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niskas själ kan efter dennas kroppsliga död flytta in i en annan kropp.
Ideen är oklar, det medgifvcr jag, både hos Nordbor och Lappar; med
afseende på de senare kan dock detta bero på ofullständiga underrät-
telser; men saken synes mig stå väl samman med hela Saivo-läran,
och der före har jag fästat uppmärksamheten der på.

Tillbedjandet af gudarna och det alldagliga offrandet till dem, af
hvad namn och beskaffenhet de än vara må, kunde förrättas af Lappen
sjelf, och som det vill synas, kunde tillbedjandet ske utan all slags för-
beredelse. Men för de större och vigtigare, för särskilda ändamål afsedda
offren erfordrades vanligen först spå-trummans hjelp, och då det icke
var allom gifvet att rätt bruka henne och rätt förstå hennes utslag, så
måste för ändamålet vanligen anlitas de ofta nämde nåiderne = troll-
karlarne, hvilke särskilt egnat sig åt studiet och utöfningen af denna
del af gudstjensten. Genom Lapparnes liksom genom deras samslägtin-
gars religion går nämligen en utpreglad schamanism, hos Finnarne dock
undan trängd af en högre kultur. Friis har likväl gjort den genialiska
upptäckten att Kale valas beryktade sampo var en spå-trumma. (Mythol.
sid. 49 följ.)

Instrumentet, som brukades, var spå- eller troll-trumman, på lapska
keure, kåbdas, kåbdes eller gåbdas; då hon af Tornseus kallas kaunus,
så bör anmärkas att kaunes enligt Lex. Lapp. betyder verktyg, och
således är Tornsei benämning antingen ett misstag eller ock menades
med henne verktyget kat' exokän. Ordet kobdas härledes sannolikt af
kåv, kåve — bild, och har då sitt namn af de derpå målade bilderna.
— Trumman beskrifves utförligt af Scheffer sidd. 122—143 ined bilder
sidd. 125, 127—129 och 137; sid. 139 afbildas en nåid liggande i full
exstas; af Leem beskrifves hon sidd. 464—475 och afbildas på planch.
xc—xcii; hos Jessen sidd. 3—5 med bild; af Högström sid. 203 o. ff.
I statens historiska museum finnas förvarade 30 stycken, af hvilka jag
på pl. 3—4 afbildat några. De bästa bilderna och förklaringarna finnas
i Friis mythologi, sidd. 30—47.

Trumman gjordes af träd, vare sig gran, tall eller björk, helst så-
dant som vuxit på ett ställe der solen icke lyst, och "hvars ådror voro
böjda efter solens gång". Hon gjordes af oval eller ägg-form, af \

till 2 alnars längd, ja enligt Tornaeus någon gång så stor, att hon icke
kunde få rum i en vanlig släde. Dels urhålkades hon ur en stock och
i bottnen utskärs ett handsbredt hål eller två smalare, hvar igenom bil-
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dades ett handtag, som på några trummor är ganska prydligt. Ibland
och kanske oftast gjordes hon som en vanlig spån-ask af en tunn furu-
klyfta, böjd i oval, med korsformigt eller enkelt tvär-gående handtag i
bottnen. En trumma omtalar Friis vara gjord af hval-ben i en enkel
ring, med ett skaft af renhorn på ena sidan. Huru hon än var gjord:
i ringen utspändes ett på öfre ytan hvit-garfvadt renskinn, antingen af
kalf eller från halsen af en tjur; det fastades i kanterna medelst trä-
pinnar eller sentråd, och när det blef slappt af fukt eller bruk spändes
det genom torkning fram för elden. I kanterna af trummornas trä
hängdes en mängd prydnader: skiello och andra metallringar, messing-
och koppar bitar, toffsar af skinn och ull, skinn-remmar klädda med
tenntråd, klor och tänder af diverse djur, ossa penis af björn, m. m.

öfre ytan af skinnet afdelades med röda streck, gjorda medelst tuggad
albark, i flera rum, olika på olika orter, då trumman skulle begagnas
för allmänt eller enskildt bruk, då hon helgades åt olika gudamakter
etc etc " Stundom bildade det hela blott ett rum, med solens eller ra-
diens bild i midten; ibland var anordningen den samma som af rum-
men i kåtan; i andra fall 3 rum: ett för de himmelska, ett för de jor-
diska gudarna och ett för menniskan. Vanligen ritades åt kanten bilder
af de föremål, som närmast rörde Lappens dagliga lif. Huru trumman

än var indelad, sattes der på efter hvarjes fantasi eller lärdom en mängd
afbildningar eller konventionella tecken, hieroglyfer, för gudarne, mak-
terna, Lapparnes egendom, grannar,' omgifning etc. Så betecknades
solen ined en fyrkant och ett streck från hvardera vinkeln (se ofvan
sid. 219); så Maderattje med en i krok liggande man; radier, åkkor,
jabine-aimo med figurer, som närmast kunna jemföras med olika ställ-
ningar af en optisk telegraf, Thor rned två hamrar i kors, ganet med
två käppar i kors, hvarje med en ring i hvardera ändan, underjorden
(Saivo?) med kyrka uti och Rota som en ryttare; så tecknades der
kyrkor, hus, kåta, visthus, skogar, berg, renar, varg, räf, björn, jerf,
bäfver m. fl. djur, mer eller mindre tydligt; så äfven Saivo med dess
djur; ja t. o. m. Christus, Jungfru Maria och den Helige Ande hafva
på de moderna trummorna sina tecken, jemte de gamle gudarne.

När trumman skulle brukas erfordrades dess vutom en visare och
en hammare. Visaren, arpa (finskt ord, som betyder budskap, lott,
slagruta) eller vuorbe (lott), var stundom blott en messingsring, stundom
åter en platt messingsskifva med ringar och öglor i kanten och ett fyr-
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kantigt hål i midten; ibland äter en kupig metallskifva med en lik ett
handtag upp stående ring; stundom ett knippe af diverse metallringar;
af messing kallades han veiko. Han var omkring 11 tum stor. Någon
gång hade arpa formen af något djur: groda, orm etc, helst björn,
äfven dessa behängda med ringar af messing, siifver, koppar etc

(Niurenius). — Hammaren, vet jer eller cetjerats (tjårve-v., då han var
af horn), äfven steuro eller steura (enligt Fjellner), var gjord af vild-
ren-horn, i form af T eller Y och sirad med utskärningar, stundom,

Fig. 71. Hammare att slå spå-trumman. Från statens historiska museum.' \.

kanske oftast öfvcrdragcn med rödfärgad sämsk eller bäfverskinn (Friis)
och i skaft-ändan prydd med toffsar eller andra grannlåter. Hamrarne
voro 4—B tum långa. Arpa och hammare förvarades insvepta i ren-
kalfskinn.

Graan säger (manuscr., sid. 133) att inan ibland visste hjelpa sig
utan trumma: "de argaste trumslagare bruka ock i nödfall byttelock
för trumma", säger han; till arpan togs en ring från bältet, till ham-
mare brukades knifven, och anför han exempel här på.

En ny trumma ansågs icke så kraftig som en gammal och längre
brukad, helst om denna tillhört en skicklig näid; ny skulle hon alltid
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först begagnas af en 5—6 års gosse (Forbus). Hon var alltid helig,
förvarades omsvept eller i fodral af lomskinn i påssio, ingen manbar
qyinna fick röra vid henne eller ens inom tre dagar färdas öfver den
väg, der trumman vid Lappens resor i raidons sista släda blifvit förd,

ty eljest skulle qvinnan dö eller något ondt henne vederfaras; skedde
det nödvändigtvis, kunde dock saken försonas med en messingsring till
trumman (Rehn).

Att slå trumman heter på lapska kåbdab tsabmet; men att bruka
henne, liksom andra öfvernaturliga konster, kallas meuret. Trumnings-
sättet var i allmänhet följande: Man fattade trumman i botten-handtaget
med venstra handen och höll henne mot knäet; arpa (visaren) lades
med bugning på det uppåt vända skinnet; trumman skakades ett tag,
så att arpa antog en af ödet eller för ändamålet bestämd plats; ham-
maren fattades med högra handen och applicerades med slag på trum-
skinnet, till en början sakta, sedermera hastigare och starkare. Af vi-
sarens gång, stället der han stannade, o. dyl. drog man sedan sina slut-
satser. — Sätten att bruka trumman och iindamålen skildrar Rehn, hvarje
för sig och utförligare sålunda:

• l:o "När han vill förfara huru på främmande orter tillstår, slår
Lappen på trumman således, att en stor knippa messingsringar till
samman bundna vid en messing-ked läggas på solens figur, sedan hafver
Lappen en tveklufven hammar af ben gjord, hvarmed han slår på trum-

man, och ringarna löpa omkring på dess botten. Emellertid sjunger
Lappen med en hög röst och stämma, hvilket de kalla joikat, dertill
med sjunga alla Lapparne och Lapp-qvinfolken, som då äro tillstädes,
manfolken med den högre och qvinfolken med den lägre stämma, hvilket
de kalla duura; i deras sång bruka de några ord, såsom isynnerhet att

de nämna den ort, ifrån hvilken de vilja hemta tidender", samt det
ställe der den vistas som skall kunna uppenbara hvad de vilja veta

(Graan, sid. 127). "När han nu länge hafver slagit på trumman faller
han neder som en sofvandc menniska, dock emellertid måste de> som
tillstädes äro, män och qvinnor, kontinuera med sin sång, allt till dess
trumslagaren vaknar opp igen af sin sömn, hvarvid de skola påminna
honom, hvad hans begäran var eller hvad han ville veta; och då be-
gynner trumslagaren förtälja hvad han med sitt trumslag förfarit hafver
eller huru på fjerran orter tillstår.



270 TROLL-TRUMMANS BRUK.

2:o "När de vilja veta och förfara om lycka och olycka, lägga de
sammaledes sin sammanbundna ringknippa på solens figur. Om nu
ringarna löpa rätt omkring och efter solens gång, när de slå på trum-

man, betyder det lycka, god helsa och vältrefnad, både för menniskor
och andra kreatur, antingen de äro när eller fjerran. Men om ringarna
icke löpa rätt omkring efter solens gång, det betyder olycka, ohelsa
och allt ondt.

3:o "När de vilja bota sjukdomar och krankheter med trumman,
sker det således: den sjuke måste gifva trumslagaren en messings- och
en silfverring, och dem binda kring om trumslagarens högra arm, hvilka
han skall hafva för sitt hafda omak, sedan binder trumslagaren dem i
sin ringknippa, som alltid brukas när de slå på trumman. Medan han
slår, måste alla närvarande män och qvinnor sjunga; manfolken med en
högre och qvinfolken med en lägre stämma, och då förnimmer trum-

slagaren, om sjukdomen är naturlig eller ock af spådom påkommen.
Sedan måste den sjuke utlofva att göra något offer af något kreatur,
antingen en rentjur, oxe, bock, vädur eller något annat, och det till
någon viss Storjunkare, som står i det eller det fjället, och hvad trum-

slagaren den sjuke föreskrifver, det måste han straxt antingen offra
eller utgifva, eller förpligta sig till en viss tid hvad han utlofvat hafver
att fullkomna.

4:o "När de vilja förfara, hvem de offra skola, antingen Thor, Stor-
junkaren eller Solen, sker det således: När de hafva bundit det krea-
tur, som de vilja offra, bakom sine kåtor, taga de ett hår under krea-
turens hals, hvilket bindes kring om en messingsring af dem som bru-
kas på trumman: då nu Lappen slår, gå ringarna kring om trumman,
och när ringen, ,om hvilken håret är bundet, kommer till Storjunkarens,
Thorens eller Solens figur, stannar han och kan intet längre komma
förrän offret till vederbörande utlofvadt blifver. När kreaturet utlof-
vadt är, utmärkes det med en ylletråd, hvilken de sy genom renens
högra öra: skall Thor offret hafva, sys en grå tråd, men skall Solen
hafva, brukas en hvit tråd genom bemälte öra"; för Storjunkaren en
röd, enligt Graan (sid. 131). Således uppgiften något afvikande från
den sid. 261 här ofvan. — Den som ville veta något af trumman borde
gerna offra något till henne, en ring eller annat.

Man kunde äfven bruka henne för att skada menniskor och djur,
att hämnas på en fiende, men detta ansågs, åtminstone på senare tid,
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tnindre hederligt (Tornasus; manuscr. om Trolltrumman). De la Mottraye
(sidd. 314, 315) såg sjelf en trollman bruka trumman på så sätt, att

han vände trummans skinn och figurer nedåt, slog under henne, lät
-arpan och skramlet ligga inuti, lade sig under exstasen på rygg och
besåg henne sedan, upplyftad, mot dagern, ty hon var genomskinlig.
Oaktadt autopsien synes uppgiften tvifvelaktig.

Om äfven hvarje till manlig ålder hunnen Lapp kunde i viss mon
bruka trumman till de vanliga ändamålen: att åter finna förlorade saker,
till rätta skaffa förlupna renar och dylikt, så måste dock alltid för be-
stämmandet af offer, för botandet-af sjukdom, för anskaffandet eller
betvingandet af jabmeker, för utransakandet af förborgade ting samt

för hämd och skada på andra, regelbundet nåider anlitas.
Nåid, noide, noaide betyder: en som förstår trolldom (Friis). Desse

nåider eller schamaner voro hos Lapparne mäktige män, ty som pro-
feter spådde och undervisade de folket, som prester förrättade de offren,
som patriarker styrde de menige man, hvilke i allt måste följa och ål-
lyda dem (Jessen). Om deras kallelse och invigning berättar Jessen
följande.

De unge män, som i tidigare år, antingen till följd af sjukdom
(Toraseus) eller ock af naturlig fallenhet, kände hos sig böjelse för
nåidens vigtiga embete, kallades vanligen der till af Tonto, d. v. s. den
onde anden (månne tomte eller Tuoni?), dock på olika sätt. För någre
visar han sig i form af ett trolldjur (saivo-gadze), eller i skepnad af en
ung och vacker Lapp, för någre då de efter ett starkt rus fallit i en djup
sömn, för andre åter då de gå ensamme i marken. Han sprakar då
med dem, enligt Lund (sid. 3) sjunger han för dem en visa, som lär-
jungen måste påminna sig vid följande besök. Derpå tager han dem
i skola, undervisar dem genom samtal, råd och öfningar, än ute på
fältet, än i saiver, dit han för dem ned, till umgänge med andra nåi-
der; slutligen tager han dem i sin tjenst. — Nåiden skulle börja sitt
studium såsom ung; efter 50 års ålder dugde han föga, åtminstone icke
till vigtigare förrättningar; sen han mistat tänderna var • han alldeles
oduglig: han måste vara frisk och felfri.

När lärjungen väl inlärt den erforderliga konsten, skall han i em-
betet invigas. Då, beramas hos den sökande en sammankomst af några
äldre nåider; när de samlats sätter sig en af de gamle nåiderne ned
på jorden utanför tältdörren vid den unge, men på sådant sätt, att
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deras fötter. ligga om hvar andra. Derpå begynner kandidaten att

sjunga (joika) och slå på trumma; om nu, såsom vanligen händer,
Saiver eller nåide-gadze infinna sig och gå öfver deras fötter in i tältet
och den unge nåiden kan märka detta, blir han utnämd till nåid och
från den stunden af alla erkänd såsom sådan. — Bästa tid för utnäm-

ning till nåid och för nu omtalade pröfning var julnatten. Förmodli-
gen ingick i förberedelserna här till en språk-kurs äfven, ty nåiderne
brukade sins emellan ett slags rotvälska (Friis). *

Efter denna invigning började nåide-gadzerne eller trollföljet att

förtroligt umgås med honom; af dem kunde han till sin tjenst välja så
många han ville; tjenste-anden visade sig än och vanligast i skepnad
af en ung Lapp, sin såsom en gammal man, än som en qvinna, hvilken
senare skulle vara hård som en sten att ligga hos. Slutligen erbjödo
gan-foglarne sin tjenst. De kallades vuoke (skepnad) eller viäro-lådde,
kommo flygande när nåiden kallade på dem, satte sig ned på jorden
och skakade ur sina vingar de giftiga gan-flugorna, hvilka nåiden sam-
lade och förvarade i en ask till framtida bruk: att skada och förhäxa
menniskor och djur. I flugans ställe kunde dock brukas en af gadzen
anskaffad s. k. ganstaf, i form af en yxa, och med denna kunde nåiden
hugga sjukdom på menniskor och djur. — Hvad för öfrigt denna gan
vidkommer, så säger Scheffer. (sid. 148—149) att andre Lappar kalla
den tyre (= dirrev, tirrev, verktyg?) och beskrifver han den såsom
en rund boll, stor som en valnöt eller medelmåttigt äpple, af fm ull,
antingen från något djur eller från mossa, af gul eller grönaktig färg.
Han har sett sådan och afbildar den samma; de säga den vara rörlig
och liflig, kunna frambringa ormar, ödlor och andra plågoandar, skickas
ut på resor att göra skada, etc Hvad S. beskrifver och afbildar är

sannolikt en bezoar-sten, hvilken, som bekant, spelade stor role i troll-
konsten.

