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Förord.
et i föreliggande häfte avtryckta manuskriptet avser förhållandena i Kemi lappmark ock är författat av de
finske lapparnes kände apostel GABRIEL TIIDERITS. Han föddes 1638,
blevZstudent i Åbo 1656 ock förde här ett stormigt liv, som slutade
med relegation för tre års tid 1659. Efter sin återkomst avlade han
prästexamen ock blev 1669 kaplan i Enare ock 1675 (enligt andra
uppgifter 1670) kyrkoherde i Kemi lappmark; därifrån fick han 1684
befordran till Neder-Torne, där han avled 1705. I Kemi lappmark
fanns under hans ämbetstid ingen bostad åt honom; han hade därför
sitt stamhåll i Torne ock företog därifrån under vintertiden vidlyftiga
resor genom sin stora församling, där han med kraft ock stränghet
ivrade mot lapparnes avguderi ock trolldom, brände deras trolltrummor, spikade igän »den förbannade bakdörren» i deras kåtor
o. s. v. Om sitt missionsarbete skrev han en vidlyftig berättelse,
som finnes bevarad i många handskrifter ock dessutom är tryckt av
SAMUEL LOENBOM i »Twå Berättelser Om Lapparnes Omwändelse Ifrån
Deras fordna Widskeppelser, och Ålguderi», Stockholm 1773.
TIMER! berättelse om Kemi-lapparnes omvändelse kompletteras
i vissa manuskript av en etnografisk »underrättelse», som hittils
aldrig blivit tryckt ock som icke häller synes ha blivit begagnad av
SCHEFFEIIIIS, oaktat den funnits i hans handskriftssamling. Enär
SCEIEFFERUS dog år 1679 ock det senaste årtal, som förekommer i
TUDERI berättelse, är 1672, bör manuskriptet ha avfattats något av
åren 1672-79.
I Nordinska samlingen å Uppsala universitetsbibliotek nr 46
(N. 46) finnes ett originalkoncept av TIMM berättelse, med en hop
ändringar ock tillägg av både författaren ock andra händer. Detta
av tiden illa åtgångna manuskript å 12 blad i folio innehåller endast
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den av LOENBOM avtryckta missionsberättelsen; dess första blad saknas. I företalet till sin edition säger LOENBOM, att TUDERUS insänt sitt manuskript till dåvarande superintendenten i Härnösand
PETRUS STEUCH1US, ock att det från denne kommit till hans son, ärkebiskopen MATTRIAB STEUCHIIIS, som givit det till biskopen i Linköping AND. 0. RHYZELIUS. Efter det i dennes bibliotek befintliga
exemplaret har så LOENBOM besörjt sin edition.
I övrigt innehåller N. 46 förutom en del ecklesiastika handlingar rörande Lappmarken även tvänne anonyma »relationer» om
lapparnes vidskepelse ock levnadssätt.
De sekundära manuskript av TUDERI berättelse, som blivit mig
bekanta, sönderfalla i två grupper. Manuskripten av den ena (A) innehålla först den av LOENBOM avtryckta missionsberättelsen, varpå följa de
mera etnografiska kapitlen i följande ordning: A 1 = B 1; A 2
= B 10; A 3 = B 6; A 4 =. B 9; A 5 = B 8; A 6 = B 7;
A 7 = B 5. Den andra gruppen (B) innehåller icke missionsberättelsen; men de delar av densamma, som hava folkloristiskt intresse,
ha, delvis i utvidgad form, inryckts som ett kap. 2, varjämte de
korta kapitlen 3 ock 4 tillagts.
Till gruppen A höra:
S. 166 å Uppsala universitetsbibliotek, 49 ss. folio; har tillhört SCHEFFERUS.
S. 50 därsammastädes; innehåller av missionsberättelsen endast
de etnografiska delarne. I samma handskriftsbunt finnas bl. a. även
fragment av en kopia av en berättelse om lapparnes hedendom.
En avskrift av endast missionsberättelsen å 24 folioblad i Topographica, Lappmarken I å Riksarkivet.
Till gruppen B höra:
N. 1006 å Uppsala universitetsbibliotek. TUBER' »Underrättelse)
upptager här 26 blad i kvart; om handskriftens innehåll i övrigt
se Sv. Landsm. XVII. 1, s. 6.
N. 1008 därsammastädes; utdrag på 10 sidor i kvart; har
tillhört PEHR IDOSTRÖM ock innehåller för övrigt en hop material
till hans beskrivning över Lappland.
S. 167 därsammastädes. TUDERI »Underrättelse» upptager här 60
kvartsidor ock följes av hans missionsberättelse på 43 kvartblad;
om bandets innehåll i övrigt se Sv. Landsm. XVII. 1, s. 6.
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En handskrift å Kungl. Biblioteket, vilken kommit från Hornska
biblioteket på Fogelvik, upptager »Underrättelsen» å 11 folioblad
samt TORN/EI Descriptio Lapponiw (på svenska) på 27 folioblad,
tillhörande den klass av handskrifter av hans Lapplandsbeskrivning,
som i Sv. Landsm. XVII. 3, s. 5 betecknats med C.
Hit hör troligen också »En kort Underrättelse -- — — af
Gabriele Tudero» i kvart å Engsö bibliotek, vilken handskrift jag
icke varit i tillfälle att själv se.
Vid utgivandet har jag med förbigående av den redan tryckta
missionsberättelsen följt den rent etnografiska redaktionen i den form
den har i N. 1006. I de icke sällsynta fall, då denna handskrifts
täxt varit korrumperad, har jag vänt mig till S. 167. Dessutom
har här ock där stor bokstav insatts för att beteckna början av en
mening samt ett par korrumperade finska ord ock namn blivit rättade.
Konceptet i N. 46 har jag kunnat använda endast vid avtryckandet
av björnvisan.
Uppsala i nov. 1904.
K. B. WIKLUND.

En kort underrättelse
Om
The österbothniske Lappar, som under Kiemi Gebiet lyda.
Stält af
Gabriele Tudero.

[Index capituml

Caput I. Om lapparnas ursprung och härkombst.
wad theras ursprung, och hwad för folk man skall hålla
dem före, wedkommer, så twiflar man ingalunda att de ju
äre Schytter och kunna med ett allmänt nampn så kallas effter
som de gamble greker hafwa alla the nationer, som hafwa hafft
sitt förste och ältste säte uti Asien och begifwit- sig småningom
i Europa med ett allmänneligit nampn Schyter nämdt och hwilka
närwarande dags Ryssar, Turkar, Tartare, Göther, Finnar, Wänder, Sarmater, Pållackar, etc. etc. utkomne äro, hwaribland otaliga månge af en wild och argh arth, hwarandra lijke, men till
språken och åthäfwor skillachtige och olika, the ther på reesor
för skiuul, brukade kärror och slädor med hudar betäckt, men
uti huus och städers ställe små tiäll och hyddor dem de för
boflyttiande skull på släpor och hängiande wangnar förde, och
förwaradt icke med wallar och grafwar uthan med en stor myckenhet af folck, som gemenligen woro goda skyttar och allmänt
brukade båger och armbost sig till wap-n, hwilket och sielf ordet
Skytter gifwer tillkänna. Will man nu något folck under solen
upsökia, så hittar man intet, som mehra med desse nationer
kan jemföras och förliknas, än lapparne ty såsom de äre månge
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och åtskillige, somblige Swänske, sombliga danske, somblige
Ryska, till naturen modige, styfwa och dierfwe, hwilka på långa
resor i staden för slädor bruka sina pulker (:på swänska kammerska :) med hudar betäckte, men i staden för huus och Pyrten, små trähyddor eller brädeskiul, them the lappkåttar eller
Major kalla, hwilka om dagen äro ofwan till öpne för röken
skull som af eld then mitt i kåthan står upgår, men in emot
natten blifwa de för wärmens skull igenstängde och wäli med
bräder och gambla renshudar förwarade, besynnerligen i jutlappmarken waranger och Rysslappbyen Naytärnee och Petzämä, der
jag anno 1672 om wintertiden för experiens skull om kring reste,
.hwilka sedan hålet åfwan till är igenstängt tände upp eld att brucka
i ställe för ljus wekor miuckt garn uti raaf, siäl- !och hwal-tran
lagt, hwilket brinner så wähl som andre stöpte lins och lampar,
gifwandes en stark lucht med wämjelse ifrå sig på hwilket medel
de hafwa god råd, aldenstund de bo när wid siökanten och öpne
hafwet der sådan feet fisk hela sommaren med stor ynanoghet
fångas, hwilket medel Enarj (:som hafwa sin egen kyrckia A:o
1639 upbygdt wed Palpa jerfwi 1/3 mihl från Enarj store träsk
på en hög backa, 70 mihl ifrå Ruovaniend Capek 80 mihl i
från Åbo 280 tnihl ifrå Stochobn belägen hwillken by gör sin
Contribution tre Cronor stigandes öfwer ett tusende D. K:nit
mäckta rijkt af fijske wattn, holmar och insiögar hwilkes utläpp knapt någon menniskia weta kan:) och de andra swänska
lappar under öster och wästerbottn 13dande kunde och behöfde
wähl på samma sättet bruka, men emedan de propter intercapedinem loci och sine egne träskfisken till Salt siön om somtLaren, för de många kärr och Morass, i wägen liggia, intet
komma kunna; måste dhe altså dermed afstå, och sig om winteren uti Continuerlig köld beroo men i det komma de swänska
med de danska och ryska lappar mycket wäl öfwer ens att i de
små hyddor och skiul när de willia flyttia sina boställen för
swag reen bet eller annan oläggenhet skull icke på hängiande
wagnar eller släpor, som i fordom tid, uthan på små achior
släpar lijka för wägens i skogen trängsle skull med sig föra att
de desto snarare kunna komma fort, och de nya boställen dess
lättare uprätta och intaga. Ty oansedt de hafwa aldra först
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wistas, såsom ett löst och skälfswåldigt pack, uti de stora wildmarker öster uth hafwa de likwäl det första streket i Europa
twärt och ändalångs öfwer farit och för fogat sig mer och mer
i norr, ther att sökia sin boning. Till hwilken deras gambla
sättes förändring och boflyttning hafwer want orsacken, antingen
att de utaf naturen icke hafwa kunnat want stille eller rolige,
utan hafft lust att jämpt och sampt flyttia ifrån den ena orten
till den andra orten till att utspana bättre ymnogare och rikare
landskap eller att de af fremmande Nationers infall hafwa blifwitt
trängde att undan wijka hwilka de öfwerblefna toma platzer
genast intagit så att när det ena streket effter det andra blef
förlåtit, war det åtter af andre nya inwåhnare besatt, ty om man
will grant weta hwarest lapparne sedan igenom swergie in i finland komne hafwa hafft sitt första tillhålld så wet hwar man det
förwist att berätta att de den tid då ännu en stor dehl af finland, så som Tavastland och Savolax, öster- norr- och wästerbottn hafwer want en obar och wild ödemark: hafwa hafft
sin boning i öster bottn wid siökanten, hwar uth af några socknar och byar hafwa fått sitt nampn, så som i denna dag kallas
lappio, lappierff, lappstrand, lapfiä,rd, och lappwessa, hwar ifrån de
för bijrkarlarna twifwels utan af en sochn i finland birkala
benämd wid siösidan belägen utkomne som ther begynte bruka
åker och swedie hafwer måst flyttia länger bort; hwilka birkarla finner begynte med lapparne drifwa handel och sitt godz,
hampa, salt, miöl, walmar, lärifft etc. utborga. Hwar före lapparne än i denna dag de bönder som till dem med köpmans
waror lända, som ännu några i Jio, Törno, och Kemi bönder
göra (:hwilka den tijdh af konungarna i swerige hafwa want
bebrefwade och till stadde en sådan handell Emot en wijss genant och Summa päningar att drifwa :) kallas wed ett nampn
birekare eller birckareborgare, Ty den tijd war intet hwarcken
i öster- Norr- och Wästerbottn någon Stad, eller stadzborgare
till, hwarföre dref bonden hela handelen allena, till dess de
nämbligen lapparne genom Salo, timing° Uhlo, Bo Kemi och
andra sochnar i wägen belägne hwilka på den tid alla woro
willdmarker hela öster- och wäster bottn hade igenom rest uti
hwilket durchtågh the hafwa bärandes uthan någon försyn och
Sv. lan,c1sm. XVII. 6.
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fruchtan sina trommor på ryggen (:såsom en gammal Kiemi
bonde om sina 90 åhr Hans Käifwi vv et berätta:) diupa håll
och kulor i marken, jtem gambla höijer, dälder, och seiter det
är dyrkande stenar och offer ställen, till ett monument här och
där lämbnat effter sig, besynerligen i Kemi, derest de som längst
dwaltz hafwa, hwar utaf sedan någre gårdar och byar der samastädes hafwa fått sitt nampn, at de än i denna dag kallas lappi
och lappiniemi, etc. lappnäss, Sedan hafwa de delt sig i särdeles
hopar och skildz ifrån hwarandra, så att en hop hafwer begifwit
sig up åth ho å, der nu Kitka och Maanselkä lappar boo, en hop
upåth Kemi älf, hwarest nu Xittiki och Sodankylii lappar wijstas,
en hop up åt Kemi träsk. Hennes Maij:tt drottning Christina hafwer andre lappiske låtit upbyggia hwarunder nu Sombio, Keminkylä, Kuolajtirvi lappar lyda (: hwilka byer Kittilti undantagandes som ligger 30. Mijhl ifrån Kemi moderkyrckian, Sweriges
Crono allena underdånig, och gör Skatt åt konungen i Swerige
och storförsten af Ryssland, hwilka med rätta för theras närligiande Situation till ho, Törno och Kemi borde lyda under
Sweriges Crono allena:) och en hop up ått Torno Elf Oriasma
och längre sörr på; alt in åt jempteland, och äre nu så långt
under Nordstiernan drefwne, ther the hafwa sin wissa säten,
doch uti skog och willdemarck, att de icke mehra längre kunna
komma, emedan de så nähr gräntze hwarandra tillhopa, och hwar om
sina determinerade rår och rör blifwa måste, så att den ena tör
intet wed straff tillgörandes den andra uti någon måtto förolämpa, undantagandes dett, att de uti skogen för renbeht och
törr wedz twijstande skull, sina boställen på en bättre och behagligare ort uti rund och omkretz flyttia. — — — [Lapparne
jämföras här bl. a. med sarmaterna,j som sig om en härlig
wandel enkannerlig tapperhet och erfarenhet uti krigs saker winlagt hafwa, hwartill lapparne äro jämbväl Capabilis ty de äre
modige och färdige med båga, pijl, spjut, och bössa, att fälla de
grymma willdiur, och wiga till att köra Reenar, hwarföre icke till
att rijda och tumbla med en häst och med .MUsqvet, med pijk,
pistoler och wärja sin fijende möta, dr de theruti allenast blifwa
exercerade och öfwade men elliest dertill alldeles odugelige Will
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altså jag här utaf sluta att lapparna äro utaf de finnar komne
hwartill det lapske ordet Sami det är en lapp hwaruthaf kommer
Samilaitz, det är lappisk, en god anledning gifwer, hwilket ord
synes hafwa sin ursprung af Sama det är fång äller fånga, etti
Lappi on tottunut aina Jotakin saman, ja alinomaises samman nojas elämen, att lappen är altid wahn något att få och
med Continerlig fänge sig uppe hålla eller af Suomu det är
fiske fiäll, att lappen gemenligen handterar fisk hwar utaf hans förnembste näringzmedel består, och fiskefiäll hwarutaf han det bästa
limet kokar eller af Savomo det är unnande, att 'det är ett
mächta ährsamt och godwilligt folk som unna alt godt effter
yttersta förmögenhet och bewisa uti hwilket allt de mächta
wähl med finnarne öfwerens komma, elliest är och ingen stor
Differentz emellan Sami och Suomi allenast det på några bookstäfwer skillias åth hwar före är eij under att det finska språket
uti Kemi lappm arken är så brukeligit och gäfft, att thet lapiska
nu mehr föga achtas allenast uti pronunciation eller uthtalande
är en ringa Dialectus och kunna alltså de lappar, med ett synnerligit nampn kallas finska eller wendiska Schyter: althenstund
Finnarne äro månge och åtskillige, som hafwa sig wijdt och
bredt till många orter uti Europa utsträckt och nedsatt, såsom
wid Åbo, Wij borg, Biörneborg, Raumo, Tavastland Sawoland
och Nyland, Jtem uti österkana, Norrkana och wästerbottn, samt
der kringligiande socknar och städer, alt så äro och deras lanssmän lapparne en mäckta folckrijk skara, som sig wijda utwidgat
hafwa och upfylt, så att en märkelig hoop lyder under konungen
i Swerige, en ansenlig hoop under konungen i Dannemarck, och
en stor hoop till Storfursten i Ryssland.

