Borgare, hafwa och fiällLapparna sin handen i Norige, och ähro
ther besynnerligen twänne Marcknader, den ena Sancti Johannis,
wijdh Midhsommars tijdh, den the kalla Hahns Mäss. Den andre
Simonis Iudce eller ffillielgon tijdh.
När Lapparna Reesa till Hahns Mässo Marhnaden föra the
till Norige fläder, Reenskins fällar och Reen Ostar. Ther kiöpa
the igen Oxar eller koor them the molcka om sommaren och
om höste tijdh slachta; liem getter och fåår, af huilkas skin the
giöra sigh fällar. Och synnerligen kiöpa Lapparna dee Creatuur
som the om hösten offra willia till sine Afgudar; ther kiöpa the
och den tijden toobaak och frantz brendewijn.
Om höste eller Simonis Iu,c1ce tijdh föra Lapparna till Norige
Reenar, Rehnskins fällar och hudar, ther kiöpa the sölfwer, Swarta
Räf war, Ottrar, sänge tecken eller Ranar. Item allehanda fisk
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som the föra till the Swenske Borgare, som är Sill, Bärntorsk,
Rockar etc.
Item föra Lapparna till Norige Messingh, koppar och waldmar,
det the kiöpa af the Swenske Borgerna.
Och äro Lapparna i sin handell mycket beswijkelige och
bedrägelige, så at den som icke förståår deras Ränckier, kan
knapt af them warda obedragen, i synnerheet sökia the at bedraga
them som först begynna at handla hoos them, och när the thett
giordt hafwa bespotta the them, huilka the således bedragit hafwa.
7.

Om Lapparnas åhrlighe Skatt,
och tribut, Hwar uthinnan den beståhr,
och huru där medh omgås, när
the den uthgifwa.
apparna uthgiöra sin skatt och tribut den tijden Marchnaden
hålles, då Cronones befalldingzMan då kommer tillstädess
den att Vpbära, såsom och Laghman att hälla laga tingh.
Lapparnas skatt är först twå Richzdag in ' Specie, huilken
the kalla Skatte daler, den måste hwar lapp uthgiöra som skattar
een heell Skatt; Andra uthgiöra 1: Richzdal i; som Skatta een half
Skatt. Den som icke äger Richzdalr: gifwer andra waror, antingen een Räff och ett paar lappskoor för 1. RD r, eller Ett timber grååskin och 10. st: för 1. Rlg, eller 2. L. giäddor, som
måste wäga 1. L. 5. m r: hwardera för des intorckningh skull,
det the kalla Skattepund.
Föruthan denne Skatte dag; gifvva Lapparna 1. paar lappskoor i Haxa palcka, dett är Skiepslego eller fracht, hwar medh
frachten betalas för Crone godzett
Sedan gifwa the tijonde Reenar, hwar Reen berächnadt för
3. dag; Söle;Mynt. Desse Reenar uthgiöra the aff hwario by och
icke af hwar familia, uthan hwar by är taxerat, huru månge
Reenar the skole uthgiöra; huilka Reenar deelas emellan Cronan
och kyrckioherden, så at Cronan tager twå delar och Prästen
tredje deelen.

Ls
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Rem giöra Lapparna i tijonde till Cronan och Prästen, antingen 2. paar Skoor, eller een hwijt Räf ; eller Ett halft L.
giäddor, huilket bytes i ta emellan Cronan och Prästen.
Och desse äro the wanlige och Ordinarie Vthlagor huilke
lapparna Åhrligen uthgifwa.

8.