Utom med dessa tingestar: insekter, dirri och stafven, kunde ock
Lappen skada sin fiende medelst "trollskott" eller "Lappskott". Han
hade en liten båge, gjord af renhorn, och två slags pilar; han förfär-
digade en bild af den han ville skada; ville han nu lemlästa honom
sköt han en trubbig pil mot det ställe han önskade skada; sköt han en
spetsig pil mot bilden, åstadkom han der med en "stedseverende pine
mellem hud og kjöd" (Friis, sid. 112, enligt Närö-manuscr.) *).

*) Det kan vara tu tal om hela saken är af lapskt eller forn-nordiskt ursprung. Gan i
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> Dess utom fingo nåiderne äfven rättighet att begagna de ofvan, i
sammanhang med Saivo (sid. 240), omtalade fisken eller ormen, fogeln

•och reutjuren, jemte nåiden-dirri eller ganen. Alla dessa väsen och
redskap samt de saivok, som stodo i nåidens tjenst kallades hans troll-
-<^ur = dielles (tille i Lex. Lapp.) eller hans häx-andar = vuoigen, och
.hade han på dem namn, såsom en herre på sina tjenare. Ju större
nåid, desto kraftigare följe.

Nåiderne voro mer eller mindre fullkomlige i sin konst, så att
hvad en nåid icke kunde uträtta, det förmådde stundom en annan.
Dess utom kunde en vara utmärkt i ett, en annan i ett annat. Friis
omtalar (Mythol., sid. 7) flera namn med anledning af sådana egen-
skaper, hvar af ett var Guttavuorok = den som kan antaga 6 skepna-
der, ett namn som på 1700-talet bars af en ännu i traditionen fortlef-
vande nåid från Lule Lappmark.

Det tillkom nåiderne att såsom offerprester undersöka alla offer-
djur. Då Lapparne hyste den tanken, att alla till och med de all-
männaste sjukdomar, ja döden sjelf, pålades dem af saivo-folket och
de jabmeker, som voro deras afdöda slägtingar och vänner —antingen
emedan desse längtade efter den sjuke eller ville tukta honom för en
eller annan förseelse — så använde de icke naturliga hjelpmedel, utan

anlitade nåiderne äfven som läkare. Desse skulle genom trumning och
trolldom, i nödfall äfven genom resor till jabme- (saivo-?) aimo, åter
skaffa dem deras egen, deras barns, eller deras kreaturs helsa eller lif.
Lapparne icke blott ansågo nåidernes embete högst vigtigt, utan sträf-
vade ock efter inträde deri, enär det äfven var. mycket vinstgifvande,
ty nåidens förrättningar betalades bra. Då någon var skadad genom
trolldom, eller råkat ut för sjukdom och annan olycka, ansågs nåidens
arbete särdeles mödosamt och betalningen blef i förhållande der till.
Då nu Lappen under sitt kringströfvande fjäll-lif ofta var utsatt för
olyckor af flera slag, måste han ofta taga sin tillflykt till nåiden, och
derföre slog sig denne äfven ganska väl ut i sina affärer. — Dä han
för Lappen var en så ytterst vigtig person, ansåg man t. o. m. nöd-
vändigt för gudarne att ega nåider, och sådane guda-nåider afbildas
äfven på trummor (Friis, mythol., sid. 73).

forn-nord. språket betyder våldsam fart; och gandr är dels den käpp seid-kona brukar
vid utöfning af sin trollkonst, dels sådan käpp. hvarpå hexor redo; gandreib, sådan ridt.
I fornsagorna hänföres saken ofta tilj Lapparne; dock är ordet icke lapskt och upptages
icke i Lex. Lapp.
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Till alla förrättningar måste nåiden bereda sig med en dags fasta
och fullständig tvagning, men före sjelfva akten stärka sig med räf-
eller varg-kött (Leem, sid. 475). Synnerligen voro sådana åtgärder
nödiga, då han skulle företaga en resa till jabme-aimo, eller hvad som
kanske var det ursprungliga: till Saivo-aimo, ty dessa bägge ställen sam-
man blandas ständigt, äfven vid beskrifningen af nåid-väsendet. En så-
dan resa gjordes af två skäl: antingen för att få en döding upp att

uträtta någon sak, hålla vakt öfver renarne, skaffa rätt på en förlupen
sådan, etc, eller för att, då en Lapp, i synnerhet mannen eller en af
föräldrarne, med ett ord: någon af de vigtigare personeme i hushållet

blef dödligt sjuk, ställa dödingarne till freds, förmå dem att icke draga
den sjuke ned till sig, utan beskedligt låta honom blifva qvar här på
jorden ännu en tid.

När en sådan jabme-aimo-resa skulle företagas, kom den nåid, som
skulle göra resan, med så många män och qvinnor, som kunde samlas,
till den sjukes kåta, han tog der sin trumma, slog på denna och sjöng så
starkt han förmådde, och de närvarande af bägge könen instämde med
väldig och oupphörlig sång. När nåiden på detta sätt en tid fortfarit att

trumma och sjunga, blef han utom sig, liksom vansinnig, sprang med
förunderlig hastighet och sällsamma åtbörder omkring med trumman

mot knäna, allt under trumslagning och sång, tills han omsider föll
ned som död, så att man hvarken kunde förnimma lif eller anda hos
honom. De närvarande lade på honom den begagnade men nu icke
längre hållna trumman, fortforo med sin sång, ehuru lågmältare och
eftersågo noga, att intet, icke ens en fluga eller mygga under tiden fick
röra den i dvala, exstas, försänkte nåiden. Efter en tid, stundom ända
till en timma, uppvaknade han, eller uppväcktes af någon annan nåid,
eller af en flicka, som för det ändamålet underhölls och aflönades (en-
ligt Forbus, Blad 11).

Leem berättar (sidd. 475—477) samma sak något annorlunda.
Enligt honom skickade nåiden sin fogel efter nåide-gadze, innan han
begaf sig till kåtan der ceremonien skulle ega rum, dit han kallat
några få personer till hjelp. Dessa voro två qvinnor, utstyrda i helg-
dags-kläder, med lärft-mössor på sina hufvuden, men utan bälten,
och kallades de shiarak (förskräckliga); vidare en man, kallad märro-
åive, hvilken skulle taga af sig mössan och upplösa sitt bälte; samt
slutligen en icke fullt utvuxen flicka. — Snart infann sig det efter-
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skickade trollföljet, hvilket var osynligt för alla utom för nåiden och
bestod af årja såsom prasses, af fogeln, fisken eller ormen och rentjuren,
samt dess utom af två qvinnor, hvilka kallades rudok. När detta synliga
och osynliga sällskap var samladt, lagade sig nåiden till resan, tog af
sin mössa, löste bälte och skoband, lade handen för ansigtet, satte hän-
derna i sidan, böjde kroppen fram och till baka, under det han yttrade:
"lagen kör-renen i ordning! skjuten hastigt båten ut!" Der på kastade
han glöd från eldstaden med bara handen, — "fälades om kåtan som
en ursinnig, skar sig med knif öfver händer och armar, som honom
intet skadar, ty han har gjort sig hård", säger Forbus (blad 11) —

drack bränvin, slog sig med en yxa på knäna, hötte med denna öfver
sig och bakut, bar henne tre gånger kring hvarje af de ofvan nämda
shiarak och föll derpå ned som död.

Efter uppvaknandet omtalade han nu hvad som tilldragit sig på
den resa hans själ gjort under exstasen. Han hade dervid passerat
och sett de heliga offer-bergen med deras innebyggare, hvilkas sånger
han äfven hört och i hvilkas samlif han deltagit; slutligen hade han
kommit till det under jorden belägna jabme-aimo. Ibland mötte honom
der välvilja och medgörlighet, så att t. ex. jabmeken kom villigt att

vakta renarna, afstod utan stort motstånd från sin önskan att få till sig
den sjuke slägtingen, i hvilket fall (enligt Lund, sid. 5) man, såsom
pant på tillfrisknandet, åter fick den sjukes mössa, sko, handske eller
hvad annat jabmeken tillegnat sig. — I andra fall voro de döde icke
så medgörlige, utan, då de på förhand kände nåidens ankomst, hade de
tillbommat sina ande-kåtor väl, då det gälde för nåiden att kunna söka
rätt på något litet hål, hvar igenom han kunde tränga in (Lund, 1. c).
— I ännu andra fall voro jabmekerne än mera motsträfvige, skaffade
sig t. ex. en annan nåid som skulle motstå den mäktige ande, som nu
nalkades dem. Då sväfvade nåiden i ytterlig fara och hade stor möda;
•öfvertalning halp naturligtvis icke, list icke heller, utan man skred
temligen snart till handgripligheter, till strid. Denna egde dock icke
rum mellan nåiden och jabmekerne, eller mellan honom och den fient-
lige nåiden, utan vanligen mellan deras djur, företrädesvis rentjurarne.
Men detta var lika vådligt för nåiden, ty utgången af djurens strid be-
stämde äfven hans öde: antingen skulle han döden dö'eller jabmeken
göra hans vilja. Segrade hans tjur i striden, så antingen följde jab-
meken med eller gaf han sitt bifall till den om-kämpade önskan; då
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denna gälde en sjuk, fick denne sin helsa igen, dock mot ett offer,
hvilket nåiden måste lofva den jabmek, som ville hafva den sjuke
till sig. ■ ' ■

Efter lyckligt uträttadt ärende skedde återfärden och denna gick
så fort, att stenar och snö yrde om nåiden! (Lund, sid. 6).

En mot Lapparnes nu omtalade föreställning om nåiderne någor-
lunda svarande idé har äfven funnits och finnes ännu hos alla de s. k.
altai-folken, om han äfven flerstädes förekommer i något olika form.
Castrén talar der om på många ställen. Schamanismcn är, som bekant,
ett utmärkande drag för alla dessa folks religioner.

Denna schamanism är väl ock orsaken hvar före Lapparne och de
i norr boende folken på skandinaviska halfön under alla tider haft
ett bestämdt dåligt rygte om sig såsom trollfolk. Men då de nor-
diska folken i allmänhet ansett den lapska och finska qvinnan som den
företrädesvis trollande, är detta ett misstag af dem, ty om ock den
lapska qvinnan, såsom vi sett, fick vara med vid spå-trummans begag-
nande, fick hon dock aldrig bruka trumman, och jag har ofvan gifvit
åtskilliga bevis der på, att hon icke i allmänhet fick taga del i offren.
Det enda offer hon fick göra, och hvilket var hennes uteslutande pri-
vilegium, var det till Sarakka. Trumman fick hon icke ens röra vid;
men äfven hon kunde utransaka förborgade ting, och det medelst knif,
yxa, sten eller bälte. Detta skedde på två sätt. Dels helt enkelt så,
att någon af dessa saker upphängdes på kåta-bjelken (aule-muora) samt

rörde sig, höjdes eller sänktes eller vred sig åt visst håll, allt efter
den fråga, som gjordes; svaret" kom från qvinnans saivo, ty äfven hon
hade sådana. Dels på ett vida mera sammansatt vis (enligt Graan, sid.
134). Den frågande sätter sig på golfvet i påssio, tager yxan, lägger
denna platt på golfvet, och ställer der öfver en lagom stor kittel, hvar
uti ligger bältet med tillbehör och mössan. Der på fattar hon ytterst
i yx-skaftet och börjar sakta lyfta kitteln; under det hon lyfter frågar
hon om det hon vill veta, nedsläpper kitteln, stiger på knä, lutar sakta
hufvudet öfver kitteln, under det hon småtalar; då hon sagt hvad hon
vill, rycker hon hastigt hufvudet till baka och ser bak om sig efter
uppenbarelse. Detta repeteras tills kitteln kännes lättare och hon ur
denna fått sitt svar (?). Detta verkställdes dock äfven af män.

Ett eget slags trolldom, ganska känd från de isländska sagorna, är
den Scheffer (sidd. 144—5) efter Petrus Claudi omtalar, nämligen att
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Lappen kan uppväcka hvilken och huru stark vind som helst, men syn-
nerligen den som blåste då han föddes. "De som köpa bör af honom",
säges det, "dem antvardar han ett snöre eller band med tre knutar på,
och när han då upplöser den första knuten får han hjelplig bör; löser
han den andra knuten, då får han så stark vind som han knapt kan
emotstå; men löser han den tredje knuten, då går det icke af utan

skeppsbrott och mansspillan". I Reise nach Norden (sidd. 30—34),
hvilken företogs år 1563, berättar förf., som var skepps-kirurg, huru-
ledes fartygets kapten gjorde en särskild resa för att af en troll-lapp
köpa bör, huru han för 10 kronor och ett skalp, tobak fick ett stycke
linneduk af 4 fingers bredd, med 3 knutar på, hvilket bands vid ett

segelhörn, samt att vinden kom som ofvan sägs! — Om dessa knutar
talas ock i sången: Solsonens frieri (se denna längre ned) samt här of-
van sid. 245.

Damianus a Goes berättar der imot (ark 1, sid. 8) att Lapparne,
utom andra konster, äfven genom sina trollsånger kunna hejda och
stanna skeppen midt under deras lopp, så att de icke kunna röras ur
fläcken genom någon vindarnas kraft. "Detta onda kan endast hjclpas
der igenom, att virginum excrementum strykes på däcket och roddar-
bänkarna, ty för detta sky andarne, såsom jag af infödingarne fått lära".

Detta "excrementum virginum" gissar Scheffer, som äfven anför
Damiani ord, vara "sanguis menstruum", och sannolikt med rätta, ty
menstruationen har i lapska folktron en ganska stor betydelse. Då re-
ningen inträffade, måste qvinnan, af vördnad för Sarakka, som om
denna besörjde, genast aflägga bälte och krage; hon fick då icke stiga
öfver en mans fot, när han med utsträckta ben satt på marken, icke
öfver båge, spjut eller bössa, som lågo på marken; icke gå så nära ned
till stranden, att hon kom på det ställe, der fiskaren vid sin hemkomst
brukade ur båten uppkasta fisken; hon fick icke mjölka; hon fick då
icke sofva under samma täcke som mannen, och denne ville icke då
röra vid hennes kläder, o. s. v. Då reningen var förbi, tvättade hon
sitt hufvud i vatten ur en messingskittel, skurade honom der på med
mjöl (?) och bakade i honom en kaka (till Sarakka?), hvilken det var
qvinnan ensam lof gifvet att förtära. — Detta qvinnans periodiskt in-
trädande "orenlighets tillstånd" och den af Damianus a Goes antydda
trolleri lösande förmågan hos menses torde väl ligga till grund för åt-
skilliga redan anmärkta inskränkningar i qvinnans tillträde till heliga
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ställen och akter, sedan hon hunnit manbar ålder. Desse äro: att hon
icke får gå eller resa omkring, icke ens nalkas af gudar och offerstäl-
len *) eller deltaga i offren; icke färdas öfver trummans väg; icke gå
öfver mannens spår, då han begifvit sig till offring; icke deltaga i fisket
i de heliga sjöarna; i allmänhet icke hålla till i påssio eller gå ut ge-
nom dörren der, hvilken, som vi skola se i samband med björn-festen,
spelade en stor role; må hända låg detta till grund äfven för den van-
liga seden att mannen sköter maten (se ofvan sid. 130).

