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Inledning
Två lappmarkspräster voro i slutet av 1830- och början av
1840-talet sysselsatta med utarbetandet av var sin avhandling om
lapparnas mytologi. Den ene var kyrkoherden Jakob Fellman i
Utsjoki församling, finska Lappland (född 1795, död 1875), den
andre kyrkoherden och prosten Lars Levi Leestadius i Karesuando
församling, svenska Lappland (född 1800, död 1861). Av de två
hade Fellman först börjat skriva i ämnet. LEestadius hade av en
fransk vetenskaplig expedition som bereste lappmarken för naturvetenskapliga studier åren 1838-1840 under ledning av läkaren
och zoologen Joseph Paul Gaimard (född 1790, död 1858) fått i
uppdrag att skriva en uppsats om lapparnas mytologi för det
verk som expeditionen ämnade utgiva. Detta uppdrag hade Leestadius också fullgjort, i det att första delen av arbetet blev
färdig redan 1840 och de tre senare delarna år 1845. Ingendera
av dessa prästmän fick emellertid uppleva offentliggörandet av
sitt verk i tryck. Först år 1906 utkom Fellmans uppsats som del
av hans samlade verk »Anteckningar under min vistelse i Lappmarken», 2. delen, under titeln »Ur Lappsk Mytologi och Lappländsk Sägen», utgivet av Jakob Fellmans son Isak Fellman.
Leestadius' verk som bär titeln »Fragmenter i Lappska Mythologien» har ända till innevarande tid fått vänta på sin utgivning
och har därunder haft sina rätt märkliga öden. Då de två avhandlingarnas öden från början delvis sammanhänga med varandra torde en beskrivning om deras tillkomst icke sakna sitt
intresse. Uppgifter därom finnas bland annat i ovan nämnda
utgåva av Jakob Fellmans samlade verk, del 2. (i början).
Kyrkoherden Jakob Fellman hade under senare delen av 1830talet erbjudit Finska litteratursällskapet, vars ordförande då var
skalden J. L. Runeberg, sin uppsats för publicering, under förutsättning att den genom sällskapets försorg först blev genomsedd
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och förbättrad av någon därtill sakkunnig person — — — dock
utan rätt för en eller annan att »deraf något excerpera eller
plockvis utgifva». Särskilt vänder sig författaren till Runeberg
med förfrågan om icke han ville genomse manuskriptet och utverka dess publicering. Sällskapet svarade enligt protokoll den
1 maj 1839, att »ifrågavarande Lappska Mythologiska. Lexicon»
(Fellmans uppsats hade utarbetats i form av ett mytologiskt
lexicon) »väl innehåller icke obetydliga bidrag till kännedomen
om Lapparnes gudalära» m. m. — — — men det oaktat ansåg
sällskapet, »som låtit granska arbetet af ett utskott, detsamma
hvarken i anseende till valet af artiklar eller deras behandling och
framställning äga den kritiska noggrannhet, att sällskapet kunde
åtaga sig omsorgen och bekostandet af dess tryckning i dess nuvarande skick». Men som arbetet ansågs innehålla »rika bidrag
till ett fullständigt arbete av ifrågavarande art, beslöt sällskapet
att hos förf. anhålla om tillåtelse att för sitt ändamål använda
manuskriptet». Därtill gav emellertid Fellman icke sitt tillstånd,
icke heller tyckes han ha fått Runebergs bifall —
— dennes
svarsbrev finns dock inte i behåll.
Kort därefter fick Fellman ett brev från Liestadius, daterat
Karesuando i Torneå Lappmark den 15 dec. 1839, i vilket L.
säger sig vara av »den såkallade franska vetenskapliga Expeditionens medlemmar» anmodad att skriva en avhandling i Lappska
mythologien, en begäran som han inte anser sig kunna alldeles
vägra; »men som Lappmarken är vidsträckt och de mythologiska
föremålen, lika som språket, klädedräkten och lefnadssättet, befinnas vara mycket olika i olika Lappmarker», skriver han, så
vänder han sig nu till kyrkoherde Fellman för att inhämta hans
råd beträffande den del av den lapska mytologien som rör de
finska lappmarkerna, eftersom han hört att kyrkoh. Fellman
utarbetat en skrift i ämnet. Han ber kyrkoherden meddela, om
arbetet snart utkommer av trycket, då han, LEestadius, naturligtvis väntar med sin avhandling; varom icke, så ber han att
få låna Fellmans manuskript på en kortare tid för att göra
excerpter därur.
Fellman hade emellertid för tillfället inte manuskriptet hos
sig — det befann sig hos Finska litteratursällskapet — varför han
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i stället skickade ett »något otydligt utkast» därtill och i samband
därmed en skrivelse, i vilken han enligt vad som framgår av
följande brevväxling synes ha föreslagit Liestadius att i samarbete med honom utge ett arbete i den lapska mytologien. Efter
att ha genomläst manuskriptet (utkastet) ett par gånger skickade
Lwstadius manuskriptet tillbaka med en student, Heller, från
Dorpat och hans kamrat, Nilkenheim, som vistades hos L. några
veckor sommaren 1840. Samtidigt skrev L. ett brev, daterat Karesuando 31 juli 1840, i vilket han tackar för lånet. Han har genomläst manuskriptet ett par gånger och vågat göra några små anteckningar i marginalen. »Tituli benägna anbud, att utgifva ett
gemensamt arbete i den Lappska mythologien», har han dock på
anförda skäl icke kunnat antaga.
Med manuskriptet (utkastet) följde en skrivelse i vilken Lastadius gör en del erinringar beträffande Fellmans sätt att behandla
stoffet, särskilt att F. icke begagnat Jessens sammandrag av de
norska missionärernas berättelser till missionskollegiet i Köpenhamn, inte heller använt »Den anonyme» hos Leem, »hvilka äro
att anse såsom förnämsta källor för den Lappska mythologien».
Inte heller har F. skiljt på ursprungligen lapska traditioner och
utifrån lånade sådana. L. säger sig icke nu ha kunnat göra några
utdrag av detta manuskript, »hvilket äfven kan vara mindre
nödigt, då det snart torde blifva allmängjort genom trycket».
Av Fragmenter i Lappska mythologien är första delen eller Gudaläran nu färdig, skriver L. vidare, och kommer enligt särskild
överenskommelse med Franska Expeditionen att lämnas till professor Marmier (en av deltagarna i expeditionen). L. slutar
brevet så: »Ehuru manuskriptet skall till mig återställas, sedan
det blifvit begagnadt, torde det likväl vara osäkert om det någonsin kommer att tryckas på svenska, åtminstone icke förr än alla
delarna blifvit färdiga och öfversatta på franska. Således komma
mitt arbete och författarens af hosfölj ande manuskript, som härmed tacksammeligen återställes, icke i collision, utan vore det min
önskan, att Författaren ju förr dess häldre låter genom trycket
publicera detsamma. Karesuando den 1: sta Augusti 1840. L. L.
Ltestadius.»
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I brev till professor Sven Nilsson i Lund den 6 dec. 1840 skriver L.: »Första delen af Fragmenter i Lappska mythologien har
jag nu färdig i manuskript, men som det ännu icke hörs något af
Fransmännen, för hvilkas räkning jag egentligen gjort mig mödan, så torde manuskriptet ännu komma att stanna quar hos mig
någon tid.»1
I slutet av fjärde delen av sitt verk, Fragmenter m. m., gör
Lamtadius följande anmärkning: »Så långt har Författaren hunnit i November 1844, och derest icke Kyrkoherden Fellmans manuskript varit att förvänta, skulle Jag hafva afslutat arbetet här,
och afskickat det samma. Ltestadius.»
Vintern 1845 har det äntligen lyckats LEestadius att få del av
Fellmans manuskript. Fellman har skickat det i det skick vari
det överlämnats till Finska litteratursällskapet, därjämte bland en
del andra handlingar också en avskrift av Litteratursällskapets
förut nämnda protokoll (den 1 maj 1839). LEestadius skriver
därom i ett »Tillägg» till fjärde delen av sitt verk, varav ingressen här anföres i sin helhet, medan L:s excerpter ur Fellmans
1 Se Bror Olsson, Brev från L. L. Liestadius i Sven Nilssons brevsamling.
I: Ångermanland—Medelpad. Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund 1934, sid. 101.
I Förord till Lappisk Mythologi, Christiania 1871, nämner J. A. Friis
bland av honom använda källor även: Lars Levi Laastadius. Defekt Manuskript, indeholdende nogle »Fragmenter i lapska Mythologien», nedskrevet
1840 og i sin Tid av Pastor Stockfleth overladt Forfatteren til Avbenyttelse.
— — Stockfleth hade vid besök hos La3stadius i Karesuando i början av dec.
1844 av L. erhållit detta manuskript som innehöll första delen av Fragmenter, Gudaläran, enligt uppgift i hans »Dagbog over mine Missionsreiser i
Finmarken», Christiania 1860, sid. 163. Detta kan emellertid icke ha varit det
för fransmännen avsedda exemplaret utan endast ett koncept, vilket även
torde framgå av att bland prof. Friis' efterlämnade manuskript i universitetsbiblioteket i Oslo finnesi ett litet defekt häfte, omfattande 14 blad liten
oktav, innehållande anteckningar om lapparnas mytologi av L. L. Iffistadius,
gjorda med stöd av J. Fellmans anteckningar i samma ämne. Detta torde
vara rester av det manuskript som Friis erhållit av Stockfleth. Se Anteckningar under min vistelse i Lappmarken af Jacob Fellman, andra delen,
Helsingfors 1906, sid. 4 och 10. Emellertid har Friis i avdelningen Lappiske
Eventyr og Folkesagn i sin Alythologi efter L. L. Leestadius upptagit även en
del sägner som återfinnas i fjärde delen av Fragmenter i Lappska Mythologien under §§ 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 och 17.
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arbete i denna utgåva ej medtagas, då Fellmans manuskript ju
redan är publicerat av Isak Fellman (år 1906):
»Karesuando i maji 1845.
Genom ytterligare Correspondens med Herr Kyrkoherden Fällman har det ändteligen lyckats mig att få del af hans manuskript
i Mythologien. Det är Författarens oegennyttiga liberalitet, jag
har att tacka för detta lån. Manuskriptet innehåller många vigtiga Uplysningar, hvilka jag med Författarens goda minne tagit
frihet begagna uti följande tillägg. Herr Kyrkoherden Fällman
har vistats en längre tid uti finska Lappmarken såsom Pastor i
Utsjoki, hvarifrån han äfven gjort excursioner till Ost Finmarken, samt till gränsorne af den egentliga Ryska Lappmarken, hvarest de största Trollkarlar tros hafva funnits. Under
dessa utvandringar har Författaren med mycken noggranhet
upteknat Ställen med dervid fästade Mythologiska sägner, hvilka
ännu cirkulera bland Lappska och finska allmogen. Det har naturligtvis icke ingått i planen för mitt arbete, som endast innefattar det allmännaste af Lapparnes fordna vantro, att uppehålla
mig vid locala omständigheter, hvilkas antal kunnat stiga snart
sagt till oändlighet, om jag skolat omtala alla mythologiskt märkvärdiga ställen i den Svenska Lappmarken, med den noggranhet,
som Herr Fällman brukat för den Finska Lappmarken. Och då i
denna gren af mythologien, jag menar den locala, ännu återstår
ett stort fällt för den, som har lust att fullfölja Herr Fällmans
plan för den svenska Lappmarken, så tror jag mig knapt behöfva
nämna, att mitt och Herr Fällmans arbeten näppeligen kunna
komma i Collision, häldst Herr Fällman upstält sin afhandling i
alphabetisk ordning, och dessutom varit i saknad af flera äldre
vigtigare arbeten i denna vetenskapsgren, för ex. Jessens och den
Anonymes m. fl. Jag anför uti följande tillägg endast sådane föremål, som kunna tjena till uplysning af det först anförda; och då
Herr Fällman i manuskriptet följt den alphabetiska ordningen,
så må de deraf lånta styckena få stå i samma ordning, dock med
bifogad Numer för större redighet vid framdeles skeende citationer.»
LEestadius har inte bara gjort utdrag (excerpter) ur Fellmans
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mytologiska arbete, han har där också insatt en hel del anteckningar och anmärkningar i marginalen. Dessa anmärkningar, signerade av Leestadius har Isak Fellman låtit trycka som noter till
sin fars uppsats (jfr ovan sid. 7).
Den 17 april 1845 skriver Iffistadius ett brev till Fellman,
varav framgår att denne upprepat sitt förslag om samarbete.
I sitt brev säger han sig inte tro att hans och Fellmans arbeten
kunde komma i »collision» med varandra, då han, Leestadius, »med
förbigående af det locala sökt sammanföra de allmännare mythologiska föremålen, vetenskapligt ordnade jämte antydande af
orsakerna till den småningom utbildade Folktron. Jag har till
följe av detta behandlingssätt uteslutit allt sådant, som jag ansett
vara oäkta eller lånadt af Främmande Nationer, såsom berättelser
om konungar, princessor m. m. Deremot har jag utförligare afhandlat de äkta Lappska mytherna, uti hvilka nationens egendomliga tänkesätt afspeglar sig — — — —. Farbrors arbete kan derföre vara lika nyttigt, att gå ut af trycket, som mitt, derest tryckningen kan ske utan förlust — — —
Af Fransmännens hittills utgifna arbeten har jag fått en hel
hop med Planscher, föreställande vuer och Landskaps målningar
från Norrige och Spetsbergen, men något särdeles i vetenskapligt
hänseende har icke ännu hunnit hit.» — — — —
Leestadius synes över huvud inte haft någon högre tanke om
fransmännens expedition. Redan i ett brev den 18 nov. 1839 till
professor Sven Nilssonl ger han uttryck åt en skarpt kritisk uppfattning om deras arbete. Han skriver: »Våra Fransmän togo
denna höst samma väg som förra gången, nemligen från Alten till
Karesuando och befattade sig nu mest med att måla Lappar,
hvartill de medhade ett par skickliga artister, så att jag förmodar,
att denna del af deras undersökningar skall lyckas väl, i synnerhet som de, såsom beslutat var i Karesuando, resa genom alla
Lappmarker på vinterföret, hvarigenom de kunde samla en så
stor mängd fysionomier som de nånsin hinna måla. Men om man
undantager deras fysiska och astronomiska observationer, som
öfvervintrade i Alten, så tycker jag, att de öfriga reste mest bara
1 Se

Bror Olsson, Brev fr. L. L. Ltestadius etc., sid. 100.
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för ro skull. Ingen tycktes befatta sig med djur, fåglar, fiskar
eller insekter. Botanisten Martinsl måste beständigt sitta och
hålla i uret, medan herr Bravais2 observerade på sina physiska
och astronomiska instrumenter. Hade denna expedition varit
bättre inrättat, så att hvar och en fått fördela sig efter beskaffenheten af sin vetenskap, så tror jag visst, att med de stora anskaffningar, som Expeditionen redan gjort, något nyttigt kunnat uträttas, och kostnaden skulle i alla fall ha blifvit mindre. Blotta
resan ifrån Alten till Karesuando kostar öfver 1.000 Rdr.»
I december 1845 återställde Ltestadius manuskriptet till kyrkoherde Fellman med ett bifogat brev, däri han bl. a. förklarar att
han inte vidare kan ta någon befattning med detta förtjänstfulla
arbete, emedan hans uppmärksamhet har tagits i anspråk av
andra, till religionen hörande ämnen, som syntes honom äga ojämförligt större vikt än det mytologiska.3 Ungefärligen en femtedel
av manuskriptet har han lånt och infört i sitt arbete (det är detta
han kallar »Tillägg» till den fjärde delen; utg:s anm.; jfr sid.
169). Han fortsätter: »Och har jag skrivit till Gaimard, att
Farbror såsom skyldig erkänsla för denna beredvillighet, att låta
mig begagna manuskriptet, borde få ett Exemplar af mitt mythologiska arbete, sedan det blir färdigt tryckt. De sednare delarna
af detta arbete hafva redan i sommar blifvit affärdade till Gaimards commissionair i Stockholm — — —.»
Så långt LEestadius. Vart dessa delar tagit vägen har till de
senaste decennierna varit obekant åtminstone här i Norden. Att
de icke utgivits har man vetat, då både dessa och den första delen
av »Fragmenter» saknas i den gaimardska expeditionens publikationsserie som dock aldrig blev slutförd (se längre fram sid. 15).
År 1946, efter väl ett sekel alltså, påträffades de tre senare
delarna av Iffistadius' Fragmenter i Lappska Mythologien i
Yale-Universitetets bibliotek i U.S.A. av numera förste bibliotekarien vid Kungl. Biblioteket i Stockholm Olof von Feilitzen, som då på ort och ställe genomgick nämnda biblioteks
svenska bestånd av äldre tryck och handskrifter med ledning av
1 Charles

Fr6dgric Martins, fransk botanist.
Auguste Bravais, fransk fysiker.
3 Vid denna tid började den stora andliga väckelsen i Karesuando.
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den tryckta förteckningen över greve Paul Riant's bibliotek. Vid
sin återkomst till Sverige påpekade v. Feilitzen existensen av detta
Liestadius-manuskript för professor Björn Collinder som då föranstaltade om en mikrofilm av manuskriptet för Landsmåls- och
Folkminnesarkivets i Uppsala räkning. v. Feilitzen har ställt de
anteckningar han vid tillfället gjorde till förfogande. Med ledning av dessa kan man rätt väl följa manuskriptets öden: Signum
i Yale University Library: Z 113.53. Bredd 14,4 cm, höjd 20,4 cm.
Tjock anteckningsbok med pappärm och skinnrygg, köpt hos
Maisonneuve & Cie, 15 Quai Voltaire, Paris, enligt firma-etikett i
frampärmens övre vänstra hörn. På frampärmen: 2. 3. 4. Del af
Liestadii Fragmenter i Lappska Mythologien. i Manuscript, Partes
secunda, tertia et quarta MythologiEe Lapponicte a Laestadio manu
scriptT, ad celeber. Dominum P. Gaimard 1845. Titelbladets verso
har rubriken Erinran till Läsaren (förord om 10 sid. dat. Karesuando i Maji 1844) samt ett tillägg dat. Karesuando i maji 1845.
På frampärmens innersida står i övre vänstra hörnet med blyerts
antecknat: 30 fr. 1872. Mitt på sidan sitter något som ser ut som
en svart påklistrad etikett eller exlibris (fl med genomslagna
bokstäver och orden Bibliotheque de Mr le comte Riant, under
denna står Yale Universitets stämpel samt därunder orden:
Gift of Mrs Henry Farnam 1896 (Library of Count Riant). Jämte
manuskriptets svenska titel står av annan hand antecknat: Laurent Levi Ltestad pasteur & pgvot de la paroisse de Karesvando
dans le diocUe ('1) de Tornk, (Lapponie Sukloise).
I den tryckta förteckningen över Riant's bibliotek (Catalogue
de la BibliotlAque de feu M. le comte Riant, P. 1, Paris 1896),
sid. 365 redovisas handskriften på följande sätt: Fortsättning af
fragmenter i Lappska Mythologien af Laurentius Levi Uestadius.
(En suklois), 1844. re partie. Suite des fragments de mythologie
laponne. r partie. Des sacrifices. 3e partie. Divinations et sorcellerie. C et derni&e partie. Choiz de contes lapons. In — 4, d.
— rel. — Manuscrit de commencement du XIXe siecle. LEestadius
est un auteur c4lare par ses travaux sur la Laponie.
Av dessa uppgifter kan man alltså draga följande slutsatser:
Manuskriptet har verkligen kommit Gaimard, Joseph Paul, tillhanda år 1845. Efter Gaimards död år 1858 har manuskriptet
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förvärvats av greve (comte) Riant. Därpå tyder anteckningen på
frampärmens innersida: 30 fr. 1872. Denne Riant, Paul Edouard
Didier, greve, fransk historieforskare, bibliofil, född 1836 i Paris,
död 1888 i La Vospilliere (i schweiziska kantonen Valais) anställde grundliga forskningar bl. a. i Stockholms och Uppsalas
bibliotek (1863) över korstågens period och ägnade sin uppmärksamhet även åt de nordiska folkens historia vid nämnda tid, varom
vittnar hans arbete Expedition et pelerinages des scandinaves en
Terre Sainte aux temps des croisades (1865; »Skandinavernes
korstog og andagtsreiser tul Palestina», 1868). Vidare hans Inventaire critique des lettres historiques des croisades (1880). Under sina sista år intresserade R. sig mycket för Birgittaforskningen. Han var en stor boksamlare och ägde bl. a. ett ovanligt
rikt bibliotek av äldre svensk litteratur. Detta såldes till Yale
University, hans övriga boksamling till Harvard. R. var ledamot
av Franska institutet sedan år 1880 och korresponderande ledamot av Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien (1865).
Se Nordisk Familjebok och La Grande EncycloOdie.
Vilken roll Mrs Henry Farnam i övrigt spelat i detta sammanhang är för utgivaren obekant.
Den första delen av LEestadius' »Fragmenter», Gudaläran, har
delvis haft andra öden. Enligt förut (sid. 8) nämnt brev befann
sig manuskriptet ännu den 6 dec. 1840 kvar hos L. Det blev
färdigt den 8 maj 1840 enligt uppgift i slutet av »Erinran» (inledning till första delen, sid. 36).
LEestadius hade sommaren 1840 haft besök av en ungersk språkforskare vid namn Antal (Anton) Reguly, som under 1830- och
1840-talen gjort resor i Sverige, Finland, europeiska Ryssland och
Sibirien. Vid sitt besök i Karesuando hade Reguly fått låna den
första delen av Fragmenter under tiden 15-19 juli 1840 och avskrivit stora delar därav i en resedagbok. För att säkra sig mot
missbruk av detta förtroende har LEestadius tydligen avkrävt
Reguly den förbindelse som i början av 1930-talet i samband med
senator Kaarlo Castrens forskningar påträffats i Sainte-Genevieve-biblioteket vid Sorbonne. I förbindelsen som är avfattad på
svenska och daterad Karesuando den 22 juli 1840 lovar Reguly att
icke begagna sina »annotationer» i den Lappska mythologien,
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förrän Ltestadius' arbete »in extenso varder tryckt antingen i
Frankrike, Tyskland eller Sverrige». Regulys resedagbok som
egentligen rör förhållandena i Finland och är dagtecknad i
Laukas (Laukaa), Finland, blev efter Regulys död 1858 av misstag sammanförd med en ungersk skriftställares, Lauka, efterlämnade manuskript och blev så liggande i Budapest, varifrån det i
början av 1930-talet låntes av Finska Litteratursällskapet för
avskrift. Det visade sig då innehålla första delen av LEestadius'
lapska mytologi, »avskriven eller åtminstone refererad».'
Det manuskript varav Landsmåls- och Folkminnesarkivet i
Uppsala genom Finska Kyrkohistoriska Samfundets (Suomalais
Kirkkohistoriallinen Seura) förmedling fått en mikrofilmkopia är
emellertid icke någon avskrift utan originalhandskriften utförd
av Lxstadii hand i en anteckningsbok med firmaetikett Papeterie
Brot 17, Rue de l'Ecole de Wdecine, Faubg St Germain. Skriften
är gjord med en annan penna och noggrannare utförd än i de tre
senare delarna.
Det har enligt Uusi Suomis uppgift (den 17/5 1933) genom
senator Castrhis undersökningar ådagalagts att Lcestadius verkligen insänt första delen av sin lapska mytologi till ett stockholmskt ombud för expeditionen. Detta ombud var professorn och
intendenten vid Naturhistoriska Riksmuseets vertebratavdelning
Carl Jacob Sundevall (född 1801, död 1875).2 Hans korrespondens med Gaimard finnes i franska nationalbiblioteket. Av denna
korrespondens framgår att prof. Sundevall år 1842 mottagit och
Se Uusi Suomi 17/5 1933; Carl J. E. Hasselberg »Under Polstjernan»,
örnsköldsvik 1935 (sid. 212 o. ff.); Björn Collinder i Upsala Nya Tidning
23/5 1933. Regulys avskrift finnes i Ungerska Vetenskapsakademiens arkiv
i Budapest enligt meddelande av sekreteraren i Finska Kyrkohistoriska
Samfundet dr Kauko Pirinen. Se även Finska Kyrkohistoriska Samfundets
årsbok 23, 1933, s. 132-139.
2 Till grund för denna och följande uppgifter har jag en artikel av
magister (nuvarande överbibliotekarien vid Åbo finska universitet, fil. dr)
Eero K. Neuvonen i Suomen Kuvalehti med titeln »Käsikirjoitus Lapista
— — ranskalaisen pikkukaupunkiin» (En handskrift från Lappland — till en
fransk småstad), som tillställts mig av överbibliotekarien vid Helsingfors
universitetsbibliotek, fil. dr J. Vallinkoski.
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vidarebefordrat första delen av Ltestadius' »Fragmenter» och att
Ltestadius för denna fått 100 riksdaler i arvode.1 Men det dröjde
med verkets fortsättning. Ltestadius avlade sin pastoralexamen
1843, och först därefter fick han tid att fortsätta med sin avhandling. År 1845 meddelar Sundevall att han insänt andra delen och
lovar att snart komma med den tredje. Men här upphöra meddelandena 'om de senare delarna. Såsom redan nämnts (sid. 11),
hade Ltestadius i brev till Fellman i dec. 1845 skrivit att han
sommaren 1845 avfärdat de senare delarna av sitt arbete till
Gaimards »commissionair» i Stockholm. Huru dessa delar kommit
till rätta är förut beskrivet.
En av de mest aktiva medlemmarna i den gaimardska expeditionen (»Commission scientifique du Nord») var professorn
Xavier Marmier (född 1809, död 1892), 1839 professor i litteraturhistoria i Rennes, 1840 bibliotekarie i Paris, 1870 ledamot av
Franska akademien, skald, författare, översättare, reseskildrare;
har skrivit bl. a. »Histoire de la litt&ature en Danemark et en
Suede» (1839) och »Lettres sur le Nord» (2 band, 1840), en stor
vän av Sverige (se Svensk Uppslagsbok). Denne Marmier hade av
Gaimard fått första delen av Ltestadius' Mythologi för översättning till franska. Men som denna del icke ansågs tillräcklig till
ett band i expeditionens publikationsserie, vars titel var »Voyages
de la Commission scientifique du Nord», skulle man avvakta flera
delar. Nu hände sig emellertid att serien som hittills omfattat ett
par tiotal band, utgivna åren 1840-18522, av brist på medel eller
»allmänhetens intresse» måste avbrytas, innan man hunnit till
Dr Neuvonen säger i den nämnda artikeln: »Lantadius var enligt vad
man känner en frispråkig man — — t. o. m. i sina predikningar. Sålunda
torde han också i sin 'Lappska mythologi' ha behandlat svenska präster
särdeles omilt, eftersom Sundevall föreslår Gaimard att man borde rätta till
litet och mildra en del passus i verket. I vilken omfattning detta krav varit
berättigat, får en senare undersökning avgöra.»
Anm. av utg.: I inledningen (»Erinran till Läsaren») till den andra delen
äro också en del av Leestadius' utfall mot namngivna personer och vissa
förhållanden i Stockholm och trakten däromkring överkorsade. De ha dock
här medtagits oavkortade.
2 I Samuel E. Bringa katalog Itineraria svecana, Uppsala universitetsbibliotek, uppges 16 volymer jämte 6 atlasband utgivna i Paris 1843-48.
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Liestadius' verk. — — Serien innehåller för övrigt åtskilliga
skrifter också av Liestadius, avhandlande i synnerhet botanik och
meteorologi; L. hade nämligen i Karesuando i flera års tid gjort
meteorologiska observationer för Kungl. Vetenskapsakademiens
räkning. — — Första delen av »Fragmenter» hade av allt att
döma blivit liggande hos Marmier som bosatt sig i en fransk
småstad, Pontarlier. I ett testamentel hade Marmier förordnat att
hans bibliotek skulle tillfalla stadsarkivet i Pontarlier. Där hamnade alltså LEestadius' manuskript tillsammans med Marmiers
bibliotek. Efter en spännande detektivjakt från det ena arkivet
och biblioteket till det andra, varom talas i den sid. 14, not 2,
nämnda artikeln, återfanns den år 1933 av doktor Eero K. Neuvonen, då bibliotekarie vid Sainte-Genevikve-bibliotekets nordiska
avdelning, i professor Marmiers vid den tiden ännu oordnade
boksamling.
»Fragmenter i Lappska Mythologien» är Lars Levi Lfestadius'
största vetenskapliga verk, möjligen med undantag av hans teologisk-filosofiska arbete »Dårhushjonet».2 Det har ett omfång av
icke mindre än 636 skrivsidor med en storlek av omkring 14 x
20 cm. En stor del av arbetet utgöres av citat ur i inledningen
(»Erinran till Läsaren») nämnda verk jämte några egna reflexioner av Lxstadius här och där. Då alla de citerade källskrifterna
finnas tillgängliga i tryck och Leestadius' egna reflexioner icke
äro av särdeles stor betydelse i sammanhanget, har undertecknad
utgivare icke funnit det nödvändigt att anföra alla citaten in
extenso, utan har jag nöjt mig med att lämna en kort sammanfattning av innehållet i berörda paragrafer jämte hänvisning till
källskrifterna och till senare utkomna skrifter i ämnet. Dessa
kortare sammanfattningar ha satts inom klammer ( [ ) ; kortare
tillägg och förklaringar i texten anges på samma sätt. Då Lxstadius till mytologien räknar allt som hör till »allmän folktro
på öfvernaturliga väsenden och verkningar», har hans verk kom1 Enligt dr Neuvonen, a. a., hade man i en biografi över Marmier hittat
delar av ett testamente enligt vilket M. skänkte sitt bibliotek till staden
Pontarlier.
2 Utgivet av kyrkoherden Erik Bäeksbaeka under titeln: Lars Levi Leestadins Dårhushjonet, En blick i nådens ordning, Helsingfors 1949.
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mit att innehålla mycket folkloristiskt stoff vilket det synts mig
angeläget att taga med, emedan det är av värde för folklivsforskningen.
Leestadius' egen ortografi och interpunktering ha bibehållits
oförändrade där ej uppenbara felskrivningar förelegat. Dessa fall
äro dock sällsynta. I de tre senare delarna är skriften något
sämre utförd men ej särskilt svårläst. Ett citat inne i ett annat
citat har inneslutits med enkelt citationstecken (') i stället för
som hos Ltestadius med dubbelt ("). En del av L. anbragta citationstecken ha borttagits särskilt vid sådana ord som i texten av
mig utmärkts med kursiv stil. Vid de latinska citaten har omedelbart efter dessa inom parentes satts en översättning till svenska.
Då citaten i regel äro gjorda ur Johannes Schefferus' verk Lapponia ha översättningsstyckena, där ej särskilt angives, hämtats
ur den nyaste översättningen av nämnda verk (av Henrik Sundin
m. fl.), betitlat Lappland och utgivet av Ernst Manker som nr
VIII i Nordiska museets serie Lapponica år 1956.
Uppsala i maj 1959.
Harald Grundström

2 — 599028 Grundström
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Fragmenter i Lappska Mythologien
Af

LARS LEVI LiESTADIUS

PASTOR I KARESUANDO AF TORNEÅ LAPPMARK, LEDAMOT AF KONGL. VETENSKAPS SOCIETETEN I ITPSALA;
CORRESPONDERANDE LEDAMOT AF KONGL. JÄGARE
FÖRBUNDET I STOCKHOLM SAMT AF BOTANISKA FÖRENINGEN I EDINBURG. LEDAMOT AF KONGL. FRANSKA
HEDERSLEGIONEN.

Erinran till läsaren
De antekningar i Lappska Mythologien, som innefattas i detta
arbete, kunna med rätta kallas Fragmenter, emedan det mesta
af Lapparnas fordna Gudalära förmodligen gått förloradt
efter Christendomens införande. Nu för tiden känna Lapparne
sina fordna Gudar endast till namnet, och äfven det är på många
ställen förgätet. Likväl herskar ännu bland dem mycken vantro
och vidskeppelse, såsom en dunkel aning från ett förgätet fordom.
Det är ock icke så mycket att undra på, då man ännu bland
sjelfva svenska allmogen i vissa aflägsna Skogstrakter finner
nästan lika mycken vidskeppelse, som ibland Lapparne. Det är
ännu icke stort mer än 200 år, sedan Lapparne mera allmänt
började antaga Christendomen, och ännu för 100 år sedan funnos
rama hedningar i Luleå Lappmark. Deremot har Svenska allmogen haft Christendomen i närmare 1000de år, och likväl träffas
ännu bland densamma åtskilliga vidskepliga föreställningar, som
otvifvelaktigt härleda sin uprinnelse från Hedendomen: som till
ex. Vittra, Underboninga, Trollkäringa, Bjäran, m. fl. hvarpå
exempel skola anföras i detta arbete.
För de underrättelser, som vi ännu hafva i behåll om Lapparnes fordna Guda Lära, hafva vi att tacka några nitiske
Prester i Lapp- och Finmarken, hvilka på anmodan af antiquitets Collegium i Stockholm, samt missions Collegium i Köpenhamn, samlade och antecknade allt, hvad de kunde öfverkomma, af
Lapparnes hedniska Religion; men Ty värr ! det var icke möjligt
för dessa Prester, att få reda på allt, som hörde till detta ämne.
Ty först och främst voro de icke rigtigt mägtige i Språket; och
för det andra voro de på sätt och vis förpliktade, att förfölja
just de Personer, som voro invigde i alla Lapparnes hemligheter,
och af hvilka Presterne kunnat få de vigtigaste Uplysningar,
om de gått fogligare till väga. Man får icke föreställa sig, att
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mängden af Lappar var utlärd i alla Trollkonster; det var endast
Nåiderne (Spåmän) förbehållit, att närmare känna dessa magiska
hemligheter, för hvilka Lapparne blifvit så vidt och bredt beryktade. Dessa Nåider (mager, Spåmän eller Trollkarlar) stodo i
högt anseende bland Lapparne, och voro i sjelfva verket Nationens
vise eller Prester.
Men emedan desse genom sin föregifna eller verkliga Spådomskonst lade de största hinder i vägen för den nya lärans hastigare
utspridande ibland mängden, så var det naturligt, att de blefvo
hatade och förföljde af Presterne, hvilka ansågo Nåiderne för
sjelfva Djevulens Redskap. Så mycket mindre var det då möjligt
för Presterne att blifva invigde i Nåidernes hemligheter; och
ännu i dag äro Lapparne mycket förbehållsamme i sina Upgifter
om det, som rörer deras vidskeppelse: Allraminst skall Presten få
kunskap om sådant; det är endast som Barn och genom Nybyggarnes berättelser, som man kan få höra ett och annat i den vägen.
Emedan de första Presterne i Svenska Lappmarken förföljde
Nåiderne, så hafva vi från den tiden icke fått några uplysningar
om Lapparnes ursprungliga Gudalära. Men på Norrska sidan
tyckes Presterne hafva gått fogligare till väga med Nåiderne, och
det är från den sidan vi hafva de vigtigaste Upgifter i detta ämne.
Emellertid förtjena icke alla dessa Upgifter lika trovärdighet.
Det fordras en närmare bekantskap med fordna och närvarande
Lappars förhållanden för att kunna urskilja det sanna från det
falska i Författarenas upgifter. Den som skrifver detta, är född
och upväxt i Lappmarken. Han har kanske mer än någon annan
genomvandrat Lappmarken i alla dess riktningar; likväl tillstår
han upriktigt, att det ännu finns mycket i Lapparnes inre hushållning, som han icke tilltror sig kunna säkert bedöma. Huru
mycket mindre trovärdighet förtjena då de Författare, hvilka
endast som främlingar, med förutfattade ideer och fördomar, besökt Landet? Deras berättelser måste grunda sig på Upgifter af
personer, hvilka äro lika så obekante med Lapparnes inre hushållning som den resande sjelf. Man får icke föreställa sig, att de
Svenskar och Norrmän, som bo i granskapet af Lapp- och Finnmarken känna Lapparnes inre hushållning, ehuru de årligen se
och umgås med Lappar. Till och med Prester i Lapp- och Finn-
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marken äro icke synnerligen väl bekante med Lapparnes föreställningar och förhållanden, så framt icke de äro födde och
upväxte eller också vistats en längre tid i Lappmarken och besökt Lapparne i deras kåtor. På sådane opålitlige personers Upgifter, som ovan nämndes, tyckas en del nyare Författare hafva
grundat sina berättelser om Lappmarkerne, och derföre öfverflöda äfven deras arbeten af misstag och ogrundade framställningar; såsom till ex. Zetterstedt, Blom, Rosenvinge, Brooke, m. fl.
De trovärdigaste Författare i det ämne, som här kommer att
afhandlas, äro följande:
[LEestadius nämner här Johannes Schefferus och hans verk
Lapponia som först utkom i Frankfurt 1673, Johannes Tornens
Berättelse om Lappmarckerna och deras tillstånd, utgivet av Samuel Loenbom 1772, Gabriel Tuderus En kort underrättelse om
The Österbottniske Lappar som under Kiemi Gebiet lyda, utg. av
Samuel Loenbom, Stockholm 1773, Pehr Fjellström Kort berättelse om lapparnes Björnafänge, samt deras der vid brukade vidskeppelser, Stockholm 1755, Pehr Högström Beskrifning öfwer
de tul Sveriges Krona lydande Lapmarker, Stockholm 1747, Petrus
Leestadius Journal öfver missionsresor i Lappmarken, Stockholm
1831-33, Sjögren Anteckningar om församlingarne i Kemi Lappmark, Helsingfors 1828, Zetterstedt Resa genom Umeå Lappmarker, Örebro 1833, Engström Resa genom Södra Lappmarken, Kal.
mar 1835, Lindahl och Öhrling Lexicon Lapponicum, Stockholm
1780. Norska författare: Erik Johan Jessen Afhandling om de
Norske Finners og Lappers Hedenske Religion, Ki0benhavn 1767,
Thomas von Westens bref till prästerskapet i Jämtland år 1723,
Morten Lund En lappsk öfversättning af Luthers mindre Ca,
teches, Köpenhamn 1728, Lennart Sidenius Berättelse om Lapparnas gudalära, varur Ch. Thomasson Ganander tagit sina uppgifter i sin Mythologia fennica, Åbo 1789, Knud Leem Beskrivelse
over Finmarkens Lappar etc., Ki0benhavn 176711
1 Anm. av utg.: Till denna förteckning över personer och verk lämnas
här följande kompletterande uppgifter: Blom, Gustav Peter, norsk ämbetsman, författare och politiker (1785-1869); utgav bl. a. Bemeerkninger paa
en reise i Nordlandene og igjennem Lapland etc. (1827-30). Brooke, sir
Arthur de Capell, engelsk reseskildrare (1791-1858); skildrat sina reseintryck
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Dessa [ovan nämnda] äro de fornämsta Förff. i den lappska
mythologien. Jag beklagar mycket, att jag icke haft tillfälle rådföra Hammonds Nordiska missions Historia, ej heller har jag fått
del af Kyrkoherden Fellinans Lappska mythologi, som nyligen
skall vara författad af välbemälte kyrkoherde, och enligt Skrifvelse från Herr Gottlund, inlemnad till finska Litteratur Sällskapets bedömande, men ännu icke, så vidt bekannt är, till trycket
befordrad.* — Jag förmodar, att Herr Fellmans Lappska Mythologi kommer att innehålla ungefärligen det samma, som finnes i
detta arbete, så vidt han haft måhända bättre tillfälle än jag,
att studera de hit hörande författare. Hvad som ännu finnes
öfrigt af Lapparnes fordna vidskeppelse ibland Lapparne, tror
jag mig känna lika väl, och kanske något bättre än Herr Fellman.
Till jämförelse med den Lappska Mythologien, och för att utröna, huruvida Lapparne kunnat låna vissa mythologiska föremål
af nästgränsande Nationer, har jag äfven begagnat: »Norrske
Sagn» af Andreas Faye, tryckt i Arendal 1833; Ordbok öfver
Nordiska Mythologien, tryckt i Nyköping 1815 (Förf. anonym),
samt »Handlexicon i Gamla Classiska Mythologien», efter F. G.
Gruber, Stockholm 1834. Man måste beklaga, att ehuru flere
Lärde infödde Finnar ifrigt studera den Finska Mythologien,
likväl ingen af dessa mig veterligen publicerat sina åsikter röfrån de skandinaviska länderna i tre arbeten (på engelska), utgivna åren
1820 och 1827. Engström, Jon (1794-1870), svensk skriftställare; skrev
bl. a. Resa genom södra Lappland, Jemtland, Trondhem och Dalarne är
1834, tryckt i Kalmar 1835-36. Rosenvvinge, Eller Hagerup, sorenskriver
(häradshövding) i Salten, Norge, till är 1793, därefter borgmästare i Bergen;
skrev uppsatsen Noget om Nordlanden, ister om &Atens Fogderi år 1790,
tryckt 1824 i Budstikken, femte årgång n:o 95-102. Sjögren, Andreas Johan
(1794-1855), finländsk språkforskare, fil, dr, bibliotekarie i Petersburg.
Zetterstedt, Johan Vilhelm (1785-1874), entomolog, universitetslärare, titulär
professor, Lund.
* (Anm. av L.:) Sedan of van stående var skrifvit, och hela detta manuskript färdigt, har Herr kyrkoherden Fellman godhetsfullt meddelat mig
en del af sitt manuskript; men som han ärnar utgifva det samma af
trycket, och äter begärde det med första tillfälle, så hade jag icke tillfälle
att deraf göra utdrag: uti den delen af detta manuskript som jag fick låna
fanns icke mycket, som kunde höra till Lappska Gudaläran; och det som
hörer till de sednare delarne af mitt arbete hoppas jag fä läsa tryckt.

ERINRAN TILL LÄSAREN

27

rande deras Förfäders Religion och Gudalära; de hafva icke en
gång gifvit ett sammandragit utkast till en Finsk Mythologie,
hvartill de likväl äga goda materialier uti det stora förråd af
Finska Sånger (Runot), hvilka i sednare tider blifvit af dem
samlade och till en del tryckte. (Ibland stora kännare af Finska
Mythologien förtjena i synnerhet nämnas C. Ax. Gottlund, Doctor
Lönroth och Mag. Castrén).' Jag har således icke haft någon
annan auctor att tillgå, än Gananders »Mythologia fennica», som
utkom i Åbo 1789. Men denne Förf, får ett ganska slätt vitsord
af nutidens störste kännare i Finska sakerna, hvilket kan bestyrkas genom följande: Utdrag af ett bref från Carl Ax. Gottlund, dateradt Kuopio den 4de Augusti 1839.
»I sammanhang dermed nämner Du bland annat, att Du åtagit
Dig jämte åtskilligt annat, att för Fransmännens räkning författa
en Lappsk mythologi, i anledning hvaraf Du vänder Dig till mig,
med begäran om uplysning i åtskilliga frågor, häldst Du förmodar, att Lapparnes och Finnarnes Mythologi bör stå i närmare beröring med hvarandra. Jag måste tillstå, att Du i detta
fall vändt Dig till orätt man; icke derföre som jag härutinnan
vill underkänna min omdömesförmåga andras: tvärt om jag stödjer mig på all den kunskap och erfarenhet jag äger.»
»Men om man med ordet Mythologi skall förstå, hvad dermed
beteknas hos Romare och Greker, nemligen ej blott ett Guda
register, utan en Gudomlig vetenskap, eller tro, såsom föremål för
mensklig dyrkan m. ni. så måste jag säga, hvad jag redan sagt
för 22 år sedan, och hvad Du troligen läst i Svensk Litteratur
Tidning för 1818, der jag vidlyftigt i en recension öfver Riihs:
»Finnland och dess invånare» afhandlar om Finnarnes mythologi (som består deruti, att de icke hafva eller äga någon) ; och
sedan denna tid hafva mina åsikter alls icke blifvit förändrade.»
»Allt hvad Ganander, Petterson, Riihs m. f1.2 derom skrifvit, är
i Anm. av utg.: Gottlund, Karl Axel (1796-1875), finländsk författare
och vetenskapsman; se vidare noten sid. 29. Lönnrot, Elias (1802-1884),
finländsk språkforskare, professor i finska språket och litteraturen, utgivare av Kalevala m. m. Castrén, Mattias Alexander (1813-1852), professor
i finska språket och litteraturen i Helsingfors.
2 Anm. av utg.: Ganander, Kristfrid, finsk skriftställare, präst (1741—

28

L. L. LIESTADIIIS

idel Galimathias. Allt nog: Finnarne hafva icke en gång i sitt
Språk några ord, som betyda: Kyrka, Tempel, tillbedja, offra,
Altare, Prester m. m. Ja sjelfva ordet: Jumala (Gud) är ej ett
nomen appellativum, utan proprium, och kan icke• såsom tilläggningsord construeras med eller tillsammans med nomina propria.
Man säger väl Jumala-lsä, Jumala-Poika (i stället för Isä, Jumala,
Poika Jumala o. s. v.) ; men det är ofinskt och emot Språkets natur, infördt med Christendomen. Redan detta bör till någon del
öfvertyga Dig, hurudan den Finska mythologien är till sina
grunder.»
»Den gamla sagan om Jumala Templet och bilden i Biarmaland är redan, hvad sjelfva Språket och berättelsen ger till känna,
endast en politisk krigardikt, en Legend utan minsta slags historisk efterrättelse. Men vill man åter med mythologi förstå, icke
natur-dyrkan (dyrkan af naturen), utan en natur pasi, ett idiotiserande, personifiärande och mystifierande af naturen, likväl utan
allt slags dyrkande: se då hafva Finnarne en rik mythologi, egentligen fantasi, pasi ; hvaraf visserligen, om större enskilta skalder,
konstnärer, målare, Bildhuggare m. m. deraf gjort ett föremål för
konsten å ena sidan och för vidskeppelsen hos folket å andra
sidan — — med tiden en mythologi kunnat upstå, sådan som den
Grekiska och Romerska, men afbruten i denna utvecklings process,
eller försinlings konst af folkets moraliska och religiösa tankar,
genom införandet af Christen tro, upnådde icke den finska
Skaldekonsten denna sin culminations punct.»
»Med en så beskaffad Finsk mythologi, som blott består i Naturpoesi, är Du icke belåten. Du må derföre studera Ganander och
andra hans vederlikar, och inhämta hvad Du deraf kan: oss emellan sagt, äro alla hans förklaringar, uttolkningar och lärda Commentationer bara puder och snömos. Endast den Finska Runan
(sången) kan såsom grund åberopas, förtjenar att läsas, dock icke
såsom psalm, hymn eller trosartikel.»
1790) ; utgav 1789 arbetet Mythologia fennica. Peterson, Kristian Jaak
(1801-22), estnisk skald, bearbetat och översatt till tyska Gananders Mythologia fennica. Itähs, Christian Friedrich (1781-1820), professor i Greifswald
1808-1810, sedan i Berlin, historiker. Utgav 1809 arbetet Finland und seine
Bewohner, i svensk översättning Finland och dess invänare 1811-13.
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»Huruvida Finnarne i hedendomen varit öfvertygade om Själens odödlighet, om straff och belöning i en annan Verld o. s. v.
derom kan nu mera ingenting bestämt sägas. Endast hvad man
indirect kan sluta till genom deras filosofemer, sedespråk och
gamla ordstäf, det kan Du få inhämta i upsatsen om de gamla
Finnars vishets lära, införd i första delen af Otaval, hvaraf en
öfversättning nu utkommit på Tyska hos Bruckhaus i Leipzig,
ombesörjd af en Sederholm i Mosqua, sedan redan förut ett utdrag deraf blifvit infört år 1835 på det 'Morgenblatt' som Cotta
utger i Augsburg.» Så vida Herr Gottlund.
Jag förmodar, att icke alla Finska mythologer dela Gottlunds
åsikt i detta ämne; men som jag icke kan vara invigd i den
Finska mythologien, eller som Gottlund kallar den Naturpoesiens
hemligheter, så vågar jag icke inlåta mig i vidlyftiga discussioner öfver denna fråga, utan åtnöjer mig med, att till belysande
af den Lappska mythologien anföra följande:
Med mythologi menar jag en allmän f olktr o på
öfvernaturliga väsenden och verkningar. Alla
föreställningar om öfvernaturliga väsenden och verkningar, hvilka
icke ingå i den allmänna folktron, utan endast höra till enskilta
personers fantasier, kunna således icke efter min enfaldiga mening höra till mythologien; men om en poetisk målning, en. upskrämd inbillning eller en spökhistoria öfvergår till allmän folktro, så inträder den också i mythologiens område.
Betrakte vi nu den Romersk Grekiska mythologien efter denna
distinction, så finna vi snart, att det oräkneliga antalet af de där
förekommande mythologiska föremål, hvilkas antal efter några
mythologers calkyl steg ända till 7000, bestod för det mesta af
förgudade och metamorphoserade menniskor, hvilka endast så
vida höra till mythologien, som deras gudomliga eller öfvernaturliga kraft och förvandling allmänt troddes i någon viss stad eller
Landsort. Men att icke alla kunde vara föremål för en allmän
Folktro, bevisar endast deras oräkneliga mängd, hvilken ingen
1 Carl Axel Gottlund: Otava eli suomalaisia huvituksia (Karlavagnen
eller finska nöjen) 1—II 1828-1832. I. Stockholm. Tryckt hos Norstedt &
Söner 1828. II. Stockholm. Tryckt hos B. M. Bredberg 1832 (anm. av utg.).
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annan än den, som ex professo studerade Poeternes skrifter kunde
hafva reda på. Afskilja vi dessa förgudade menniskor från de
äkta mythologiska föremålen, så blir den Grekisk-Romerska
mythologiens omfång betydligt mindre, ehuru dess innehåll alltid,
i anseende till Poeternes fria spel, är rikt på djerfva skapelser.
Troligen trodde icke heller Poeterne sjelfva på verkligheten af
sina skapelser; och så mycket mindre kunde då alla, kanske icke
en gång 1/ 4de del af deras fantasier bli föremål för en allmän
folktro. Endast sådane föremål, som hade tempel, eller på ett
eller annat sätt dyrkades, anropades och troddes af folket, kunna
anses för äkta mythologiska.
Om vi efter dessa distinctioner jämföra den Finska, af Gottlund
såkallade naturpoesien med andra nationers mythologi, så finna
vi snart, att dess innehåll icke kan vara bara poesi. Der måtte
äfven finnas verkligt mythologiska föremål. Till ex. mahinen, ett
slags menskliga varelser, som bo under jorden; manalaiset, aflidna menniskors själar; äpärä, mördade barns vålnader. Alla
dessa utgöra ju ännu, åtminstone i norra Finland, föremål för
en allmän folktro.
Dessutom har Hr. Gottlund sjelf uti sin afhandling om Taciti
omdöme öfver Finnarne erkänt, att ibland dem funnits veritabla
Trollkarlar (Nåidat), hvilka gått så långt i konsten, att de till
och med trollat ihjäl hvarandra. Jag undrar, om äfven det skett
genom Naturpoesi? eller genom mystificerande och personifierande ? Han nämner väl på ett annat ställe i samma afhandling,
att Trollkarlarne gjorde förfärliga grimacer mot hvarandra, när
de möttes. Men icke måtte de väl hafva trollat ihjäl hvarandra
med blotta grimacer ? Har det icke skett genom en naturlig magi,
så måste åtminstone en exalterad inbillning hafva varit med i
spelet. Men just denna exalterade inbillnings kraft, som kan verka
menligt på sjelfva organismen, anser jag vara den egentliga
mythens fostrarinna. Den skiljer sig från all slags poesi derigenom, att den tror på verkligheten af sin egen skapelse.
Man träffar denna exalterade inbillnings kraft hos barn och
hos nerfsvaga personer, i synnerhet i bland könet. Man träffar
den oftare hos råa obildade menniskor, än ibland de bildade.
Derföre hör också mythen egentligen till folket. Allramest finnes.
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den likväl utbildad bland menniskor, som bo ensamne i skogar,
hvilket tyckes hafva sin naturliga grund uti den enslighet och
ödsliga tomhet, som omger Eremitens hydda. Själen är alltid
verksam; men hos den obildade är icke tankekraften vänd inåt
såsom hos tänkaren och poeten, den är vänd utåt på yttre föremål. Hvilka bilder kunna icke upstå i den ensamme vandrarens
själ, när han slutligen lägger sig vid en stock Eld i den ödsliga
skogen? måste icke den svarta gestalt, som skymtar för hans ögon
genom den förvillande morgondimman vara ett Troll, som likväl
vid närmare betraktande är bara en gråsten? måste icke tjutet
af en Ulf, skränet af en Uggla eller vesslans praslande i de torra
löfven komma från underbara väsenden i och under jorden?
Den som blott försökt, att ligga en dyster höstnatt ensam i skogen,
skall snart få erfara den underliga trollkraft, skogen i förening
med ensligheten har, att upväcka fantasier, och det skall icke mera
förefalla honom underligt, hvarföre mythologien är så särdeles
rikhaltig uti de aflägsnaste skogstrakter, hvarest man finner så
många vättar, vittror och Troll med alla sina underliga Epitheter
och skepnader. I en större stad har man icke tid att höra efter
Spöken och Troll. Man är beständigt omgifven af menniskor. Om
något sällsamt höres från en aflägsen vind, eller vinkällare, så
misstänker man genast tjuvar. Det buller af menniskor, som vanka
af och an på gatorna, göra snart slut på hela Spökhistorien.
Men helt annorlunda är förhållandet i en aflägsen skogsbygd,
hvarest man sällan får se folk, hvarest inga afväxlingar ega rum
och hvarest endast Naturen med dess omgifning sysselsätter den
ensamme jägarens eller herdens upmärksamhet. Det minsta ljud
af en fogel, en hare, en sten, som rullar från klippan, väcker
genast den ensamme vandrarens upmärksamhet. Kan han icke
genast förklara ordsaken till det sällsamma ljudet eller förvillande
synen, så anar han någonting oförklarligt eller öfver naturligt i
den timade händelsen. Hans upskrämda inbillning målar idel
rysligheter och skräckbilder. Han tror sig se Spöken, Troll och
onda väsenden, som omgifva honom. Detta synes helt naturligt,
och jag tror, att det skulle hända hvilken menniska, som häldst,
om hon blefve försatt i samma omständighet, som den ensamme
Skogsbon.
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Denna Trollkraft, hvarmed en villd natur i förening med
ensligheten inverkar på menniskans inbillnings kraft, är efter min
enfaldiga tanka den egentliga mythens grund. Den enslige vandraren berättar med en gravitetisk min sina syner; det blir en
sägen ibland Folket, och sagan blir trodd af den enfaldiga mängden. Då är mythen färdig. En sådan myth är efter mitt begrepp
ingen poesi, men den kan bli ett förträffligt ämne till poesi, om
Poeten ikläder den en poetisk drägt och giver den en ädlare färg,
d. v. s. gör den till en verklig dikt. Mythologien har i alla tider
gifvit poeterne herrliga materialier till quäden ; men poeten åtnöjer sig icke med mythen i sin ursprungliga form. Han omskapar
och smyckar den med egna tillsatser, och det är svårt och kanske
omöjligt, att i Poeternes skrifter urskilja den ursprungliga
mythen från den poetiska grannlåten. Äfven den Finska Runan
har sin goda portion af Poetisk grannlåt, som icke tillhör mythen
utan dikten. Då nu Ganander lagt runan till grund för sin mythologi, så kan visserligen Herr Gottlund hafva rätt deruti, att Ganander icke alltid träffat det rätta, då han velat förklara Runan
som myth. Men att äfven mythen legat till grund för Runan tror
jag ingen opartisk granskare kan neka.
Deremot är den Lappska mythologien temmeligen fri från all
poetisk grannlåt. Lapparne hafva ingenting, som kan förliknas
med andra nationers Poesi. Deras sång »drejer sig», som Blom
anmärker, »inom en quart eller quint, och är högst vidrig för ett
musikaliskt öra». Detta gäller likvist endast för den ovane ; ty när
man blir van vid Lapparnes sång, finner man den icke alldeles
obehaglig. Måhända har hvarken Blom eller Zetterstedt (som
också fördömer deras sång) hört någon annan, än fulla Lappar
jöika (sjunga). Afledne Capellmästaren Hteffner i Upsala har
yttrat, att Lapparnes sång är i vissa fall sublim. NB. Såsom
naturläte, eller såsom det renaste uttryck för den inneboende
känslan kan den i vissa fall kallas sublim, då den blir utförd af
en ren quinno röst i den genljudande skogen.
Men annars och ehuru den i musikaliskt hänseende kan sägas
»dreja sig innom en quart eller quint», får man icke föreställa sig,
att den är utan variationer. Det finnes särskilta läten för sorg,
och andra för glädje, särskilta modulationer för mod och feghet.
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Hvarje djur har på Lappska sin sång med bifogade ord, uttryckande djurets naturliga lynne. Hvarje märkvärdigare person har
man tillegnat en sång, som skall uttrycka personens egna maner,
eller särskilta sätt att vara. Dessa sånger äro till sina modulationer lika oföränderlige, som de äro till antalet oräknelige. Men
ehuru de till sången improviserade orden icke sakna all poetisk
lyftning, kan man dock i dem icke uptäcka det minsta spår till
Rythm. För övrigt har jag sett Lappar lika så hänförde eller inspirerade af sin sång, som trotts någon af Phosphoristernas
Schola, hvilket bevisar, att de icke äro så känslolöse, som en del
sednare Författare velat förespegla (Zetterstedts resa 2, pag. 56).
Lapparnes poesi har som sagdt är intet egentligt sammanhang
med deras mythologi. Denna framställes alltid på prosa. Naturligtvis kan den prosaiska sagan också utstyras med tillsattser,
men tillsattserne äro icke af poetisk natur. De äro tillfälliga. Således får man ofta höra en och samma saga berättas på olika sätt
uti olika Lappmarker. Dock är alltid grundideen den samma.
Men helt annorlunda är förhållandet med den Finska Runan.
Der är poeten eller Runemästaren den, som gifvit mythen Färg.
Der kan ingenting tagas bort eller läggas till, utan att skämma
bort hela sammanhanget. Ingen enda vers eller stroph kan der
utan saknad utelemnas. I sådant fall föreställer Runan eller
sången riktigt den ursprungliga mythen, sådan, som den var
upfattad i Runemästarens hjerna. Men den ursprungliga mythen,
sådan den var i den allmänna folktron, kan icke Poeten för Rythmens skull rent återgifva. Hela skilnaden mellan den prosaiska
och poetiska mythologien består då den, att tillsattserne i den förra
äro af flere, i den sednare af en enda, neml. Poeten.
Så ungefärligen föreställer jag mig mythologiens upkomst. — —
Hvad Herr Gottlund för övrigt anmärker om ordet »Jumala»
att det nemligen är ett nomen proprium, det menar jag vara
händelsen med sjelfva »Iehovah». Gud kan ju alldrig bli föremål
för ett Begrepp, alltså icke heller dess namn. Jumala beteknar
således ett vist enskilt föremål (individ) på samma sätt, som
Väinämöinen, Ilmarinen m. fl. beteckna hvar sina mythologiska
föremål. Att i Finskan icke finnes något ord för Kyrka, Tempel,
tillbedja m. m. bevisar ingenting af det som skulle bevisas. Uti
3 - 599028 Grundström
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Lapparnes språk finnes icke heller några ord, som skulle betekna
dessa begrepp. Likväl vet man, att Lapparne hade sitt Passe
Helgedom; att de kröpo på fyra fötter för afguden Seite ; att de
offrade stora högar af Renhorn åt sina afgudar o. s. v.
Jag kan undra, om icke Finska ordet Pyhä har afseende på
något för gudomligheter renadt ställe eller ting? Hvarföre skulle
annars Pyhä ouda en helig skog förekomma ända opp i Finmarken? Så framt icke detta må vara blott en öfversättning af Lapparnes heliga Ställen. Monne icke Finska ordet kumarta hafva
afseende på någon slags krökning för Gudarna?
Herr Gottlund vill i allmänhet uphöja sina hedniska förfäder
öfver andra hedningar; han vill frikänna dem från allt afguderi
och vidskeppelse ; han vill göra dem till riktiga naturfilosopher
och naturpoeter; men jag är rädd, att Gammel Adam eller rättare
Gammel Erik hade sitt spel med dem, så väl som med andra nationer. Redan den omständigheten, att de hade sina Noidat Trollkarlar; Luvut Läsningar eller besvärjelse formler; loitimiset
hemliga eurer o. s. v. bevisar redan, att folket trodde på öfvernaturliga verkningar. Herr Gottlund nämner äfven i sitt ofvannämde arbete, om Taciti omdömen öfver Finnarne m. m. att
Trollkarlarne troddes stå i förbund med »Hin håle» och att de
(Trollkarlarne) icke desto mindre fruktades och ärades af Folket.
Så mycket sämre. Det bevisar, att de gamle Finnarne trodde, att
ett ondt mägtigt väsende fanns, som kunde verka både ondt och
godt genom Trollkarlarne.
Hr. Gottlund påstår väl i Otava, 1. pag. 31 och följ.' att Spådoms väsendet hör till en sednare period; men då han vill lämpa
Taciti yttrande »incantantionibus dediti etc.» på Finnarne, så
måste deras Spådomskonst redan i Taciti tid hafva varit i flor.
Han kan då icke skylla på Catholicismen, att den varit orsaken till
trollväsendet. Men livar hafva då Finnarne lärt sig att trolla?
och huru skulle de hafva kunnat komma i ett så stort rop för sitt
trolleri, om icke Folket trott på deras trollerikonst? Om Trollkarlarne sjelfve icke trodde på kraften af sitt trolleri (d. v. s. om
det skedde genom blott naturliga medel, som de med flit höllo
1 Se