Caput II. Om theras Religion och Gudztienst.
Ehuru wähl de äre och kallas Christne, emedan de igenom
Evangelijprädikan och höghwärdige Sacramentes bruk, äro till den
Christeliga Tron kallade, hafwande lijkwähl trädt ifrån det förbund de medh gudh den heliga trefaldighet uti döpelsen ingået
och herrans nattwardh skändeligen missbrukat, och altså burit
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dett Christna nampnet in till denna tijden (:Enari by undantagandes:) sig till fördömmelse, hwilket är till att see och förnimma af theras skrymtachtige Gudztienst, grufwelig weetskiepelse och afgudadyrckan, som de lönlige wed stenar och lundar
idkat hafwa, bestående uti reenhälgande, biörnesångz siungande,
Zeiters dyrckiande, trållande, trunislagande, laulande och allehanda diurs offrande wed blåkullar, der satan i person dem hafwer plägat swara. Hwad reenhelgelsen anbelanger, så hafwer
lappen till den ända uprättat en särdeles dörr, gent emot den
rätta dören i kåtan, hwilket på lappske kallas passionreika, det
är baackhåll, at när lappen har fått en reen måste han inhempta
renkiöttet icke igenom den rätta dören, hållandes det för en
stoor synd, utan igenom den förbannade bakdören, hwilket han
för ett heligt rum håller, och så högt dyrckar, att lappen allenast, och ingalunda hans hustru, eller någon annan qwins person
skall gå den wägen och der öfwer stuga, mycket mindre genom
den bakdören krypa, eller på den sijdan i kåtan, som detta Sanction Sanctorum eller Sanctum Diabolorum står, fördrijsta sig
at stiga ett fiät och när lappen der igenom med blodige renkiöttet
kommer dragandes, måste hustrun hafwa barckelag eller ahlbarcks
safft uti bereedskap, hwar med lappen genom hustruns sprutande,
twättar sina ögon dermed förståendes att han en annan gång igenom detta dyrckandet, skall få desto bättre lycka Reenar at fånga.

Blornesongen på Finska.
Medzän dyris woitettu
Tuo meil täyttä Terweyttä
Aitta wastan salihita
Tuo tuhatta tullesassa
Saata sata salihixi
Julki tulin Jumalista
Causa Saalin iloisesta
Joka ilman ihmet, waiwat
Annon andoi, rahan andoi.
Coska tulen cotihijn

Trairtsfererat på Swänska
versio Simplex.
Tu skogs diur som wunnen är,
hempta oss fullkomlig hälsa,
Och roof mot wisthusen,
hempta 1000 när du kommer fram
skaffa 100:de till rofs.
uppenbarlig kom iag från de gudar,
med rof lustig och glader,
som utan under och möda,
Gåfwen och penningar gaf,
när iag nu kommer hem,
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Colme yötä Jlon pidän.
jlos tulin, ilos lähdin
läxi laxot, wuoret, waarat,
Aia Paha edellänsä.
Pertos tuli Päiwän tulo
Päiwä tule wielä pertos
Cunnioitan suu iälistänstä
Wuosi wuodeld Saalihixi.
Etten unhoidz Octhonwirren
Sitä wast wiel toisti talen.

13:

Tre nätter iag håller glädie.
Med frögd iag kom med frögd iag foor,
öfwer dalar berg och höger,
drif den onde fram för dig.
med glädie fram kom dagsens lins,
then dag kommer än med glädie.
jag ährar tig här effter än,
at få tig hwart åhr till rof,
Att jag eij må biörne sången glömma
Till den ända kommer iag än en gång..

Versio Bythmetica

Du dyrskogz diur som ligger här,
Wunnen och sargat swåra,
Till wårom by full hälsa bäär
Och rof till wisthuus wåra,
Till hundratahl oss skaffa rof,
Af samma slag tillhanda,
Hempta tusend till wårt behoof
När tu till oss mån lända.
Ifrån de gudar månde iag,
Rätt uppenbarlig komma,
Som gofwo mig godt roof i dag,
Föruthan sorg till fromma,
När dagen ljus gåår bak om fiähl
Och iag hemm månde komma
Skall glädie stoor ståå i mit tiähl,
Tree nätter uti blomma.
Med lust och frögd Jag hädan foor,
öfwer de bergen leda,
Och kom igen med glädie stoor,
Then onda lät framträda,
Med glädie denna dag upprann,
Som nu för hand månn wara,
Med frögd och glädje än för sann,
Kommer then dagen klara,
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Jag will tig ära immerfort,
Och roof af tig förmoda,
At iag intet må glömma bort
Min biörnesång den goda.
Hwad offrandet widkommer, så består det af 3 ting
af en steen, hwilken dhe kalla Zeit eller Itåå.
är bredewid stenen ett trä uppsatt lijk en båthkööl den
de kalla hiidenwenhe det är blåkulla båth eller wed annat •
nampn Luete muor det är tillijtelse trä.
af sielfwa tiensten, eller dyrkande, hwilken de kalla arpitz
är ödmjukhet eller äras tillbiudande, som skier med idkesampt
frågande eller låtande, Ty när lappen begynner denna sin ähre
tienst bewisa, tager han mössan af sig och lägger denna sten på
sin hand, tahlar sin afgud till med desse formalier, nu rörer
jag tig med största ödmjukhet uthaf titt heliga rum och lägger
tig på mina hand, och beder uthaf tig, hwad det då hälst wara
och heeta må och när han uti denna sina böön nämbner allting
och ett i sönder begärar, så frestar han emedlertid om han kan
få handen upp tillika med stenen ifrån marken får han intet
handen upp uthan bier tyngre och tyngre så har han intet förhoppning om det han den gången begiärade, therföre begitrar
han åter annat 3:die och 4:de gången och så bort åth allahanda
nödtorffter, ware sig rijkedom hälsa äller anat och då han på
sidstone råkar på det hans afgud gifwa will, då blifwer stenen
fast han wore hure så stor lätt och handen springer upp ifrån
marken, men så länge afguden intet will swara, blifwer handen
tung fast stenen. woro huru så liten och när han hafwer fått
detta swaret som honom behagar, säger dyrkaren, du är min
gud, eller, så min gud, och när han hafwer fått, hwarpå låtten
föll då spör dyrkaren ånyo hwad afguden hafva will till offer
och när afguden nämpner att han will hafwa det och det så
skall han skaffa honom det samma ware sig fåår, hem- eller
willdiur, geet, båck etc. . som han nämbner antingen lefwande
eller dräpit diur, och när han will eller önskar att han will hafwa
lefwande offer af thesse bemälte då uprättas ett nytt tillsäijelses
trä hwar wed de det lefwande ofret binda och effter långt tahl
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drifwat med yxen i skallen smörjandes både träet och stenen
med samma diurs blod och när de köttet kokat hafwa skära de
små betar bundna på wredne rijsringar och hängia dem på
samma trä, der effter gå dee till måltidz, och äta af samma kött,
hwaraf om något qwar blifwer måste de intet det med sig bortföra utan med hud och been igenlempna ty det är så den afgudens willia Men när han önskar sig dödt offer af reen som
lappen skjutit och dödat hafwer, så måste han intet mehra deraf åt
afguden offra, än hufwudet, skinnet af pannan och hiertat, och
när han ifrån det heliga rummet hemkommer då måste han intet
gå in igenom den rätta, utan genom den förbannade baakdören
hwarest hustrun skall honom särdeles måhltid tillaga, fast han
huru mycket tillförende hade wid offerstället ätit, dereffter fara
de till sina Nedeheino eller reen fänge besynnerligen om Bartholomei tijd då de råka hwarannan lika som den ena hade giort
förbund med den andra, uti den goda förhoppning, att de skola
hafwa en god lycka, effter de således sin gudh blidkat hafwa.
Hwad trållandet angår, så är till then ändan upprättat särdehles trummor, dem de kannus nämbner, öfwerdragin med renskinn, hwar på är med Ahlbarcks safft, åtskillige caracterer, fisk,
fåår, Räf,, Mårdh, Utter, reen, björn, warg och andra diur, lijka
målade och Concilium Diabolicum, thet är åttskillige blåkullerum,
ther te med Satan bola, om kring brädderne med särdeles Se:phrer
noterade, så at på högra handen äro satte de säijters rum som
till deras egen by lända och på wänstra sidan som de andre byar
tillhörer När han nu förmedelst detta upfundne Satans redskap
will sökia någon hielp så begynner han först med hammar af
reenben slå på trumban till thess han faller i dwalan och blifwer
lika som half död, uthaf hwilken uppenbarelse när han igenom en
annan lappz upsiungande waknar begynner han om det honom
i samma syn uppenbarat blef att laula och sjunga med hwilket
laulande eller trumbslag, han far så länge fort att ringen (:thet
är ett lätt instrument:) stadnar på ett wist rum på trumban
anten på får, bock, get, eller annat, hwaruthaf han märker honom
skall gå wäl tillhanda hwar före han och samma diur som
låtten föll uppå måste gifwa afguden till offers och emedan han
intet är wiss uppå hwad rum han offra skall (:ty de hafwa
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många dyrkeställen här och där uti Skogen:) börjar han altså
med största kraft och jfwer slå på trumban, och laula till dess
ringen stadnar på det rum der afguden noterat är då skall han
på samma stället i Skogen offra, sedan far han till blåkulla
därest han grijper till en sten hwarmed han proberar om hans
offer är afguden behagelig eller eij; är offret behagelig då swarar
han din tienst är mig behagelig, din sak går wäl, du skallt hafwa
här effter god lycka, och få hwad ditt hierta begärar, elliest kunna
de med detta laulandet och trumbandet all skada och olycka
komma till wäga ja det som är än grufweligare sin nästa ifrån
lifwet drifwa eller bringa till hwilken ända lappen hafwer gjort
en skåra i bägge ändarna på trumban genom hwilket strek när
instrumentet förmedelst hans idkesamma laulande springer ut, då
är lifwet sin koos, men ehuru wäl the i begynnelsen hafwa slijka
diefwulska konster brukat, dyrkat stockar och stenar, renar och
biörnar i stället för gudar och allahanda widskepelse och trulldom
helt och hållit want tillgifne hafwa de likwäl småningom dermed
afstått så att nu sådan diefwulskap går icke så mycket hos thern i
swäng (:besynnerligen hos de Swänska lapparne:) emedan konungarna i swärigie hafwa sådant med största straff förbudit, och burit
derom en berömmelig försorg, att lapparne genom en sann gudztienst till gudzfrucktan och en ärlig och sedig wandelf tillwänte
och upbygt blifwa eh are wähl det sig intet utan stort beswär göra
låter alldenstund de uphålla sig här och där i skogarne såsom
willdiur och att man för många moras och måsor om Sommartid intet wäl kan komma till dem derföre blifwa några präster
ifrån finland, Norrbåttn, Ångermanland, Medelpad, Helsingeland,
och andre uti neigden belägna orter om wintertid tijt sända att
lära folket läsa, them om gud och hans willia underwijsa, döpa
deras barn och utdehla herrans Nattward genom hwilkes omgånge och hantering de nu omsider äro späkte och något tamare
blefne så the förmedelst den Christeliga Reli pions wedertagande
bewekte sin willa art och grofwa seder änteligen aflagt och förkastat hafwa.
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Cap. III. Om theras dop och Christendom.
Små barn, som the i förtiden hafwa lefwandes offrat afgudar
wijd Besosing (: en mijhl ifrån Kemi träsk som nu kallas Ämmenniemi:) låta de nu döpa effter de Ceremonier som uthi wårt
fädernes land och wåra församlingar brukas allenast det är till
att observera att theras barn gifwas tå Christna nampn hwar
emot dhe i förre tijd hafwa hafrt hedniska nampn, som theras
föräldrar them gifwit hafwa, hwilke sielfwa i begynnelsen hafwa.
want hedningar och således hedniska nampn idkat, men nu (:gud
wari loff:) är dhe såsom Nye Cristne till gud sin skapare och
Christum wår återlösare omwändne som them förmedelst andeliga
och werldzliga öfwerhetz personers så justitice betiäntes som gudz
ordz tienares trogne inrådande och hälsosamma förmaningar ifrån
dödzens skugga och mörkretz allahanda diupa willfarelse genom
sitt heliga och saliggörande ordz klara hus till sanningenes kundskap och på rätta salighetenes wäg kallat hafwer.