Jag nämde nu björnen; han var hos Lappen högligen ansedd, och
så högt, att det kan vara tvifvel underkastadt, huru vida han betrak-
tades blott såsom ett till kropp och själ rikt begåfvadt djur eller t. o. m.
såsom ett verkligt guda-väsende. Såsom sådant anses han åtminstone
hos Samojederne, hvilka på en sönderskuren björn-nos svärja sin heligaste
ed; hos Ostiakerne är han jordens gud. Lappen aflade den heligaste
eden så, att han, å en björnhud stödjande sig på knän och armbågar, hop-
lade händren och sträckte fingrarne på en knif; vid trolofning satt paret
äfven på huk på en björnhud (Fjellner). Castrén berättar (111, sid. 205)
om Finnarne, att de fram för alla andra djur vördade björnen, "skogens
äpple, skogens sköna runda knotter, den sköna honungstassen, ödemar-
kens stolthet, den gamle mannen", som han i runorna kallas. Han an-
sågs leda sin härkomst från solens, månens och karlavagnens bostäder.
"En af luftens döttrar", säger runan, "vandrade vid himlens gränser
ofvan på molnen i blå strumpor, och brokiga skor, bärande i handen
en korg med ull; hon lät ullen falla ned på vattnet och vinden vag-
gade den fram till en honungsrik skogsstrand. Mielikki, skogens värd-
inna, upptog den fina ullen ifrån vattnet, gjorde en binda deråt, lade
den i en skön lönnträds-vagga och fastade vaggan med gyldene band
vid en yfvig gren af en blomstrande gran. Här vaggade hon nu sitt
skötebarn, som växte och frodades till den sköna Ohto **). Mielikki
var villrådig om hon skulle våga gifva tänder åt barnet, men Ohto svor
en helig ed att aldrig öfva en ond gerning, och nu skänkte hon äfven
åt honom tänder, dem hon skar ifrån furans gyllne grenar. Ohto har
likväl icke hållit sin ed, och det var troligtvis af sådan anledning, som
forn-finnarne ansågo det lofligt att döda den väldige. Det oaktadt an-

*) Qvinnor fingo nalkas offerställena, endast de vände sina byxor afviga (Fjellner).
**) "Ohto, Ohtoinen, ett björnens namn i runor, för dess breda änne och stora hufvud".

Castrén, 111, sid. 63, hvarest läses mera om björnens födelse, etc.
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sågs det för en skyldighet att hedra hvarje fälld björn med en fest,
och der igenom söka blidka dess maner". Jag har föredragit att intaga
Castréns korta och vackra omarbetning, fram för den långa teckningen
af björnfesten i Kalevalas 28:de runa; denna innehåller dock nästan

samma seder, som nedan anföras från Lappland.
Lapparne hafva en annan saga, som berättas af Fjellström (sidd.

13-—l5) sålunda: Tre bröder hade en syster, hvilken de hatade, så att

hon måste fly i marken. Hon kom då in i ett björn-ide och gifte sig
med björnen; af detta gifte föddes en son. När denne uppväxt och
björnen blifvit gammal, gick denne, för att af trötthet vid lifvet låta
döda sig, ut på första snö en höst, så att hans spår kunde ses af brö-
derne, och ringade de honom. Han lät då hustrun fästa en messings-
ring vid sin (björnens) panna, på det han skulle kunna igenkännas och
lade sig i idet att bida tiden. När nu de tre bröderne kommo för att

fälla honom, frågade han hustrun om alla tre varit lika hårde mot henne,
och svarade hon att den yngste varit mildare. Då bröderne nalkades till
idet rusade björnen ut två gånger; första gången sargade han illa den
äldste brödren, andra gången den mellerste. Derpå befaller han hustrun
fatta sig om lifvet, går på två ben ut ur idet och bär henne ut med
sig. Hon befaller då yngste brödren att skjuta björnen, hvilket sker,
och under det han flås håller hon handen för ansigtet, dock sneglande
mellan fingrarna: deraf seden att icke qvinnor få nalkas eller se björ-
nen eller björnskyttar, utan med betäckt ansigte eller med messingsring
för ögat. Sedan köttet är lagdt i kitteln att koka, kommer björnens
son och, då han på messingsringen igen känner fadren, fordrar han sin
lott i björnen. Då detta nekas honom, vill han åter uppväcka fadren,
tager ett spö och slår med detta på huden, ropande: "min fader statt
upp! min fader, statt upp!" Deraf började köttet i kitteln koka så
häftigt, att det syntes vilja springa upp, hvarföre' bröderne förskräckte
gåfvo med sig. Deraf, liksom af messingsmärket åtskilliga fortvarande
bruk, af hvilka dock de flesta härflyta från de lärdomar björnen gifvit
sin hustru och hon sedan meddelat andra.

Denna historia är väl af senare ursprung. Otroligt är icke att för
bruken vid björnjagt Lapparne egt några föreställningar liknande dem,
som omtalas i den vackra finska runan här ofvan.

. En sägen berättar Hogguér (sid. 74), dock äfven den tillhörande
den efter-kristliga tiden. Kort efter verldens skapelse var Gud på van-
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dring i Lappland. Han koin då till en myr, sä djup att han ej kunde
genomvadas. Gud kallade vargen att bära sig öfver, men denne sade
sig ej ha med saken att göra, ty han var icke skapad af Gud; renen
var hungrig och hade icke tid; björnen gick sjelfmänt fram och hjelpte.
Gud gjorde derföre vargen fogelfri, renen alltid orolig och ständigt ar-
betande för menniskan; björnen fick i belöning lof att sofva under de
hårdaste, kallaste månaderna af året. Förmodligen har H. denna hi-
storia af Petr. Lgestadius, som lång tid var samman ined honom.

Liksom vargen har björnen en mängd lapska namn: qvoptja eller
guoftsa torde vara det ursprungliga generiska namnet på lapska och bire
eller bard förvridning af det svenska; änak heter hannen, mingeles bire
eller kussnjepele honan, bemats ungen. Men utom dessa har han flera smek-
namn; några börja med berg, puolde, der han gerna håller sig: puolde-
aija = bergsfar, puoldakats = bergsbon, p. podnje = bergsgubben, puol-
dossek = bergsskorfven (Fjellström), puolda-tsobbo — bergsgrodan; dess
utom: muodda-aija = far i skinnpelsen, ruomsek ~ mossingen eller
ruomsekalles = moss-gubben, suokok = tjocken, tarfok = svarten, vari-
aija = klok-far, o. s. v.; mera poetiskt: passe-vaitse = heligt vildt,
Guds hund, eller "skogsbonden, såsom husbonde öfver alla djur" (Rehn).
Fjellström, som omtalar en del af dessa namn, säger ock att alla delar
af björnens kropp hafva särskilda benämningar, afvikande från dem som
brukas om andra djur.

Detta om namnen; nu om jagten, som denna fordom bedrefs och
de ceremonier som i akt togos ända till 1780, då L. L. Laestadius sä-

ger, att prestens i Qvikkjokk fru deltog i de upptåg, som följde efter
jagten (Friis, Mythol., sid. 164).

Som bekant är, ringas björnen om hösten; d. v. s. man kringgår
då det ställe, der björnen lagt sig sedan första snön fallit och sedan
man dervid funnit att inga spår leda ut från den uppgångna kretsen,
får man en ungefärlig kunskap om hvar björnen tagit sin vinter-bostad;
han lemnas der i ro. I mars—april går Lappen på snön ut att döda
björnen. Så sker nu, så skedde äfven förr; men då med följande om-
ständigheter. Den som ringat björnen gick i spetsen för samlade slägtin-
gar och vänner ut på jagten, sedan de till samman förrättat offer, sjungit
och trummat. Björnen uppsöktes och angreps i sin håla och stacks med
spjut. — När björnen var fälld sköto alla närvarande sina skidor öfver
honom för att visa det han var öfvervunnen och för att han icke skulle
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trampa på dem en annan gång. Derpå sjöngo de honom en tacksam-
hetssång för det han låtit dräpa sig. Så vreds en mjuk vidja, i form
af en ring, kring björnens underkäk, och der vid bands den förnämste
björn-karlens bälte och drog denne sjungande tre gånger deri för att visa
sin öfvermakt, eller piskade inan björnen med mjuka ris (Scheffer) *).

Sedan öfver täcktes björnen med granris och blef liggande till nästa
dag; jägarne begåfvo sig hemåt.

Så snart de kommo så nära kåtan, att de kunna höras, begynte
de en döds-sång öfver björnen, hvarpå qvinnorna påtogo sina bästa
kläder och svarade med sång; denna sång kallades sida-låt. Den som

varit hufvudman för jagten vred en mjuk vidja (söive-rise) med en
ring på ändan och slog ined denna tre gånger på kåta-dörren, sä-
gande: söive-ålma, om en hanne, söive-neita, om en hona dödats. Derpå
stego alla in i kåtan genom påssio-dörren, der äfven hundarne följde
dem, hvarvid de grannt klädda qvinnorna betäckte sina hufvuden
med vadmal, linne eller kläder. Skulle de se på karlarne, skedde
detta genom en messingsring, som de höllo för ena ögat, och i det de
spottade tuggad albark så väl på karlar som hundar, varande de sjelfva
förut äfven målade med denna röda färg i sina ansigten. Der efter
prydde de männen med messingsringar och kedjor kring halsen, ena
handen och ena benet inom byxen, och benämdes detta kaltek. Den
vridna vidjan lemnadcs till björn-dödarens hustru, till längre ned om-
taladt bruk. Der på spisade män och qvinnor, hvar för sig, och man
sof på saken.

Följande dagen heintas björnen till kåtan, ty endast då han dödas
mycket långt bort från hemmet, slagtas han utom detta. En del af
karlarne stanna hemma och förfärdiga en ny kåta af klyftor, hvilken
betäckes med granris och kallas qvertek. De öfrige föra hem björnen
på släde, dragen af en ren, prydd kring halsen med messings-grannlåter.
Efter denna ren får ingen qvinna åka det året och björnen får icke
föras hem på någon väg, den qvinna veterligen gått, icke någon qvinna
gå i björn-karlarnes spår så länge förrättningen varar. — Hem kommen
föres björnen till den i ordning ställda kåtan, som är prydd med ringar
af sko-hö. Björnen lägges vidöppen och en med tuggad albark fylld

*) Detta omtalas ock af Lund (sid. 39), dock sålunda: för att få varmt om .vintern hänga
de om aftonen ut en björnhud och piska denne på" morgonen med ris, då blir varmt
väder.
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näfver-skäppa sättes honom under nosen, hvar jemte han långs åt be-
sprutas med dylik*). Alla verktyg, som skola brukas till slägten,
prydas med messing, äfven som dylikt lägges på björnen sjelf.

Under det han flås sjunges björn-visan, hvilken i ganska olika
ordalag anföres af Scheffer (sid: 239) och Tuderus (sid. 15) och sanno-
likast torde innehålla hvad Rehn och Fjellström (sid. 20) uppgifver,
nämligen "om den heder de nu bevisa björnen, en begäran att han
ville berätta det för andra björnar, på det de måtte villigt låta fånga
sig, samt en tack till gudarne, som djuret skapat och gifvit menniskan
kraft och frimodighet, att så grymt och mäktigt kreatur öfvervinna".
Mycket deraf, fast i modernare form, ingår i Kalevala-runan 28.

Barnen löpa under tiden fram och till baka mellan björn-karlarne
och de i den vanliga kåtan befintliga qvinnorna, af hvilka de fullvuxna
icke få vara med om slägten, icke annat än genom messings-ring be-
trakta de från karlarne kommande barnen.

Sedan björnen blifvit flådd skares köttet från benen, utan att något
ben skadas, och kokas allt på en gång, om kitteln dertill förslår; i annat

fäll flås icke mera än som på en gång rymmes i denna; när det kokat,
flås och kokas resten. Det första, som blir kokadt, är blodet, hvilket ge-
nast fortares, med ister till. Hufvudet flås ej till en början; strupen
ined alla inelfvorna får hänga vid hufvudet tills det öfriga är kokadt.
När slutligen hufvudet flås, bortskäres det tunna skinnet på nosen och
hänges på dens ansigte som flått hufvudet. Sedan läggas hufvud och
inelfvor, ofullständigt rengjorda, i kitteln att koka samman hängande.

Kokningen sker äfven med vissa ceremonier. Så t. ex. sitter folket
i viss ordning i kåtan: främst den som ringade björnen, der näst den
som slog trumman, så den som först sköt på eller stack i björnen, så
vedhuggaren och vattenbäraren; så måste kok-kitteln vara af messing
eller åtminstone behängd med messing; allt efter Rehn. Under kok-
ningen, säger Fjellström, aktas noga att intet kokar öfver, ty det anses
olyckligt. Skulle denna fara hota, går det icke an att slå vatten till
eller minska elden, utan hufvudmannen skickar ett barn till kåtan för
att efter höra om qvinnorna der taga sig till något för tillfället opas-
sande; om så icke är, måste han lugna den brusande kitteln med sång.
Fram- och bakdelen kokas i hvar sin kittel, ty qvinnan får icke spisa

*) Kanske till följd häraf och säkerligen af albarkens flitiga bruk vid björnslagt, har björnen
äfven namnet leipe-giäka — albarks gök.
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af någon björnens del längre fram, än det ställe der den förut nämda
björn-hustrun omfamnade björnen, då han bar henne ur sitt ide, säger
Fjellström. Men alle andre förff., som tala om denna sak, från och
ined Scheffer till Leem, säga tvärt om, att hon icke får spisa af bak-
delen. Fjellström gifver quasi-skäl för sin uppgift; må hända var bru-
ket olika på olika ställen.

Efter slutad kokning delas köttet mellan män och qvinnor af den
som ringade björnen, eller ock skall trumslagaren dela kött och ister;
förff. äro här om af olika mening. Männen spisa för sig i slagt-kojan.
Till qvinnorna bäres maten i den vanliga kojan, och få de icke se bä-
raren utan genom messingsring samt skola spruta albark på både honom
och kött. Den första betan kött måste qvinnorna taga genom messings-
ring eller bäckenbenen, sägerFjellner; lika så vid offer-måltider. Enligt
honom suger hvarje jägare en smula af gallan och resten gömmes så-
som ett vigtigt läkemedel mot dålig syn och mage; njurarne gömmas
af ungkarlarne och "de gifva en bit åt det dyrkade föremålet, för att

insinuera sig"; njuren är nämligen en läckerhet och tillika älskogs-
medel. Sist inbäres björn-svansen, som blifvit kokad oflådd, jemte
något fett, och lemnas till björn-karlens hustru, som gömde den förut
omtalade vidjan; hon tager nu fram denna, alla närvarande qvinnor
och barn fästa der på metallsaker, och sedan de sugit ur svansen allt
hvad som kan fås, fast bindes han vid nämda prydda björk-ring och
åter bäres derpå till karlarne, hvilka nedgräfva honom jemte öfriga ben,
såsom sägas skall. Derpå betäcka qvinnorna sina anleten och kyssas
af karlarne, samt "betackas för det de varit obesvärade i björnens he-
drande".

När slagt och måltid äro slut gräfves en grop af björnens längd.
I denna nedläggas alla de omsorgsfullt till vara tagna benen i sin na-
turliga ordning; nos-skinnet, som hittills burits af den som flådde huf-
vudet, lägges på sin plats; lika så svansen på sin, sedan likväl grann-
låterna blifvit borttagna, men icke åter lemnade utan hängda vid trum-

man; näfver-tratten med albarken sättes ånyo under björnens nos. Der
efter täckes gropen med längs lagda träklyftor och derpå med granris.
Fjellner omtalar, att man äfven uppsatte (såsom grafvård?) ett miniatyr-
spjut af träd. När allt är i ordning beder man björnen springa och
omtala för andra hvad ära honom skett.
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Huden, som emellertid, prydd med messing, legat å sido, höljd af
granris och dold-för qvinnorna, uppsattes nu på en stång, så som van-
ligen renhudarna (se ofvan sid. 135), bestruken med albark, och stången
stickes ned i snön eller stödes mot stenar eller träd. Derpå utföras
qvinnorna med förbundna ögon; när de kommit ut fä de en båge eller
kast-käpp af al att dermed skjuta eller kasta på huden, den de icke se,,
men väl få veta i hvad riktning han finnes. Den som då träffar huden
är den berömligaste; ■är hon gift, får hennes man skjuta nästa björn, är

hon ogift, får hon en lycklig björnjägare till man. Enligt Rehn skall
hon ock sömma på kläde så många kors i tenntråd, som björnar blifvit
dräpte, och hänga sådana lappar på alle männen, som varit med om
jagten; dem skola de bära till tredje dagen om aftonen.

Der efter hålla sig männen tre dagar aflägsnadc från qvinnorna
och tvätta sig till rening i stark lut af björk-aska, innan de komma
samman med dem. Ja icke nog dermed; efter tvättningen måste de
tre gånger löpa kring slagt-kojan samt in genom den egentliga kåtans
vanliga och ut genom dess påssio-dörr, under det de härma björnens
brummande. — Andra ceremonier omtalas af Scheffer (sid. 242).

Slutligen bör tilläggas, att jägaren, som fällde björnen, till minne
af sin bragd eller till skydd, brukade inslå en messings-nagel i sitt spjut
eller sin bössa, samt att, enligt Högström (sid. 210), Lapparne ännu pä
hans tid trodde björnen skola uppstå och vandra kring ånyo. — Elers
berättar (sid. 441) att en Lapp räknade anor efter antalet björnar per-
sonen sjelf, hans förfäder eller slägt dödat.

Jag har meddelat denna långa skildring, hufvudsakligen efter Fjell-
ström, dels emedan saken är märkvärdig i och för sig, dels äfven för
att visa i ett fall den stora betydelse Lapparne satte på albarks-färgen
och på messing, samt den manbara qvinnans afhållande från äfven
mindre vigtiga ceremonier.