noten sid. 29.
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hemliga) så trodde likväl folket, att det skedde genom öfvernaturliga verkningar. Just denna Folkets tro på öfvernaturliga krafter
och verkningar, är redan tillräcklig att bevisa tillvaron af en
Finsk mythologi.
Hr. Gottlund vill äfven resonera bort hela Thorer Hunds berättelse om Biarmernes Gud, der [!J Jumala heiter, hvilken berättelse finnes hos Sturleson. Då detta hörer till Historien och icke
till mythologien, så kan jag icke afgöra, om berättelsen är sann
eller falsk. Att det skulle vara »en politisk krigar dikt», kan jag
icke finna; ty hela berättelsen om Thorer Hunds resa till Biarmaland är så omständelig och detaljerad, att den icke tyckes
kunna vara diktad. De Lärde lära ännu icke vara alldeles ense
om Biarmalands geografiska Läge. En del påstå att det skall
hafva varit i trakten af Archangel. Men det kan ju vara en möjlighet, att Biarmaland låg i trakten af Kola, i hvilket fall Jumala
skulle snarare vara en lappsk gudomlighet. v. Westen nämner i
en afhandling af år 1717, införd i Budstikkens 7de årgång, pag. 13,
att en Lappby vid ändan af Nordfjellet (på Lappska: Nuorta
Tunturi) åt archangelska sidan kallas »Bjarmiri»*. Herr Mag.
Emanuel Kohlström, missionär i Enontekis Lappmark, har berättat för mig, att Hans Fader, aflidne Kyrkoherden Math. Kohlström, skall hafva sett en stor afgudabild af huggen sten (I) i
trakten af Aviovaara, nu varande Karasjoki. Om detta är sannt,
så föres man lätt på den tanken, att Lapparne låtit hämta Gudabilder från främmande Nationer, ty att Lapparne sjelfve skulle
hafva huggit i sten det har man icke exempel på. Tyskland kallas
på finska: Saxan maa, och Lapparne i Torneå Lappmark samt
längre norrut, kalla Tyskland: Saxa ädnam, hvaraf synes följa,
att Saxarne varit de första Tyskar, som besökt och kommit i beröring med dessa nordliga Länder. Det kan vara en möjlighet, att
desse antingen sjelfva eller genom Norrske äfventyrare försett
Lapparne i finmarken med en och annan Jumala bild af huggen
* (Anm. av L.:) Budstikken är en norsk Tidskrift, som blivit utgifven,
i sednare tider (1820-26). Der förekomma flere intressanta statistiska afhandlingar om Nordlanden och Finmarken, deribland den ofvannämnde af
v. Westen, hvilken sjelf har berest dessa Nordostliga trakter ända till Kol&
i sällskap med en Rysk Prest.
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sten. Men Jumala Bilden i Biarmaland tyckes hafva varit af trä,
all den stund halsen gick af och hela Jumala ramlade om kull,
när Thorer Hunds Stallbroder skulle hugga af kedjan, som satt
på Jumalas halls.
Då nu Hr. Gottlund påstår, att de gamla Finnarne icke haft
några Gudabilder (hvarom åtminstone berättelser borde finnas
quar, om sådana Bilder verkligen funnits), så blir det troligt,
att det varit en lappsk Gud, som Thorer Hund och Hans fosterbroder spolierade. Att ordet Jumala låter mera Finskt än Lappskt,
kan icke göra mycket till saken, då man vet, att Lappska dialecten i trakten af Kola är likare Finska än Lappska.
Jag slutar härmed mina anmärkningar, rörande den Finska
mythologien, hvilken jag icke är mäktig att bedöma, sålänge, som
åsikterne äro delade bland dess inhemska forskare. Jag måste för
jämförelsen begagna den sådan den förekommer hos Ganander,
samt i de Runor eller sånger, som jag haft tillfälle att rådföra.
Med så få hjelpkällor har jag icke kunnat anställa många jämförelser med Utländska Nationers mythologi, utan framställer den
Lappska, sådan den förekommer i de förut upgifna källorna,
jämte det lilla jag af egen erfarenhet kunnat tillägga. Jag har
alldrig gjort mythologien till hufvud studium. Som Barn har
jag hört åtskilligt hörande till den Lappska, och som Student har
jag gjort utdrag af Leem. Jag skulle troligen icke hafva så snart
kommit mig före, att skrifva dessa »Fragmenter», derest icke
några Ledamöter af den så kallade Franska vetenskapliga Expeditionen hade upmanat mig dertil. Om jag dermed kan tjena vederbörande Liebhabrar och forskare i menniskoslägtets Cultur historia, skall det vara mig ett nöje. — —
Om arbetet finner förläggare och afsättning, kommer det att
fortsättas, med efterföljande delar: neml. Offer-Läran, SpådomsLäran och Fabel-Läran. Denna sistnämnda kommer att innehålla
ett urval af Lapparnes Sagor.
Karesuando i Torneå Lappmark den 8de Maj 1840.
L. L. Liestadius.

FÖRSTA DELEN

Gudalära
§§ 1-22. [lAestadius indelar här efter Jessen de lapska gudarna
i tre klasser: överhimmelska, himmelska och jordiska samt lägger
därtill, efter Sidenius och »den okände» hos Leem, underjordiska. Han räknar sedan upp dessa gudar med några små egna
reflexioner här och där: Radien-Attje, Radien kiedde, Veralden
olmai, Rananekla, Beive (solen), Ailekis olmak, Sola neid (solens
dotter, Soljungfrun), Madder-Attje, Madder-Akka, Horagalles,
Sarakka, Uksakka och Juksakka, Ruta resp. Fudno, paha Engel
eller Mubben Olmai. Angående dessa se förut (sid. 25) nämnda
källor samt K. B. Wiklund Källskrifter, i Svenska Landsmål
nr 17, åren 1897-1905, och Reuterskiöld Källskrifter till Lapparnas Mytologi, Stockholm 1910. Om de tre gudinnorna, akkorna,
Sarakka, Uksakka och Juksakka anför han:]
§ 23. Uks-Akka betyder: Dörrhustru, dörrquinna, på Vesterbottniska: Dörakäringa, ett slags quinlig Janus, som troddes uppehålla sig vid dörren. Allmogen i Norrland säger ännu, att »Dörakäringen blåser ut ljuset». Som quinnornas plats i Lappens koja
är vid dörren, der de äfven måste framföda sina barn, så var det
naturligt, att Uksakka måste agera Barnmorska. Besynnerligt är,
att Jessen anser Uks- och Juksakka för en och samma person. Han
säger nemligen 1. c. pag. 21, att »Uks- eller Juksakka fått sitt
namn af de bågar (Juks), som ställdes vid dörren.* Denna Gu* (Anm. av L:) Denna uppgift tyckes icke vara öfverensstämmande med
rätta förhållandet. Bågarne, såsom Jagtgevär, voro heliga ting, som icke
fingo vidröras af quinnor. Att ställa dem vid den profana dörren, genom
hvilken quinnorna nödvändigt måste passera, tyckes icke halva varit öfverensstämmande med Lappens åsikter. Ännu i dag är den tron på sina ställen
gängse, att ett gevär blir bortskämt, om en quinna råkar stiga öfver det.
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domlighet aktade ut- och ingången. Derföre offrades åt henne vid
hvarje måltid litet af mat och dryck, utom särskilta till henne
helgade högtids offer.»
Det ser ut, som Jessen icke hade begagnat den anonymes manuskript eller ock har han af de stridiga upgifterne i Missionärernes berättelser blifvit förledd att förblanda Uks- och Juksakka.
Mig synas de hafva varit skilda föremål.
§ 24. Om Juksakka har Lindahl et öhrling följande stroph:
»Juksakka, una ex filiabus. De e Mudderakka, cui curie esse infantes, prisei Lappones sibi persva,serunt, cfr. Mudderakka en
gudinna hos de fordna Lappar, som troddes besörja om barns
upfostran och ans.» Det ser nästan så ut, som skulle Lindahl hafva
haft någon af de norrske Förff. framför sig, när han skref denna
stroph, utan att vidare tänka efter, hvarifrån namnet härleder
sig. Om de norrske Förff. fått den uttydningen af Lapparne
sjelfve, att namnet skall härleda sig från deras Bågar, så bör det
icke skrifvas: Juks utan Juoks, hvilket sistnämde ord efter Lindahls egen ortografi betyder Båge. Juks deremot betyder de
remmar, hvarmed Lapparne knyta fast sina fötter på skidorna.
Är det så, att Gudinnan fått sitt namn af Juks, som också hörde
till jagt, så bör namnet skrifvas Juks-akka ; men om namnet kommer af Båge, som Jessen menar, så bör det skrivas Juoksakka.
[L. söker här förklara namnet Sarakka av saret (Lindahl &
Öhrling) »skapa», enligt Högström, kap. 11 § 6, Saragads, brukat
i somliga lappmarker som nomen appellativum för Creator »skapare», alltså »den skapande quinnan», »skaparinnan».]
[L. nämner här utan försök till förklaring Madderakka
resp. (Lindahl & öhrling) Mudderakka (det senare säkerligen
tryckfel; anm. av utg.).]
[Virosakka (Högström), Viran akka (Torneus pag. 16)
»de Liffländers kärring» omnämnes ; förmodas ha varit dyrkad
»i de ostliga Lappmarker, som gränsa mot Finland».]
Det är icke förutan, att dessa Akker lefva ännu i LapparAnm. av utg.: Till härledningen av ordet råna i Rananeida se artikeln
Rananeida, Vårjungfrun av Harald Grundström i Norrbotten, Norrb:s hembygdsförenings tidskrift är 1938, samt artiklarna råna, rånatj och rånanlädde
i Lulelapsk ordbok av dens.
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nes minne. Sarakka är ett mycket bekannt namn ibland dem.
I Kautokeino finns ännu en Lappslägt med tillnamnet arak;
annars kallar man en yngre Villrens tjur, som blifvit bortdrifven
från Renflocken af den starkaste tjuren, för Sarak. En mycket
dunkel sägen har jag hört i södra Lappmarken om en sten, hvarå
en slags Rune skrift skall hafva varit inristad, hvilken efter någon
gammal Lapps förklaring skall hafva innehållit följande stroph:
Sarakkam, Sarakkam mijab vaivaisit teki powti kålmå tjuote
japeh mangel tulwe, d. ä. min Sarakka, min Sarakka har skaffat
oss eländiga hit trehundra år efter floden. Denna berättelse har
jag hört af min Far, som fått den af sina Förfäder, hvilka en
lång tid voro Pastorer i Piteå Lappmark. Huruvida denna saga
emanerat ifrån Lapparne, synes osäkert. Den förtjenar endast
anföras såsom ett bevis på, att Sarakka varit bekant ibland Lapparne.
§§ 29-32. [Om offer och gästabud Sarakka till ära, »Sarakkas
vin» och »Sarakkas gröt» enligt Jessen pag. 16 o. ff.]
§§ 33-35. [L:s försök till förklaring av åskgudens namn:
Horagalles, Horanorias, Horesgudsk, Att je-gadse, Turaturospodnje enl. Jessen pag. 19 o. ff. och »Den anonyme» hos Leem,
Tiermes enl. Schefferus och Sidenius hos Ganander i dennes
Mythologia fennica.]
§ 36. Det vanligaste namnet på Tordöns Guden i medlersta
Lappmarken är Aija, Farfar; Aijek, den lilla Farfadern; Atjekatsch, den lilla Fadern. Dessa namn förekomma mest i den
Svenska Lappmarken, och utmärka den vördnad, man hyser för
Thordön. Attje och Aija är den största heders titel, som Lappen
kan tillegna en mycket vördig person. Af vördnad för björn
hafva de gifvit honom namnet Puold-Aija, Backfarfar ; Presten
får vanligen heta Attje, far. Att je och Aija äro således sådana
namn, som man af vördnads betygelse tillegnat Thordöns Guden.
I Torneå Lappmark kallas Askan Pajan, d. v. s. Smeden, af
Finska Paja, smedja. Måhända har man i dessa Lappmarker
kallat Askan Pajan i rapport på Ilmarinen, som också var en
smed och är icke så alldeles obekant i de mot Finland gränsande
Lappmarker. Namnet Ilmaris förekommer till och med hos Leem,
men det är utan tvifvel ett adopteradt namn.
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Om den ofvannämde Aija, Aijek eller .A.tjekatsch har
Högström följande curiösa berättelse: »Hos mina Lappar har jag
märkt, att de hålla det (åskan) för ett särskilt väsende ifrån Gud,
och jämväl sådant, som är både godt och ondt, emedan denna
naturen efter deras berättelse blifvit af Perkel stjälandes skapad
i en stenklippa, utan att Jubmel skulle få veta deraf. Men sedan
Jubmel eller Gud fick det samma veta, gick han dit, samt hämtade
ut och födde honom opp. Och emedan denna Thor Gubbe är således den ondes Barn, men Guds fosterbarn (efter deras egna
ordasätt): så är han både god och ond; varandes hans förnämsta
och egentliga göromål, att döda och förgöra alla Troll och Spökener, som ock deras Säite, hvarom framdeles skall talas, oftare af
Askan blifva rörde, hvilket han efter deras mening gör med sin
båge, som de kalla Ajan joksa (Regnbågen) eller Storfaderns
Båga. Och emedan han dermed gör menniskorna godt, att han utrotar dessa Trollskaper, hvilket de finna sig pliktiga att erkänna,
häldst han ock i annor händelse, besynnerligen då han rörer deras
helgedomar, kan göra dem skada, så bör han jämväl räknas bland
deras fordna afgudar.» Högström Cap. 11, § 5.
Denna berättelse om Thorgudens tillkomst är visserligen
intressant, men icke lär den vara så gammal, icke heller så äkta
Lappsk, som man af sakens beskaffenhet kunde förmoda. Perkel
är nemligen ett väsende, som icke förekommer i Lapparnes äldsta
Sagor. Thorgudens förföljelse mot troll o. d. hörer mera till den
Skandinaviska Folktron. Lapparnes troll voro dessutom sådane
varelser, som hvarken de eller deras Aijek hade något skäl att
förfölja, och det synes derföre sannolikt eller mer än troligt, att
denna Historia är lånad från Norrige.
Högström berättar vidare: »Men eljest har jag åter af
andra Lappar fått inhämta om samma person följande: händelse,
att då en flicka hade i skogen satt sig ner vid ett träd, kom den
onda och bad henne lägga torr tjäruved i sin mudd [päls], den
hon hade under hufvudet. Men när hon denna veden itändt, och
hon blef varse, att mannen hade horn, vardt hon förskräckt och
skulle fly, men slapp ej undan hans våldsamhet, hvaraf hon blef
hafvande och födde en son, som ouphörligen gret och viste sig
orolig. Gud kom och tog barnet med sig opp i skyn samt frågade,
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hvilken det ville vara till hjelp, antingen sin far eller mor. Barnet
svarade sig vilja hjelpa modern och förfölja fadern med all sin
slägt, det han ock nu gör, far i luften och klyfver Berg, samt slår
eld i trän, då de (Trollen) göma sig under dem.» Högstr. pag. 178.
Denna berättelse tyckes icke vara ursprungligen Lappsk. Den har
för mycket smak af Påwedömet och de många historier om Hin
håle, som sedan den tiden gå i svang bland Svenska och Norrska
allmogen. Någon ond ande med Horn, tror jag knapt Lappen har
kunnat föreställa sig. Men i och genom Påwedömet har den onde
fått både Horn och klor.
Till Dunder Gudens ära kan man ännu tillägga följande:
»Åt Horagalles fick ingen Hona eller eastrerad rehn offras. Af
det offer, som offrades åt honom, fick ingen quinna äta.» Jessen
1. e. pag. 48.
Linné anför äfven följande anecdot, som kan höra till detta
ämne. »Timidus noster Lappo tonitrante Jove, queerit coramuniter
seeurum asylum sub Betula, uti imperator Tiberius olim sub lauri
eorona, quasi illa tonantis Jovis ir resistere posset ; qutesivi rationem, obtinui nullam.» [När åskan går, söker vår skygge lapp
vanligen en säker fristad under en björk, liksom kejsar Tiberius
under lagerträdets krona, som om denna kunde skydda honom
för den dundrande Juppiters vrede; jag har sökt utgrunda orsaken till att han gör så men har icke kunnat finna den. Utg:s
övers.] Lin. Flor. Lappon. pag. 262. Orsaken, hvarför Lapparne
vanligen ställa sig under en björk, när åskan går starkt, är förmodligen den, att man funnit henne oftare slå ner i Tallar och
Granar än Björkar, hvilket väl kan hafva sin naturliga ordsak.
Huruvida åskan nu mera af någon Lapp kan anses för ett
särskilt väsende, kan icke så noga utrönas. Visst är, att en del
hysa mycken respect för åskan. I Luleå Lappmark tillegnar man
åskan en vigg, som kallas tjuolonis, med denna vigg tros hon
klyfva träd och andra föremål.
Emedan jubma i Lappskan betyder dån, dunder, och det i
synnerhet säges om åskedunder: Atjekatsch jubma, d. v. s. Askan
bullrar; så föres man ovillkorligen på den tanken, att Jubmel
(Gud) härleder sig från detta jubma, likasom Jumala i Finskan
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också naturligast kan härleda sig af jumisen, susurrans tono [med
surrande ljud] Reenvalls Lex. pag. 131.
Jag tycker, att då ingenting i naturen är kraftigare än Askan,
ätt upväcka en vördsam föreställning, om ett mägtigt öfvernaturligt väsende: så måste också detta majestätiska Naturfenomen
hafva gifvit de flesta nationer anledning, att föreställa sig en
gudamagt, som så mägtigt och majestätiskt uppenbarar sig i
detsamma.
Denna tanke är så mycket mera påträngande, som orsaken till
fenomenet varit alldeles obegripligt både för Lärd och olärd, ända
till sednare tider. Jag tycker derf öre, att det är alldeles onödigt,
att gå i sina derivationer till Ebreiska, Grekiska m. m. så länge
man kan finna stamordet på närmare håll, till och med ännu
lefvande i Språket.
Hvad är väl naturligare, än att till ex. Jubma lä almen
(dundret är i himmelen) genom ett hastigare uttal och genom de
2ne vocalljudens möten förvandlades till: Jubma l'almen. Detta är
icke blott en gissning, utan det är någonting, som låter säga sig
ännu i denna dag. Jubmal' almen: dundret är i Himmelen. Men
detta »Jubma», kunde det väl vara någonting annat, än ett stort,
mägtigt öfvernaturligt väsende, som lät höra sig der uppe och
livi1ket stundom i ett ögonblick krossade Berg och klöf de starkaste träd i spillror ? Och måste icke denna kraft, enligt den
tankegång, som äger rum i ett obildat sinne, innan kort sammanflyta till enhet i medvetandet med sjelfva bullret, så att orsaken
till bullret får samma namn, som Bullret; alltså: Jubmal almen,
Gud är i himmelen.
Vi måste framför allt icke glömma våra egna barnsliga
ideer vid dessa och dylika ords derivationer. Ett barn, som första
gången hör åskan, måste ovillkorligen dermed förena föreställningen om ett stort, herrligt, öfvernaturligt och mägtigt väsende,
som åstadkommer ett sådant dån. Det samma har jag sett hända
mången fullväxt menniska bland allmogen. Således måste Thor,
som icke annat är, än ett härmande (onomatopoja) af åskans ljud,
vara ett stort och mägtigt väsende, nemligen den starke Asa Thor,
som slog med sin hammare. Man säger ännu på många ställen i
Vesterbotten: Thorn (d. v. s. Askan) går, höres, dånar o. s. v.
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v. s. Thorn, som egentligen skulle betekna ordsaken till Bullret,
har här kommit att betekna sjelfva Bullret, och så har det äfven
gått med Jubma i Lappskan. Det som ursprungligen beteknade
Bullret, kom slutligen att betekna ordsaken till Bullret; men
ordsaken, eller det, som åstadkom Bullret, kunde ju ingenting
annat vara än Gud sjelf.
§ 44. Att detta Jubma gifvit Lapparne första anledningen till
föreställningen om ett mägtigt öfvernaturligt väsende, tyckes vara
enligt med de menskliga ideernas utveckling; ty ovillkorligt måste
den råa obildade menniskan föreställa sig ett verkligt lefvande
väsende såsom ordsak till det vördnadsbjudande bullret, hvaraf
också följer, att Jubniel låter naturligast härleda sig af samma
Jubma; att Jubmel varit den första Gudomlighet, som Lappen
kunnat föreställa sig, synes mer än sannolikt. Dess gemenskap
med Finnarnes Jumala, tyckes bekräfta det samma; ty att Ibmel,
Jubmel, Jummel och Jumala ursprungligen betekna ett
och samma föremål, kan väl knapt betviflas. Antager man nu,
att Lappar och Finnar ursprungligen varit en och samma Nation,
så måste Jubmel och Jumala hafva tillkommit på en tid, då, det
var obetydlig skillnad mellan dessa bägge Nationer. Antager
man åter, att Lappar och Finnar icke höra till en och samma
menniskoras, så måste endera hafva lånt Jubmel eller Jwmala
af den andra. I hvilket dera fallet som häldst, måste Jubmel vara
mycket gammal, efter han är en ibland de få Gudomligheter, som
dessa Nationer hafva gemensamt.
§ 45. Det följer af Sakens Natur, att Jubmel ursprungligen beteknat ett enda föremål, hvars benämning alltså måste vara ett
nomen proprium ; men af Logiken är det klart, att ett nomen
proprium kan blifva ett nomen appellativum, så snart föreställningen om ett enda föremål kan lämpas på flere, d. v. s. föreställningen blir då ett begrepp, och det ord, som beteknar begreppet,
blir också ett nomen appellativum. Detta är icke en blott supposition, utan en satts, som väl låter bevisa sig. Deraf följer, att
Jubmel, som ursprungligen beteknade ett enda föremål, till ex.
Dunder Guden, med tiden kom att blifva ett nomen appellativum,
Iså snart man jämte den ursprungliga Dunder Guden antog andra
gudar, på hvilka föreställningen och namnet Jubmel kunde läm-
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pas. Det ord, som först beteknade ett enda föremål, beteknade
slutligen ett begrepp, och blef då ett nomen appellativum.
På detta sätt kan Jumala också blifva ett nomen appellativum; ty ehuru Isä Jumala, Poika Jumala etc. är, såsom Gottlund riktigt anmärker, ofinskt: så låter det likväl säga sig, Isä
on Jumala, Poika on Jumala (Fadren är Gud, Sonen är Gud)
o. s. v. I denna satts är preedikatet »Jumala» redan ett nomen
appellativum, då det låter hänföra sig såsom preedikat till flere
subject. Nomen proprium Jubmel, och Jumala, har således blifvit
ett nomen appellativum, på samma sätt som ordet Ccesar, ifrån
att vara ett nomen proprium, blef med tiden ett nomen appellativum. Att detta ord nu beteknar ett Begrepp, är en klar Logisk
samling.
Men så snart Jumala eller Jubmel blef ett nomen appellativum,
så måste äfven den ursprungliga Dunder Guden få ett särskilt
namn, ty Jubmel, som kom att betekna flere föremål, kunde icke
sedan den tiden betekna ett enda föremål, lika som Ceesar, som
efter Julii tid kom att betyda kejsare, icke vidare kunde betekna
någon viss Person. Likaså kan ordet Jumala nu återigen vara ett
nomen proprium, då det efter Christna religionens införande beteknar ett enda föremål. Derpå tyckes äfven Lapparnes berättelse
om en enda öfver Gud syfta, hvarom Högstr. anför, »att Lapparne i hans tid erkände en enda öfverherre öfver allt, som de
kalla Jubmel, och denna Jubmel ansågo de såsom hufvudet för de
goda naturerna». 1. e. Cap. 11. § 3.4.
Om så är, att någon af Scheffers sagesmän tagit berättelsen om Jumi eller Jumo af Lapparne, så hänför sig äfven denna
föreställning till den ursprungliga Dunder Guden; ty antingen
man läser »Jumi» eller »Jumo», så måste likväl ordet vara på det
närmaste beslägtadt med Jubma, eller Finska Juminä, jumiä
m. fl. hvilka alla betekna ett dån, dunder eller bullrande; hvadan
också den inseet larv, som på svenska kallas väggsmed (Callidium
violaceum) hetter på Finska jumi, för sitt knäppande ljud i
väggen.
Vi behöva således icke härleda »Jumo» från den fabelaktiga
Yme, ej heller behöfva vi för derivationen af Jubmel skena bort
ända till grekiskan, då som sagt är, stamorden för dessa namn
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ännu finnas i språket. Med ett ord: efter etymologiska grunder är
Jubmel en ursprungligen Lappsk Gudomlighet, och efter logiska
grunder måste han hafva varit deras äldsta Gud. Ty föreställningen om ett föremål, hvars namn flere föremål hafva, måste
vara äldre, än föreställningen om de föremål, som beteknas med
ett redan gifvit namn tillhörande det förstnämnda föremålet. Således måste föreställningen om föremålet Jubmel vara äldre än
de föremål, som bära Jubmels namn, lika som föreställningen om
individen Ccesar måste vara äldre än de individer, som fått
Giesars namn. Detta kan vara tillräkligt om Jubmel. Vi gå nu till
andra Gudomligheten
§ 48. [Om Bjegs-Olmai, Bieg-Olmai, Biegs Galles, »vädermannen», »väderhjelten» som vistades i Fudnos-aimo, »Fans verld»
eller »Helvetet», och »med sin skåfvel (kåivo) utslungade hagel
och urväder samt blåst och storm», se Jessen (pag. 66) och Sidenius ; Gissen Olmai, se Reuterskiöld Källskrifter, sid. 33.]
§§ 49-51. [Om Junkrarna, Stor- och Dill-Junkaren i Lule lappmark; dyrkades såsom »gynnande jagt och djurfänge», se Sidenius (hos Ganander), Torneus och Högström (kap. 11 § 8).]
§§ 52, 53. [Om Leib olmai, »alderträdsmannen», jaktens gud.
Här citeras Jessen (pag. 64) och »den anonyme» hos Leem. Se
även Reuterskiöld Källskrifter (sid. 24 m. fl.).]
§ 54. [Om T jatse-Olmai resp. Kiöse-almai, Gjase-almai, KiaseOlmai, »Vattumannen», fiskeriets gud, nämnes här enligt Jessen
(pag. 64), »den anonyme» hos Leem, v. Westen, Ganander efter
Sidenius. L. förmodar att T j.-01mai dyrkats endast av fiskarlappar vid norska kusten.]
§§ 55-70. [Om Passe, »heligt ställe», Passe-vareh, »heliga berg»,
seiteh, av naturen egendomligt formade stenar som liknade djur
eller människor och voro föremål för dyrkan, även grovt tillyxade
träbeläten. L. citerar här mest Högström men även Torneus och
Tuderus. L. härleder ordet Passe av passet, »steka»; »det var en
tid, då Lapparne i brist af kokkärl måste steka sin mat för eld;
kände troligen aldrig konsten att bereda metaller (till kokkärl)» ;
— — — ha intet eget ord för gryta, panna el. dyl., dock orden för
kittel, kiebne och skallo, lapska, likaså kaskam »eldstål» och rissja
»svavel»; »naturligt, att det, som Lappen offrade åt Gudarna
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skulle stekas, och sålunda kom då Passe, som egentligen är prEes.
particip af passet, att betyda något som man steker och sålunda
helgar åt Gudarne — — — sedermera stället, dit det stekta samlades». Passe även = helg, Passe peive »det heliga ställets dag»,
Pasatis en högtid i slutet av november; i Passe placerades de offrade renarnas horn i form av en »hage». Träbelätena mest till Storjunkaren eller Vironakka, se Högström. L.: Lappar ännu i dag
rädda för att vanhelga ett Passe. År 1814 hade en lappyngling i
Kvikkjokk lånat ett par skor av en kvinna och råkade komma ett
Passe för nära med dessa oheliga skor. Blev kort därefter ofärdig i
fötterna; troddes vara ett straff. Några offer eller löften göras
icke numera åt Passe, »så mycket jag kunnat inhämta». Offer till
kyrkor, jfr Sjögren Kemi Lappmark, Högström. Offerceremonier.
Vad som offrades, jfr Högström, Tuderus; Hyden venet »Blåkulla båt», Lista-murit resp. Liste-muor, Liotmora eller (Tuderus)
Luete muor »tillitelses träd», Rue« (rukos 1. rukkuse) »Ödmjukhets och äras tillbedjelse», dvs. åthävor vid offrandet; tecken att
guden hört och vilket offer han begär, se Tuderus. L. förmodar
att Seite kan »hafva någon förvandskap med de gamles Seid,
hvilket enligt den Skandinaviska mythol. skulle betyda Trolldoms konst. Eller hafva Skand. folken fått sitt seid af Lapparnes
Seite?» Jfr D. Strömbäck, Sejd, Stockholm 1935; E. A. Tunkelo
och E. N. Setälä i Finn.-Ugr. Forschungen I 186-189; Björn
Collinder, Lapparna, Stockholm 1953, s. 171; 0. Pettersson,
Jabmek and Jabmeaimo, Lund 1957, s. 168.]
§ 71. »Till Lapparnes underjordiska afgudar i den 4" och sista
Classen räknas först deras Saiwo; Saiwo-Olmah, Saiwo-Neidah,
Saiwo-Lodde, Saiwo-Guolle och Saiwo-Sarwah, hvilka alla skulle
hålla till under jordens yta. Ty det har varit en gammal tro
ibland Lapparne, att i bergen på deras fjellar, som de kalla
Saiwo (beteknade under n° 41 på Trumf ig.) eller Passevareh, samt
i de dödas rike under jorden, kalladt Jabma-aimo (n° 14 på
Trumfig.), hafva uppehållit sig sådana varelser, som de sjelfva
äro. Desse (underjordiske) hafva drifvit en slags näring, som de
sjelfva, samt äfven haft kreatur; dock med den skilnad, att de
varelser, som bodde uti Bergen samt under jorden, voro i ett
lyckligare tillstånd, än menniskorna på jorden; hvarföre ock Lap-
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parne ansågo Saiwo-Olmah, som bodde i bergen, för ett herrligt
och rikt folk, som i trolldom och runekonst voro väl bevandrade.
Deremot betraktade Lapparne sig sjelfva som arma och usla
menniskor, som behöfde de förras beskydd. Lapparne föregåvo sig
ofta hafva varit i Saiwo, umgåts med Saiwo-Olmah, dansat och
juoikat (sjungit) med dem samt sett deras män, quinnor och
Barn. De visste äfven, att upräkna deras namn. Somliga föregåvo,,
att de varit hela veckor hos Saiwo-Olmah, rökt Tobak med dem,
njutit brennvin och andra traktamenter. Derföre tillegnade sig.
hvarje manbar Lapp 10 å 12 af dessa Saiwo såsom Skydds
Englar.» Jessen. 1. c.
Anm. av utg.: I stället för originalens jabme-ai(b)ino resp. jalymi-ai(b)ma
skriver L. överallt Jabina-aimo, vilket egentligen betyder »den döda (= utdöda, folktomma) världen».
Om jabineaimo i avbildningar på trummor se bl. a. Dag Strömbäck, The
Realm of the Dead on the Lappish Magic Drums (Arctica. Festskr. till Åke_
Campbell 1956).

Att tron på de underjordiska har varit och är ännu lika
allmän hos Lapparna, som bland nästgränsande Nationer, är ingen
tvifvel underkastadt ; dock tyckes läran om Saiwo vara mera utbildad hos Lapparne, än läran om de underjordiske hos andra
Nationer. Jessen har troligen missförstått sina sagesmän, då han
förblandar Saiwo med Jabma aimo, hvilka uti folkets föreställningar tyckas hafva varit bestämt åtskilda. Jabma aimo var de
Dödas rike, men Saiwo war den verld, der de underjordiske hade
sitt tillhåll. I Jabma aimo voro verkliga andar, neml. de aflidnas.
Själar, men i Saiwo funnos halft andeliga och halft materiela
varelser. Som dessa spela en vigtig roll i den Lappska mythologien, så vilja vi framställa läran om dem, så fullständigt, som
rummet medgifver.
»Invånarne i Saiwo voro män, quinnor och Barn, hvilka
bodde 4 till 5 på hvart ställe. På somliga ställen uppehöllo sig
gifte, på andra ställen ogifte. Utom dessa menniskor, skulle äfven
finnas boskap i Saiwo, som var långt skönare, än Lapparnes.»
Jess. pag. 24. »Saiwo-olmak, Bergsmän, voro alla menniskor till
tjenst, men i synnerhet dem, som hade ärft dem eller köpt dem af
andra Nåider, eller genom flit i Spådoms konsten förvärfvat sig
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dem. Dessa Saiwo-olmah gåfvo råd vid åtskilliga tillfällen, både
uti sömn, äfven som genom Myran (Spåning?) på Spåtrumman,
bälten, bössor, Stenar och Hästben.» Anonym. hos Leem.
Denna stroph af den anonyme synes mig temmeligen. mörk. Han
säger, att Saiwo olmah gåfvo »Råd», d. v. s. Orakel Svar uti sömn,
d. v. s. att Saiwo olmah uppenbarade sig i drömmen. Ett annat
sätt, att utröna Saiwos Råd skedde genom myran. Om jag icke
bedrager mig, lärer detta »myran» betyda Spåning, eller sjelfva
den handling, hvarigenom Nåiden, medelst vissa tekn, märken
och handgrepp, sökte utröna utgången af en sak. Man kan åtminstone icke på annat sätt föreställa sig denna handling, då
Förf, nämner, att myran skedde icke allenast på trumman, utan
äfven på andra ting. Förmodligen hade icke Nåiden alltid trumman till hands på sina resor, och Han måste då med vissa handgrepp på andra ting utforska Saiwos mening. Jag förmodar, att
denna myran så måtte hafva tillgått, emedan man ännu i dag har
vissa märken eller handgrepp, för att utröna utgången till ex.
af en Björnjagt, Bäfverjagt m. m.
Anm. av utg.: Ordet myran torde vara identiskt med lulelapskans ineierit
(inf.) som betyder »stöna» (om trollkarlen, när han slog på trumman) ; se
Grundström, Lulelapsk ordbok.

§ 74. »Emedan Lapparne ansågo invånarne i Saiwo såsom
verkliga varelser: så ingingo de i förbund med dem, hvarvid
Lapparne betingade sig hjelp af Saiwo. Saiwo skulle blifva deras
skyddsherrar, de skulle gifva dem lycka i deras förehafvanden,
såsom till ex. i fiske, Jagt m. m. De skulle rädda menniskors lif,
hjelpa till att få veta allting, och hämnas Lapparnes lidna oförrätter. Deremot lofvade Lapparne, att tjena Saiwo med lif och
egendom.» Jess. pag. 27.
»Saiwo gick i arf, samt köptes och såldes, hvarföre föräldrarne
medan de ännu lef de skiftade dessa Saiwo mellan sina Barn. När
man fick många Saiwo i hemgift, ansågs det för ett Lyckligt giftermål. Hade föräldrarne dödt, innan de utskiftat Saiwo bland
sina Barn, så måste desse genom offer tillegna sig Saiwos bistånd.»
Jessen pag. 26.
Huru med detta slags arfskifte må hafva tillgått, är icke godt
att inse, då Förf. icke förklarat det. Förf, har väl förut uppgifvit,
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att Lapparne hade namn på invånarne i Saiwo. Man måste då
föreställa sig, att barnen fingo vissa vid namn upräknade Saiwo
män och quinnor sig beskärda. Men troligare synes, att Lapparne
hade märkt vissa renar i Saiwos namn, såsom varande af en bättre
race, och att dessa renar skiftades emellan barnen. Då nu dessa
renar voro liksom helgade åt Saiwo, och buro Saiwos namn, så ansågos de äfven hafva bättre trefnad än andra renar, och den som
fick renarne på sin lott, ansågs också komma i närmare förbindelse
med den Saiwo åt hvilken renarne voro helgade. Detta torde
bättre inses af det följande, hvarest Saiwo-vuoigna och SaiwoSarvah omtalas.
»Hvarje Lapp skulle hos sig i sin Saiwo hafva 3°0 slags
kreatur, hvilka voro tillstädes, så snart han behagade kalla på dem.
Nemligen ra° en fogel, som kallades Saiwo-lodde ; 2" en fisk eller
orm, som kallades Saiwo-guolle, eller Guarms (föreställd under
N° 45 på Trumf ig.) ; 3die ett renlif kalladt Saiwo-Sarwa (N° 42
på Trumf ig.). Men alla dessa djur kallades med ett gemensamt
namn Saiwo-vuoign.» Jessen pag. 24.
Anm. (av L.). Saiwo-lodde betyder Saiwos Fogel; Saiwo-guolle Saiwos
Fisk; Saiwo-Sarva Saiwos Rentjur. Vuoign betyder egentligen anden eller
luften, som menniskan andas, deraf Metaph. lif, och ändteligen individ, i
hvilken sistnämnde bemärkelse ordet förekommer på detta ställe. Alla dessa
Namn äro rent lappska, så att mot dem är ingenting att anmärka.
Dessa djur tyckas i Nåidens föreställning hafva varit Djurrikets andeliga
repressentanter, d. v. s. sådan°, som tillhörde invånarna i Saiwo; Nåiden hade
till följe af sin nära förbindelse med Saiwo fått rättighet att bruka de
underjordiska djuren såsom sin enskilta och välfångna egendom.

»Foglarne (neml. Saiwo-loddeh) voro af åtskillig storlek,
somliga som Svalor, Sparfvar, Rypor, örnar, Svanor, Tjädrar,
orrar och Hökar. Till färgen voro somliga hvita och svartspräckliga, somlige svarta på ryggen, hvita på vingarne och grå under
buken; somliga ljusröda, några svartgrå och hvita. Deras namn
äro: Alpe, Brudnehark, Habik, Fietnaalegonum, Gierkits, Gisa,
Molk, Gaasa, Varrehauka, Maaka, Rippo, Suorek, Staure, Paiwo,
Jap, Lainöer, Paimats.
Dessas tjenst bestod den, att de följde sina herrar, när de
juoikade (sjöngo Trollsånger) på dem, viste dem vägen, när de
ville resa, och gaf dem jakttyg, då de skulle jaga; bragte dem
4 — 599028 Grundström
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underrättelser från långväga orter samt hjelpte dem, att taga vara
på sina renar och andra ägodelar, och när de voro så beskaffade,
kallades de allenast Saiwo-loddeh, af hvilka somliga Lappar hade
många, andra få. Men när en Nåide brukade Saiwo lodde till att
göra andra menniskor skada, hvilket icke var osedvanligt: så fingo
de (foglarne) namnet vuornis-lodde. Äfven kunde Nåiden på
Foglens rygg fara långa vägar.» Jessen pag. 25.
Bihang till § 76. »Saiwo Lodde, Bergsfogel, visar åt Näide vägen under
hans resor. Näide brukar äfven utskicka denna Saiwo lodde till att skada
någon annan Spåman, eller andre till hvilka han har agg.» Anonym. hos
Leem.
»Saiwo lodde Bergsfä, som visar väg, hvarest nåider akta att resa, och
Näiden brukar Saiwo lodde till att antasta andra menniskor och näider, när
de äro vrede.» Siden. hos Gamander.
Anmärka. (av L.). Den anonyme öfversätter Saiwo lodde med Bergsfogel,
men denna öfversättning passar lika litet som Bergsmän. Ganander har gjort
meningen ännu sämre, då han öfversätter Saiwo lodde med »Bergsfä». Om
man skulle säga Trollfogel, skulle man åtminstone komma litet närmare
på saken.