Cap. IV. Om theras begrafning.
The dödas kroppar hafwa de i förtiden i skogen emellan
twänne trän ned satt och med löst träwärke rundt omkring betäckt hwarest dhe är stundom af sig sielf bort multnade stundom af willdiur upätne ock stundom af liung eld upbrände, men
nu läggia dhe sina döde nermste uti kistor ock begrafwa them
icke gierna, så frampt dhe få bättre uti Skog ock willdmarck befarandes att wargar ock biörnar (:som tillförrende händt är:) them
ther skulle upgräfwa, ther före föras the dödas kroppar om sommaren på båtar ock om winteren på akior, på små holmar, ther
sandbakar är ock wattnet omkring flytär, i jord att sättias att
ther uti thesto bättre i frid ock roo hwilas måtte till hwilken
orth (: ware sig huru långt han will ifrån byen :) presten om winteren med renar köra måste, till att begrafwa de dödas kroppar
effter det sätt och wijs som wid de Christeliga jordefärder
brukelig är.
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Cap. V. Om theras frijeri och Gifftermåll.
Med denna handel går det nästan långsamt och sällsampt
till, Ty när frijaren skickar sina tahlmän åstad till pigans föräldrar dem om audiens at anmoda, då gifwa föräldrarne i förstone kort beskedd, säijandes därtill, at the till den ändan intet
mera en annan gång må komma igen, eller dem om ährendet
till det ringaste molestera, När frijaren får så kort swar, acktar
han intet den första repulsen, utan står stadigt uppå sitt företagande (:ty de willia intet gärna gå ifrå eller öfwer gifwa, till
hwilcken de en gång ett kiärligt och trogit hierta fattat hafwa:)
skickandes effter en rund tidz afiopp andra bönemän åstad om
samma ährendet att Sollicitera, hwar utaf, när nu föräldrana
märckia, att frijaren bär ett stadigt hierta till deras dotter och
elliest befinna, at han är en from man, och af förmögne föräldrar är, tå begiära the Delation om widare betänckiande i
saken, och säija tahlmännerna till, att om dem behagar en annan
gäng at komma igen skall dem stå fritt, då de äntelig swar bekomma skola, hwar utaf frijaren fattar en god förhoppning, och
blifwer mer och mer af kärlek till sin wänte möö upptändt: när
nu bönemännerne 3:die gången igenkomma, hwar emellan ifrån
begynnelsen räknandes för 3 eller 4 åhr woro afiupne, med hwilken handel föräldrarna så långan tid delationera, på det de sina
döttrar imedlertijd desto fogeligare och småningom utan twång
kunde öfwertala till beiakelsen emedan de intet gärna, om the
sielfwa finge råda, wille gifwa sig i annars mans wåld, utan
hellre städze hoos sine föräldrar blifwa, (Ich tem wördeligen
tiena, men när de med sine ächte män en liten tijd sammanlefwat hafwa, då märckia de sitt stora oförstånd, och draga större
kärlek till sine män, än till sina föräldrar. När nu bönemännerne
som förr sagt är, tredje gängen igen komma taga de brudgummen med sig, tå icke allenast pigans föräldrar uthan och hela
byen måste om det ärendet wara i rådh om detta gifftermåhlet
skall gå fram eller eij Befinner största hopen att i denna sak
intet något orimeligit eller förhinderligit infaller så tyckes
hwar man wara rådeligit, det Christelige wärk och låta gå
fort, till hwilket och förälldrarne effter åth bejaka, När nu så
beslutit är at hela byen liafwer det funnit för rådhsampt och
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föräldrarna thesslijkast der till gifwit jaord tå tillstädes bönemännerna att komma inn hwarest pigans föräldrar them med
mund och hand låfwa och tillsäija, att den unga man för hwilken de så tijt och trägit intercederat skall hafwa låf att byggia
äcktenskap med deras dotter; när de detta önskelige swaret erhållit och bekommit hafwa, gå de ut och bebåda desse hugneliga tijender brudgummen, hwilken tillika med sin bönemän och
andra goda wänner träder in till pigans föräldrar, derest han dem
sittiande med knäfall famntagande och kyssande ömiukeligen
betackar, låfwandes dem med all lydande ähra och tjänst städze
bemöta hwilcket han och straxt samma låter påskijna, i det han
på sitt swärfolk och andra goda wänner några koppar bränwijn
Spanderar, derest det unga folek (:sedan bruden är inkallat och
wed brudgummen satt, hwilken nemSligen bruden tyckes wähl i
förstone något gråta och surmuhlig wara, men står intet länge
på:) till theras gifftermåhl lycka och wälsignelse af lierranom gudi
hwaremot i förre tiden, när ett par folck skulle
förönskas,
trolofwas, hafwa föräldrarna af ett eld före slagit up eld emellan
then.) thermed gifwit tillkänna att såsom eld i ståhl och sten
ligger förborgat och blifwer uppenbar, ner man thern medh krafft
stöter tillhopa, så att gnistrorna måste hopetals utflyga: altså
skole och kierleekz Elden, som een lång tidh utj theras hierta
låg förborgat, blifwa uppenbar när de förmedelst älskogs stötar
skola bära ihop med hwarannan så att barn och blomma såsom
liusande stiernor och gnistor skola småningen i ljuset komma och framsmyga hwilket de höllo för en särdeles trolofning
eller wigningz Ceremonie hwilken sedh för en god tijd sedan
är kommen i läger wahl och i den staden blifwa de nu förmedelst kyrkiones band och wanlige Ceremonier näst gudz wälsignelses förönskning af prästen wijgde och Copulerade, Effter
öf werstånden Copulation Spandera Swärfolket anten en måltid maat eller någre tintor (: kosor :) brennewijn Det samma gör
och den unga dannemannen tillika med slächten Till öfwer flöd
måste dannemannen sin Swärfader till ett tacksamhetzteckn en klädes kortel eller Ryss Siorta med sprit silke sömmat förähra äfwen
och åth swärmodren en kortell eller bälte ware sig af tenn eller
sölfwer dereffter som teras unga mågh råd eller förmögenhet
hafwa kan.
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Om theras klädedräeht.

Om sommaren bruka manfolken långa wahlmars kiortlar och
derunder somblige af grof blagarn sornlige som rijke äro af grant
Ryslärfft med sprit silke (: besynnerligen på främmande orter stadde:) sömmade Siortor, om länderne äro de gordade med tenn bälte
med wedhängiande lappetaska och knifslida framman uppå hosorne
fattade uti ett stycke hängiande ifrån länderne ned på fötterna der
den nedre delen uti skoen stoppat med starka band (:som Paulor
kallas:) någre strek omkring bindas Om winteren, besynnerligen om
marknadz tijoien när landtmannen såsom prästen, fougden, domaren,
borgare och birkare, them besökia låta de rike se sig i röda, blå,
bruna, och gröna klädes kortlar men de fattige uti wahlmar och
peskor det är uti grofwa doch nätt sömmade och effter kroppen
Jousterade lappmuddor, dem somblige på siortan, somlig° på bara
kroppen dragit, på fötterna bruka de uti halfwa stöflor fattade lapp
skorr, dem de med miukt ock långt träsk höö upfylla, lemnandes så
stort rum mit i skoen, som blåtta fötterna lemna rymmass uti, Salverandes them sålunda för den aldra skarpeste winteren, på händerna bruka de ludna renskins hanskar, stoppad med mjukt höö
eller ludna ull wantar, them de af landtmannen plägar afhandla,
Hufwud bonaden består, besynnerlig på resor af ryska druckor
med upslag och åtskillige klädes lappar som narrar bruka plägar:
innan till anten med harskin, eller rääfbenlingar fordrade män omkring bräddarne med rääfswantzar stafferade. Benz små och stora
klädzmyssor med utter och rääfskin upslagne. Theras qwinfolk
så gifta som ogifta bruka ena handa drächt samt kortlar ihop
med tröijor sömmade med en klädes lapp baak isatt, öpna i
bröstet med grant och silke sömmat lärfft bäfwerskinn silfwer
spännen och knappar omkring bräddarne beprydt giordade om
median somblige med silfwer (:som doch få äro:) somblige med tenn
och mässing bälten med wedhängiande nåhlhuus, slijda, messings
wedior och ringar på sidan dragandes på fingren twå eller tre
ryska ringar af silfwer, Hufwedbonaden består af ihop rynkade
hylkor, them the med smala riggarn och silkes band af åtskillige
färgor om hufwudet till binda dermed låtandes see sin skickelighet i kläde drächt Men gud wet hwad som bor i hiertat.
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Cap. VII. Om theras näring och uppehälle.
Maten består af allahanda slags fisk, som sijk, gädda, abbor,
laka, Mört, giös etc. Itent af allahanda slags fogel såsom Swan,
giäss, tiäder, and, lohm, etc. Item allahanda willebråd, såsom
björn, bäfwer, ock utter kött, Ithem renost, reen mjölk ock Renkött, ibland hwilket när det kokas lägia de sönderklappat ock
osaltat sijkråmm hwilket de i supa i staden för såd men när
köttet är ut kokat, kastas der uti frusna kråke- eller blåbär i
staden för örter ther med then heta maten att swalka, på det
de des snarare till måltidz komma kunna, imedlertijd Maten
kokas taga de sig en lijten grundwal af torr fisk eller Reen kött
för Elden steeckt. Eller öfwer stånden Måltid bruka de i staden
för Confect, lijka såsom miöl sönder stött Furu sawa, hwar utaf
de allenast en hand full förtära der med den osaltade maten
att öfwer Såckra ock krydda Pricken består af wattn med sniö
beblandat. I staden för bröd brukas barck, Salt eller annan salt
mat, äga de intet offtare än borgaren dem besöker hwarföre är
eij under att de äro mycket lättare och durachtigare till naturen
än annatt folk som dagelig salt mat och åtskillige starka drycker
bruka.

Cap. VII1. Om theras skapnad och natur huru
the äro fatta och Inclinerade.
Hwad utsendet wid kommer så äro the som andra Menniskior af Gudi skapade, men ther uthinnan något skilliachtige
ock olijke att de äro gemenligen brun ock swart ögne swart ock
korthårige icke af naturen, lijka som håret icke skola till längden så wäxa på them som annat folck utan af seden att de
äro wahne att hålla håret af sig, högt öfwer öronen, att dett intet
må hängia them för ögonen, när de effter willdiuren iaga skole,
på dett dhe måste desto lättare wara at löpa på skidan, ock
desto färdigare att skjuta ock syffta. Hwad inclination anbelangar,
så är the sines emellan mycket kiär låtne ährlige ock sammdrächtige. Emot främmande ehrsamma godwillige, kringtalige
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lärachtige arbetsamma kyska intet tiufachtige, tienstachtige käcka
ock wija till att kiöra med Renen ock löpa på skidar, Ithem
mycket färdige ock utlärde att iaga ock fijska, gillra, ock skjuta,
så at neppast under solen bätter ock nättare skyttar finnas kunna
ock derföre mycket berömelige, men dett derhoss igen lastande
i det de äro illistige, spitz fundige, ostadige uti handel, bedrägelige, obillige ock samwetzlösse skrymtaktige, mycket dierfwa ock
framfosige jthem i ätande ock drickande glupiske ock söölachtige
hwarutinnan de mäcktige wäl med de turckiske ock Ryske
Schyter öfwer ens komma.

Cap. IX. Om theras seder och khäfsvor.
Sins emelan bruka dhe dett maneret att när dhe komma
till byss hälsa de hwar annan med kyssande men landtmannen
besynnerligen af konungens ock biskoppens medell Salutera the
ephögandes sine trummor med bögiande och nijande mötandes honom en mij1 ifrån byn med friska Renar (:som de icke
alenast molka, utan ock dija pläga:) them de en krantz af åtskilliga klädes lappar, med widhängiande små Ryska kläden på
halsen bundne hwar af när lapparne få teken att lantmannen
är nu så när kommen till byss då kommer hwar och en med
bart hufwud löpandes • i från sin kåta uth på backen ock lyffta
den främmande up i från kummerskan hwarest då den som wärden är honom emottager ock i kothan ledsagar, och till tractmente
för honom fram drager osaltat tårr sijk. Item Ren, biörn, ock
bäfwer kött för elden steekt Bern en tunga och heel kokade
foglar, Item uptijnade hiortron, dem the uti stridande bäckar eller
kalla wattukällor om. sommaren nedergräfwa och in emot
wintren them derifrån frussne uptaga, hwilka äro så friska och
wälsmakelige, som de woro nyligen upplåckade, dem de för en
synnerlig raritet, iempte lappskor och handskar landt mannen
förähra hwaremot blifwer igen antingen bröd eller brännewijn
( :hwilket man på then kalla orten inga lunda wara kan förutan:)
spenderat så att förähringarne blifwer öfwer och icke under betalte När de skulle skiutzfärdh gifftermåhl och tillfogat skada
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på theras bäfwer bruk och fiske wattn döma då går hela byen
tillsammans i landtmannens kåtha och hålla ting, besynnerligen,
då de skola bereda sig till herrans nattward, tänckiandes att
ingå en broderlig förlikning med hwar andra, kunna intet parterne the som twistige äro i theras foro, med hwar andra blifwa
förlikte så häfwes saken an för prästen att skärskådas Befinner
prästen saken wara af det wärde, att han dem intet skillja kan
utan måste Remitera till sitt rätta Forum, kan han lijkwähl med
trygt samwete för särdeles Circumstantier skull icke ifrån herrans
nattward sluta, uthan effter gord bekännelse förmanas dem uti
sann gudz frucktan med sanskyllig boot och bättring att begå
herrans högwärdige nattward all wrede haat och förföLlielse
emedlertid af hiertat bortläggia och med inbördes kärlek och
wänlighet med hwarandra umgä, till des laga dom och utslag i Saken der som wederbör, falla kan, hwilken hälsosamma
förmaning de och hörsammeligen sig till effterrättelse ställa. Probatum est. Theras qwinfolk så ogifta som gifta gå med täckt
hufw ud och äro mycket starka till naturen så att de känna
nästan ingen sweda eller wärk när de föda skola, hwilket twifwels utan förorsakas der af att de taga in de alldra fetaste och
starkaste saker såsom anten reen, biörn, eller bäfwerfett, hwilke
icke allenast styrker kroppen utan och krankhet och wärk denfrån drifwer så att dhe med en hast komma till sin förra hälsa
och krafter igen elliest äro de och mycket starka (:huru mycket
mehra männerne :) till att tåla köld, äfwen så deras späda barn,
them the nemligen mödrarne uti den alldra skarpeste winter på sina
händer uti en kall wattukiettel ståndande twätta och med linkläden
lindade uti en hänge wagga med renmossa nederbäddad, nederläggia
then the på kråpåsen under taket hängia och af och an rulla och
således det späda barnet söfwa. När de sina Renar (: hwilka äro
mycket starka till att draga och lätta till att springa så att de på en
dag för en Pulka kunna 15 eller 16 mihl wäg löpa:) snöpa skulle
krama de pungarne sönder med händerna och der det icke will
taga lag, bita de dem sönder med tänderne. Om sommaren
bo de wid sina träsk men om winteren somblige wid sina träsk
och åmunnar somblige i willan skog wid stridande bäcker och
springkällor att dem intet på dricka måtte mangell wara. Men

24

=RUS, OM THE ÖSTERBOTHIHERE LAPPAR.

2CATIL 6

på resor när de lända till den ort der de sina renar beta skola
och wattn intet är till fångs, så sättes ett stort sniöstycke på
en käpp för starka elden att smältas och rinna uti kärill eller
till att kokas och siudas uti en kiettel hwilket smakar så wäl
-Som naturliget wattn; ungdomens måst dagelig exercitium är, att
drifwa båll, skjuta med handbågar och springa till måhls.