Vi se ock här af antydd helgden af påssio. Der förvarades trum-

man, hvilken alltid inbars genom bakdörren; der inkastades villebrådet
från skogen och från sjön, hvilket icke fick inbäras genom den vanliga
dörren, såsom ost, mjölk och andra matvaror (Rehn); den vägen kröp
jägaren sjelf ut och in för jagten (Lund); o. s. v. Det var denna "för-
bannade bakdörr", mot hvilken Tuderus riktade sitt omvändelse-nit,
och hvilkens stängande fullbordade Lapparnes af honom omtalade om-
vändelse i Kemi och Sodankylä Lappmarker.
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Sådana voro nu Lapparnes forna religiösa föreställningar, så vida

de kunna inhemtas af de äldre författarnes ofta stridiga uppgifter.
Utan tvifvel var naturdyrkan ursprunglig bland Lapparne, som bland

andra vilda folk; först uppträdde hon såsom fruktan för vissa natur-

företeelser, glädje och tacksamhet för andra; sedan inlades en själ i
naturföremålen och denna antogs ega likhet med menniskans. Här af
finner man hos Lapparne blott få spår: i pcrsonifiering af fjällen, i
vördnaden för alen och rönnen (så vida icke den sista är nordisk, thor-
dyrkan), i Seitarnes lif och rörelseförmåga. Ett bland de lifligast qvar-
stående är det jag nyss meddelat om vördnaden för björnen, i hvilken vi
finna en motsvarighet till den öfver hela verlden gängse seden hos vildar,
att i större kraftigare djur se inne boende en stor kraftig ande och der
före dyrka dem. Sol-dyrkan hör ock till denna grupp. I vördnaden för
Ruona-neita och Radien-kidda, liksomför skog-, vatten- och storm-gudarnc,
för åskan, ser jag början till öfvergång från ren naturdyrkan till kult
af personliga gudar. — När Lapparne hunnit denna ståndpunkt var det
lätt för dem att från sina vestra och södra grannar upptaga Thors dyr-
kan. , Hans makt röjdes i de redan dyrkade solen och åskdundrct, i
jordens upplifvande af regnet och stormen, i åskans förstörande inver-
kan; men det att Lapparne mindre uppfatta honom såsom, troll-dödare,
mera såsom årsväxtens befordrare, visar, att de upptagit honom under
en ganska aflägsen tid (af Götar?); att han hos dem icke, som hos de
nordiska folken, slår med hammaren, utan skjuter med regnbågen, visar
på egendomlig föregången föreställning innan han upptogs.

För Radien, Jubmel, Perkel etc. fanns sannolikt ingen sådan före-
bild; derföre hafva de ofullständigt ingått i Lapparnes föreställning och
gudalära, ehuru möjligen Jubmel, såsom Ilmar, tillhört Lapparne, lik-
som Finnarne. Den dualism, som är förenad med dessa gudabegrepp,
striden mellan ondt och godt, antyder deras kristna ursprung; ty ingen
städes har jag inom Altai-folkens religioner funnit -ursprungliga spår
till något sådant. Lapparnes gudar voro alle gode och sjelfständige,
ehuru de till följe af den anthropopatiska uppfattningen kunde vredgas,
hämnas och der igenom skada.

Bred vid detta och på fullt egendomlig grund står Saivo-läran och
dyrkan af Seitarne. Tanken på ett lif efter detta är de fleste mennisko-
racernes tillhörighet.. Först efter en lång process tager han formen
af andig odödlighet. Oftast torde han börja med den föreställningen,
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att det andra lifvet är en materiel fortvaro af det första jordiska, med
alla dess bestyr, men befriadt från dess sorger, med förhöjda krafter
och njutningar. Detta andra lif tillbragtes, enligt Lapparnes föreställ-
ning, i Saivo-hem, i de lefvandes granskap; de döde interesserade sig
djupt för de lefvande, kunde inverka på desse och stodo i ständig be-
röring med dem, liksom de af dem äfven påverkades till baka.

En bland - dessa påverkningar var den dödes öfvergång i den lef-
vande, ett slags åter uppståndelse, hvilken fick sitt uttryck i om-dopet.
Detta, som jag förut anmärkt, torde i den ursprungliga föreställningen
hafva varit icke blott ett åter upptagande af den dödes namn, utan ett

åter lifvande af den döde sjelf, ehuru nu mera tillgängliga uppgifter
icke fullt bevisa detta. Jag föranledes till detta antagande så väl af
denna idées utbredning kring hela verlden*), som af läran om åkkorna,
hvilken der igenom får ett naturligt samband med Lapparnes öfriga före-
ställningar. Hon blir då icke blott en myth till förklaring af alstringens
hemlighet, utan står i samband med en dunkel föreställning om själa-
vandringen.

Det är antagligt att mant åtminstone senare, utmärkte de dödes
hemvist med en sten, en "bemärkelse-sten", sådan som omtalas här ne-
dan i samband med sången om Peijen-neita. Vid desse skedde nu
offren till de dödes minne och maner. Desse Saivo-kedge blefvo se-
dermera Seitar, allt som under tidens lopp minnet af deras ursprungliga
mening förbleknade, som anthropomorfismen utvecklade sig och man
lärde känna andra folks gudar, hvilka utmärktes med bilder. Man
uppsatte sedan sådane Seitar under helt annan föreställning*, man gaf
dem betydelsen icke af minnes-stenar öfver förfädren, utan af förfädrens
gudar; i stenen fanns lif, saivo-läran blef en troll-tro, sådan hon ännu

till en del qvarstår i vissa trakter.
Först de döde, sedan deras märken: Seitarne, sökte man göra sig

gunstiga medelst offer af flera slag. Dessa kunde till en början utföras
och utfördes äfven naturligast af den nära anförvanten: han kände bäst
sina fäder och deras jnaner. Men ju längre man aflägsnade sig från
den ursprungliga idéen, ju flere gudar som tillkommo, ju mera in-
vecklad gudaläran blef, desto svårare blef ock att finna rätta guden
och rätta offret, desto nödvändigare särskilt utbildad kunskap i ämnet.

Så uppkom behofvet af en särskild prestkast. Men här till togs före-
*) Se Edv. B. Tyler, Primitive culture, 11, sid. 3 o. följ.
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dömet icke från de nordiske grannarne, utan från de asiatiske; nåiden
och hans trumma: schamanismen, infördes och inympades på Lapparnes
gudalära. Jag kan icke anse trumningen ursprunglig hos dem, af två
skäl. Det ena är det, att den lapska schamanismen har så talrika, i detalj
gående likheter med den nord-asiatiska, som är den mest utbildade och-
vidast spridda, att de icke kunna hafva skiljdt ursprung. Det andra är

det, att hos Lapparne i öfrigt saknas all antydning till den för scha-
manismen grund läggande tron på vetandets, på ordets, pä sångens
magt, som genomgår den finska föreställningen och der bryter ut på
så talrika ställen i runorna —jag vill blott påminna om Kalevala, runan
xxx, der Wäinemöinen icke blott i vredesmod qväder fram jordbäfning,
utan sjunger den unge Joukahainen, med hund och allt, ned i kärret.
Men denna upptagning är gammal, från ursprungliga hemtrakten, ty
trumman har icke ingått i finska religionen; Sampo är för Finnen en
afundsvärd lapsk tillhörighet. Huru vida ur den lapska trum-trolldomen
uppstått den forn-nordiska SeiÖr, är en ännu outredd fråga *).

Sådan är i korthet den uppfattning af Lapparnes äldre religiösa
föreställningar1, till hvilken jag kommit på grund af de detaljer hvilka
meddelats i de närmast före gående två kapitlen. De visa alldeles
samma förhållande som öfriga före gående skildringar: en blandning af
skiljaktigheter från och likheter med de religiösa föreställningarna hos
nu eller fordom till Lapparne gränsande folk. Egendomligheterne hän-
tyda på ursprunglig skillnad från dessa folk eller sjelfständig utveck-
ling af idéerna; likheterna utvisa långvarig beröring med grannarne
och starkt intryck af deras öfverlägsna kultur.

*) Jag tillåter mig, med afseende på dess lösning, anföra följande. Det förut vidlyftigt
omtalade Seite (pl. Seiteh), betyder egentligen de naturliga eller med konst formade ste-
nar (och tiä-bildcr), hvilka Lapparne dyrkade; de förre kallades ock Saiva-kedge, helig
sten. Friis säger (Mythol.) att med Seite äfven förstods stället der sådan fans uppställd.
Detta låter förklara sig der igenom, att sak och ord stå i samband med saiv, snivo,
såsom här ofvan visats vara förhållandet. Ordet har ingått i forn-nordiska språket i
form af seiUr = trolldom, siba = trolla, idka seid; men sannolikt icke direkt. I
lithauiska språket finnas orden saitu, saiczu och saisti = spå. tyda tecken, samt saitas
= spådom, med stammen sit, saitate. Då Lappen icke uppfattade sin Seite så ensidigt
och endast med afseende på spådomen, är det väl sannolikare att seiÖr på den omvägen
gått in i nordiskt språk. (Genom Vanerne? Seiden härleddes från Freya, Vanadis.) Dä
blir ock förklarlig den stora olikheten mellan Lapparnes spådomsväsende och seiden.

' Denna utöfvades mest af qvinnor; spå-qvinnan satt, i egendomlig drägt med en trollstaf
i handen, på en för henne bygd upphöjning; hon omgafs af sjungande qvinnor och var
deras sång förföriskt skön; ingen trumning, ingen exstas omtalas; intet smakar lapskt.
Dock omtalas i Laxdalingarnes saga (kap. 10), att en Lappqvinna utöfvade seid. Van-
ligen skiljas dock Lapparnes trolldomskonster helt och hållet från seiden och beskrifvas
i de forn-nordiska sagorna alldeles så som i senare tid. — Anmärkningsvärdt iir, att den

" sång som sjöngs vid björnfänget kallades Sida (se nyss ofvan, sid. 281).
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Det samma lär oss den granskning af språket, till hvilken jag öfver
går i nästa kapitel.

Under hänvisning till sidd. 229, 257 m. fl., meddelar jag här nedan
ett träsnitt, som visar huru de der omtalade offer-lafvarne någon gång
sågo ut, dock i förskönad gestalt. Det är en trogen copia, i förminskad
skala, efter en teckning af Rehn (manuscr., D. 67, kap. 25, blad. 37).
Men bilden behöfvcr en förklaring. De tre vid lafvens främre kant
stående pinnarne bära på sina öfre ändar bitar af offer-djuret; lafvens
ändar prydas af träd-ruskor; två horn-kronor ligga mellan Thors-bil-
derna, igen känneliga på sina hammare; huru glorierna kring deras
hufvuden varit anbragta upplyser hvarken originalets bild eller text;
det hela bär öfvcrskriften:

Tlwrens belåten.

Fig. 72.
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ELFTE KAPITLET.

Språket såsom stam-karaktär. Lapska språkets systematiska plats. Starkt påverkadt
af de nordiske grannarne, Kultur-orden ordnade i grupper, med uppgift om ursprunget.

Sammanfattning.

Undersökningen af Lapparnes språk nämdes här ofvan såsom ett

af de moment, hvilka kunna hjelpa till att bestämma deras ethnolo-
giska plats och deras stamförvandtskap. Uti inledningen till sina eth-
nologiska föreläsningar uttalar Castrén sig der imot, att anatomer och
fysiologer vilja hafva något att säga med afseende på folkens här-
stamning och .^slägtskap. Der om, menar han, upplyser deras veten-
skap för närvarande (1851) intet; möjligen skall hon kunna framdeles
lemna några bidrag. Hufvudsaken måste dock språkforskningen blifva,
och der näst "studiet af folkens religion, samhällsskick, seder, bruk,
lefnadssätt, boningar, med ett ord: om allt, som hör till deras inre oéh
yttre lif".

Så vida man nied slägtskap, stamförvandtskap o. dyl., menar den
fysiska genom gemensamma förfäder, inbördes giften o. s. v., måste,
enligt min tanka, de anatomiskt-fysiologiska karaktärerna alltid vara de
väsentliga, och de språkliga der imot komma i något af de senare
rummen, om icke det sista. Hela det nya uppslag, hvilket Nilsson, och
A. Retzius gifvit anthropologien, hänvisar härpå: hon har af dem gjorts
till naturvetenskap. Såsom sådan måste hon tydligen omfatta en full-
ständig skildring af menniskan, följaktligen äfven språket; men i första
rummet har hon att hålla sig till de karaktärer, som éga största fasthet
och oföränderlighet. Menniskans organisation medgifver utan tvifvel
en viss grad af.föränderlighet, och taga vi stora, geologiska tidrymder
till hjelp, torde väl förändringar kunna påvisas. Men under våra van-
liga årtusenden blifva de inga eller relatift obetydliga; ingen historia
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inga fornfynd visa ännu att en sådan förändring egt rum. Efter mer
än 40 sekler bibehålla Negrer, Judar, Mongoler, Hinduer, Hyksos och
öfriga Egypter fullkomligt samma drag, samma fysiska karaktärer som
målningarna på Egyptens gamla monument och mumierne i dem oför-
nekligt angifva för den tid då dessa gjordes eller inlades. I Mississippi-
dalen har man på ett djup af 16 fot, under en jordmassa, hvars dit-
komst beräknats erfordra 57,600 år, funnit en hufvudskål af samma
W3rm som träffas hos ännu lefvande rödskinn.

Jag har tagit blott dessa två exempel från menniskan; jag skulle
kunnat taga flera, och synnerligen rika, från djuren, hvilka, i detta
hänseende äro med henne fullt jemförliga. Men det anförda må vara
nog, ty jag behöfver blott påpeka det väl konstaterade faktum, att de
organiska bildningarna och särskilt menniskan, ofantligt länge repeterar
samma former, äfven in i små detaljer.

Har nu språket samma ringa föränderlighet, och kan det på grund
häraf lemna lika goda anthropologiska karaktärer? Ingen kan med
ringaste eftertänka här på svara ja; språken, de lefvande, om hvilka jag
här naturligtvis talar, vexla inom relatift mycket korta tider. De vexla
redan efter begreppens utveckling; en sådan utveckling är för menni-
skan en natur-nödvändighet och vi älska att tro henne ändlös. Men
denna vexling måste vara dels långsam, dels såsom utveckling endast
medföra formel förändring, icke radikal, icke utbyte af språk. Exempel
på sådana gifvas dock; jag vill blott i förbi gående fästa uppmärk-
samheten der vid, att Negrerne på Haiti tala franska, i Liberia en-
gelska, med nästan total glömska af sina egna språk. Då två eller flera
språk, genom folk-invandring eller eröfring, komma i beröring med
hvar andra, samman smälta de vanligen icke i någon väsentlig grad,
utan det ena tager öfverväldet, uttränger det andra, möjligen med en
eller annan ytlig förändring. Hvilket som skall segra, beror antingen
på öfverlägset antal eller högre civilisation. När Frankerne under två
dynastier beherrskat Gallien, redan förut civiliseradt af Romarne, hade
de glömt sitt eget språk och talade sina slafvars franska. Inom hun-
drade år talade de nordiske Normanderne franska. Men då samme
Normander, ännu bättre naturaliserade Fransmän och enormt ökade till
antalet, eröfrade England, kunde de icke, trots verkliga utrotnings-sträf-
vanden och trots förändrandet af hela folkets seder och bruk, införa
franska språket, oaktadt omkring 5—6 sekler förut de barbariska språken
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på denna ö blifvit af Anglo-sachsarne undan trängda till Wales och
Högländerna. Hvar äro de galliska och de britanniska språken? hvar
alla de språk, som talats af den mängd olika folk, dem Csesar och Ta-
citus uppräkna i Germanien? Må hända finnes ett eller annat ord qvar,
inblandadt bland de nu herrskande, i öfrigt äro de försvunna. Alla
dessa förändringar ligga inom den mycket korta tiden af 2000 år.

Men — och det är ett ojäfvigt stöd för min åsigt — inom alla
dessa land qvarstå, trots språk-likheten, omisskänneliga skilda stammar,
med väl bestämbara anatomiskt-fysiologiska karaktärer, med bjert af-
stickande traditioner, vanor, seder, sinnelag. Språket är det samma, om
än med dialekter; makten eller civilisationen har vållat det resultatet,
har nivellerat hela folket; men naturen står segrande qvar och skiljer
Schwabarn och Wenden, Basken och Bretagnarn, Kentboen och Hög-
skotten, lika skarpt nu som 800 år före Christus, som kanske ännu flera
1000 år der förut.