Det skulle utan tvifvel vara intressant att veta, hvilka
Foglar som här förstås under de anförda namnen; men i den
Svenska Lappmarken äro de till större delen obekante. Leem
har icke uptagit mer än Alpe, som skall betyda Snösparf på
Norrska. En stor del af dessa namn torde vara trollnamn, som
endast Nåiden kände. Tydligt synes äfven, att hvarken Jessen
eller de Förff., som han följt, kunnat riktigt upfatta uttalet af
Nåidens ord. Således bör Habik vara Hapak, som betyder Hök
(Falco Gyrfalco L.?). Paimats bör skrifvas Poimats (Falco Lagopus Lin.). Gaasa, ett förlappskadt namn af Svenska Gås (Anser
segetum Nils?). Brudnehark tyckes vara Cinclus Sturnus Lin.
Kierkits Saxicola oenanthe Lin. En del af namnen torde tillhöra
endast sådana foglar, som vistas på Norrska sidan, hvilkas lappska
namn äro för mig obekante.
De flesta nationer hafva tillegnat vissa foglar förmågan,
att hafva aning af det tillkommande, i anledning hvaraf Augurium var ett vigtigt Embete i Rom. Men de lappska nåiderne
tyckte, att de naturliga foglarne voro allt för litet förevisa, och
utvalde derföre dessa foglars halft andeliga representanter i
Saiwo, såsom varande af en långt högre och ädlare Natur. Det var
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icke svårt för Nåiden, att använda dessa Trollfoglar i sin tjenst,
då han ofta gjorde resor till Saiwo och stod i så nära förbindelse
med invånarne i detta underjordiska rike. Dessa Saiwo-loddeh
voro således inga naturliga foglar ; de voro hämtade från Sjelfva
Saiwo, och det var således icke underligt, om Nåiden genom dem
kunde göra sina fiender skada.
Liksom nu dessa Trollfoglar fruktades, emedan de ansågos förebåda eller till och med vara vållande till ens olycka, så var det
äfven naturligt, att man sökte något prteservativ emot dessa
olycksbådande varelsers Trollskott. Man trodde allmänt, och den
tron vill ännu hänga fast hos en del lappar, att den som första
gången fick höra de olycksbådande vårfoglarnes galande på nykter mage, skulle ovillkorligen råka ut för ondt eller komma att
lida någon olycka. Den som sålunda öfverraskades af en Trollfogels galande, sades vara paikatallam, som betyder nerskiten,
d. v. s. att han var underkastad det onda, som genom fogelns läte
förebådades. För att förekomma denna olägenhet skyndade man
sig, att taga någon förfriskning, så snart man fått upp ögonen,
och denna frukost kallades Lodde-pitta, som betyder fogelbiten,
eller den beta, som skulle göra fogelns olycksbådande kraft om
intet.
Denna tro på vissa vårfoglars olycksbådande läten är ännu
gängse bland flere Lappar, och derföre anses det nödvändigt, att
icke gå ut på nykter mage. En del äro så försiktiga, att de lägga
en bit mat under hufvudet, för att genast hafva den till hands, så
snart de få opp ögonen.
Men det är icke alla vårfoglar, som anses för olycksbådande, ej
heller gör det någonting till saken, om man på fastande mage
hör en sådan fogels läte andra och 3die gången. Det är i synnerhet
första gången om våren, när en sådan fogel visar sig, som man
bör akta sig, att han icke får gala öfver en på nykter mage.
§ 79. Som denna opinion otvifvelaktigt härstammar från de
ofvan beskrefne Saiwo-loddeh, hvilka troddes vara utskickade af
Nåider för att skada folk: så tyckes det icke vara ur vägen, att
här för sammanhangets skull nämna, hvilka af dessa foglar ansågos såsom mest olycksbådande.
Ibland dem förekommer först en mindre fogel af Höksläktet,
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hvilken i Luleå Lappmark kallas qvuoddalvis, d. v. s. Bäraren.
Denna fogel anses bära bud om, eller förebåda en menniskas död,
hvilket går så till, att fogeln tar i sin mun något af den döende
menniskans tillhörighet, till ex. en bandstump eller något af de
kläder, som den menniskan burit på sig, hvilkens död han förebådar. (Ett sådant reliquium söker fogeln opp på de ställen, der
Lapparne haft sina tält.) Med detta reliquium flyger han nu till
kyrkogården (begrafningsplatsen) och härmar med ett jämrande
läte den döende menniskans röst. Den som hör detta läte skall
icke allenast känna igen rösten, om nemligen den fege är bekant,
utan fogeln skall till och med kunna förmås, att slå ner, om man
frågar hvad han bär. Dock är det icke rådligt, att låta fogeln slå
ner på sig sjelf, utan man ställer sig under en låga eller kullfallen
trädstam, och låter fogeln slå ner på den.
Hvad det må vara för en fogel, om den är blott imaginär
eller verklig, är nu för mig omöjligt att afgöra, då jag icke kunnat
få se den kvarken lefvande eller död. Efter beskrifning skall den
vara något större än en Trast, hafva gul näbb och röda fötter.
Somliga hafva grön näbb och brandgula fötter. Alla äro försedda
med klor, men färgen på fjädrarna skall vara föränderlig. Om det
är en verklig fogel, hvilket mina sagesmän försäkra, så måste
man söka den bland de mindre Hökartade roffoglarne.
Göken (Cuculus Canorus) anses som en mycket elak fogel. Han
tros förebåda en menniskas död, om han sätter sig att gala på
Lappens koja och detta sker på nykter mage. Om Göken sitter
och gal på det träd, under hvilket menniskan sitter, skall menniskan lefva lika många år, så många gånger, som Göken gal.
Lomen (Colymbus Septemtrionalis) är också en olycksbådande
fogel, om han får tillfälle, att gala öfver en på nykter mage.
Likaså Kråkan (Corvus Cornix), Svan (Cygnus), Gåsen (Anser
Segetum) o. s. v.
»Fiskarne och ormarne, som kallades Saiwo-quolle eller
Guarms, voro åtskillige till namn, storlek och färg. Ju starkare
nåiden kunde juoika (sjunga Trollsång), desto större var ormen,
ända till 3 famnar. Han tjente att tillfoga sin Herres fiender
skada, och på honom kunde han fara till Jabma aimo (Hades).»
Jessen pag. 26.
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»Det gifves ock en Saiwo quolle, som skall bevara Nåidens lif,
när han skall begifva sig till Jabma aimo. Namma-quolle, namnfisk, är en sorts genius i fiskskepnad, som vakar öfver en menniskas namn. När menniskan råkar ut för något ondt, skall hon
döpas om med ett trollnamn efter Farfar eller Far, hvars namns
beskyddare Namma-quolle är.» Anonym. hos Leem.
»Saiwo-quolle, Bergfisk, som bevarar Lappska Nåidens lif, när
han skall begifva sig till Jabma aimo, antingen till att hämta
någon af sin slägt, fader eller moder upp igen, som skall vara renvaktare 1, 2, 3, 4 år och längre; eller att hämta en sjuk menniskas Själ upp igen.» Siden. hos Ganander.
Idén om Saiwo-qwuolle tyckes stå i närmaste sammanhang
med Saiwo lodde. Ty då uti Saiwo funnos foglar, så borde äfven
Fiskarne hafva sina representanter i Saiwo, hvilka voro de naturliga fiskarne vida öfverlägsna. Då det nu heter, att Saiwo
qwuolle skulle bevara Nåidens Själ vid nedstigandet i Jabma
aimo, så vill det väl säga, att Nåiden i andanom kröp in uti en
Saiwo qwuolle och tog på sig dess hamn. Den klén förekommer
äfven i sagorna, att menniskor blefvo förtrollade till fiskar. Att
också ormen kallas fisk, är icke ovanligt. Uti sagorna förekommer
ormen ofta under namn af jucia-qwuolle, d. v. s. hväsfisken, och
stundom kallas ormen Kukkes qwuolle, d. v. s. långfisken. Det var
förmodligen denna sorts fisk som Nåiden begagnade, att skada
andra. Man hyser ännu på en del ställen mycken respect för
ormen, och den tron har jag hört omtalas till och med ibland
Finnarne på Torneå Elf, att en del ormar icke äro naturliga, utan
troll ormar, eller sådane, som blifvit äggade på folk af Trollkarlar. Härmed torde äfven den i Norrland omtalda Tomtormen
stå i någon förbindelse. Tomtormen anses likväl vara ett slags
skyddande väsende och får icke ofredas. Men en orm, som lägger
sig för bron och aktar på någon in eller utgående person, anses
vara hetsad af någon Trollkarl.
I sammanhang med Trollormar torde det vara lämpligast,
att här nämna något om den vidskepliga föreställning, som
Lapparne och äfven Allmogen i Norrland hyser om de naturliga
ormarne. Man säger nemligen, att när ormarne församla sig på
hvin eller stimm om våren, finnes uti hvarje större ormflock en
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ormkung, som är mycket stor och hvit till färgen. Denna ormkung har en liten slät och hvit sten i mun, med hvilken han leker;
Han kastar den opp och ned och tar emot den med mun, liksom
man tar en lyra, och den som kan bli ägare till denna ormsten,
skall med densamma kunna erhålla allt livad han önskar. Men
det är ganska farligt, att begifva sig i ormleken, för att uphämta
denna sten, då ormkungen kastar den; ty så snart ormkungen
förlorar sin sten, blifver hela ormsvärmen försatt i raseri och
förföljer rånaren med häftighet, och det är för honom alldeles
omöjligt att komma undan, emedan ormarne bita sig i stjerten
och rulla omkring som ett tunnband, så att icke en gång den
snabbaste häst kan springa undan.
Man berättar härom flera äfventyr. En man hade för att utan
fara för lifvet komma åt ormstenen, gjort opp 3 stora eldar rundt
omkring ormleken; men de största ormarne hade förföljt honom
ända till den 3dje elden. Då jag reste i Asele Lappmark 1824,
visade en af mina skjuts bönder sjelfva stället, hvarest hans
fader hade af nyfikenhet tagit uti den fatala ormstenen, hvilken
han fann liggande vid vägen uti en skogsbacke, men han hade
måst släppa den; ty ehuru han i början inga ormar såg, hade han
likväl i en hast blifvit så omringad af ormar, att han måste släppa
stenen och taga till flygten.
§ 84. Huruvida något af denna allmänna folk tro kan vara
grundadt på någonting verkligt, är för mig alldeles omöjligt, att
afgöra, då jag väl sett ormstimm, men aldrig den omtalda ormkungen, ej heller har jag sett någon Naturforskare tala om sådant. För Nåiderne var det naturligt en lätt sak, att förskaffa
sig en ormsten, och det lär vars af någon sådan, som afledne
kyrkoherden Kohlström i Muonioniska kommit i besittning af en
sådan. Ormstenen är vanligen icke större än ett Svalägg, hvit med
några röda prickar, liksom fin porfyr. Förmodligen har man
tagit någon sten, som blifvit svarfvad af vattnet, och utgifvit sådant för ormstenar.
Uti en gammal Bok, kallad Francisci Redi Experimenta, tryckt
i Amsterdam 1685, finnes en hel hop med sagor om de så kallade
ormstenarnes kraft att bota åtskilliga sjukdomar. Författaren som
lär hafva varit Läkare, har gjort flera försök med sådana orm-
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stenar, men funnit dem vara utan verkan. Förf. har äfven gifvit
åtskilliga Figurer öfver ormstenar, som blifvit hämtade från
Ostindien, hvarest tron på ormstenarnes förunderliga verkan vore
allmän bland infödingarne i trakten af Ganges; men han har
dock icke kunnat uplysa, om de föregifna ormstenarne verkligen
funnits i ormar, eller om de varit naturliga stenar. Förf. nämner
endast, att dessa stenar, enligt Resandes berättelser, skola, enligt
somliga, blifvit fundna i ormarnes mage, enligt andra i ormarnes
hufvud. Det är väl ingen omöjlighet, att stenbildningar kunna
upkomma hos vissa individer af ormslägtet, på samma sätt som
blås stenar och perlor bildas i vissa djurs kroppar. Och jag vet
icke annars, hvarifrån allmogen skolat få sin tro på ormstenar,
en tro som finnes utbredd ända till Indien. Jag påminner mig
äfven, att en nybyggare i Luleå Lappmark och Peurawre By hade
2ne ormstenar; men den tiden jag såg dem, hade jag icke förstånd att fråga hvarifrån han fått dem. Sedermera har jag hört,
att han skolat fånga dem sjelf ifrån ormstimm, som förekomma
i trakten af samma Peurawre. Mannen var nemligen en liten Trollkarl, som kunde döfva Ormar och Getingar genom någon slags
besvärjelse. Det var således ingen konst för honom, att få fatt i
ormstenar. Han döfvade ormen så, att denna sednare förlorade
all kraft att skada; Han lindade ormen omkring händerna, stoppade honom i barmen m. m., alldeles som Franciscus Redus berättar om vissa Konstmästare bland de infödda i Indien. Men
denne Förf. påstår, att konstmästaren förut tagit giftet af ormen
derigenom, att han låtit honom bita i något föskigt träd, svamp
eller dylikt. Om konstmästarne i Lappmarken bruka samma konster, vet jag icke; ej heller kan jag nu upgifva hvilka arter ormar,
som finnas i Lappmarken. Men att både folk och fä blifvit ormstungne, och att de deraf verkligen haft svullnad och verk, det
vet jag bestämt. Huru det går till att döfva Getingar, det har jag
dock sett med egna ögon; och det är det enda trolleri, som jag sett
i mina lifs dagar. Jag var då en 12 å 13 års pojke. Det var en
nybyggare dräng i Quickj ock (Luleå Lappmark), som hade lärt
konsten af nybyggaren i Peurawre. Han läste och mumlade något,
som jag icke förstod eller gaf akt på, men summan var det, att
Getingarne blefvo spaka som Lamm. Han ref sönder Geting boet
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utan att Getingarne kunde göra honom någon skada. De tycktes
vara alldeles schack matta. De kröpo på händerna och kunde icke
flyga en gång. Hvilka konster han då må hafva brukat, är mig
obegripligt; men att det skedde genom besvärjelse, det föregaf
han Sjelf.
En annan tro eller öfvertro om ormen kommer jag äfven ihåg.
Man föregifver, att ormen genast söker vatten, när han stungit en
menniska ; men finner han icke vatten innan en viss bestämd tid,
så har hans bett ingen verkan.
Så mycket ser man af ofvan anförda Förf. (Redus), att tron
på ormstenens undergörande kraft icke varit inskränkt inom
Lappmarken. Monne icke denna tro härstamma från Indien, jämte
mycket annat, som hörer till Lappars och Finnars magie ?
Ormskinnet ingår annars i Lapparnes medicin, och anses SOM
ett drifvande medel. Äfven istret brukas till salva för Rheumatism o. d. Man plägar ge in ormskin i brennvin åt Barnsängs
hustrur, och då man vill förtrolla någon att blifva kär, ingår
något af ormen i den förtrollande drycken. Den tron är äfven
gängse, att ormen icke dör före Solens nedgång, om man än slår
honom i stycken.
Om man lägger ormen i en myrstack, så skola de fötter som
han hade, förr än han besvek Eva, blifva synliga. Om en ormstungen blåser 3 gånger i mun på den som har tandverk, så skall
tandverken gå öfver o. s. v.
§ 85. Hvad föröfrigt ofvanbeskrefne Saiwo-qwuolle angår, så
återstår ännu något af den fordna vidskepelsen. Det finns nemligen i alla Lappmarker vissa smärre insjöar, uti hvilka Fisken
är mycket skygg, så att den icke låter ta sig med not, om det
minsta buller förorsakas under drägten. Sådane Sjöar kallas vanligen Saiwo, d. v. s. Trollsjöar. Vattnet är i dessa sjöar så klart,
att man kan se botten på 10 famnars djup. Det är äfven kallt
om Sommaren, men om vintern varmt, d. v. s. varmare än annat
isvatten, så att det på grundare ställen förorsakar blindvakar.
Detta kommer naturligtvis af de källsprång, som upvälla på botten. Man tror att i sådane sjöar finnes en dubbel botten; och verkliga förhållandet är, att botten är full med hål, förorsakade af de
källådror, som der upvälla, ehuru hålen icke allestädes äro synliga.
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Detta vatten ehuru klarare än annat insjövatten, är likväl
tyngre än annat snö och regn vatten, emedan det innehåller en
mängd uplöste mineral ämnen. Men af fysiken är det bekant, att
det som kallas ljud, fortplantas starkare och hastigare genom ett
tjockare (tätare och tyngre) medium, än genom ett tunnare, och
att fisken erfar verkan af det buller, som sker ofvan vattnet är
allmänt bekant. Det synes vara den naturliga orsaken, hvarföre
fisken i sådane sjöar är så skygg, att han icke tål det minsta
buller, eller ljud. Man kan således se noten full med fisk; man
kan hafva kilen helt nära; men vid det minsta ljud af ett ord eller
dyl. som undfaller Fiskaren försvinner hvarenda stjert, liksom
den vore borttrollad.
En sådan fisk, som är så beskaffad, att den icke tål något
buller, kallas nu Saiwo-qwuolle, och de sjöar, uti hvilka en så
beskaffad fisk finnes kallas Saiwo. Fisken, som finns i sådana
trollsjöar är mycket stor och fet. Der kan finnas både Sik (Coregonus lavaretus), abborre (perca fluviatilis), Lake (Lota), börsting eller Laxöring (Salmo Trutta L.) m. fl.
När man drar not eller metar i sådana Sjöar, måste man gå.
mycket tyst och försiktigt till väga. Intet buller får höras, intet
enda ord får yttras af någon under hela drägten ; allt skall här
ske genom tekn och vinkar. Man har nemligen gjort verkliga erfarenhets rön, som bevisa, att fisken i dessa vatten icke tål något
prat; hvartill jag ofvanföre sökt förklara den naturliga ordsaken;
ty vid minsta ljud kryper han troligen ned i sina bekanta lön hål
på botten och försvinner således utur noten.
Att så är verkliga förhållandet, vill jag bestyrka med ett exempel. Det hände för icke så lång tid tillbaka, att 2ne nybyggare
här i Karesuando foro till några fjellsjöar för att fiska med not.
De ene var gammal och trodde på de underjordiskas underbara
förmåga, att trolla bort fisken i Saiwo; den andra var ung och
trodde intet, utan gjorde endast narr af denna hedniska vantro.
Den naturliga orsaken till fiskens skygghet i dessa Saiwo vatn,
kunde naturligtvis ingendera begripa.
Nu hände sig så, att fångsten för dessa 2 gubbar blef
mager uti de profana vatten som icke voro Saiwo. Den gamle
sade sig väl veta af en liten sjö, der fisk ovillkorligen skulle
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finnas, men yttrade tillika, att det icke lönte mödan att fara dit,
emedan hans kamrat icke kunde hålla mun på sig. Ah! mente den
andra, om det komme endast derpå an, skulle han väl hålla sig så
tyst, att det icke skulle höras hvarken knytt eller kny af honom.
Men gubben fordrade ovillkorlig tystnad, och då den andra lofvade, så bar det af för dem till Saiwo. Noten kastades ut, de
började draga; man såg redan, så snart de nått armarne af noten,
att fisk var inne, men då kilen kommit närmare, glömde den andra
sitt tystnads löfte med flit och yttrade ett likgiltigt ord. Vips
försvann fisken ur noten, och när kilen kommit i land, fanns der
icke en enda Stjert.
»Förstod jag icke det», sade Gubben harmsen, och ville bums
fara derifrån. Men den andra, som ännu bättre ville försöka, om
de gamlas tro kunde äga någon grund, förmådde Gubben att
kasta ut noten i samma varp, och lofvade tystnad. Nu höll han sitt
löfte ända till dess Finnoten kom, men lät då åter ett ord undfalla sig, emedan han trodde det vara omöjligt för den fisk, som
nu syntes inne, att slippa ut. Men den gamle skulle hafva rätt.
Kilen kom tom i land.
Nu yttrade den gamle, att det alldeles icke lönte mödan mera
att draga med en sådan, som icke kunde hålla slappran på sig;
men lät dock ännu med stor möda öfvertala sig, att kasta ut noten
3dje gången. Nu yttrades intet enda ord, förr än kilen var hel och
hållen i land. Den var full med stor och fet sik, och ifrån den
tiden måste äfven den otrogne notkamraten öfvertyga sig, att
fisken i Saiwos vatten icke tål något prat.
§ 88. Flere dylika exempel kunde anföras, men jag anser dem
öfverflödiga, då det är en allmänt känd sak åtminstone i Norrland
och Lappland, lm° att det finnes vissa Sjöar, uti hvilka fisken
icke låter taga sig, om något buller eller ljud förorsakas under
notdrägten, 2d0 att vattnet uti sådana Sjöar är mycket kallare och
friskare om Sommaren, än vattnet uti andra kringliggande Sjöar;
hvarföre ock Bönderne i Alkula till ex. (hörande till Öfver
Torneå) pläga fylla på sina dricks läglar med friskt vatten utur
en bäck, som rinner från ett sådant Saiwo-vesi (Trollvatn). Häraf
följer, P° att temperaturen i sådana Sjöar härrör af de på botten
upvällande källådrorna; 4t0 vattnet i sådana Sjöar är både klarare
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och tyngre än vattnet i andra Sjöar; Y° detta är den naturliga
ordsaken till Fiskens skygghet, emedan ljudet fortplantas lättare
genom ett tätare medium. 6t0 att den af naturen skygga siken kan
försvinna ur varpet för ett enda ord, som yttras af Fiskaren, har
således sina naturliga ordsaker.
Men för den enfalldiga Lappen var detta fenomen tillräckligt,
att försätta både vattnet och fisken under inflytelse af de osynliga varelser, som bodde i Saiwo. Att äfven vattnet i sådana Sjöar
ansågs som ett heligt vatn, bevisar följande:
»Saiwo-tjatse var ett heligt vatten, som rann ifrån Saiwo.»
Jessen 1. c. pag. 29. »Quinnorna drucko af Saiwos vatten», Idem
pag. 44. »I början då Nåiden skall antaga Saiwo olmah, i sin
tjenst, blifver han styrkt med Saiwo tjatse, Bergvatten (rättare
Trollvatten) och sedermera, då han skall gifva sig i fejd med
andra Nåider, får han en styrkdryck då och då af Saiwo-tjatse.»
Den Anonyme hos Leem. »Bergsquinnor invigde och styrkte Nåiderne med Saiwo tjatse, då de skulle i Strid med hvarandra och
försöka sin styrka.» Ganander efter Sidenius.
Äfven nu dricker man gerna vatten af Saiwo om sommaren,
emedan det är ganska klart, kyligt och välsmakande. Hvarifrån
detta Saiwo tjatse hämtades, hafva ofvannämde Författare icke
upgifvit ; men det synes troligt, att det var hämtadt från så beskaffade sjöar, som vi ofvanföre beskrifvit.
Så mycket jag kunnat inhämta, hafva de flesta Lappar
på Svenska sidan föreställt sig invånarne i Saiwo som ett slags
Sjörå, ehuru just icke alldeles i den mening, som Svenskarne taga
detta ord. Således hafva flere sjöar blifvit upkallade efter Saiwo,
men få Berg känner jag, som bära detta namn. Detta tyckes äfven
bekräftas af Högström, som säger om Saiwo:
»Likasom fjell Lappar, och de som hafva renar, offra gemenligen
horn och ben samt öfverstryka sina Gudar med renblod, så hafva
ock Fiskar Lappar sina heliga stenar, Råd och Vårdnader vid
sina sjöar, dem de kalla Saiwo, hvilka Gudar de, utom andra
föräringar, som oftast smörja med Fiskflott, hvaraf efter deras
tro skall förorsakas, att uti bemälte sjöar är merändels fetare
Fiskslag, än uti andra. Ju tidigare de smörja sina Stenar, ju mera
och fetare Fisk förmena de sig få.» Högstr. pag. 193.
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»Saiwo-Sarwah bruktes att slåss med andra Nåiders SaiwoSarwah, och utgången af denna kamp (mellan 2ne Rentjurar från
Saiwo) afgjorde äfven ägarnes öde.» Jessen pag. 26. »Nåiderne
hafva ock sina Sarwah, hvilka de förvärfvat på samma sätt som
Saiwo-Olmah. Dessa Saiwo Sarwah äggas ihop af ägarne till att
slåss, och denna slags duel mellan Saiwo Sarwah är afgörande
för deras principaler. Om den enas Saiwo Sarwa stångar hornet
af den andra, så blir ock den Nåide, som rådde om densamma,
tappande.» Anonym. hos Leem.
»Saiwo Serwa, en Bergsrehn, som Lapparne sätta mot andra
Nåiders Saiwo-Serwa, hvilka hårdeligen stångas med hvarandra.
Den Lapp, som äger den renen, hvilken mister hornet eller hufvudet ( i kampen), blifver sjuk och under tiden dör.» Ganander
efter Sidenius.
Men ingen af dessa Förff. har förklarat, om den förmenta
rehntjuren var af de underjordiskas Rehnar, och förvärfvad af
Nåiden, eller om den var af Nåidens egen afvel och endast märkt
i Saiwos namn. Vi skulle häldst förmoda, att det var Nåidernes
naturliga rentjurar som stångades, och att de endast voro helgade
åt Saiwo, ehuru de i Nåidens inbillning kunde anses som härstammande från Saiwo på samma sätt som foglarne och Fiskarne.
När vi sammanhålla allt, som hittills blifvit berättadt
om Saiwo, så tyckes hufvudsaken vara följande: Lappska Nåiden
föreställde sig ett slags folk, som bodde i Saiwo, d. v. s. i en verld,
som icke hvar man kunde se, vare sig i Berg eller Sjö, eller med ett
ord under jordens yta (Ganander har säkerligen icke fattat saken
riktigt, då han ställer Saiwo bland Himmelens gudar). Detta
underjordiska folk var i alla afseenden lyckligare än Lapparne
ofvan jord, men de (Saiwos män) hade likväl samma slags handtering, som menniskorna ofvan jord. Der i Saiwo funnos rehnar,
hundar, foglar, fiskar, inseeter, ormar; med ett ord: hela den
lefvande Naturen var representerad i Saiwo; och likasom ingen
fisk var så fet och delieat som Saiwo-qwuolle, så var också alla de
öfriga djurens egenskaper i proportion derefter, hvar efter sin
natur. Nåiden allena kände konsten att fånga Saiwo-qwuolle, och
han Allena kunde bli ägare af Saiwo-Sarwah och kommendera de
öfriga underjordiska djuren.
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Såsom bihang till den nu utredda historien om Saiwo kan
det icke skada, att anföra några prof på de slags underjordiska
varelser, som ännu lefva i Folkets inbillning. Uti Luleå Lappmark och en del af Piteå Lappmark har man ännu ett slags underjordiska varelser, som på Lappska kallas Kadnihah, svarande mot
de på Norrska sidan bekanta Saiwo-neidah, d. v. s. Saiwos Jungfrur. Hvad Kadnihah egentligen betyder, vet jag icke; lika litet
kan Saiwo sägas hafva någon annan betydelse, än den, som följer
af beskrifningen på Saiwo ; ty båda orden äro stamord i språket,
utan vidare derivationer. Förmodligen måste hvarje föremål hafva
sitt namn, och detta kan hafva tillkommit utaf en tillfällighet.
Kadnihah äro, som sagdt är, ett slags underjordiska menniskor,
hvilka stundom visa sig för Folk uti röd klädedrägt, med långt
hår, som räcker ända till medjan, och liknar grönt lin. Äfven
dessa hafva rehnar, hundar m. m. Både språket, sången och klädedrägten är Lappsk. Man har till och med lärt sig deras sång,
som kallas Kadniha-vuolle. Låtom oss nu höra, hvarpå denna tro
stödjer sig.
En Yngling i Luleå Lappmark berättar sig hafva sett
Kadnihah vid Sjön Parkijaur, och det gick så till, att han vid
opgåendet på ett berg kände sig blifva hastigt matt, hvarpå han
föll liksom i en dvala, och hörde derunder en mycket melancholisk Lappsk sång; strax derpå fick han se 2ne Cadniha neidah,
d. v. s. underjordiska jungfrur, underbart sköna, och klädda i den
ofvannämda röda drägten. Men Jungfrurna försvunno efter
några minuter i en Bergsklyft, och sången tystnade. Hela herrligheten var förbi. Med förtjusning såg han dem, med obeskriflig
saknad försvunno de för hans ögon, och ännu flere år sedan berättade han händelsen med synbar rörelse. Så obeskrifligt skönt
intryck hade de underjordiska Jungfrurna gjort på hans sinne.
Säg var detta en dröm, eller ett ideal af quinlig skönhet, som inbillningen skapade för hans Själ? — — — Jag känner ynglingen
mycket väl. Han är nu en medelålders man, men då dräng hos en
Nybyggare.
Ett annat exempel: för 70 å 80 år tillbaka hände sig,
att en Lappby, bestående af 7 kåtalag hade lägrat sig Norr om
Tjåmotis, ett Nybygge hörande till Quickjocks församling af
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Luleå I;appmark. Det var den tiden på året, då Ting och Marknad hölls i Jockmock. Då nu alla äldre personer hade begifvit sig
till marknaden, så slog den quarlemnade ungdomen sig lös med
Lekar och ras på ett litet träsk, som låg tätt invid Lapparnes upslagna Tält. En enda äldre Lappquinna, som var närvarande och
hade sig bekannt, att invånarne i Berget midt emot icke tålde
sådant oväsende, varnade Ungdomen, men förgäves. Nu blef det
gnäll, och alla gingo till hvila ; men knapt blef det tyst i Lapparnes tält, förr än Kadnihah började göra Allarm. Skrammel af
skällor, mennisko röster, Skall af hundar, Gny af renhjordar, som
satte sig i rörelse, hördes. Det liknade alldeles ett stort flyttåg af
Lappar med deras rehnhjordar. Lapparnes egna hundar rusade
ut af tälten och började yla, tjuta och skälla. Förskräckelse och
fasa intog allas sinnen. Den förenämde älldre Lappquinnan reste
sig opp af sin bädd och tittade ut i kåtadörren. Der fick hon se
den underjordiska horden i månskenet, ströfvande rakt emot
Lapparnes tält. Det var nu ingen tid att förlora. Hon svepte sig
genast in i en afvig fårskinn fäll, gick så den underjordiska horden till mötes och började dagtinga. Hon lofvade bot och bättring
å den stojande ungdomens vägnar. Med stor möda förmådde hon
Kadnihah att vända om och afvände således faran, att blifva nedtrampad. Men tyst blef det ifrån den dagen, och ungdomen höll
sig stilla. Intet vidare hördes af. — — Berättelsen om detta äfventyr är allmän i hela trakten, och Lappquinnan, som dagtingade
med Kadnihah, såg jag som barn i Quickjock. Det var svärmor åt
Erik Ersson Alstadius i Njawe.
§ 96. På Torneå Elfs område kallas Finnarnes underjordiske
Maahiset plur., singul. Maahinen. (NB. Para, som Andr. Faye i
sine »Norrske Sagn» anser för finnarnes underjordiska, är ett
helt annat föremål.) Maahinen kommer af Ma,a jord, och betyder
jordisk, eller varande i jorden. Detta föremål är helt annat än
maanalainen, hvarom mera framdeles. Maahinen visar sig för
finnarne i samma habit som Cadnihah för Lapparne, med den
skilnad att finnarnes Maahiset hafva kor och finsk klädebonad.
Ett hit hörande exempel berättas på följande sätt.
En nybyggare i Kuttainen By af Karesuando församling i
Torneå Lappmark hade för en 30 å 40 år tillbaka begifvit sig till
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ett fisketräsk vid namn Paitasjärwi, för att som vanligt är dra
not. Under sitt vistande vid detta träsk, gick han en dag till skogen för att hugga några stänger, på hvilka han ämnade hänga opp
fisk för att torrka. Men bäst som han var sysselsatt med detta
arbete, visade sig 2ne rödklädda flickor, hvilka kommo honom helt
nära, och bådo honom följa med sig hem. Han frågade då hvilka
de voro, och hvar de hade sitt hem. De sade, att de bodde helt
nära. Som de itererade sin begäran, att han skulle följa dem hem,
svarade gubben: »Nej vänta litet, jag har icke ännu tid, jag
måste först gnista mina störar.» Derpå försvunno de 2ne Jungfrurna, och då först märkte gubben, att de icke voro några naturliga Jungfrur. Denna Gubbe, som man vanligen kallade jatko
E jii är nu död för ett par år sedan; men jag kände honom mycket
väl. Han var en seflig och saktelig man i hela sitt väsende.
En annan till samma ämne hörande händelse har blifvit
mig af trovärdiga personer meddelad, ehuru jag icke varit i tillfälle, att rådföra sjelfva ögonvittnena.
Det hände för 10 tal af år tillbaka, att en Lappfamilj, som
efter vanligheten hade flyttat ut på en i Norrska haf vet utskjutande fjelludde, förlorade ett 8 års gammalt barn. Barnet
hade gått ut ifrån Kojan, och försvann tvärhastigt, utan att
kunna igenfinnas, ehuru föräldrarne hade all möda ospard, att
söka efter det. Föräldrarne hade slutligen upgifvit allt hopp, att
någonsin mera få se sitt barn, hvarken lefvande eller dödt.
Men efter en veckas förlopp hade några Vallhjon funnit barnet
på andra sidan om fjorden. Det var redan skyggdt för folk, och
Vallhjonet hade möda, att få fatt på det, emedan det sprang som
en hare mellan buskarne. Man hade äfven möda, att förmå det
till intagande af någon föda, sedan det blifvit fördt till gården;
men sedan det blifvit någorlunda vederfånget, hade det berättat,
att det varit mycket väl till i sällskap med mycket grannt och
vackert folk, att det blifvit ganska väl hållit, och sett många
underliga ting o. s. v. Men huru det kommit på andra sidan om
fjorden viste det intet.
Vi kunna väl icke helt och hållit betvifla dessa upgifter,
emedan det är bekräftadt af flere ögonvittnen, nemligen att
Barnet försvann på den ena och fanns rätt på den andra sidan
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om fjorden; men huru barnet kunnat utan menniskohjelp komma
tvärs öfver fjorden, det synes mera besynnerligt. Den som känner
förhållandet i dessa fjordar, måste anse det för en fysisk omöjlighet, att ett 8 års gammalt barn kan med lifvet komma öfver alla
de störtfloder och prec [i]picer, som ligga i vägen. Det enda vore,
om någon stor örn kunnat lyfta barnet öfver fjorden, emedan
denna foglarnes Konung har styrka nog, att bära en ansenlig
tyngd. Kanske har barnet just genom denna hastiga fart genom
luften fått svindel, och sålunda blifvit confust. öm kan emellertid
hafva släppt sitt rof helt vackert på andra sidan om fjorden, när
han blifvit varse folk. Att en Lappunge kan lefva en veckas tid af
bär, syrgräs och dyl. anser jag icke omöjligt. Denna förklaring af
historien är likväl blott en gissning. Den allmänna tron ibland
allmogen är, att barnet blifvit Bergtaget, och sålunda skaffadt på
andra sida om fjorden.
§ 99. Ännu en annan historia, till uplysning om allmogens tro
på de underjordiska.
Magister Emanuel Kohlström, missionair i Enontekes Lappmarks Kejserliga Ryska. andel, har meddelat följande berättelse.
Uti Jerisjärwi, ett stort och godt fisketräsk innom Muonioniska
församling, finnes en holme, på hvilken fiskare pläga torka sina
nät. Tätt invid denna holme ligger en annan liten holme, som i
historiskt och fysiologiskt hänseende icke är utan märkvärdighet.
En vacker dag hade magister Kohlström jämte några andra fiskare af finska nationen landstigit på denna holme för att torka
sina nät och hämta någon hvila uti en där uprest fiskar koja.
Medan nu han jämte de öfriga fiskarena lågo i kojan, fingo de
alle på en gång höra skrammel af rehnskällor, som de tyckte
komma från den lilla holmen; men som de viste, att inga rehnar
funnos i hela den trakten denna tiden på året, så gingo de alle
ut för att se efter, hvad det kunde vara, men de sågo ingenting,
ej heller hördes skramlet vidare. En af fiskarena anmärkte då, att
det ingalunda varit några naturliga skällor som de hört, emedan
det redan någon tid förut varit »oknytt» på den lilla holmen.
(NB. oknytt säges i Vesterbotten om sådane der små Spökerien,
som höras. Oknytt vill säga, att någonting besynnerligt blifvit
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hördt eller sedt, d. v. s. det spökar.) Det var således underjordiska
rehnskällor.
Men den tiden då Kohlström och hans följeslagare hörde
de omtalta rehnskällorna, visste man ännu icke, hvad som egentligen fanns på den lilla holmen. Man har sedermera uptäckt, att
der finns en gammal begrafningsplats, hvarom icke en gång sägnerna vetat någonting. Händelsen gjorde, att man på denna holme
var tvungen, att bisätta ett Lik, hvilket i dessa glest bebodda
trakter är mycket vanligt, då någon dör menförs tiden. Då man
nu började gräfva på den lilla holmen, för att bisätta Liket, fann
man här en mängd af de dödas ben, uti en ordentligt timrad graf.
Då nu hvarken Sagorna eller gamla handlingar lemnat någon efterrättelse derom, att här skolat finnas en begrafningsplats, så är
det troligt, att den tillkommit före christendomens införande.
Hvad sammanhang de hörda rehnskällorna kunnat hafva med begrafningsplatsen, skola vi försöka förklara längre fram.
I rapport till rehnskällorna, får jag ännu anföra några
anecdoter, som hafva afseende på de underjordiske. Gamla Länsman Granström i Jockmock af Luleå Lappmark berättar sig ofta
hafva blifvit förvillad af dylikt skrammel, då han skolat söka rätt
på sina kor. Han säger sig hafva hört skällorna helt nära, men
då han gått dit, var det ingenting. Att de underjordiska hafva
kor och att man äfven kan bli ägare af dem, är en temmeligen
allmän sägen i Norrland. I Tåsjö (öfversta Socken af Ångermanland) sade man sig hafva afvel av Vitterko[r]rta. Sådan underjordisk Boskap kan man få, om man kastar stål öfver den. Men
man får icke mjölka af en Vitterko mer än 2 stäfvor i målet,
annars blir hon bortskämd. Det så kallade fulslag (Panaritium),
'eller som allmogen i Norrland säger: råka ut för ondt, tros vara
en verkan af Vittra (så kallas det underjordiska folket i Ångermanland). Jag har resonerat med flere bönder i Ångermanland,
om Vittra och dervid funnit dem fullt och fast öfvertygade, att
Vittra icke allenast existerade, utan att hon äfven kunde göra folk
skada, om man kom henne i vägen. Att hästar och kor störta eller
annars tråna bort, tros äfven vara förorsakadt af Vittra, somliga
kalla det Trollskott.
I Westerbotn kallas det underjordiska folket Under5 — 599028 Grundström
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boninga, hvarom jag i min barndom hört otaliga berättelser, huru
folk blifvit bergtaget o. s. v., men jag är icke alldeles säker, om
Trollkäringa är samma väsende som underboninga; åtminstone
tyckes det vara en liten skilnad mellan dem, emedan Trollkäringa
alltid föreställes som ett argt och vanskapligt väsende i mennisko
skapnad; hon afmålas som en rigtig Furie. Men underboninga
gör icke ondt åt folk, så vida hon icke blir ofredad, hvilket äfven
kan synas af följande berättelse.
En Bond Gumma i Luleå Sokn (om jag mins rätt, skall händelsen hafva passerat i Sunderbyn) blef en gång kallad om natten
af en okänd mansperson, att biträda dess Hustru vid förlossningen. Gumman följde mannen, och när de kommit ett litet
stycke från gården, bar det af utför en trappa, och innan kort
stodo de i ett underjordiskt hus, hvarest en quinna låg och våndades i Barnsnöd. Förlossningen gick rigtigt för sig med den
jordiska quinnans biträde. En stund derefter hemförlofvades
Bond Gumman med skänker, som den underjordiske mannen lade
i hennes förkläde. Derjämte anmodade han Gumman, att flytta
bort sitt fähus, emedan det stod just ofvanpå de underjordiskes
boning, och förorsakade dem mycken inkl o. s. v. Slutligen ledsagade han Gumman hem och försvann. Hon kastade det hon
fått i förklädet i Spisen, emedan hon tyckte, att det var kol. Men
om morgonen, när Gummans man steg opp för att göra opp eld,
blef han icke litet förvånad, att finna en hel hög med silfverpengar i spisen, och frågade Gumman, om hon icke varit ute
och stulit om natten. Men hon berättade nu förhållandet, och
Fähuset blef flyttadt. Denna händelse skall hafva passerat för
någon längre tid tillbaka.
§ 103. Flera dylika berättelser har jag hört om underboninga,
men jag har just icke lagt dem alla på minnet. Det hufvudsakliga
i alla dessa historier är, att underboninga icke tål kors teknet
(således får man icke linda lindan i kors öfver de underjordiska
barnen) : att de underjordiska hafva en slags smörjelse, hvilken
gör dem osynlige men, lagd på de dödligas ögon gör dem klarsynte, så att de kunna se de underjordiske. Om man blir kallad till
Barnmorska (hvilket icke händer så sällan), bör man väl hjelpa
den nödlidande men ingen förplägning mottaga, emedan man då
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har svårt, att slippa opp igen. Om någon blir Bergtagen, bör han
akta sig noga att icke taga emot någonting, som bjuds honom. De
underjordiske måste i sådant fall släppa lös den bergtagne innom
3 dygn. Hvarifrån de underjordiske härstamma, har jag icke
kommit att utforska. Likväl tycks jag hafva hört, att de skola
blifvit skapade af vårherre. Enligt Fayes Norrske Sagn, tror man
på en del ställen i Norrige, att de underjordiske äro fallne Englar.
En annan del tror dem härstamma från Adam. »Eva var en
vacker dag sysselsatt med att bada sina barn. I detsamma blef hon
anropad af Vårherre. Nu skyndade hon sig, att göma undan de barn,
som ännu icke voro tvättade. Vårherre frågade, om hon hade der
alla sina barn. Hon svarade ja. Då skall Vårherre hafva sagt. Det du
har skylt för Gud, skall också blifva skylt för menniskor. Af de
undangömde Barnen blefvo då de underjordiske.» Faye 1. e. Historien är artig nog, och visar huru fintlig Allmogen är i fingerande.
Anm. av utg.: Jfr art. jihpelij i Lulelapsk ordbok (H. Grundström),
Lund 1947.

§ 104. En annan historia har jag äfven hört om Trollkäringa,
hvilken är artig nog i sitt slag och tyckes bevisa, att detta väsende
är skildt från underboninga i folkets föreställning. En gammal
Soldat i Skellefteå Socken hade en gång förvillat sig på en Ekor
jagt och fann icke hem. Han kom slutligen till en gammal stuga
på en fäbovall och lägrade sig der öfver natten. Han gjorde opp
eld och började koka något af dagens fångst uti en medhafd
kittel. Nu träder Trollkäringen in i stugan och frågar Soldaten:
»Huru heter du»? »Jag heter Sjelfver», svarade Soldaten. Men i
detsamma tog han en slef full med hett Spad och smorde koksön
midt i flabben på käringen; Nu började hon att skrika och jämra
sig alldeles erbarmligt: »Sjelfver mig brände, Sjelfver mig
brände.» »Har du sjelfver bränt, får du sjelfver svida», svarade
en röst ifrån närmaste berg. Det var Trollkäringens kamrater.
Genom denna list hade väl Soldaten gäckat Trollen och afvändt
deras hämd ifrån sig, men Trollkäringen sade likväl när hon
gick: »Sjelfver mig kände, och Sjelfver mig brände, och Sjelf ska
få sofva åt åre» (d. v. s. till nästa år).
Soldaten lade sig efter slutad måltid att sofva. Men om morgonen när han vaknade och började gräfva i sin matsäck, fann
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han den alldeles full i mögel, men kunde ändå icke begripa, huru
dermed tillgått, förr än han letade sig fram till folk. Då först
fick han veta, att han nu varit borta ett helt år.
§ 105. Om jag skulle minnas alla de historier jag, som barn
hört, om underboninga, Vittra och Trollkäringa, skulle troligen
flera böcker kunna fyllas med sådane sannsagor; men de prof
jag nu anfört, torde vara tillräckliga, att visa identiteten mellan
Lapparnes Saiwo-Olmah, Saiwo-Neidah, Kadnihah; finnarnes
Maahiset ; Vesterbottningens underboninga, Trollkäringa samt
Angermanlänningens Vittra. Menniskors förvandling till djur,
fogel eller fisk talas ofta om i Norrland; och att denna metamorphosering icke är alldeles främmande i Lappland bevisar följande berättelse.
En man hade en gång fångat en lax i en sådan der Trollsjö,
som ofvanföre är beskrifven. Laxen låg stilla en stund i båten,
men bäst det var, fick han höra en röst ifrån närmaste berg:
Carin, hvad gör du der ? och vips hoppade laxen i sjön. Det var
således en förtrollad och till lax förhexad quinna. Att löpa varg,
var ingenting ovanligt i Lapparnes mythologi. Det var icke det
minsta spratt, som den ena Nåiden kunde göra den andra, att låta
honom löpa varg, d. v. s. hela karlen blef förvandlad till varg, och
sådana menniskor i varggestalt ansågos sju gånger värre än andra
vargar. Denna tro är icke ännu alldeles utrotad ibland Lapparna.
Ännu 1823 hörde jag Lapparne i Arjeplog tala om en Piellokis,
d. v. s. Skällvarg eller Varg med skälla på halsen. Det var i deras
tanka ingen Naturlig varg, utan en förhexad menniska i vargs
hamn. Alla fruktade honom, värre än döden.
För Högström hade en Lapp berättat, att han slagit och flått en
varg, som hade bälteknif och Tobakspung under skinnet. Det var
således en förtrollad Lapp, som fått löpa varg. För icke lång tid
tillbaka var en Lapp här i Enontekis på vägen, att blifva varg.
Han hade sprungit naken ifrån Enontekis till Maunu 1/2 mil
midt i kallaste vintern och kastade sig vid framkomsten till Maunu
i sängen mellan ett Parfolk. »Hade jag icke sluppit mellan Er»,
sade han, »så hade jag snart blifvit varg.» Var det ej så sannt,
så var det då roligt!
§ 106. Ett annat i Norrland och Lappland mycket bekant mytho-
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logiskt föremål är Bytingen eller Bortbytingen, hvilken bequämligast kan placeras här, efter den anses stå i sammanhang med
de underjordiske. Bytingen kallas på Lappska Må/sotis, som betyder Byting. Man föreställer sig, att de underjordiske byta åt sig
menniskors barn ofvan jord. Men som de underjordiske icke tåla
Korsteknet eller dess namn, så är faran att bytas bort störst före
dopet. Att förekomma ett sådant byte pläga somliga lägga en abc
bok under barnets hufvud, andre lägga stål. Dock tyckes tron på
Målsotis icke vara urgammal ibland Lapparne, ej heller är den så
allmän. Troligen är Lapparnes begrepp om Byting lånt af nästgränsande nationer. Men ibland Svenskar tyckes tron på detta
föremål vara mycket gammal.
Anledningen till denna tro tyckes vara den, att spädare barn,
utsatte för drag eller laggde på kalla marken, fått kramp, hvarigenom ansigts musklarne blifvit vanskaplige. Man föreställde sig
då, att de underjordiska bytt bort det rätta barnet och laggt sitt
eget vanskapliga barn i stället. En sådan händelse skall hafva
passerat för icke så lång tid tillbaka i Arjeplog, hvarest en vårdslös barnpiga hade laggt ifrån sig barnet ute på marken, medan
hon sjelf plockade bär. När hon kom till bah, var barnet redan
förändradt. Bytingen skriker nästan ouphörligt, visar sig ganska
orolig och lefver icke länge.
§ 107. Den allmänt bekanta Maran är icke heller alldeles okänd
i Lappland. Den kallas på lappska Täddalmis, d. v. s. tryckaren,
och den som blir maruriden säges täddatallat, d. v. s. blifva tryckt.
På Finska kallas Maran Painiainen, d. v. s. tryckaren. Lapparne
föreställa sig naturligtvis, att det är en verkan af elaka trollpackor, hvilka antingen i egen hamn, eller i andra tings skepnad
antasta folk i sömn. Somliga försäkra, att det sker i vaket tillstånd.
De säga sig tydligen se och känna den vedervärdiga hexan, huru hon
kommer in genom dörren och sätter sig grens öfver en. Kan man
röra ett finger eller få fram ett ord, blir man genast quitt henne.
Men det är icke blott menniskor, som anfäktas af Maran, äfven
hästar äro utsatta för henne. En gång hade en man hvars häst
ofta blef maruriden beslutit, att ställa sig i försåt för trollkonan.
Hon kom rigtigt in i stallet, och mannen, som stod på lur, gaf
henne ett hugg af yxan. Maran palkade sig bort, och följande dag
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fick man höra, att en af grannquinnorna fått ett elakt sår. Så
berättar sagan. Doetorn säger, att Maran är icke annat, än en
tryckning på hjernan.
§ 108. Ett annat vidunder, som icke ännu alldeles försvunnit ur
folkets inbillning, är den så kallade Baran, hvilken också kallas
Bjäran eller Bäran. På finska kallas den Para, stundom Voikattu,
d. v. s. Smörkatt. Ibland lapparne är detta vidunder icke obekant.
Dock tyckes ideen vara lånad af Svenskarne. Baran tillredes af
trasor (för Zetterstedt har man upgifvit 9 sorters träd). Kärringen, som skapar detta missfoster, förlofvar sig åt hin håle,
under det hon sticker sig i venstra lillfingret och låter några
droppar blod drypa i Byltet, med de orden: »Fan ska ge dig lif.»
Och så är missfostret färdigt. Nu skall käringen också säga, hvad
Baran skall bära, s. s. smör, mjölk m. m. En gång hände sig, att en
kärring var sysselsatt med detta arbete och hade under tiden
bett en dräng, som hon hade hos sig, gå bort ur rummet, för att
icke vara vittne till det som förehades. Men drängen hade förstått
knepet och klef derföre opp på en vind, som var ofvanför käringens rum, för att stå på lur och höra efter, hvad som förehades
der nere. När Baran var färdig och redan fått lif, frågade han,
hvad han skulle bära. Derpå svarade Drängen, som hörde frågan:
»skit». Baran drog då hem så mycket af detta slag, att käringen
måtte så när hafva drunknat i bara lort. Baran lemnar efter sig
något afskräde, som liknar Råmjölks smör och kallas i Norrland
Bärardynga men längre söderut Trollsmör. Om man bränner
Bärardyngan i 9 sorters träd, så måste käringen fram, om hon
vore alldrig så långt borta.
Trollsmöret är annars en art Svamp (Aethalium flavum eller
mucor unctuosus Lin.), som växer mycket hastigt på unkna
fähus golf, murknande trästubbar m. fl. ställen. Allmogen, som
icke kan begripa orsaken till svampens hastiga utveckling, har
tagit sig deraf anledning att föreställa sig densamma såsom ett
excrement af något trollväsende. Å andra sidan har afvunden
föreställt sig den välsignelse i Laggården, som genom en förnuftig
skötsel finnes hos den ena, men saknas hos den andra grannquinnan, såsom en verkan af hemliga trollkonster. Men sjelfva
sammansättningen af Baran tyckes vara jämnårig med Påvedö-
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met. Namnet är troligen taget af Sv. ordet »bära», portare, transferre, i anledning deraf, att Baran troddes bära smör, mjölk och
annan välsignelse ifrån Grannarne. Den Finska Para är troligen
lånad af Svenskarnes »Baran». Ehuru Lapparne hafva begrepp
om vuoja kattu, tyckes den likväl icke vara ursprungligen hemma
stadd hos dem. Hos Scheffer förekommer en Figur på Baran. Den
liknar ett Bylte af trasor af en knytnäfves storlek. Somliga låta
äfven detta bylte hafva en Svans.
§ 109. Svenskarnes så kallade Sjö Rå, Skogs Rå, Tomte Gubbar
och mera sådant hafva egentligen ingenting riktigt motsvarande i
den Lappska Mythologien, så vidt som dessa föremål icke äro alldeles synonyma med underboninga, vittra eller Trollkäringa. Om
jag förstått den Norrländska Allmogen rätt, så göres af densamma
en skilnad mellan Skogs Rå och Vittra. Man tillerkänner nemligen
Skogs Rå en större magt och myndighet, ett vidsträcktare område o. s. v. Svenskarnes Sjö Rå tyckes vara precist samma föremål som Norrmännernes Draugen, och som jag fattat saken, så
är äfven Necken ett slags Sjö Rå, d. v. s. ett vida mägtigare väsende än underboninga och vittra. Mot dessa Skogs Rå och Sjö Rå
svara troligen Finnarnes Maanhaltia, V edenhaltia äfven som Lapparnes Ädnam-halde, hvilket ord ehuru lånadt af Finskan förekommer ända till Norra delen af Arjeplog. Finnarnes Tonta,
hvilket ord äfven Lapparne härma efter, kommer förmodligen af
Svenskarnes Tomt, Tomte Gubbe, ett väsende, som tros uppehålla
sig på gamla hustomter. Finnarne på Torneå Elf göra Tonta
nästan synonym med Hin håle, och nästan samma begrepp tyckas
Lapparne hysa om detta föremål. Att både Finnarnes och Lapparnes Tonta är lånad af Svenskarnes Tomte, tyckes vara mer än
sannolikt. Den beskrifning, som Zetterstedt har på Tomten är icke
äkta, utan snarare lånad och något omskapad af Lapparnes Pädnaknjunne, hvilken äfven hade ett öga i pannan.
§ 110. Den delen af Lappska mythologien, som handlar om
Själarnes odödlighet och ett lif efter detta, utgör en vigtig artikel
i den allmänna folktron. Den skall visa oss, att de gamle Lapparne
icke allenast trodde Själarnes odödlighet utan äfven de dödas
upståndelse, eller en kropparnes förnyelse efter Döden. — — De
norrske Författarne hafva derom följande:
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»Lapparne erkände 2ne:til1stånd efter döden. Det ena eller lyckliga tillståndet kallades Saiwo-aimo, Jabma-aimo eller Sarakka
aimo; det andra kallades Mub ben aimo, Rut-aimo, Fudnos-aimo
och T jappes aimo.» Jessen pag. 29. »Äfven ett 35ie ställe kallades
Radien aimo.» Jessen pag. 30.
»Lapparne trodde sig efter Döden komma till Saiwo och njuta
stor Lycksalighet, ju mera de ärade dem i lifvet med Juoikning
(sång) och Trumning.» Jessen pag. 28.
»På ett bestämt afstånd ner om jorden är de dödas rike,
Jabma-aimo. Der herrskar Dödens moder Jabma akko ; der skola
de döda få en ny kropp i stället för den förruttnade ofvan jord.
De skola ock der komma i samma magt och anseende, som de haft
i verldslifvet. Men de, som äro djupt nere i jorden eller närmare
afgrunden, vistas i Rota-aimo. Dessa komma aldrig derifrån till
Radien eller Allfadern i Stjernhimmelen såsom de andra döda.»
Anonym. hos Leem.
»Jabmi aimo, Lapparnes Vallhall eller gripnissalar, Finnarnes
tuonela, och maanala eller Dödens boning ett stycke ned i jorden.
När någon dör, säga Lapparne, att Själen är faren till Jabma
aimo. Äfven mena de, att Själen är faren till Jabma aimo, när
man är blefven sjuk, hvarföre de sluta, att kroppen vill komma
efter och dör. Alla Döda äro i Jabma-aimo lika så väldiga, som de
hafva varit här uti verlden, och de få en ny Lekamen i dess stad
och ställe, som här förruttnat i jorden.» Ganander efter Sidenius.
§ 111. Aimo betyder egentligen ett tillstånd, status Temporis
et loei, hinc cevum, tempestas, distantia, conditio, vita etc. Cfr.
Lind. et Öhrling, Lex.
Saiwo aimo skulle således betyda Saiwos eller de underjordiskes verld; Jabma aimo, de dödas verld, d. v. s. Ilades; Sarakka
aimo, Sarakkas verld ; Mub ben aimo, den andra verlden; Fudnos
aimo, Fans verld ; Tjappes aimo, den Svarta, d. v. s. den mörka
verlden o. s. v.
Den andra verlden kallas äfven Tuonan ilme, af Finska Tuonela, eller kanske det Finska Tuonela kommer af det Lappska:
Tuonan ilme.
Anm. av utg.: I stället för originalets Jabme-aimo, Jabme-akko skriver L.
överallt Jabma-aimo, Jabina-akko. Jämför anm. I: 71.