Cap. X. Hwar utaf och hwarföre de kallas lappar.
Såsom nu lapparne äro rnehra the finske än the andre förbemälte Schytiske nationer icke allenast till orthen och naturen
utan och i åthäfworne mycket lika så äro de der hos igen till
Språk och nampnet åtskillde hwilket de hafwa fått af deras lättesta syssla och arbete som sker med lapparne att allt hwad de
sy ware sig handskar eller skoor måste det intet bestå af något
stort stycke utan wara med åtskillige små lappar insatt, eller att
det lappeska tungo måhlet måste af allahanda tungomåhl eller
språk wara lappat och samman flikat till hwilket lappande synes
wara orsaken, att the lika som willdiur uppehålla sig här och
där i skogar ther the intet komma kunna förutan andras anledning och umgänge till att weta nampn på the ting som hos
them icke wanka och likwäl mächta wäl behöfwa derföre nödges
de immitera deras språk som till dem från andra orter med
fremande kiöpmans wahror lända och handla ifrån them hwad
the med skiutande, gillrande, jagande och fiskiande, hafwa kunnat förwärfwa, wara då samma köpmän Tysk, Swänsk, Dansk,
Rysk etc. tå lärer lappen godzet effter samma nampn som sälliaren det gifwit hafwer nembna genom hwilket umgängelse så
mycket är kommit till väga att somblige lappar i Kemi lappmark
kunna nu tala perfect Ryska, somlige Swänska, men mästa dehlen
finska: detta så om hela lapska wäsendet effter den Cognition
man af trowärdige mäns berättelse lapparnas muntlige bekännelse
och egen förfarenheten inhämptat hafwer korteligen Refererat
och skrifwit af
G: I.. 11.•

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV. XVII. 7

LA"All\A
FRÅN BÖRJAN AV 1700-TALET.

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1909

•

land CARL VON LINNÉS efterlemnade papper, numera tillhörande Linnean Society i London, förvaras bl. a. en
tunn, illa medfaren, i mjuka pergamentpärmar inbunden bok i folio,
som innehåller pass ock rekommendationsskrivelser för LINA för hans
lapska resa, en del anteckningar om personer, med vilka han på
denna resa sammanträffat, ett utkast till karta över hans färd m. m.
I denna bok, som på ytterpärmen är försedd med ett signum A
ock som tydligen följt honom på den nämnda resan år 1732, 22
ligger löst inlagt ett häfte på 28 foliosidor, innehållande en rimmad
beskrivning över lapparnas liv ock sedvänjor, vilken beskrivning hår
för första gången offentliggöres.
Vid en närmare granskning av detta manuskript finner man, att
det icke är original, utan blott en kopia. Detta framgår bl. a. därav,
att de citerade lapska orden ofta ha en korrumperad form, visande, att
kopisten icke känt språket. Att själva författaren kunnat lapska,
torde emellertid vara ganska säkert. Redan den titel han givit sitt
värk, synes tyda härpå: Samin Pirra acta Utza Kirje, d. v. s. »En
liten bok om lapparna». Den egendomliga formen samin synes dock
giva vid handen, att han ej varit fullt sadelfast i språket, för så vitt
den ej kan tydas som en numera utdöd dialektal form av gen. plur.
I alla händelser har den anonyme författaren noggrant känt sitt
ämne, ock frånsett några här ock där förekommande överdrifter är
hans värk väl värt att taga vara på som ett komplement till LINNÉS
egen skildring av sin lapska resa. Att dömma av de lapska ordens
form hör beskrivningen hemma i Lule lappmark. Den är skriven efter år 1723, vilket årtal omnämnes på ett ställe i densamma, ock då man vål med skål kan antaga, att LINNÉ erhållit den
på sin lapska resa, bör den också vara skriven före år 1732 eller
senast detta år.
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Författarens namn har icke kunnat utspanas. I de ovannämnda
reseanteckningarna omtalar visserligen LINNÉ alla de ståndspersoner,
Med vilka han kom i beröring på sin resa, hur de tagit emot honom,
vad de skänkt honom o. s. v., men ingenstädes nämnes detta manuskript. Den ende av de omtalade personerna, som med skäl skulle
kunna misstänkas vara dess författare, är pastorn i Kvikkjokk PER
AISTADIUS, om vilken han yttrar sig på följande sätt: »Past: Hr :
PETR. ALSTADIUS i Hyttan [. Kvikkjokk]. Vir sincerus, antiqva
fide, adversis fortunm eireumstantiis vexa tur, senex licet 50genarius.
skänkte mig 2:ne par lappska tiengor. accomoderade mig uti 3
dygn. gaf mig rnattsäk upp och neder. Skänkte mig ett lappbälte
med des behör. priset 2 dir kpm». Enligt I. GRAPES Minne af
Presterskapet i Lappnzarks-Församlingarne inom Hernösands Stift ,
Umeå 1853, s. 61 var ALSTADIUS född i Refsund i Jämtland 1679,
blev student 1699, skohnästare i Lule stad 1708 ock pastor i Kvikkjokk 1710; död därstädes den 24 febr. 1740. Genom kungl. brev
den 21 april 1721 anbefalldes konsistoriet i Hernösand att hava honom i åtanke för befordran nedåt landet, »emedan han i 12 års tid
i Lappmarken uthärdat ock haver ett gott lovord ock vittnesbörd om
skicklighet i lärdom ock leverne». De citat från lärda värk, som
på ett ställe i beskrivningen förekomma, tala dock kanske emot antagandet, att densamma blivit författad av A LSTADIUS, hos vilken en
sådan lärdom möjligen vore litet påfallande.
De i manuskriptet åberopade sju bilderna av diverse föremål
ha icke blivit reproducerade av avskrivaren.
Till herr professor THORE FRIES, som för mig påpekat tillvaron
av denna rimkrönika ock förmedlat utlånandet av manuskriptet från
Linnean Society, framför jag härmed min vördsamma tacksägelse.
Uppsala i juni 1909.
K. B. -WIKLUND.

Samin Pirra
acta
Utz a Kiri e.
Thet år en
Kort beskrifning, om Lappläudernes Cfudztienst, Frierie, gifftermåhl,
Bröllopssed, Klädedräckt, åketyg för Renarne, oeconomie,
diur fång, Fogel- och Fiskefänge, samt theras
barns födelse och vpfostran, i pennan
fattat a N: N.

L. Benev
Gunstige läsare! Tänk ei om mitt arbete illa,
Lät wälmenande mitt thitt illa dömmande stilla.
Jag här skrifwer helt kort, om Lapparnes lefnad och seder,
Thet icke Zirligit är, wrsäcktadt gunstigt jag beder.
Hur the nu tiena sin gud, samt huru the fria och gifftas,
Hur som kläder och dräckt bland Lapparne aldrig omskifftas,
Hur som Lappen sin Ren tu l åkande hastigt bespänder,
Samt kring brantar och fiel båd' långt och wida kringränner.
Huru han foglar och diur samt fiskarna wet tu l at fånga,
Skiötit tul sådant sitt wärf han reserne giöra måst långa.
Huru som Lapperskan barn i skoug och kiölden framföder,
Med hwad mera som här thet rena papperet öder;
Thet altsam mans är s'ant, thet kan jag trygglig betyga;
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Jag ock rättadt ej har mig effter de ryckten som flyga;
Men dels erfarit sielf, dels af trowärdige hämtat,
Hwad the ock för mig ha sagt, wet jag at de icke skämtat.

Mera skal följa här näst om thetta gunstigt antages,
Så om Trummorne som hur the til spådom tillages
Icke at lära then Konst hwari the förr farit wille
Sådane diefwulens wärck slätt ingen Christen man gille;
Men blott wisa hwad ondt then lede frestaren skifftadt,
At med sitt onda han fått the arme Lapparne gifftadt.
Thomas von Westen han har, therom tnäst kunniger blifm it,
När han i halfft annat åhr på fiellen tiden fördrifwit,
Thetta folck arma til hielp, som frestaren fängzlade hadde;
Men then nitiske man til Christna Församlingen lade.
Gunstige läsare lef i alskiöns lycka och trefnad,
Drag och medymkan med Lappländarnes vsleste lefnad.

N. N.

Vppå the Nordske fiel et folck at wistas wågar,
Ifwars första härkomst än wäl mången träget frågar,
The på sitt egit språk sig Sami kalla må
Som Samoitens namn nog synes stödja på.
Men sådan mening jag ei hinner nog bestyrcka
Mit vpsåt endast är, at wälment här med yrka
Thet de som mer förmå sig wille wårda om
Rät grundlig leta vt hwar från thet folck först korn.
The städse bo i Kiäll* så winter som ock sommar
Så jemwäl höst och wår, och när man til thern kommer,
Af walmar eller hurst** the sina Kojor t ha
Them the hwart hän de ock bortflytta med sig ta.
Ett sådant Kiäll thet är hans Kiök hans sofwekamrnar,
Hans sal hans lusthus ther han med sin qwinna glammar,
Ej är det eller fylt, med stolar, bänk, ell' bord,
Disk, säng och säte har han alt af bara jord.
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Allenast granrijs är hwarmed han jorden täcker,
Förrän sin trötta kropp til sömnen han vträcker
Af renshud han therpå en bädd sen breder ut
Och hwilar sött fast han ej har nån linne klut.

Anmärkning.
* Kiäll, thesse äro allenast af Hurst eller walmar them
Lappen med sig förer när han flytter ifrån det ena stället til det
andra, så giorda, at så snart Lappen finner bet för sina renar,
och tänker slå sitt läger, kan ock thetta sitt medförde hus på
1/4 timas tijd vpsättia:, Ty först reser han vpp några stänger,
hwilcka läggas krokwis tilsarumans ofwantil, sedan lägges andra
smärre stänger med öfre spetzarne på de först vpsatte, så at
denne resning blir någorlunda rund, tå kastas sielfwa wäfwen,
eller hurst eller wttlmar ther ofwanpå, hwilken med serskilt ther
tu giorda nålar af horn sammansättes, och afgifwer sådant vtseende som bifogade Figur eller afritning vtwisar. Fig: 1. Ther
mitt in vti hafwer Lappen sin eldstad, dock icke någon ringaste
mur eller teckn ytan röken går vp igenom then öppning, som
blifwer på tiellet ther stängerne ofwantil går i kors. Om Sommartiden lägges ett hwarf grå-sten kring om eldstaden och granrijs rundt omkring tiellet innan tu, äfwen så om wintren, men
först skiöfflar Lappen bort snöen något när jorden, och så lägges
granriset eller annat ris, som lägenheten tilsäger. Härwid är
ock at märcka, thet, änskiönt Lapparne i vpbördz böckerne finnas
skrefne 70 a 80 mindre eller mera till wissa byär, bb the dock
aldrig öfwer 2 eller 3 tiellag tilsammans, effter som beten gifwes för theras Rendiur, så at then ena bymannen ibland icke
wet hwar then andra bor, om thet bo kallas kan: och tör en
sådan by eller läge vnder tiden sträcka sig til 70 a 80 mihl om
ej mer i omkretzen.
** Ilurst är et slagz wäf som föres ifrån Ryska gräntzen,
fyrskäfftigt, och något tiockare än buldan, dock brukas mästedels
walmar tu tiellen.
Koja eller Kota, heter på Lapska språket ofwannämde tiell.

Om Lapparnas Gudztienst.
Ett hednisk mörker har tilförene betagit,
Thet folck, som bodt i nord, från sanna guden dragit,
Så at the hafwa gått til stenar, stock och trä,
Afgudom offrat och för Baal bögt sin knä.
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Men gudi lof, nu är, thet mörckret helt förswunnit,
Gudz rena lära har och tu l lappmarcken hunnit
At man med glädje kan sig fägna thervtaf
Gudz ande bor i nord, stort är gudz nådes haf.
Thet Consistoriurn som Hern'sands Stiftet pryder,
Och närmst tu l Nordens Pohl med Herrans Präster lyder
Thet förer i Sigill en aqvilone troo Zach: 6: v. 8.
Hwad är thet annat än gudz ande wil ther boo.
Och änskiönt lapparna vti sin willo swefde
En rund tid efter åt det Luthers lära qwäde,
Alt hednisk mörcker som i Swerige gick i swang
Anammade the likwäl the gudz ordz liufwa klang.
När Gustav Adolphs bud then store kungz i Norden,
Til Lappland komne ä' och ther kundbare Ården,
Sen hafwa the och lydt drottning Christince lag,
Samt Swea kröntes råd alt intil thenna dag.
Wår allernådigste kung Friederich then förste,
Har lagt sig winning om med åhåga then störste
Hur de än widare förkofrade må bli,
Och af sin egne barn gudztienst förrättas si.
Ty honom hafwer täcks allrnådigst så befalla,
At Scholor bygde ä' uti Lappmarcker alla,
Ther som nu theras barn sig daglig öfwa få,
Vti gudz ord och alt hwad nyttigt wara må.
Ja honom nådigt täcks, ei torftig lön allena
Scha-mestarne bestå, som härwid bra tiena,
Men ock af lika nåd Lappbarnen åhrligen
Förordnad vnderhåld, bese Förordningen. t
En obeskriflig nåd emot de lappar arma,
At öfwer theras barn sig nådigst så förbarma.
Ty sådant fattigt folck ei sielfwa de förmått
Sin barn til Scholor få, men vti mörckret gått.
Emedan the så långt från annat folck är skilda,
Och Femti sexti mihl de genom skougar wilda,
Ja en del mera ock tul theras kyrckjor ha,
Tidt knappast dem en gång om åhret hinna dra.
När the med kiöpenskap sin åhre-marcknad giöra
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Tå sku' på några dar them Prästerna förhöra
Som långt ej wil förslå, ty när de skiljas sen'
Kan Prästen åhret kring som nogast träffa en
Af them som wistas längst, från kyrckian ibland fiellen,
Och ther månadelig omwäxla wåningzställen
Ty Lappen sällan bor på ett rum veckor tre
Ta mindre och ibland som beten wil sig te.
Men nu har Friederichs nåd then armod welat bota,
Och vnderwisande i Christendomen fota,
Ibland then arma hop; ty som förmäles här
I hwarje Lappmarck ju en Schola bygder är.
Så at vr wägen ä' nu alla the förhinder,
Som them förr want mot, thet makelig förswinner,
Jag menar fattigdom och Scholce wägen lång,
När Friederich nådigst sielf vphåller barnen mång.
Dock är thet önskan wärdt, at the som vpsicht flafwa,
Thet klinga bud och bref, må effterlef was, grafwa
Them ej i glömsko ned, men bruka högsta flit,
Befrämja Herrans wärck och öfwerhetens nit.
NB: t Kong]. Ilaijtz nådige förordning om Lapparnes flitigare vnderwisande i Christendomen och Scholars inrättande theri
orten, gifwen i Stockholm i Råd Carnmaren d. 3 Oci: 1723. § 5.