Då så är förhållandet, alltid och öfver allt, så är det klart, att de
fysiska karaktärerna, för afgörandet af slägtskap, af stamförvandtskap
mellan folken, måste ega företrädet fram för de linguistiska, om de
komma i kollision med hvar andra. Öfver ens stämma de i samma re-
sultat: så mycket bättre. Språket kan icke afgöra en fråga om stam-

identitet eller förvantskap, men det kan blifva ett vittne af värde i en
sådan fråga, sedan det underkastats ett korsande förhör af fullt sak-
kunnig person.

Men språkets granskning kan hafva och har rätt ofta en annan
betydelse. Då ett folk en längre tid står i beröring, fiendtlig eller
fredlig, med ett annat folk, tillegnar det sig af det andras ordförråd.
Erfarenheten gifver oss dagliga bevis, att så är förhållandet nu for
tiden. Men så har ock säkerligen varit förhållandet från urtiden, och
många af de ord, som nu genomgå flera språk, hafva troligen på det
sättet gjort sin rund genom verlden, åtminstone öfver kontinenterna.
De ord, det ena folket lånar af det andra, måste naturligen vara före-
trädesvis, om icke uteslutande sådana som beteckna för låntagaren nya
begrepp eller åtfölja nya civilisations-fakta, dem han tillegnar sig. Det
adopterar dem sådana de äro, eller naturaliserar dem genom en liten
omstufning, ger dem icke så sällan en modifierad mening. Ar lånta-
garen af lägre civilisationsgrad, hans språk till sin grund bjert afstic-
kande från grannens, ur hvilkens ordförråd han lånar, så blir långodset
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lätt igenkänneligt, på samma gång som qvaliteten af hvad han lånat
antyder hvad han behöft låna och. på samma gång hans ungefärliga
ståndpunkt i civilisation, då lånet skedde.

Med dessa satser i minnet skall jag nu gå till en kort öfversigt
af hvad jag funnit vid en, i denna riktning företagen, kursorisk granskl
ning af lapska språket och lemna en öfversigt af dess kultur-ord.

Det lapska språket, same kiäl*), hör till de s. k. agglutinerade
språken, och står således till utvecklingen mellan de enstafviga och
flexions-språken. Det utmärker sig genom en mängd casus och post-
positioner, men föga flexioner; negationer, förstärkningar och inskränk-
ningar i begreppen, lokal och rörelser samt^ de senares tid och rikt-
ning m. m. uttryckes genom sådana efter-fogade stafvelser och ändelser.
Huru långt detta kan gå, upplyser Stockfleth (gram. tabell), då han
uppgifver att af ordet tjuouk, ljus, på sådant sätt uppstått 131 verber,
163 substantiver, 19 adverber, m. m., till saminan 465 variationer, de
flesta med olika, många med hvar andra motsatt betydelse.

Genom denna sin karaktär, med hvilken jag här icke vidare kan
uppehålla mig, ordnar sig detta språk till den stora språk-stam man
kallar ugriska eller altai-språk, till samma stam som turkiska, ungerska,
samojediska och finska, andra r mindre att förtiga. Men icke nog här
med; äfven i sjelfva orden, i språk-materialet, ligger en likhet, så stor,
att det mången "gång synes verkliga språk-kännare omöjligt att be-
stämma ordformernas prioritet i det ena eller andra språket, ehuru
mången är af den tanken att lapskan, der igenom att hon stått mera
stilla, bättre än de beslägtade språken behållit sin ursprunglighet och
renhet (se Dietrich, sidd. 63—64). Det är emellertid denna språk-likhet,
som föranledt Castrén och andra med honom liktänkande ensidiga språk-
forskare, att anse Lapparne beslägtade med dessa folk, synnerligen med
det sist nämda. Hela deras fysiska bildning visar dock tydligen, att

någon sådan slägtskap icke finnes; språk-likheten visar blott att de
länge varit i beröring med hvar andra, eller öst ur samma källa. Hvil-
ken som uppmärksamt betraktat individer eller hopar af dessa folk,

*) Det hör icke hit att ingå på någon närmare skildring af språket; för den, som der om
vill taga kännedom, må jag hänvisa till de i literatur-förteckningen anförda böcker i
ämnet. Men så här i en hast tillåter jag mig anmärka, att språket in praxi minst eger
4 dialekter: svenska lapskan (äfven i Nordlands amt), norska (med Tornio), Enare (vester)
och Ponoi (öster om Imandra-sjön). De äro hvar andra så olika, att Lappen från en
trakt icke förstår den från en annan, oeh så att de för Nord-Lapparne af Stockfleth in-
förda skriftecknens ljud icke hafva motsvarande i svensk-lapskan. Här af ock den vack-
lande stafningen i denna bok.
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inser genast frånvaron af slägtskap, och jag behöfver icke här spilla
ord på denna fråga, hvilken jag längre fram tänker utförligare behandla.

Det är icke heller med språkets art och bygnad jag här vill sys-
selsätta mig, utan blott med vissa ord der ur. Det har nämligen före-
fallit mig, som skulle man, genom granskning af dem, med hänseende
till deras mer eller mindre tydliga härstamning ur angränsande folks
språk, och till deras sjelfständiga, rena lapska ursprung samt genom
akt gifvande på de begrepp-grupper, hvilka de egna eller främmande
orden tillhöra, kunna något så när göra sig klart Lappens kultur-till-
stånd, då han först trädde i beröring med sina mera- civiliserade gran-
nar : nu varande Svenskar och Norrmän eller deras förfäder, eller hvad
han lånat af Finnarne under senare utveckling af detta folks språk.

Granskningen gifver naturligtvis säkraste utslaget med afseende på
de förra: Svenskar och Norrmän. Ty der råder, som nyss sades, en så
stor likhet mellan en mängd lapska och finska ord, att en icke med
dessa språk fullt förtrogen omöjligt kan reda sig; så är förhållandet
med mig. Derföre då jag i det följande vid något anfördt ord säger
det vara genuint lapskt eller härledt från finskan, sker det alltid med
reservation: i förra'fallet kan ordet tillhöra den altaiska språkstammen
i allmänhet, i senare äfven förekomma i andra till denna språkstam
hörande språk än det finska; jag vill blott med dessa uttryck antyda,
att ordet icke är nordiskt, eller att det synes hafva i lapska språket in-
gått under folkets senare beröring med Finnarne.

Ännu en reservation måste göras: jag kan icke ansvara för full-
ständighet eller en uttömande behandling af ämnet; dertill fordras en
sådan språk-kunskap, som endast få egt: en Stockfleth, en Friis, en
Fjellner. Jag har helt enkelt genomgått Lexicon Lapponicum och
deraf dragit mina slutsatser, samt der efter, redan vintern 1868 då
detta skrefs, meddelat manuscr. åt Joh. Laestadius, som gjort åtskilliga
vigtiga tillägg och förbättringar, samt 1871 åt Fjellner vid ett besök i
Sorsele*). Jemförelse och resultat blifva således företrädesvis svenska,
ehuru Stockfleths "ordbog" icke varit förbi sedd. En sådan granskning
af Kemi-Enare-dialekten och de ryske Lapparnes språk skulle utan tvif-

*) Det förhållandet att följande blad så länge varit skrifna och genom de först hösten 1871
mig kända, hit hörande skrifterna af Dietrich, Thomsen och Ahlqvist blifvit i ganska,
ringa del ökade eller rättade, har gjort att jag trycker dem sådana som de blifvit sedde
af de ofvan i texten nämde Herrar och fltre, och i noter tillägger hvad jag hemtat från
Ahlqvist och Thomsen.
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vel gifva ett finskt, ryskt utslag. Castrén säger nämligen (I, sid. 158):
"Lapparne hafva haft den olyckan att komma i nära beröring med främ-
mande folkslag, medan deras språk ännu var i sin spädaste barndom,
och häraf har följden varit den, att språket ej blott upptagit en gränslös
mängd främmande ord, utan äfven i många grammatikaliska hänseenden
gestaltat sig efter främmande mönster. Just denna inverkan från skiljda
håll begrundar olikheten mellan de lapska dialekterna".

Att denna "barndom", med afseende på beröringen med de nor-
diska folken, ligger ganska långt till baka, torde visa sig af det föl-
jande, hvaruti spåren af det forn-nordiska språket blifva tydliga, äfven
i ett tillstånd som ligger före det i den isländska uppteckningen.

Det var vid en sådan granskning att vänta, att allt som hör till
natur-omgifningarne skulle af Lappen vara tidigt i akt taget och namn-
gifvet. Så finner man ock benämda sol, jord (mark), vatten, elf, sjö,
himmel, stjernor (t. o. m. konstellationer: karlavagnen kallas tjuren
eller bågen, orion kallas njallan m. m.), vindar och väder, berg, skog,
vilda träd-, växt- och djurslag, o. s. v.*). Men så snart det gäller ge-
neralisation, uppställande af grupper, äro orden vanligen hemtade från
grannarne. Så t. ex. heter verlden, såsom ett helt," manelmo (af finska
maa, jord och elme, land, således den jord på hvilken vi trampa) eller
värald. Benämningarne för haf: säv, säva (af fornnord. saar, genit.
saefar eller af det got. saivs?) och mår, mara (egentligen hafstrakt en-
ligt Lex. Lapp.), äro af nordiskt ursprung. Sist anförda ord äro äfven
i annat hänseende af vigt, ty de häntyda, liksom mycket annat, der på,
att Lapparne först i beröring med nordiska folk lärt känna hafvet och
af dem fått namn på detta. Ett temligen vanligt namn på haf är det
ock möjligen från nordiskt språk lånade ape, hvilket dock egentligen
betyder vidsträckt myr **). — De norske Lapparne hafva egna namn på
alla fyra hufvud-väderstrecken, men de svenske hafva hemtat sitt namn
för norr från nordiskt språk; de säga nuorta eller nuortta, med en
mängd derivater. Jag antecknar detta såsom ett exempel der på, att,

*) Elf heter på lapska äno, ådno, dädno. På sskr. betyder dänu dagg, droppa, vått, dänu
på zendiska flytande, flod. Här ifrån härledes sannolikt både det lapska ordet samt Tana-
och Donau-flodernes namn.

**) Thomsen härleder (sid. 51, not) säv af sö, icke af saivs, der imot af detta saivo, klart
ställe i sjö, men med ett? Då här vid hänger en religiös föreställning om sjö-jutigfrun,
som ofvan sid. 245 omtalats, synes detta senare icke kunna vara riktigt. Ahlqvist, som
om alla finska stammar gör samma anm. som jag om Lapparne, nämligen att de icke

| xkänt hafvet förr än vid beröring med nordiska folk (sid. 145), härleder, liksom Thomsen,
"" utan tvekan, ordet ape, åppe ur haf. Ap, api är dock sskr. och fornpersiskt.
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till följd af en eller annan omständighet, ett eget ord kan bort läggas
för ett främmande.

Elden har varit ursprungligt känd af Lapparne; men på hvad sätt

han af ålder frambragtes, har jag icke kunnat utfinna. Flintan heter
tidno (af fornn. tinna), och är således namnet hemtadt, liksom saken,
från skandinaverne. Likså fnösket: nivsa, neusak*).

Af träden hafva endast de fått svenska eller främmande namn, som
saknas i höga norden, t. ex. ek, eig. Rönnen, som har eget lapskt
namn (sappe), synes i de sydliga Lappmarkerna endast benämnas raun,
raudn, raudna, hemtadt från det norska raun, må hända en följd af
thors-kulten, såsom förut antydt.

Likså hafva en stor mängd lapska örter och gräs inhemska namn,
åtminstone de som genom sitt utseende väckte uppmärksamheten, eller
som begagnades. Anmärkning värdt är, att den afLapparne flitigt bru-
kade Angelica archangelica, som på deras språk har eget namn, ej blott
för den utvuxna växten (akio eller påskå) utan ock för umbellan (påskån
åive) i svenska Lappmarkerna kallas fadno (af norska kvann), då hon
är under 3 år, och dess rot urtas. Detta ord betecknar dock äfven
ört, rase eller grase gräs, måsam mossa, o. s. v.; allt främmande ord
för att generalisera.

De hög-nordiska djuren voro äfven ursprungligen namngifna, ja
djur i allmänhet har lapska namn: motok (egentligen skogsdjur) och
vassje; juttus är finskt (af otus). De djur, som voro mest nyttiga eller
skadliga, hade flera namn, hvar igenom ytterligare visar sig Lapparnes
oförmåga att generalisera. Jag lemnar vidlyftigare bevis här på, vid tal
om renen, men kan icke underlåta att redan här gifva exempel på
saken. Bäfvern heter vadnern; men ett års unge kuovse (finskt), 2 års
räbbares, stor bäfver viäket, svansen läktek (då han hos hund och varg
heter seipe, hos ren spetjam!); bäfvergäll ruokak. Således icke någon
allmän benämning, utan en ny för hvarje särskildt förhållande. Ett
annat exempel: vargen har, utom dötta från nordiskt språk hemtade
namn och de sid. 80 här ofvan anförda smeknamnen, följande och kan-
ske flera namn: kump, kumpek, kants, stakke, stolpe, tjuör; en större
flock vargar heter valve, en mindre låite, hvilka ord icke kunna an-
vändas på andra djur-flockar.

*) Ur fornn. fnjoskr, hnjoskr, enligt Thomsen; neusak synes mig dock naturligare härledas
från fnöske.
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Jagt och fiske hafva hos Lappen varit ursprungliga yrken, såsom
orden gifva till känna; t. ex. navtem och pivto eller pivtem, djur-
fänge, och salaka fiske, jauret fiska, af jaure, in-sjö; men man hem-
tade icke namnen från djur och fisk (qvele), och äfven här har nordiskt
språk af gammalt trängt sig in, såsom t. ex. uti ordet veidem, jagt,
forn-nord. veiöa, fånga djur och foglar. — Jagten skedde med snaror
eller giller, med kastkäpp (slauka), pil och båge och med spjut;
fisket med krok (ågg eller vuågg), ljuster (harses), nät (verbme) eller
not (kåldek; månne af kåldet, sila?); der vid brukades ett slags enkel
båt (vadnaS; vants, vints), hvar om mera framdeles. Dessa föremål hafva
således alla genuina, lapska namn. Ännu på Linnés tid var den äldre,
trä-bågen qvar; men redan då hade det norska armborstet, ambot, kom-
mit i lifligt bruk och har sedan blifvit undan trängt af eld-vapnen, för
hvilkas hela tillbehör naturligtvis finnas endast främmande namn. —

Mjerde och tina äro senare fisk-redskap, liksom den bättre noten.

I sammanhang med jagten några ord om Lapparnes äldre vapen.
Folket synes alltid hafva varit fredligt, som nu. De äldre vapnen hafva
säkerligen varit de samma som brukades till jagt: juoks, båge, sådde
och njol — pil, så väl trubbig, för att icke skada skinnen, som försedd
med spets af horn, ben eller jern; de sist nämda voro (enligt Fjellner)
till en början gjutna, icke smidda. Vuotjet (skjuta med båge), saite
(spjut), spaggok (björn-spjut) äro lapska ord; men klubbo, slubbo, skolfo
(glafven), svårde, pansare äro svenska; miäke eller miäka är finskt*),
liksom sota och tåro = krig; men för strid, kamp, finnas äfven lapska
ord: oibom, vittjo, vikom, m. fl.

Liksom i ofvan gjorda beskrifning öfver Lappens lif tager renen
äfven i en lapsk ord-förtéckning ett stort rum. Jag vågar icke anföra
alla dem jag samlat: de gå till mera än 300, genuint lapska. Men för
att gifva något begrepp om dem, tillåter jag mig uppräkna dem som
afse renens namn under olika förhållanden. Det generella namnet är

påtso, påtsoi; hannen heter påtso-årjes, honan p.-mingeles eller ningeles,
äfven vatja (svenskarnes vaja); hjorden benämnes älg, hvilket egentli-
gen betyder: hvad man lefver af.

Kalfven heter i första året mese, messi; sedan han fyllt ett år kär-
mak (kärbmak), ehvad han är af han- eller hon-kön; der efter få könen

*) Af got. meki, forn-nord. msekir, enligt Thomsen, dock: "oprindelsen er tvivlsom".
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olika namn. Efter andra året heter hannen varrek eller årrek, honan
voignial (vuonjel); öfver 3 år hannen vobbe (vuobberes), honan vuoignial
rodno, då hon är ledig, v. vatja, då hon är i-kalf; der efter kallas hon
altg.. (aldo) så länge hon lefver, men hannen fortfar att byta namn.
Öfver 4 år heter han kåddotes, öfver 5 kåsetes, öfver 6 makanes, öfver
7 och allt framgent nammalappo (en som förlorat namn). Vid 3 års
ålder kastreras vanligen en stor del af hannarne; renen kallas då i
första året kaski (af kasket, bita, se sid. 98 not) och der efter herke
(finskt); kör-ren, vuojem herke, gammal oxe vuoras, gammal kör-ren
råntso; tjuren heter sarva eller sarves, hvilket egentl. betyder aflings-
kraftig hanne (sarves tåmp hingst).