ANDRA DELEN

Offer-Lära
Erinran till Läsaren.
Enligt löfte lemnas nu de sednare delarne af Lappska mythologien till Läsarens genomögnande. De grunda sig mäst på äldre,
i förra delen antydda, Författares upgifter, af hvilka Författaren
gjort ett urval. — — — Liksom i förra delen har Författaren här
försökt att pröfva och utgalra det osannolika i Författarenas up.
gifter. — — Huru lätt det är, att vanställa de enklaste berättelser,
då man är intagen af förutfattade Ideer och fördomar, ses ibland
annat af en Författare, som nyligen, såsom compilator, gifvit en
kort berättelse om Lapparnes fordna och närvarande vidskepelser,
uti ett tal, hållet i Stockholms Prestsällskap den 31 oktober 1843.
Författaren, Fält-Prosten C. 0. Gravalliusl, har uti detta tal,
hvilket han kallar »Uppränning till Svenska Missions Sällskapets
Historia», gjort utdrag af Scheffer, men på ett sätt, som tyckes
utvisa, att Förf, är större Trollkarl än alla andra, som före honom beskrifvit Lapparnes Trollväsende. Han säger ibland annat
sid. 25:, »Om än Trolltrumman i sednare tider tystnat, ,så skräller
ännu Spåtrumman här och der i Lappska fjellen.» Det vore roligt,
att veta hvar den skräller; ty jag är född i Lappmarken, har växt
opp i Lappmarken, och bor nu i Lappmarken, har äfven rest vidt
omkring i alla Lappmarks församlingar, men ännu har det alldrig
lyckats mig, att få se den märkvärdiga Spåtrumman, och ännu
mindre har jag fått höra hennes skrällande. Det taltes om för
20 år tillbaka, att en Lapp i Joekmocks församling vid namn
Unnats, skulle hafva en spåtrumma‹ ; Jag frågade honom 18309
om han ännu hade quar den, men han sade sig längesedan Irafva
1 Carl Olof Gravallius, f. 1786, d. 1861, kyrkoherde i Kungsholms församling, Stoekhälm, fältprost (anm. av utg.).
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öfvergifvit den. Så hemligt skulle nu för tiden ingen Lapp kunna
bruka spåtrumman, att icke äfven andra Lappar skulle få nys
(kännedom) derom, och genom dem skulle underrättelsen snart
sprida sig. — — I Stensele Socken hade en Lapp nyligen haft en
Spåtrumma, den han föryttrat åt någon Resande; men den allmänna opinionen om denna Lapp var den, att han hade denna
spåtrumma endast som en curiositet, men alldeles icke till något
bruk. Så vidt jag nu känner Lapparne, så tror jag, att om en Lapp
nu blefve beryktad för Spåtrummans bruk, skulle han blifva begabbad af både Lappar och Nybyggare.
Vidare säger samme Författare i sidan 26: »Ännu offrar Lappen
i Tysthet på fordna afgudaplatser för sina renars trefnad och
förkofran.» Hvaraf vet Författaren det ? Jag, som bor i Lappmarken, har icke hört något sådant offrande omtalas; men allmänt bekant är det, att Lappen offrar åt kyrkor, hvarom redan
i förra delen är nämnt. »Äro således alla Lappar genom dopet
Christne, så kunna vi dock icke undertrycka den öfvertygelsen, att
här råder på många ställen en hednisk Christendom.» Detta gäller
ännu mera om sjelfva Stockholm, åtminstone hvad sederna beträffar; ty säga hvad man vill om Lapparnes vidskepelse, så skall
hvarken denne eller någon annan Författare kunna visa så mycket
sedefördärf ibland Lapparne, som hos Stockholms förfinade pöbel. Detta omdöme gäller till och med fylleri lasten; ty jag kan
försäkra, att en rå fjell Lapp icke super hälften så mycket året
om, som en ordinär sjöman på Stockholms gator. Men i Stockholm
anses det icke för någon synd att supa sig full. Det är endast de
så kallade nykterhets vännerne, som ifra mot bruket af spirituosa;
och om det skulle hända dessa nykterhets ifrare, att de dricka sig
fulla af Portvin, så anses icke det heller för någon synd. — —
Det anses icke för afgudadyrkan, fastän det står i Catechesen
»att de hafva Buken till sin Gud». I allmänhet, må de vara tilllåtit mig att säga, så länge som allmogen i Sverrige ännu tror på
Elfvor, Tomtegubbar, Löfjerskor, och mera sådant, eller söker bot
hos kloka gummor, frågar om sina tillkommande öden af dem, som
spå i Caffe o. s. v., så är det alldrig värdt att våra moderna Grannlåts Predikanter smickra sig med den inbildningen, att endast de
och deras Åhörare äro belysta af Christendomens ljus, under det
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att Lapparne vandra i grufligt mörker och afgudadyrkan. — —
Det har ju varit en temmeligen allmän tro bland allmogen i Upland och närmast hufvudstaden, att alla Barn, som lemnas in på
Frimurare Barnhuset i Stockholm, blifva slaktade och saltas in
till mat åt Hundturken. Hvilken Fjell-Lapp skulle väl vara nog
enfaldig, för att tro sådana galenskaper? — — Den värde och
Höglärde Författaren tyckes icke sjelf vara så alldeles fri från
den moderna tidens fördomar, då han gör en upränning till
Svenska Missions Sällskapets Historia, men dervid förtiger den
man, som ifrigast arbetade för en sådan stiftelse, och hvilken
egentligen synes hafva varit den hemliga driffjedern, fastän
andra få upbära hedern. — — Kanske trodde Författaren, att det
var ett bevis på äkta modern Lutheranism, att förtiga sanningen,
och låta den man stå i skuggan, som har förnämsta förtjensten af
Svenska Missions Sällskapets stiftelse, men hade också den olyckan, att vara hatad och förföljd af Stockholms inquisitoriska
Presterskap. — — Jag känner icke Författaren vidare, och har
ingenting, att beställa med honom; men att han vränger sanningen vare sig af hat, fruktan eller egennytta, tyckes icke vara
något bevis på äktheten och renheten af den sak han såsom nuvarande Svenska Missions Sällskapets Sekreterare förfäktar. Hans
oriktiga framställningar i Lappska Trolldoms väsendet äro förlåtliga, då han icke eger någon riktig kunskap om Lapparnes allmänna Carakter och hemseder.
Men i afseende på den rådande fördomen om Lapparnes ännu
fortfarande afguderi och vidskepelse, hvilken fördom icke ens
lärda män kunna afskudda sig, må det vara mig tillåtet, att här
anföra några ord af en uplyst Norrman, Herr Prosten Deinböll,
som tjenstgjort en lång tid såsom Prest i Finnmarken.' Han blef
föranledd till följande utlåtande i anledning af en afhandling,
införd i Budstikkens 5de årgång, n° 95-98, hvarest en Författare
vid namn Rosenvinge2, hvilken tjenstgjort som Domare i Saltens
1 Anm. av utg.: Deinboll, Peter Vogelius, född 1783, norsk präst, botanist
och stortingsman, kyrkoherde i Vadsö (Nordnorge) 1815-1824; intresserade
sig för näringarna och skolväsendet. Som botanist upptäckt flera sällsynta
växter, bl. a. den efter honom uppkallade Carex Deinbolliana.
2 Om Rosenwinge se not 1, sid. 25.
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fögderi, talar om Lapparnes afguderi och vidskepelse i samma
anda, som Herr Fält Prosten Gravallius. Afhandlingen skrefs på
1790 talet, men infördes i den Norrska tidskriften Budstikken
1824. Prosten Deinböll yttrar sig i anledning af Rosenvinges afhandling på följande sätt: »Hvad Författaren, så väl här, som på
de föregående sidorna anförer om Lapparnes eller de Norrske
Finners vidskepelse, kan på sin höjd, dock icke i allo, sägas om
tiggar-Lappar, hvilka utan bestämt näringsfång, ströfva omkring
byggden för att genom allehanda konstgrepp förhvärfva sig det
nödvändigaste till lifvets Uppehälle. Också frestas man, att fälla
en allt för hård dom öfver Lapparne, då man, såsom tillfället synes vara med Författaren, bedömer dem endast efter det tillstånd,
hvari man finner många af dem på Handelsplatserna, hvarest de
ty värr icke kunna styra sitt omåttliga begär efter brennvin. — —
Besöker man deremot Lapparne i deras hemvist, och gör sig
mödan, att intränga i deras sanna Carakter, så måste man småningom fatta förmånligare tankar om dem, och. i allmänhet uti
dem erkänna ett godsint, fredligt, Gudfruktigt, sedligt, måttligt
och förnöjsamt folk. Från denna sida har jag (Deinböll) lärt att
känna ett folk, hvars goda egenskaper vida öfverväga de svagheter, som man nödgas tillerkänna dem: ett folk, som genom sitt
naturligt goda förstånd och läraktighet, genom förbättrade undervisningsanstalter och utspridande af nyttiga Böcker på deras eget
modersmål, säkert med tiden torde kunna emottaga en lika så hög
grad af civilisation, som de med Lapparne i flere hänseenden beslägtade Finnarne. — — — Att Lapparne i Nordlanden, på den
tid Författaren (Rosenvinge) skref sin afhandling (1790) skulle
i så hög grad hafva varit begifne på afguderi, som Förf. omtalar,
kan icke ega någon grund: då under en lång sträcka af år missionärer varit anställde på flere ställen i Nordland, för att utbreda
Christendomen ibland der varande Norrska Lappar. Lika så litet
kan detta sägas om de Svenska Lapparne, hvilka i synnerhet ifrån
Luleå och Torneå Lappmarker fara med sina renar till Nordlandens kuster.»
Prosten Deinböll nämner sedan i korthet de anstalter, som den
Svenska Regeringen, allt ifrÅn Gustaf I-stes tid, vidtagit till Lapparnes uplysning, och tillägger i anledning deraf: »Det är således

troligt, att år 1790 måtte hedendomen hafva försvunnit och Christendomen blifvit allmännare utbredd ibland Lapparne. — — —
Det synes derföre som Författaren till ofvanskrefne afhandling
(Rosenvinge) har låtit missleda sig af berättelser, som gå mycket
längre tillbaka i en förgången forntid.» — — Detta Herr Prosten
Deinbölls opartiska och på en mångårig erfarenhet grundade omdöme anser jag vara med sanningen och rätta förhållandet öfverens
stämmande uti allt, som rörer det yttre, grövre eller synliga afguderiet. Men hvad det finare afguderiet vidkommer, så är
jag nästan rädd, att det inskränker sig icke innom Lappmarken; det torde nog finnas på många andra ställen och
icke innom Lappmarken blott. De fördomar och vidskepliga
föreställningar, som ännu finnas quar hos Lapparne, skall
jag på sina ställen anföra, och Läsaren skall deraf finna, att
detta folk, som har den gråa hedendomen så nära, har mindre
portion af vidskepelse, än mången allmoge i Uplystare Länden
Karesuando i Maji 1844.
L. L. Lwstadius.
§ 1. Innan Läsaren kan förstå, huru det gick till med Lappens
offrande, torde det vara nödigt, att beskrifva beskaffenheten af
Lappens boning. Jag har nämt i förra delen, att Lappens äldsta
boningsrum bestod af en riskoja, hvilken synes vara beskrifven af
Tacitus under namn af »nexus ramorum». På en tid, då inga jernredskap funnos, tyckes också en Riskoja hafva varit det enda
möjliga hus, som Lappen kunde åstadkomma. Ehuru Lappen hade
eget namn på flinta, förekommer likväl ingenting i deras sagor,
som skulle berättiga oss till den förmodan, att Lappen fordomdags brukat skärande verktyg af flinta. Man har icke heller funnit
några flintlager i Norra Sverrige. Likväl är det möjligt, att Lapparne haft några skärande verktyg af andra stenarter. En sådan
Riskoja, som nyss sades, betäcktes antingen med mossa och kallades då tar fe kååtte, eller med torf Laudnje kååtte, men sedan
Lappen, genom communication med de mot norden framträngande
germaniska Folkstammarne fick yxor och andra jernredskaper,
var det icke svårt, att förvandla Riskojorna till brädkåtor, hvilka
då fingo namn af Laudekååtte. Till dessa sistnämde timrades

78

L. L. L2ESTADICTS

merändels en 4 kantig, 8 kantig eller oftast 6 kantig grund af
2 eller 3 hvarf spädt timmer. Antingen huset bestod af ris eller af
upresta störar eller af bräder, fick det alltid bibehålla sin ursprungliga coniska form. För att utestänga regn och dropp, lades
utan på riset, störarne eller bräderna ett eller ett par hvarf
Näfver eller Granbark, och derutanpå torf eller mossa i stället för
takved. — — Midt på botten eller golfvet af kåtan var Eldstad,
begränsad med en oval rad af stenar, hvarifrån röken steg opp
genom det i toppen på kojan anbragta rökhålet. Rundt omkring
Eldstaden utbreddes på golfvet ris af Gran, tall, Björk eller rypris
(Betula nana Lin.) och derofvanpå Renskinn.
Men under Tjudernas och Karelarnes ströfverier måste Lapparne öfvergifva sina kojor och krypa ner i Jordkulor, af hvilka
ännu, de i Norrska Finmarken befintliga Jordgammer, äro lämning. Ordsaken, hvarföre Lapparne måste öfvergifva sina förra
kojor under Tjudernas och Karelarnes ströfverier är icke närmare upgifven ; men det synes troligt, att de förra kojorna kunde
uptäckas på långt håll af fienden, emedan de stodo ofvan jord,
hvarföre Lappen måste gräfva sig hål i jorden. De märken, som
ännu finnas quar efter dessa jordkulor, likna igenfallna gropar
med 3 eller 4 alnars diameter. De voro anbragta i torra Sandbackar; och som sjelfva rökhålet var jäms med jordytan och
kunde täppas igen med en torfva, så var det i sanning icke lätt
för en fiende att uptäcka Lappens boning. Fienden kunde stå helt
nära och ändå icke veta, att der bodde folk. Det berättas i deras
sagor, att en sådan jordkula blifvit uptäckt endast derigenom, att
en Lappkärring ropade till folket i närmast belägna kula: »Låna
mig kokslefven», hvaraf man kan sluta, att det var communication emellan närbelägna Jordkulor medelst underjordiska gångar.
Troligen var icke eller ingången till en sådan jordkula strax invid,
utan ett stycke från kulan, i slutningen af backen, hvarigenom
det blef så mycket svårare för fienden, att i en hast intränga i
den underjordiska boningen. Utom Högström har jag icke sett
någon av de äldre Författarena tala om dessa Jordkulor. De kallas
af Lapparne: Ädnam kååtte.
§ 2. Tiden, när Lapparne började bruka tält- och filtkåtor, kan
icke så noga bestämmas. Men det synes icke osannolikt, att de
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slutligen funno de ofvannämde Jordkulorna mindre säkra, sedan
Karelerne blifvit närmare bekanta med deras inrättning; hvarföre
äfven Lapparne funno sin säkraste räddning uti en snar flyckt,
hvilket äfven lär hafva gifvit dem anledning, att flytta opp på
fjellryggen, samt till kusterna af Ishafvet, dit Karelerne, som
kommo från Finska sidan, icke hade så lätt att komma fram. En
sådan lång flyttning öfver fjellen kunde icke gerna gå för sig,
medan Lapparne bodde i Jordkulor. Scheffer anför enligt upgift
af Bur= och Olaus Magnus, att Lapparne brukat hudar och
skinn, samt stundom äfven Näfver till tält, hvilket nog är troligt,
emedan Lapparne sjelfva icke kunnat väfva något slags tyg.
Näfret, som skulle begagnas till tält, måste först göras mjukt och
smidigt genom kokning (Schef. pag. 197). Men då Lapparne sedan
genom Byteshandel med nästgränsande Nationer kunde förskaffa
sig valmar, yllefiltar och hurst ffi. hursti, säckväv], så började
de använda sådant till tält. Nu för tiden brukas tält af alla flyttande Lappar, samt torfkåtor och brädkåtor af Fiskar Lappar,
äfven som jordgammer af Fiskar Lappar i Finnmarken.
§ 3. Uti hvarje slag af de nu beskrifna boningarne funnos alltid
2ne dörrar, nemligen. line den vanliga eller profana dörren, hvilken merändels var stäld åt det håll, der utsigten var vidast.
2" lönndörren, som var mindre och placerad midt emot den vanliga Dörren. Den afdelning af kojans area, som var närmast
lönndörren, kallades Påssjo och begränsades genom 2ne klabbar,
som voro placerade parallelt med hvarandra, ifrån Eldstaden till
lönndörren, så att hela rummet utgjorde ungefärligen 3 å 4
quadrat alnar eller vid pass 1/6 del af hela kojans area. Sjelfva
lönndörren kallades Påssjo raike. Detta Påssjo var ett heligt rum,
dit ingen quinna vågade nalkas, äfven som sjelfva lönndörren
var helig; ty genom den vågade ingen quinna gå ut eller in.
Endast mannen kröp ut och in genom denna dörr, när han gick
eller kom ifrån en helig förrättning, till ex. när han gick att
offra eller kom ifrån en sådan förrättning, när han gick på jagt
eller kom hem från jagt. Genom samma lönndörr måste äfven alla
heliga ting hämtas in, såsom Spåtrumma, Jagttyg, destineradt till
offer o. s. v. Med denna lönndörr hade de första Prester i Lappmarken mycket att beställa, sedan de kommit under fund med den
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vidskepelse, som Lapparne hade för sig i afseende på densamma.
Gabriel Tuderus hade i synnerhet mycket bråk med detta »Djäfvulshål» eller »Sanctum diabolorum», som han kallar det. Han
lät på flera ställen i Kemi Lappmark spika igen hålet, men de
vidskepliga Lapparne refvo opp hålet igen. Alla Författare, som
skrifvit om Lapparne, tala om denna lönndörr.
§ 4. Hvad som egentligen må hafva gifvit de gamla Lapparne
anledning till denna vidskepliga föreställning om Påssjo är icke så
lätt att förklara. Förmodligen måste äfven de hafva sitt »lararium» eller »sacellum» i sin koja, liksom Greker och Romare hade
för husandakten. Ett hål eller öpning nere vid botten af kojan är
visserligen nödigt för röken, som utan detta hål skulle slå in i
kojan. Ännu i denna dag måste Påssjo-raige, d. v. s. draghålet
öpnas, när röken slår in. Tuderus sätter öfver Påssjo-raige med
»Renhålet», men derutinnan lär han väl hafva misstagit sig; ty
Påssjo kan icke gerna låta derivera sig af Pååtsoi, som betyder
Ren (Rangifer). Snarare kan ordet hafva kommit till genom ett
klemigare uttal af Påsso, som betyder »blåsare» eller »blåsande»,
praes. particip. af verb. påssot. Lindahl et Öhrling omtala i Lappska Lexicon en: Påssjo-Akka, d. v. s. Påssjos kärring, en Gudinna
för Påssjo, d. v. s. draghålet, liksom Uks akka eller »Dörakärringen» var en Gudinna för den allmänna eller profana Dörren.
Men endast såsom draghål betraktadt behöfde icke detta Påssjoraige vara så stort, att en menniska skulle rummas derigenom.
Förmodligen har Lappen sedermera funnit sig föranlåten, att
utvidga detta hål, sedan den orena quinnans vandring genom den
allmänna Dörren ingaf honom den föreställningen, att allt hvad
quinnan vidrörde var orent, och borde för den skull allt, hvad
heligt var, icke föras på den väg, som quinnan hade förorenat. Man
ser på hela ställningen med Lappens offer, Jagttyg m. m., att
quinnan var, för sin besmittande orenhet, icke värdig, att komma
vid något, som ansågs för heligt. Hon fick således icke komma
nära Påssjo; icke heller gå rundt omkring Påssjo på yttre sidan
om kåtan, emedan hon då steg öfver och således ohelgade den väg,
som ledde till offerlawen. Denna sed, att icke gå rundt omkring
Påssjo, iagtages ännu af en del Lappquinnor, mera af ett gammalt
omedvetet bruk, än af skräck och vidskepelse. Och detta var så-
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ledes förnämsta anledningen hvarföre Lappen dyrkade sitt Påssjo.
Nu för tiden brukar Lappen hafva sina grytor och matkärl i
Påssjo, såsom varande den lämpligaste platsen för sådana saker.
Anm. av utg.: Påssjo kan icke sammanställas med påssot »blåsa» men
väl med finskans pohja med dess avledningar pohjola, pohjoinen »botten»,
»norr», »nord»; påssjo har av ålder varit beläget åt norr och dörren, den
vanliga dörren, således åt söder. Jfr Knut Tallqvist i Studia Orientalia
1928, Uno Holmberg-Harva i Virittäjä 1940, Nils Lid, Kring KalevalamiljOet,
Oslo 1943.

§ 5. [Lapparnas offeraltare: en offerlave (luowe) av trä ett
stycke bakom påssjo, avtecknad hos Schefferus, pag. 105, beskrives
också av Högström (kap. 11, § 17) och Leem. I fjällen valde lappen till offerplats en otillgänglig sten eller klippa dit ingen hund
eller något vilddjur kunde komma. Då en sådan plats »icke kunde
årligen bytas om, blef den mera varaktig och således också mera
ansedd och häfdvunnen».]
§§ 6-7. [Gudabilder: Kiedke-Jubmel »stengud», Muorra-Jubmel
»trägud» enligt Sam. Rhen; Väärro-muor »offerträdet» enligt Jessen och kieldemuor »det förbudna trädet» enligt Jessen (pag. 47) ;
om det stavas kjelde muor (uttal: tjielde-muor), så skulle det
betyda »socknens eller distriktets Offerträd», enligt Leestadius.
Tuderus' »Offerträd» skulle likna en båtköl och kallas Hyden
wenet »Blåkulla Båt» (Leestadius: »Hiisis båt») eller Lista murit
(Leem: Liet-muorah) »tillitelses träd», Leestadius: bör snarare
läsas Liitte-muorah= »Försoningsträd». Jfr I. Delen, §§ 55-70.]
§ 8. [Den vanligaste offertiden var hösten vid Mattsmässotiden,
då man slaktat kitan-åsse »vårnästen»; se Scheffer, Rhen; Högström (kap. 11, § 17).]
§§ 9-15. [Huru offret tillgick: Huvudsakligen citat efter Jessen (pag. 50 o. ff.), Leem, Sam. Rhen hos Scheffer; Högström
kap. 11: 21).]
§§ 16-25. [Beskrivning av trolltrumman: Huvudsakligen citat
efter Leem, Jessen, Sam. Rhen, Scheffer, Torneus ; jfr dessutom
E. Manker, Die lappische Zaubertrommel, I och II.]
§§ 26-29. [Huru trumman användes: Citat efter Tuderus,
Schefferus, Jessen, Sam. Rhen; jfr även Torneus, Högström,
Leem.]
6 — 599028
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§§ 30-36. [Gudar till vilka man offrade: Rananeida, Beiwe
(solen), Akkorna (Juksakka, Sarakka, Uksakka), Storjunkaren,
Thor (Tiermes, Horagalles), Saiwo, Seite; citat efter Jessen,
Schefferus, Leem, Torneus, Högström.]
§§ 37-41. [Om offer till Jabmekah (de döda): citat efter Sam.
Rhen, Steuchius (hos Schefferus), Jessen, Leem, Högström. — —
Om den messingring som enl. Sam. Rhen skulle av den dödes efterlevande man, hustru, fader eller barn givas åt den som hanterar
liket skriver LEestadius: »Schefferus tillägger, att denna messingring ansågs som 'Amulet' eller försvarsmedel emot det onda, som
den dödes handterande möjligen kunde förorsaka. Denna ring
var det som kallades Sjeello puot, hvilket nu fått betydelse af
'Likstol' eller det, som gifves Presten för begrafningen ; men
ingalunda kommer det af Själ Sie flo eller Sielo såsom Lindahl och
öhrling upgifva, om också ordet Sjiello puot kan hafva fått betydelse af 'Själa bot' under den Catholska tiden; ty Lappen viste
väl icke af ordet 'Själ' förr än han kom i beröring med Svenskar
och Norrmän (Lappens Själ hette Hägga, d. v. s. lifvet, eller
Vuoigna, Vuoignanis, d. v. s. Ande). När man jämför, hvad Jessen skrifver om Namma Skjello (hvarom mera nedanföre), hvilket
också var en messings ring, så finner man, att Sjeello eller som
Jessen skrifver Skjello betyder någonting klart och skinande.
hvilket hade afseende på Själens förklarade tillstånd, hvadan
Sjeello puot skulle egentligen betyda 'klart emot', eller 'klart mot
klart', d. v. s. den klara ringen emot den förklarade Anden.» (Jfr
lulelapska sällö-puohttö »själabot», sid. 1711 H. Grundström,
Lulelapsk ordbok, gammalnorska säluböt »Gavn, HjTlp for ens
Sjwl» i Ordbog over det gamle norske Sprog af Johan Fritzner ;
anm. av utg.) ]
Utg:s anm.: Skrivformen skiello eller skjello avser det sydlapska sjiele,
nordlapska sjiella resp. Siella som betyder en gåva, offer eller prydnad
(smycke) av ädlare metall, mässing, tenn, koppar eller silver som fästes på
kläderna eller ett föremål som hängdes i offerdjurets horn (Vef sen), bröllopsgåva av silver (R0ros, Frostviken och Arjeplog), gåva eller offer till jorden
på den nya boplatsen för att skydda mot ont eller annars ge lycka (R0ros,
Arjeplog, Jokkmokk), mässingring som lades i den dödes kista som gåva eller
offer åt den döde (Vilhelmina), faddergåva som ges vid barnets dop (Arjeplog), ett silverlöv som man band på den dödade björnens hals eller fot
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(Lycksele, Sorsele), gietta-fiella metallföremål som man har på sig när man
sysslar med lik, Ul'bme-iiella »hittelön» och beidne-Kella gåva som man skulle
ge när man märkte barnets första tand (Nordnorge). Se för övrigt Lagercrantz, Wörterbuch des Sådlappischen; Knut Bergsland, ROros-samiska
tekster; Reuterskiöld, Källskrifter, sid. 3, not 4; 0. P. Pettersson, Gamla
byar i Vilhelmina, Stockholm 1944, sid. 240; H. Grundström, Lapskt namnskick i Arv, årg. 6, 1950; S. Drake, Västerbottenslapparna, sid. 329; Konrad
Nielsen, Lappisk ordbok. Jokkmokk även: Offer till marken av »något som
icke ruttnar, ss. metall eller horn».

§§ 42-44. [Om namns »uppkallande», omdop, Saiwo-namma
»saivonamnet», Addå-namma-dopet »nynamnsdopet», Samenamma-dopet »lappnamnsdopet», namma-Skjello (metallsmycket,
ring e. d., amulett som kastades i barnets badvatten), Laug-edne
»badmodern», Risem-edne »avklädningsmodern», se Leem, Jessen,
Torneus, Blom (Resa), sid. 182. LEestadius: »Man ser Lapparne
ännu bära en hop Messings Ringar i sina bälten, hvilka föräldrarne fästa på sina barn den ena efter den andra, efter tilltagande
ålder; men ingen Lapp har för mig åtminstone velat tillstå, att
dessa ringar skulle vara ansedde som motverkan mot Trolldom
eller förtrollning. Det är icke osannolikt, att de många 'Maljer>
(runda ihåliga knappar med löfverk och 'Stjernor'), små rectanglar och quadrater af silfver, hvilka quinnorna bära på bröstet
och på sina Bälten, tillkommit på samma sätt, då, efter Jessens
Upgift, sådane metall stycken voro flickebarnens Namma-Skjello,
som fästades på Bröstet vid eller efter Nynamnsdopet. Man vet
icke annars, hvarifrån Lappquinnorna fått all den stas och skrammeltyg af Silfver, som de bära på bröstet och i Bältet.»]
§§ 45, 46. [Om offer till Ruotta, Ruin (dödsgudinnan) se Högström 11, § 16, Jessen pag. 47.] Leestadius: »Det är ingen bland de
äldre Författarne, som observerat, om och åt hvilka Gudomligheter Svarta Kreatur skulle offras. Men om den Berättelse, som är
författad af Rosenvinge (se förordet till denna del) eger någon
grund, att Lapparne köpte Svarta Kreatur, hvilka de använde till
offer, så förmodar jag, att Ruotta var den Gudomlighet, som mest
troddes tycka om den svarta färgen på Offerdjuret. Rosenvinge,
om hvilken jag nämnt några ord i början af denna del, yttrar sig
sålunda (Budstikken 5te Årgång N° 95-98)1:
ie anm. sid. 26 och 35.

84

L. L. LIESTADIIIS

'Imod den tid, de (Lapparne) om hösten skulle bringe deres
Reensdyr tillbage till de Svenske grEendser, infinde de sig i bygden, og byde en overdreven priis paa sorte faar, geder, katte,
Haner, kort alle slags tame kreatur, dem de anwende tul offringer,
och i det samme de begive sig till fjelds, binde fast i Bjergklöfter
och huler till ett maaltid för deres Odin, som de mene, att försone, till at ledsage dem vdl paa reisen; og naar de nEeste aar
komme tillbage, og finde i behold dette offer, holde de det för ett
godt tegn till lyeke. — — I den seneste tid, da man bragt i erfaring om hensigten og disse kreaturens anytendelse, faa de dem
sjwlden till köbs. — — Iscer opdagede en Normand af Ofotens
Sogn, för nogle aar siden Lapparnes hemmelighet. En Svensk
Lapp kom till ham, för att kiöbe ett sort Kreatur, och ister faldt
hans öine paa en sort malkekoe, den Bonden icke vilde miste; men
da Lappen omsider böd ham 12 daler i Svenske Specier, som var
over det dobbelte imod, hvad en Koe koster paa hösten tid, tog han
mod dette fördelagtige bud. — — Heendelsevis gaaer bonden to
dage efter ett stycke op till fjelds, att hugge Tömmer. Underviejs og i nterheden af en dal hörer han lyden af en Koe; han
niermer sig, og finder sin egen Koe bunden fast ved en hule og
vansnuegtet. af hunger, bringer den hjem og tier. Aaret efter kom
samme Lapp igen, kjöbde samme Koe igen för 12 daler og begaf sig
till fjelds. Bonden passer paa, finder sin Koe i samme stilling, og
paa samme sted, som året förut, og bringer den uskadt hjem.
Denne negoge ophörte hermed, da Lappen paa siste reise blev
förvildet i Snefoget paa fjeldet, og omkom.' Denna händelse skulle
hafva tilldragit sig på 1790 talet. Men Prosten Deinböll har redan
tillrättavisat Författaren (Sorenskriver Rosenvinge) i samma
Tidskrift, och visat, att Lapparne på 1790 talet omöjligen kunde
hafva så mycket quar af deras fordna Afguderi, och denna Prosten Deinbölls åsigt måste äfven jag biträda, så mycket häldre, som
det vid nu varande förhållande mellan Lappar och Nybyggare,
omöjligen kunnat blifva obekant i Svenska Lappmarken, om verkligen ett så groft afguderi skolat existera så nära vår tid. — — —
Vad förövrigt angår Rosenvinges Upgift, att Lapparne begärligt
köpa Svarta Kreatur i Norrige, förr än de begifva sig till baks till
Svenska sidan; så är detta visserligen sant och eger rum ännu.
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Men dessa Kreatur köpas af Lapparne icke, för att offras åt deras
Afgudar, utan för de svarta skinnens skull; emedan det är ett
mod hos Lapparne i Luleå Lappmark samt äfven i Piteå Lappmark att kanta Renskinns pelsarne med brem af svarta Får- och
Getskinn: det synes dem opassande att kanta den mörka Renskinns pelsen med hvitt brem ; och detta är egentliga anledningen
hvarföre svarta får och getter äro så begärliga; de anse det dessutom förnämligare, att köpa kreaturet lefvande, emedan köttet af
får och get anses såsom välsmakligare än det vanliga Renköttet,
hvadan också rökt får eller getkött vanligen sättes fram för bättre
främmande.»
[Om offer till Joulå-Herra (»julherrn»), se Sam Rhen hos
Schefferus, pag. 118, och Högström, kap. 11, § 15.]
[På en offerren fick intet ben huggas sönder eller förskingras, se Högström, kap. 11, § 18.]
[Offerceremonierna skulle noggrant iakttagas, se Jessen,
pag. 53. Huru man skulle förhålla sig vid eller i närheten av
Passe vareh (heliga berg), se Leem, sid. 443.]
[Diverse vidskepliga bruk vid kvinnors månadsrening och
havandeskap, se Jessen, pag. 78, Leem, pag. 494, 500, Schefferus,
pag. 296, Högström, kap. 10: 12.]
»Vid upkommen Boskapssjuka flytta Lapparne bort ifrån
stället (der smittan upkom) emedan de trodde, att sjelfva stället
hade uti sig någon förborgad orsak till den upkomna sjukdomen.»
Leem, sid. 500. »De inbillade sig, att en varg kunde förtrolla en
bössa, att den ej gick rätt.» Id. sid. 504. Hästen och vargen skall
icke vara skapad af Vår Herre utan af den onde. Högström. »Att
leka med Elden skulle hafva det till följd, att deras Renkalfvar
blefvo blinde.» Leem, pag. 504. »Om en droppa mjölk af Renkors
Jufr föll i elden, skulle alla Renkor få ondt i jufren.» Petr.
Liestadius Journal, 2, pag. 342. Om man kastar in huggen ved,
med smalare eller toppändan förut, skola Renkornas kalfvar födas
bakfram. »För Barn offrades en quiga, medan de ännu voro i
moderlifvet ; När Barnet föddes, offrades en hund, och när Barnet
var födt, offrades ett djur, som nedgräfdes i jorden med en hufva
på huvudet.» Leem, pag. 428. När man badar sig i en kallkälla för
elakartad skabb, bör man lägga en knappnål eller liten penning
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i samma källa såsom offer åt källans genius. Detta är finnarnes
tro på Torneå Elf.
§ 52. Sympathi Curer. Bot för hufvudverk. Man tar en Groda
från en Mossbeväxt källa och stryker ansigtet sakta med den, så
botas hufvudverken. Upgiften af en Lappquinna i Piteå Lappmark. Bot för Tandverk. Från norra sidan af en gran lossas en
spån; ur denna spån lossas en flisa, så pass stor, som en nål, hvarmed tänderna petas. Sedan sätter man in samma flisa i samma
spån, och spånen inpassas åter i samma ställning i granen: dermed botas tandverken. Upgift af samma quinna. Bot för halsfluss. Enda eller äldsta Dotterns skohö, sakta värmdt för Eld,
insvept i ett linne och lagdt på halsen, botar sjukdomen, om det
är en karl. Är det quinna, så tages äldsta eller enda Sonens skohö,
hvarmed förfares på samma sätt. Id. Bot för lokala svullnader.
Autse muoran kidna, det är: Yttersta epidermis af 9 sorters träd
lägges på svullnaden, deraf skall svullnaden gå öfver. Id. It. Om
den som har tandverk, petar tänderna med en Björntingest (penis
ursus), så skall tandverken gå öfver. Att bota reform. Man far
med en nålsudd rundt omkring reformen, eller med en bränd
brödbit; dertill skall man också läsa och spotta; men hvad som
läses är mig obekant. Att få en böld att gå till baks: Att stämma
blod m. m. sker genom läsning och spottning samt tummens påläggande eller tryckning, men livad som läses vet jag icke, ty, om
jag också någon gång i min barndom sett sådana under kurer;
har jag dock icke fått veta innehållet af läsningen, ej heller har
jag velat lära konsten.
§§ 53-71. [Om inringning av björn; björnfänge. Noanamn på
björnen: Passe vaisje (»ett heligt villebråd») ; Puoldekats (»lilla
Backmannen») ; Puolda-pådnje (Backgubben») ; Puold-Aja
(»Backfarfar») ; Puoldossek (»Bergskorf» efter Fjellström),
rectius Puoldussek (»Backskorf») item Puold-tsuobbo (»Berggroda», rectius »Backgroda») ; ruemsek (rectius rumsek) ett
ibland Björnens mystiska namn, som Fjellström icke kunnat öfversätta, och ordet finnes icke heller i Lappska Lexicon,
men torde vara närmast beslägtadt med finska ordet Runsu,
slarvor, trasor, båss, med afseende på Björnens egenskap att
bädda under sig allehanda smålk ifrån skogen; Tarfok, »Moss
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samlaren», i anledning af Björnens egenskap, att samla Björn
mossa (Polytrichum commune Lin.), hvaraf han tillreder sig en
mjuk bädd o. s. v. Leem tillägger: »Björn nämna de icke med dess
rätta namn Qvuowtja, på det han ej må skada deras Boskap, utan
de kalla honom Muodd-aja »Pelsfarfar» ; Leem, pag. 502. I Luleå
Lappmark kallas Björnen muoddekis den bepälsade ; — — —
en unge, som modern icke låter dia mera, kallas tsabmek den piskade, emedan Björnhonan afvänjer ungarne derigenom, att hon
slår och piskar dem. Björnsången kallades i Björnjägarspråket
Siggem (Fjellström). Noanamn på delar i en björnkropp: Öra i
vanliga språket pelje, i Björnspråket auros. Öga, tjalme, i Björnspråket naste. Skinnet, nakke, i Björnspråket låtek (lulelapska:
luohtatak ; utg:s anm.). Hjerta, vaimo, i Björnspråket jalos o. s. v.
— — — Om »risning» och prydning med messing av den dödade
björnen; ursprungssägnen till den seden; om sprutning med tuggad albark; männens och kvinnornas olika roller vid björnfesten;
björnvisan.
Då LEestadius här ej anför något väsentligt nytt material, hänvisas till hans källor, huvudsakligen »Kort berättelse om lapparnas björnafänge samt deras dervid brukade vidskepelser» af
Per Fjellström, Stockholm 1755, dessutom Sam. Rhen, Schefferus
och Högström. Bland senare tillkomna arbeten må nämnas: Reuterskiöld, De nordiska lapparnas religion, Stockholm 1912, sid.
17 o. ff. ; Sigrid Drake, Västerbottenslapparna, Uppsala 1918,
sid. 327 o. ff. ; Nils Lid, Ein samisk skikk ved björnfesten, Maal og
Minne, s. 202, 1926; Pirak, En nomad, 1933, s. 69; H. Grundström, Sägner och folktro etc. i tidskr. Norrbotten 1929-30; Björn
Collinder, Lapparna, Stockholm 1953, sid. 194. Om björnvisan
se Sam. Rhen, en kort Relation etc., och Gabr. Tuderus, En kort
underrättelse etc. I Svenska Landsmål Bd XVII, Stockholm och
Uppsala 1897-1909. Carl-Martin Edsman, Studier i jägarens förkristna religion, Kyrkohistorisk årsskrift 1953.]

TREDJE DELEN

Spådoms Läran eller korta underrättelser om
Lapparnas beryktade Trolldomsväsende
§ 1. Uti denna del af Lappska mythologien torde Läsaren vänta
vigtiga hemligheter afslöjade, häldst mången bland de mindre
Uplysta icke ännu torde vara alldeles fri från den af fäderna
ärfda fördomen, att Lapparne verkligen kunnat trolla; en och
annan spefogel, som gör narr af all tro på andeverldens verkningar, torde äfven vilja profitera af konsten, om han kunde lära
sig trolla, för att dermed stärka sina materialistiska åsigter: men
Författaren, som sjelf icke är någon Trollkarl, och skulle icke
heller hafva mycken lust, att lära sig konsten, har dock efter noggrann pröfning måst anföra sådana facta, hvilka det icke är så
lätt, att bortresonera. Uppenbarelsen nekar icke möjligheten af
verklig spådomskonst, eller vissa individers förmåga att stå i
Rapport med andeverlden, föranledd af naturliga eller ock förvärfvade sjukdomsanlag i organismen, ehuru det var strängeligen
förbudit i Mose Lag, att hafva något umgänge med de döda. På
denna grund anser Förf. hvarje factum, som i vårt materialistiska
tidehvarf bidrager att stärka de otrognes öfvertygelse om tillvaron af en verkligt existerande andeverld, vara värdt, att undersökas och framdragas i ljuset, ehuru den öfvertygelse som möjligen vinnes på denna väg om Själens fortfarande sjelfmedvetande
efter döden, bidrager föga eller intet till menniskans moraliska
förädling, hvartill fordras någonting helt annat, än blotta öfvertygelsen om ett fortfarande lifs tillstånd efter Döden. Likväl ser
man af Historien, att den Allmänna Folktron om ett fortfarande
efter Döden är nyttig i politiskt afseende, så vida den kan tjena
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till en hållhake för de villda passjonerna, hvilka utan tvifvel skulle
bryta löst i det vildaste raseri, derest massan af folket kunde få
den öfvertygelsen, att menniskan dör som ett kreatur. Derpå såg
man nog tydliga exempel under den i alla tider märkvärdiga
Franska Revolutionen, då man uppenbarligen dref den läran, att
tron på själens odödlighet hörde till menniskoslägtets dårskaper.
§ 2. Då vi tala om Lapparnes Trollväsende, måste man noga
skilja emellan veritabla Trollkarlar och Charlataner, af hvilka de
förstnämnde lära varit nog sällsynte, men af de sednare, som
blott gåfvo sig ut för hexmästare men kunde dock ingenting uträtta, fanns det visserligen en stor mängd. Leem anmärker, att
Spåmännen, Nåideh, voro i stort anseende bland Lapparne, och
Jessen säger (pag. 54), att de ansågos som profeter, de der förkunnade hemliga och tillkommande ting. De voro Lapparnes prester, som förrättade offren, och ansedde som Patriarcher, emedan
de genom sina vidskepliga påfund styrde menigheten. Det är också,
redan förut anmärkt (§ 28, 2. del), att Spåmännen icke öfvade
sin konst för intet; hvadan Spådomskonsten var så mycket mera
eftersträfvad, som den förskaffade sin innehafvare ära och anseende: man fruktade för en Trollkarl, som för sjelfva Döden.
Men redan Högström på sin tid gjorde den anmärkningen, att
veritabla Trollkarlar lära vara högst få. »Uti Gellevara Församling (säger han i Cap. 11: § 24), hvarest man kan räkna af Lappar till hundrade matlag, dem jag allesamman väl känner, har jag
ej öfver par personer fått namn på, som blifvit ansedde för sådane, att de kunnat i detta målet något göra. Jag talar ej om dem,
som brukat allehanda skrock och vidskepelser, emedan sådant sker
snart allmänt, utan blott om dem, som ibland Lapparne blifvit
hållne för Trollkarlar, och som kunnat genom Trolldom göra sin
nästa något godt eller ondt.» Häraf finner man, att de veritabla
Trollkarlarne varit högst få; men deraf följer dock icke, att sådane alls icke funnits till. Denne Högström, som sedan blef Theologie Doctor och Contracts prost i Skellefteå, och var på sin tid
en tänkare och filosof, hvilket kan synas af hans Förnuftiga tankar om Gud, yttrar sig i 11: § 26 om Lapparnes Trollväsende: »Jag
nekar ej, att Trolldom kan brukas så väl ibland Lapparne, som
andra folkslag; och mest hos dem, som minst veta etc. Men jag har
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den tron, att den högste ej någonsin tillstatt eller tillstäder, att
dessa konster blifva så allmänt brukade, som man föregifvit. Ty
det är för mig obegripligt, huru någon Nation kunde blifva beståndandes, hos hvilken ett så grufligt Trolleri föröfves, som man
för detta berättat om Lapparne. Med Trolldom höras de sällan
skada hvarandra, men väl — — med hugg och slag. Om samma
konster blifvit nu i Lappmarken mindre öfvade än förr, sedan
man märkt, att de största Trollkarlar varit stackare, är mycket
troligt. Men det är vist, att de äro få, som lägga sig deruppå ; och
då desamma något besynnerligt uträtta, så är det ibland dem så
sällsamt och underligt, som hos oss. Och emedan jag således har
orsak att tro, det en stor del, som blifvit talt om Lapparnes Trolldom, varit blott grundat på gemene mans lösa rykten och berättelser, så håller jag det för injuriöst emot sjelfva Nationen, att
tillvita dem en sådan last, för hvilken en och annan ibland dem
kan vara häftad, och till hvilken de gemensamt draga en sådan
leda, som någon af oss.» Af detta Högströms yttrande kan man
finna, att han icke nekar möjligheten af en verklig magi, ehuru
han sanningsenligt visar, att det mesta af Lapparnes beryktade
Trollkonster var bara charlataneri; man har således icke skäl, att
anse denne uplyste man för skrockfull eller vidskeplig.
§ 3. Något måste således vara sannt och hafva en positiv grund,
af hvad som berättats om Lapparnes siarförmåga. Vi kunna till
en början framlägga några prof, för att fästa Läsarens upmärksamhet på ämnet, som visserligen förtjenar upmärksamt begrundande af forskare i Psychologien. Prosten Torneus, hvilkens arbete jag ofta citerat, och som för sina mathematiska kunskaper
samt öfriga utmärkta Lärdom icke gerna kan misstänkas för
skrockfullhet, berättar en händelse, som det icke är så godt att
på naturligt sätt förklara. Han säger i förenämde arbete sid. 21:
»För några år sedan kom en medelålders Lapp och bar till mig sin
Spåtrumma, den jag länge påyrkat hade. Men sade han; ändock
jag denna nu bortgifver och gör mig ingen annan Trumma, så
ser jag likväl nimirum absentia [även frånvarande], och tog mig
sjelf till exempel, sade allt, hvad på den resan mig händt hade,
och det var allt så sannt. Hvad skall jag göra med mina ögon?
sade han; jag ser, om jag vill eller icke. — — — Men jag sade
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till samma Lapp, att han lög alltsammans, hvad han om min resa
sedt hade. Ty jag ville intet, att Lappen skulle berömma sig af
Satans uppenbarelse, det han någon sanning berätta månde.>
Ett annat exempel anföres af samme Torneus, hvilket väl icke
är mycket bevisande, men kan dock tjena som bevis på Författarens egen öfvertygelse om Lapparnes Spådoms förmåga. Sedan
han talat om de stora Spåtrummor, som några Lappar i Kemi
Lappmark lemnat ifrån sig, tillägger han: »Ibland dessa TrollLappar var en sina 80 år gammal, som sade sig hafva lärt den
djefvulska konsten af sin fader på sitt 10de år. Densamme bekände sig hafva uti Kemi Socken förgjort en bonde, att han föll
uti forsen, för ett par vantars skull, och blef borta. Han blef
dömd från lifvet och fängslig nederförd; men då han skulle föras
till Lands fängelset uti Pitheå, trollade han ihjäl sig sjelf, ty när
han frisk och sund sattes i släden, blef han död in puneto, som
han förr hade sagt, att jag kommer alldrig under skarprättarens
hand.»
§ 4. Ännu ett exempel, som är litet närmare vår tid, kan förtjena anföras, ehuru det icke egenteligen bevisar någon Trolldoms
konst, utan snarare en kunskap om några hemliga medel, hvillsa
Spå Lapparne kände, fastän de blifvit fördolda för allmänheten.
Uti det fordna Enontekis, hvaraf Karesuando, efter freden med
Ryssland 1809, utgör en del, bodde för ungefär 40 år sedan en
Lapp, som var allmänt beryktad bland andra Lappar, för sin Spådoms konst. Denne Lapp kom en afton in till Sockneskrifvar
Grape i Maunu By och satte sig, som vanligt, framför Spis Elden
med Benen i kors. Sockneskrifvar Grape, som bodde midt i Lapparnes flyttningsväg, och hade någon handel med Lapparne,
kände denna Lapp ganska väl, och som han äfven hört berättas af
andra Lappar, att denne Lapp var beryktad för sin Trolldom,
så började Grape retas med honom, och sade: Nå! Anders. Jag
har hört, att du skall vara en stor Trollkarl: kan Du inte Trolla
litet, så att jag också får se något af dina Trollkonster. Lappen,
som icke var just hågad, att visa sina Trollkonster för intet, svarade helt trankilt: Kära herre! Hvarför skall Du retas med mig?
Det är ju nu ingen nöd å färde, hvarföre jag borde visa min Trollkonst. Grapen försökte väl ännu, att öfvertala honom, men för-

92

L. L. L2ESTADIIIS

gäfves. Lappen ville icke alls på att Trolla. Medan nu denne
Lapp, jämte Grapen och hans familj, suto framför brasan och
språkade, kom en annan Lapp in, som också gaf sig ut, för att
vara en. Trollkarl, och satte sig midt emot den förra. Som denna
senare Lapp lär hafva haft sig litet i koppen, började äfven han,
att retas med den först omtalte Spågubben, och sade: Det går ett
allmänt rykte, att Du skall vara en Trollkarl, men jag hade lust,
att se om det är sannt. Vi ska försöka, att Trolla i kapp. Den
andre Lappen svarade då: Är du en Trollkarl, så är det bra; men
nu är det ingen nöd å färde, som kunde påkalla vår åtgärd i den
vägen. Derföre ber jag dig vackert, att Du låter mig vara i fred.
Men den Andre gaf honom ingen frid, utan höll på att retas med
den rätta Spå Gubben så länge, att han blef ond. Då stiger den
rätta Spå Lappen opp, och sticker bara handen i brasan, makar
undan de brinnande träden, och tar näfven full med brinnande
kol, hvilka han stoppar i mun, och tuggar, så att Eld och låge
slår ut genom truten. Då sätter han sig ner igen och säger till den
andra Lappen: är Du en Trollkarl, så gör sammaledes! Men den
andra Lappen blef förskräckt, och gick ut. Hela detta Uptåg
åskådades af Sockne Skrifvar Grape och familj, hvilkens änka
och ännu lefvande Barn berättat händelsen för mig.
§ 5. Att tugga glödande kol, var en mycket vanlig manöver
bland de gamle Spålapparne, hvarom framdeles skall berättas
mera; och man kunde således fråga, om detta var bara en Taskspelarkonst, eller om de kände något hemligt medel, att förtaga
Eldens verkan.
Samme Lapp begaf sig sedermera till Norrige. Der träffade
han en gång några bekanta från hemorten, som hade begifvit sig
dit på Fiskeri. Dessa hade fått ymnigt med Fisk på Fiskar platsen, och ärnade begifva sig hemåt med lastad båt; men innan afresan från Fiskar platsen köpte de några pejl brennvin, för att
hålla afskeds calas. Som Lappen också var der närvarande, gåfvo
Fiskarena äfven åt honom en sup. Men Lappen ville ogärna taga
emot denna sup af dem. När de frågade orsaken, hvarföre han nu
var så fin, då han annars icke plägade spotta i glaset, svarade
Lappen: Er förestår en stor olycka på hemresan, Ni är i fara att
drunkna helt nära hemmet. Fiskarena smålogo och lade ingen vigt
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derpå, men seglade ändå mycket försigtigt, emedan det ofta händer olyckor i Norrska fjordarne, då man seglar öfverdådigt med
lastad båt. Slutligen sade den ena af Fiskarena, då de redan voro
blott några stenkast från hemstranden: Det var strunt till Spåman den Lappen, som förespådde oss, att vi skulle komma i lifsfara på hemresan: Vi äro nu så godt som hemma, och ingen
olycka har händt oss. Men i detsamma kom en vindfläkt, och båten
kantrade: Fiskarena kommo med möda på Båt kölen, och blefvo
räddade; men Spåman skulle hafva rätt. Uti detta exempel har
man en förutsägelse, som icke lär vara så lätt att förklara. Uti
en sådan förutsägelse, som denna, hjelper ingen vanlig logik.
§ 6. Ett annat exempel af Trolleri, som gick ut på hämd, har
jag äfven hört berättas af trovärdiga personer, som väl icke
sjelfva varit ögonvittnen; men omständigheterna vid sjelfva händelsen innebära ingenting otroligt. Det hände för en 50 å 60 år
tillbaka, att en Handlande från Torneå biet under påstående
marknad förifrad på en Lapp i Enontekis, och slog Lappen något
illa, så att Lappen blödde som en varg. Lappen hotade då och sade
till Handlanden: Du har slagit mig blodig i dag, ditt egit blod
skall flyta i morgon. Den Handlanden låssade om ingen ting, men
hvad hände? Dagen derpå fick Köpmannen kasta opp en mängd
med blod, hvilken blodförlust gjorde honom så matt och svag, att
han icke kunde fortsätta resan utan måste lemnas ifrån de öfriga
Köpmännen i en By, som kallas Kuttainen. Köpmannen beklagade
sig i denna Bondby för sin värd, att en Lapp i Enontekis orlofvat
sig att hämnas för några erhållna käppslängar, och frågade den
Finska Bonden, hvad denna Lapp kunde vara för en persedel,
och om det kunde vara möjligt, att han genom Lappens trolleri
lidit en så stor blodförlust. Ja! mente Nybyggaren, som väl också
kände Lappen, det kan icke vara otroligt; och derpå började Nybyggaren att hojta och fäkta med stickbloss omkring gården,
liksom för att bortdrifva Andarna, genom hvilkas tillhjelp Lappen troddes hafva tillfogat Köpmannen den förut nämde blod
uttömningen. Det historiska factum i detta Exempel är, att Köpmannen slagit Lappen, att Lappen hotat eller orlofvat sig att
hämnas, samt att Köpmannen dagen efter kastat opp en mängd
blod; detta har verkligen händt och tilldragit sig. Men det öfriga
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af historien må Läsaren sjelf bedöma. Det besynnerliga häri ligger
i sjelfva förutsägelsen: ty hvaraf kunde Lappen veta, att Köpmannen, som var frisk och sund, skulle dagen derefter lida en
sådan blodförlust ? En förutsägelse, som utan anledning eller föregående premiss inträffar till punct och pricka, förutsätter ett försättande utom tid och rum.
§ 7. Då man nu jämför dessa facta med det som berättas af
äldre Författare om Spålappars förmåga att förutsäga tillkommande händelser, samt att de kunde afgifva en detaljerad berättelse, om det som tilldrog sig eller förehades på de mest aflägsna orter, så frestas man verkligen att tro, det icke allt som
berättas om Lapparnes Spådoms konst, är utan grund. Som till
exempel, den berättelse, som äfven är optagen af Scheffer om en
händelse i Bergen, hvilken berättelse Scheffer tagit af den gamle
Norrske författaren Petrus Claudi: Denne Författare berättar, att
i Bergens Publika handlingar finnes anteknad en märkelig händelse, då en Lapp, på anmodan af En Handels expedit vid namn
Delling, hade sagt allt, hvad Handels Bokhållarens husbonde hade
för sig i Tyskland på en viss dag och timme, hvilken berättelse
Köpsvennen genast anteknade, och befanns förhållandet efter åt
vara alldeles så, som Lappen hade berättat. Denna händelse kan
så mycket mindre vara diktad, som den befinnes vara »auctoritate
publica consignatum». Scheffer pag. 135.
Då en menniska vet, hvad som händer på en långt aflägsen ort,
så förutsätter äfven detta vetande en försättning utom tid och
rum. Den namnkunnige andeskådaren Svedenborg har med flera
otvifvelaktiga exempel bestyrkt ett dylikt förhållande, som synes
hafva egt rum bland Lapparnes Nåider. Svedenborg var icke
andeskådare af Naturen; han blef besvärad af denna besynnerliga
fallenhet genom en sjukdom. Äfven han såg andarne mot sin vilja,
på samma sätt som Lappen, som Prosten Torneus omtalar. Men att
ett sådant förhållande är emot Naturens ordning, och att den
seende sjelf måste vara besvärad deraf, det har äfven Svedenborg
sjelf intygat. Han säger på ett ställe i sina skrifter: »Ni torde tro,
att det är roligt att se andarna, men bed Gud bevara Er för en
sådan syn.» Jag vet ganska väl, att Dilettanter, som tänka intet,
och Pedanter, som fördjupa sig i den objectiva Speculationen, för-
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kasta till och med möjligheten af en sådan beröring med andarna;
men så länge som Psychologien står på så svaga fötter, som den nu
står, så är det aldrig värdt att göra narr utaf sådana saker, som
den skarpaste tänkare icke ens kan förklara; eller bortresonera
Historiska facta, för hvilka icke ens de skarpsyntaste Läkare
kunna angifva någon naturlig grund. Förhållandet mellan andeverlden och den materiela är och förblifver en hemlighet, så länge
verlden står. Menniskan kan icke ens komma till ett omedelbart
medvetande af sin egen Själ, såsom verkligt existerande, från
kroppen skilj bart väsende: hon måste först göra en slutsatts, innan
hon kan komma till en fullkomlig visshet om Själens existens, och
denna slutsatts hvilar ändå på den ännu obevista pnemissen, att
tankarna äro en product af Själens och icke af hjernans functioner.
§ 8. Det är visst icke meningen, att med dessa prwmisser öfvertala Läsaren, att taga allt för contant, som af äldre författare
berättas om Lapparnes Trolleri; men då deribland förekommer
mycket, som är besynnerligt och för vanligt mennisko förstånd
oförklarligt, så kan det icke skada, att ännu anföra ett Exempel,
som tyckes hafva gemenskap med samma ämne. Uti Ångermanland
lefver ännu en Lappquinna, som blifvit namnkunnig för sin
ovanliga insikt uti menniskans organism, utan att dertill vara
förberedd genom Anatomiska eller Physiologiska Studier. Denna
quinna vanligen Lappstina kallad har gjort många underkurer
på personer, som Dlifvit ,öfvergifne af Läkare. I synnerhet har
hon bevist sin konst, som oculist. Se här ett Exempel. Kyrkoherden Nordenson hade mistat sin syn, och de flere Läkare, hvilka
han rådfrågade, kunde intet åt den saken göra. Han beslöt då på
vinst och förlust att fara till Lappstina, och innom några veckor
hade mannen fått sin syn igen. Hon hade gjort en operation, som
icke mången Läkare lär kunna göra efter. När Kyrkoherden
Nordenson kom in till Hernösand, och träffade några bekanta,
blefvo de högeligen förundrade, huru han, som de viste vara
stenblind, nu hade lika klara ögon, som andra menniskor. Han
svarade blott med dessa bibelns ord: Ett vet jag, att jag var blind,
och nu ser jag.
Ryktet om Lappstina spridde sig äfven till 'Stockholm. Hon
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blef en gång efterskickad af en kryddkramhandlare i Stockholm,
hvilkens ena öga hade börjat växa ut ur hufvudet. Ingen Läkare
i Stockholms stad kunde begripa ordsaken dertill ; men Lappstina
sade straxt, när hon fick se mannen, att det var en böld under
ögat, som trängde ut pupillen ur sitt läge; lät så göra sig en
enkom nål, hvarmed hon sprängde bölden under ögat. Vid detta
tillfälle var en kunnig Läkare närvarande. Denne frågade Lappstina efter operationen, om hon trodde, att mannen skulle nu bli
frisk i sitt öga. Ja! sade hon: hans öga blir vist friskt nu; men
nog ser jag, att efter något halfår får han Starren, men det är icke
Tärdt, att oroa patienten med detta förutvetande ; han må ju få
glädjas öfver sin syn, så länge han har den. Och som hon sagt så
skedde det.
Ett annat factum. En bonde i Ångermanland fick utan veterlig
anledning en olidelig verk i sitt ena öra. Han reste till Doctorn,
och frågade om något botemedel, men denne viste icke annat, än
hvad som vanligen plägar ordineras för stygn eller flyss i öronen.
Deraf fick mannen ingen lisa. Då for han till Lappstina, och frågade henne om råd. Denna sade efter något betänkande, att ett
bjuggkorn hade fallit i hans öra; men tillade, att det icke vore
någon lätt sak, få ut det derifrån, emedan det redan hade grott
i mannens öra, och vore mycket utsväldt. Dock ville hon försöka,
att rycka ut kornet ifrån örat, om han trodde sig kunna tåla ett så
våldsamt tag. Hon lät derpå göra sig en enkom tång, hvarmed
hon ryckte ut kornet, ehuru mannen var på -Ogen att svimma af
vid detta farliga tag. Hon visade sedan kornet med sin grodd
och sina späda rötter för de närvarande. Det skulle troligen hafva
skjutit brodd genom örat, derest icke mannen i tid sökt bot
hos Lappstina. Det besynnerliga härvid är, att örat var svullet och
liksom igen grodt, så att ingen menniska kunde se botten på örat
och ännu mindre kornet, som låg der; huru kunde då Lappstina
veta, att det var ett korn, och icke något annat smålk ?
Samma Lappstina har äfven botat en viss Lärd mans doter i
Hernösand för Rachitis eller Engelska sjukan. Men som hon dervid utom medicamenter äfven brukat några små Trollkonster
(förmodligen Sympathi curer), så anser jag icke värdt att compromettera personer, hvilka vilja anses för främmande för Allt
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Skrock, ehuru sjelfva factum dervid icke lider det minsta till sin
trovärdighet; ty Mamseln, som ingen Doctor kunnat, bota, blef
verkligen botad af Lappstina. Det har blifvit mig af det aktningsvärda husets medlemmar, äfven som af den Botade sjelf, försäkradt.
Det är emellertid märkvärdigt, att en obildad Lappgumma,
utan förberedande medicinska studier, kunnat få en så djup
insikt i menniskans organism, och ännu märkvärdigare, att förebemälte Lappquinna föregifver sig hafva lärt denna konst af en
underjordisk quinna, med hvilken hon säger sig stå i en särskilt
förbindelse, således precist samma förhållande, som berättas om
de veritabla Nåiderna, hvarom strax nedanföre skall berättas.
Lappstina föregifver, att en underjordisk quinna stått Fadder
vid hennes dop, hvilken hon följaktligen kallar för sin Gumor.
Hon plägar stundom, då hon blir anlitad vid svårare sjukdomsfall, blunda igen ögonen, och fundera en stund liksom för att
hämta Uplysning inifrån om Sjukdomens art och botemedlen deremot; Och när man frågar henne, hvarföre hon gör så, svarar
hon: »Jag skall fråga af Gumor.»
§ 9. Annars finns det ännu hos vissa Lappar en besynnerlig
nerfsvaghet, eller hvad man vill kalla deras besynnerliga fallenhet,
att utaf någon ringa anledning falla i ett öfver-retligt tillstånd,
hvilket gör det troligt som äldre Författare berätta om Deras
Nåider, att de nemligen efter en besynnerlig Kropps och Själs
ansträngning föllo i en sorts dvala eller magnetisk Sömn, hvarunder Själen i ett exalteradt tillstånd, liksom lösryckt från de
kroppsliga banden, uprymdes af de besynnerligaste phantasier.
Jag vet icke, om detta öfverretlighets tillstånd må hafva varit en
följd af deras eremitiska lefnad, eller af deras diet, eller ock af ett
ärftligt sjukdoms anlag i organismen. Men det är visst och sannt,
att en del Lappar, i synnerhet kärringar, äro lättretlige, och
hafva lätt för att falla i dåning. Om detta Psychologiska fenomen
säger Torneus sid. 51: »Om Lapperskor är ock detta vetandes, att
mesta parten af- de gamla quinnor kunna intet lida eller tåla
någon hastig rörelse, eller förskräckelse: Om någon af dem förtörnar, säger ett vrångt ord, pekar på henne, härmar eller tager
på henne, eller om en Eldgnista flyger på henne: strax blifver hon
7 — 599028 Grundatröm
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villd, springer på Karlen, rifver håret, slår med eldbrandar eller
något annat, hvad hon i handen får; och fast det alldrig så häf
(högaktad) man inne vore, visar hon och låter se all sin blygd
och hemlighet, utan all försyn, lika som hon vore rasande, som
hon ock då är helt rasande på en half eller hel timme, så länge,
att hon blifver trött, och får sofva sitt vilda sinne af sig, och
blifver sedan, liksom andra menniskor.»
Högström beskrifver samma fenomen sålunda: »En del Lappar
blifva lätteligen så skrämde, att de hastigt svimma, eller hafva
sig, som de mistat vettet; hvilket dock är ovist, om det kommer
af klenmodighet, eller någon annan egenskap. I kyrkorna har det
ej allenast skedt, att man funnit hela hopen afsvimmade, utan
det har ock händt, att en del under tiden sprungit opp, samt
begynt på dem, som sutit på sidorna om dem. Af det någon
hastigt ropat, eller ett eldkol of örmodligt sprakat, har jag sett en
del i sina kojor äfven således hafva sig. Då de på detta sättet
blifvit skrämde, pläga de likasom hoppa opp, och väja ej, om de
hafva knif eller yxa i händerna, utan hugga till den närmaste.
Jag har sett dem, som gjort efter allt besynnerligt, som de sett
andra göra. Om någon annan vridit munnen, pekat (med) fingren,
dansat eller annat sådant, hafva de gjort allt lika, och då det
varit öfverståndit, frågat, om de burit sig något oanständigt åt,
emedan de sagt sig ej vetat, hvad de gjort.» Högstr. Cap. 9, § 8.
Petr. Liestadius talar äfven om samma fenomen på något ställe
i sin Journal, men som denne Författare icke har hvarken afdelningar eller Register, är det förenadt med mycket besvär, att finna
rätt på ett ställe, som man läst för en tid sedan. Fenomenet kallas
på Lappska keuvot vara villd och ursinnig, eller bära sig åt som
galning, och den som har fallenhet för en sådan öfverretlighet,
kallas keuvolis. En del Lappquinnor säga, att de ådragit sig denna
fallenhet derigenom, att en del glopar under ras o. d. skrämt dem
i ungdomen. Andra veta icke, huru de blifvit så. Allt hvad otäckt
och ohyggligt är vräka de ur sig under denna ecstas, men allt
medvetslöst. Allt hvad man stafvar förut, stafva de efter, så klart,
som om det vore öfverläsit, men under det lugna tillståndet äro
de nästan tafattare än andra menniskor. Det var en sådan Lapphustru i Quickjock, som Gloparne retades med, så snart hon kom
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till kyrkoplatsen. Och huru länge de petade på henne, så svimmade hon af. — — En annan Lappquinna var der äfven, och jag
tror hon lefver ännu, som föll liksom i en magnetisk sömn, när
någonting gick henne emot. Under detta tillstånd låg hon alldeles orörlig, rörde hvarken hand eller fot, men orden kommo ur
hennes mun liksom ur en ström; hon talade liksom i andanom om
alldeles otroliga och obegripliga saker, liksom hon varit i en
annan verld. Man försökte stöta i henne, resa opp henne, men förgäfves, hon hvarken hörde eller såg, hvad som passerade i den.
här verlden. Men sedan hon åter fick sig, eller vaknade opp af sin
dvala, var hon mycket matt och svag, och viste knapt till sig..
Detta Psychologiska fenomen tycktes vara någonting eget för
Lappska Nationen, och jag har derföre velat förutskicka dessa
underrättelser, till en förberedelse för det som nu kommer, att
berättas om de Lappska Nåiderna.
§ 10. Nästan alla Författare, som skrifvit om Lapparne i äldre
tider, berätta, att de gamle Spålapparne, genom en förfärlig
Kropps och Själs ansträngning, fallit i en dvala eller magnetisk
Sömn, samt att de under detta tillstånd haft sina föregifna Syner
och Uppenbarelser, dem de efter vederfåendet förkunnat för dem,
som önskat veta någonting. Derom berättar redan den gamle
Petrus Claudi, då han talar om den af mig här ofvanföre omnämde Spå Lappen, som förkunnade för Handels Bokhållaren
Delling, hvad hans husbonde förehade i Tyskland. Claudi säger,
att Lappen skrek och vrålade som en full menniska, hoppade
och snurrade omkring ett par gånger. Derpå föll han liksom Död
på marken; sedan han legat så en stund, kom han sig för igen,
och då berättade han, hvad Dellings husbonde uträttade i Tyskland. Schef. pag. 134, 135.
För att stegra inbillnings kraften, och derigenom blifva försatt i ecstas, nyttjades allehanda uptåg, och derjämte brukades
äfven Spå Trumman; men af det som redan ofvanföre är berättadt, behöfde icke den rätta Trollkarlen någon Trumma, för
att falla i den magnetiska Sömnen; ej heller behöfde han detta
instrument, för att se, hvad som tilldrog sig på aflägsna orter:
man kan nästan se på hela ställningen, att de veritabla Nåiderna
nyttjade Trumman, dels för att stegra inbillnings kraften, dels
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och kanske förnämligast för att dölja sin konst för den stora
mängd af Charlataner, som också ville profitera af konsten, men
hvilka icke kunde göra någonting, utan litade förnämligast på
Trummans Orakel. Naturligtvis härmade äfven dessa de rätta
Nåiderna, låssade svimma o. s. v. för att förtjena något.
Anm. av utg.: Petrus Claudi—Peder ClaussOn (Friis) (1545-1614), norsk
präst, topografisk förf.