Om Lapparnes Frierie, Gifftermåhl och
Bröloppssed.
The Lappars frieri' mig hogas at beskrifwa,
Och hur sitt gifftermåhl med brölopps sed de drifwa.
Ei olikt Turchiskt sätt (A) sig hustrur winna de
Om de man rijkedom ha öfwerflödigt gie.
Ty Fadren söker hälst, at winna rijkedomar;
Ser eij så noga tul hur' dottrens wälfärd blommar.
Thes rijkedom består i silf' och Rendiur mäst
Ty måst den punga vt som' dottren wil ha fäst.
Ei wåge fattig dräng (b) then rijkes dotter gillja,
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Ej fattig piga må sig rikan man inbilla;
Ty ware piga, dräng så god the nån'tid må,
Om de man arma ä' tå måste the dock stå,
Vtom the rijkas tahl. Skall drängen dottren winna,
}Ian hos Föräldrar måst med Rhutta sig infinna (c)
Ty wil i korthet jag the rijkas frieri
Samt theras gifftermåhl och Brölopps sed besi.
När Lappen för sin Son, ell' näst förbundne frände
Som far och Morlös är sin hog at fria wänner
Tå sammankallar han vtaf sin närmsta slächt
En tämlig hoper och begifwer sig tu l dräckt.
Sen han först bränwin kiöpt, som menas jaord giöra,
Tå wäljes bönman vt, then bäst kan talet föra:
Han Sögno divi (d) nämns på thes egit språk
För friar' följet han som förman håller stråk.
När the tå komma fram dit ndita (e) har sitt wiste
Näst helsning Brännewin ther intet måste brista,
Dock den som bönman är, han måste tala om
Thet ärende, hwarför, then hela flåcken kom.
Jmedlertid då får dän Friaren Låtz wara
J kåtan (f) eij gå in män ute wänta swaras.
Dän Flicka som begiärss när saken hon förstår,
At skiöta Renar all till andra kåtor går.
J sådan skicklighet de mäd sitt wärf fortfara,
Then dyra skattad konst, sitt Bränwijn icke spara.
Thet är som förr blef sagt thes hopp at winna ja
Blir då af intet smakt, då må de korgen ta.
Män tages friarn' an, the straxt begynna sluta
Om Rhuta, och hur stor dän blifwa skall då pruta
När de här om förliktz bärs alt i kåtan inn,
Ther af så Far som Mor tar hwar halfparten sin
Thå kallas dåttern inn (g) at äfwenledz tilldelas
The skäncker henne bör, tror höflighet eij felas
På deras sätt och wijs; ty af Brudgummens Mor
All närmste Qwinnosläkt, för Bruden wördnad stor;
Som henne gifwer hwad Brudgummen har beslutit,
Och eij bland Rhuta är begripit ell' inslutit, (h)
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Beståendes mäst i en wacker Sölfwerring
Och Maljor (i) några par ell' någon annan ting,
Som han förmögen är nu mindre stundom mera.
När Modren detta har till Bruden Lefwerera
Thå får Brudgummen Lof i 'Utan at ingå
Män sittia still och tyst, hans plikt där wara må.
Till thess de supit om, the unga mäd the gamla
Och trägit kyssande samt famntag börja samla,
Mäd böner på sitt sätt, om lycka utaf Gud,
Till dätta gifftermål, för Brudgum och för Brud.
När Fästningen nu är på sådant sätt fullbordat,
Den Ruta fullelig i bäste motto ordast,
Och hela Frierit nått' önskeligit slut,
Brudgummens hela släkt då går uhr kåtan ut,
Till sine ackior (k) och därutur at vpleta
Allhanda slag tårr mat, och Rene ostar feta,
Rensgrädda tårkader i Blåsor, spiket kiött,
Samt frusen Rensrniölck och Rensmiölk mäd lingon
stött;
Med mera hwad som hälst och bäst the kunna hafwa,
Till kåtan the ther med thå i full alfwar trafwa,
Ther thenna mat förtros åt then bestälte wärd
Som Pebmo Skickar (1) näms och är af them nog ärd.•
Han tager alt emot, och skickelig utbreder,
På the för Giästerna (//) ther till framlagda klädher:
Skiär thet alt styckewis, på theras egitt sätt
Och lägger sen omkring till alla af hwar rätt.
Här wid till märkia är, blir Friaren wäl kiäuder
Straxt skickar Fadren (m) till all brudens släkt och fränder,
Och låter hämta them till thenna handel ny,
Skiönt the för tiden thå eij bo i samma by (n).
När thesse kommit ha, the alla sig tå sättia,
Så mycket rymmas kan i kåtan och sig mätta;
Män Legfolk, fattige som eij fådt inne rum,
Få lika fult sin del, kring kåtan runder om,
Vtaf matskickaren, som på sitt wijs låtz wara
Beskäftig tämmelig, och ingen flit will spara
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Att hwar må få sin dehl; ty thet skull' bli hans skam,
Om någon klagande sig eij fådt komma fram.
När måltiden är all då börjas åter supa,
Till någon utaf thern begynner på at stupa,
Och trycka contrafaits uti then hwita sniön
Tå får Fästmannen för tystlåtighet, sin lön.
Ty thenna natten får han hos sin Näita ligga;
Men sedan fåfängt är för honom där om tigga;
Ty förän wigslen skiedt, må han eij binda till
Mer än then enda natt ja om och Fadren will,
Thes dåtter hos sig envar ännu ett åk skall dröja,
Som brölloppet har stådt måst mången sig benöja
Och wänta till filen tid Föräldrarne utsatt,
Sen tager han med frögd sin uxa nissum fatt (o)
Wid theras Bröllopp är fast mindre fiäs att finna
Allenast har man här i korthet at påminna
Thet the till kyrkio gå och sammanfogas ther
Mäd sådan ceremon som almänt ordnad är.
När that förrättadt är och the till kåtan hinna
Brudfolketz wänner där Allsammans sig infinna
At önska lycka till et nöysamt Giftermål,
Och dricka så där på båd' brudz och Brudgums skål.
Thet händer och ibland, at släckten them förähra
Hwad the ha förråd till, och theras wilkor bära
Sen skiljas the så åt; först the som långång ha,
Och the som närmare bo, brudfolckz följe ta.
Så har man kortelig om frieriet skrifwit
Och hördt hurledes ja till Friaren blir gifwit
Samt annan bröllopssed, nu man oss nämna må
När Friarn korgen får hurledz då plägar gå.
J fall att Ja eij sägz: om Far och Mor the smakat
,
Af Friarns Brännewijn, då blir och eij försakat,
Om the i förråd ha, slik högt wärderad drijek,
At uti samma stund betala then till prick.
Men har at brista sig ders fatbur welat börja
Thå måste Friaren sig och thess följe nöja
J andra waror at betalning therför få
Wårt friar Sälskap sen mäd kalfskin resa må.

XVII. 7

FRIERI, BRÖLLOP.

13

bese Dryselii L21710 Turcicce cap. 8 p. 491. M. Caspar
Maurers Turchiske Chrön. IX cup: d:o Johan Sommers Landund wasser reise pag. 83.
mäd dräng förstås icke så just then som tienar utan
thet tages här och för en ogift mans Person.
Rhuta betyder egenteligen på lappska språket egendom
af Silfwer till någon ötnnighet, 'nen varder dock aldramäst brukat
at uti ett kort begrepp nämna the varor, livar mäd lappen kiöper
sig hustru af hennes föräldrar, så at han eij får hustru förrän han
henne genom Rhuta sig tillhandlat hafwer, just så mycket som
hennes föräldrar åstunda och filen tillkommande hustrun är riker
till, at hafwa mäd i hemfölgd ur sine föräldrars bo stundom 10 a
15, äro föräldrarne rätt rike 20, 30 a 40 Pecki hwilket uttålkas på
Swänske, Stycke, och räcknas sålunda. En Norsk ratie eller Rya
räknas för et Pecki eller Stycke en kiorttel för ett Stycke en Silfwerskied för ett st. en 5. Rikzdaler för ett st. ett Silfwerbälte förgylt eller oförgylt ett st. ett Silfwerstop eller lång Remmare !Ad
sina fötter under och Löfbiälror ikring för ett st: 6 par Silfwer
Maljor förgylte eller oförgylte för ett stycke NB: Se härnedan
före /itt. i anmärkningen öfwer Maljor En Ny klädeskiortel för
et stycke en braf kiörren för ett st: N13:
' En kiörren kostar 4 a
5 Rikzdaler men en Lass Ren allenast en Rikzdaler dock är at
märka at de gifwa 2 eller flera st. af et slag af ofwan tecknade
Pärsedlar på thet the den åstundande Summan kunna fullgiöra,
denna Rhutct är så oumgängelig ibland Lapparne at ho dän eij
kan ärlägga må eij häller wänta blifw a gift.
Sogno åivi: Hufwud eller Förman för Friareföljet.
Näita heter på Lappska språket Flicka eller dotter.
Kåta eller tiell.
dottren må eij understå sig, at neka sedan Föräldrarne
gifwit sitt samtycke, hon må hafwa tycke för Friaren eller ei.
(11) icke heller får hon det ringaste af Rhuttct, utan thet
behåller Fadren och Modren, allenast det får hon som brudgummen eller friaren henne serskilt förärer.
(I) Malljor äro krusade spennen af silfwer så wäl förgylta
som oförgylta, såsom och af ten tu l wardagzbruk.
Ackior bruka Lapparna i stället för slädar, äro apetzige
fram åt såsom båtar, sammanfogade allenast med en rneda eller
'så kallad kiöl, en sådan Ackia kallas och på Lapska Keris, eljest
nämnes then ock Kumiska och Pulka.
Pebmo Skickar kallas then, som skiär och lägger före
maten utaf Pebino mat och Skickar, Skickare.
(Il) Giästar kallas wid thetta tilfället, både bruden eller
fästmön och hennes Föräldrar, änskiönt de äro i sin egen kula
stadde, på Lapperska qvasi giäst.
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(31) nembligen brudens Fader.
(N) Effter Lapparnes sätt och språk kallas och det för Sita
eller by, ther 3 å 4 kåtalag vistas, änskiönt hela by-en, som ofwan för mält är, icke är på et ställe ytan widt omkring spridd.
(0) Utza nissuna ung hustru.
(P) Thet händer -wäl sällan, at brudens föräldrar hafwa bränwin i förråd, med mindre friaren sig infinner wid marknadz
tijden, eller ock han låter något förut om sina tankar förliuda,
så at de kunna hafwa råderum, innan han kommer, at skaffa sig;
ty elliest wet Lappen hela åhret omkring och emellan marcknaderne intet af bränwin, men wid eller til friaren förskaffa de
sig om någonsin möjeligit är.

Om Lapparnes Klädedräckt.

Man må wäl vndra på, hur' lappen sig kan härja,
Vti then starcka kiöld och ifrån frysa wärja,
Hälst han med öppen barm och intet linnetyg,
Ja ytan strumpor måst förrätta resor dryg.
Hans hufwud bona är en liten tun Pittnilka (a)
Hans hustru och ei har af linne någon hilka (b)
Omkring sitt hufwud, men allenast som des man,
Dock niallmifatti (c) tu l med tenstnit änne span (d)
Näst kroppen de ett plagg som kiortel kallas bära,
Så man som qwinno-kiön; dock måste man här lära
Then skildnat giöra, at en qwinna wintertid
Drar len röd-kalfskinspels (e) men sommaren så blid,
Kiör Lappskan vr slikt skin, at vti waltuar krypa,
Och när vr lufftens hwalf begynner regn at drypa
Måst hon med snödpäls (f) fram och Lappen äfwen så
Om de för regn och skur ska fri och torra gå.
Man har nu litet nämt then mäste dräckt de föra,
Ty måst man widare then samma ännu röra,
Wid byxorne som bruks af qwinna som af man
Och Bousa (g) kallas må, man äfwen finna kan,
Hur strumporne (:om man them såledz kunde kalla:)
Beständigt ner om knä i samma stycke falla,
Til fotaristen, men båd blad och tåar all
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The bära sutz i skon fast wintren wor så kall
Att mången skulle tro omöjeligt måtte wara,
För någor menniskia så bar i kiölden fara,
Läll wågar Lappen vt med Pillsa mudda på (II)
Dem likwäl på kort stund, så hwiter blifwa må
Af kiöld och renens and' at ho som förr ej skådat
Slickt af inbilningen kund blifwa öfwerrådat
Thet Ren, Lapp, Ackja de woro bara snö,
Dock renens tunga är så röd som heter glöd.
Men sOmmartid och när de skola klädt sig granna,
Tå måste walmar skin bak kåta dören stanna
Tå theras kläskiorl på med sölfwer malljer i
Til färgen röd ell' blå, ja grön får man och si.
Then kiortel är så gjord kring halsen och i barmen
Ja äfwen när omkring och likledz fram på armen
Han mästdels stickat är, med trå ell' yllet garn,
Så brukar gubben grå, så kiäring så och barn.
Til sådan prydnadz skrud de strumpor vtaf kläde
Antingen rödt ell' blådt ell' grönt på föttren träda,
Tro Lappskan tycks tå gran och nätt om sina ben
Med band af mångfald färg beblandade med ten. (ii?
Om wintren dra de skor af rena härner giorde, (L)
Eli' och af benlingar (M) på deras sätt wäl smorde,
Men sommartid tå ha de dem af barkad lär,
Som vtaf kiöpman sin sig lappen handla plä.
The vnga pigor och hustruerna nygifta,
De sina hufwud hår i twenne lockar skifta,
Som ifrån örorne hopflätte hänga ned
Inwecklade med band; ty så är theras sed.
Och hwad hos detta folck mäst är tul at berömma
Är det at all sin tid de äro mycket ömma,
Om sina Fäders dräckt och hålla den för god
Men taga aldrig an ett nytt antagit mod.
Sidst wil . jag theras dräckt med bälte nu onigiorda
Hwad bälten brukas af med rader få omorda
De som förtnögne ä' af silfwer äga dem (N)
Fast de them kosta skull Riksdahler 20 film.
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Dock pläga the them ej i wardagzwisten draga
Men vtaf samma slag de låta sig behaga
Och med de fattiga dem bruka vtaf ten
Som sielfwe de förstå at giöra ytan men.
Ty när han för til ten sig af sin kiöpman prutar
Han sedan snält deraf til bälte sammangiuter
En hop med schlöpfer (0) dem han ihopfoga vpet
Och en thertil giord rem (:med stor behändighet:)
Af twenne fingers bred med ben pryl genomränder,
På bägge kantarne emellan bägge ändar,
Thet ser ei annars ut än sammangutit alt
Han wördar thet dock mer, än nån' tid Jaspis galdt.
På thessa bälten the twå pungar mästdels bära,
Så snart de kunna gå de slikt af modren lära
Then ena är med teen borderad utan på
Hwari hon eldtyg sitt (p) och tobak lägga må;
Then andre är af sämsk i then han lägger skieden,
Som giorder är af horn ibland af biörke wriden (q)
Dock hafwa rike ock af silfwer skied ibland
Men brukas läll' allmänt ei i thet Lapske land.
Bred wid the pungarna och Unges knifwe-sliden
en den broderade mästdels på högra sidan
Men Lapperskan hon drar wäl större brask (r) ännu
Knifslidar pungar och nåhlhus med ringar sju,
Ja ännu sju thertil, at när hon råkar springa,
Som biellror detta brask hör han hos henne klinga,
Så länge hon slikt bär är ei god skiäla bo
Men drängen låta måst til annan gång bero.