Utom med ofvan anförda namn kallas kon i allmänhet äfven kiäka,
rabr eller rabra och skippa, hvilka ord må hända haft eller hafva sin
särskilda betydelse. Hon heter arak (af ara = arla?) då hon föder
tidigt, luotvar, som föder lefvande kalfvar, rådno, ungko utan kalf,
tjåpptjå, som mistat kalfven, suoppa, som öfvergifver kalfven, stainak,
som aldrig föder, men tjåpptjokk som för tillfället är gäll, rebbits,
utgammal renko. — Kalfven heter, som sagdt, mese, men kris eller
ruopsak (rölle!) en nyfödd, radn en tidig, luopek en kalf af ett års
renko, en sällsynt sak. — Lyten ge äfven anledning till särskilda namn:
abrnel kallas den enhornige, kurg den enögde renen; nolpo en som fält
hornen, men honka, kullig renko. Kallok namnes ren som har egare,
kadde som lupit från egaren, itak som kommit till främmande hjord,
peuxek. vildren. Alo är det allmänna namnet på hjorden; men kreve,
kreuve (eng. crew, ur sanskr.) brukas äfven; naukä och tjårrek är en
mindre hjord och tåkke en flock. — Dessa olika ord äro substantiva
och man tillägger icke genus-namnet påtso vid deras bruk.

Detta må vara ett prof på lapska ordens rikedom, då frågan gäller
renens namn. Samma är den för allt som rör detta djur: för alla dess
lifs-yttringar, hvarje bit af kroppen såsom lefvande och död. Om äf-
ven några återfinnas i finskan, kan vid dem billigt tvekas, om de icke
snarare äro gemensamma altai-språk-ord än lapska lån, och de kunna
åtminstone tills vidare anses snarare tillhöra det senare språket, då
renen icke egentligen är eller varit finskt tamdjur. Då lapska språket
för renens alla tänkbara tamhets-grader samt för dess användning såsom
lastdjur och dragare, har ord, af hvilka många icke återfinnas i finskan,
så torde Lappens prioritet i detta hänseende vara högst sannolik. Pallas
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anför (i Zoographia rossica, Petropol., 1811, sidd. 106:—107) en mängd
nord-asiatiska namn på renen. Intet enda är likt de lapska. Således
har renens bruk antagligen icke hejler kommit från dessa folk *).

Men midt i denna rikedom på. lapska ord möta ett par brister,
hvilka, med afseende på vårt ändamål, äro af interesse; de äro tabmat
= tämja, xndke = mjölk och vuosta = ost.

Tabmat är, så väl i svensk- som norsk-lapskan det brukligaste ordet
för tämja och härledes utan all fråga från nordisk rot: tam. Man skulle
derföre (och så har Friis gjort) kunna misstänka att renens tämjning
först skett på grund af lärdom från nordboarne. Men dels upptager
Stockfleth i sin ordbok flere ord för samma sak, dels finnes i svensk-
lapskan äfven ett par ord (låvdotet, låjotet) för samma begrepp, dels
ock slutligen finnas talrika andra rent lapska ord för betecknande af
tamhets-grader m. fl. till tämjda tillståndet hörande begrepp. Ordets
och dess derivaters allmänna bruk bevisar således intet annat än de
många andra nordiska ordens närvaro: långvarig beröring och förkärlek
för adopterande af ord; Lappen blandar in svenskt-norska ord i sitt
språk, liksom vi tyska och franska.

Beträffande åter det andra af nyss nämda ord, som i norsk-lapskan
lyder mielkke, så är det genomgående för alla europeiska språk, hvarpå
såsom exempel (med förbigående af allmänt kända moderna språk) må

nämnas: gammal svenska: miolk, mielk; fom-nordiskt: mjölk; gammal-
tyskt: melch, melc; gotiskt: miluks; platt-tyskt: melk; anglosachsiskt:
meolc; belgiskt: inelek; slaviskt: inleco, mliko; polskt: mleca; ryskt: mo-
loko; grekiska ordet å(.iélyio och latinska mulgeo hafva samma stam.

Der imot synas maito och piimä i de finska språken vara egendomliga.
Från någon af de först nämda rötterna måste Lappen hafva hemtat sitt
namn för mjölk; men från hvilket? Största likhet företer hans ord
med de gamma-1-svenska och derföre äro de satta främst; men kunde
Lappen hafva varit okunnig om mjölkens bruk så länge, som till dess
han här i norden ganska sent kom i beröring med svensken? då renen
vida längre varit tämjd af honom, då mjölkens tillvaro och kalfvens

*) Horn heter på lapska tjårve; på zend betyder grva hornad och crvå horn, hvar af man
härleder lat. cervus, grek. xfQax-, ztQaog, angls. heorot, sv. hjort, litt. kärve och slav.
krave, ko. — Ilen-bromsens larv heter kuorbme på lapska. Detta synes vara = orm,
got. vaurmis, gammal-sv. vurm; detta vill man härleda ur sskr. urmi, väg, och man
säger det icke kunna stamma från sskr. krmi, zcnd. kerema, emedan mellanlänk med k
saknas. En sådan linnes dock i litt. kirmi och må hända är det lapska en annan. Jfr
A. Fick, vergl, "Wörterbuch d. Indo.-Germ. Sprachcn.
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näring deraf icke gerna kunnat undgå att lära honom hennes använd-
ning. Så otroligt detta låter, synes det dock icke vara omöjligt; renen
kan. hafva varit brukad för kött, hud och senor samt till lastdjur gan-
ska länge, utan att mjölken blifvit använd.

Att renen länge varit tam visar det stora rum han tager i språket;
dess tämjning af flere lågt stående folk från långliga tider är väl
konstaterad, och de af Castrén (11, sid. 320) omtalade gamla tecknin-
garne i Sajanska bergen hänvisa just på de altaiska folkens vagga. Om
gammal tämjning kan således icke Inågon tvekan uppstå. Hvad be-
träffar mjölkningen, är det bekant att de ren-egande nord-asiatiska fol-
ken icke mjölka sina renar (Pallas, Zoogr., sid. 209), Kineserne icke
sina bufflar. Yule omtalar (Asiat. Journ., 1844) att folket Khasia i
Bengalen uppföder boskap, men icke begagna dess mjölk. I Kusamo
Lappmark, säger Chydenius (sid. 16) år 1754, brukas icke renarnes
mjölk, och P. Laestadius säger, 1831 (I, sid. 452), att Arvas-Lapparne
i Arjepluog icke mjölka sina renar*). Man kunde nu tänka sig, att

sådant varit förhållandet med alla Lapparne, ända till dess de i Skan-
dinavien kommit i beröring med nordboarne, blifvit hop- och undan-
trängde af dem och fått behof af ännu ett näringsmedel. Ordets lån
är gammalt, det visar dess form, liksom att det har några derivater:
melkos = mjölkmat, melkok — mjölkrik, mjölkgifvande, melkot — gifva
mjölk, med diminutivet melkostet. Men påttjet (mjölka) med dess deri-
vater, näppe (stäfvan) och kalmatak, frusen mjölk äro lapska ord.
Dessa bevisa dock icke mycket, ty påttjet betyder egentligen blott
vrida ur, som vattnet ur en trasa (Fjellner) och kalmatak (egentligen
blott fruset, af kalmet, frysa till) är möjligen af nordiskt ursprung.
Fjellner uppgifver äfven prisk såsom ett bland svenske Nord-lapparne
vanligt namn på söt mjölk; men detta ord synes mig tydligt vkra det
svenska ordet frisk, om icke direkt hemtadt från Sverige, dock via Fin-
land, der det fått formen riesker*).

Slutresultatet b lifver att möjligen, men icke troligen, Lapparne
brukat ren-mjölken före sin ankomst till Skandinavien, då man får an-

*) Vid efterfrågan om förhållandet nu, upplyste Winnberg (1871), att Arvas-Lapparne mjölka
sina renar alltjemt, så snart icke naturhinder möta. Enligt Malm (sid. 32) mjölka Euare-
lapparne icke heller sina renar; men det beror der pl, att de lemna renarne åt sitt öde
under den egentliga mjölknings-tiden, sommaren, och äro då borta på fiske. Kan något
sådant ligga till grund äfven för de förhållanden Chydenius och Laestadius omtala?

**) Af Ahlqvist synes (sid. 4) att denna ordets härledning redan varit uppgifven af LönnrotÄ.
A. anför ock (efter Stockfleth) att riesske-laipe betyder osyradt (ryskt) bröd.
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taga att de nu mera förlorat sakens ursprungliga namn i deras eget
språk; men att de sannolikt lärt sig bruket här, och det relatift tem-
ligen sent.

Med afseende på ordet vuosta, gemensamt för svenske och norske
Lappar, synes förhållandet vara likartadt. Ihre (glossarinm) säger ordet
ost vara kommet af namnet på det kärl, hvar uti han beredes. Men
der jemte tillägger han att aous hos Tatarer och Turkar betyder löpna
mjölk, hvarföre han misstänker denna härledning för ordet och anmär-

ker att finska ordet juusti betyder löpna. . Sanningen är dock den, att

juusto betyder ost, men ysta heter piimiiää eller juoksujaa. Det finska
ordet är sannolikare af svenskt ursprung än det svenska af finskt; ost

är troligare roten till juusto och vuosta, än härledt ur dem, och de två
sist nämda äro mera lika det första än aous *). Att Lapparne försum-
mat eller icke känt ost-beredningen förr än efter beröringen med-nord-
boarne bör så mycket mindre förundra, som den af Ihre citerade Pli-
nius säger (Lib. xi, kap. 41), att de barbariska folken, som bruka mjölk
och der af bereda smör, icke känna eller ock förakta osten, samt då mjöl-
kens bruk är så sent infördt hos Lapparne. — Tilläggas bör, att de icke
för ysta begagnar det finska ordet, utan mest det med löpna beslägtade
la- eller låppet, släppet, ehuru de der jemte för samma sak hafva ga-
mardet (norsk 1.) och sjiparet (svensk 1.) och för färsk ost med vasslan
tjuko (månne tjock?), för grädde kappa; teivo är ost-karets namn.

Om mjölk och ost sent kommit i bruk hos Lapparne och om detta
bruk är utifrån infördt, var det att vänta, att namnet på smör äfven
skulle vara nymodigt och utländskt. Så är icke fallet; vuoj, vuoja,
vuogja synes vara inhemskt och eger flera derivater. Detta stämmer

med Plinii nyss anförda erfarenhet från de barbariska folken och har
sin goda förklaring der uti, att ordets ursprungliga betydelse är fett,
hvar imot det först senare synes hafva fått betydelsen ej blott af smör

utan ock af olja, hvilka upptagas i Lex. Lapp. Ät samma håll visa
derivaterne: vuojaj = fett i allmänhet, vuoidet eller vuoitet =-- smörja,
hvilket man vanligen gör med annat än smör, och under ordet vuoites,
vuoitas = sinörjelse, heter det uttryckligen: säges förnämligast om olja
eller annat fett, hvarmed hudar uppmjukas och insmörjas. Ordet vuoj
synes mig derföre snarare bekräfta än motsäga mjölkens moderna in-

*) Med glädje finner jag att Thomsen (sid. 118) och Ahlqvist (sidd. 5—6) dela denna åsigt,
fast med bättre argumenter till följd af större språk-kunskap.
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förande i Lappens hushållning*). Oblon-vuoj (humle-smör), såsom namn
på honing, är en modern bildning.

Som sagt: med dessa två undantag äro alla ord som röra renen af
lapskt ursprung och der igenom bevisas otvifvelaktigt hans uråldriga
tämjande **).

7

Med hunden är i det hela samma förhållande som med renen; han
måste från uråldrig tid hafva varit husdjur hos Lappen, för att döma
af hans många lapska namn: pän (ben), päna, pjednak, hund, kausjo, tik,
addåk, åddek, valp, håljo, harte (finska koira?***), stor hund, sjovnja,
vallhund, huttet, skälla, o. s. v.

Men katten är ett senare tillkommet husdjur och finnes ännu i
denna stund blott sällan hos Fiskare- eller Nybyggare-lappar. Hans
namn är gatto eller katto, ehuru han väl ock någon gång kallas njuka
af ljudet (Fjellner). Han är ock först kring 500 år efter Kristus kom-
men i bruk i södra Europa, hvar ifrån han utgått mot norr; han är

egentligen åkerbrukarens djur, det som skall skydda dennes skörd mot

möss och råttor. Sådana finnas få i Lappland, och blott de ute i skog
och mark lefvande; dem veta ock Lapparne att i sitt språk benämna:
sviddek näbb-mus, vessjek vatten-lemmel, luornék fjäll-lemmel, af hvars
lapska namn må hända det zoologiska namnet är att härleda, liksom
det norska lemän; snjära, snjärats betyder mus och tsäpanje fält-råtta
(egentl. gnagande, af tsäpet = gnaga). Som man ser är det idel mark-
möss som fått lapska namn.

öfvergå vi till bostaden möter oss der för det mesta genuint lapskt-
finska benämningar, hvaraf jag uppräknar några: kåte tältet, värka,
värkem kåta-stället, vieso f) hemvist; bäljek, låtte, täka, ådnåres, tält-

*) Ahlqvist gifver (sidd. 4—5) åt ordet voi i finskan äfven den ursprungliga betydelsen
fett, säger att det i de tatariska språken heter mai och att det i denna form synes ligga
till grund för första stafvelsen i finska ordet maito, mjölk. Men då han säger, att ordet
endast i finskan fått den specicla betydelsen smör, så vederlägges han af ofvan stående,
hemtadt både från Stockfleth och Lex. Lapp.

**) Efter det sagda torde äfven vara öfverflödigt att till vederläggning upptaga hvad en lärd
tysk berättat förf. hafva blifvit yttradt af en annan lärd tysk, nämligen att renen först
blifvit tämjd sedan romar-språket blef herrskan de i Europa, skolande denne filolog stöda
sin upptäckt der på, att rentjurens lapska namn sarves påtagligen är det latinska cervus,
och kons namn: vatja är vacca.

"') Koira anser Ahlqvist möjligen kunna härledas ur gårdvar.. Då enligt A. ordet hurtta,
med betydelsen jagthund, finnes i finskan, synes mig harte naturligare härledas af detta
ord, än af koira.

f) Thomsen härleder detta ord från forn-nord. vera, vesa, got. visan. Men det har jnånga
derivater, hvilka alla afse lefva, icke vistas. Snarare kunde man då anse det stå i sam-
band med lapska ordet viste, renmossa, ehuru de synas vara språkligt skiljda. N
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stängerne, aule-muora tvärträdet för grytkedjan; repen, repp£Ji eller
repten (finskt) rökhålet, perjes dess täckelse; låuta kåt-tyget, uks eller
uksek, juks dörren, luido rummet der in vid, ragno väggen och sågge
rummet der vid i kåtans inre, o. s. v. i mängd. Äfvenså äro namnen
på de vid kåtan befintliga hus och ställningar till största delen lapska:
aleh eller pild stänger, tuorg risbeläggningen (golfvet) i kåtan, och
suogner gren-träd att upphänga saker för skydd mot hundar, aitj^
luove, luopte, njalla och puegga: olika former af förvaringsanstalter och
visthus.

Bland anförda ord böra ett par närmare omtalas. Luove eller luopte
äro säkerligen icke lapska, utan sannolikt härledda af de gamla svenska
orden lafve och loft, då äfven loftit och laptet, lyfta, ingått i språket.

I ordet kåte möta vi åter ett sådant allmänt genom gående euro-
peiskt ord som i mjölk, och jag måste antaga att äfven det är ett

lån, men gjordt under ganska gammal tid (troligen af forn-nord. kot,
hydda); ordet är nu mera föråldradt inom de flesta språk och återfinnes
blott i förändrad mening, t. ex. engelska cot, cottage, svenska koja.
Då nu ordet kåte utan tvifvel är nordiskt oqh då heima, heimel här-
ledes af forn-nordiska heimr eller må hända got. haims (liksom aimo,
evighet, hvarom mera längre fram), huona*) med samma betydelse
påminner om hem eller närmast om "home", samt sidho hem och sid,
sita by, är det forn-nord. seta = "sittande, samling af folk som håller
till på ett ställe" (Fritzner), så torde väl intet tvifvel finnas att Lappen
före beröringen med sina nordiska grannar saknat egentlig bostad och
hållit till i naturliga skrymslor, riskojor eller dylikt. — Ordet gamme,
som brukas för Norsk-Lapparnes bostäder, kan genom forn-nord. gamr
ledas ända bort i sanskrit; anmärkningsvärdt är dock att garna (enligt
Lex. Lapp.) betyder björn-ide **).