§ 11. Leem berättar: »När en Nåide blef anlitad af en Sjuk om
hjelp, så tilltalade han först sin Nåide-lådde (Trollfågel) sålunda:
hette taal kåttjo to matkai (Nöden bjuder dig till vägs). Derefter befallde han Trollfogeln fara efter Nåide Gadse (Trollanden,
Demonen). Sedan Trollanden var genom Trollfogeln tillkallad,
voro vid förrättningen tvenne slags varelser tillstädes. Den ena
flocken bestod af Trollkarlen sjelf och tvenne quinnor, hvilka
kallades Sjarak, klädde i Högtids kläder, med Linnen på hufvudet, utan bälte om lifvet ; äfven var en man tillstädes, som kallades Märro-åive: Den skulle taga mössan af sig, och lösa opp
bältet. Dessutom skulle äfven en halfvuxen flicka vara tillstädes.
Den osynliga Församlingen, som sågs af Nåiden Allena, men icke
af de andre, bestod af följande Demoniska personager: först Ärja,
som Prwses, samt Nåide Gadse, dernäst 2 1e Osynliga quinnor, som
Ärja hade med sig, kallades Rudok.»
När nu det synliga af osynliga Collegium var församladt så
gjordes anstalter till den magiska förrättningen. Trollkarlen tog
af sig mössan, löste opp bältet, och skobanden, lade handen för
ansigtet: satte händerna i sidan: vred sig fram och tillbaka med
kroppen, och började en sång med så lydande ord: Valamastit
herke; sjaattjalit vanas (spänn för Renen, skjuter ut båten).
Derpå kastade Spåmannen glödande kol från Eldstaden med bara
handen, hvilka kol icke kunde skada honom: derpå drack han
brennvin, slog sig med en yxa på knäet: hyttade eller slog bak
öfver med bägge händerna, och bar yxan 3 gånger omkring ofvanbemälte Sjarak. Till slut föll han liksom död ned på marken, och
under en sådan ecstas låg han utsträckt en lång stund. Under
denna tiden gör hans från de kroppsliga banden lossade ande
en resa till underjorden, beser Passevareh med deras invånare
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(de underjordiske). Der hörde han Luodit eller sång af Passevares osynlige varelser. Under Spåmannens dvala, hålla de bägge
quinnorna Sjarak ett tyst samtal sinsemellan (som gick ut på att
gissa) till hvilket Passevare Spåmannens ande ilade: och när
dessa quinnor, genom uprepande af åtskilliga namn på Passe
vareh, råka nämna det Passe vare, hvarest Trollkarlens ande befinner sig, så rör han en hand eller fot. Vidare tala quinnorna om
hvad Spåmannen kan se eller höra uti Passevare, hvarest han
med ett sagta mumlande, liksom en drömmande under sömnen,
uprepar de ord, som han hör i det osynliga. Detta mumlande kallas på Lappska Vuollet Zåbme (lågt hviskande). Så snart detta
mumlande höres, börja de båda quinnorna att sjunga med hög
stämma, till dess Nåiden ändtligen kommer sig före, och förtäljer,
hvad som är till görandes. Förr, än Spånings dagen infaller, fastar Lappen.» Leem sid. 475 och 477.
§ 12. Af detta Leems anförande synes, att hela Ceremonien gick
ut på att stegra inbildningskraften. Det var ett bemödande hos
Nåiden, en invertes ansträngning, ett potentierande af organismen; och om, som jag förmodar, de äkta nåiderne kände något
hemligt, narkotiskt verkande medel, hvilket de togo in före den
magiska förrättningens början, så tjente de öfriga uptågen endast
till att förvilla synen, och blanda bort korten för de i konsten
oinvigde. Uti föregående §. förekomma åtskilliga Lappska ord,
som ingingo i Trollspråket, och äro således icke så goda att öfversätta och förklara. Nåide Lådde var förmodligen det samma, som
Vuokko eller Vuornis lådde, hvarom redan i första delen § 76 är
nämt. Eller måhända menas här med Nåide lådde det samma som
Saiwo lådde, en underjordisk Fogel, Trollfogel. I. Del. § 76.
Nåide kadse, Trollkarlens genius, Ärja, träl, Trollkarlens träl eller
tjenare från underjorden, Sjarak, Märro åive och Rudok äro
sådane ord i Trollspråket, hvilka jag icke kan förklara. Märkeligt är, att Trollkarlen fastade, förr än den magiska Ceremonien
tog sin början. Jessen säger: »Till vigtiga Trollkurer måste Nåiden
bereda sig genom en dags fastande.» Jessen sid. 60. De hade förmodligen kommit i erfarenhet deraf, att det icke var så lätt, att få
andens gåfvor uti flytning, då magen var lifverlastad.
§ 13. Om Trollkarlens dåningar kan man äfven anföra en
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stroph af Olaus Magnus, anförd af Seheffer pag. 135. Jag har
likväl förut (2. del. § 24) anmärkt det felaktiga uti dessa Upgifter. Han säger: »Conelave ingreditur cum eomite uxoreque
contentus, ranam teneam aut serpentem malleo, super ineudeni
prfeseriptis ictibus coneutit, carminumque murmure hinc inde
revolvit, eontinuoque eadens in ecstasin rapitur, jacetque brevi
spatio velut mortuus. Interea diligentissime a pnedicto eomite
custoditur, ne quodvis vivens, culex aut musea, vdl aliud animal
eum eontingat. Carminumque namque potentia spiritus ejus, mabo
demone duetore, a longinquis signa (annulum vel cultellum) in
testimonium expedit.% legationis reportat, illieo resurgens, eadem
signa cum ceteris eireumstantiis conductori suo deelarat.» (Han
går in i ett rum endast åtföljd av en följeslagare jämte sin hustru,
och med vissa föreskrivna slag med en hammare får han en groda
eller orm av koppar att hoppa omkring på ett städ och låter den
fara hit och dit, allt under det han mumlar besvärjelser. Härvid
faller han snart omkull och råkar i extas samt ligger en stund
som död. Under tiden bevakas han på det noggrannaste av sin
nämnde följeslagare, på det att intet levande väsen, myggor eller
flugor eller andra djur, må komma vid honom. Ty styrkt av besvärjelsens makt hämtar nu hans själ, ledsagad av en ond ande,
från människorna i fjärran något vårdtecken, en ring eller kniv,
till bevis att han utfört sin beskickning eller sitt uppdrag. Därpå
stiger han upp och förklarar betydelsen av detta vårdtecken
jämte övriga omständigheter för den som betalat honom härför.)
Det enda sannolika uti dessa Upgifter är, att Trollkarlen efter
sina magiska ansträngningar dånade, om han var en veritabel
Trollkarl, eller lossade dåna, om han var en Charlatan. Men det
öfriga som berättas om ringen, som Magen, efter upvaknandet,
hämtade från det aflägsna stället, till ett tekn, att han verkligen
varit der, torde vi få skrifva på Författarenas obekantskap med
ämnet: hvadan också Gravallius, som reproducerat denna Olai
Magni fabelaktiga Upgift, med tillägg, såsom det synes af honom
sjelf : »Efter 6 å 12 ('1) timmar allt efter den orts aflägsenhet,
som han måste besöka, Uppvaknade den afslumrade» förtjenar
ingen trovärdighet. Ingalunda må Gravallius och andra dylika
pedanter tro, att de genom Sagans förskönande och förvrängande
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ända till det orimliga kunna kullslå det verkligt positiva i Lapparnes Trollväsende. Man måste betrakta saken från dess rätta
synpunkt och skräda bort det orimliga, som tillkommit genom de
i Lapparnes inre historia fullkomligt obevandrade Sagoskrifvarnes okunnighet. Sedan detta skett, så återstår af alltsammans
ingenting annat, än några nakna historiska facta, af hvilka
summan är denna, att de veritabla Trollkarlarne, genom en egen
Kropps och Själs ansträngning, genom inbillnings kraftens stegring, blefvo försatte i en slags magnetisk Sömn, tjenlig att åstadkomma högst besynnerliga fantasier. Ligger väl något orimligt
deruti ?
Visserligen kan det crassa Förståndet alldeles icke fatta ett
tillstånd eller ett försättande utom tid och rum, emedan detta är
från början till slut fastgrott i tids och rums medvetandet, hvilket
är en följd af de sinnliga intrycken. Mennisko förståndet kan derföre icke tänka utom tid och rum. Likväl bär menniskan innoyn
sig elementerna till ett icke tids och rums varande. Hon har en
medfödd Rättskänsla, en moralisk princip, som är alldeles oberoende af tid och rum. Hon har en föreställning om ett högre
vara utom tid och rum; hon har en aning om ett tillkommande
var ande utom tid och rum. Hon bär således innom sig möjligheten af ett försättande utom tid och rum, hvilken möjlighet
måste bli en verklighet så snart, som det i henne inneboende verkliga varat, Själen och Anden, blir lossad från de kroppsliga banden. Men en ögonblicklig Själens lösgörande från de kroppsliga
banden, d. v. s. ett momentelt försättande utom tid och rum, nekar
icke Uppenbarelsen. Der antages således syner, uppenbarelser,
ett varande i andanom, ett andens frigörande från den sinnliga
verlden ; der antages äfven Trollkarlar, Spåquinnor (till ex.
Bileam och quinnan i Endor), andesyner, ett talande med de döda
o. s. v. Hvarföre skulle man då vilja alldeles förneka möjligheten
af ett sådant förhållande med vissa Spålappar, derf öre att sådant
förhållande till andeverlden icke låter så väl förena sig med det
petrificerade, af sinnliga intryck fullproppade förståndet?
§ 14. Jag återgår ännu en gång till Spålapparnes dåningar, och
påstår, att de innebära ett Andens icke fullkomliga frigörande
från Sinneverlden, och således ett momentelt försättande utom tid
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och rum. Vi behöfva derföre icke antaga med Gravallius, att Trollmannens magnetiska Sömn räckte i hela 6 eller 12 timmar, ty
för en communication med Andeverlden behöfs icke längre tid,
än hvad som fordras för de på hvarandra upkommande föreställningarnes inhämtande. Det fordras en tid, att inhämta föreställningen; men att sluta af de Exempel, som jag redan förut anfört,
har menniskan uti ett exalteradt själstillstånd förmåga, att emottaga en mängd föreställningar på kortare tid, än livad som fordras i det vanliga lugna tillståndet. Alldrig har jag ännu hört
någon menniska tala så fort, som en så kallad keutolis, eller i
eestas försatt Lappkärring; icke får man heller af någon menniska i sitt sunda tillstånd höra så barocka ideer combinerade, som
af dessa. Om det åter skulle behöfvas en tid för afståndet, hvarföre en Nåide skulle ligga en längre eller kortare tid i den magnetiska Sömnen, så förefaller det mig, som ett försättande utom
tid och rum skulle tillintetgöra afståndet. När Svedenborg satt
på värdshuset i Götheborg, så behöf de han icke lång tid, för att
få veta, att Elden var lös i Stockholm: han såg det i samma Ögonblick, som Elden kom lös; derföre sade han till dem, som spisade
jämte honom på värdshuset i Götheborg: Nu är elden lös i Stockholm. Jag citerar detta såsom ett historiskt factuin, hvars verklighet af de närvarande icke kunde nekas.
Då vi således föreställa oss en Spålapp liggande i sin magnetiska sömn, så behöfva vi icke tänka på en materiel flyckt till ex.
ifrån Bergen till Hamburg, emedan den tid, som Lappen behöfde,
för att inhämta underrättelser om Handels Expediten Deliings
husbonde, icke berodde på afståndet, utan på föreställningarnes
successiva inhämtande af åskådningen, antingen hans egen Ande
hade' föremålet för sig åskådligt och förnimbart; eller hans vetande berodde af en rapporteur i andeverlden. Det är öckså ingen
annan än Gravaliius, som hår dragit till med lieb, 6 till 12
timmar för Spålappens dvalotillstånd, hvilket väl kunde vara
ganska tillräckligt för en resa till månen. Om Herr Gravallius
icke varit sjelf en Trollkarl, så hade han bort finna, ätt detta
huggande i vädret icke tjent till annat, än att göra honom sjelf
löjlig för allmänheten. När man läser stället hvarifrån han tagit
den digra Upgiften om »Koppar Ormen, eller Koppar Grodan»,
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som lades på en sten m. m. och om Ringen eller Knifven, som
Spålappen hämtade med sig från den besökta personen, så finna
vi der ingen tid bestämd för Trollmannens dvalotillstånd. Men
deremot har Scheff er, som citerar denna Upgift af Olaus Magnus,
strax nedanföre anfört Petri Claudil ord, der det heter: »Projieit
se in terram, spiritumque suum amittit, fitque similis mortuo, ater
de eetero fuseusque in vultu. Ad hunc modum höram unam jacet
vel alteram, prout longius propiusve abest loeus, in quo ei explorandum quiddam.» (Han lägger sig ned, skickar bort sin ande
och blir som en död, svartblå i synen. På detta sätt ligger han en
timma eller två, allt eftersom platsen, varest han skall utforska
något, ligger närmare eller fjärmare.) Uti denna berättelse är åtminstone tiden för dvalo-tillståndet afkortad til en eller 2 timmar;
men jag skulle nästan tro, att äfven denna tid tål någon afprutning. Ty när en menniska legat i 2 timmar utan att andas, så lär
hon icke hafva mycket lif quar, när hon möjligen vaknar opp ur
dvalan.
§ 15. Det är märkvärdigt nog, att icke blott en utan flere Författare Upgifvit, att Spå Lappen under dvalotillståndet icke andades. Utom Ofvannämde Petrus Claudi, hvars danska ord Scheffer ännu omsäger på ett annat ställe (sid. 136): »Petrus 'Claudi
ait eum [säger honom] : gifva sin Ande ifra sig», har äfven den
Anonyme hos samme Scheffer berättat, att »de nederfalla och
besvimma», äfven som Peucerus anför: »Ineantator — — — —
subito collabitur et exanimatur, quasi exstincto illo, revera abscedata eorpore anima. Neque enim aut spiritus in co reliquus esse,
aut restare cum vita sensus aliquis et motus videtur.» Sehef. pag.
138. (Sedan trollkarlen anropat sina gudar, faller han plötsligt
ihop, blir livlös, och det ser ut som om han vore död och själen
verkligen lämnat kroppen. Ty andningen har upphört, och han syne-s varken ha någon känsel eller rörelseförmåga.) Olaus Magnus
skrifver: jacet brevi tempore velut mortuus [han ligger en kort
stund som död]. Olaus Petri, Samuel Rhen och alla Seheffers Sagesmän synas hafva fattat saken så, att Lappen låg liksom död,
utan att andas. Tuderus skrifver: »Derefter faller han i dvala, och
1 Se
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blifver liksom halfdöd.» Leem skrifver: »till slut föll han liksom
död ned på marken, och under en sådan ecstas låg han utsträckt en
lång stund». Efter så många sagesmäns intygande måste man
verkligen tro, att icke allas dvalotillstånd var tillgjort, utan verkligt, ett verkligt Uphörande af de yttre sinnenas bruk, och kanske
ett hämmande af Blodets cirkulation, så till vida, att hjernan försattes för en stund uti inactivitet, liksom då en menniska svimmar
af en liden blodförlust.
Märkeligt är ock hvad den Anonyme hos Scheffer berättar om
dessa Spålappars stora ansträngning; Han säger: »de sjunga
länge, allt intill dess de besvimma, och falla neder, som döda
menniskor ; arbeta ock så ganska hårt, att Svetten af deras ansikte
och kropp utspricker». Detta jämte anmärkningen af Petrus
Claudi att »Spåmannen under dvalotillståndet är kålblå eller
nästan svart i ansigtet», utvisar nog hvad som redan förut är
anmärkt, att Spåmannen, genom dessa förfärliga Kropps och
Själs ansträngningar, potentierade sin organism, för att stegra inbillnings kraften till den allra högsta grad af öfverretlighet,
hvaraf således måste följa en fullkomlig slapphet, och en inactivitet i hjernans functioner, som i det närmaste liknade ett tillstånd
af Skendöd.
Anm. av utg.: Kaspar Peueer(us) (1525-1602), tysk läkare, professor.
Claus Petri Niurenius, f. omkr. 1580, d. 1645, åren 1619-45 kyrkoh. i Umeå.

§ 16. En och annan Spefogel, som just inte ids möda sin hjerna
med forskningar i Psychologien, torde härvid fråga, hvar Spå
Lappens Ande var under detta dvalo-tillstånd ? Härpå svarar jag,
att det kan så litet angå oss, hvar anden var, som det i alla fall
icke är möjligt att bestämma tid och rum uti ett tillstånd utom
tid och rum. — — Lapparne sjelfva säga, att Spå Lappens ande
var i Hades eller i Underjorden. En del säga: i Jaabma aibmo,
d. v. s. de dödas rike; andra säga: i Saiwo, d. v. s. i den verld,
som troddes vara under jorden. Annars har den enfaldige sina
egna åsigter i Psychologien, som visserligen förtj ena en reflexion,
fastän de icke öfverensstämma med Skarp-tänkarens.
Jag har hört mången Lapp hämta bevis för Själens existens
och odödlighet från Drömmen. »Vist har menniskan en Själ»,
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säga de, »ty den går och vandrar — — i drömmen.» Detta är på
sätt och vis en omvändning af Cartesii bekanta formel: Cogito,
.ergo sum [jag tänker, alltså är jag till]. Då menniskan från
Begreppet »väsende» ogerna kan abstrahera föreställningen om
utsträckning, så blir en Själavandring, sådan som Lapparne
tänkte sig densamma, nästan otänkbar, emedan Själen såsom väsende betraktad, om änskönt vi skulle föreställa densamma bestå
af ett ännu finare ämne, än ljusets, dock icke kan tänkas såsom en
flygande ande, som kunde tillrygga lägga så och så mångahundrade
mil i secunden.
Men om vi från Begreppet ande abstrahera all utsträckning, så
återstår visserligen af det menskliga varat, skildt ifrån Kroppen,
ingenting annat än en Ide, en gnista af Logos, som utan tvifvel
måste vara det verkliga Varat, hvilket med sin hypostas, hvaruti
medvetandet ligger, icke är inskränkt innom tid och rum. Detta
medvetande är der, hvar det tänker sig vara, d. v. s. ingenstädes
.och allestädes, d. v. s. utom tid och rum. Och i ett sådant tillstånd
försvinner all utsträckning, alla Längdmått, hvilka i sjelfva verket
ingenting annat äro, än en tom tankeform, föranledd af de sinliga
intrycken, hvilka småningom ingå uti menniskans föreställning
liksom en fix ide. Man har icke någon quantitet i sinne verlden,
som är den absolut största, lika litet som der finnes någon quantitet, som är den absolut minsta. Hvad vill det säga annat, än att
det subject, som genom sinnes organerna emottager intryck af
sinneverlden, står i det förhållande till sinneverlden, att de
gifna intryckena, d. v. s. föreställningen om sinneverlden, måste
vara sådan, som den genom sinnesorganerna är gifven. Men deraf
följer icke, att sinneverlden måste vara absolut sådan, som den är
oss genom sinnes organerna gifven. Ty blotta förändringen af
sinnes organerna skulle för oss föreställa en hel annan verld.
Om nu detta subject, hvilket vi må kalla Själ, försedt med
receptivitet, blir försatt i det förhållande till sinneverlden, att
det icke mottager intryck från sinneverlden: hvilken kan då
hindra detta subject från emottagande af intryck från en annan
verld ?
Ur denna synpunct betraktad, blir icke allenast Spå Lappens
receptivitet för intryck af andeverlden tänkbar, utan äfven myc-
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ket som synes mörkt i Uppenbarelsen kan genom denna upfattning af Menniskans andeliga Natur, blifva begripligt, till ex.
Bibelns talesätt att vara i andanom, att få Uppenbarelse uti
drömmen; att mana de döda; att hafva magt öfver de orena andar o. s. v.
Naturligtvis kunna icke dessa sattser bevisas, lika litet som
Uppenbarelsens Sanning kan bevisas. Och hvad är det väl af det
menskliga vetandet som kan bevisas? Ingenting annat än mathematiska sanningar, hvilka stödja sig på likheten i de sinnes organer, hvarmed sinneverldens fenomenor upfattas i medvetandet,
samt fysiska sanningar, hvilka grunda sig på samma likhet i
Sinnesorganerna, endast dessa sanningar kunna bevisas. Men allting annat, som grundar sig på premisser, hvilka icke hafva sin
grund uti den omedelbara erfarenheten, kan icke bevisas, och derföre se vi också det ena filosofiska systemet efter det andra ramla
som Babyloniska Torn; ty så snart hypothesen eller premissen
ramlar, så ramlar hela systemet.
§ 17. Föreställom oss nu, att Trollkarlens hjerna, genom den
öfverdrifna Kropps och Själs ansträngningen, blifvit så förslappad, att den icke kan mottaga intryck af den sinnliga verlden.
Då måste Själens andeliga Sensorium, hvilket genom hjernans
försättande uti inaetion, blifvit så mycket ledigare för emottagande af intryck, verkeligen kunna emottaga intryck antingen af
sin egen inbillnings kraft, hvilken som man vet har förmåga att
upväcka föreställningar och bilda fantasier, eller också af föremål,
som icke ligga hvarken innom Själens egen sf er, eller innom
Sinneverldens område. Man vet, att åskådningen i drömmen är
ofta klarare än i verkligheten; och hvad som i vakna tillståndet är
otänkbart, blir i drömmen lätt verkställbart. Uti Delirium tremens, som också ju härrör af en förslappning i hjärnan, har
Själen bättre förmåga än annars, att emottaga allehanda åskådningar eller intryck, som en annan menniska alldeles icke kan
förnimma. Låt vara, att dessa åskådningar upväckas af Själens
egen inbildnings kraft, äfven då den kolrige tror sig se menniskor,
hvilka han känner igen, fastän de äro döde, såsom händelsen var
med en Bonde i Muonioniska, hvilken för några år -sedan hade
ådragit sig delirium tremens genom 14 dagars supande. Under
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detta tillstånd trodde eller tyckte han sig se andarne, ibland
hvilka flere, som han kände igen. Dessa andar, sade han, ville
bli omdöpta. Men som mannen hade varit oäten i flera dagar, och
icke heller fick någon sömn, så narrade man honom att äta Salt
och sur mjölk. Deraf blef mannen tung och fick sömn; sedan såg
han inga andar mer. — —
Men att icke allt, som Trollmannen såg under sin dvala, var
bara inbillnings foster, kan nog slutas af ofvananförde Exempel.
Ty en föreställning, som har sitt motsvarande föremål i verkligheten, kan icke kallas inbillning. När Svedenborg sade, att
elden var lös i Stockholm, så var detta ingen inbillning, emedan
saken verkeligen så förhöll sig. Föreställningen hade således sitt
motsvarande föremål i verkligheten. Och när Spå Lappen sade för
Prosten Torneus allt hvad som hade händt honom under resan,
så var detta vetande icke någon inbillning, emedan Prosten måste
sjelf erkänna, att det var så, fastän han icke ville erkänna det
för Lappen. Sådana f acta bevisa efter min enfaldiga tanke mera,
än den på sinneverldens intryck grundade hypothes, att det icke
ges några andar, och att om sådane gifvas, det i alla fall icke
är möjligt för ett i sinneverlden stadt väsende, att hafva något
omedelbart medvetande af dem. Detta är Materialismens egentliga
grundide. Men denna satts är också bara en hypotes, hvilken icke
kan bevisas, och har, emot de flera ojäfaktiga f acta, som bevisa
motsatsen, icke mycket att betyda.
§ 18. Ifrån dessa reflexioner återgå vi till Lapparnes ceremonier under Spånings acten. Men dessa ceremonier beskrifvas
icke af alla lika. Olaus Petri har berättat, att då Trollmannen ligger i sin magnetiska Sömn, måste alltid någon
vara närvarande, för att se till, att ingenting må vidröra honom;
i annat fall troddes han alldrig Upvakna (Schef. pag. 140). Olaus
Magnus anför samma Upgift, att den afsvimmade Spå Gubben
måste af sin följeslagare på det nogaste aktas, att icke någon
fluga, mygg eller annat lefvande må vidröra honom (Schef. pag.
135). Dessa Upgifter modifieras något af Samuel Rhen och den
Anonyme. Den förre berättar, att så väl Spåmannen sjelf som
närvarande assistenter af båda könen sjunga (eller joika) med
klar stämma; männerne med gröfre, quinnorna med finare och

110

L. L. LZESTADIIIS

lägre röst; samt att, då Spåmannen sjelf afsvimmat, måste deöfriga, som äro närvarande, så man, som quinna fortsätta med
sången, för att påminna honom, hvad hans begäran var, eller
hvad han ville veta i andeverlden ; annars (säger den Anonyme)
kommer han sig alldrig före (Shef. pag. 139). Leem åter har
upgifvit, att de närvarande icke fingo sjunga högt under Nåidens
dvala, utan endast med lågt hviskande fortsätta den magiska
acten.
Dessa skiljaktiga upgifter bevisa väl ingenting annat, än att
ceremonierna varit olika uti olika delar af Lappmarken. Och om
det någon gång skulle hafva händt, att Spå Gubben genom en
allt för stor ansträngning, somnat för evigt, så var det väl naturligt, att de närvarande sökte förekomma detta, genom sång och
dylikt, liksom för att inverka på hjernan genom sinliga intryck.
Detta är naturligtvis blott en gissning af mig, eller jag förmodar
blott, att erfarenheten torde hafva lärt dem, att sång eller något
annat på hjernan verkande medel, hjelpte till att åter försätta
den i activitet, liksom man säges kunna förhindra en, som intagit
opium, från att somna, eller liksom man genom allehanda kittlande medel försöker att återkalla till livet en skendöd. Annars
lemnar jag till kunniga Psych- och Physiologer att närmare förklara sjelfva fenomenet, då jag endast historice upgifver dess
riktighet, nemligen att Spåmannen verkligen dånade, svimmade
eller låg i dvala, och att han under detta tillstånd fantiserade, såg
eller drömde.
Anm. av utg.: Angående denna samt föregående och efterföljande paragrafer hänvisas till Dag Strömbäcks avhandling Sejd (1935), sid. 121 o. ff.,
där nåjdens trance, betydelsen av den sakta sången m. m. (efter Isaac
Olsen i Qvigstad Kildeskrifter tul den lappiske Mythologi II och andra)
utförligt behandlas.
Olaus Petri= Olaus Petri Niurenius, se anm. under III: § 15.

§ 19. Hvad den Upgiften angår, att den afsvimmade Nåiden
skulle aktas för flugor, myggstygn och dylikt, så lärer detta
hafva varit någon vidskeplig föreställning hos de närvarande
assistenterne, hvilka troligen fruktade, att Ganflugor kunde vara
utskickade af någon annan Trollkarl, för att skada Nåiden under
dess dvala. Någon annan grund till denna ytterst noggranna för-
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siktighet finner jag icke. Peuceri Upgift, att Spåmannen borde
vakna opp innom 24 timmar, anser jag knapt vara värd att nämnas, derest icke meningen är den, att han borde berätta, hvad han
sett innom 24 timmar; Ty Scheffer, som anför denna berättelse
efter Peucer, har icke nog tydligt uttryckt sig pag. 140. Men att
sluta af Olai Petri [Niurenius] Ord, som också anföras af Scheffer
på samma ställe, tyckes icke meningen hafva varit den, att Spå.
Lappen någonsin behöfde en tid af 24 timmar för att ligga i
dvala; Utan han kunde innom 24 timmar gifva besked för hvad
sak som häldst, som man ville veta af honom: Så har jag åtminstone förstått 01. Petri af Scheffer anförde Ord: '»Ad quasvis
res qufesitas licet aliquot, centenis miliaribus abfuerint, norunt
respondere, idque intra quatuor et viginti horarum spatium possunt praestare.» Detta vill säga, att Spå Lappen kunde gifva svar
på en framstäld fråga innom 24 timmar; men deraf följer icke,
att han behöfde så lång tid eller ens 1/4 deraf för den egentliga
magnetiska Sömnen; ty Lappen behöfde ju vanligen en tid, för
att bereda sig till denna vigtiga förrättning (derest icke hans
siarförmåga var så Upöfvad, att han kunde se i vaket tillstånd),
han måste först fasta. Så måste han väl äfven välja passande
Subjecter till assistenter. Och hvem vet, om icke det narkotiska
medel som den i konsten mindre öfvade troligen tog in, verkade
långsamt, så att Spå Lappen verkligen kunde behöfva någon
half dag för att komma i riktig verksamhet..
Det är annars märkvärdigt, att ingen bland alla de Författare,
som skrifvit om detta ämne, kommit under fund med sjelfva hemligheten. Ty utan tvifvel måste de gamla Spålapparne hafva haft
sig bekant något hemligt medel, hvarmed de verkade på sin egen
organism en öfverretlighet, hvartill högst få voro af Naturen
disponerade. Och då de fleste Författare berätta, att konsten
måste läras och att ingen, som icke gått i skola hos någon ryktbar
Nåide, kunde bli en Trollkarl, så är det en följd af sakens natur,
att nåiderna hade något hemligt knep, hvilket de sorgfälligt döljde
icke allenast för Presterna, utan äfven för alla andra i konsten
oinvigda personer. Åtminstone är det nu en allmän opinion bland
Lappar och finnar, att den, som skall blifva en Trollkarl, måste
ovillkorligen hafva att beställa med de döda. Jag har hört, att
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man tager Saliven af en död menniskas mun, när man vill förtrolla någon att blifva pinkär i sig. Detta skall blandas med något
af ormen, och någon annan smörja, som jag icke kunnat erhålla
så noga Uplysning om. Men detta är förmodligen bara hocuspocus,
hvarmed man förhemligar det egentliga medlet: ty utan tvifvel
var der någonting, då den som skall blifva sålunda förtrollad,
måste narras att taga in en sådan der dosis i brennvin eller
annan dryck. Måhända kände äfven Lapparnes Nåider några
aphrodisiaca, efter det ännu äfven bland allmogen i Vesterbotten
talas om kärleksdryck.
§ 20. Både Olaus Magnus och Olaus Petri [Niurenius] hafva
berättat, att Spå Lappen hämtade något märke från den han
besökt under dvalan; men detta lärer visserligen vara en fabel,
som man måste lemna i sitt värde. Olaus Petri ord äro så lydande:
»in uberiorem rei confirmationem, cultrum, calceum, annulum vel
aliam conducenti notam rem in bene legationis expedit% testimonium reportat» (för att bättre bestyrka sina utsagor medföra
de en kniv, en sko, en ring eller någon annan för den efterfrågande känd sak såsom vittnesbörd om att ärendet blifvit väl uträttat). Schef. pag. 140. Detta tyckes visserligen vara ett hocus
pocus, som öfvergår alla Taskspelarkonster.
Visserligen har jag hört en berättelse från Muonioniska om
en händelse, som skall hafva timat för en 60 å 70 år tillbaka, då
en Länsman från dessa trakter kom att göra en resa in åt Ryska
Lappmarken, och träffade der några Lappar från Kola trakten,
om hvilka Tornens och v. Westen berätta, att der funnits de
argaste Trollkarlar, som man någonsin vet omtala. Der hade
Länsman från Muonioniska träffat en Lappkärring, som verkeligen skall hafva visat prof på sin förmåga att trolla. Länsmannen
hade nemligen gjort narr af deras Trolldom, och sagt dem, att de
endast gjorde sig till för att skrämma folk. Då hade kärringen
yttrat, att Länsmannen skulle nog få se prof på hennes förmåga,
och derom skulle han blifva öfvertygad, när han komme hem.
I det samma hade kärringen gått ut, och efter en liten stund
kommit in igen. — — När Länsmannen kommer hem, finner han
sin hustru något illa mående; hon frågar, hvad i all verlden han
gjort åt en Lappkärring, som på en viss dag och timme kommit
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in till henne med en skål full med blod, hvilken kärringen velat

tvinga henne att dricka. Länsmannen erinrar sig då, att det var
samma dag och timme, som han retats med Lappkärringen i Ryska
Lappmarken.
Om denna historia är sann, som mina Sagesmän hafva försäkrat,
så är den vist märkvärdig såsom prof på en Reprzesentatio magica ;
ty att kärringen sjelf i Lebens grosse skulle hafva farit en 50 å
60 mil fram och till baks på en liten stund, det strider emot alla
Naturlagar. Men på Länsmans hustrus sensorium eller åskådnings
organ kunde hon möjligen verka, och derigenom upväcka en föreställning lika klar som i verkligheten: ty det är tydligt så väl af
drömmen, som af andra Psychologiska fenomen, att en åskådning
invertes i sjelfva Själen är lika klar ja ofta klarare än i verkligheten, och en sådan inre åskådning kan af den åskådande icke
under sjelfva åskådningen skiljas från en verklig åskådning utifrån. Så vida som Lappkärringen hade den underbara förmågan
att försätta sitt medvetande jag utom tid och rum, så var det för
henne ingen omöjlighet att innom en tid af några minuter försätta sig i Rapport med Länsmans madamen och sålunda hos
henne upväcka den förutnämda åskådningen.
Med afseende på Spå Lapparnes förmåga att hämta något
tekn från en aflägsen ort må detta Exempel tjena till uplysning.
Men ingalunda är det någon Trosartikel, och Läsaren må fatta
saken, som han behagar; dock likväl med det beting, att den som
af pur dumhet eller af total brist på insikt i Psychologien, förnekar verkligt historiska facta, aktas af mig icke mera än ett
fyrfota kräk.
§ 21. Det föregående kan vara nog sagdt om Spå Lapparnes
Spådomskonst eller Siar förmåga. Vi böra äfven nämna något om
sättet att lära sig Spådoms konsten. Torneus berättar derom följande (sid. 20) : »Dock må jag det Uppenbara, huru de blifva
Trollkarlar. Alla Lappar hafva intet samma Natur, ej heller äro
de alla lika konstiga deruti, icke heller veta de, eller nu på denna
tiden vilja de veta af trolleri. Men somlige blifva sådane af Naturen, somlige ex informatione et usu» [genom lära och praktik].
»De som af Naturen blifva sjuke in pueritia, tå lärer han något i
sin svaghet begynna att phantisera ; blifver han andra gången
8 - 599028
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hårdare sjuk, då får han se och lära mer; men blifver han tredje
resan betagen, det är svårast och går på lifvet: då får han se alla
djefvulska syner, och blifver i Trollkonst perfect lärd. Det hafva
de sjelfve, sådane incantatores, för mig bekänt, de som hafva
lefvererat sina Trummor ifrån sig, och öfvergifva sådan ochristelig konst. Men derhos säga de, att de, som af Naturen och genom
sjukdom sådan konst hafva fått, att de likväl utan Trumma se
frånvarande ting, ehvad de vilja eller icke.»
Detta har Tornens berättat efter Spå Lapparnes egen bekännelse, och man finner deraf, att Spå Trumman egentligen icke
behöfdes, för den som var en veritabel Trollkarl.
Torneus omtalar äfven på samma ställe, att somliga blefvo
Trollkarlar genom information, men huru den Konsten egentligen
lärdes, det har han icke fått reda på.
§ 22. Jessen har Upfattat saken något annorlunda. Han säger
sid. 54: »De unga män, som voro Candidater till sådane (Nåide)
Embeten, fingo formliga Uppenbarelser af Gudarne, än under
form af Saiwo-Gadse, än i sömnen o. s. v. Saiwo-Gadse plägade
sjelf undervisa sådane Candidater, och stundom nedföra dem till
Saiwo, för att der få undervisning af de afsomnade Nåider. Sedan
Candidaten var sålunda undervisad uti de saker, som hörde till
Trollväsendet, så blef han invigd i sitt Embete genom följande
Ceremoni. — Det hölls en sammankomst emellan flere Nåider,
af hvilka den äldste Nåiden ställde sig tillika med Candidaten
utanför dörren af deras Koja, så att deras fötter lågo vid hvarandra. Derpå började den Unga Nåiden joika och runa (eller
sjunga trollsång) på sin trumma. Om nu deras Saiwo eller NåideGadse infann sig i samfundet och gick öfver deras fötter in i
tältet, så att den unge Nåiden allena förmärkte och kände, att
Saiwo-Gadse rörde vid hans fötter och gick öfver dem, men den
andra gamla Nåiden icke kände detta vidrörande, utan allenast
fann tekn till Saiwo-Gadses närvarande: då blef Candidaten
strax utnämd till Nåide, ifrån hvilken stund alla nödgades erkänna honom såsom sådan. Ifrån denna stund började Nissane eller
Saiwo-Gadse, att förtroligare umgås med den unge Nåiden, af
hvilka han kunde utvälja så många han behagade till sina skydds
andar.»
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Men af denna historia blir man icke dess klokare, och förmodligen bestod just den förnämsta Trollkonsten deruti, att förhemliga det egentliga medlet. Jessen öfversätter här Saiwo-Gadse med
»Nisser», ett slags Genier eller Tomtegubbar, som man tror på i
Norrige.
§ 23. Att Nåiderne voro Lapparnes Läkare, berättas nästan af
alla Författare, som skrifvit om dem. Jessen säger sid. 59: »Som
Lapparne hade den tanken, att deras afsomnade vänner förorsakade dem alla slags sjukdomar, ja äfven sjelfva döden, antingen för att hämta dem till sig eller för att straffa dem för
något begånget brott: så sökte de sällan naturliga läkemedel, utan
Nåiderne måste göra resor till Jaabma aimo (de dödas rike) för
att blidka de vredgade vålnaderna, samt skaffa de sjuka till
hälsan. Då således Alla som voro förgjorde, eller annars hade
någon krämpa, frågade råd af Nåiderne, så hölls Nåideembetet
ganska vigtigt: När en Jaabma aimo resa företogs, kom det an på
hvilken hade den starkaste Dielle eller Dirri. Nåidens ålder
sträckte sig vanligen till 50 år; ty när han mistat sina tänder, var
han icke särdeles duglig mera.»
Denna sistnämda Upgift är ännu öfverensstämmande med allmänna opinionen. Man tror i allmänhet, att en Trollkarl icke
duger till någonting mera, när han har mistat tänderna. Hvad
som annars må förstås med de af Jessen anförde Lappska orden
Melte eller Dirri, är icke godt att veta, då Författaren icke gifvit
någon förklaring deröfver. Dirri är annars en fogel, Sterna
hirundo L. Må hända ansågs denna som en Trollfogel, med hvilkens tillhjelp Nåiden skulle göra en resa till Hades.
Samuel Rhen (hos Schef. pag. 142, 143) omtalar äfven, att de
sjuka sökte Nåiderne, att de måste offra åt Gudarne eller åt de
döda, hvad häldst Nåiden föreskref, hvarvid Torneus tillägger,
att de som icke gjorde någon skada åt folk eller fä, ansågo Spådoms konsten loflig ; men de som Trollade så, att någon deraf tog
skada, ansågos af Lapparne i allmänhet för elaka.
Utg:s anm.: Jfr Notidendjelles, se Reuterskiöld Källskrifter, s. 116;
Tille, se Lindahl & öhrling, s. 474; Talte, se H. Grundström, Spridda drag ur
lapsk folktro, Svenska Landsmål 1943-44; Notidendirri, se Källskrifter,
s. 104; Nils Lid, Gand og tyre, i Trolldom, Oslo 1950.
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En mycket ryktbar Spå Lapp, som ännu lefver i Folkets
minne, fanns i Luleå Lappmark på 1640-50 talet, och kallades
Kutavuorok, den sexturige, hvilket lär hafva haft afseende på
hans förmåga att antaga 6 olika skepnader. Denne Spå Lapp
sades kommendera de döda, efter behag. Den icke mindre namnkunniga Stina Groth, som på den tiden var gift med Comminister
Alstadius, hade genom list narrat åt sig många Spåtrummor af
Lapparne, hvilka hon förärade till Antiquitets collegium i Stockholm. Hon sjuknade en gång hastigt på en marknad i Jockmock,
och måste då skicka efter Spå Lappen Kutavuorok, för att fråga
honom om sjukdomens utgång. Sedan han fått sig en sup brennvin, började han som vanligt att potentiera sin organism, till dess
han afsvimmade, och efter upvaknandet sade han till den Sjuka:
Din Själ for opp efter Saggat träsk (en Sjö som ligger nära
Quickjock i Luleå Lappmark). Stina Groth lät likväl ehuru dålig
till hälsan föra sig från Jockmock till Quickj ock, hvarest hon hade
sitt hemvist, men dog på vägen, som Spå Lappen hade förutsagt,
på Saggat träsk. Kutavuorok var den sista namnkunniga Spå
Lapp, som Sagorna omtala i denna del af Lappmarken, hvaraf
man kan sluta, att de verkliga Trollkarlarne voro sällsynta.
Utg:s anm.: Kyrkoherde Petrus Alstadius i Kvikkjokk dog 1740. Om
Kutavuorok se H. Grundström, Lulelapsk ordbok och Spridda drag ur
lapsk folktro, Svenska Landsmål 1943-44. En annan version av sägnen om
pastorskan Alstadius och spåmannen se Drake, Västerbottenslapparna,
sid. 359.

Huruledes Spå Lapparne troddes trolla ihjäl Menniskor
och Boskap, eller eljest genom trolldom förorsaka skada, har icke
allenast blifvit berättadt af några Författare, utan fruktan för
Trollkarlar och deras skadande Spådoms kraft, vill ännu hänga
vid åtskilliga bland Allmogen. Torneus och Tuderus voro båda af
den tanken, att de verkeligen kunde skada folk eller till och med
förgöra menniskor genom Trolldom, hvarmed kan jämföras den
ofvanföre anförda berättelsen om en Handlande, som kastade opp
blod (§ 6). Detta är likväl en sak, som jag måste lemna derhän.
Jag skulle häldst vilja förmoda, att Skadan som förorsakades
genom Trolleri, tillfogades genom några Naturliga medel, till ex.
Gan, som jag sökt förklara i första delen; eller genom inverkan
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på den lidandes inbillningskraft. Den som blir hotad af en för
verklig ansedd Trollkarl, kan ju lätteligen blifva sjuk af fruktan
för hotelsens kraft och fullbordan. Så liten Själs styrka har
oftast den otrogna hopen, som icke kan anförtro sig helt och
hållet i den skyddande Försynens vård, att en hotelse af en Trollkarl verkar mera på hans nervsträngar, än Guds hotelser i Ordet.
Man har nog hört och sett exempel på, huruledes äfven den halfbildade bär en särdeles respect för allt, hvad Trolldom heter; och
hvaraf kommer det, att Nåiden (enligt Gottlunds anmärkning i
Tacit. omdöme öfver Finnarne) fordrar att Patienten skall tro
på Trollmedlets verkande kraft, annars verkar det icke? Utan
tvifvel måste inbillningen verka det mesta. Och då menniskan kan
dö utaf fruktan, utaf glädje o. s. v., så kan det väl icke vara så
underligt, om en och annan blifvit sjuk af en ryktbar Trollkarls
hotelser.
§ 26. Scheffer har pag. 145, 146 rättat Zieglers samt Olai Magni
felaktiga Upgifter om Trollskott. Dessa hafva nämligen inbillat
sig, att Nåiderne hade blypilar, hvilka de utsände på Menniskor
och Boskap. Zieglers af Scheff er citerade ord lyda som följer:
»Faciunt et e plumbo jacula magica, brevia, admodum digiti,
eaque emittunt per quamvis dissita loca in eos, de quibus vindictam expetunt» (De göra ock av bly fingerlånga trollpilar, vilka de
avskjuta på hur långt håll som helst mot dem, på hvilka de vilja
hämnas). Och nästan samma ord har Olaus Magnus reproducerat,
hvaraf man kan finna, att dessa Författare skarfvade i dugtigt af
sitt eget, när det fattades dem kunskap om rätta förhållandet. Det
har icke heller lyckats Scheffer stort bättre, när han, utan att
citera någon sagesman, på underligt sätt beskrifver sin Tyre, som
utan tvifvel skall föreställa Baran; hvarom Scheffer skrifver på
följande sätt: »Ceterum, quod Petrus Claudi scribit fieri per Gan
apud finnos aut Finlappos Norvagiae, id Lappones alii dicuntur
expedire quodam Tyre: Est autem Tyre nihil aliud, quam pila
rotunda, nucis juglandis aut pomi mediocris magnitudine, ex
tenera lanugine, sive animalis alicujus, sive musci conglomerata,
levis, ubique xqualis, ponderis exigui, ut quee intus videatur cava,
coloris ex flavo viridi et cinereo quasi compositi, ac mixti sie ut
flavus pallide prievaleat» — — — (Vad för övrigt, enligt Peder
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ClaussOn, finnarna och de norska finnlapparna kunna åstadkomma med sin gan, sägas andra lappar kunna göra med vad de
kalla »tyre». Tyre är helt enkelt en rund boll, stor som en valnöt
eller ett litet äpple, hopnystad av fint hår, djurhår eller mossa,
glatt, öfverallt jämn, mycket lätt, så att den nästan tyckes ihålig,
i färgsammansättningen gul, grön, askgrå, dock övervägande blekt
gul — — — —).
Sedan berättar Författaren, att han fått en sådan machin ifrån
Dalarne, och tillägger: »Hane Tyre ajunt animatam arte peeuliari
atque mobilem vendi a Lapponibus, ut qui eam sibi compararit,
eui fuerit libitum ej possit immittere. Solent autem sibi juxta
aliisque persvadere, se eum ista Tyre sua simul posse immittere,
quidquid deinde velint, serpentes, bufones, mures, alia id genus,
quibus crucietur miserrime, cui malum hoe infertur. Pergere porro
Tyre hunc itinere celerrimo, instar turbinis, aut emissi teli, sive
globi, quo in itinere, si quid aliud oceurrat animans, qualecunque
fuerit, illud in id malum ineidere loeo alterius, atepie adeo aberrare non raro a destinato, et innoxium plane affligere. Neque desunt tristia hujus rei exempla etiam nostris temporibus.» (Detta
tyre säges genom en särskild konst få liv och rörelseförmåga och
försäljes av lapparna, så att köparen kan skicka det på vem han
vill. Lapparna bruka också inbilla sig själva och andra, att de
jämte ifrågavarande tyre kunna skicka på folk vad helst de
vilja, såsom ormar, paddor, råttor och dylikt, i avsikt att svårligen plåga de angripna. Tyre säges vidare röra sig snabbt som
en virvelvind eller som en avskjuten pil eller kula, men om det på
sin väg möter något annat levande, vad det vara må, råkar detta
ut för det onda i det avseddas ställe, och tyret förfelar därför ofta
sitt mål och skadar en oskyldig. Det finns många sorgliga exempel
härpå även från vår tid.) Schef. pag. 148, 149.
Då såväl sjelfva Figuren som upgiften om dess bruk tyckes
hafva emanerat ifrån Dalarne, så har jag måst afskriva Schefferi
ord, ifall der vore någon, som kunde uplysa, huruvida Folktron
i dessa trakter verkligen varit sådan, som Seheffer har upgifvit
den. Gravallius har äfven reproducerat samma Upgift efter Scheffer, med det tillägg, att »vår Svenska allmoge ännu i dag spottar
emot en väderpust, som uti sig omfattar alla lättare ämnen». — —
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§ 27

Upgifterne om Norrska Lapparnes Gan äro redan afskrifna i
första delen af Lappska mythologien.
Utg:s anm.: Jämför Nils Lid: Um finnskot og alvskot, i Trolldom,
Oslo 1950, sid. 1. Ziegler, Jakob (omkr. 1470-1549), tysk lärd. Utgav 1532
ett geografiskt arbete »Scondia», i vilket han även skildrar Lappland, ofta
citerat av Sehefferus.