Pittnilika är en liten myssa som Lapparne bruka och
räcka allenast neder til öronen, men ther ofwan på sätter han
ett löst bräinm af björn- eller hundskin, när han reser om
wintertiden.
Häcka, et slagz qwinno hufwud bonad.
Niallmifatti är gjord af kläde som en stor kraga, den
går op om öronen bak på bUfwudet, men framdelen allenast op
til hakan, sielfwa kragen är wid nedan til, och räcker neder på
halfwa armarna, bindes sedan med band tilsammans vnder armarna.
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änne span är et pannstycke med 2 twerfingers ten bro-

derie i kanterna.
Rödkalfskinspelsar, äro giorde af renkalfskin, som ännu
intet blifwit så fullhårige at de kunna dåga tu muddar, och är
at merka, at de wända håret in åt kroppen, men på muddarne
wändes det ut.
Snödpäls kallas en utsliten lappmudd, af hwilken alt
håret bortgånget eller bortnött är, den de bruka sommartiden
afstänga regnet med, som och af thes första beredning håller sig
lika mjuk; om han ock blef we aldrig så wåt, allenast sedan den
blefwet torr gnugges wäl emellan händerna.
Bousa pronuntieras såsom ett lindrigt p. ifrån knä af
samma byxor går walmaret, om det är sommartid, alt i ett stycke
ända neder til fotristen, men är det wintertid, så äro byxorne
gjorde af giet, bock eller kalfskin, och der nedan före af renbenlingar; dock sammansydde med then öfre delen, ei heller
woro de med them conserverade i then diupa snöen hwarest
ingen wäg.
Pälsa mudda, äro sådane muddar, som vndertiden föras
ifrån Lapp[marken] til andra orter, til Salu; dock äro de, som
Lappen och hans folck sielfwa bruka, och kallas Araker, tjockhårigare och gröfware än the som säljas, men ock ther hos dubbelt warmare. På thesse muddar wändes håret vt til en skilnat
ifrån Rödkalfskinspälsarne på hwilka, som ofwan förmält är, håret
wändes in, och äro ej heller så swarta til färgen som Pillsa
mucldarne, hwilket äfwen af namnet Rödkalfskin skönjas kan.
Malljor äro både af silfwer så wäl förgylte som oförgylte, såsom ock til hwardagzbruk af ten och krusade, til utseende rnästedels som hös stående Figur: Sittia på både sidor
om öppningen på kiortelen i rad vtföre barmen wid pass 11/2
qvarters längd, eller litet längre; sedan är kiortelen hel ända
vtföre som en skjorta, allenast kragen kring om halsen är stickad med ten en twerhand bredt, elliest bruka the och lösa kragar, hwarpå sådane Mayor sättias och bäras, näst til kiortelen
inom kroppen på halsen.
Banden äro af många slagz färgat vlgarn, sammanflättade, således at hwar färg för sig serskilt räcker ett qvarter
til Ex. rödt 1 qvarter, blådt 1 qvarter och så widare så många
färgor de hafwa, tils bandet blifwer lagom långt, alt med tentråd
emellan.
Rens härna, härmed förstås den huden som går ifrån
öronen och hornen fram öfwer nosan på renen och är det tiockaste af hans skin, thet brukar Lappen til bottn vnder foten,
men ofwan på har han af benlingar.
Sv. landsm. XV.11. 7.

2
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(111) Renbenlingur, kallas skinet som sträcker sig ofWan om
knä och när til klöfwen på renen, af desse benlingar giöres 'nästedels skor åt qwinfolcken och kallas nutaker.
(N) Bälten äro åtskilligt giorde effter gamla modet somlige
med drifwet arbete, somlige med stickat arbete, en del säte.
På the drefne eller vtstuckne äro figurer, af renar, Biörnar etc.
hwart stycke vngefär 1 R wickt, så giorde, at de trädas på en
bred rem wid hwilcka fästes en kädja af silfvver, som hänger
vtför, och' åter går vp tilbakars, til den krog hwarmed bältet
sammanspännes om lifwet, en del sådana silfwer bälten äro och
vpträdde på rödt sammet.
, (0) Schlöpferna äro flate och wid pass en tum brede hwardera ibland ock litet bredare, på hvvarje ända är en nagel af
det gutna tenet som sättes genom the ther til med benprylar på
remkanterne giorde holen, och nådas sedan fast, på indre sidan
af remmen, sådane bruka fattige och rijke.
Thesse pungar bäras frain på wid sammanfästningen af
bältet, och thervti förwarar Lappen tobak, sked, penningar och
eldtyg, men ibland och när det är starkt vrwäder eller regn,
giömmer han eldtygen i barmen, at det ther ifrån wätska bättre
må förwaras.
Vrid, är en wäxt på somlige biörkar, lika som Masur
wriden, hwar af den ock fått det namnet vvrid; theraf giör
I4appen både skiedar, skålar och slefwar.
Brask kallas alt det Lapskan bär på sitt bälte, nålhus,
knif, pungar, ringar, kiäddjor, allehanda biäfs.

Om åke tyg som åt renarne brukas.
När Lappen Renen sin för ackian wil spänna,
Och vppå fiellan snällt med honom sedan ränna
Tå är hans åketyg i största [hast] tillredd
Thormod han fordras kan i hast nog widt och bredt.
Eij rätt berättat är hwad the om Renar skrifwa
Som tro at på ett dygn de femthi mihl sku. drifwa;
Nog är det sant och wist, at renen är rätt snäll,
Men femti mihl förmår han ei om dygnet läll.
Thet högsta Lappen kan i timman åka hinna,
Är 2 och högst 3 mihl, om han wil nytto finna,
Af renen nån'tid mer; men har han wägen lång,
Tro säkert han tå wet, at skona ren för språng.
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Ja kiör i timmar 2 han med en Ren sex mihler,
Ren ingalunda tå, sen skienar eller ilar;
Men nöjer sig wähl åt om han kan hwila nå,
Och måste Däf war par til wederqweckning få.
Ej någon må häraf sig then vträckning giöra,
Skiönt Lappen mihlar Sex på timmar twå kund kiörai
At renen höllo det vt, hela dygnet kring;
Neij intet timar sex; men helt omöjelig ting.
Thet drygaste en Lapp vppå en dag kan kiöra
Och ej ombyte ha, skal man rätt sällan höra,
Gå öfwer tijo mihl. Den renen ingalund
För ackian sen må bli' satt om en tider rund.
Man nämde åketyg; ty wil man det beskrifwa,
Och thet med sina namn på Lappska språket gifwa.
Först tages Hercki (A) fram vr Kiekaren (B) med hast
Och Wuojemlabki (C) binds omkring hans hufwud
fast.
Så lages Keris (D) tu, med Suidni (E) kiettil yxa,
Då ser man Lappen snålt fil. denna resan byxa
På Renen _Kieset (F) lägges wid Wuottareipi (G) först,
Det är i Jåckan (H) satt, som [det] kan lämpas bäst.
När al ting är tilredz, tå Lappen Såbba (I) tager,
Och vppå resan vt ifrån sin koja drager
Lätt kiörare han tå på Swänska kallad är;
Men flyttiande han sig och annars skicka plär.
Det är tilförne nämt, at Lappen sällan trifwes
På et rum längre, än, der bet för renen gifwes,
När beten ändad är, tå flytter han sitt bo,
Och såledz har han ei nån' rätt beständig ro.
När han så flyttia skall med tiensthion, barn och qwinna,
Sin Renmackt (K) söker han tå mästdels sammanbinda,
Men är han rijker nog, hans boskap wäl tul pass,
Så mycket som behöfs, tå spännes för hans lass.
Thor i han har sitt tiäll, sin kost och dylikt mera,
Dock måste man förstå det förs på lassen flera;
The andre Renar, som från lassen fria bli,
Man lösa tålwa (L) får wid slik boflyttning si.
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Til några hundrade, som husbonden är rijker
Rätt nöjsamt är at se en ren om annan fiker,
Kiör renar som ei sättz för Lassen någon tid
Der winna prisen mäst för andra i den strid.

(A) Hercki kallas på Lappska oxren, men Raidio Hercki
lassren, och Wuojem Hercki kiörren, denna senare sättes sällan
eller aldrig för något lass; ty theraf blifwer han förtyngder och
ei så snäll at löpa sedan som förr: man kan se dess skapnad af
bifogade figur N. 2.
(B) Riekar, kallas den widd eller kretz hwar innom renamne hålla sig rundt omkring kåtan, och finnes widlöfftigare
omförmält här nedan före, vnder Lapparnes så titulerade oeconomie.
Wuojemlabeki, kallas på Lappska kiörtömen, men Raidiolabcki är den törnen, hwarmed then ena renen bindes fast i
Ackian eller lasset effter den andra tu 10. 20 å 30 st: som lassen äro många tu.

Keris, Ackia, eller Kumiscka, se anmärckningarne vnder Lapparnes frierier, gifftermåhl och Bröloppssed.
Suidni, är ett slagz landz hö som lappen brukar i sina
skor, ty ofwanföre, om Lapparnes klädedräkt är förmält, at Lapparne aldrig hafwa strumpor, ytan bara foten sätties i skoen,
och therföre måste Lappen hafwa detta Suidni, at ombyta tort,
när det han förr hafft i skon af hwarje händelse blifwit wått,
elliest skulle han intet kunna begå sig i den starcka kiölden.
Detta Kabmoka Suidni eller skohö, är så lent som v11 och har
en starck warma med sig, som jag och flere andra den orten
genomresande erfarit.
Kieset, kallas oket, som renen drager med och är mäst
brukeligit af renbenlingar, en twerhand eller litet bredare, mitt
ofwan på halsen, med en knapp i h wardera ändan: kring om
thesse knappar smöjes
Wuottareipi, som är af smordt läder och måste wara
wäl mjukt, at thet intet skadar renens ben; ty öfwer halsen eller ther det widtecknat t med förenämde knappar fast sättes
går det emellan renens ben bakåt, tul
Iåckan som sitter fast i Ackie snytet, och är antingen
af hampa eller läder ongefähr en 1/ 2 aln lång: hwar wid är ock
at märcka det Iåckan är dubbel, är hon af hampa, så är bägge
ändarne hopspetzade; Men om hon är af läder, tå äro the ihopsydde. Denna Iåcka trädes dubbel igenom det dertil, vti Ackie
snytet gjorde holet, och så spännes Wuottareipi fast vti öglorne,
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som blifwa på hwardera sidan af denna _Meka, med en krok af
horn eller trä, och kallas Wuottareipi puollo.
(1) Såbba, det är Lappens kiäpp, then han brukar dels at
wickla kiörtömen omkring, på det han må gifwa renen starekare slag när han wil honom forcera, dels at hålla Ackian tillbaka med när det bär vtföre fiell eller branta backar; ty elliest
skulle Ackian slå bakbenen af renen, som det offta händt, Renar therigenom blifwit förderfwade, at Ackian slagit bakbenen
af dem etc.
Renmackt, kallas en hop renar. Nu är den ena Lappen rikare än den andra på denna boskap. De som hafwa få
renar behöfwa dem alla, när de boflytta, för sina lass; Men d&
rijka hafwa wäl 2 a 300 ja ock flera Renar, som löpa lösa, utom
dem hwilka gå för Lassen. Härwid förekommer en tnärckwärdig
ting; en Lapp som den ena dagen hafwer 100, ja mången ock
öfwer tusende renar, kan dagen effter icke äga en, orsaken är,
at ingen boskap är hastigare störtning vnderkastad, som jag wet,
än Renar; ty när störtningen påkommer dem stadnar det intet
med 10, 20 eller 100:de, ytan som man hafft exempel på, at
hela renmackten, om den ock bestått af några 100, eller til 1,000,
innom en timma eller twå störtat. Wore renarne nu sådan brå
störtning icke vnderkastade, brydde Lappen sig föga om penningar eller annat, men när hans renmackt på ofwan nämde
sätt störtar skulle han blifwa den vslaste tiggiare, om han tå el
hade penningar eller sölfwer at kiöpa sig renar til afwels igen
af de andra sina grannar eller från främmande byar och Lappmarcker.
Tållwa, betyder på Lappska trafwa, emedan man sällan
skall få se en lapp kiöra i fyrsprång, ei eller behöfwer han det,
ty renen trafwar fort nog äntå. NB. Alt hwad nu om åketyg
förmält är, kan närmare beskådas vti hosgående Figur N. 2.
i anledning af de här anförde bokstäfwerne, hwarwid är ock at
märekia, det Borgerskapet och andra bruka borderingar på hufwudlaget, med biällror och kläde vnder halsen, lika så på det
så kallade Kieset och bältet på Lapska språket kallat auvotis,
som går öfwer ryggen på renen på det Wuottareipe ej må
komma vtom frambenen på renen, och försaka enom den mödan
at stiga vp vthur Ackian hwar gång det händer, at renen sig
kastar, hwilcket woro alt för drygt beswär, sedan man sitter
nedersnörder eller, som det der å orten rätteligen kallas neder,
betyder på Swänska snöre. Then som först
karckad, ty karcka
'
wil lära kiöra med eller åka effter en Ren, skal weta, at som
renen allenast kiöres med en töm, så måste och samma töm,
när han wil hafwa renen til wägs, kastas öfwer ryggen på högre
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Sidan af renen; men 'så snart man wil hafwa renen at stadna,
måste den tagas öfwer ryggen tillbaka på wänstra sidan: Elliest
89111Ackiart består allenast af en rneda, eller rättare kallad kiöhl,
så skal den som wil begynna lära at kiöra, äfwen lära ock hålla
Bcilance nied, kroppen annars tumlar kiöraren och ,Ackict öfw.er
ändå och 'tå har man dubbelt arbete, at komma tilrätta igen, i
synnerhet om .snöen är diuper, och man el med armarna hinner
bottn; ty der är offta 11, 12'a'13 qvarter diup snö.