Om Lapparnas Naturel inclination et Corporis Constitutione.

j

_apparnaäro ett sådant folck, som störste deelen till krigh äro
aldeles odugelige, ty hoos them finnes ingen Manligh frij modigheet, uthan äro gemenligen försagdhe och kleenmodige; och ehuru
wäll at någre fåå för penningar begifwa sigh till krigz ståndet,
så skier doch sådant sällan.
Men at bedrifwa hemligen mordh, äro een part mycket begifne, hwarföre thet i löndom af them nogha skier. Theslijkes
äro the och inelineraele till andre stoora laster, doch särdeles till
skiörlefnat
Lapparna ähro mäst alle af een lijten Statuur och. wext,
icke synnerligen starcke, men doch ganska snälle och wijge, så
att lappen kan medh Skijdh lööpa uthföre the fast höga fiällen,
som syness förnuftett öfwergåå. Huilket alt synes förorsaakas af
den Spijs dhe förtära.
Ähro och een part af them hwijthylte, och ehuru wäll the
altijdh wistas i Röke kottar, hålla the sig lijkwäll reene, twättandes sina händer och Ansichten hwar dagh ganska wäll.
Lapparna äro af naturen ett hällssosampt folck, som med
kropzens bräkeligheeter icke gemenligen bekaijade äro, såsom
annat folck af andre nationer.
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9.

Om Lapparnas klädebonat,
den the bruka åthskillige Åhrssens
tijder.

Li

apparna bruka kläder af waldmar, skin och klädhe, men aldrigh bruka the något lerft eller linne, hwarcken i barndomen
eller Sedan the warda Åldrige.
Alle kläder som för skriffwit är giöra quinfolcken och icke
Manfolcken: och hafwa quinfolcken byxor om winteren lijka
som manfolcken, men om sommaren bruka quinno kiönet allenast
strumpor och inga byxor.
Manfolckz kläder äro kiortlar them the mästedels medh bälten Vphäffta, och Kafft; the fattige bruka them af waldmar, men
the Rijke af grått, blått eller Rödt klädhe, huilka bruka och dageligen Sölfwerbälten om sigh, som på särdeles Maneer giorde
ähro, lijka som stoore släte knappar.
Quinfolckz kläder äro ryngte kiortlar, them the kalla volpi,
the fattige bruka them af waldmar, the Rijke af klädhe: doch
hafwa alle lappquinfolcken een kraga fram i bröstet, den the
kalla kracka, på den samma sy the een hoopp Sölfwer Mallior,
somblige hwijte och somblige förgylla medh hängiandhe löf uthi,
huilket är theras ornaat, och prydnat; bruka och så the Rijke
icke allenast sådana mallior på sine kragar, uthan och på sine
kiortlar fastsydde, så at somblige hafwa dubbelt, somblige tredubbelt Sölfwer fram i bröstet
The fattige som icke så förmögne hro, att the kunna Rådha
sigh Sölfwer Maffior, bruka i staden antingen teen eller messingz
Mallior.
Alle lappquinfolck bruka teen bälten tree finger bredha, och
widh samma bälten binda the een hoopp Messingz kiädior, them
the hängia fram för sigh, ther på sitter, knijf, Nåållhuns, pungh
och een stoor hoopp Ringar af Messingh fastbundna, som wäll
är tillhoopa ett lisspundh till wicht
Om sommaren bruka the och kläder af skin både Män och
qwinnor, af huilka somblige lappar afsyra och somblige affklippa
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hååren, dem the sedan bruuka för myggen skull, på dhet the
icke skohle kunna bijta igenom Skinnet.
Om winteren at förwara sigh för kiölden bruka the ludna
Muddar, och dett bådh Man och quinnor; Manfolcken bruka och
byxor af Reenbällingar gjorde men icke quinfolcken.
I sine skoor bruka the inga strompor, uthan allenast höö.
Ty the finna i lappmarcken ett långt grääs, huilk et the kooka
och thet förwara att hafwa i sine skoor. Sådant höö bruka the
och i sine hanskar, och sällan om winteren wantar.
På sitt hufwudh bruka alle Manfolcken een hätta, then the
draga öfwer hufwudet för köldh och uhrwäder skull, sammaledes
och quinfolck. Men heema i huusen bruka quinfolcken een lijten
Rödh Myssa, och dett bådhe pijgor och hustror.
Hwadh sänge kläder the bruka är till förenne förmält i det
Cap. om huns och boningar.