§ 27. Jag bör äfven slutligen anföra något af de gamle Författarenas berättelser om Trollknuten, ehuru det mesta, som derom
är skrifvit, synes vara bara Galimattias, föranledd af Svenska
och Norrska Allmogens vidskepliga skrockfullhet. Scheffer har
icke kunnat få någon underrättelse om Trollknuten af de Författare som närmare kände Lappska Trollväsendet. Hvarken Rhen,
Torneus eller Jessen har något derom. De Författare, hvilka
Seheffer citerat i detta afseende äro Ziegler, Olaus Magnus,
Petrus Claudi och Damianus å Goös. Men Ingen af dem har
kunnat anföra ett enda historiskt faetum, hvarpå Upgifterna
grunda sig. Hvaraf vill synas, att desse Författare endast afskrifvit de vidunderliga Sagor, som cirkulerat bland mängden.
Zieglers ord om Trollknuten äro följande: »Magieos nodos tres
neetunt, pendentes a bro; ubi unum solverint, eient ventos tolerabiles, ubi alterum vehementiores, ubi tertium, movent apertam
tempestatem, quemadmodum et veteres fulmina eliciebant» (På
en rem göra de tre magiska knutar; lösa de upp en, börjar en
sakta vind blåsa, lösa de den andra, blåser det häftigare, lösa de
den tredje, uppstår en våldsam storm, alldeles som när de gamle
framkallade blixtar). Olaus Magnus skjuter skulden på Finnarne,
och berättar: »Finni inter ceteros gentilitatis errores negotiatoribus in eorum littoribus contraria ventorum tempestate impeditis,
ventum venalem exhibere, mercedeque oblata, tres nodos magicos
non cassioticos, loro constrictos iisdem reddere solebant, co servato
moderamine, ut ubi primum dissolverint, ventos haberent placidos,
ubi alterum vehementiores, et ubi tertium laxaverint, ita sEevas
tempestates se passuros, ut nec oculo extra proram in evitandis
seopulis, nee pede in navi, ad vela deprimenda, aut in puppi pro
elavi dirigendo integris veribus patirentur» (Finnarna ha ävenledes bland andra hedniska förvillelser hållit vind till salu åt
•
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köpmän, som av ogynnsamma vindförhållanden tvungits uppehålla sig vid deras kuster, i det att de försålt åt dem tre förhäxade knutar, slagna i rad på en rem. Därvid meddelades dem,
att om de upplöste den första knuten, skulle de få milda vindar,
den andra, finge de häftigare, och om de löste den tredje knuten,
skulle de få känna på så våldsamma stormbyar, att de varken
skulle kunna speja från fören för att undvika skär eller ombord förmå hålla sig på benen för att bärja segel eller råda över
tillräcklig kraft att sköta rodret i aktern).
Petrus Claudi säger: »Han (Trollkarlen) kan göra och upväcka
hvilken vind han vill: han kan i synnerhet göra den vind, som
blåste i hans födelse timma. De som köpa vind af honom, dem ger
han ett snöre eller band, med tre knutar på. När han uplöser den
första knuten, får han måttelig vind; löser han den andra knuten, får han god vind; men löser han den tredje knuten, då går
det icke af utan skeppsbrott och mansspillan.»
å Gods har berättat, att Trollkarlen kan stoppa ett seglande
skepp i dess fart, »quod malum solo virginum excremento foris
navium et transtris illito curatur» (enda botemedlet mot slik illfundighet är att bestryka skeppens däck och roddarbänkar med
jungfrurs utsöndring). Hvarvid Scheffer tillägger »Mihi persvasissimum (per excrementa virginum) sangvinem menstruum innuere» (För min del är jag övertygad am att därmed förstås
menstruationsblod). Schef. pag. 145.
§ 28. Ingen har dock kunnat berätta af hvad ämne trollknuten
bestod, om den var af Menniskoskinn eller Renskinn förfärdigad.
Så vidt som man kan göra någon slutsats af nu varande Folktro,
så måste Trollknuten hafva innehållit något af de döda, genom
hvilkas tillhjelp vindarne förmodligen upväcktes. Jag har i min
Barndom hört en historia om den förut omtalta Spå Lappen
Kutavuorok ; När vargarne en gång hade förskingrat en rik Lapps
Renhjord, hade Kutavuorok skaffat till baks hela Renhjorden
genom sin magt öfver de döda. Han hade nemligen bedt hela Lappfamiljen lägga sig och sofva i godan ro. Sjelf hade han lagt sig
bredevid den rika Lappens äldsta doter. Spå Lappen började då
att hvissla ; strax infunno sig hans tjensteandar som ett starkt
susande, så att Kutavuorok sjelf tillsade dem, att de icke skulle
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trampa ned folket, som låg i kåtan. Han gaf dessa andar ordres,
att hämta till baks Renhjorden, hvilket äfven skedde. 3 gånger
efter hvarandra hörde folket i kåtan, huru Renhjorden kom
som ett urväder sättandes till kåtan; men först 3dje gången var
det den verkliga Renhjorden, som hade infunnit sig vid kåtan.
Jag anför denna historia såsom prof på den allmänna Folktron,
hvaraf hufvudsakliga innehållet är, att Nåiderne hade att göra
med de döda, och att de kunde kommendera dem hvart de ville,
hvaraf också blir en följd, att Trollknuten, derest den hade någon
kraft och verkan med sig, utan tvifvel måste vara förfärdigad af
något enkomt ämne, och att den troligen innehöll något af de
döda. Man har ännu en Sjömans term, som tyckes antyda, att
någon för detta afliden quinna skulle gifva god vind, då man
säger: Blås Cajsa! Och sjelfva Norrmännernes Draugen plägar
ju stundom sätta sig att ro i fören; men då skall man veta, att
båten får dugtig fart. — —
Jag lemnar Trollknuten med sina vindar åt sitt öde; ty då
Berättarena icke kunnat upgifva något bestämt factum, så är det
alldeles omöjligt, att undersöka den saken vidare, än att man kan
medgifva, att det varit en Folktro, att Spå Lappen kunnat åstadkomma hvad slags väder som häldst genom den ofvan omtalade
Trollknuten. Hvad å Goös berättar om Trollkarlens förmåga, att
hämma ett seglande skepp i farten, har äfven nu någonting motsvarande i den allmänna Folktron, hvarpå jag vill anföra några
exempel.
§ 29. På 1650 talet var en Prest i Arjeplog vid namn Herr
Pehr (Noreus Fjellström). Den tiden voro ännu Lapparne i Piteå
Lappmark mycket vilda. När Nattvarden utdelades hände det, att
Lapparne beto fast i kalken, för att få sluka uti sig mera vin.
För att förekomma detta, måste Herr Pehr dela ut vinet med en
sked. Ibland sådane vindar måste ofta käppen och knytnäfven
göra tjenst. Herr Pehr hade en gång i sin stora hetta gifvit en
Lapp en örfil med den effeet, att Lappen damp och somnade för
evigt. Men som ingen annan var närvarande, så tog Herr Pehr
helt beskedligt och gräfde ner liket i en grop bakom Prestgården.
Om våren skulle Herr Pehr flytta från Arjeplog till Silbojoek
med hela sitt bohag; och som den tiden ingen kyrkogård fanns i
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Arjeplog, så beslöt Herr Pehr, att föra liket med sig till Silbojock,
och begrafva det der i tysthet. Liket lades således jämte andra
effecter på Raiden (en rad af Renar som draga lass). Men då
Raiden kommit ett stycke ut på Hornavan (en stor Sjö), så
gjorde den eftersta renen alldeles stopp, och gick ej ur fläcken.
Lappen, som förde Raiden, tog sig då före, att se efter hvad
som kunde vara i denna Renens lass, då Renen icke ville gå. Och
när han löste opp lasset, fann han der till sin stora förvåning ett
Lik. Detta var således orsaken, hvarföre Renen icke ville gå.
Ett annat Exempel. Efter Freden med Ryssland 1809, måste
Enontekis kyrka, som i det närmaste blef utan Församling, flyttas
ner till Palojoensuu allt på Ryska sidan om Riksgränsen. Ibland
dem, som förde ner timret af den nerrifna kyrkan var en Finne,
hvilken redan på oppresan till Enontekis plågades af de döda i
sömnen: då han nemligen hade somnat i Kuttaises, började han
jämra sig i sömnen, men hans sido kamrat stötte uti honom och
väckte opp honom, hvarvid den Upvaknade sade: hade du icke
väckt mig, så hade de döda vist dräpit mig. När de på återresan
kommo på Karesuando, så gjorde hästarne halt, och ville icke gå
ur fläcken. Den karlen, som hade blifvit plågad af de döda i
Kuttaises, sade att det var fullt med sådane kyrkofarare, som
hindrade hästarne att gå framåt. Den andre sade sig icke se
någonting. Då sade den förstnämde: titta genom axhålet, mellan
lokarne på hästen, så får Du se dem. Han så gjorde, och tyckte
sig verkeligen se Allt svart med Folk framför hästen. Då tog han
yxan och ville bana sig väg med den; men den förstnämde Finnen sade: låt bli! Du kan skada dig sjelf. Den allmänna folktron
var, att de döda icke ville att Enontekis kyrka skulle flyttas, och
derföre ställde de sig framför hästarne.
Utg:s anm.: Kyrkoherden i Silbojoek Pehr Noraeus Pjellström var född
1657, död 1706. Kuttainen (»Kuttaises» en svensk-finsk genitivform) är en
by vid Könkämäälven, ett par mil nedanför Karesuando.

§ 30. Man talar ännu om, att det finns sådane Trollkarlar bland
Lappar och finnar, som kunna antingen fixera tjufven på tjufgodset, eller också tvinga honom, att bära till baks det stulna
godset. Detta tros ske derigenom, att Trollkarlen låter de döda

§ 30
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anfäkta tjufven. För några år sedan hände sig, att en kärring
började stjäla af en släde på Kolare marknad. Men kärringen
blef fast vid släden och slapp icke ur fläcken. Några Bönder, som
kände egaren till släden, hade märkt, att hon stod der hela dagen
och frös förskräckligt, emedan det var horribelt kallt om dagen.
De frågade derföre egaren till släden, hvad som kom åt kärringen,
som stod hela dagen vid släden. Ja så! sade han: står hon der än?
Sedan gick egaren till släden dit, och gaf kärringen en Spark
och bad henne minnas resan till nästa gång.
Detta är nu det hufvudsakligaste, som förtjenar anföras om
Lapparnes Trollväsende. — — Jag har icke sett något enda
Exempel, som jag kan kalla för veritabelt Trolleri, och glest
måtte det nu för tiden vara. — — Jag har ännu förleden vinter
1844 rest genom alla Svenska Lappmarker, och träffat Lappar
vid alla marknads platser, men på intet ställe har jag hört någon
enda omtalas, som skulle kunna anses för veritabel Trollkarl.
Visserligen finns här i Församlingen en gammal kärring, som
tros vara en Spåquinna, men hennes spådomar äro nog problematiska. Hon blef en gång utkörd ur en borgarstuga af tvenne Borgar betjenter, då hon började joika och svamla i fyllan. Hon
hotade då Köpsvennerna med dessa ord: »inte ska Karesuando
hundarne skälla på Er nästa år». Och händelsen gjorde, att bägge
Köpsvennerne drunknade samma år; men om detta var ett förutseende, eller blott ett infall af kärringen, vet man icke. Allmogen tror visserligen, att det var en spådom. Samma kärring
blef en annan gång och för samma ordsak utsparkad från en
Nybyggar stuga på Karesuando kyrkoplats. Hon hotade då, att
Nybyggaren icke skulle dö på den backen, der gården nu stod.
Denna spådom är icke gången i fullbordan, men den kan möjligen
inträffa, emedan samma Nybyggare är dömd, att flytta sin gård
till ett annat ställe. Mera besynnerlig syntes denna kärrings
anings förmåga, då hon hösten 1842 var hos en af sina Söner på
6 eller 7 mils afstånd från Karesuando, och viste för husfolket
berätta, att jag låg sjuk i Karesuando, fastän ingen hade färdats
den tiden på året emellan Karesuando och det enstaka Nybygge,
der kärringen var. Hon plär äfven förutsäga, när smittosam sjukdom skall komma i Församlingen, och det slår sällan felt, så att
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denna kärring tyckes hafva en anings förmåga, som är besynnerlig nog.
§ 31. Detta är nu Allt hvad jag vet om Lapparnes beryktade
Trolldom. Hvad angår den konst, som somliga innehafva, att döfva
Ormar och Getingar, att stämma blod, att få en böld att gå till
baks och försvinna; så tror jag i det längsta, att sådant sker
genom Naturliga medel, fastän det ser så ut för profana ögon,
som detta skedde genom signeri och spottning; ty omöjligt synes
det åtminstone för den oinvigda, att blotta ord, hemlighetsfullt
och med en viss hemsk sinnes stämning uttalade, skulle kunna
hafva en sådan verkan. Man vet, att finnarne äro uti sådane der
signerier större mästare än Lapparne ; åtminstone är den allmänna opinionen sådan äfven i Lappmarken; och vi hoppas, att
Finlands mythologer torde bättre kunna utreda, hvaruti dessa
signerier bestå, än jag har kunnat göra med Lapparne. Om jag
mins rätt, så berättar Sjögren i sina antekningar om Kemi Lappmark, huruledes en finsk Bonde hade lärt sig konsten att fånga
Räfvar genom signeri. Han hade nemligen lärt sig sjelfva orden,
men hade dock icke gjort något försök med deras användande,
förr än det en vacker dag föll honom in att försöka, hvad de.
kunde hafva för verkan, när han satte ut Slagjern åt Räfven.
Uti den Ramsa, som då skulle läsas, förekomma ibland annat
följande ord: Kettu minun, minä Perkeleen. Bonden tänkte, när
han läste denna ramsa, att det väl icke måtte hafva stort att
betyda; han ville blott göra ett försök, ty han trodde icke sjelf
på den undergörande kraften af de hemska orden. Men hvad
hände? Han hade knapt slutat läsningen och vändt ryggen till
sina jern, så skrek Räfven i Saxen. Aj! aj! tänkte Bonden. Det
var ett annat tag. Han itererade försöket, och för hvar gång han
läste de hädiska orden, sått Räfven fast i hans Jern. Och kan
Läsaren gissa hvad dessa orden: Kettu minun, minä Perkeleent
innebära? De innebära ingenting mindre, än ett förlofvande åt
Djefvulen. »Räfven (skall vara) min, (och) jag i Djefvulen!»
Emellertid blef mannen ångerköpt efteråt, sedan första glädjen
öfver Räfvarne något svalnat. Han började närmare besinna sitt
obetänkta löfte, och tog till baks sina ord; nästa gång han satte
ut sina Räfjern, brukade han intet signeri. Väl fick han , då inga
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Räfvar mer; men han ansåg ändå för rådligast att icke göra om
försöket med läsningen, ty han anade, att det kunde hafva elaka
följder. Jag har berättat händelsen, som den blifvit berättad för
mig, och öfverlemnar sedan åt Läsaren, att göra de slutsattser
han behagar.
§ 32. Och härmed slutar jag mina anteckningar i den Lappska
Mythologien. Mången Läsare lemnar säkert missnöjd boken ifrån
sig, då han icke blef dess klokare på Trolleriets hemligheter. Men
jag rår icke för min okunnighet. Jag är icke sjelf någon Trollkarl, huru kan jag då lära andra att trolla. — — En och annan
torde väl hafva sina betänkligheter vid den säregna åsigt, som
här blifvit yttrad i afseende på Psychologien, men någon utväg
måste man ju taga, för att slippa ifrån Trollväsendet på vackert
maner. Vår tid är icke hågad för det öfvernaturliga. Den vill, att
allting skall förklaras på ett naturligt sätt, antingen som Myth,
eller som Psycho-dynamiska verkningar, eller som en synvilla,
och när ej annat hjelper, så träder man fram med sitt absoluta
veto mot den historiska sanningen, och säger: det är lögn; det är
bara en inbillning. Jag har icke vågat antaga allt för lögn, som
förekommer i det Lappska Trollväsendet, och derföre har jag
måst antaga ofvan skrefne förklaringsgrund, för att komma saken
litet närmare på spåren, och få den att blifva naturlig — —
allt den moderna tids andan till behag. Om jag råkat misstaga
mig, så är ju saken lätt hjelpt genom en modern tillrättavisning.
Annars ges det åtskilliga kringvandrande charlataner, tiggare och
ziguenare, som föregifva sig kunna trolla, för att dermed göra sig
respecterade, och f örtj ena sig födan under sina ströfverier kring
Landsbygden. Dessa känna äfven några små taskspelar konster,
hvarmed de göra litet hocus pocus, som för den enfaldiga Allmogen ser ut som Trolleri. Till ex. när man lägger oförmärkt en
sockerbit i tjernan, åt Bondgumman, så får Gumman stakkare
tjerna hela dagen, och det blir ändå alldrig smör. Om man lägger
qwiksilfver i degen, så komma bröd kakorna ut ifrån ugnen:
och om man lägger qwiksilfver i ärtgrytan, så hoppa ärterna opp
ifrån Grytan. Kan väl sådant vara annat än Trolleri? Om man
stryker katten om nosen med Tobaks olja, så gör hon åtskilliga
krumsprång och ser ut, som om hon vore förgjord. Om man tar
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och sticker en knappnål i acter ändan på en ko, så börjar hon att
sparka och hålla oväsende i Fähuset; tar man bort knappnålen, så.
blir kon lugn igen. Om man tar en bit snö och lägger bakom öronen, så kan man dermed krama vatten ur tälgknifven. Om man
tar litet koksalt i mun, och tuggar dermed en hamptråd eller linne
tråd, låter tråden sedan torka: hänger man nu en Guldring på.
denna tråd, och bränner af tråden med ett ljus eller med ett
stickbloss, så hänger ändå Ringen quar på den afbrända tråden.
Sådant kan för den enfalldiga Allmogen icke vara annat än
trolleri. Och derifrån härstammar för det mesta Allmogens öfvertygelse om Trollkarlars verkliga tillvaro. Allmogen anser i Allmänhet Alla Taschspelarkonster för veritabel trollkonst. Man
tror att en sådan der Taskspelare förvänder synen på folk. Derföre kallas också all Taskspelar konst för Svartkonst, och Taskspelaren sjelf får heta Svartkonstnär, på finska Silmän käändäjä,
det vill säga en, som förvänder synen. Jag har redan förut anmärkt, att de Finska och Lappska Nåiderne utan tvifvel kände
åtskilliga hemliga, ehuru naturligt verkande medel, som de sorgfälligt höllo hemliga för mängden, och denna slags Naturliga
Magi tyckes hafva sitt ursprung från Indien och Persien, som var
Magiens Ursprungliga hemland.

FJERDE OCH SISTA DELEN

Valda stycken af Lapparnes Sagohäfder
Sagan hör egentligen icke till Mythologien, så vidt, som
någonting historiskt tros ligga till grund för Sagan, då deremot
Mythen är ett foster af inbillningen. Men gränsen emellan Saga
och Myth är ofta svår att bestämma, emedan sagan är ofta blandad med det mythologiska. Man plär derföre bifoga Sagan, såsom
ett bihang till Mythologien.
Om Lappska Mythologien icke är så rik på föremål, som man
kanske föreställt sig, så äro deras Sago häfder så mycket rikhaltigare, som man lätt kan föreställa sig hos ett folk, der Sagan är
det samma, som Folkets Historia. Mången lång vinter afton förnötes vid en Stockeld i Skogen med berättande af forntida Sagor,
hvilka gått ifrån mun till mun ifrån slägte till slägte. Och äro
vinter aftnarne långa, så räcka också sagorna till ifrån Sju till tu.
Der sitter en gammal Tant, och berättar med alfvarsam ton, hvad
som händt i fordna tider; omkring henne församlar sig den nyfikna ungdomen och lyssnar med spänd upmärksamhet. Men
ibland de många sagor, som nu cirkulera bland Lapparne, äro
icke alla äkta; det vill säga: de äro icke af Lappskt ursprung.
Man får ofta höra talas om Konungar, Prinsar och Princessor
m. m., men dessa äro lånta af främmande Nationer (Svenskar,
Norrmän och Finnar). Som de Sagor, som angå Prinsar och
Princessor finnas vida utförligare uti nyssnämde Nationers egna
Sagohäfder, så anser jag alldeles öfverflödigt, att låna dem af
Lapparne. Jag åtnöjer mig således med sådane Sagor, som jag
anser vara äkta, d. v. s. af Lappskt Ursprung. Men det lilla, som
Jag nu kommer att anföra, är troligen icke en tiondedel af det som
ännu finnes i Folkets minne.
Ett ibland de äldsta föremål för Lapparnes Sagor, är ett
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väsende, som de kalla Pädnak-N junne, d. v. s. hund näsan. De
föreställa sig, att det funnits menniskor, som haft en hundnos,
eller att näsan hos detta folk varit bildad som en hundnos, hvarmed de vädrade folk; Pädnaknjunne åt mennisko kött, och det
var derföre ganska farligt, att råka ut för Pädnaknjunne. Men
historien om detta hundlika menniskoväsende är ganska dunkel,
och alluderar på en aflägsen forntid, då Lapparne ännu troligen
bodde i grannskapet af verkliga Sarkophager, måhända i nordligaste delen af Asien. — — I sednare tider har Pädnaknjunne
blifvit förväxlad med den så kallade Hundturken, hvarom man
får höra åtskilliga saker berättas bland den Svenska Allmogen.
Äfven Svenskarne hafva ursprungligen haft den föreställningen
om Hundturken, att han vädrade folk, hvaraf ordspråket: här
luktar folk, tyckes härleda sig. Svenska Allmogens fabelaktiga
berättelse om Hundturken är nästan liktydig med Lapparnes berättelser om Pädnaknjunne, och Finnarnes Koirankuonolaiinen,
d. v. s. Hundnosen, har precist samma egenskaper, som Lapparnes
Pädnaknjunne, och Svenskarnes Hundturk. Ännu går det en
-sägen bland Allmogen i Granskapet af Stockholm, att alla de
Barn, som inlemnas på Frimurare Barnhuset i Stockholm, slagtas
och saltas in till mat åt Hundturken. Och man skall icke så lätt
taga Uplands Bonden ur denna inrotade villfarelse, ty han påstår,
att det är mången, som har sett huru det går till. »Man sätter
Barnen i ett kar med ljumt vatten; der öpnar man Barnens pullsådror, och låter dem förblöda. Sedan saltas kropparne in i halftunnor, för att skeppas ut.» Har man hört på maken till historier,
just i närheten af Civilisationens brännpunkt, der man borde förmoda, att Allmogen skulle vara uplystare än annorstädes ? Men
erfarenheten vittnar, att Allmogen är både rå, vidskeplig och
mest omoralisk i Grannskapet af större städer; ty en så grof och
ohygglig villfarelse skall man väl förgäfves söka bland Allmogen
i det fria Norrland, och knapt nog i Lappmarken. (Jämför företalet till andra delen af denna Mythologi).
§ 3. Vill man söka grunden och Uphofvet till denna ohyggliga
villfarelse, så skall man säkert finna den i den tanke, som allmogen
i allmänhet hyser om Sedeförderfvet i de större städerne, och
hvilken tanke icke lär vara så alldeles ogrundad. Mången ömsint
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moder, som varit mon om sina Barns dygd, har icke kunnat
hindra de fullväxta döttrarne från att söka sig tjenst i hufvudstaden. Men en enfalldig landtflicka, som kommer som mö till
hufvudstaden, den kommer sällan obefläckad derifrån; då icke
allenast den makligare lefnaden jämte den dagliga frestelsen, utan
äfven allmänna opinionen och Exemplen hos Lagsystrarne bidrager att utrota den sista gnistan af dygd, som den enfalldiga landtflickan kan hafva haft med sig hemifrån. Hvad är då naturligare
än den förmodan, att mödrarne på Landet söka skrämma sina upväxande Barn från Stockholms lifvet med sådana der ohyggliga
historier, som borde komma hvarje oskuld att häpna och hissna
öfver sitt öde, om nöden skulle tvinga henne, att sätta in sitt
olyckliga Barn på Frimurare Barnhuset.
Jag har icke hört mer än en Speciel händelse omtalas af Lapparne rörande Pädnaknjunne ; men som denna händelse omtalas
nästan lika av Lappar och Svenskar, så är det ovist, om berättelsen är ursprungligen Lappsk. Berättelsen lyder sålunda: En
flicka hade villats bort, och kommit till Pädnaknjunnes boning.
Der var blott kärringen hemma. Hon beklagade den arma flickans
öde, emedan hennes man Pädnaknjunne eller Hundturken skulle
förmodligen äta opp henne, när han komme hem. Emellertid försökte Pädnaknjunnes kärring, att göma flickan under sina kläder,
men när Hundturken kom hem, började han genast dra väder
efter flickan, och sade till kärringen: »här luktar folk». Kärringen
förebar väl allehanda, som ursägt, men tordes icke hafva flickan
längre hos sig, utan släpte ut flickan oförmärkt, och bad henne fly.
Emellertid nosade Pädnakrbjunne allestans i rummet, och när
intet folk fanns der, så gick han ut, och som han var säker på sitt
väderkorn, så kom han snart på flickans spår. När flickan nu
hörde att Pädnaknjunne kom efter henne, hoppade hon i förskräckelsen ner ifrån en bro och gömde sig under Bron. På detta
sätt förvillades Hundturken ifrån spåren, och flickan blef frällst.
Pädnaknjunne beskrifves såsom ganska stor och förskräckelig.
Utom det, att han hade näsan bildad som en hundnos, hade han
endast ett ben och ett Öga i Pannan. En stor af quistad Gran hade
han till käpp. Så föreställes han af Lapparne. Men Svenskarnes
Hundturk och Finnarnes Koirankuonolainen, föreställes som en
9— 599028 Grundström
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vanlig menniska utom hundnosen, samt den egenskapen, att han
är mycket begifven på menniskokött.
Lapparne tala väl ofta om ett stort och oformligt väsende
i mennisko skepnad, hvilket de kalla Jeettanis, men jag är nästan
rädd, att både namnet och begreppet är lånadt af Grannarne.
Jeettanis skall betyda Jätte, äfvensom Finnarnes Jatuni är på
beskrifning samma väsende, som Svenskarnes Jätte. Man visar
ännu ofantliga lösa stenar, som blifvit slungade af Jättar från
långt aflägsna fjell, äfvensom vissa Fjellspetsar, som tillfälligtvis
fått en mennisko liknande skapnad, tros vara förstenade Jättar.
I Torneå Lappmark har man äfven namn på ställen af Jeettanis,
till ex. Jeettanis tjelke, d. v. s. Jättens rygg, Jeettanis jänkä, h. e.
Jättens myra [ = myr] o. s. v. Ungefärligen en mil nedanför Karesuando finnes en stor hälla, som skjuter ut i Elfven, och ser ut
som en stenbro. Denna hälla tros vara dit lagd af en Jätte, som
ville göra sig en bro öfver elfven. Deraf har stället fått namn af
Jatuniniva, d. v. s. Jättestråkan, samt Jatunisuando, Jätteselet. Så
kallade Jätte Grytor, eller större och mindre af vattnet svarfvade
runda hål i Bergs hällan finnas på flere ställen i Lappmarken vid
Strömfåror, men dessa hål anses icke af Lapparne såsom Jätte
Grytor, utan de kallas Kadniha pasatim kaarre, d. v. s. de Underjordiskas eller Bergfruns tvättfat. Annars har Jeettanis icke stått
i något fientligt förhållande till Lapparne, så vidt man kan sluta
af Sagornas innehåll och syfte. Jeettanis har mera varit ett föremål för de små Menniskornas beundran för sin stora Statur, och
ofantliga kraft.
Ganander menar, att Finnarnes Kalevan Pojat voro af
Jätteslägt, och några vanliga menniskor måtte de icke hafva varit,
alldenstund en Kalevas doter kunde taga häst och karl jämte
plogen i sitt förkläde, och fråga sin moder: hvad är det här för
en torndyfvel, som jag fann derute på marken; han höll på att
böka i jorden? Kalevas Hustru skall då hafva svarat: bär bort
den, min Pia ; vi måste bort från detta land, och sådane komma
att bo här. Det kan man säga var något till mö, som kunde bära
häst och karl jämte plogen i förklä och tyckte ändå, att det icke
vägde mer än en Torndyfvel (Searabteus). En sådan mö måste
åtminstone hafva varit dubbelt större än den stora Lappflickan i
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Arfvidsjaur, hvilken redan ser ut som en Jättequinna, eller som
ett Mythologiskt väsende, Uprunnit från forntiden. Hon är nu
21 år gammal, och har under sina utländska resor icke träffat
mer än en karl af sin längd, som lär utgöra 13 quarter och 3 tum.
Hon är tillika proportionerlig öfver hela kroppen, och ser rätt
respectabel ut; hon har tagit opp ett Nybygge på gränsen emellan
Lycksele och Arvidsjaur i Umeå Lappmark, hvarest hon uppehåller sina gamla föräldrar. Men svårt lär hon hafva, att få man;
emedan det icke finns mången karl, som vågar sig ihop med en
sådan Jättequinna. Hon är annars saktmodig till sinnes, och
Religiöst stämd; men blir hon retad, så väga vanliga menniskor
i hennes naglar icke mer, än Lapphandskar. Utom sitt modersmål,
som är Lappskan, talar hon äfven ren Svenska, och går klädd,
som en svensk Bondflicka. Det tros, att hennes storlek härrör
deraf, att hennes moder försett sig under grossessen: hon hade
blifvit skrämd af sin egen skugga, under det hon färdades ute i
månskenet. Detta är så mycket troligare, som hennes Föräldrar
och Syskon äro små pysslingar, såsom Lappar vanligen pläga
vara. — — Då äfven Lappmarken haft sina Jättar och Jättequinnor, hvarom Sagorna vittna, och denna Lappquinna efter
några tiotal af år icke mera är till, så tyckes den beskrivning
jag nu gifvit öfver henne, här vara på sitt rätta ställe. Jag hade
förleden vinter (1844) tillfälle att noga betrakta denna Jättelika
quinna, och kom äfven tillfälligtvis att meddela henne Nattvarden.
§ 6. Ett mera menniskolikt väsende var Lapparnes Stabo eller
Staallo, som också gerna åt menniskor, och derföre stod i ett
fiendtligt förhållande till Lapparne ; men ehuru stor och stark
»Staallo» var, kom han likväl ofta till korta för de små menniskorna, emedan han föreställes vara så tafatt och dum, att han
lätt narra sig af de små poikbytingar, hvilka händelsevis kommit
i Stallos våld. Dessa små ilmariga poikbytingar, som blifvit fångade af Staallo, kallas på Lappska: Askovis, hvilket ord man vanligen anser liktydigt med Svenskarnes: »Ask-Fis», en sånder
ilmarig poike, som sutit i spisen sin mästa tid och gräfvit i askan,
och endast funderat på illsniktiga uptåg och skälmstycken. — —
Det hände äfven, att starka Lappar utmanade Staallo till enviges
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kamp, och om Lappen segrade, blef han ägare af Staallos quarlåtenskap, som mest bestod i silfver. Sådant silfver kallades
Stalo-Silba. Detta Stalo-Silba finns ännu hos vissa Lappfamiljer,
der det gått i arf från man till man, och består af knappar och
stjernor eller spännen, som Lapparne hafva i sina bälten; men
formen på dessa silfver pjeser är mycket annorlunda, än de
former, som nu brukas. — —
Så hände det äfven, att Lapparnes Söner ingingo äktenskap med
Staallos döttrar eller tvärt om; hvadan det icke länge sedan var en
Lappkärring i Jukkasjärvi, som räknade sina anor ifrån Staallo
i 24de led. Om man räknar 3 led på hvart århundrade, skulle den
Stallo, från hvilken Lappkärringen tror sig härstamma, hafva
lefvat omkring år 1000 efter Christi födelse. Läsaren torde, så väl
häraf, som af följande Sagor inhämta, att med den Staallo, som
nu allmännast omtalas af Lapparne, ingenting annat kan förstås,
än gamla vikingar, eller förrymda röfvare af Norrsk och Svensk
härkomst, som hade rymt till Lappmarken och Finmarken, hvarest
de Uppehöll° sig med plundring bland Lapparne. Enligt Bloms
resal förevises ännu den ryktbare Norrske Röfvaren Thorer Hunds
Grafhög ej långt från TrondenEes i Nordlandet. I köpingen Tromsö
finnes ännu en vikinga borg, innom hvilken nuvarande Tullförvaltare har sin byggning. Enligt Zetterstedts Resa genom Umeå
Lappmark, har man verkligen, innom Lappmarkens område, funnit sådane silfver pjeser, som blifvit burne af de fordna Götherna
eller gamla Svenskarne ; och då äfven uti Lapparnes berättelser
om Staallo förekommer ordet Ruotvde-kapte, d. v. s. Jernskjorta
eller Jern mantel, som Staallo bar på sig; så har man här tydligen en »Bärsärk» med sin »Jern-särk» och sin »Brynja» framför sig. Äfven den ädla hjelte-seden hade Staallo att, när han
engång var slagen af en Lappkämpe, så steg han icke opp igen,
utan låg stilla och väntade, medan Lappe-kämpen hämtade sin yxa
eller knif, för att kaponera honom. Detta allt syftar tydligen på
gamla vikinga dater; hvadan det heter i Fritioffs Saga: Det skall
ej hinder bringa, Gå Du, och tag din klinga ; jag ligger der
jag låg.
1 Se

noten, sid. 25 (utg.).
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Staallo och Patto pådnje
»Vid en sten ej långt Söder ifrån Gellevare (i Luleå Lappmark) som för detta varit Neder By Lappars Stuoramus Passe
(största Helgedom), likasom Stenen på Aranåive varit Kaitum
Lappars, ligger en stor Järnyxa, som ingen rost skall kunna
bita på. Samma yxa har på det sättet kommit dit, att då en Lapp
i äldre tider, vid namn Patto-Pådnje, kommit att drabba ihop
med en stallo eller Jatton, som han märkte hafva tillhåll med sin
dotter,* men kunde ej blifva honom öfvermägtig, har han anropat
denna Stenen om hjelp. Men emedan Jätten gjorde detsamma,
kunde ingendera få öfverhanden ; ty allt, hvad Lappen lofvade
ut, att gifva åt sin hjelpare, det lofvade ock Jätten. Omsider
lofvade Lappen sig vilja gifva åt Stenen den yxa, som Jätten
hade i sin hand, och i detsamma blef han honom öfvermägtig, så
att Jätten måste sätta lifvet till. Ifrån den tiden har yxan blifvit
beständigt vid samma sten. — — Denna yxa blef om hösten 1745
af en Kaitum Lapp borttagen, som skall hafva lofvat i dess Ställe
lägga dit hornen och benen af en oxren, det han ock förmodligen
gjort.» Högstr. Cap. 11: 11.
Denna berättelse har jag i min Barndom hört litet annorlunda förtäljas i Qvickjock af samma Luleå Lappmark. Det skall
hafva varit en Fiskar-Lapp, som dagligen satte ut sina nät i Sjön.
En dag fann han en stor sten i sin båt. Lappen, som genast förstod, att det var Staallo, som på detta sätt ville pröfva Lappens
styrka, låssade vara mycket ond öfver detta uptåg, svor åt Stallo,
hvilken han viste vara i grannskapet, samt kastade stenen ur båten
med följande utlåtelse: Du fördömda Staallo! hade du varit här,
skulle jag hafva kastat den här stenen midt i skallen på dig. Lappen låssade således icke vara synnerligen rädd för Stallo. Men
följande dag fann han en större sten i sin båt. Denna lyftade Lappen åter ut ur båten med samma utlåtelse, som dagen förut.
3dje dagen hade Staallo laggt en så stor sten i Lappens båt, att
* Om detta kom han således under vädret, att emedan Lappen hade sin koja
bredevid en myra, öfver hvilken hans dotter dagligen gick, blef han varse, att
hennes fötter alldrig blefvo väta, och förstod således, att Stallo bar henne
öfver myran.
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Lappen med möda förmådde vältra den samma ur båten. Nu teg
Lappen, ty han förstod att det gällde lif eller död. När Lappen
hade vittjat sina nät och kom till båtlänningen, så stod Stallo
der på strand, och manade ut Lappen. Det blef således napptag
emellan de två kämparne. Men som Lappen kände, att han icke
rådde med sin motståndare, började han lofva allehanda åt Passe;
men Stallo lofvade det samma eller något, som var af lika värde,
och derföre hade Lappens löfte ingen verkan. Till slut lofvade
Stallo Lappens hufvud åt Passe: då föll Lappgubben på knä.
Stallo nändes icke lofva hela Lappen åt Passa, emedan han förmodligen ärnade göra sig en god måltid af den öfriga kroppen.
Då hoppade Lappen opp och lofvade åt Passa icke allenast hufvudet af Staallo, utan äfven hela kroppen och yxan med. Detta
löfte verkade. Staallo blef slagen och låg stilla, medan Lappkämpen gick efter Staallos yxa, hvarmed han högg hufvudet af
Staallo. Men innan Lappen hant verkställa sitt gifna löfte, och
bära Stallos döda kropp jämte Yxan till Passe, hade hans hemmavarande redan flytt ifrån kåtan, emedan de trodde, att Lappen
var öfvervunnen, efter han dröjde så länge. Det är osäkert, om
detta är samma berättelse, som den af Högström anförda, men
mycken likhet tyckes dessa berättelser hafva.

En Askovis narrar Stallo
§ 9. En Askovis hade på något sätt villats bort ifrån sitt hem, och
kommit till Stallos boning. Denne Stallo hade får och hus; men
som Stallos sed var, då han fick i någon sådander poikbyting, att
,först hafva Askovis hos sig någon tid, för att göda honom, och
sedan äta opp honom, så hittade Askovis på ett listigt knep, att
göra Stallo blind. Han låssade nemligen vara mycket klarsynt, och
föregaf, att han såg allehanda förunderliga saker på långt håll.
Stallo försökte att kika åt samma håll, men ingenting såg han.
Då frågade Stallo af Askovis: hör på min Gosse! huru har du
blifvit så klarsynt? Jo! svarade Askovis: jag har låtit stöpa smält
bly i ögonen. Nej kära; häll litet smält bly i mina ögon också
(sade Stallo) ; jag vill så gerna bli klarsynt. Askovis: Nej: Du kan
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inte tåla det: det gör så ondt. Jo men, sade Stallo: jag vill tåla
allting, bara jag blir så klarsynt som du.
Askovis måste således liksom mot sin vilja stöpa smält bly i
Staallos Ögon. Han bad Staallo lägga sig vidöppen. Derpå hällde
han först i ena ögat: Staallo jämrade sig, men sade ändå: käre!
skynda dig och häll fort äfven i det andra ögat. Askovis så
gjorde. Nu! sade han, kommer du att vara blind en tid, tills
ögonen vara sig (undergå suppuration) ; men sedan den tiden blir
du rigtigt klarsynt.
Emellertid måste nu Askovis stå för hushållet, medan Staallo
var blind. Han tog en fet gumse af Staallos får, och slagtade den;
derpå tog han äfven Staallos gamla hund och kaponerade den.
Om quällen kokade han fett fårkött i ena grytan för sin egen
räkning; men i den andra grytan kokade han hundkött för
Stallos räkning. När det nu blef quällsdags, så öste Askovis opp
hundköttet åt Staallo, men sjelf spisade han det feta fårköttet.
Nu hörde Staallo, att Askovis åt med sådan god smak sin måltid,
medan hans egna tänder knapt ville bita på det sega hundköttet.
Staallo frågade således af Askovis: hör på min gosse! Huru kommer det till, att det knarkar så under mina tänder, och du smaskar ? Denna fråga är mycket naiv i Lappens mun, och lyder sålunda: »Koktes tån Pardnam vall snjauka snjaukalt, ja mon
ståuka ståukam» [huru kommer det till, min son, att du smaskar
och smaskar, och jag knarkar och knarkar? utg:s övers.]. Askovis
förebar någonting likgiltigt till ursägt, och måste Staallo vara
nöjd dermed.
Emellertid märkte Staallo, att han var bedragen af Askovis, då
den utlofvade klarsyntheten icke ville infinna sig. Staallo tänkte
således purra Askovis och betala honom för hans bedrägeri. Till
den ändan bad han Askovis gå in i fårhuset, och räkna Staallos
får. Askovis tänkte: må göra; gick in i fårhuset, men Staallo,
ehuru blind, kom strax efter, och ställde sig för dören. Ah ha!
tänkte Staallo; nu har jag dig i fällan, du skall väl inte så lätt
slippa ut. Men Askovis lät sig just inte bekomma. Nu! sade Staallo,
skall du släppa ut alla mina får, men ett i sänder, och min stora
Gumse skall du släppa ut till sist. Jo! Jo! sade Askovis: det
skall ske. Emellertid lät Askovis fåren, det ena efter det andra,
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passera ut genom dörren mellan Staallos ben; men sjelf tog han
och drog skinnet af Staallos stora Gumse, och när det blef Gurusens tur, att gå ut, kröp Askovis i Gumsens skinn, och masade
så ut mellan Staallos ben. — — Oh hå! sade Staallo, och klappade på skinnet, Du min stora Gumse Till slut sade Staallo: kom
nu sjelf ut min Gosse! Då ropade Askovis: Jag är ju redan
längesedan ute. — — Denna historia har något syskontycke med
Ulysses och Polyf em i Grottan.

En Askovis prigvar Staallos styrka
§ 10. En Askovis hade en gång villats bort, och kom till Staallos
boning. Nu tänkte Staallo, som vanligt, göra sig en god måltid af
Askovis, men som det alltid var Staallos sed, att först pröfva styrkan, innan han angrep någon, så säger Staallo en vacker dag åt
Askovis: hör på min Gosse! hvar ska vi pröfva vår styrka? Vi ska
försöka, att stöta våra hufvuden mot ett träd, få se hvem som kan
stöta hufvudet längre eller djupare in i trädet. Må göra, sade
Askovis. Nu stöter Staallo sitt hufvud i trädet, så att det blir en
stor grop i veden. Försök du nu, min Gosse! säger Staallo. Nej
först i morgon, svarar Askovis. Emellertid tar Askovis, Staallo
ovetande, och gör några urholkningar här och der i träden rundt
om kring, fyller sedan dessa hål med laf, samt passar in barken
på sitt ställe, så att träden tycktes vara orörda. Dagen derpå säger
Askovis: Nu skall jag försöka att stöta mitt hufvud i träden;
derpå springer han än mot det ena, och än mot det andra trädet,
och stöter in hufvudet ända till öronen. Staallo blef alldeles förvånad öfver hans styrka, men vill ändock pröfva vidare. Vi ska
försöka, säger Staallo, att kasta den här isbillen (ett spjutlikt
tjockt järn, hvarmed man vakar opp hål på isen) opp i luften;
få se, hvilken som kastar den högre. Derpå kastar Staallo isbillen
så högt, att den knapt syntes, och säger åt Askovis: försök du nu,
min Gosse! Då gör Askovis till sig, och säger: om jag fattar i din
bill, skall jag kasta den så högt, att den skall fastna i molnena.
Nej kära! ha int bort billen min, säger Staallo. Alltså slapp då
Askovis, att pröfva sin styrka med billen.
Derefter började Askovis att vrida vidjor. Hvad skall du göra
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med de där vidjorna ? frågar Staallo. Jag skall bära bort silfver
boden din, svarar Askovis. Nej söta Dej, gör inte det min Gosse:
Jaa! svarar Askovis; om du fyller min hatt med silfver, så skall
jag låta bli, men annars — — — Jo! Jo! Jo! min Gosse. Du skall
få hatten full med silfver. Nu tar Askovis, och gräfver en grop
i marken; slår så ut hattkullen ur sin hatt, och sätter den på
hålet i marken och befaller Staallo bära hatten full med silfver.
Staallo, som redan blif vit rädd om lifvet för en sådan hesse
bjesse, måste göra efter befallning, och fyller hatten med silfver,
så dryg den än var. »Ja! men nu skall Du också bära detta silfver
dit jag befaller», säger Askovis. Staallo måste lyda. Askovis lägger
silfverbördan på Staallos rygg, och sätter sig sjelf på, och befaller
Staallo gå fort. Staallo stackars troll, går så häftigt med den
tunga bördan, att han spottar blod, och ändå tycker Askovis, att
han går så sakta. Denna historia tyckes mest gå ut på, att göra
gäck af Staallo.

En Askovis narrar Stallo, att fly från hus och hem
§ 11. En Askovis hade villats bort, och råkat ut för Stab. Stall»
hade efter vanligheten denna Askovis hos sig någon tid, för att
göda honom. När nu Staallo tyckte, att Askovis hade fått någorlunda hull på sig, tänkte han en vacker dag göra sig en stek af
honom: Han befaller då Askovis att gå efter ett Spett ifrån skogen. Askovis går; men som han nästan anade, hvartill detta Spett
skulle brukas, så hämtar han några råa och krokiga videquistar
ifrån skogen: »det duger inte», säger Staallo; »hämta bättre
Spett.» Askovis går då återigen till Skogs, och kommer till baks
med några krokiga videquistar. »Finns det inte bättre Spett i
Skogen?» frågar Staallo. Nej, svarar Askovis: »jag finner inte
bättre». »Ja! så måste jag väl gå sjelf», säger Staallo. Nu stiger
Staallo opp och ärnar gå till Skogen; men medan Staallo ännu
var mellan dörren, frågar Askovis på Lappska naturligtvis, ty
Lappska förstod också Staallo: »Aijam, aijam, mastes tån enemusta palah?» d. v. s. Söta Farfar! hvad är du mest rädd för?
»Sjudaqvuolest» svarar Staallo, d. v. s. för hväsfisken. (NB. med
»hväsfisken» menas här ormen, och Staallo föreställes alltid vara
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fasligt rädd för detta djur.) Medan Staallo nu var i Skogen,
för att skära sig ett spett, hvarpå han tänkte steka Askovis, tog
denne och snodde ihop några svarta ylletrådar, och knöt dem
fast i Staallos Silfver säck; och kastade de råa videquistarne, som
han sjelf hämtat hem från Skogen, på Elden; deraf blef ett hväsande och sjudande i elden liksom af ormar. När nu Staallo kom
hem från Skogen, sade Askovis Aijam! aijam! kula sjuda qvuolew,
d. v. s. Hör du hväsfisken ! Farfar. Staallo lyssnade, och som han
hörde sjudandet af de råa videquistarne på Elden, så blef han förskräckt, och trodde, att huset eller kåtan var full med ormar.
Han rusar då genast opp, fattar i sin Silfver Säck, och tänker ge
sig på flygten ; men i det samma ropade Askovis: »Nej se du
Farfar! Somliga ha redan bitit sig fast i silfver säcken.» Som nu
Staallo kastade ögat på Säcken, och fick se de svarta ylletrådarne,
som Askovis hade bundit fast i Säcken, så trodde han, att det var
ormar, som dranglades i säcken. Då blef Staallo ännu inga förskräckt, kastade Silfver säcken ifrån sig, sprang ut på en dörr,
och sade »Nu hoppar jag ifrån den ena kullen till den andra.»
Således blef Askovis egare af Silfver Säcken, och frällste sitt lif
genom list.

Pättja Pådnje hämnar sig på Staallo
§ 12. Det var en Lapp Gubbe, vid namn Pättja-Pådnje, som hade
flere barn. Nu hände sig, att Lappens barn försvunno, det ena
efter det andra, och Lappen stackare viste icke, hvart hans barn
togo vägen. Slutligen kom han likväl underfund med saken. Det
var nemligen en Staallo, som bodde i Grannskapet, som hade satt
ut snaror vid en kallkälla, hvarest Barnen plägade roa sig och
hafva sina lekar. Uti dessa snaror hade Lappens barn fastnat och
fallit i kallkällan; hvarifrån Staallo hemligen tog dem hem till
sig, och åt opp dem. Nu tänkte Pättja Pådnje, att han borde
hämnas på Staallo för detta mordiska förfarande. Till den ändan
tar han på sig en gammal utnött skinnpells, och låssas fastna i
Staallos giller. När nu Staallo kommer för att vittja sina vånor,
och kastar ögonen på den islupna Lapp Gubben, der han låg i
kallkällan, då smålog Staallo så godt och sade: ha! ha! ha! the

iv: § 12

139

ets påres pättja pättatalai, d. v. s. sjelfva gammelpoiken blef
narrad.
Staallo drar nu opp gammelpoiken ifrån källan, lägger honom
på sina axlar, samt bär honom hem till sin boning och hänger opp
honom i kåtareppan (d. v. s. i Spisen eller rökhålet) för att tena.
Emellertid börjar Staallo, att tälja och snicka på ett tillämnadt
tråg, som han hade utanför kåtan, uti hvilket han skulle lägga
köttet af gammelpoiken. Staallos trenne Söner stå der äfven och
betrakta, huru Staallo snickar på tråget. Nu var tråget så vida
färdigt, att det endast tarfvades en liten tillslätning med verkyxan, ett jern, som ser ut som ett gräf ; men detta verktyg råkade
vara i kåtan. Då säger Staallo åt sin äldsta Son: »Gå du efter
verkyxan ifrån kåtan.» Poiken gick och sökte, men fann icke
verkyxan; ty Gammelpoiken, som hängde i kåtareppan, hade redan gömt undan den. Då säger Staallo åt sin medlersta Son:
»Gå du efter yxan; kanske du finner den bättre.» Äfven han gick
och sökte; men fann intet. Till slut sade Staallo åt den yngsta
Sonen, som ännu var en liten poikbyting: »Gå Du och sök yxan;
du finner den säkert.» Pojken gick och sökte; han fann väl icke
yxan: dock kunde han icke hålla sig från att betrakta Gammelpoiken, som hängde i kåtareppan; och som han märkte, att Gammelpoiken blinkade, så kom han ut med sådan fart ifrån kåtan och
sade: »Påres päättja tjalmeh vall jilladih», d. v. s. Gammelpoikens
ögon glindra (äro klara). Staallo svarade: »paaja; suddamin lä
the», d. v. s. han håller på tena opp då.
Nu måste Staallo sjelf gå in i kåtan, för att söka rätt på verkyxan: Men Gammelpoiken hade emellertid gjort sig lös ifrån kåtareppan, och stod nu med verkyxan i hand bakom dörren: Och
just som Staallo tittade in genom dörren, fick han ett hugg i
nacken af gammelpoiken, så att han damp och blef liggande. Då
togo alla Staallos Söner till flykten.
Under allt detta var icke Staallos Hustru hemma. Hon föreställes i Sagorna som en arg och elak kärring, som suger blod af
folk liksom en vampyr; och detta blodsugande verkställde hon
med sugrör, som kallades Ruowde påtsa, hvarom framdeles mera.
Staallos kärring kallades derf öre på Lappska: Lutak, d. v. s. Vägglus: stundom kallades hon Ruttagis, hvilket ord är svårt att för-
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klara. Gammelpoiken tänkte äfven hämnas på henne. Han klädde
på sig Staallos kläder, och ledade' sönder Staallos kropp. Derpå
gjorde han opp eld, och satte på Grytan, samt kokade en del af
Staallos kött, för att dermed bespisa kärringen, när hon skulle
komma hem om quällen. Som Staallo kärringen föreställes vara
lika dum, som kallen, och ser dessutom mycket illa, så kunde hon
ej se annat, än att det var Staallo sjelf, som hushållade med kokgrytan. När det blef quällsdags, öste Gammelpoiken opp köttet,
och gaf kärringen sin del, samt underrättade henne, att han nu
ändteligen fått en rar stek, nemligen sjelfva Gammelpoiken. Kärringen åt och smackade, men sade slutligen: »Koktes taatta ma,ales
njadda, the ko tattak eettjar d. v. s. Huru kommer det till, att den
kokningen smakar som du sjelf ? Gammelpoiken svarade: »Åh!
valipä må tjettjeram tsäkkaliv: the så taste.» d. v. s. Jag skar mig
litet i lillfingret (då jag lade köttet i grytan), deraf har väl (kokningen fått smak). Sedan kärringen sålunda genom denna förklaring blifvit trankiliserad, lät Gammelpojken henne först äta
sig väl mätt af Staallos kött, och derpå kaponerade han henne.