De vanliga, enklaste och för Lappen oumbärliga husgeråds-sajeerne
hafva lapska namn, men för allt som häntyder på kultur och beqvämlig-
het, och denna icke särdeles hög, har han hemtat namnen från finskan
åtminstone, om icke från de nordiska språken. Såsom exempel må
några af de senare anföras: arko skrin (got.?), aren — forn-nord. arinn,

*) Huona är finskt, enligt Ahlqvist (sid. 96). Han omtalar ock (efter Stockfleth) ordet
savgne, finska sauna, boning i jordhåla, modernt badstuga; härledes af savu, rök.

**) Ahlqvist antager rent ut, att forn-nord. ordet gamr uppstått från lapska garna, finska
v-- kammio. Thomsen härleder ordet kammio frän forn-nord. skemma, ursprungligen skammjo.

-Öcfcti viri dissentiunt!
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nu arne, äril (lapskt ord måste hafva funnits meri förlorats!), bolster,
bord, fäte eller fatte, fönster (ikkon finskt, vindek forn-nordiskt), gaffel,
gafvel, guelpe eller guolpe golf*), gruto eller ruitto gryta, kagge, kanna,
käre kärl eller kar, kintel ljus (forn-nord. kyndill, lat. candela), kista,
kopp, korge, kokse dryckes-slef **), kruokke krok, krus, lampa, lase lås,
mur, puso- eller poso-tak blås-bälg (af pusset eller posot, pusta), gunst,
sil, skål, skåp, spegel, spis, spjäll, stol, så, såll, säng, tak, tallrick, tapp,
tjerna, tunna, täcke, ugn, viska, m. fl. Dock finnes för en del af dessa
eller motsvarande saker äfven lapska namn, t. ex. jebmes tratt (af näf-
ver), kautje skål (= kokse?), kebme kittel, kåkkel spinnrock (? men
kersi slända, är finskt, snaldo nordiskt), litte kärl, njutem stöt, passem
stekspett, pasta tång, past sked, påta gryta (pott?), peude bord***),
ruoiva lampveke, äfven hampa, sakkartek handduk (af sakkartet, torka),
m. fl. Ehuru jag, såsom parenteserna och frågetecknen utvisa, miss-
tror någras af dessa ord lapska ursprung, kan jag icke annat än taga
andras för gifvet; då andra skäl föranleda det antagande, att åtskilliga
bland dem icke kunnat af ålder finnas hos Lapparne, måste deras
tillvaro nu förklaras genom deras senare tillkomst medelst bildning
af nya ord eller gamlas apterande i mon af behof eller härledning ur
gamla ord.

Bland namn på verktyg synas blott få vara lapska. Af verktygen
(kaunes, såsom generalisering, sannolikt af nord. gagn, norskt gavn =

redskap enligt Rietz) dirrev och tirrev, är i språkligt hänseende, liksom
i verkligheten ännu, knifven det förnämsta och har flera namn: gukkor,
korr, gulppo, kulke, allt efter storlek och beskaffenhet; han heter dock
nu vanligast nipe, hvilket torde vara knif, då kn i början af ord icke
kan uttalas af Lappen; det syd-lapska jungi och finska junki är nästan

rent nordiskt ■= forn-nordiska jungi, och finnes ännu såsom dialekt-ord
i flera landskap. Nådd, nänt, verktygsskaft, hakko, laivask, sadnem
och tabtja, brynsten, äro lapska ord. Kadsek, hålkjern, är väl lapskt,
men kuovol för samma sak är finskt. Raikango, redna, pobme eller
obbolm = syl, pryl, borr, synas lapska, liksom kåppek eller råkkel,
hyfvel; men naber nafvare, sag eller sakko såg, naula trädnagel,

*) Men ock latte, af forn-nord. flejj cnliet Thomsen. l 7^ Wr ""^ *

**) Jag har länge "tvekat"om jag skulle sätta detta ord hit. Littauiskt heter dryckeskärl
kauszas, lettiskt kåuss, sanskr. kosha; af hvilket man härleder det forn-nord. hauss =;>/

skalle. Kan Lappen hafva på den vägen fått ordet? Ä* f >
***) Thomsen härleder ordet af got. bjuds, -forn-nord. bjöd. wW*. vU
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skruv, m. fl., och i allmänhet de mera sammansatta verktygens namn
äro nästan genomgående af nordiskt ursprung. Yxan namnes kerves
(finskt) eller aksjo, avsjo, säkerligen nordiskt*), det påminner om det
tyska "axt"; tjutto, stor-yxa (Fjellner), mall, liten och meres, slö yxa,
synas vara lapska, hvar imot pilo och tilesk, bila, äro nordiska.

Bland slöjder är sannolikt behandlingen af skinn och hudar — nakke
och tuolje**) — en af de äldsta; Lappen har ock för hit hörande
åtgärder idel lapska namn, från det att flå skinnet (lågget, niarket,
sadtjet, niadseti niuovvat) ända till dess fullständiga beredning (garfva =

altet, tilkot), till sämsk; sassne, sisste. Skinnen syddes med nål, aibme,
aime, förmodligen af horn, ben eller trä, då ordet är lapskt-finskt
(nalo är det moderna ordet) och tråd, kårostak, kårost eller senor =

soon, suona, suodn (suoidne? Stockfleth), med tillhjelp af pryl, podme
och pårretes (borr?) och längre fram med fingerborg, suörma kåte.
Kårot och kårost samt kåroltak söm, äro väl identiska med det finska
kuroa och dess derivater; men då detta icke synes hafva samsläg-
tingar i nordiska språk, då inhemska namn finnas för hampa (arpo (?)

och ruoiva***) och då kerdot (tvinna), täjet (karda) och vipsia (garn-
härfva) hafva lapsk klang, ehuru deras härledning kan vara tvifvel-
aktigf), synes det tänkbart att Lapparne åtminstone känt något tråd-
ämne för söm, utom senan. Hvad angår dennas nyss anförda lapska
namn, har det en allt för stor likhet med det nordiska sena, att lik-
heten skulle kunna vara tillfällig; må hända kan man tänka sig att

här den ursprungliga benämningen gått förlorad och en lånad ingått,
då man måste antaga att sen-sömmen varit urgammal bland Lapparne,
lika väl som bland andra vilda folk, såsom Lartet t. o. m. visat vara
händelsen bland ren-periodens folk i Frankrike, hvilka haft samma in-

*) Gotiskt aqizi. Ahlqvist, som antager att äfven det finska kirves är lån ur littauiskan,
fäster uppmärksamheten derpå, att för stenyxan väl måtte hafva funnits något namn,
fastän det gått förloradt. Men hafva Lapparne haft sten-yxa?

**) Ahlqvist menar (sid. 90) att det förra betecknar skinn i allmänhet, åtminstone i dess
finska form, det senare beredd fäll af björn, ren eller elg.

*'■*) Ahlqvist anmärker tillvaron of dessa båda namn (sid. 38) och finner saken besynnerlig.
Roivas betyder, enligt hans uppgift, på finska en bundt lin eller hampa, och då är ju
källan för ordet klar. Hvad angår ordet arpo, så kan jag icke tro annat än att det är
en förvridning af hampa. Ahlqvist anser äfven Finnarne hafva känt något vegetabiliskt
tråd-ämne, troligen en art nässla. Då emellertid kerdot, täjet och vipsia äro finska (se
nästa not), så frångår jag det ofvan gjorda antagandet.

f) Med hänsyn till dessa ord har Ahlqvists skrift (sidd. 72—76) gifvit mig anledning att
härleda kerdot från finska kehrään = spinna, täjet af työ, tö = blånor, och vipsia af
finska vipsi.
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strument för trådens dragning, som Lapparne ännu hafva. (Personligt
meddelande 1865; se ock sid. 131 här ofvan). Luoskot i svensk-lapskan
betyder brodera eller kanta, i norsk-lapskan kanta med färgad ull-tråd;
luoska kant, bräm, luoskem konsten att förfärdiga sådana arbeten. Lap-
parne sy sina skor på det sätt, att mellan de skinn-kanter, som skola
samman sys, lägges en skinn-remsa (teres, tera, teras), hvar på detta
tredubbla lager genomsys och sömmen står upp som en tjock kant,
hvilken för skönhetens och täthetens skull åter öfversys med sämsk.
Detta sätt att sy kallas nu i de germaniska språken laska, forn-nord.
laski. Hvilken folk-stam har bildat detta ord? förmodligen den mera
civiliserade, ty saken är en finess och arbetet förutsätter jern-stål-nål;
men anmärkning värdt är, att Rietz gifver ordet betydelsen af företrä-
desvis det egendomliga skinn-sömmandet.

Allt som hörer till spanad, våfnad och tyg synes vara lånadt; påd-
net spinna, kåddo väf, kapa spole, vadas och gages *) vadmal, ruda och
struda kläde (egentl. skrud?), line, snaldo slända, etc. Det var ock att

vänta, då nomaden omöjligt kan medföra erforderliga anstalter. Men
band väfver Lappen nu, och de hafva flere egna namn; det generella:
badde, är dock skandinaviskt; bandens fabrikation är troligen gammal,
ehuru deras första substitut antagligen voro skinn-remmar.

Skräddare- och skomakare-yrkena, utöfvar Lapp-qvinnan sjelf; af
orden, som höra dit, äro många lapska: vaijet skära till, vaijeje skräd-
dare, kättjelet profva, m. fl. Alla Lappens egendomliga plagg hafva
namn af lapskt-finskt ursprung, såsom synes af kap. 6 här ofvan. Men
alla plagg af andra slag hafva nordiska namn, t. ex. brackor, hatt, krage,
knapp, krano (norskt råna), lomme (ficka), malje, spänne (dock äfven
maiti), pard (bård), pung, puogno (barm, barmficka, af finska povi), purs,
packs eller pauksåh byxor (dock synes hitamah vara lapskt), sark ("klä-
des-kjortel", enl. Lex. Lapp.), sjårt och skirto (skjorta), silk, skuov (sko),
stebel, suokko (sacka), äro alla tydligen nordiska, liksom menster och
sutar (skomakare, forn-nord.). Huru vida baide eller paide skjorta, lintyg
och vuolpo qvinno-kjortel hafva sin härledning, det förra genom finskan
ur moesogöt. paida och samband med vårt dialekt-uttryck: pajta på sig
eller af sig, det senare ur det forn-nord. olpa, må lemnas der hän;

• *) Betyder, enligt Ahlqvist, i alla andra finska språk egentligen väfnad.

v. Dttben. Lappland. 20
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osannolikt är intet dera *), och måtte det senare lemna upplysning om
olpans utseende, hvar om stor tvekan råder!

Snickring hafva Lapparne naturligtvis länge känt, nämligen i den
mon som han utfördes med knifven eller enklare verktyg. Äfven så-
som konst visar sig detta yrke ursprungligt i t. ex. sniderier, såsom
flera lapska ord tyckas utvisa: viäret tälja, vuolet snickra med knif,
suogget genomborra och på det sättet utskära prydnader, kirjot och
tjalet (af tälja?), utskära grannlåter genom ristning; tjala, tjuoppet
hugga (jfr engelska chop; på båda hållen förmodligen af ljudet!), m. fl.
t. o. m. vadnet svarfva (finskt); — man vore här vid frestad att tänka
på bäfvern (vadnem) och hans gnag kring träd och stockar.

För orden smed och smida, hvilka i forn-nordiska och än mera i
den gamla finska mytologien och sagan ständigt förekomma och spela
en stor röle, finnas icke andra lapska ord än smid, smidda och smiddet
eller smirjo, smirjet, åtminstone i svensk-lapskan; ravdde smed, är norsk-
lapska; dessa ord äro alla lån ur nordiskt språk, det sista härledt af
forn-nord. rauÖi myrmalm, hvilket, på samma gång det visar källan för
det enda fmskt-lapska ordet för jern: rauta, route, tillika antyder den
natur-form, i hvilken jernet först af dessa folk användes. Finskan
har dock eget ord för smed, nämligen seppä; huru vida detta är lånadt
från annat håll, är mig obekant **). Att smidet icke kan vara någon
ursprunglig eller ens någon särdeles gammal konst hos Lapparne visas
äfven af det förhållandet, att de fått namnen på alla metaller från sina
skandinaviska grannar: bli, blijo, lag jo, slija — bly; air (forn-sv. er, forn-
nord. eir, nuv. erg?) och kuoppar, koppar (modernt); veike messing,
äfven koppar, är finskt; stale, teres (Fjellner, af finska terä, egg) stål;
silb, gäll guld, tadne tenn (står märkligt nära stannum), malm, gruv,
o. s. v.; laire lera (forn-nord. leir), kalk, klit (krita). — Dessa ord blifva
af vigt, då jag kominer till den allmänt genom literaturen gående tron

på identiteten mellan Lappar och dvärgar, samt på detta folk såsom
nordbons läromästare i smide och i grufvors upptäckande.

I sammanhang här med några ord om perlans lapska namn; hon
heter pärl eller skaltjo-silb i svenska, simsak eller simsik i norskt-finskt-

*) Thomsen härleder, utan tvekan, baidde från got. paida, och vuolppo från ölpa! så gör
ock Ahlqvist med baidde: vuolpo synes han icke hafva känt till.

**) Ahlqvist fäster uppmärksamheten der på, att finska ordet seppä i lapskan heter tjeppe,
med betydelsen händig, "handslög" (Lex. Lapp.), att det blott finnes i de vest-finska
språken, att det förekommer så väl i finskan som esthniskan i betydelsen af slöjdkunnig,
och således i sin ursprungliga betydelse närmast motsvarat faber. Frågan är således löst.



färger; skogs-afverkning; mat och dryck; 307
ryska Lappmarkerne. Det förra härledes från svenskan, af perla eller
skal*), det senare från ryskan (Sjögren, sid. 192), och synes här af
att Lapparne utifrån fått kännedom om henne.

Färgning och målning synas icke hafva varit inhemska hos Lappen.
Visserligen hafva några färger lapska namn; t. ex. ruskok brun, jeuje
och velkes hvit, tjurkok ljusgrå, viskes gul, tjappes svart, leipe röd, af

leipe, al, hvars bark begagnas till denna färgs frambringande, alek blå;
möjligen också ruopses, ruopsek, röd, ehuru ljudet der är misstänkt, lik-
som i ruskad rödaktig (monne af rost?); men graves, gravok och ravak
grå, blav (och lotte?) blå, blått, suortas svart, gruonas eller ruodnas
grön, äro nordiska. Pajnet färga, af paino färg, är finskt, liksom kåv,
kåve bild; måhlet är tydlig svenska.

Att de träd, som förekomma på lapsk mark, hafva lapska namn,
är förut nämdt; men här bör anmärkas, att bok och ek sakna lapska-
namn; och hvad angår skogsafverkning och dylikt, hafva dess produkter
mest skandinaviska namn: tjåsk och stuåkke stock (hirs dock finska),
fjollo, fjällo bräda (fjol), tiljan, palo, pild påle; bodakk beck, tarve
tjära (genom finska terva), saude tjär-dal (af sjuda), o. s. v.

Födoämnen och mat (pjäbmo, åjok) samt ätandet (pårrem, afpårret
äta stadig mat, kadset äta skedmat) hafva i allmänhet, såsom vi ofvan
sett, genuina lapska namn, då de hemtas från Lappens eget förråd och
omgifning samt icke äro allt för konstiga. I så fall äro benämningarne
oftast hemtade ut ifrån: kurva eller quorv korf, salte, silda, krudda,
o. s. v.; dock synes marfe **) vara lapskt namn på korf (af marfe, ände-
tarm?).. Alla generalisationer äro som vanligt främmande: males ett
kok, mål, mallas måltid, nieste, neste reskost, det forn-nord. ordet neste,
prokost frukost, suvle sofvel, hvilket dock äfven heter pasme och salka.
De enkla berednings sätten hafva lapska namn: karvetet laga mat, passet
steka, och för koka finnas talrika ord.

Med namnen på drycker är alldeles samma förhållande som med
dem på mat-slag. Dock har Lappen egentligen blott en dryck: vatten,
tjatse, och jukket (att dricka), med dess derivater, påminner om jokk eller
jukk, bäck. Malt heter malte, öl vuole, hvilket genom sina derivater
vuole ålmai drucken (ölig!) man, vuolatuet blifva rusig, vuolatattet berusa,

*) Thomsen för härledningen till baka till det got. skalja.
) Enligt Thomsen af det forn-nord. mörr, stam marva, fett; heter på norska mor, som

definieras: "kött-korf, torkade korfvar; äfven delar af inelfvor som brukas till kött-korf".
Aasen.
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vuolavuot dryckenskap, m. fl., tyckes häntyda der på, att Lappen ge-
nom ölet fått sitt första rus, eller åtminstone företrädesvis berusats.
Mjöd heter miäd, humle hombel (forn-sv. humbli, forn-eng. humbel) och
honing hånog, vin vino, bränvin puolem vino (af puolet, bränna), bryd-
tjet brygga, o. s. v., allt genomgående skandinaviska ord.