10

Hwadh land i Lappmareken ähr,
Såsom och om Älffwer träsk och Sjöar.
är mehrendels et ganska stenogt landh medh bergh
ii.applandh
och dalar, och grensser det tillhoopa medh Iemptelandh, Ångermanland och Wästerbotn på den ena sijdan, Och på den andra medh Norige och Rysslandh in emoth hwijta hafwet.
I den öfwerste deelen aff Lappmarcken äro snödhe och
ganska höge fiäll, medh Snö öfwertächte både winter och sommar den aldrigh bortgåår eller försmälter; desse fiäll kalla lapparna Tudderij.
The Nampnkunnigste fiäll i Luleå
lappmarcken äro effterfölliande.
Waisa waarij: Skipoive; Nasawaari : Cervioive, Kiolcia
waari; Niottuswagg, Keidtkiwaari, Jeckna waarij: Fierro waarij:
Garcia waarij: Steika waarij: Skalopacht: Darra waarij: Woggowaarij : Niynnas; Kaska oive: Walla waarij: Slcielda waarij, eller
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Skieldha poldi. Harra waari. Porta waari: Kafla: Seggock, och
dett hooss lapparna Nampnkunniga fiället U/tivis. Alle desse
fiäll medh flere månge andre äro ganska höga och mehrrendels
hiskelige, och finnes wäll Luleå Lappmarck någre 100. flere
fjäll, them man för kortheet icke Vptächna kan.
På desse fjäll wäxer slätt ingen skogh, doch boo lapparne
nedh Vnder samma fiäll Om sommar tijdh, och Vndertijden
flyttia the något uppå fjällen.
Emellan desse fjäll äro daalar och Elfwer, i huilka daalar
wäxer mycket grääs och örter som hasteligen i några weekor
Oprinna. Allestädes finnes och små Älfwer som lööpa neder af
fjällen, och komma så tillsamman i större Älfwer. Och äro effterfölliande i Luleå Lappmarck.
Pyrrijaur Elff: Kardijoch: Darrzjock: Quickjock: Ritlackjoch: Laitijock: Sijtijock: alle desse Elfwer komma till samman
till Lill Luleå och giöra een Älf, ehuru wäll månge 100. andre
komma och der till.
Sammaledes till stoor Luleå, ther och måne Elfwer komma
tillhoopa, och hafwer bee Stoor Luleå Elf sitt Vhrsprungh in
under fjäll Ryggen och löper neder i ett träsk, som kallas fårs
träsk, huilket är belägit ofwan för stoor Luleå träsk. Thor sammastädes är een stoor fårs som tränger sigh emellan twänne
Bergz Refwor och kallas bemelte Fårs af lapparna Niomel Saski,
det är haare Språng, efter det är icke bredare än een Haara
kan springa där öfwer.
Denna Fårs Rinner sedan neder i stoor Luleå träsk, som
är een stoor och mycket fisk Rijk Sjö, sedan löper bemelte Elf
neder till stoor backan, ther stoor och lill Luleå Elfwer komma
tillsamman och giöra een Elff, som ähr een iblandh the störste
Elfwer, som under Sweriges Crono äbro belägne, huilken Elf
löper neder widh Luleå stadh i Wästerbotn.
Nedan för omrörde fjäll begynnes skogh landett och närmast fiällen är ingen tall eller graan, uthan biörck, huilka wäxa
stoora och höga, lijka som the i een örtegårdh woro planterade.
Sedan nedan för Björck skogen finnes annan skogh och
trää, som är tall- och grahnskogh medh biörckskogh tillsamman,
doch är thet icke någon fast uthan lööss skogh.
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I Skogh landet ähre månge träsk och Sjöar, alle medh fisk
Opfylte, och desse the förnemste som föllier.
Stoor Luleå som tillförende är förmält: Lugga ther the
fånga lax: Subbaig ther och lax fånges, som kommer ifrån
hafwet:
Wijdh Lill Luleå äro ,Saggatt träsk: Rittack: Pirrijaur :
Skalka, och dhet stora träsket Karragien, item SijtiJock och
Waijkijaur, sampt månge andre som icke kunna Vprächnas,
huilke alle komma till lill Luleå Elf eller Jockmockz kyrckia.
Ythan för Iochmochz kyrckia begynnes een fårs som Räcker
till stoor Backan, huilken är 5. Mijler långh, ther laxen gäår
Vpp och warder fången af lapparna wijdh fölliande Orter, såsom: Wackiak: Nellci Rijm: Kåpki Rijm: Paijrijm och wållRijm: ther uthanföre giöra lill Luleå och stoor Luleå een Älf,
som tillförende förmält är.
Genom Pitheå Lappmarck lööper Skiellefteå Elff, och finnes
desse stoora Sjöar, Hornafwa: Udijaur, Stoor Afwan ett stort
och ganska fiskRijkt träsk, hwarest så många Holmar finnes
som dagarna äro i Åhre: Arfwisjerf: Pieskejaur och månge
andre flere.