Staallo röjvar en Lappflicka
§ 13. Det var 2ne Bröder, som hette Sådnåpaatsak. Dessa hade en
enda syster, som skötte Renarne, medan de sjelfva voro på jagt.
Nu hände sig en dag, att 3ne bröder af Staallos ätt röfvade bort
denna flicka jämte Renhjorden, medan hennes bröder Sådnåpaatsak voro ute på jagt. Lappflickan hade likväl brukat den försiktigheten, när hon fördes bort ifrån kåtan, att lemna märke efter
sig åt sina bröder, så att dessa skulle förstå, hvart ut hon blifvit
förd. Hon hade låtit ett trånystan dragas efter sig, hvaraf
ena ändan var fästad i kåtan, och när nystanet blef slut, lät hon
en hel hop med Renlortar, som hon samlat i barmen, och hvilka
vanligen se ut som fårlortar, falla i en rad på den väg hon
vandrade.
När nu Bröderne Sådnåpaatsak kommo hem ifrån Jagten och
funno kåtan tom, samt allting bortröfvadt, så förstodo de, vägledde af dessa märken, att deras syster jämte Renhjorden blifvit
i styckade (utg.).
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bortröfvad af det Staallo folk, som bodde långt vesterut: och som
de icke heller funno någon mat i de toma visthusen, så var det
ingen annan råd, än att genast följa efter röfrarne, och försöka
hämnas. Mot aftonen på tredje dagen kommo de till Staallos
boning. Men som de icke tordes angripa Staallo uppenbarligen,
så klefvo de opp i ett träd, vid kallkällan hvarifrån Staallo plägade hämta vatten. Detta gjorde de i den förmodan, att de möjligen kunde få träffa sin syster, som de förmodade blifva utskickad af Staallo, för att hämta vatten ifrån källan. Denna uträkning inträffade också. Deras syster kom till källan. Det var
en klar månskens afton. De gåfvo sin närvaro tillkänna åt Systern
derigenom, att de viftade med hattarne eller mössorna; och flickan
märkte af skuggan, att det var någonting som rördes i trädet.
Nu instruerade de systern, huru hon skulle bete sig, för att
förhjelpa dem till det föresatta målet, nemligen sin egen och
Renhjordens befriande. »När Staallo sätter kokgrytan på Elden»,
sade de, »skall du, sedan köttet kokat en god stund, liksom oförhappandes trampa på ena ändan af de vedträn, som ligga under
Grytan, så att Grytan kommer litet på sned, hvarigenom något
spad kommer att squimpa öfver, samt litet aska flyga i Grytan;
då torde Staallo, som icke äter den mat, hvari aska kommit, be dig
bära ut hela kokningen åt hundarne ; men bär den i det stället åt
oss, ty vi ha icke smakat Guds lån på tre dygn.» Flickan gjorde,
som Bröderne hade instruerat henne. När Staallos kokning hade
kokat en god stund, så att köttet kunde vara väl halfkokt, steg
flickan opp och trampade liksom oförhappandes på ändan af ett
träd, så att litet spad squimpade öfver, och litet aska kom i
Grytan: Då säger den gamla Staallo kärringen Lutak, Vägglusen,
eller mor åt de tre bröderne Staallo: »Iltaina sih tal udne Lunjeene helmeh vall sliptjasaddih? Par älläh Sådnåpaatsakah qvuowtes taaine», d. v. s. Jag kan undra, hvad dendär kofsans kjolar
(klädning) hvifta så? Bara inte de två (Bröderne) Sådnåpaatsak
äro här omkring. Staallos gamla kärring drog nästan misstanka
af flickans hastiga rörelser; men den äldste af Bröderne Staallo
svarade: »Juopa littjih Sådnåpaatsakah qvuowtes tuoi tai tievai
tuoken», d. v. s. De två (Bröderne) Sådnåpaatsak äro vist bakom
flera backar (d. v. s. långt borta).
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Detta fick nu passera. Lappflickan fick befallning, att bära ut
kokningen åt hundarne, och hämta in friskt vatten, samt sätta
på en ny kokning. Det förstås, att hon bar kokningen åt sina
Bröder, hvilka nu instruerade henne vidare: »När den andra kokningen blir färdig, och Staallo efter att hafva spisat gnäll, blir
färdig att gå till hvila, skall du låssa krypa till honom i bädden,
och lisma med honom, till dess du får honom att kläda af sig
Jernskjortan, som han har på sig. (NB. Den äldsta af de 3 bröderna Staallo låssade fria till Lappflickan.) Och när du fått
honom, att kläda af sig Jernskjortan, skall du hemligen maka den
samma till Eldstan, så att den blir het. Det öfriga skola vi dra
försorg om.»
Flickan gjorde så, som hon blifvit instruerad. Hon hade förut
varit fasligt rädd för sin förmenta friare, Staallo, men nu, låssade hon, efter slutad quällsvard, hylla sig till honom. När Elden
började slockna i spisen, närmade hon sig till honom i bädden,
och Staallo, som fann sig synnerligen smickrad deraf, sade: att
hon nu ändteligen blifvit hus varm.
Nu närmade sig de två Bröderne Sådnåpaatsak till Staallos
boning. Staallo hade samma dag knytt fast några Brunrenar
(utg.: rentjurar strax före brunsten) helt nära kåtan, dem han
ärnade slagta dagen derpå. Uti dessa Brunrenars horn började
Sådnåpaatsak skalra, hvilket hördes så i kåtan, som Brunrenarne
höllo på att stångas och strypa sig i tömmen. Detta väckte Staallos
upmärksamhet. Han befalde genast sin yngsta Broder gå och
skilja åt renarne, att de inte skulle strypa sig. Denne gick, men
blef genast kaponerad af Sådnåpaatsak, hvilket gick så hastigt,
att af honom icke hördes hvarken knytt eller kny. Sådnåpaatsak
började åter hålla oväsende med Brunrehnarne. Då sade Staallo•
till sin andra Broder, »dender gossen lär inte rå med, att få loss
deder renarne, du måste gå och hjelpa honom.» Äfven han gick,
men fick lika snar ändalyckt som den förste. Brunrenarne fortfor°.
lika fullt att stångas. Då sade Staallo: »Det var besynnerligt, att
de inte skulle orka skilja de der renarne, jag måste stiga opp, och
gå sjelf.»
Nu skulle Staallo taga på sig sin Jernskjorta, men den var het.
Han måste således gå ut utan Jernskjorta. Nu kunde icke Sådnå-
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paatsak veta, om Staallo skulle komma ut genom den vanliga
dörren eller genom Påssjo raige, och derföre hade Sådnåpaatsak
ställt sin yngre broder framför Påssjo, att ifall Staallo skulle
komma ut den vägen, skulle mordjernet äfven der möta honom.
Men sjelf hade den äldre Sådnåpaatsak ställt sig framför den
vanliga dörren. Staallo, som troligen anade försåt, då hans bägge
yngre bröder blefvo borta, vågade icke gå ut genom den rätta
dörren, utan kröp ut genom den heliga dörren. Detta hörde
Sådnåpaatsak, och sprang derföre genast till sin yngre Broders
hjelp, som stod vid Påssjo; men Staallo hade redan fått dödshugget, och steg icke opp mera.
Gamlinga eller Lutak låg och sof under allt detta, och viste
icke hvad som hade passerat. Nu gingo Sådnåpaatsak in i kåtan,
och låssade föreställa de två yngre bröderne Staallo, hvilkas kläder de hade tagit på sig. När det blef morgon, låssade den mindre
Sådnåpaatsak ställa sig in hos Lutak, lade sitt hufvud i hennes
knä, och ville, att hon skulle luska sig. Under detta arbete pratades det ett och hvarje, men Lutak kunde icke känna på rösten
annat, än att det var hennes yngsta son. Plötsligt faller nu
Sådnåpaatsak henne i talet, och liksom det varit ett hugskott,
hvarmed sådana der Poikbytingar pläga komma fram ibland,
frågar han: »Ninnes! kånnes lä mo påårrasam,us vielja Silba?»
d. v. s. Söta mamma! hvar är min äldsta Broders Silfver ? Kärringen svarar spottskt och kärft: »Liksom Du skulle inte veta
det.» »Ack! jag är så glömsk; hvarest är det?» (frågar han).
Kärringen svarar: »Abe! Uvsa kull sjelma vuolen.» d. v. s. under
tröskeln. Nu tiger åter Sådnåpaatsak en stund och låssar om
ingenting. Men bäst det är, så frågar han återigen: »Ninnes! kånnes lä kaskalamus vielja Silba?» d. v. s. söta mamma! hvar är min
medlersta Broders silfver ? Kärringen blir nästan ond på en sådan
Lymmel, som inte skall veta sådant, och svarar kärft, såsom hon
också vanligen talar i näsan: »Liksom Du inte vet det.» Ack!
jag har glömt det, säger poiken. Då säger kärringen: »Abe! kaska
kull tääkkaka vuolen», d. v. s. under medlersta stolpen, eller postamentet ; man kan kalla så de åsar, hvarpå Lappens koja hvilar,
och någon annan boning lär icke heller detta Staallo folk hafva
haft.
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Nu tiger Sådnåpaatsak åter en stund, men till slut frågar han:
»K ånnes lä mo eett jam kis Silba?» d. v. s. hvar är då mitt Silfver ?
Då blir kärringen ond och hamlar med handen efter något ris,
liksom för att ge på ryggen åt en sådan näsvis poike, som icke nu
mera vet någonting. Men Sådnåpaatsak låckar likväl ut hemligheten, och det var just det, som de ville veta. — — Nu säger
Lappflickan, som satt icke långt derifrån: »Tänk, om Farmor
ändå viste, med hvem hon nu språkar.» Huru så! sade kärringen;
det må väl icke vara Sådnåpaatsak? Jo, jo, mente Lappflickan:
Något tåkkä är det. Och nu började kärringen famla efter sitt
sugrör Ruovdepåtsa. Hon tänkte väl genast börja på att suga blod
ur Sådnåpaatsak, men det var för sent, ty sugröret var borta,
och Sådnåpaatsak gaf henne icke heller lång betänketid, utan
gjorde snart slut med historien om sugröret.
Denna historia synes nog egen i sitt slag, och hvad som är
märkvärdigast; den är så väl detaljerad, att man nästan frestas
till den tanken, att någonting historiskt ligger till grund. Jernskjortan, som här omtalas, för oss åtminstone tämmeligen långt
tillbaka till Bärsärkarnes period. Utan tvifvel 'måste Lapparne
hafva stått i någon beröring med de fordna vikingarne förnämligast på norrska sidan, fastän denna beröring icke kunde vara
vänskaplig. Att Staallo åt menniskor, torde vara tillagt i sednare tider till Sagans förskönande, för att skrämma Barn och dyl.,
eller också alluderar det på en ännu högre forntid, då Lapparne
verkligen bodde ibland Sarkophager. Hvarifrån skulle Lapparne
annars hafva fått föreställning om ett folk, som åt menniskokött?
— — Om beskaffenheten af Ruovde p'åtsa har jag noga frågat
af Lapparne; men jag har icke kunnat få någon annan uplysning,
än att Ruovde påtsa var ett sugrör af Jern, hvarmed Staallos
kärring Lutak sög blod af folk.

En doter af Staallo flyr från sina föräldrar och gifter sig
med en Lapp
Det var ett parfolk af Staallo, som hade tvenne barn, en son
och en doter. Nu hände sig, att det blef brist på mat för Staallo
folket, hvadan de funderade, att taga ett af Barnen till mat. Men
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de kunde icke komma öfverens om valet. Staallo Gubben ville
hafva Sonen skonad, och sade derföre till kärringen: »Immon
juoksa qvuoddejam; immon juoksa qvuoddejam», d. v. s. icke min
bågbärare, eller vapendragare. Kärringen åter ville hafva dotern
skonad, och sade derföre med sin gälla och kärfva ton: Im mon
snaldo-pådnejam, im mon snaldo-pådnejam», d. v. s. icke min
sländspinnerska. (härvid bör märkas, att Lapparne icke hafva
någon annan rock, än slända). Detta hyggliga resonement hörde
dotern, som var äldre, och stod utanför kåtan på lur. Till slut
hörde hon, att modern, såsom hörande till det svagare könet,
måste gifva tapt, och att det följakteligen var hon (Staallos
doter), som var ämnad till offer. Flickan rymde då bort, och
kom till en Lappkåta. Här frågade man, hvem hon var, och
hvarifrån hon kom o. s. v. »Hå !» sade hon, »Jag har flytt undan
med lifvet. Föräldrarne vilja äta opp mig. Vill Ni inte vara så
beskedliga, och taga mig till vatten bärerska ?» (Obs. den simplaste tjenst hos en Lapp är, att bära vatten.) Staallos doter blef
således hos Lappfolket, och när hon växte opp, blef hon gift med
Son i huset.
När detta parfolk varit tillsammans ett eller annat år, fick
den unga Lappen eller Staallos måg lust att hälsa på Svärfolket,
samt tillika höra efter, om icke derifrån kunde vankas någon
hemgift. Hustrun sökte väl afråda honom från ett sådant besök,
och sade: »Du blir vist oppäten, om Du kommer dit.» Men mannen trodde icke, att begäret efter menniskokött skulle vara så
stort hos Staallo: »Jag har ju Renar», sade han; »jag skall gifva
dem en slagtren, så behöfva de icke äta opp oss medan.» »Ja! ja '»
sade Hustrun, »Du får väl se, huru det går.»
Nu flyttade således det unga Parfolket till Staallos Boning
med Boskap och bohag. De hade äfven ett spädt barn, som de
aflat tillsammans. När de kommo fram till Staallos hemvist, blefvo
de mycket väl emottagna af Svärfolket. Lappen skänkte genast
en slagt ren åt sin Svärfader. Svärmodern tycktes också vara
mycket glad öfver deras ankomst. Hon omfamnade sitt barnabarn,
som låg i kånten eller komsio (Lapparnes vagga), och sade till
sin doter »Kära! får jag sköta dedär barnet, medan ni timrar opp
kåtan.» Modern till barnet kunde just icke neka Mormor det nöjet,
10— 599028 Grundström
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att få pyssla om med barnet, ehuru hon icke anade någonting
godt. Nu gick Blodsugerskan Lutak in i sin egen kåta med barnet,
och vred af barnet halsen genast, samt började spisa. Detta betraktade en yngre Son af Staallo, som blifvit född efter Doterns
flyckt, och var ännu bara en poikbyting. Han fick äfven lust att
smaka på Systersonens kött, och började derföre begära af sin
mor: »Ninnes! Ninnes! vadde mungen Njeputjen tjalmatjist»,
d. v. s. Söta mamma! får jag litet af Systersonens öga. Lutak svarar och talar i näsan: »Äska tå iteda db bad nidtje läuloit suoskatitt jah!» d. v. s. Du får väl tugga på din systers bröstplättar i
morgon. — — Modern till Barnet, som stod utanför kåtan och
lyssnade, stötte i sin man, och sade »Tror du nu, hvad jag har
sagt? Nu har hon ätit opp barnet, och ämnar äta opp oss sjelfva
i morgon.» Emellertid kunde de för närvarande ingenting göra
åt den saken.
Sedan nu ungfolket fått kåtan färdig, och kommit sig i ordning, så kom Gubben Staallo tillika med sin äldre Son till Grannas kåtan eller granngården, för att höra ytterligare tidningar
samt drykta bort den långa vinterafton med hvarjehanda snack,
såsom Lappens sedvänja är. Under det man här pratade och resonerade ett och hvarje, frågade Staallo af sin måg liksom i förtroende: »Kåsses lä to kasatjamus naker?» d. v. s. När är din
sötaste sömn, eller när sofver du som sötast? Mågen låssades
alldeles icke förstå meningen med denna fråga, utan svarar helt
kallt: »När Morgonrådnaden går opp, då sofver jag som sötast.»
Nu frågar mågen återigen i sin tur af Svärfadern: »Kåsses lä
tokis kasatjamus naker?» d. v. s. När sofver du som sötast ?»Kask
i pali», svarar Staallo, d. v. s. omkring midnatts tid. Sedan nu
Mågen och Svärfadern på detta sätt spionerat ut hvarandras
sötaste sömn, gick Staallo med sin son till sin kåta igen, men
ungfolket blef quar i sin kåta.
Omkring midnatts tid, då Staallo skulle hafva sin sötaste sömn,
stiger ungfolket opp, och flyr i hemlighet till baks, samma väg,
som de kommit. Mannen for med Rhen hjorden förut, men
hustrun stannade quar ett stycke från kåtan, för att se huru
Staallo folket bär sig åt, när morgonrådnaden går opp. Hon hade
likväl försett sig med en god körren, för att i en hast kunna
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slippa undan, ifall det skulle bli brott om: det var en vaja eller
honren, som alldrig burit kalf ; en sådan anses för den snabbaste
och ihärdigaste att springa. Med denna satt nu Staallos Dotter
bakom en stor Gran, som hon låtit fälla tvärs över vägen.
När nu morgon rådnaden gick opp, så kommer Staallo med
sin äldre son, beväpnad med spjut, hvarmed han tänker sticka
ihjäl både Måg och Doter. De springa till mågens kåta, som
ännu stod quar, och sticka här och der i kåtan der de förmodade,
att de sofvande lågo. Sonen säger till och med, när han sticker
med spjutet: »Taale maaka tsåkkai, taale åbba tsåkkai», d. v. s.
här i Svågerns hjerta; här i Systerns hjerta. Strax efter kommer
blodsugerskan Lutak med ett tråg och ropar: »Älloti Ti maanatjah
malatjit kålkåtallo», d. v. s. Kära Barn! låten icke bloden rinna
bort. Kärringen ärnade förmodligen göra korf af blodet. — —
Nu ropade Staallos Doter, som sått bakom Granen på något afstånd: »Taale amn åbba tsåkke taanne!» d. v. s. Se här är systerns
hjerta. Då sade Staallo: »Nå juopa må taw.» d. v. s. Jag kunde
nog förstå detder. Nu började Staallo jämte sin kärring att
springa efter quinnan, som körde med Stan jaken, den vaja, som
alldrig burit kalf ; Men när Staallo märkte, att det icke lönte
mödan förfölja henne, började han ropa efter henne: »Vänta mitt
barn, vänta mitt barn; jag skall lägga en skatt till hemgift åt dig
i slädkarmen; vänta mit barn !» Nu höll Dotern och väntade så
nära, att Staallo fick fast i slädkarmen: då klipte hon af fingrarne
på Staallo med en medhafvande yxa, och så körde hon igen i
fullt fläng. Staallo, som mistat sina fingrar, vände sig om, och
viste fingerstumparne åt kärringen, som sprang strax bakefter,
och sade till henne: »Pånne! pånne! kä!» d. v. s. se du min
Gumma! Då svarade Lutak: »Nå juopä må taw; ihtå kull taina
naka: tipte må ets» d. v. s. Jo! jag kunne nog förstå detta: int'
rår du med henne; lät mig försöka sjelf. — — Nu började kärringen springa efter och ropa: vänta! vänta! Jag har en rar
skatt, som du skall få till hemgift. Vänta litet bara! Dotern höll,
och väntade så nära, att kärringen fick fatt i Slädkarmen: då
klipte hon af fingrarne på henne med, så att skatten jämte fingerstumparne föllo i släden, eller Ackian. Derpå piskade hon på
renen, och satte af i full carier. Staallos gamla kärring hördes
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ännu bakefter ropa på långt håll: »T jaske, tjaske tuona hääppo
mo kadsakaskosit», d. v. s. kasta till baks fingerstumparne, din
kofsa.
(Anmärkn. af förf.:) Egentligen betyder »Tuona hääppo» du helvetes
Skamlösa; af »Tuon», genetiv »Tuona» eller »Tuoncin» den där, hvarvid
»ilme» (verld) förstås under: således borde det egentligen heta: »Tuonan
ilme hääppo» den der, dvs, den andra verldens Skamlösa; men häraf är nu
endast »Tuona» quar. Jfr första delen § 111, hvarest äfven förekommer något
om Finnarnes »Tuonela», som visserligen har kommit till på samma sätt,
som Lapparnes »Tuonan itme», hvilket ord ännu ofta brukas i dagligt tal.
De mest naiva uttryck, som förekomma i dessa Sagor, har jag ansett lämpligast att låta stå quar på Lappska, såsom ett minnesmärke af den rena
kittalappskans originalitet; kanske efter några sekler finnes Lappska språket
icke mera till; det kan då vara godt för en Språkforskare, att hafva dessa
märken quar af en förgången forntid. Utg:s anm.; Jfr art. duodna i Nielsen,
Lappisk ordbok, samt tuotna och tuonan-irme i Grundström, Lulelapsk ordbok.

§ 16. Alla föregående Sagor har jag från Luleå Lappmark,
hvarest historien om Staallo är bäst utbildad. Några af de anförda Staallo historier finnas uptagne i Petr. Laestadii Journal,
sednare delen, sid. 463 och följande; der förekommer äfven
följande:

En Staallo blir narrad vid Bitfverfcingsten
En gång hade Staallo satt ut nät, att fånga Bäfrar, och gjort
upp en eld i Skogen nära derintill, samt klädt af sk att hvila.
Men han hade fästat ett snöre i Bäfver nätet, och med andra
ändan i en bjellra vid Eldstaden, der han var, på det att när
Bäfvern fastnade, och började rycka uppå, så skulle det pingla i
Bjellran, och han derigenom väckas, för att genast gå och taga
vara på honom. Detta hade en Lapp sett, och som nu allt var väl
tillstäldt, gick Lappen och ryckte på snöret. Staallo skyndar till
nätet, och finner intet. Men när han kommer till baks, voro alla
hans kläder upbrände, ty Lappen hade emellertid skyndat sig
fram, och kastat dem i Elden. Staallo harmades, att han i brådskan rusat åstad så oförsigtigt, att kläderna slängts i Elden. Han
sitter der emellertid och värmer sig, tills det åter pinglar i bjellran. Då skyndar han till nätet; men lika litet var Bäfvern
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der nu, som förra gången. Det värrsta var, att Elden befanns
utslocknad, när han kom till baks till Eldstaden. Detta hade Lappen emellertid gjort. Nu började Staallo att frysa, och i denna
vånda tager han det partiet, att gå till månen, som lyste öfver
Horizonten. »Se, Fader, din Son fryser !» ropade han, i det han
gick och sträckte armarne åt månen. Det halp dock icke, han frös
ihjäl. Petr. Lsestadii Journal, pag. 466, 467.

Två Lappflickor gifta sig med Staallo
§ 17. Sjelfva början af denna historia har fallit mig ur minnet,
men summan deraf är den, att tvänne Lappflickor hade giftat sig
med 20 bröder af Staallos slägt. Den ena af dessa Staallos Hustrur
hade Barn, men den andra hade inga Barn. Efter någon tid ärna
de tvänne Brödern e Staallo äta opp sina hustrur. Den ena brodern säger till den andra: »Kåsses, kåsses, vieljam, tådnå stainak
rånota?» När (tänker) du (äta opp) din gal vaja? d. v. s. den
hustrun, som inga barn hade, kallas här för »Galvaja» eller en
renko, som alldrig bär kalf. Den andra Brodern svarar: »The må
the, ko tån mess aaltota», d. v. s. När Du äter opp din Vaja med
kalf, då skall jag också äta opp min Galvaja. Här kallas den
Hustrun, som hade barn, »Vaja» eller renko, som kalfvar. Detta
förblomerade talesätt lära likväl de omförmäldta Hustrurna hafva
förstått, åtminstone rymde den barnlösa Hustrun bort, och ville
äfven, att den andra skulle göra det samma; men hon svarade, att
hon icke nändes lemna sin kära man. Nu började den Staallo,
hvilkens hustru hade rymt, att förfölja henne, och en hund hade
han med sig, som vädrade hennes spår. När hustrun såg, att
Staallo, hennes kära man, började hinna opp henne, klef hon opp
i ett stort träd. Men Staallos hund skällde på henne i trädet
liksom på en Ekorre. Det var då ingen konst för Staallo att se
henne. Han hetsade hunden på henne och sade: »Håls! håts!
pännam; patta puoite palkan», d. v. s. skäll! skäll! min lilla hund;
rumpfetan (skall du få) till betalning. Nu tog Staallo sin yxa
och började hugga af trädet, der hustrun satt. Då började hon
ropa: »Pååttit, pååttit, pädnakattjah, käita ilä Att je, Edne pakka
liemaw tjuokkat vaddam», d. v. s. kommen, kommen hundar, åt
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hvilka far och mor icke gifvit varmt spad att läppa. Då kommo
Björnar, vargar, räfvar, loar och allehanda villda djur från
Skogen, hvilka refvo sönder Staallo och hans hund. Det var
således ett litet trolleri, som frällste den hustrun från Staallos
käftar; men den andra Hustrun blef opäten.
§ 18. Alla förestående historier om Staallo äro hämtade från
Luleå samt Piteå Lappmarker. Uti Torneå Lappmark äro redan
berättelserna om Staallo bortblandade med andra sagor, och i
synnerhet hos Finmarkens Lappar hafva Staallo sagorna antagit
en rent af mythologisk carakter. Hos dem är Staallo ett Trollväsende, hvilken endast genom trolldom kan öfvervinnas. Leem
anmärker, att när en nåide hade varit i kamp med en nåide
Staallo, var han länge sjuk och matt efteråt. Uti Prosten Rhodes
Statistiska Optegnelser fra Finmarken, tryckt i Skien 1842, förekommer följande anmärkning om Staallo (pag. 212) : »Den af
Professor Keilhau i hans Resebeskrifning, pag. 12, omtalte Stallo,
som förmodligen skall vara ett slags höfding för Lapparnas Nisser
och Troll, beskrifves som en ond ande, men dock i mennisko
gestalt, samt beväpnad med en lång knif. Den som vill försöka,
att dräpa honom, bör vända knifven mot sig sjelf, ty då träffas
Stallo. Men sticker man knifven mot Stallo, så förvandlas han
till en Jordklimp och försvinner.» Denna berättelse är tagen af
Finmarkens Fiskare Lappar, hvilka troligen tidigare kommo i
beröring med den rätta Staallo, d. v. s. de gamla Vikingarne, uti
hvilka de lärde sig känna en vanlig Röfvare, och icke något mennisko ätande folk, hvarföre deras Stallo måste blifva ett mythologiskt väsende, eller verkligt Troll.
Anm. av utg.: Frederik Rode, Optegnelser fra Finmarken, samlede i aaren
1826-1834 og senere udgivne som et Bidrag tu Finmarkens Statistik. Skien
1842.

Uti Karesuando församling hör man visserligen en och annan
berättelse om Staallo, men berättelserna äro nog dunkla och ofullständiga. En Staallo historia om Ruobba kan dock förtjena
anföras.
Det var en stark Lapp, som hette Ruobba, hvilket namn betyder
den skorfvige. Denne »Ruobba» kom i handgemäng med Staallo
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för något ofog, som Staallo hade begått. Men Ruobba vågade icke
lita på sin egen styrka. Han hade ställt sin Doter i bakhåll, med
tillsägelse att hugga Staallo bakifrån ryggen, derest hon skulle
förmärka, att Staallo blef honom öfvermägtig. Som kampen började, och flickan såg, att Ruobba icke stod sig mer än jemt för
Staallo, högg hon Staallo bakifrån med en yxa, så att Staallo blef
vanmäktig. Då utropade Staallo: »Du var inte ensammen.» Ruobba
stack så Staallo med sin knif, ehuru Staallo bad honom sticka sig
med hans egen rostade knif; men dertill var Ruobba för klok;
ty denna Staallos knif hade den egenskapen, att när man vände
den mot Staallo, stack man sig sjelf. Ruobba fick således Staallos
egendom, som bestod i Silfver, hvilket silfver sedan har gått i
arf ifrån man till man och skall ännu finnas hos Lappslägten
Harju, som hörer till Enontekis Församling.
Detta är nu det hufvudsakligaste af Lapparnes StaloSoptsasah (berättelser om Staallo), hvaraf Läsaren kan göra sig
ett begrepp om Lapparnes Sagohäf der. Vist fanns det en evig
mängd af sådana historier, som jag nu dels icke har i minnet, dels
icke anser nödvändigt, att trötta Läsaren med, då de nästan allesamman gå ut på ett och detsamma. Samma Sagor finnas också
något förändrade, eller med åtskilliga variationer uti olika delar
af Lappmarken. Således har P. Ltestadius i sin Journal en förändrad Uplaga af berättelsen om Påres Pättja eller gammel pojken, hvarest slutet af historien om Staallos kärring är uteslutet,
kanske af glömska hos författaren. Uti historien om den blinde
Staallo, hvars hund Askovis slagtade, skall Staallo enligt förenämde Författare hafva sagt: Huru kommer det till, att dina
tänder låta »Tjem, Tjem», men mina låta: »Tsam, Tsam»? — —
Enligt en annan Uplaga, hvilken jag har från Jukkasjärvi i
Torneå Lappmark, skall, uti berättelsen om Gammel Pojken,
Staallos yngsta Son hafva sagt, när han kom ut från kåtan:
»Pättja pådnjats njirvotalla», d. v. s. Gammel poiken grinar så
illa: hvarpå Staallo skall hafva svarat: »Tåntå, fatt njirvotalla
njarvotalla, mutt i Jubmel lahje», d. v. s. hin håle grinar, men inte
Guds gåfvor. Men dessa variationer bevisa endast, att sagan är
mycket gammal, och att grunden i hufvudsaken är den samma.
En mera säker historisk grund hafva Lapparnes berät-
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telser om T judeh och Karjel. Med dessa hafva Lapparne haft ordentliga fejder, hvaraf märken ännu finnas quar uti alla Lappmarker. Tjuder och Karelare voro fiendtliga ströfpartier, som
kommo till Lappmarken, flerehundradetals, och röfvade Lapparnes egendom. Lapparne måste för dessa fiender krypa ner i Jordkulor och bo der. Se 1. och 2. delen af denna Mythologi ; Jfr
Högstr. § 21 af Cap. 2.
Om Namnet och Betydelsen af ordet T jud äro de nyaste Författarne icke ense. Lindahl och öhrling hafva öfversatt det fiende;
men Sjögren klandrar denna öfversättning och vill bevisa, att
Lapparnes T judde, plural. T judeh är synonymt med Finnarnes
Sota som betyder krig. Detta tycker jag kommer på ett ut, ty
skilnaden mellan fiende och krig är icke så stor, att ju det ena
icke kan vara en följd af det andra. Mera uplysande är samme
Sjögrens' anmärkning, då han visar, att Ryska Krönikornas imp,
[Tjudj] äro ett folk med Lapparnes Tjuder. Han säger i sin beskrifning öfver Kemi Lappmark, pag. 7: »Både det likljudande
namnet och öfverensstämmelsen i denna mening, hvaruti så väl
Ryssar som Lappar nyttjat detsamma, bevisa det mer än tillräckligen. Ty ehuru det visserligen äfven uti Gouvernementerne
Olonets och Novgorod (utom på Gränsen emellan Ingermanland
och Estland) gifves ett finskt folk, som än i denna dag hos Ryssarne bär namnet Tjuder; och ehuru vi veta, att äfven desse en
gång uti Olonetska Gouvernementet varit grannar, hvarifrån
desse sistnämde (Lapparne) sannolikt först af samme Tjuder
undanträngdes och sednare af de än starkare Karelarne likasom
ifrån Finland alldeles fördrefvos, så äro likväl flera andra historiska facta för handen, hvilka ej kunna förenas med en så inskrängt uttydning af det Tjudiska Namnet, utan tvinga oss, att
hos Lapparne antaga det alldeles i samma allmänna mening, som
det öfver huvud hade hos Ryssarne i äldre tider, då dermed förstods Finska folkstammar i allmänhet. Så förföljde ju äfven
Tavastlänningarne Lapparne, äfven som sannolikt (att ej tala
om än äldre tider och förhållanden) också Quienerne redan uti
deras äldre bostäder i Sverrige, torde hafva gjort detsamma, och
i Se not sid. 26 (utg.).
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likväl omtalas de alldrig under sitt eget namn hos Lapparne,
utan inbegripas följakteligen under det Allmänna af Tjuder. Icke
heller är det å andra sidan troligt, att de egenteliga ofvannämde
och ännu så kallade Tjuderne någonsin sträckt sina ströftåg ända
till Lapparnes nu varande hemvist, utan måste detta förstås om
Ryska Karelarne, hvilka förmodligen i början fiendtlige till båda
hade trängt sig emellan de egentlige Tjuderne och Lapparne och
af alla Finska Folkstammar således blif vit de sednares farligaste
och sista fiender.»
§ 21. Af detta Sjögrens yttrande synes, att det funnits ett folk,
som i Ryska annaler kallats Tjuder, att detta namn ännu finnes
quar på gränsen emellan Ingermanland och Estland samt i Gouvernementerne Olonets och Novgorod. Vi trygga oss säkert vid
detta Sjögrens intygande, så mycket mera, som Författaren är
hemma i Ryska annalerna och i Ryska litteraturen. Vi hafva således här en verkeligen historisk grund för Lapparnes Sagor om
ett till dem fiendtligt folk, hvilket de kallade Tjuder. Vi behöfva
då icke gå in i några vidlyftiga undersökningar om ordets betydelse, ej heller kan det höra till vår plan, att följa Sjögren
ända in i Historiens kritiska område, då han söker bevisa, att
Lapparnes och Ryssarnes Tjuder var samma folk som Grekernes
och Romarnes Scyter. Vi skulle då med lika stort skäl kunna
anföra gammelsvenska ordet Tiod eller T jod såsom mera likljudigt med Lapparnes Tjud (T jod skall enligt fornforskares uttydningar betyda folk, hvaraf Svitiod, Gautiod o. s. v. Se Ruhs
Svenska historia I: § 3).
Ett misstag är det af Sjögren, då han förmodar, att Lapparnes
Tjuder äfven inbegrep Qutenerna och att Lapparne icke hade
något särskilt namn för denna Finska folkstam. Jag har så väl i
Stats Tidningen för Juni månad 1836, som uti företalet till första
delen af denna mythologiska afhandling visat, att Finnarnes
Kainulainen, som numera med tämmeligen goda skäl anses vara
desamma som Norrmännens Qusener, kallades af Lapparne Kainulats, hvadan i synnerhet invånarne i Kalix, som äro en blandning
af Svenskar och Qutener, af Lapparne framför andra utmärkas
med namnet Kainolats. Huruvida den grenen af Finska folkstammen, som Lapparne kallat Tjuder, förföljt Lapparne uti deras
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nu varande hemvist, kan väl icke med någon säkerhet afgöras.
Lapparne sjelfva berätta, att deras förfäder måste bo i jordkulor
för Tjudernas ströfverier ; och som nu dessa Jordkulor hafva
funnits öfverallt i Lappmarken, så är det väl icke osannolikt, att
Tjudernas ströfverier sträckt sig ända dit. Så mycket kan man
finna af Sagornas innehåll och syftning, att Tjuderne voro Lapparnes fiender förr än Karelerne.
§ 22. Karelerne, hvilkas land af Gamla Svenskarne troligen kallades Kyria land, kallades af Lapparne Karjel, hvilket förmodligen är lånadt af Finnarnes Karjalainen eller Karjalainen, hvilket egentligen betyder »Boskapsfolket», hvaraf man kunde draga
den slutsats, att karelarne varit den första finska folkstam, som
varit försedd med Boskap vid deras ankomst till Finland. Kanske
idkade denna stam mest Boskaps skötsel, medan Kainulainen
eller Lapparnes Kainulats betyder, efter Lappska språkets Etymologi, en som handterar rep; men Kainulats berättas alldrig
hafva stått i något fiendtligt förhållande till Lapparne. En mera
hemsk betydelse har ordet Tarolats, den bedräglige, ett namn som
Lapparne gifvit Svenskar och Norrmän, måhända med anledning
af Svenskarnes och i synnerhet Birkarlarnes bedrägliga sätt att
handla med Lapparne. Icke heller har ordet Tadtja någon god
betydelse. Tadtja kallas nu så väl svensk som norrman och utmärker en Tölper eller ett Dumhufvud, en Dumbom, som alldeles
icke förstår sig på Lapplefnaden. Ruottalats är också ett allmänt
Lappskt namn på Svenskarne, men det är ovist, om Lappen sjelf
hittat på detta namn eller om han lånt det af Finnarnes Ruotsalainen, hvilket åter tros komma af Svenska ordet Drott eller Drots,
hvaraf Drottning, d. v. s. Drottens (konungens) Gemål, och Riks
Drotts ännu bibehållit sig i Svenska Språket. Suobmelats, lånt
af Finnarnas Suomalainen Finne, har ingen elak betydelse bland
Lapparne. Bland de finska Stammarne, som äro af Finnarne
sjelfve kände och namngifne, nemligen Suomalainen, plural.
Suomalaiset, Kärrfolket, eller ett folk, som bor i kärr, myror
[ =myrar, anm. av utg.] och moras; Karjalainen, plural. Kwrialaiset, Boskapsfolket (karelare) ; Kajnulainen plural. Kainulaiset,
det blygsamma folket (Kajaner, Queener) ; Hämhänläiset eller
Hämäläiset (Tavastlänninge), Spindel folket? (monne af hämhä
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Spindel aranea» ; Savolainen, plural. Savolaiset, Savolaxare ; Virolainen, pl. Virolaiset, Estländare; bland alla dessa stammar hafva
Tjuderne och Karelarne varit Lapparnes värsta fiender, så framt
vi icke äfven få lägga dit Perkele, som jag förmodar vara stamfader för Birkarlarne, Lapparnes sista blodsugare; ty lappen hade
icke föreställning om Perkel, förr än han lärde sig känna Birkarlarnes tyranni. Jag har redan förut anmärkt, att Perket icke förekommer i Lapparnes äldsta Sagor. Dessa namn på de Finska
Stammarne har jag här velat nämna, så vidt deraf kan hämtas
någon uplysning för historien, häldst de arbeten, som vi hafva i
Sverrige och Finnland af inhämska Forskare, sällan blifva kända
i det öfriga Europa.
§ 23. Hvad nu först Tjuderne angår, vill jag nämna, att Lapparne icke hafva några speciela minnesmärken efter dem quar,
ehuru Sagorna omtala Lapparnes fejder med dem på flere ställen, hvaraf också Ställena fått sina namn, till ex.: »på något
afstånd norr om Enare kyrka finns till och med än i denna dag
ett högt Berg, T judevaare, efter traditionen så kalladt af den
ordsak, att Sådane Tjudeh fordomdags der skola uppehållit sig
och derifrån bespejat det omkring liggande landet.» Sjögren 1. c.
sid. 7. T jude-kårså (Tjuddalen) finns också i Torneå Lappmark,
med flera andra ställen som fått namn af Tjuderne i andra Lappmarker. Jag kan icke med Sjögren antaga, att Tjuderne, som af
Lapparne omtalas, endast varit Ryska karelare, då Sagorna bestämt göra skilnad mellan T judde och Karjel-T judde, fastän
något specielt minnesmärke efter de förstnämde nu mera icke
finnes quar. Med ordet Karjel-T judde, d. v. s. Karelsk Tjud, vill
Lappen just utmärka skilnaden emellan en vanlig Tjud, som var
bekant före Karelarne, och en Karelsk Tjud, som kom sednare.
Men genom detta talesätt Karelsk Tjud fick också Tjude folket
bemärkelse af fiende, »hostis», såsom Lindahl och öhrling, efter
min tanka, riktigt öfversatt Lappska ordet T judde. Härmed kan
jämföras, hvad P. Ltestadius skrifver i sin Journal 2. sid. 469:
»Tjudeh (som är nominat. plural af Tjudde) är ock ett namn,
sannolikt af urgammal uprinnelse ; men dervid fästes icke såsom
vid namnet Stallo begreppet om ett främmande väsen. Det betyder
nu fiende, men såsom det latinska 'hostis' egentligen var mot-
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satsen mot 'civis', så torde också Tjudeh hafva varit namnet på
ett grannfolk, med hvilket den Lappska Stammen var i fejd, men
dock Stamförvandt.»
Då nu ett Tjude folk verkligen funnits, hvaraf lemningar tilllika med namnet ännu finnes quar i det inre af Ryssland, så är
det mer än sannolikt, att detta Tjudefolk ströfvat ända till den
nu varande Lappmarken; men sedan den Karelska Stammen kom
emellan, så uphörde naturligtvis Tjudernas ströfverier, och Karelernas vidtogo.
§ 24. Om Lapparnes fejder 'med Karelarne har Högström följande, hvarvid dock bör anmärkas, att Författaren här liksom
Lapparne i sednare tider förblandar Karelare med Ryssar. Verkliga Ryssar hafva väl alldrig kommit till Lappmarken, så framt
icke i Carl den 12tes tid ett och annat ströfparti infunnit sig i de
öfre Socknarne af Vesterbotten. Högströms berättelse, hvilken han
fått af Lapparne i Luleå Lappmark, lyder sålunda: »Men angående några deras manliga bedrifter i sednare tider veta de
allmänt i samma Kaitum Lappmark, att omständeligen berätta
om ett fältslag, som deras förfäder skola vågat emot Ryssen
(Karjel), undantagandes det de ej äro i stånd, att nämna tiden
och huru länge det är sedan det skedde. Saken skall hafva hängt
så ihop, att ett Ryskt parti begifvit sig på den norra sidan
oppf öre till Lappmarken. Och vid det de angrepo Lapparne oförvarandes, fingo de i pengar och Rehnar ett ansenligt byte. Gåfvo,
sig fördenskull tid efter annan, att ströfva omkring alla Lappvägar de träffade, betjenande sig vintertiden mest af Skidben
skidor]. Man har vist mig somligstädes jordkulor, dem man
sommartiden gjort i mening att fördölja sig. Och emedan de
befarade en allmän undergång, hafva de i denna Lappmark
mangrannt sammangaddat sig och tagit en gammal man af sitt
folk till hufvud. Den samma har på det sättet anfört dem, att då
de kommo dit, de förmodade fienden skulle komma, betjente han
sig af ett krigspuss, i det han på ett högt berg lät opföra en
ansenlig hop timmerstockar. Derpå lät han väl trampa ned snön
utföre hela berget samt bära vatten derpå, att det blef islupit
opp till öfversta kullen. Sedan lät han uti isen hugga trappsteg
opföre samt göra vägar från alla sidor och kanter dit åt, på det
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fienden skulle hitta igen deras läger, som ock gick efter önskan;
ty då Ryssarne kommo, hade denne stält opp sitt manskap öfverst
på bergsklinten, som syntes till en tämmelig väg på alla sidor.
Men när fienden, såm vågade stiga opp till dem, kom på halfva
berget, släpte desse på en gång åstad sina timmer stockar, hvilka
förkrossade mesta delen, få undantagne, den de sedan med hands
kraft nedergjorde. Men 2ne släpte de med lifvet, den ena med en
arm, den andra med en fot. Desse fingo lof att resa hem och
berätta sitt folk, hvad ändalyckt deras manskap hade fått. Antalet
på de slagne hafva de ej annan räkning uppå, än de berätta, att
man tog de Eldstål man fant hos dem, och trädde på strängen af
sina trädbågar, hvarmed halftredje sträng opfyltes. Men emedan
hvar sträng på desse bogar innehåller gemenligen till längden
en god famn, måste det hafva varit en ansenligt hop. De hafva
vist mig en djup dal på ett vist ställe opföre berget, genom hvilken
de fört opp vattnet; äfven så vissa ställen vid Bergsfoten på
norra sidan, hvarest är bättre gräsväxt än eljest, föregivande, att
de slagnas blod gjort detta stället fruktbärande. Samma berg
kalla de än i dag efter Ryska anförarens namn: Käppo-vare. Det
ligger vid pass 4ra mil norr om Gellevare.» Högstr. Cap. 2, § 21.
§ 25. Uti samma Luleå Lappmark, icke långt från Pewrajaur
Nybygge finns äfven en Kar jel kårså, d. v. s. Karelska Dalen,
hvarest, enligt sagorna, ett dylikt krigspuss blifvit föröfvadt af
Lapparne och en stor hop karelare blifvit nedergrafne under ett
ras af stockar och stenar, som Lapparne släpt ner från Bergsklinten. Som äfven der ännu i sednare tider blifvit fundne icke
allenast menniskoben, utan äfven Eldstål och pilar, så kan man
väl icke böra tvifla på, att sagan eger sin tillförlitliga grund.
Dylika nederlag omtalas nästan i alla Lappmarker. Så till exempel
har P. Lsestadius i sin Journal 2. sid. 482 intagit följande berättelse.
»Många orters namn med dervid fästade sagor vittna om Karelernas fiendtliga ströfverier i dessa trakter. Bland de sista af
denna art måtte det vara, som en Lappman i Arjeplog, vid namn
Anders Nilsson Ruonga, för mig berättat. Han förtäljde nemEgen en gång, då vi voro i ressällskap och en quäll uppehöllo oss
i en kåta vid Barthurte, att på ett ställe, beläget icke långt der-
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ifrån, ett slag hade stått emellan Lappar och Karjelah. Det hade
gått till på det sättet, att en Lapphustru sent en quäll skulle bada
sitt barn och hade till den ändan vatten uti en kittel framför sig.
Men när hon skulle sätta dit barnet, blef hon med förskräckelse
varse i kitteln bilden af en mans hufvud, med hatt uppå. Den
försvann väl i hast, men som hon ännu handfallen och förskräckt
tittade i kitteln, visade sig samma syn åter. Då märkte hon, att
det var en man, som ifrån kåtans öpning tittade in, och att det
var hans bild, som vattnet återspeglade. Helt tyst väckte hon sin
man och gaf det honom tillkänna. Han tog genast sin båge, spände
den och lade pilen till. Som nu mannen åter tittade fram, sköt han
pilen mitt i pannan på honom, Hvarefter han hördes ramla ner
utför kåtan på marken. Han vågade dock icke gå ut och se efter,
af fruktan, att der voro flera der ute. Om morgonen fanns han
ligga död på marken. Lappen förstod, att denne, såsom saken
verkeligen förehöll sig, var en utsänd spejare, och att den öfriga
hopen af fiender vore i trakten. Man samlade sig således, räckte
spåren och öfverraskade Karelerna, der de lågo vid sina Eldar.
Der blefvo de samtliga nedgjorda, och af det tagna bytet skall
ännu något vara i behåll, nemligen ett slags kittlar, som kallas
Karjela Skalo. En sådan har jag sett: den är, såsom jag kan
tycka, af messing, och Lapparne säga, att dessa karjela-skalo
aldrig erga. Det finnes blott få i behåll, och dessa ändå [enda?]
försedda med ny botten, emedan de gamla bottnarne blifvit utnötta.»
§ 26. »En annan saga om Karjelah är, att en skara af dem
kommit, och ärnat sig till Norrige. De hade fått tag uti en Lapp,
som de tvungit att lotsa sig. Han hade sagt dem, att nedgången
vore mycket svår (såsom det i allmänhet verkeligen är, emedan
Kölen åt Norrska sidan stupar ner mycket tvärt, då den deremot
åt den Svenska långsamt och med många utskjutande grenar
sänker sig ner åt slät landet), de borde derföre följa honom i hamn
och i häl. Lappen rände förut och bar ett bloss, ty det var mörkt
om aftonen. Som han nu kom skjutsande utför en tvärbrant,
hejdade han, som kände förhållandet, sin fart och kastade blosset
utför branten. Karjelah höllo efter i full fart och störtade utför
branten, der de alla blefvo förkrossade. — — Lappen hade vikit
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åt sidan. Följande dagen begaf han sig ner och, stolt öfver •sin
bragd, sköt han en pil i väggen i den första stuga der han trädde
in. Detta uptogs illa såsom ett fiendtligt tekn, och man ville taga
fatt på mannen. Men han bad dem följa sig och se hvad han hade
gjort, så skulle de snart göra annat, än behandla honom illa:
och blef han, sedan saken sålunda blifvit utredd, mycket väl
hållen.» Petr. Ltestadius Journal 2. delen, sid. 483.
§ 27. Uti Norrska Tidskriften Budsticken, 5te årgångl, sidan
7,84, anför Rosenvinge en berättelse af Norrmän i Saltens fögderi.
Enligt denna saga skall en Lapp hafva losat [lotsat] 150 svenskar
ner till Tysfjord i Fredrik den 3djes tid och narrat dem ner öfver
en prwcipis, hvarest de alla omkommit. Prosten Deinböll anmärker
i Noten, att i »Ny samling af det Kongl. Norrske Videnskabs
Sällskabs skrifter, 1. Bandet, sid. 503» förmenas denna händelse
hafva tilldragit sig vid Solovig, som är den öfversta gården i
Skjterstads Prestegäll, hvarest ett fjell »Quwnflovet» skall hafva
fått sitt namn af denna händelse. Ett dylikt rykte har Prosten
Deinböll hört berättas i Finmarken, hvarest scenen förflyttas till
det branta »Slagneesfjeld», som omgifver Kjellvig. Några Ryssar,
hvilka på »lloningsvog» på Magerön reste öfver fjellet för att
plundra i Kjellvig, skulle af en Lapp, som de tvungit till vägvisare i nattens mörker, blifvit lockade ner i afgrunden. Deinböll
och Rosenvinge. — — Man finner af dessa berättelser, att Sagorna förblanda måhända olika händelser. Namnet »Q awnflovet»
antyder, att de störtade fienderne varit af Finska Stammarne,
och att den händelse, som der passerat, är grunden till Lapparnes berättelser i Piteå och Luleå Lappmarker.
Samma händelse berättas äfven i Torneå Lappmark men med
någon liten förändring. Det skall hafva varit en rik Lapp, som
hade svett af håret på sin renar, så att Karelarne icke brydde sig
om dem, emedan Renarne, sedan håret var afsvett eller afbrändt,
sågo ut magra och fula. Den samma Lappen tvungo Karelarne att
lotsa dem öfver till Norrige. De körde allesammans med renar, och
Lappen körde främst med ett stickbloss, hvilket han kastade ner
öfver branten och vek sjelf åt sidan.
Jfr sid. 10 och 75 (utg.).
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Anm. av utg.: Skjerstad vid Skjerstadsfjord, Hålogaland, Norge. Kjelvik,
ort på Mageröy, Norge. Honningsvåg, fiskeläge på Mageröy, Norge.

En annan berättelse om Karelarne har jag från • Torneå
Lappmark. Det skall hafva varit en stor svärm Karelare, som
hade lägrat sig i en dal i Torneå Lappmark. Desse Karelare hade
en anförare, som var öfver hela kroppen beklädd med koppar.
En Lapp, som var mycket snäll skytt, hade smugit sig helt nära
Karelarnes läger. Karelaranföraren var så styf af sin koppar klädsel, att han icke kunde äta sjelf, utan måste matas af en betjent.
Under måltiden sköt Lappen med en pil mot anföraren och träffade Gaffel skaftet, just då betjenten höll på att stoppa mat i
mun på anföraren. Af pilens fart for Gaffeln i halsen på anföraren, som genast dog. Men Karelarne, som icke sågo pilen,
dödade först betjenten, vilken de trodde vara vållande till anförarens död, och sedan började de slåss sinsemellan, då den ena
efter den andra föll af de pilar, som Lappen sköt i nattens
mörker.
Ett annat ströfparti af Karelare hade kommit opp till
Torneå Lappmark om sommaren. De hade äfven fått tag i en
lapp, hvilken de tvungo att lotsa sig till andra Lappar. Under
vägen hade de rott med flera båtar och farit i land på en holme,
hvarest de ärnade hvila sig. Två af dem skulle vaka och hålla
vakt, medan de öfriga sofvo. Men till slut somnade vaktkarlarne
sjelfva. Då passade Lappen på tillfället. Han sköt ut alla båtar
ifrån stranden och hoppade sjelf i den sista. Sedan Lappen sålunda försatt sin Person i säkerhet, ropade han till Karelarne och
bad dem stiga opp. När Desse förmärkte, att de voro lemnade på
holmen, började de ropa till Lappen, som rodde på sjön: »Laurokainen, Laurokainen Förbarma dig öfver oss !» Men Laurokainen var nog hårdhjertad, han visade ingen misskundsamhet
med Karelarne. Då började somliga simma, för att komma till fast
land; men Lappen klubbade ihjäl dem, som gåfvo sig ut på djupet.
De öfriga höll han vakt om, att ingen skulle slippa bort ifrån
holmen. Och som de icke hade någon mat på holmen, så förgingos
de af hunger. Somliga hade lefvat till 9de dygnet, men en quinna,
som de hade med sig hade lefvat till 10de dygnet. Om detta skett
på Jerisjärwi eller på något annat träsk, är icke så noga bekant.
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Men den mängd af menniskoben, som finnes på en holme i Jerisjärwi nära Muonioniska, kunde gifva anledning till den förmodan,
att Karelarne svultit ihjäl på denna holme.
»Om Karelarenas ströfverier vittna, som sagdt är, många
både Sagor och orters namn. De måtte hafva varit ytterst svåra
och förödande men tyckas, att sluta af det bestämda och Historiska i alltsammans, icke sträcka sig allt för långt in i forntiden,
då de säkert antagit Stallo historiernas diktgestalter. Man igenfinner också deras tid bestämt af det i Professor Geijers Svenska
Folkets Historia införda Thorolfs och Faravids tåg emot Karelerna, hvilken berättelse, såsom här spridande ett förträffeligt
ljus, jag ej kan afhålla mig att recitera.»
»Af Thorolf, Harald Hårfagers Syssloman öfver Finnskatten,
begärde (omkring 877 e. Chr.) Faravid, Qufenernas Konung, genom sändebud hjelp emot Karelerna, som hade härjat hans Land,
och erhöll den mot löfte, att Thorolf skulle hafva lika stor del i
bytet som Konungen. Men det var lag hos Qufenerna, att Konungen skulle hafva 3dje delen af bytet och dessutom byte, så
mycket bäfver, Sobel och Gråskinn, som han ville undantaga.
Thorolf drog öster i Quienland: han hade 100, Konungen 300 man.
De tågade gemensamt till öfra Finnmarken; träffade och slogo
Karelerna på fjellen och vunno ett ganska rikt byte. Derpå återvände Thorolf till QuEenland, gick öfver Kölen och kom in i
Norrige vid Vefsen i Halogaland.»
»Det är således säkert, att Karelerne redan i 9de Århundradet
plägade ströfva in åt Lappmarken. Det kan ock tagas för gifvet,
att de både derförut och derefter gjort det, ända till dess de vid
slutet af 13de Århundradet blefvo kufvade af Svenskarnes vapen.»
Petr. Liestadii Journal, 2. del. sid. 487.
Följande af Prosten Rode anteknade historia om Ryssarnes ströfverier i Finnmarken höra äfven till fablerne och kan
derf öre bifogas på detta ställe.
»Honningsvaags kyrka, som förmodligen har stått på en liten ö,
hvilken ännu bär namn af Kyrkholmen, skall vara ödelagd af
Ryssarne, förmodligen i det 16. århundrade.»
»Sagan, som icke angifver tiden, berättar, att der just hölls
Gudstjenst, och då Ryssarnes skepp syntes på Hafvet, började
11 — 599028 Grundström

162

L. L. L.ZESTADIIIS

presten strax att hålla likpredikan öfver sig sjelf och öfver hela
Församlingen. Der voro samma dag 7 brudpar i kyrkan, men
endast en af Brudgummarne räddade sig öfver till fasta landet
samt medförde underrättelse om kyrkan, och de öfrigas undergång.
Enligt en annan Saga var samma Öde bestämdt åt Kjellviigs
kyrka, men då man blef de Ryska skeppen varse, skref Presten
3 gånger efter hvarandra några ord på en pappers lapp, hvilken
han kastade ut i sjön. Då detta var gjordt 3dje gången, upkom
en Storm från Vestan, som kastade skeppen tillbaka på den branta
klippstranden innanför Sverholt, hvarest manskapet kastades opp
i ett hål i fjellet, hvilket ännu kallas Rysshällar [hällan ?], hvarifrån de ingenstädes kunde komma. De dogo slutligen af hunger.
Man har i Finnmarken många Sagor om dylika plundringar af
Ryssarne, hvilka troligen ega någon Grund. Det är mycket möjligt, att flere kyrkor af dem blifvit röfvade och ödelagde. Dessa
infall skedde i synnerhet i 14de och 15de Århundradet, men synas
hafva fortfarit ända in i det 18de Århundradet. Åtminstone förtälja ännu lefvande menniskor, att deras föräldrar öfverlefvat
sådane tilldragelser.» Rodes Statistik öfver Finnmarken, sid. 204.
Anm. av utg.: Svaerholt, halvö, Hålogaland, Norge. Rode, se anm. sid. 150.
§ 32. »v. Westen skrifver i ett bref till Colleg. af den 9de
Oktober 1717, att Hasvigs kyrka då hade blifvit plundrad af
Ryska Röfvare, hvilka äfven hade gjort skada på annat folks gods,
afbränt Torneå, samt ödelagt många ställen i Lappmarken ända
till Koutokeino.» Rode 1. c. Författaren anför sluteligen, att »våra
egna Ryssar Nordlands farare torde hafva varit Ryssarne behjelplige i dessa plundringar, och detta varit en lemning af
Norrmännens fordna Röfvartåg till Finnmarken. Huru dermed
än må vara, så är det vist att veritabla Ryssar i Carl den 12tes tid
plundrade öfver allt i Sverrige, och att de äfven sträckt sina
ströftåg ända till Lappmarken, hvarföre de äfven ärft Karelarnes
namn bland Lapparne ; ty nu för tiden kallas Ryssen på Lappska:
Karelare (Karjel). Man har ännu quar en berättelse om ett
ströfparti, som hade trängt sig opp efter Kalix Elf, hvarest de
hade tvungit en Fors styrman att styra utför forsarne i Kalix
Elf. Denne hade vid ett stort fall, som kallas Jockfallet i Öfver-
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kalix, hoppat ur båten på en sten strax ofvanför fallet, samt
i detsamma tagit af sig mössan, tackat dem för godt sällskap,
samt önskat dem lycksam Resa till Evigheten. I det samma störtade båten utför fallet och sönder splittrades i Spillror jämte
Passagerarne. Uti det Nämda Jockfallet i Öfverkalix har man
ifrån gammalt anbragt en lår emellan klippan och vattenmassan;
under sitt bemödande att hoppa opp för fallet faller hafs laxen
ner i låren till fiskarenas stora förnöjelse. Men i sednare tider
hafva de, som bo ofvanför fallet, väckt en process om tillåtelse att
få spränga ut klippan, på det att Laxen må slippa opp för fallet,
till deras nytta, som bo ofvanför.
Anm. av utg.: Hasvik på Söröen, Hålogaland, Norge.