Om Lapparnas, oecononlie.
Thet wil mig falla swårt om Lappars hushåld röra,
Ty alt båd' löst och fast, the flyttiand' med sik föra,
Dock tror wäl at han tar den signa , ren en fatt,
Samt binder hus och hem fil någon tid god natt.
På , det . jag må få se hur' de från blanka fjällen,
Snart ned i dalarna igen .bodflytta tiällen;
Ty theras- boskap ei på ett rum länge trifs
Men snart af hunger, snart af Broms Och Muggor drifs
Från en tu l .annan ort När ditipa snön betäcker ,
Thpn förr, beaprängde jord och öfwer bredzlen sträcker
,Sig til famsr diup ja mei; • tå kan 'den, gwicka Ren,—
Sig vppå fiellen ej vphålla ytan men.
.
\len Lappen måste tå med bohag öa.' sin hytta'
Ned rti skogarna -och Måsse moar flytta,
liwar repen bättre lan sitt ,vppehälleilå,
Skiönestundom för han§ klöf, thersWårt nog wara må,
Ty Benen wintertid med föttren Måste klappa
AH snö vt; rågen, förr än han kan måssen (A) nappa,
Ta händer det enär, om, hösten faller snö,
At kiöld ei skärper tu l men stadnar vti tö,
Tå- blir af smält° ,sriöen näst mossan is och- halka'
geni rånen _från hans spis och föda månd afbalckä,
Sa. at han länge neg 'arbeta får ibland,
Förrän han_ skrapa kan sig litet för sin tand.
Ält det _också 'at all förhoppning är betagenf'
FÖr .enen på det-nätt åt nåkot få i magen
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Tå Måste lappen fram Och fälla neder trän,
Hwaraf det magra laf sen gnor, ;(13) ,den snabba ren.
Men sommartiden har wäl 'renen mindre ,möda,
Och intet omak för •at skaffa sig sin ,föda;
Dock har han möda nog., vtaf ohyror mång,
Som honom ,och hans _skinn som offtaat gtöra bång:
Ty när som mygg. och bröts de börja hönöni bära
Genom hans , tinma .hudr' och vti kiöttet såra, '
Tå:Sätter han' tu l wägz• fiellryggen :(D) ända lång
At Lappen. äfwen Wähl- måst gifwa sig, tu språng,Så snart han nån'tidwilsitt renar åter finna. ,
När han nu borta. är' tå -wakar, och hans 4winna, rT
Med den som hån har qwar til ,des de mötas åt,
Skiönt mannen' want kring' på, *idt aflägen Stråt.
Så länge sommar Air måst lappen städz 'befara ,
At Biörn och: myggorna förskingra sku .hans skära
- De snälla rendiur; ty får han ei någon ro
Men: 'ständigt- *akande oin ygälgång hans' skal :gro. ' 7
Ja wintertiden,'Aer än honöm' plågor :flera
Som en husbondas, fliKoch plågor må formera;
När han från fiellen flytt tå komma vppå lur
At skatta renar hans Mång rot , tch skadar diur.
•
Så at när mygge, Bröats:: de kiölden" niåSte wika,
Och lappen ifrån, fiell' för snöfall snödgea fika
T, komma' winterklädd'Biälfräsen, o och' warg
Then förste medlarste neh- sidSte iii) nog karg,
Att minska lappens alackt,, ty måst han sitt wäl .Skiöta,
Och mången sömnlös natt i wintren kall förnöta,
;Har 'Läppen, renrn.ackt, stor hans,,möda.: större är
rnihl, :han hwar natt löpa Mr, a 6, 7,
? ?] Wacksanat öga.
Omkring sin boskapz hiord
,
Han måste .hafwa at' oditiren ej 'filfoga
Des böskiip någon' bräsk. Om Ale ,man t'_ider få
'ega en timas rum wäl femton, tiugn Sik;
Hwad wore det,-,för nöd om ,desse 'skadediuren
De nögle:worKtied spis torfilig för naturen? De titet 'nöjas, åt; at , bliken blifwer fullT
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Men rofbegärige de döda, slå omkull,
Så mycket de få tid: wor' lappen ei så waken
Han hade intet skin af ren, at klä sig, naken
Han finge tå wist gå, om han ej passad opp
Och wor' tå ömkan wärd i kiöld hans bara kropp.
Fast mindre hade han, at lägga vnder tanden
Och skulle så af kiöld och hunger låta andan,
Om ej hans waksamhet gaf honom födo, klär,
Så godt det wara kan och den wäl finna lär,
Som wille lystnas at de stackars Lappar giästa,
Och om alt slikt är sant i egen närwist fresta;
Jag tror ej något land så vsel lefnad gier,
Som man bland detta folck med stor förvndran ser.
Ty salt och bröd ell' miöhl må man hos dem ej leta
Och vtom marknadztid de ej af bränwin weta,
De dricka wattn, dock är deras sinne nögt
Med hwad naturen har i kalla norden plögt;
Men therför' må man eij wid wilda diur dem likna,
Skiönt mången klickfull läpp wäl torde håret stickna.
De likwist lefwa wäl i nöje af sin hiord;
Ty wil jag theras kost omnämna med få ord:
Sig närer Lappen mäst med kiött af sina renar,
Och med den goda miölck han får af renens spenar,
Af hwilken han ock kan sig giöra ostar fet',
Men den som fattig är med fisk sig nöja wet.
Dock sättet hur det sker wil man här eij af bryta,
At man[nen] lagar sielf, men hustrun ej tu l gryta;
Ty qwinnans syssla är, at reda, sömma skin,
För sig för mannen ock för ägnad barnen sin,
Om morgonen de ringt ett stycke ost förtära,
Och hela dagen sen i sysslor trägne ära.
Är det den årsens tid, at fiske idkas kan,
The krogen, not och nät med al flit wända an,
Ej blått at buksprång få, men äfwen samma[n] spara
Hwad dem wid förefall mot hunger godt kan wara,
Ja wärcka, torcka opp för mången läcker trut
Hwad honom smakar wäl förvtan något prut.
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När rnörekret sig tå wil med afftonen infinna
The skynda at tu l sitt och sina kåtor hinna.
Då sysslar mannen, som här ofwan för blef sagt
At med al skickelighet tu l grytas blifwa lagt.
I medlertid at han tå sina rätter lagar,
The andra hwar och en sin syssla för sig tager,
Ty the eij på glupsk sätt med kokning hasta må,
Men slik tillredelse 2 timar står vppå.
Ja händer sig ock, at them hungren mycket twingar
Tå ser man hur som husbonden han frambringar
Ett stycke torckat kiött, renmiölck alt sådant mer,
Hwaraf en liten bit, al hungren stilnad ger,
Til dess i sackta mak alt är tilfyllest kokat.
Man här ock intet ser yr grytan fett blir snokat;
Men när det lägges op thet ware kiött ell' fisk,
Får hwar sin jemna del vppå sin egen disk.
Skiönt de sin soppa eij med miöhl förmå afreda,
Skal hungrig maga dock, sin smak så fägnes leda,
Til thetta tunna bad en swensk ell' fransker koch
Ej wämja skull deråt, men gerna lyssnas ock.
Ej så at Lapparne skul koka androm lära,
Så ornildt må eij nånn omdöme om mig bära,
Men thetta föres om at eij i sanning ä'
De lappar wilde så, som man dem skylla plä,
Ock thet mäst måste ha sitt vrsprung af then wirra
Som oförsöckter ha, så många männer irra
At hwad the säijas hördt för sant de gifwit vt
Om de eij [lagt] mer fil och lett deråt tu slut.
Måsse är then ört, hwaraf renen har sin födo, wäxer
mäst på torra sandar och ibland bergzklippor, brukas och i Norrland at gifwas åt oxar, koer getter och får, döfwat med wärmt
wattn. Thenna örten är ock 'mycket mächtig, at renen allenast
af så mycket som, 3 eller. 4 gånger i handen rymmas kan, ett
helt dygn kan lefwa, änskiönt han elliest kan tåla 3 a 4 dygns
hunger, men huru starcker eller feter han deraf blir, röner
Lappen.
Gno tages här för det samma som gnaga.
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När Lappen finner bete för sina Renar slår han vpp
sitt kiäll, som bär of wanföre pay : 6 förmäles, släpper så sina
renar aldeles lösa, de ther dag ifrån dag mer och mer ifrån
tiället sig vtwidga, effter som de finna födan tu, så at om en
sådan biord, hwilken kan bestå nu af flere nu af få Rendiur,
några 100 tul antahlet merendels, vndertiden kan vtsprida sig
omkring vti en kretz tul 8 a 10 mihl inom 14 dagar eller högst
3 weckor, tå måste Lappen hwar natt tillika med sitt folck, hwareffter annan, dock en stund emellan hwarthera på skidor löpa
omkring denna kretzen, hwilcken the tå på sitt språk kalla Kiekar, och skier thenna wård til den ändan, at se effter spår oru
något odiur smygt sig in i Kiekaren, tå the straxt följa spåret
effter, med sina hunder samma odiur at förjaga. När Kiekaren
blifwer af större widd, flytter Lappen sitt tiäll, på ett annat
ställe, der han finner bet för Renen, elljest wore arbetet honom
odrägeligit.
Fiällrygg kallas högsta spetzen af fiällen, hwilcken sträcker sig som en rygg ända ifrån Waranger, Västerbotten, Ångermanland, Iempteland, Dahlarna och Wärmeland, många skräckelige brantar och fall, så af sielfwa bergzklipporne, som den
osmältelige isen, hwilken om sommar dagen i starkaste Solskinet
är så hård, at man som knappast skall kunna se teckn [af] Renklöf wen, men effter menniskiofiät ingalunda.

Om Lapparnas diurfång, fogel- och fiskefänge.
Bland andra wilda diur, som Lappen pläga gästa,
Nämst wärgen, wilfrasten ej är vtaf de bästa
Näst honom Lo och biörn, Mård, räf och Hermelin,
Men födan måst de mäst betala med sitt skin.
Ty strast när Lappen får af slika gäster märcka,
Begynner thet vti hans hdrmse bog at wärcka
Han rustar sig åstad med boga, bössa, spint,
De yra diurens spår, hans hund skal leta vt.
Doch äga alla eij just bössa när de jaga,
Men likwäl de nog snält af biörnen pälsen taga,
Ty Lappen med sitt spint the grymma skadediur,
Kan döda som ses af närgående Figur N. 4.
Af Biörnen Lappen tå wäl ifrigt tager lifwet,
Men hundens qwickhet giordt, at Lappen mäcktig blifwit,
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Thet feta rof; ty han så plåckar Biörnens stat,
Och til sitt wärjande sig sättia måste luf.
Och tå har Lappen lätt, at biörnens hierta träffa,
I medlertid hans hund then håller på at biäffa
Ty elljest hände wäl at brunte tog emot
Och skadde Lappens skin med sin klotätta fot.
När Biörnen döder är, wet Lappen skinnet hwilla,
Så när kiött at han eij ringste fett skall spilla
Men blifwer jemgott qwar wid kiöttet, denvtaf
Han sedan stekar får som äro feta braf.
Biörn istret glömmes ock, at thermed bada smörja
När Lappens magra rygg, at wärcka plägar börja
Ja gallen torkas vpp, fast den är bäsker nog,
Med skinnet skaffas skal, brask, maljor huwudsmog
akt Lappens hustru; ty thet fäll wärck Lappen säljer,
Och nyttjar intet sielf; Men i thes ställe wäljer
Sig sielfwer kläde, teen, Riksdalrar krut och bly,
Thermed han sen förnögd sig letar hem til by.
Wilfrassen kan så lätt af Lappen ej bli fången;
Ty som han mycket tär, så giör och onda ängen,
Som går vtaf hans bak, at hundar ganska få
De rättelig hans spår för ond lucht hålla må.
Men lell har Lappen snält för denna tiufwen snåla,
Eij hielper at hans rygg med spegel månde pråla;
Ty Lappens Labyrrinth, som Bås vtstälder nämns
Giör at wilfrassen för sitt röfwerij der skäms.
Al Loar intet fins lappmarcken gie så många,
Dock händer wäl ibland, at Lappen några fånga,
Så märcker äfwen wäl, at härmelin och räf
De sättia pälssen til, fast han är intet sträf,
Som Biörn och wargeskin. Den senaste dock acktar
Sin winterklädning grant, fast Lappen efftertracktar
At bruka effter lur mot wargen samma strek
Som han med renen giör, får han man med dem lek.
Then skada idkorn, räf och härmelinen giöra,
Torf eij bokhållare in debet, Oredit föra;
Ty Lappen [räknar] wäl med interesset sitt,
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Hwad dessa klena diur ha gjort hans wisthus qwitt
Wäl räfwen skada giör på Lappens släta wister,
Och genom härmelin han mångt ett stycke mister,
Men räf sax (A) lekat ståck, (B) the bringa skadan inn;
Ty den ej böta kan, han plichta måst med skin.
Then wanen räfwesax, wet Lappen slukt att öfwa.
Och at för räfwen han må jerneluchten döfwa,
Så gräfwes saxen ned der Lappen eldstad hafft,
Tå räfwens wäderkorn och måste gifwa tapt;
Ty han ther agnetz lucht; men intet jernet känner,
Förrän det kring hans hals ell' ben med hårdhet klämmer
Tå sitter han i kläm, ej hielper räfkrok mer,
Sin slughet han ther på alt sätt bedragen ser.
At fånga härmelin giörs eij stort fiäs af nöden
Ty de så sluga eij ä' at vndwika döden,
Eij eller ickornen; ty Lappens boge giör (C)
At Ickorns hufwudet en dödelig swimning spör.
Näst thesse skadediur bör nu i ordning följa
Den arbetsamma Biur, som sig ej så kan dölja,
Det Lappen ju hans skin, hans giäld och stela skiert
Ett träget arbete, at fångan håller wärdt.
Thet är eij förr bekant, at Bäfren har mång tänder
Och dem, at bygga hus i siön, för sig anwänder.
Ty han kan starckt et trä, med tänder skära ned,
At yxa eij behöfs när han wil hugga wed.
Nu som han mästdels har i siö ell' å sin läga,
Dit de på makans rygg sitt timmer åka pläga,
Så måste Lappen ock i wattnet ha sin wähn,
Ther Biuren wistas plä, om det är sjö ell'
Och sådan wålin tå om then skall beständig wara
Måst elden timret först et tums diup öfwerfara,
Det giör at Bäfren, som ej bita wil i kåhl
Han med sin skarpa tand eij hugger något håhl;
Men elliest skulle han snart slita sådan snara
Och sen ha[n] ätit opp tit satte agnet, fara,
Sin kos tu l makan sin: ty asp som agnet är,
Han uti harmen ther i 1,000, 1,000 stycke skiär.
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Men sij! en Vtter är, fast spak are at snärja
Och kan sig eij så wähl för Lappens klubba wärja;
Ty han har korta ben, at han eij hinna kan,
För Lappen vndan, när han honom sätter an.
Skiönt han sitt wiste har i wattnet liksom Biuren,
Har han dock likwäl fått den arten af naturen,
At han i wattnet ej så jämt och ständigt trifs;
Men tul at födo nå på landet stundom drifs,
Fast det är winter kall, wet han så wartnt at flåsa
At genom tiockan is han dock kan håhlet blåsa,
Och kryper så derop tu l egit sitt förderf;
Ty Lappen passar op rätt flitigt på förwärf.
Then stackars Vttren tå på korta benen kryper,
Eij långt från hålet förr än Lappen honom nyper,
Det giäller tå hans päls, odngse kiöttet är,
Som warg, Järf, Lo och Räf, nog girigt sen förtär.
Så fångar Lappen diur, mån foglar frie wara,
At Lappen intet har för dem ock någon snara?
Ej tro han lättias ej at strika foglar i
Sin snaror; ty man wäl om stundom säljas si,
Vtaf en enda Lapp till hundra ja wäl flera,
Ett slaggz som Rijpor nämns med andra Sorter flera,
Som kallas Kerona (D) och wistas vpp i häll,
Ther man om wintren nog tidiga kan ha' qwäll,
Jag tror mångt lat et hion skull giärna wilja blifwa
Vppå en sådan ort som tidigt qwäll kan gifwa
Om huswarm blifwa ther (:som säijes ordspråkswis:)
Framtiden skulle gie af orten någon pris;
Men lättia duger ej å thesse orter kalla;
Den som wil wara lat han måst i armod falla.
Nog är det sant at der nog öninogt finnes wildt;
Dock lättian äfwen är från flitigheten skildt.
The Rijpor fångar han med snaror vtaf senar,
Som han tillreda wet och kan af sina renar
At de ju mjuka som af lin och sega bli,
Och man med vndran får hos detta folcket si.
Men han dock många fiät får kåita, förn' han hinner
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Ypp tu fiällfoten (E)" der han. thésse fogiar finner"'
Och igiör tå hög, af ris; ther ;Snarorne'sätti opp'
:. Sen Skodar han sig; om en ..*acker Rijpetropp,
Them han så:: sankta :kan i. Sina isnaror. jaga;
'
Ty de [ej] weta
tränalitiltlyäktrtåga. ;
Men .trippa-.snättrioeir tätt vtUsili, :fflenlösbetry
; _.• Och plåcka..medlertid Taf lbiöreke ineppati:. bet,
Tu thes
lomita fram' til-Låppensr.ågårenaga
Ther wilja
wäg fram .:genani riset. laga,':
De sielfWa strypa r-sig ;7.'ty sen? de" trängt: sig inn
Hwar; ,Rij.pa kiäftner :då ett ;häfft . 9m` halsen sin. •
Åt andre . fogiat:7 hag på :Mungeg.,äfwen'tnyseri..-:
Skiönt vnder himlen, bår i sn'ö hau offtaryser,.
;
Förrän han.. winning har; ,ty ,det giör, Lappens
At på. Slickt foglafång han wakat hit miT tit.
Wil foglafånget,ei hans ,Stablir (Ff riklig proppa
Han tå med fiskar,:wet hvivad.: som' der felar stoppa
Ty sommar, - winter, ,höst • oCh • w,år. han- wåner
DerMed tu htisbehof 'och -Salu ,fiskar.f.taf,'
Om sofamarett tå. är • hån i -sig' matdräckt trägen
Drar intet twekande,•ell!.. sky'; för långa wägen,
_Soin •Atändigt; han måst. , ro kring träsken långt och
5 '