11.

Om Lappmarckens fördelelsse
)
I en Swenska lappmarcken fördelas i Kiemi, Tårneå, Luleå,
g
Pitheå, Umeå och Angermanlandz lappmarcker, som kallas
Sochner eller lapmarker, huilka fördeelas i åthskillige byar.
Den första är bådhe Åsala by eller Angermanlandz lappmarck, som beståår af 50. Röökar, hwarest een kyrckia är, som
och kallas Åsala.
Den andra är Umeå lapprnarck som eger een kyrckia, Lycksele benemdh, dijt alle lappar komma tillsammans at höra Gudz
ordh: Och fördehles i desse byar; Nembt Vmåbyen: Lais eller
Raanbyhu: Grahnbyn och Wapsten.
Sv. landsm. XVII. 1.

5
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Den tredje Pitheå, der som äre fyra kyrckior, såsom Gråträskz- Arfwitzjerfz- Stohr Afwawijkz- och Arriplogz kyrckia;
den femte Silbojochz- kyrckia är af Iuuten förstördh.
Byerna i Pitheå lappmarck, är först Gråträskbyn som kommer till Gråträsk kyrckia; den andra Arfwitzjerfz och Söder
lappar huilka höra till Arfwitzjerfz kyrckia. Den tredje Lochte
ligger och under Arfwitzjerf, doch komma lapparna senan eller
aldrigh till den kyrckian, ty the boo långt in moth fiällen och
Luleå Lappmarck. Den fierde Arrieplogh by, hörer till Arrieplogz kyrckia, men äro allenast någre fåå. Den fempte byn i
Missjerf, borde komma till Silbojochz kyrckia, men blef af Iuuten
förstördh widh sidsta feigdh.
Den Siette är Når Wästerby, hörer till Silbojoch.
Den Siuende är Söder. Wästerby, som och länder lin Silboj och.
Den Fierde i Luleå Lappmarck, är allenast Ben och mehrendels förfallen kyrckia Iochmoch benemdh: den andra NafRilocht, som medh klockan och Prästhuusen är afbrendh.
Luleå Lappmarckz byar äro: Iochrnoch. Sochx,Joch: Torpinjaur: Zirkisslocht och Kautornjaur.
Den Femte Tårneå lappmarck, där som äro tre kyrckior:
Iuckasiärf: Ronola och Enoteickes.
Dess byar ähro Tingawaara: Siggewaara: Sondowaara: Ronolabyen : Pällejerf, huilkas åboer skatta till Sweriges Crono allena.
Men byerna Kautekeino: Aiviowaara: Teno: Vtzeiocki, måste Skatta till Swerige och Danma rek tillijka.
I den Femte Kiemi lappmarck, är allenast een kyrckia
Enare benemdh, Vnder denne liggia effterfölliande byar:
Enare by, huilkas inbyggiare skatta till Swerige, een half
deel, och till Norige och Rysslandh den andra halfwa deelen,
af ordsaak at detta stoora träsket ligger på Ryssernas gräntzor,
där tå Sweriges lappar bruka sitt fiskerij. Detta träsket är 30.
Mijler långt, och rnedh så många Holmar besatt som dagarna
äro i Åhret.
Sedan är Sombeå by: Kiemikyla: Cou/ajärf: Kiedkajerf:
Manssialcka: Sådankyla, som skatta till Swerige och Norige.
Men Kittilaby till Swerige allena.
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12.