§ 33. Det är besynnerligt nog, att Lapparne icke hafva några
flera berättelser om Birkarlarne, hvilka historien afmålar såsom
Lapparnes värsta Tyranner. Det torde förmodligen härröra deraf,
att Lapparnes underkufvande af Birkarlarne gått så småningom
och oförmärkt, att folket icke kunnat fästa någon särskild Epoch
i minnet. I Torneå Lappmark, hvarest Birkarlarnes välde synes
hafva varat längst, finnes endast några dunkla sägner, som häntyda på dessa Tyranner. De kallas i dessa sagor: Väärät Duomarit, d. v. s. Orättfärdiga Domare. De berättas hafva pressat ut
af Allmogen de dyrbaraste Räf och utterskinn, som fångades.
Den första Åbo i Enontekis Sokn lär hafva kommit nerifrån Pello
och hafva bosatt sig i Kuttainen 2 mil nedanför Nuvarande
Karesuando kyrka. Han var Finne och kallas i Sagorna Kuttas
Gubben eller Kuttas rauka. När de Orättfärdige Domarena hade
frågat efter hans dyrskinn, hade Gubben svarat: »Jag har endast
fångat rypor i år.» Samma Kuttas rocka tvistade med den första
Åbo i Karesuando Kyrkoby om en Äng, som kallas Alasaari. Då
berättas de orättfärdige Domarena hafva gifvit ett så lydande
Utslag: »Om Kuttas kommer till Alasaari för att slå hö, så skola
båda benen honom afhuggas.» Det kan man säga var en radikal cur
för åverkan. Samme Kuttas rauka berättas hafva varit en Trollkarl,
men Lapparne voro ändå värre Trollkarlar. När Kuttas Gubben
skulle styra utför en strid fors, som kallas »Kuttaisen kurkio»,
hade Lapparne trollat så, att Kuttas Gubben fastnade midt i
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forsen och slapp hvarken fram eller tillbaks. Men slutligen hade
han likväl sjelf trollat sig lös derifrån.
Sagorna berätta vidare, att Lapparne, ledsne vid Birkarlarnes Tyranni, hade skickat en deputerad till Hofvet i Stockholm för att anföra klagomål öfver Birkarlarne. Den deputerade var
en Lapp vid namn Labba. När denne Lapp kom till Torneå, ville
Birkarlarne icke släppa honom fram. Men en bland dem hade de
öfriga ovetande tagit Lappen på sitt fartyg, så att Lappen kom
riktigt fram till Stockholm. Der hade han passat på ett tillfälle,
då Kungen höll på slå boll. Det var förmodligen Tornerspel.
När Kungen sprang efter bollen, sprang Lappen fram och framräckte en suplik, hvilken togs emot af Konungen, och sedan den
tiden, heter det i Sagan, försvunno de Orättfärdige Domarena.
Uti denna saga känner man igen Carl den 98 tidehvarf ; och
Konungen, som slog boll, var utan tvifvel Gustaf Adolph. Ibland
de namn, som upräknas i Carl den 91es Protectorial af den 14de
Juni 1602, förekommer icke Enontekis, och det är derföre troligt,
att Labba icke varit med i den Lappska deputation, som utverkade
förenämde Plakat emot Birkarlarne, utan har denna Labba på
eget bevåg vågat framföra Lapparnes klagomål emot de blodsugande Birkarlarne, hvilka alltför väl kände Carl den 9des
stränghet, för att vidare våga förfördela Lapparne.
Sagorna om Birkarlarnes framfart i Piteå Lappmark äro
allt för märkvärdige, för att här kunna med stillatigande förbigås.
De finnas intagne i Yre delen af Petr. LEestadii Journal, sid. 497
och följande. Jag intager här endast det, som hör till Sagan,
emedan det, som tillhör Historien, icke hörer till detta arbetets
plan.
»I Piteå Lappmark finnas 2ne kyrkoställen, som efter all anledning hafva sin uprinnelse från Medeltiden, nemligen Kasker
och Avaviken. Kyrkostället vid Kasker känna endast Sagorna:
ingen Skriftställare vet om Kasker Kyrkan ett enda ord. Emellertid quarstår namnet Kyrkoviken och gifver vigt åt Sagorna.
Kasker Kyrkan har blifvit med flit uppbränd och det derinne
församlade folket innebrända.»
»Jag har frågat, om man viste, hvilken som gjort det och för
hvad orsak, och jag har derpå fått till svar, att det varit Sven-
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skarne, som på detta sättet ville straffa Lapparnes oläraktighet,
eller åtminstone deraf togo sig förevändning. Detta är icke orimligt: man ihågkomme Spaniorernas framfart mot infödingarna i
America: såsom Kättare och Gudlösa måste Mexicos och Perus
Regenter lefvande brännas. Lägg nu härtill Birkarlarnes plundringslystnad, som ingick i saken, ty här var nu ock marknad, och
man kom i besittning af Lapparnes medförda Renar och Gods,
om man dräpte dem. En Prest hade ock varit med, och denne skall
hafva velat varna Lapparne men icke haft tillfälle; dock hade han
föregående dagen, då han meddelade Sakramentet, i stället för
de vanliga orden sagt: 'Måron pränna; måron pränna.' (så låter
citationen i Lapparnes mun; men det skall betyda:) i morgon
bränna eller brinna. Dagen derpå antändes kyrkan, då Lapparne
voro församlade för Gudstjensten, och blefvo de alla innebrända,
utom två, hvilka jag ej erinrar mig säkert, antingen de haft
några misstankar och derföre afhållit sig från Kyrkan eller ock
vid första tumultet räddat sig genom fenstret. Men andra, som
sökte rädda sig, blefvo nedhuggna.»
§ 36. »De räddade skyndade hem och begåfvo sig, väl utrustade
med pilar och bågar, de återvändande marknadsfararena i förväg,
och ställde sig i försåt vid 'Fasta-puolta', en backe öster om Arvidsjaur. Om de varit blott på tu man hand, eller haft flera med
sig, har jag icke kunnat få utredt. Det sistnämda är sannolikast,
ehuru blott de båda omtalas. Men de voro väl blott anförare, och
de öfriga, sedan de flesta husfäderna blifvit genom mordbranden
utrotade, voro obetydliga Personer. Vid Fasta-puolta gick det nu
så till, att marknadsfararena kommo med buller och bång körande,
den ena efter den andra; och man körde utför backen i fullt fläng,
som vanligt är, när man kör med Ren; ty om han ej håller undan
så mycket han är god för, så kommer Attjian (Lapparnes släde)
och stöter honom i bakbenen. Den första träffades af en pil och
stjelpte omkull med Attjian men släpades i alla fall i full fart
utför, hvilket äfven eljest ofta händer. Deråt skrattade de andra,
som icke märkte orsaken; men det gick på samma sätt med dem,
den ena efter den andra. Sist i raden kom Presten, och han blef
lefvande gripen. Man förebrådde honom hans trolöshet, och man
ämnade döda äfven honom, men det der 'Måron pränna, Måron
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pränna' räddade honom, ty han föreställde dem, att han dermed
velat varna dem, fast de ej hade förstått det, och han hade ej haft
tillfälle att på annat sätt gifva dem faran tillkänna. Han fick
således fara i frid.»
»Ett krigs tillstånd inträdde nu mellan Lapparne och
Svenskarne eller ortens Birkarlar. Under detta upkomna krig
har efter all anledning slaget eller affairen vid Rikkerekaise
inträffat, ty somliga mina Sagesmän hafva bestämt upgifvit det.
Just här skall efter Piteå Lappmarks Sagor händelsen med Timmerhopen hafva inträffat, som Gellevare Lapparne för Högström
upgifvit vara inträffad i en affär med Karelarne derstädes. Båda
delarne kunna vara sanna, ty ryktet af den förra händelsen, som
till tiden måste vara äldre, var säkert spridd äfven hit, och man
hade allt skäl att försöka ett dylikt krigsputs en gång till. Att ett
slag ägt rum vid Rikkere kaise är utom all tvifvel, ty man har
der äfven i en sednare tid funnit Eldstål, och har min Far i sin
Barndom sett ett sådant. Det vigtigaste fyndet vid Rikkere kaise
är dock en Krona, som på 1640 talet blef af 2ne Brukskarlar från
Nasafjell funnen och skänkt till Arjeplogs kyrka, såsom det i en
Kyrko-Räkenskaps-Bok från denna tiden finnes anteknadt. Denna
Krona hänger nu i vestra korset af Kyrkan såsom ljus krona, ty
man har slagit in i den några ljusarmar af Jern, ett högst uselt
och kluddigt verk. Men sjelfva Kronan är temmeligen väl gjord.
Den är af messing och har åtminstone varit förgyld och är försedd med en myckenhet löfvärk. De upstående flikarne äro, så
vidt jag nu kan påminna mig, 12. Jag har försökt den på hufvudet, och den har passat mig fullkomligt, alldeles som en mössa
gjord åt mig, hvaraf jag kan sluta, att den som burit den, varit
just jemt lika tjockhufvad som jag.»
Anm. av utg.: Namnet Rikkerekaise avser fjället Räker (Riehker), se
kartbl. 26 Lövmokk, är 1893. Den ovan nämnda kronan är en för tiden
typisk brudkrona; se Svenska Turistföreningens årsskrift 1950, sid. 210.

»Men hvilken kan det väl hafva varit, som bar den?
Helt säkert den, som efter Zieglers och Olai Magni upgift — —
båda lefde i början af 1500 talet — — skulle med sin röda drägt
agera Lappkung. Kronan vågade man väl icke visa sig uti annor-
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städes än i Lappmarken. Att en sådan klenod icke genast blef
anammad och att Eldstål ännu i sednare tider blifvit fundna, ger
en ny styrka åt sagan om timmerhopen. Hade man med vapenstyrka nedhuggit fienden, så hade man också utom all tvifvel
tagit vara på allt bytet. Men när det skedde genom ett ras, kunde
åtskilligt blifva derunder så begrafvit, att man ej fann det. Denna
Saga har med ett ord så många inre criterier af sanning, att man
icke kan taga den annorlunda än som en historisk berättelse, och
visar detta, att den icke hörer till mycket aflägsna tider. Jag har
också hört den af många olika Sagesmän, och blott med obetydliga
variationer. Den ena berättar någon liten omständighet mera, än
den andra. En synnerlig vigtig omständighet är den, som Anders
Nilsson Ruonga viste berätta, nemligen att Presten, då han meddelade Saeramentet, och sade: 'Måron pränna, måron pränna ', meddelade endast brödet, hvilket Sagesmannen tycker vara besynnerligt, och undrar, hvad derunder kunde ligga förborgadt. Häraf
kan hvar och en finna, att vi äro i ehatolska tiden, och sagan har
af denna lilla omständighet icke ringa bevis för sin äkthet. Denne
Anders Nilsson Ruonga är såsom Caput i äldsta grenen af den
gamla slägten Tjonk, och innehafvare af dess gamla traditioner,
likasom af ett gammalt Jerf-jern (Sax att fånga Vielfrasar uti),
hvilket gått i arf hos slägten och tros vara en par hundrade
år gammalt.» Detta af Petr. LEestadius på anförda ställe.
§ 39. I anledning af föreskrefne historia om mordbranden i
kyrkan, hände sig 1825, att Lapparne i Arjeplog hade blifvit så
uppskrämda af några Speculanter i Ranfjorden [i Norge], att
de knapt tordes infinna sig i kyrkan om Andersmesso Böndagen.
Man hade inbillat dem, att alla Lappar skulle förgöras på Svenska
sidan; och dessa, uppskrämde af de gamla Sagorne, inbillade sig,
att en ny mordbrand skulle företagas i Arjeplogs kyrka. Det var
till och med en Lapp vid namn Skåble, som frågade då varande
Curam Pastoris gerens [vice pastor] Herr Conrad Grönlund, hvar
det hålet i kyrkan vore, genom hvilket Presten skulle krypa ut,
när kyrkan blefve antänd. Förmodligen har man föreställt sig,
att Presten hade något hemligt hål, hvarigenom han kröp ut,
när kyrkan i Kasker brann. Ryktet om denna Lapparnes oppskrämda inbillning år 1825 föranlät Regeringen att genom en
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skrifvelse lugna sinnena. Men sjelfva Uphofsmannen till en så.
nedrig lögn kunde icke ertappas. Det var förmodligen någon
Speculant på Norrska sidan, som ville profitera af Lapparnes
öfvervintrande på den sidan, som hade inbillat dem sådane galenskaper. I allmänhet äro Lapparne ännu mycket rädde och misstänksamma för alla främmande Nationer, hvilket härrör af de
många Sagorna om det förtryck deras Stam haft att uthärda af
Tjuder, Kareler och Birkarlar. Om de på fjellen få se resande
utan Lappsk följeslagare, så fly de på långt håll, liksom de voro
piskade. Den av Sagorna oppskrämda inbillningen eller föreställningen om tillvaron af verkliga fiender har stundom vållat, att en
och annan ensammen fjellvandrare blifvit skjuten af Lapparne.
Men detta härrör icke af hat eller lömskhet, såsom en del Författare förestält sig, utan det härrör af den uppskrämda inbillningen, i anledning hvaraf de föreställa sig, att alla, som träffas
på fjellen utan lots, äro röfvare och förrymda illgerningsmän.
(Anmärkn. av L.:) Helt nära Enontekis finns en Udde vid namn Sotaniemi,
hvarest enligt Sagorna ett slag skall hafva stått emellan Lappar och deras
fiender, hvilkas namn Sagan icke vet upgifva. Det är icke otroligt, att det
varit sädane röfvare, hvilka icke hört hvarken till Tjudiska eller Karelska
stammen.
Anm. av utg.: Conrad Grönlund var född 1794, död 1882, prost och
kyrkoherde i Äsele.

§ 40. Till Sagorna kan äfven den berättelse hänföras, som finnes anförd af Scheffer om Lapparnes underkufvande af Birkarktrne. »Enligt ett manuskript af en viss Johannes Burieus anför
Schefferus, att Konung Magnus Ladulås, efter han icke kunde
vinna dem under Sverriges Krona, böd dem, som ville våga, och
komma dem under Kronan, så ville han gifva dem hina i händer
till egendom.»
»Härpå skola då Birkarlarna, innevånarne i Birkala socken i
Finnland, hafva gripit saken an, begifvit sig till dem, och dagtingat på någon viss tid men, derunder oförvarandes öfverfallit
dem, slagit många ihjäl, och vunnit dem allt till norra och vestra
Sjön.»
»Ur samma källa anför Scheffer också en berättelse af Andreas
(Canuti ?), Pastor i Piteå, att detta skulle hafva gått så till, att
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en Birkarl gått Lapparne i förväg, när de skulle återvända från
Birkala, och låtit sin Hustru gräfva ner sig i snön på ett Ställe,
der Lapparna nödvändigt skulle komma att passera öfver honom.
Som de nu kommo om nattetid och rännde öfver honom, förnam
han derigenom, huru många de voro, nemligen 15, och hade han
sedan upstigit, och åter rännt dem i förväg, samt nedhuggit den
ena efter den andra, då de alla rännde i en rad, och de efterföljande icke sågo, hvad som passerade med de föregående. Endast
den siste hade blifvit det varse, och Birkarlen hade först efter
en svår strid med sin Hustrus tillhjelp lyckats att besegra honom.
Sedan nu dessa blifvit undanröjda, som hade varit de förnämsta
och mägtigaste bland Lapparne, så hade de öfriga utan svårighet
underkastat sig.» Petr. Lrestadius efter Scheffer.
Om denna historia äger någon grund, så rörer den förmodligen
något viss trakt af Lappmarken. Men icke kunde hela Lappmarken underkufvas af en Birkarl, utan Lapparnes underkufvande har väl skett småningom genom list, då Birkarlarne, eller
de som först började hafva Bytes handel med Lapparne, narrade
åt sig Lapparnes varor och togo en del varor, som till ex. de bästa
dyrskinn för intet, under föregifvande att det var skatt åt Konungen.
Anmärkt: Så långt har Författaren hunnit i November 1844, och derest
icke Kyrkoherden Fellmans manuskript varit att förvänta, skulle Jag hafva
af slutat arbetet här och afskickat det samma.
LEestadius.
Anm. av utg.: Med namnet Johannes BurEeus avses Johannes TomEe
Bureus riksarkivarie, riksantikvarie m. m., f. 1568, d. 1652. Namnet Andreas
(Canuti/) avser Andreas Nicolai, kyrkoh. i Piteå landsförsamling åren
1566-1600. Var av birkarlsläkt och stor renägare.
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I maj 1845 fick LEestadius del av kyrkoherde Jakob Fellmans i
Utsjoki manuskript i lapska mytologien, varav han här infört en
del som tillägg. Detta tillägg omfattar 67 sidor och är försett
med åtskilliga kompletterande uppgifter av LEestadius. Då emellertid ovan nämnda del av Fellmans arbete, som bär titeln: Ur
Lappsk Mytologi och Lappländsk Sägen, av hans son Isak Fellman utgivits, med Lfestadius' randanmärkningar som noter, i
samlingsverket Anteckningar under min vistelse i Lappmarken
af Jakob Fellman, Helsingfors 1906, har det icke ansetts nödvändigt att utge Lantadius »Tillägg», varför det här utelämnats.
Utgivaren.

Sakregister
Aija, farfar; också benämning på åskan I: §§ 36, 37
Aijek, benämning på åskan I: §§ 36, 37, 38
Ailekis olmak, »helgdagsmännen», till vilkas ära lördagen och söndagen
helighålles I: §§ 1-22
Aimo I: § 3
Alasaari (Karesuando), äng varom tvistats IV: § 33
Alpe, en saiwo-fågel I: §§ 76, 77
Andar, se a. under delirium tremens, III: § 17
Andar, Svedenborg såg a. III: § 7
Anden, en idé, en gnista af Logos etc. III: § 16
§§ 1, 16
Andevärlden
Aphrodisiaca III: § 19
Arktisk hysteri hos lappar III: § 9
Arv; Saiwo gick i arv, köptes och såldes I: § 74
Askovis IV: §§ 6, 9, 10, 11, 19
Askovis narrar Stallo att fly från hus och hem IV: § 11
Askovis narrar (lurar) Stallo IV: § 9
Askovis prövar Staallos styrka IV: § 10
Atjekatsch I: §§ 36, 37; A. jubma Åskan bullrar I: § 41
Attje-gadse, benämning på åskguden I: §§ 33-35
Auros II: §§ 53-71
Avaviken (Arvidsjaur, Lappl.) : Sägen om att lappar, utom två, innebränts
i kyrka IV: § 35
Baran I: § 108
Barnsnöd: Vitterkvinna hjälpt I: § 102
Beive (solen) I: §§ 1-22
Bergtagen: 8 år gammalt barn I: § 97, 98; bergtagen bör ej taga emot vad
som bjudes I: § 103
Bieg-Olmai, »vädermannen», »väderhjelten» I: § 48
Biegs Galles, »vädermannen», »väderhjelten» som vistas i Futinos-aimo I:
§ 48
Birkarlar IV: §§ 22, 33, 34, 35, 37,40
Bisättning av lik på holme I: § 100
Bjegs-Olmai = Biegs Galles I: § 48
Bjäran I: § 108
Björns inringning: anvisning på källor II: §§ 53-71
»Blåkulla båt» I: §§ 55-70; II: §§ 6-7
Boning (lappens) II: § 1, 2, 3
Bortbyting, se målsotis
Boskapssjuka : flytta från platsen II: § 51
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Brant: narras utför och förgöres IV: §§ 25, 26, 27
Brudnehark, en saiwo-fågel I: § 76, 77
Bäran I: § 108
Bärardynga I: § 108
»Bäraren» (qvuoddalvis) förebådar en människas död I: § 79, 80
Bärsärk IV: §§ 6, 14
Bäver fångas med nät IV: § 16
Böld: läsning och spottning II: § 52
Den magiska förrättningen III: § 11
Den onde fader till åskguden I: § 39: skapat hästen och vargen II: § 51
Dielle III: § 23
Dirri
§ 23
Draugen I: § 109; III: § 28
Drömmen III: §§ 16, 17
Dunder Guden: Den skygge lappen söker skydd under en björk I: § 40
Dvala, trollkarlens III: §§ 11, 13, 14, 15, 16, 17; »ett verkligt upphörande av
de yttre sinnenas bruk» III: § 15; »andningen upphört, ligger som död»
ib.; nåider aktas för flugor, mygg etc., närv. assistenter sjunga III: § 18
Dyrskirm tas ut av allmogen IV: § 33
Dåning spålappens: »ett momentant försättande utom tid och rum» III:
§ 14; »blir som en död, svartblå i synen» § 14
Dårfåglar I: § 78
Dödsriket, de dödas värld, se Fudnos-aimo, Jabma-aimo, Jabmi-aimo,
Mamaia, Mubben aimo, Rota-aimo, Saiwo-aimo, Sarakka-aimo, Tjappes aimo, Tuonan ilme, Tuonela
Dörakäringa, quinlig Janus, I: 1-23
»Döva» ormar och getingar I: § 84; III: § 31
Elden: leka med e. — — — renkalvarna blinda II: § 51; mjölk i elden —
— — renkorna ont i juvren II: § 51
Engelska sjukan III: § 8
»Evas gömda barn» I: § 103
Faravid, kvänernas konung, mot karelerna IV: § 30
Fasta före den magiska förrättningen III: § 12
Fasta-puolta (backe öster om Arvidsjaur Lappl.): Lappar hämnas för kyrkobranden vid Kasker IV: 36
Fietnaalegonum, en saiwo-fågel I: §§ 76, 77
Finnar större mästare i signeri än lappar III: § 31
Fiske i Saiwo-sjöar I: §§ 85, 86, 87
Frimurarna »slaktar och saltar in barn till mat åt hundturken» IV: § 2
Främlingar äro lapparna rädda för och misstänksamma mot IV: § 39
Fudno, den onde, fan = Mubben Olmai I: §§ 1-22
Fudnos-aimo, »Fans verld» eller »Helvetet» I: § 48
Fulslag I: § 101
Förgörelse: trollkarl »förgör» en bonde o. därefter sig själv III: § 3
Förhäxning I: § 105
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Försvärjelse till djävulen III: § 31
Förtrolla bössa kan vargen II: § 51
Förvandling till djur I: § 105
Förvända synen på folk III: § 32
Gassa, en saiwo-fågel I: §§ 76, 77
Galvaja IV: § 17
Gan III: §§ 25, 26
Gierkits, en saiwo-fågel I: §§ 76, 77
Giftermål mellan lapparnas söner och döttrar och stalos IV: § 6
Giss, en saiwo-fågel I: §§ 76, 77
Gissen-Olmai, enl. K. B. Wiklund Jisenolmai, »Rimfrostmannen», (se
Reuterskiöld, Källskrifter) I: § 48
Gjase-almai, se Tjatse-Olmai
Guarms = Saiwo-Guolle
Gudabeläten II: §§ 6-7
Gåsen, dårfågel I: § 80
Göken, lycko- och olycksfågel, dårfågel I: § 80
Habik, en saiwo-fågel I: §§ 76, 77
Halsfluss: enda el. äldsta dotterns el. sonens skohö II: § 58
Hamnvarg, med bälte och tobakspung under skinnet I: § 105
Hasviks kyrka plundrad av ryska rövare IV: § 32
Helig, se passe med sammansättningar
»Herr Pehr» (Normus Fjellström) slog ihjäl en lapp; renen »gjorde stopp»,
drog ej liket III: § 29
Hiisis båt II: §§ 6-7
Hocus pocus, »litet h. p.»: sockerbit i tjärnan, kvicksilver i degen el. i ärtgrytan, styrka tobak på kattens nos, en nål i ändan på en ko etc. III:
§ 32
Honingsvog, se Honningsvåg
Honningsvåg : Lapp lockat ryssar utför stup IV: § 27
Honningsvågs kyrka: Sägen att kyrkan ödelagts av ryssarna IV: § 31
Floragalles, benämning på åskguden, Tor I: §§ 1-22
Horanorias, benämning på åskguden I: §§ 33-35
Horesgudsk, benämning på åskguden I: §§ 33-35
Hund: offras då barnet födes II: § 51
Hundnosmänniskan I: § 109; IV: §§ 2, 3
Hundturken IV: §§ 2,3
Huvudvärk: groda från mossbeväxt källa II: § 52
Hyden venet, »Blåkulla båt» I: §§ 55-70; II: §§ 6-7; Laestadius: »Hiisis
båt» = fans båt II: §§ 6-7
Hämta en sak från en angiven avlägsen ort som bevis att spåmannen
varit där III: § 20
Hämäläiset IV: § 22
Ibmel, Gud, gud I: § 44
Immel, Gud, gud I: § 44
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Invånarne i Saiwo I: §§ 73, 74, 75, 90, 92
Jabma-aimo, de dödas rike under jorden (det lyckliga tillståndet) I: §§ 71,
72, 81, 82, 110; III: §23
Jabma akko, »Dödens moder» I: § 110
Jabmi aimo, »dödens boning», »Vallhall» I: § 110
Jalos II: §§ 53-71
Jap, en saiwo-fågel I: § 76
Jatton, jätten IV: § 7
Jatum, jätten IV: § 4
Jeettanis, jätten IV: §§ 4, 5
Jerisjärvi (Torne lappm.): Hörts »oknytt» på holme: gammal gravplats
I: §§ 99, 100; Karelsk skara lämnad att förgås på holme IV: § 29
Jordkulor I: § 1; IV: § 21
Jockfallet (överkalix) : Forskarl styr båt med ryssar utför forsen IV: § 32
Jordkulor II: § 1; IV: § 24
Jubma, »dån», »dunder», »bullrande», varav Jubmel härledes I: § 47
Jubmel, Gud, gud I: §§ 37, 41, 44, 47 et passim
Juksakka, »Båggumman», »Bågkäringen» (borde därför skrivas Juoksakka), ger gossebarn I: §§ 1-24
Jumala (finska) Gud I: §§ 41, 44; Isä Jumala, Gud Fader; Poika Jumala,
Guds Son
Jumi och Jumo, »dån», »dunder», »bullrande, »väggsmeden» I: § 47
Junkaren, Stor- resp. Lill-Junkaren »gynnande jagt och djurfänge» I: §§
49-51
Järnskjorta, järnsärk IV: §§ 6, 14
Jättar IV: §§ 4, 5
Jättekast IV: § 4
Jättegrytor IV: § 4
Jättekvinnor IV: § 5
Jättemön som bär häst, karl och plog i sitt förkläde IV: § 5
Kadnihah, de underjordiska, svarande på norska sidan mot Saiwo-neidah,
»Saiwos jungfrur» I: §§ 93-104
Kadniha-neidah, underjordiska jungfrur I: § 94
Kadniha pasatim kaarre, »Bergfruns tvättfat» IV: § 4
Kadniha-vuolle, en låt som sjunges av underjordiska (jojkning) I: § 93
Kainulainen IV: § 21
Kainulats IV: § 21
Kajaner IV: § 22
Kalevas dotter resp. hustru IV: § 5
Kalevan pojat, »Kalevas söner» IV: § 5
Karelare II: § 1; IV: §§ 22-24 et passim
Karelsk skara förgöres vid Jerisjärvi IV: § 29, vid Karjel-kårså IV: § 25,
vid Käppovare IV: § 24, på Kölens västra brant IV: § 26, i Torne lappmark IV: § 27

175
Karelsk spejare upptäckes och oskadliggöres; hela fiendehopen nedgöres
IV: § 25
Karjalainen IV: § 22
Karjel IV: §§ 22-25 et passim
Karjela-skalo, orysskittlar» IV: § 25
Karjel-kårså (Lule lappm.): Karelsk skara förgöres IV: § 25
Karjel-tjudde, »karelsk tjud» IV: § 23
Kasker (Arjeplog, Lappl.): Sägen om att lappar, utom två, innebränts i
kyrka IV: § 35
Keuvolis, keuvot: arktisk hysteri III: §§ 9,14
Kiase-Olmai, se Tjatse-Olmai
Kiedke-jubmel, »stengud» II: §§ 6-7
Kitan-å,sse, »vårnästen» II: § 8
Kiöse-almai, se Tjatse-Olmai
Kjellvig = Kjelvik, se Slagnfflsfjeld
Kjelviks kyrka räddas från ödeläggelse IV: § 31
Koirankuonolainen, »hundnosmärmiskan» IV: §§ 2-3
Komsio (Lapparnes vagga) IV: § 15
Kopparrustning var kareleranförare klädd i IV: § 28
Kråkan, dårfågel I: § 80
Kukkes qwuolle, »långfisken», ormen I: § 82
Kutavuorok, spålapp III: §§ 24,28
Kuttas rauka, trollkarl, av lapparna trollats fast mitt i en fors men »trollade sig själv lös därifrån» IV: § 33
Kviga offras för barn i moderlivet II: § 51
Kväner, se Qumner
Kvänflovet, se Quwnflovet
Kyrka plundrad el. bränd IV: §§ 31,32,35
Kyrkas förflyttning tillåtes ej av de döda III: § 29
Käppovare (Gällivare förs.): Karelsk skara förgöres IV: § 24
Kärlek: medel att väcka k.: tager saliven av en död människas munjämte något av ormen etc. III: § 19
Kölens vänstra brant: Karelsk skara förgöres IV: § 26
Labba, en lapp, far till Stockholm, uppvaktar kungen för att få bort birkarlarna IV: § 34
Lainöer, en saiwo-fågel I: § 76
Lappflickor gifta sig med staallo IV: § 17
Lappkvinnan vars storlek berodde på att hennes mor under grossessen
blivit skrämd av sin egen skugga, då hon färdades ute i månskenet
IV: § 5
Lappstina i Ångermanland som lärt sin läkekonst av en underjordisk
kvinna: botade böld under öga, ett igengrott öra, flicka med engelska
sjukan III: § 8
§1
Laudekååtte (brädkåta)

176
Laudnje kååtte (torvkåta) II: § 1
Laug-edne, »badmodern» II: §§ 42-44
Laurokainen IV: § 29
Leib olmai »alderträdsmannen», jaktens gud I: §§ 52,53
Likstol, sjeello puot II: §§ 37-41
Liotmora, »tillitelses träd» I: §§ 55-70
Lista-murit, »tillitelses träd» I: §§ 55-70
Liste-muor, »tillitelses träd» I: §§ 55-70
Lomen, dårfågel, I: § 80
Luete muor, »tillitelses träd» I: §§ 55-70
Luodit, sång av Passevares osynliga varelser III: § 11
Lutak, »vägglus», stallos hustru IV: §§ 12,13,15
Låtek II: §§ 53-71
Läsning av ramsa för att få räv III: § 31
Lönndörren i kåtan II: §§ 3,4; IV: § 13
Maahinen, finnarnas »underjordiska» I: § 96
Maaka, en saiwo-fågel I: § 76
Maanala, dödsriket I: § 110
Maanhaltia I: § 109
Madder-akka, »Urmodern», »Stammodern» I: §§ 1-22
Madder-attje, »Urfadern», »Stamfadern» I: §§ 1-22
Magisk förrättning, huru den gick till III: § 11
Magnetisk sömn el. »själens exalterade tillstånd» hos trollkarlar III: §§ 9,
10; »ett försättande utom tid och rum» III: §§ 13,14,19
Maran I: § 107
Medel att komma i trance: narkotiskt( ?) III: § 12; »en egen kropps och
själs ansträngning» III: § 13; »potentierade sin organism för att stegra
inbillningskraften» III: § 15; trolltrumman III: § 10; spålappar känt
något hemligt medel III: §§ 19,32
Molk, en saiwo-fågel I: §§ 76,77
Mubben aimo, »den andra världen» (det olyckliga tillståndet efter döden)
I: § 110
Mubben Olmai, den onde, fan I: §§ 1-22
Muodd-aja II: §§ 53-71
Muoddekis II: §§ 53-71
Muonioniska, by i Pajala förs. I: § 99
Muorra-Jubmel, »trägud» II: §§ 6-7
Målsotis, »bortbytingen» I: § 106
Märro-åive III: §§ 11, 12
Namrna-quolle, »Namnfisken», genius i fiskskepnad I: § 81
Namma-Skjello, amulett att kastas i barnets badvatten II: §§ 42-44
Naste II: §§ 53-71
Necken I: § 109
Noanamn på björn och delar av en björnkropp II: §§ 53-71
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Nåide, näid, trollkarl III: § 7 et passim
Nåide-gadse III: §§ 11,12,22
Nåide-lådde, trollfågeln III: §§ 11,12
Nåidema lapparnas läkare III: § 23
Offer: Till Sarakka I: §§ 29-32; till kyrkor I: §§ 55-70; offerceremonier,
vad som offrades I: §§ 55-70; huru offret tillgick II: §§ 9-15; gudar till
vilka offrades II: §§ 30-36; offer till jabmekah (de döda) II: §§ 37-41;
offertiden II: § 8; offer till dödsgudinnan Ruott,a, Rutu II: §§ 45,46;
svarta kreatur till offer II: §§ 45,46; offer till Joulå-Herra II: § 47;
offerrenen II: § 48; offereeremoniernas noggranna iakttagande II: § 49;
nåiden föreskrev vad som skulle offras III: § 23
Offeraltare II: § 5
»Ormkung», ledare för en svärm ormar: har en »vit sten i mun» I: §§ 83,84
Ormskinn, läkemedel I: § 83
Ormsten, se Ormkung; ormsten har undergörande kraft
»Osynlig» församling vid magisk ceremoni III: § 11
Paha Engel, »den onda ängeln», den onde I: §§ 1-22
Paimats, rätteligen Poimats, fjällvråken, en saiwo-fågel I: §§ 76,77
Painiainen (finska) maran I: § 107
Paitasjärvi (sjö i Karesuando, Torne lappm.): Visade sig två rödklädda
vitterflickor I: § 96
Paiwo, en saiwo-fågel I: § 76
Pajan, »Smeder», Åskan I: § 36
Para (finska) = baran
Parkijaur (Jokkmokks förs.): Yngling ser två vitterflickor I: § 94
Pasatis, Andersmäss, adventssöndag I: §§ 55-70
Passe, »heligt ställe», »helg», av passet »steka», offerplats I: §§ 55-70; IV:
§8
Passe peive, »det heliga ställets dag», »helgdag» I: §§ 55-70
Passe vaisje II: §§ 53-71
Passe-vareh, »heliga berg» I: §§ 55-71; III: § 11
Perkel(e), djävulen I: §§ 37,38; III: § 31; »stamfader för Birkarlame» IV:
§ 22
Piellokis, »skällvarg», förhäxad människa I: § 105
Pilbåge — — — skjuta med IV: §§ 25,28,36
Puold-Aija, »Backfarfar», björnen I: § 36; II: §§ 53-71
Puolda-pådnje II: §§ 53-71
Puoldekats II: §§ 53-71
Puold-tsuobbo II: §§ 53-71
Puoldussek II: §§ 53-71
Påssjo, kåtans »heliga» rum II: §§ 3,4,5; IV: § 13
Påssjo-raige, kåtans »lönndörr» II: §§ 3,4; IV: § 13
Pädnaknjunne, »hundnosmänniskan» I: § 109; IV: §§ 2,3; är människoätare, har endast ett ben och ett öga i pannan IV: § 3
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Pättja Pådnje hämnar sig på Staallo IV: § 12
Quxner IV: §§ 21, 22, 27, 30
Qumnflovet (Skjerstads prestegäll, Hålogaland, Norge): Lapp narrat 150
svenskar utför ett stup IV: § 27
Qvuoddalvis se »Bäraren*
Qvuowtj a II: §§ 53-71
Radien aimo I: § 110
Radien-Attje, »den härskandes fader» (enl. K. B. Wiklund), den högsta
guden I: §§ 1-22
Radien kiedde, (Laestadius :) »skall vara en son af Radien-Attje* I: §§
1-22
Ranancida I: §§ 1-22
Revorm: nålsudd omkring el. en bränd brödbit, läsning II: § 52
Rikkerekaise (Arjeplog, Lappl.): Strid mellan lappar och birkarlar; en
brudkrona funnen IV: § 37
Rippo, en saiwo-fågel I: § 76
Risem-edne, »avklädningsmodern» II: §§ 42-44
Riskoja (Tacitus : »nexus ramorum») II: § 1
Rota-aimo, Rutas värld, avgrunden I: § 110
Rudok III: § 11
Rumsek II: §§ 53-71
Ruobba, »den skorviga», en stark lapp som kämpar med Staallo IV: § 18
Ruotsalainen IV: § 22
Ruotta, dödsgudinnan II: §§ 45, 46
Ruottalats IV: § 22
Ruowde-kapte, »Järnskjorta» 1. »Järnsärk» IV: § 6
Ruowdepåtsa, Lutaks järnsugrör IV: §§ 12, 13
Ruta, dödsgudinnan I: §§ 1-22
Ruttagis, stallos hustru IV: § 12
Ryssar lockas ned i avgrunden på Magerön IV: § 27
Ryssar plundra i lappmarken IV: § 32
Räkor (Riehker), se Rikkerekaise
Saiwo 1) underjordiska varelser 2) de dödas rike = Jabma-ainno 3) heliga
berg = Passevareh 4) de döda I: §§ 71-74
Saiwo-airno ( = Jabma-aimo) I: § 110
Saiwo-gadse III: § 22
Saiwo-guolle, »Saiwos fisk» I: §§ 71, 75, 81, 82
Saiwo-lådde, »Saiwos fågel» I: §§ 71, 75, 76, 77, 78, 79; III: § 12
Saiwo-namrna, »saiwonamnet» II: §§ 42-44
Saiwo-neidah, »Saiwos döttrar» I: §§ 71, 93
Saiwo-olmah, »Bergsmän», »bodde i bergen», »gåvo råd», »uppenbarade sig
i drömmen» I: §§ 71, 73
Saiwo-sarvah, rentjurar från Saiwo; brukades av nåidorna att slåss med
andra nåiders Saiwo-Sarvah I: §§ 71, 75, 91
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Saiwo-sjöar, »trollsjöar», dubbelbottnade; där finns saiwo-qwuolle I: §§ 85,
86
Saiwo-tjatse, »ett heligt vatten som rann ifrån Saiwo» I: § 89
Saiwo-vuoigna, »Saiwo-djur», »Saiwo-liv», »djurrikets andeliga representanter, som tillhörde invånarna i Saiwo» I: §§ 74-76
Same-namma-dopet, »lappnarnnsdopet» (omdop) II: §§ 42-44
Saragads, »den skapande quinnan», »skaparinnan» I: § 25
Sarakka I: §§ 1-22, § 25= Saragads
Sarakka-aimo ( Jabma-airno) I: § 110
»Sarakkas gröt» I: §§ 29-32
»Sarakkas vin» I: §§ 29-32
Sarkophager IV: § 14
Savolainen, savolaxare IV: § 22
Seid se seite
Seite. Kan ha förvantskap med skand. mythol. sejd? eller kommer seid
av sejte? I: §§ 55-70
Siggem II: §§ 53-71
Signeri: fånga rävar med s. III: § 31
Silmän kääntäjä, »en som förvänder synen» III: § 32
Silver som går i arv hos lappsläkten Harju IV: § 18
Sinneverlden III: §§ 16, 17
Sjarak III: §§ 11, 12
Sjeello puot, »likstol» II: §§ 37-41
Sjuda-qwuolle, »väsfisken», ormen I: § 82; IV: § 11
Sjukdomar förorsakas av de döda III: § 22
Själen III: §§ 13, 16, 17
Sjörå I: § 109
Skabb: lägges en knappnål el. penning i kallkälla II: § 51
Skogsrå I: § 109
Slagnwsfjeld (vid Kjelvik på Mageröy, Norge): Lapp narrat 150 svenskar
utför stup IV: § 27
Sola neid (solens dotter, Soljungfrun) I: §§ 1-22
Sotaniemi (Enontekis): Sägen om ett »slag» mellan lappar och deras fiender IV: § 39
Spådomskonst III: § 7 o. ff.; måste läras III: § 19
Spåkvinna spår döden på två köpsvenner och vet saker som händer på
långt häll III: § 30
Spåkvinnor III: §§ 13, 30
§§ 5, 7, 10, 13, 14, 19, 20
Spålappar
Staallo IV: §§ 6-15, 17-19
Staallo och Patto pådnje IV: § 7
Staallo blir narrad vid bäverfångsten IV: § 16
Staallo människoätare IV: §§ 6, 9, 12, 14, 15, 17
Staallo röfvar en Lappflicka IV: § 13
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Staallos dotter flyr från sina föräldrar och gifter sig med en lapp IV: § 15
Stainak IV: § 17
Stalo-silba, »stab-silver» IV: § 6
Stanjak IV: § 15
Staure, en saiwo-fågel I: § 76
Stina Groth, märklig prästfru i Kvikkjokk
§ 24
Storm frammanas genom ord på ett papper, kastat ut i sjön IV: § 31
Stup — — — lockas utför IV: §§ 26, 27
Stämma blod: tummens påläggande, läsning o. spottning II: § 52
Sunderbyn (Nederluleå, Norrb.) : Bondgumma kallas att biträda en vitterkvinna i barnsnöd I: § 102
Suobmelats IV: § 22
Suomalainen IV: § 22
Suorek, en saiwo-fågel I: § 76
Svterholt : Frammanad storm kastade ryska skepp mot klippstranden IV:
§31
Svanen, dårfågel I: § 80
Svedenborg, andeskådare, »såg» eldsvådan i Stockholm III: §§ 7, 14, 17
Svensk skara narras utför branten vid »Qumnflovet» IV: § 27
Sverholt, se Svxrholt
Svullnad: &utse muoran kidna, d. ä. yttersta epidermis av nio sorters träd
II: § 58
Sådnåpaatsak IV: § 13
Tabu för kvinnor II: §§ 3, 4
Tadtja IV: § 22
Tandvärk: flisa fr. norra sidan av gran
§ 52; björnens penis II: § 52
Tarfe kååtte (mosskåta) II: § 1
Tarfok II: §§ 53-71
Tarolats IV: § 22
Taskspelarkonster III: § 32
Thor: Thorn (dvs. Åskan) går, höres, dånar I: § 43
Thorguden, Thorgubben, »Perkels (den ondes) barn, men Guds fosterbarn»
I: § 37, »hjelper modern, förföljer fadern, far i luften och klyver berg,
då trollen gömma sig under dem» I: § 39
Thorolf Kveldulfsson IV: § 30
Tiermes, Åskguden I: §§ 33-35
»Tillitelses träd» I: §§ 55-70; II: §§ 6-7
Timmerhop nedsläppt på anfallande fiender IV: §§ 24, 25, 37, 38
Tjappes aimo, »den svarta världen» (det olyckliga tillståndet efter döden)
I: § 110
Tjatse-Olmai resp. Kiöse-almai, Gjase-almai, Kiase-Olmai, »Vattumannen», fiskeriets gud I: § 54
Tjud : ordets betydelse IV: §§ 20, 21
Tjudde, plur. tjudeh IV: § 23
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Tjude-kårså (Tjuddalen) IV: § 23
Tjuder II: § 1; IV: §§ 20, 21, 23
Tjudevaare IV: § 23
Tjåmotis (Jokkmokks förs.): Kadnihah tåla icke oväsen I: § 95
Tomte (gubbe) I: § 109
Tonta I: § 109
Toppändan före, när ved bäres in II: § 51
Tordöns Guden: Aija, Aijek, Atjekatsch; Pajan (»Smeden») I: § 36
Torneå bränt av ryssar IV: § 32
Trolleri som går ut på hämnd för misshandel III: § 6
Trollfågel I: § 78; III: §11
Trollkarlar, nåideh, både veritabla sådana och charlataner III: § 1, 2
Trollkarl, huru man blir tr. III: §§ 21, 22
Trollkarlar, farliga, elaka III: § 25
Trollkarlens »dåningar» III: § 13; faller ned som död III: § 13; svartblå i
synen III: § 14; andningen upphör III: § 15
Trollkarlens genius III: § 12
Trollkarl »fixerar» tjuven på tjuvgodset el. tvingar bära tillbaka det genom att låta de döda anfäkta tjuven III: § 30
Trollkarl kan stoppa ett seglande skepp i dess fart III: § 27
Trollkarl »ser», om han vill eller icke, även utan spåtrumma
§ 3; tuggar glödande kol hos sockenskrivare Grape i Maunu III: § 4; »måste
haf va något att beställa med de döda» III: § 19; hämtar något föremål
från den han besökt under dvalan III: §§ 13, 20; kan frammana vind
III: § 27
Trollkarl som förlorat tänderna duger icke III: § 23
Trollkarl spår olycka på sjön III: § 5
Trollkarlens träl el. tjänare III: § 12
Trollknuten, nodus magieus III: §§ 27, 28
Trollkäringa och soldaten »Sjelfver», som fick sova ett helt år I: § 104
Trollormar, ormar som blivit »äggade» på folk av trollkarlar I: § 82
Trollskott I: § 101; III: § 26
Trollsmör, en art svamp I: § 108
Trollsång, sjunga trollsång, juoika; om nåiden I: § 81
Trolltrumman II: §§ 16-29; III: § 10
Trollväsendet, det lapska, ej allt lögn el. inbillning III: § 32
Träckas (paikatallat) av dårfåglar I: § 78
Tsabmek II: §§ 53-71
Tuona hääppo IV: § 15
Tuonan ilme I: § III; IV: § 15
Tuonela, dödsriket I: § 110; IV: § 15
Turaturos-podnje, åskguden, Thor I: §§ 33-35
Tyre III: § 26
Tysfjord (Norge): Lapp narrat 150 svenskar utför ett stup IV: § 27
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Täddalmis, maran I: § 107
Täddatallat, ridas av maran I: § 107
Tält (kåta) II: § 2
Uksakka, »dörrgumman», »dörrkäringen», »agerar barnmorska», »aktade
ut- och ingången» I: §§ 1-22, § 23
»Underboninga» = de underjordiska I: § § 102,103
Underjordiska — — — de underjordiska, se Kadnihah
Underjordiska varelser se Saiwo, Saiwo-Guolle, Saiwo-Lådde, Saiwo-Neidah, Saiwo-Olmah, Saiwo-Sarvah
Vaja IV: § 17
Varrehauka, en saiwo-fågel I: § 76
Vedenhaltia I: § 109
Veralden olmai, »Världens man», »Luftens man», »Ovädrets man», även
dyrkad under namnet Stor-Junkaren I: §§ 1-22
Vind frammanas, köpes, se Trollknuten
Viran akka »de Liffländers kärring», I: § 27
Virolainen, estländare IV: § 22
Virosakka = Viran akka
Visionär förmåga: Lapp omtalar allt som hänt prosten Tomme på en
hans resa, »allt så sant» III: § 3; lapp ser i Bergen vad som samtidigt
göres i Tyskland III: § 7; Svedenborge andeskåderi III: § 7; sade att
elden var lös i Stockholm III: §§ 7,17
Vitterboskap I: § 101
Vitterflickor, rödklädda I: § 96
Vitterkor I: § 101
Vitterkvinna blir hjälpt i barnsnöd I: § 102
Vitterkvinna står fadder vid dop III: § 8
Vittra I: §§ 101,103,105
Voikattu (finska) smörkatten I: § 108
Vuokko III: § 12
Vuollet Zåbme (lågt viskande) under den magiska förrättningen III: § 11
Vuornis-lådde III: § 12
Vårfåglar, olycksbådande I: § 78
Vårnästen § 8
Väärro-muor, »offerträdet» II: §§ 6-7
Väärät duomarit, »orättfärdiga domare» = birkarlarna IV: § 33
Åddå-nam.ma-dopet, »nynamnsdopet» (omdop) II: §§ 42-44
Årja III: § 12
Åskan I: §§ 36,37,38, »ett särskilt väsende ifrån Gud»; § 41
Åskvigg, tjuolonis I: § 40
Ädnam-halde I: § 109
Äclnam kååtte (jordkulor) II: § 1
»Ödmjukhets och äras tillbedjelse», dvs, åthävor vid offrandet, I: §§ 55-70
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Msurn'e' en franvais
LARS LEVI LlESTADIUS, pasteur de la paroisse de Karesuando, dans
la Laponie suådoise, avait åta chargé par une exp6dition scientifique frangaise (« Commission Scientifique du Nord »), qui avait parcomn entre
1838 et 1840 les districts lapons septentrionals dans un but d'åtudes sous
la direction du docteur et zoologue Joseph Paul Gaimard, d'åerire un
avait
article sur la mythologie laponne pour l'ouvrage que
l'intention de publier. Lstadius s'acquitta de sa mission, la premiåre
partie du travail ayant été terminae en 1840 et les trois parties suivantes
en 1845. L'ouvrage de Lmstadius, intitulå « Fragments de la mythologie
laponne », ne fut cependant jamais imprim6 ear la sårie de publications
que l'exp6dition devait faire paraitre sous le titre de « Voyages de la commission scientifique du Nord » avait du åtre interrompue par manque de
fonds aprås avoir paru en 16 volumes au cours des annkes 1843-48. Le
manuseript de Ltestadius est depuis passé entre bien des mains. Le repråsentant de Gaimard, Carl Jacob Sundevall, professeur et intendant du
musée national de Stockholm, avait en 1842 regu et råexp6di6 å Gaimard
la premiåre partie de « Fragments » de Lxstadius. En 1845 Sundevall
fait savoir qu'il a envoyé la seconde partie et promet de bienat faire
suivre la troisiåme. Mais lå s'arratent les informations concemant le
manuscrit.
Gråce aux recherehes entreprises dans les ann6es suivant 1930 par
deux chercheurs finlandais, le sånateur Kaarlo Castrén et le bibliothåcaire
docteur Bero K. Neuvonen, on constata que Gaimard, qui mourut en 1858,
avait remis la premiåre partie du manuscrit de Ltestadius au professeur
frangais Xavier Marmier pour le faire traduire en frangais. Ce demier,
qui mourut en 1892, s'åtait fixå dans la ville frangaise de Pontarlier. Aprås
sa mort sa biblioth6que fut d6volue aux archives municipales de PontarHer. C'est lå que fut retrouv6e en 1933 par le docteur Neuvonen cette
partie du manuscrit de Lmstadius.
Les trois parties suivantes de « Fragments » seraient, d'apres 1'int3cription de la premiåre page, parvenues å Gaimard en 1845. Aprås la mort
de Gaimard, survenue en 1858, le manuscrit fut acquit par le comte
Paul Edouard Didier Riant, connu en tant que bibliophile, historien et
dåtenteur d'une bibliothåque de littårature suådoise ancienne d'une rare
richesse. Celle-ei fut vendue aprås la mort de Riant, en 1888, å l'universitå de Yale, aux Etats-Unis. Le manuscrit de Laestadius avait åt6
acquis au pråalable par im Monsieur Henry Famam et offert å cette
universitå oh le dacouvrit en 1946 Olof von Feilitzen, actuellement premier bibliothåcaire de la Bibliothåque royale de Stockholm.
A l'exception peut-åtre de son oeuvre th6ologique et philosophique
« L'alian6 », les « Fragments de la mythologie laponne », qui n'a pas
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moins de 636 pages de 14 x 20 cm, est l'ouvrage scientifique le plus important de Lars Levi Lwstadius. Une grande partie du travail est constituee par les citations des ceuvres inentionnees dans l'introduction
(« avertissement au lecteur ») de meme que par, ici et Ht, quelques reflexions personelles de Lfflstadius. Etant donne que toutes les sources
citees ont paru en langue suedoise et que les propres reflexions de Lektsdius ne sont pas d'une importance capitale pour la comprehension du
sujet ou n'a pas estime necessaire de rapporter toutes les citations in
extenso et l'editeur s'est contente de donner un court resumé du contenu
des paragraphes en question et de renvoyer aux sources et aux publications ulterieures sur le m6me sujet. Ces courts resumés ont a6 mis entre
crochets (H); de breves explications et additions au texte sont indiquees
de fa9on identique.
L'ouvrage de Lxstaclius qui est introduit par un « avertissement au
lecteur » contient en outre : Premiere partie, mythologie ; deuxieme partie,
doctrine qu sacrifice ; troisieme partie, science divinatoire; quatrieme
partie, morceaux choisis des mythes lapons.
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