Slikt:_träget:,arhete: wäl: Mången wore•Iledt
Lell plaskar i ihäft •onikring de, träSkena ; stränder •wida
Hwar han tror fisken ;wiL hans fiskebragdar lida, :
i0m<.hösten liustrar han.; "öm :wintrett brukas nät,
Orn wåren spar - hän ock fil fiske eij
fiät
The omförmälte nät, som han -,om .-vzintx.en
De kallas Rack nät ya) •tyi;hån: dem beständigt fiyttiar;
...inder-:isen., ned mbh.tfångar .- Sådan fisk,
Sm mången' önskade skull': finna-å:på. håns disk.
(A) Räfsax. Siellwa ,,Boprno .soTn. .slä,: .tilSanarnär0 äro af
järn; Men Fiädren är. Ståhl .vti, Med - kuggar 'äro, oW-bågarne på
then ändan de sittia fast [,'Q4ci' fiädr'en;' på' -def'de 'skåla så mycket
wissare"af 'fiädren kunna igendrifWas;-• Sådane Räftvesaxer brukas
ock att läggas Vt för Willa,.giäs;. 'och 'brUkas tå, • til ;agg, Antingen-
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kornax eller den kåhl, som wax.er på rofwor -i källare om'
tertiden, som ther tu l försvaras. Desse •räfwesaxer brukaa ock at
sättias vt på harestigar om wintren, hwartil intet agn bråkas
vtan i det Stället bindes en näfwerlapp,-; af tt qvarters fyrkant
åller större, 'så at när haren kommer hoppandes Och råkar på
denna näfwer, • slår räfwesaxen • tilsammans och han blifwer sit
tifande; Men för räfweri brukas kiött• tiI agn, som och i den tillämnade Och så kallade stältråden fastbindes.
Lekatt- ståck, är ett giller som brukas effter hermeliner,
dem inorånarne i orten kalla Lekatt. Denfia Lekatt stock är
allenast en sönderklufwen kubb, och intet tälgder, ytan just som
han sielf rernnar, på det han skal wara så mycket bättre. Denna,
sätties så antingen på någon stubbe eller tienlig tiWist, ibland
och på bard . snöen; nederste delen hugges en grop 'yti, så stor
som Wåhne marinen pröfwar nödigt, dels för rummet skull, för
agnet, dels för det at skinnet intet skall skämmas, .sedan gillras
s'.'tåeken upp med twänne stycken tbertil giörde stickor och på
den längsta af dem sätties agnet; som är kiött eller fisk; men
,
det aldrabästa är et stycka af en tiäd'er höna.
Båge, Lappens handboge är giorder -af -biork ytan på.
Men innan fil lägger han, -Som den kallas, kiör (:NB. alla torde
ei -weta, hwad här med kör förstås, så- är til *etta, at twenne
slaggz- Tiör gifwes, den 'än af tall etc :). och den bränner han
äntå litet på 'det han skal gifwa: så .niyket- starckare skått. Tul
denna- "bogen brukar - Lappen ingen pihl,' ytan i det stället kolfWär, som gro fiädrade på den ändan som sättes emot- strängen,
men den andra ändan är skedder med renShorn, och kan [sel
af 'Fig. N. 5. När Lappen intet har bössa med sig och råkar
willa renar, 'så ;brukar han en kolf sona är sammaledes skddder,
men har ett litet -spillt, eller som det kallas, ad, i ändan har
hands med sig, tar han wäl sin
han ock ei denna kolfwen
täljeknif yr skaftet, slår den i kolfwen och skjuter, hwilcket
•,
ibland lyckas, men stundom intet.
('D)Krona, -är ett slagz foglar dl skapnad och art, som
Rijpor; men litet mindre
, dock af, samma färg och wistas äfwen
wäl näst wid
(E) fiällfoten, som är det nedersta af de hålila' bergen, der
biörkris tager svid; ty alla fiäll äro ytan' skog,: och icke en sticka
;!•__
,
at finna på dem.
(F) Stabur, thet är •Lappens wisthus, hiwilcket de vpsättiayå
en stubbe, som ett annat litet hus timrat; orsaken Iiwarfpre de
det på stubbe bygga,' at wilfrasen eller Iårfwen elliest skäll() -äta
upp alt hwricl Lappen matlikt der hadde. lläraf må ingen sluta,
att Lappen har ett sådant Avisthus hr 'han flyttar eller kom-
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mer at ligga, ytan ett sådant wisthus har han allenast på det
ställe, deromkring han mäst wistas om sommarn, och mestedels
med något träsk, der han har sitt fiskeläger; Ty när Gud wälsignar honom med fisk, torckar han i Sohl eller wäder vnder
en hiäll, och sedan förwarar han honom i Staburen til hösten,
när han tå slacktar sina renar, torckar han ock något kiött i
wädret, och det sätter han sedan i Staburen, och förwaras til
annan wår, han råkar komma tilbakars något när til samma
ställe; Men then torra fisken, sik, giäddor etc. tager han om
hösten dervt att föra med sig, när han så småningom flyttiar
neder från fiällen, och Säljer den sedan på marcknaden bort til
Borgerskapet, eller andra, som de kunna komma öfwerens om,
huru Stabur ser ut, wisar fig: N. 6.
(G) Racknät brukas af hamp eller linnegarn twinnat. När
han nu wil bruka desse nät, wäcker han vpp så många brunnar,
som han har nät, sedan har han en stång dertil med en liten
klyfwa på ena ändan af nätet, på, och så skjuter han nätet vnder
isen, det ena effter det andra, at fånga ther med både sik, giäddor och ibland Röding, i de träsk eller sjöar, ther han wanckar.
. N. B. Effter all theras fiske redskap här ofwan före beskrifwes, kan man ock ej förbigå at något nämna, om theras
båtar dem de bruka til fiskande, som andra nödtorEfter, sådane
båtar äro gjorde af granbräder och ongefär 4 alnar långa, eller
litet längre till 3 å 4 bohl, som det i orten kallas. Desse bräder äro med granrötter eller så kallade tågor sammanbundna i
brist af spik. Sådane små båtar kunna Lapparne bära öfwer
skogar, eller som de kalla Måaår, träsken emellan, ja han lägger wäl åhrarna och 8 st. nät til på nacken och går der med
sin gång; ty desse båtar äro mycket lätte, men derhos öfwermåttan ranke, så at man knapt får röra sig i dem.

Om Lapparnes Födelse och

Vpfostran.

Man skulle näppelig tro ther kiölden plägar snarpa,
Ther Tuppen aldrig gohl och hönan eij sågz warpa,
At Lappen skulle ther til kärleks werck sig te
Och nio månars kost åt hustrun kunna ge.
Dock wågar han sig stad vppå sitt sätt at wisa,
Det kalla norden skall gudz ordning äfwen prisa,
Men ännu kommer ett som vndran wärdast är,
Hur Lapperskan sitt barn til werldena fram bär.
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Thet är förr offta nämt hur Lappen Renar skiöter,
Och hur den swårighet wid skiötzlen honom möter,
Så at hans qwinna ock ei therifrån blir fri
Om de behållne ock oskadde wilja bli.
När Lappen borta är tu l wåhn ell' fiske bragder,
Tå får ei qwinna hans sig skicka som försagder;
Men måste sielfwer vt hwad wäder hälst det är,
Som kalla winteren gemenlig med sig bär.
Tå händer offta nog, at födzlostunden finner
Sig inn förrän hon hem tul arma kåtan hinner,
I skog och kiöld hon måst tå föda fostret fram,
Ja sielfwer bära hem sitt swårt vndfångne kram.
Ach stora allmachts Gud! Tu nådeligen lagat:
Tu som den swårighet, åt Lappen gie behagat;
Har äfwen skickat så, at de det tåhla rå
Ä' härige den, skiönt de ei njuta få
Af andra någon hielp. När hon tå hemåt tråkat,
Med mödosamhet nog tu l kåtan kräka råkat,
Då blir des giöremåhl att wattn hemtas kalt,
Deni hon fostret sitt nedlägger helt och alt.
Ja barnet löjas skal alt jämt i wattnet kalla,
Så är det fult i bruk ibland de Lappar alla:
Warmt wattn aldrig bruks at löja barnen i
Ty deraf säijas de ömtolige sku bli.
Och intet härda vt vti then hårda wintren
Som snider alt förr kall emellan bergeklintren.
Hur barnen ansas sen, det är en säll sam ting
Och tror jag sådant bruk ei fins all werlden kring.
Förr wagga bruka de en korg som hålckad blifwer
Af lättaste slagz träd, som Lappska orten gifwer
En sådan korg ser vt som här figuren ter
Och kallas Kircka (A) men fast ringa lystnad gier.
Ty- barnetz vnderbädd ei annat är än mässa,
Som synes barnetz kropp den nakot är nog krossa;
Men denna mässa är ei likwäl pamma slag
Som Renen hungriger vpplåckar med sitt gnag.
J denna korgen när han säledz är tillredder,
Sv. landsm. XVII. 7.
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Blir barnet nederlagt och korgen öfwerbredder
Med rene kalfwe skin om det mer vinter är
sommar, som hwar en der reser, finner lär.
Ja fast än wintren wor så kall det man skull fruchta
Att sättia näsan vt och vtom dören luchta,
Likwäl när flyttning skier: tå modren karcka tör
I Ackian sitt barn och el dereffter spör,
Förrän de komma fram tu l theras hwilostälten,
Ell' barnet gråter och dylika fler tilfällen.
När barnen wäxa til och något större bli
Får man dem hwar för sig vti full öfning si.
När gåssen blir så stor at han kan skiöta bogen
Tå får at äta han ei låta lysta hågen,
Förrän han träffa kan på måhlet wäl och nätt
Fast det gick dagen vt, ty så är theras sätt.
Men Pigebarnen måst at sy och reda lära (B)
Bådd' hanskar, muddar, skor och åketygen skiära.

Kircic,a mane kalla de ett barn, som ligger vti en sådan
korg, det wi elliest kalla lindebarn.
Reda, med detta reda förstås Lapparnes sätt at tilwärcka, smörja och sämska Renskinnen, antingen större eller
smärre, jämte andra skinwaror, dem de bruka, nyttiandes thertil
ett slagz smörja, den de bekomma ifrån Norige, och kallas ther
städes Lys: är äfwen tienlig tu l Lampor, men har någon oangenäm lucht, när then brännes, som jag vnder mitt wistande i
Norige sielf erfarit.
Så är nu ,Läsare! mitt arbete tul ända.
Gud låte tig alt godt båd liena ske och hända!!!
Det blifwer önskan min. lef wäl! eij illa döm.
Om min wälmening; Men al widrig tanka glöm.

Täxtändringar.
Det manuskript, som här utgivits, är, såsom ovan s. 3 påpekats, icke original, utan kopia ock därtill på många ställen en ganska onöjaktig sådan. Av de
täxtändringar, som för den skull befunnits nödiga, må här anföras följande:
s. 6 r. 7 uppifr. står i manuskriptet s. 20 r. 6 Muojem
» r. 10 Kiehar
gillar
» r. 17 wåga
r. 18 Humiseka
10 r. 5 nedifr. hoflighet
• r. 26 Habmoka
21 r. 3 Sabba
11 r. 17 uppifr. Rensgrädda tarlad23 r. 6 hans skum
der
r. 20 Som om
r. 23 Pembo
26 r. 10 uppifr. Kickar
13 r. 6 nedifr. Kunniska
» r. 12 Kickaren
14 r. 18 uppifr. Pittnicka
27 r. 14 Men skinnet
r. 21 tensnit
» r. 9 nedifr. hwirwelen och räf
r. 4 nedifr. Boasa
29 r. 15 nedifr. Herona
18 r. 12 nedifr. för änkian
31 r. 19 uppifr. läder höna
19 r. 15 uppifr. Hilkaren
32 r. 14 Kaoknål brukas
r. 18 Heris. Suidri
» r. 19 han wandar
r. 20 Hieset
» r. 8 nedifr. then kiölden
r. 21 Jackan
34 r. 13 nedifr. Hircka mane
r. 23 sin kujo
Med klammer betecknade ord äro tillagda av utg.
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