Om the Lappar som höra till danske
Cronan och grenssa till the Swenske
Lappar.
het finnes och någre lappar som boo på Wäste sijdan om
fjäll Ryggen, och äro desse twäggie slagz lappar.
Somblige kallas af the Norigske finnar, them och Messeniu,s
kallar Skrijkfinnar, emedan the såsom andre lappar lööpa på
Skijdh.
Desse lappar boo tillsamman medh the Norigske, och bruka
inga Reenar, uthan somblige någre fåå. Men theras föda beståår
måst af booskapp, koor, gietter och fåår, sampt lijtett åkerbruuk,
så at den som mäst såår kan hinna till een tunna eller till dett
högsta twå: theras språåk och klädhebonat är enahanda medh
lapparnas, huilka och fånga Biörnar, Swarta Räfwar, Ottrar: the
byggia Jachter, them the sällia till the som i Norige boo, hwar
medh the segla till andra länder.
Detta folcket är ett Ogudhachtigt folck, bruka och enahanda
wijdhskiepellsser medh lapparna, såsom offer och annat afguderij.
Barnen theras warde döpte af the Norigske presterna, ther
the höra predijkan och beg Herrans Nattwardh: I een Summa
the boo tillsammans medh Norrbaggarne, och medh them bruuka
skogh och fiske watn.
Föruthan desse lappar eller Skrijkfinnar, äre och någre fåå
Rätte lappar, som föda sigh allena af Reenar, som Swänske lapparna, doch äro the mäst fattige och af ingen stoor förmögenhet: ordsaken där till at lapparna icke kunna så många byggia
och wistas på den Norigske Sijdan, som på the Swenskas, i det
att fiällRyggen är så när belägen in widh Wäster hafwet, ther
intet finnes något wijdt begrepit landh, som theras Reenar beqwemligen föda kan. Item är och det een ordsaak at all landh
som på alen Norigske sidan belägne äro, hörer antingen Konungen
L
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till, Ståtthållaren eller Laghrnan, eller och Prosten: Om nu
någon lapp will ther sig Oppehålla, måste han läija landet, antingen af Konungen, Junckaren, laghman eller Prosten, till huilka
the sin skatt och tribut, uthgiöra måste.
Nåriges landh beståå måst af öijar, hwarest om lapparna
skole sigh medh sine Reenar ther "Vppehålla, måste the föra them
på Öijarna, der the icke wäll trijfw as.
Hwarföre om nu någre Swenske lappar Öfwerwinna, nödgas
the strax begifwa sigh tillbakas igen in på the Swenskas Sijda,
och särdeles om the på Reenar äro förmögne.
Men illgärningzmän och tiggiare uppehålla sigh mehrendels
hooss the Norigske.

13

Om den Rätta Gudztienstens fdrrättelsse
i alla lappmarcker, sampt deras Kyrckior, Scholer
och Präster.

Umeå lappmarck är een lapp Schola: een kyrckia medh
een lapp Präst, ther lapparna i theras Claristendomb wäll
informerade warda.
I Pitheå äro fyra kyrckior och tree Pctstores, ther och lapparna wäll Vnderwiste warda i Gudz ordh.
I Luleå är allenast een lapp kyrckia och een lapp Präst,
ther han allena medh mödo och stort beswäär kan Gudztiensten
förrätta, för ortens wijda begrepeligheet skull.
I Torneå lappmarck, dijt Reser Pastor Tornens-is een gång
om Åhret, at dööpa barn och informera them i theras Christendomb.
Sammaledes Reeser och Pastor i Kiemi, upp i des lappmarck een gång om Åhret, sampt medh lappPresten.

Årgången 1887:0
_
VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. MODIN.
27 h' VII. 3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND.
2. Om svensk aksentuering, af A. KOCK.
28 hl VI.
VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. ~Nr.
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANRAN.
30 h. Bih. II. 2. Bröms Gyllenmärs' visbok.
Årgången 1888:
31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM.
32 h VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER.
. {VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN.
VI. 6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
33 h ' {VI.
Smärre meddelanden, s. 101-220.
1. Lefnadsteckningar, s. 3-40.
34 h. /Vit
!VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.
Årgången 1889:
35 h. VI. 7. Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
30 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER.
37 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E. S. 5-196.
3 1.. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK.
38 h. XXI
Växlingen 1: i forngutniskan, af A. KOCK.
Sprogkårt over Sonderjylland, af H. V. CLAUSEN.
Årgången 1890:
39 h. X.
2. Åsbomålets ljudlära, af G. BILUNG.
VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. THOMASSON.
1 9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL.
40 h.VII.
VII. Il. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG.
Årgången 1891:
Medeltidsberättelser,
af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155.
41
IV. 7. Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE.
42 h. VIII. 2. Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGSTRÖM.
XII. 1. Burträskmålets gramniatik, av J. V. LINDGREN. H. 1.
i 2. Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS.
43 h.XII.
XII. 7. II-omljudet i fornsvenskan, av A. KOCK.
h. J V. 6.

Årgången 1892:
/I I. 1 L e fi ia dosetk
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44 h. VII.
\T
7.. Visor
melodier, af V.
ENSKIÖLD.
VII.10. Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml.
45 h. X. 6. Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86.
46 h. XII. 3. Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN.
Årgången 1893:
47 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 197-308.
48 h. JXII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
1XII. 6. Al undamålets formlära, av G. BERGMAN.
XIII. 2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
49 h XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
"{3CIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5. Till läran om y:omljudet, RAT E. *AnsTEIN.
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES.

Årgången 1894:
XIII. 1. LidmM, av K. H. WALTMAN.
Bohuslänska folkmålsdikter samlade av FRANS BUSOK.
XIII.
Om några svenska ord, av AXEL Koox.
XIII.
51
De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LÄFFLER.
XIII.
Kardegille. Av EVA WIGSTRÖM.
XIII.
Akcentueringens invärkan på sv. vokalisation, av A. KOCK.
XIII.
Bih. II. 3. Barbro Bau&s visbok.
62 h.{Bill. II. 4. Per Brahes visbok.
Årgången 1895:
63 h. Bih. I. 3. Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER.
JXI. 1. Om folksagorna, av A. ÅHLSTRÖM.
64 h. IXI. 3. Finska lånord i östsv.. dialekter, av R. SAXEN, s. 5-100.
55 h. XIV. 1 & 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON,
s. 5-132 ock 1-34.
Årgången 1896:
Personnamn
fr.
medeltiden, af M.F. LUNDGREN, s. 87-166.
6.
56 h.
2. Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND.
/XI. 5. Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN.
XI. 6. Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN.
57 h. XI. 7. En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE.
XI. 8. Studier i svensk grammatik, av A. KOCK.
XI. 9. Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG.
IX, 10. Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. KULLANDER.

Årgången 1897:
{XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXEN, S. 101-278.
58 h. XI 4. Från Delsbo, av A. HJELMSTRÖM.
59 h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av H. WESTIN.
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER.
Årgången 1898:
61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 5-84.
XV. 5. Hist. bidrag till svensk formlära, av A. KOCK.
62 h. IXV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu. Av E. HELLQUIST.
XV. 7. Om folkets hushållning i Bollebygd,. av A. E.
.63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN.
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMUELE }WHEN.