Under äldre tider kände Lappen icke till boskaps skötsel och hus-
djur eller åkerbruk, icke de der vid nödiga redskap eller der af härflytande
produkter, liksom han ännu icke utöfvar det senare, då han är nomad.
Såsom bevis här för några exempel; till en början från husdjurens och
boskaps-skötselns område: angalok anka, duvo, gaits eller gaitsa get (got.
gaits), bokka och haber eller habres bock (det senare af forn-nord. hafr),
gas gås, galbo eller kalbe ko-kalf, häpos häst (finskt), kjellek killing,
kid; kusa eller koss, lamb eller lambes, lubme svin (finskt), äfven kal-
ladt sokke (sugga) och svine eller spidne af svin samt snorka af grymtet;
märro sto, märr, qvigo, smala och sauts eller sautsa får (af forn-nord.
smali och saudr, eg. små-fä), vuoksa oxe, vuontsa höns, värtsa gumse,
vädur; buve eller puve boskap; fläsk; garde, karde, kerda gärde (garör);
hässen hässja; krubbo; klåvan klåfve; lado lada, hvaraf ladden bondby,
lija, mukko gödsel (maka, mök, forn.nord. mykr), rapo räfsa (repa),
slaget eller sladjit slå hö, suoine hö (af finskt heinä), stallo, ullo, o. s. v.;
ordet tåmp för häst måtte vara en förvridning af kamp; obbo-gadsa,
enklöf, förekommer i en sång såsom poetisk omskrifning för häst
(se sid. 320 här nedan).

Att samma främmande ursprung utmärker namnen på sädesslagen
och deras beredningar, äfven andra än de hyss omtalade dryckerna,
samt det mesta som till jordbruk hörer, må bevisas af följande exem-
pel: jarda jordagods, gård, påldo åkerfält (efter finskan), åker, åker,
sajo säd och sajet så, aks, halm, spanmål; haver, hveit, bigge och kordne,
bjug och korn, råkh råg, ärter, lauk lök (laukr), naur rofva (finskt),
senap, äppel; mill, mila qvarn (forn-nord. och forn-sv. mylna), äfven
qvardn, målet mala (men lapskt och troligen ganska åldrigt är njutet,
krossa korn 'med stöt), siktet, jafo mjöl (finskt), sadho såda; daig
deg, jäst, bakot, kakko, laipe bröd (finskt leipe; äfven der mera främ-
mande ursprung: got. hlaifs — stam hlaiba — forn-nord. hleifr, forn-sv.
lever)*), karp tunnt kornbröd (finskt, af karppu, barkstycke; Fjellner),

*) Så mycket säkrare från gotiskan, som det forn-nord. hleifr blott betyder "formen och
måttet på ett bröd". Dietrich.
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grauts eller gauts gröt, forn-nord. grautr, o. s. v., de flesta skandi-
naviska. Juptse, välling, synes vara lapskt; men smaleg, soppa afredd
med mjöl, och smalet, koka sådan soppa, måste, huru lapska än orden
låta, härledas af smälta, emedan Norrländingen så benämner tillredandet
(Joh. Laestadius).

För alla delar af sin egen kropp har Lappen naturligtvis egna be-
nämningar. Men huru vida skautja skägg, är inhemskt, kan vara tvifvel
underkastadt, då man äfven finner ordet parda, parta för samma sak,
hvilket säkerligen är nordiskt. Lappen har nämligen dålig skäggväxt,
hvar före han möjligen, i likhet med andra svag-skäggiga folk, fordom
ansett de få stråen vanprydande och ryckt upp dem, så att intet egent-
ligt skägg hos honom förekommit*).

Gå, springa, hoppa, m. fl. dylika rörelser hafva lapska namn; men
hvarken för bocka sig, niga eller dansa finnas sådane: kubrtiartallet
bocka sig, egentl. slå ikull (kulbyttera?)/; nigot och dansot. — Snygg-
hets-åtgärderna att tvätta och kamma sig, hafva lapska ord; men ordet
laugot (löga) brukas allmänt, och likaså saipo såpa. Passat, passatet
tvätta, synes vara slägt med passé, helig; må hända stodo de ock förr
i nära samband, så att helgande tvagningar brukades; se vidare här
ofvan, sid. 256, noten.

Lapparnes egna lekar hafva inhemska namn; men spelen hafva ut-

ländska. Så kortspel spiäl,- tafel tablot, ehuru, så väl enligt Linnés
beskrifning i Lachesis som Fjellners muntliga uppgift, sjelfva spelet
hos Lapparne var mycket olika hvad vi mena med tafel. Ruro boll,
och ruroin staket spela, leka med boll, synes vara genuin lapska. För
musik och instrument sakna de egna ord helt och hållet; för sång finnas
egna ord endast att beteckna de för Lappen egendomliga visorna, vuoleh,
och det likaledes egendomliga sjungandet: juoikem; laul, laulom, laulot
är lalla, luotte är låt, virsse vers, veisa visa; sjållet sjunga i glädje, är

hemtadt från fogelqvittret, sjåll på lapska.
Slägt- och familj-förhållanden hafva alla lapska namn och finnas

nästan tallösa ord för att beteckna äfven de finaste nyanceringar i gra-
derna på mans- och qvinno-linien**). Att hustru heter akka hkde i
sanskrit och lapska, "torde vara onomatopoetiskt. Några svenska ord

*) Både skautja och parda härledas af Thomsen Mn forn-nord. ord.
**) Samma tyckes vara förhållandet i alla beslägtade språk, enligt Ahlqvist (sid. 194); dock

visar Thomsen nordisk härledning för många slägtskaps-ord, hvilka jag åtminstone ansett
lapska. j
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hafva dock ingått i bruk, såsom t. ex. nam, nabme namn, brudes och
mårse (finskt) brud, m. fl.; de äro dock få. Dotter heter visserligen
neita, hvilket är lapska; men äfven dokter brukas. Äktenskap heter
kalatsvuot af kalats, pl. kalatjeh, ägta makar; gifta sig heter häjetet (af
häje *) bröllop), men äfven vald, väldet taga, gripa, hvilket torde vara
bildadt af nordiska ordet våld, då väl Lappen haft samma sed som an-
dra med honom språk-beslägtade folk, att, då han icke köpte hustrun,
röfva henne, helst af någon främmande stam (se ofvan sid. 200).

I sammanhang här med något om tjenste-förhållanden. Isset hus-
bonde och emef^liusmoder, kagget tjenare, kaggot och kaggotet tjena,
äro alla lapska; de senare hafva/'enligt Fjellner, en egen derivation,
nämligen af kagget, tugga åt barn. Så vida jag funnit, äro eljest alla
ord som beteckna tjenste-förhållanden hemtade ur grannspråken: leiget
lega (svenskt), palket och palvelet lega (finskt), staggei städja, svaines sven,
teudnar tjenare, tjenta jänta, etc. Något lapskt ord, motsvarande träl,
har jag icke funnit; Fjellner uppgifver dock der för årje**), hemtadt
från finskan, samt årjel träl-landet, såsom förekommande i lapska sånger.

Allt hvad som ror vetenskap och skön konst, äfven första begyn-
nelserna der till, är främmande. Kirja bok (finskt), konsta, littaje skald
(finskt), mastar, pipor, pappor, pann, rund konst och runa (nordiska)
bokstav, stavet, skol, låkket läsa (finskt); tjolet skrifva, är lapskt, men
betyder ursprungligen rista in. Man vet dock att bilda ord för be-
tecknande af hit hörande saker. Så t. ex. heter kirurg påsker^= stic-
kare, må hända gammalt, ty stickandet, ristandet af ögats bind-hinna
är säkert en gammal kirurgisk åtgärd hos Lappen.

liåknetalen gå såsom särskilda t. o. m. 10: akt eller oft, qvekte eller
guoft, kolm, nelje, vit, kot, kietja, kaktse, åktse och låkke. Låkke tio, är
det betydelse-fullaste lapska talet; der af härledes låkket räkna och tal-
rika derivater; i 10-tal räknar Lappen än i dag och gör för hvarje en
skåra i sin karfstock: tsekkes muora, af tsekke skåra, tsekkats liten skåra:
den förra, som vanligen ock kallas stuora-tsekkes stor-skåra och göres
tvärs öfver hela stickan, betecknar 100, den senare, som göres kortare,
äfven punkt-lik, betyder 10. (Jfr här ofvan sid. 77, not.) De efter 10
följande talen betecknas med detta och det enkla talet, samman bundna

*) Ahlqvist skrifver hasjak och säger det blott betyda gästabud i allmänhet; det är finskt.
**) Ahlqvist upptager (sid. 192) orje såsom betydande tjenare i äldre språket, men i det

yngre träl. Han anför ock (efter Stockfleth) ordet balvva-lagje för tjenare; det är det
finska palvelija.
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med nalné = på, eller mubbe, nubbe = annat: tolf = qvekte låkke nalne
eller qvekte mubbe låkkai. 20 är = 2 XlO = qvekte låkke, o. s. v. alla
10-talen, utom 40, hvilket, jemte sin rätta benämning: nelje låkke, då det
gäller skinn har namnet kitteles (finskt) eller tibber (forn-nord. timber);
ty i detta antal försåldes fordom skinnen af ekorre (årre) och af räf
(repe). — Hundra heter, utom tsekke, äfven tjuote (finskt) och 1000 heter
tusan eller duhat (finskt).

Penningen, både som mynt, sedel och i räkning, har svenskt namn:
pednik. Lex. Lappon. upptager det äfven i finskan förekommande
ordet raha, egentl. "dyr-skinn", såsom betydande penningar eller deras
värde, och rut brudgåfva, hemgift, hvilka ord Stockfleth också anför
under penningar. Sannolikt är väl ock att dyrbarare skinn utgjort första
värde-mätaren, sedan det enkla varubytet icke mera förslog. En antyd-
ning om hvad slags "dyr-skinn" här brukats, finner jag icke blott i det
nyss anförda ordet tibber, utan särskildt deri, att årre ekorr-skinn (ärrats
dimin.) betyder en styfver, förmodligen emedan detta en gång var dess
värde *). — I det antydda bruket af ekorr- och räf-skinn ligger må
hända skälet hvar före djuren troligen hafva fått sina lapska namn ur
svenskan. Men hur hänger det hop med namnet på fogeln orre =

hurre? Troligen är det äfven svenskt och det ursprungliga lapska
namnet förloradt, ty hönan har sådant: hon heter snutto.

Vigt och mått äro nästan alltid nordiska: mål, mötet, vikt, viket
brukas af Lapparne lika väl som puid och pudd för pund, märka;
men äfven naule nagel, hemtadt från den i trä-betsmannet inslagna
(messings-) nageln. Tre pund har fått särskildt namn, viäko af det
norska vog (Stockfleth) **). De vanliga smärre längd-måtten hafva äf-
ven svenska (nordiska) namn; men famn heter utom fatme äfven sal
(finskt); aln utom ålan äfven stikko (båda ur forn-nord. språket: öln,
alin och stika, stikka); naturmåttet spann (afståndet mellan de i sär

sträckta tummens och pekfingrets spetsar) heter vuopsa; lapskt. Mil
heter mila ***)^-

*) Ahlqvist, som för finska stammen i allmänhet anför samma förhållanden, gör flera inter-
essanta hit hörande anmärkningar (sid. 167 följ.), bland andra den, att "den ryske ko-
peken ännu i flera altaiska språk benämnes med samma ord som ekorren", och att rubeln
i voguliskan heter "hundra ekorrar".

**) Ahlqvist anför det af mig förbi sedda ordet mere, mått, och härleder det från slavisk
stam (sid. 173).

***) Ahlqvist anför (sid. 175) efter Stockfleth ett eget lapskt längdmått, bwdne-gullam, hund-
hörande, hvilket betecknar det afstånd, på hvilket hundskall höres; samt anför en mot-
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Tiden = aike, pådd, räknade Lappen fordom på sin från svensken
hemtade runstaf: rim, rima. Det vill dock blott säga året, jape eller
jake; tibma, i fjol. På solens bortgång och återkomst gaf man noga
akt, liksom på månen, ask eller aske, och hans vexlingar; månad heter
dock mano (liksom nu vanligen äfven månen), och var icke bestämd
till längden. Mitsommar och joula äro äfven nordiska ord, ehuru kese
sommar, quoutel-kese mellan-sommar och talve vinter ärö lapska. Mor-
gon iddiet, aret (arla), middag kaska-peive (mellansol) och afton ekked,
finnas äfven. Men ordet dygn uttryckes genom omskrifning *) och
Lappen vet icke att fördela det i bestämda mått; i stället för så och
så dags säger han: solen står öfver det berget, den udden, o. s. v.;
timma heter tim, och ännu i denna stund ega få Lappar ur: timklåkk.
(Se om tideräkningen i öfrigt äfven sid. 188 här ofvan.)

Alla begrepp, som afse lagbundet samhälle, från och med egande-
rätten **) t. o. m. den minsta samhälls-detalj, sakna lapska namn och
utmärkas nästan uteslutande genom ord af nordiskt ursprung. Jag til-
låter mig exempelvis uppräkna en del: adeles, aitar egare och aig
egendom (af forn-nord. eiga, moesogöt. aigan), almug, ammat amt, al-
menik allmänning, arbe arf***); bedel (bödel), borgal; dobmo dom;
embikt, embet; första; herr och herra; galles och kalle karl, kaupok,
kaupe etc. af köpa (i den forn-nord. formen: kaup, kaupa); luokkar
eller klokkar klockare, knikt, konoges\), krammer krämare; laga eller
laka lag, med derivater; länesman; ordnig; pant, pappa (prest), prins,
prof ett profit (vinst); rade råd, räktas rätt; skatte, suol, suola, suo-

svarighet der till i finska, mordvinska och liviska språken, i hvilket sist nämda det dock
heter "kattskrik".

*) Någon sådan måste väl ock ligga i det af Ahlqvist efter Stockfleth citerade obekanta
ordet birralmbeivve. Han anför äfven ordet arg såsom lapskt och med betydelsen hvar-
dag, eller mat, som ej får ätas på fastedagar, af obekant, men finskt ursprung. Måste
vara infördt efter kristendomen.

**) Ahlqvist omtalar (sid. 107) ordet oabme såsom betydande på samma gång egendom och
boskap, ett interessant återljud af det forn-nord. fce och det latinska pecunia. I Lex.
Lapp. har ordet åme blott betydelsen af ting och insats i spel.

***) Ett slags arf har dock funnits af fordno, ty Fjellner omtalar att man fördelat den dödes
qvarlåtenskap, på hvarje del lagt en märkt björkqvist, tagit lika många dylika som arf-
vingar funnos och instuckit dem i vantar, hvarpå hvarje arfving drog sin lott, yttrande:
"du björk, som hör ren-vaktarens lockning, gif mig nu den bästa, min rätta del". —

Qvinnan hade ock sin vissa arfslott i boet och denna ganska stor (se "renens tämjning"
i det följande),

i) Ehuru lapp-kongen Mattull, Matullus, Mötull omtalas från vid pass åren 760, 920 och
1030, och följaktligen måste haft en lång och lysande bana (möttul betyder på forn-
nord. ett slags kjortel utan ärmar!); lapp-kongen Guse omtalas i Kettil Hengs saga;
Svase kallas i Agrip lapp-konung; lapp-kong Martin namnes kring 1313, samt Örn 1707
kallade sig "prins af Lappland" — kan jag likväl icke erkänna att något furste- eller ens
höfdinge-välde någonsin funnits bland Lapparne.
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lek tjuf (af stjäla, stal, stulit?)*), stad, stånd eller stånde, stebn stäm-
ning, straffe, stuoret eller stivret styra, sunde fogde (finskt), egentli-
gen spögubbe (Fjellner), suokna socken, säta lag (sed); tuosket sälja,
tuska?, (men vuobdet lapskt, liksom åstet köpa), tårg, vahro vara,
veide, virke embetsverk, vitten**) vitne, vittjo vad (vädjo-); ärda ärende,
m. fl. För styra finnes dock lapska ordet dorjotet, skatt öfversätter
man med viåro***), hvilket dock egentligen betyder offer, ett ord
som der imot ingått i lapskan i form af oaffer, och stapi betyder sed,
vana. — Utom för sjelfva ordet slägt, parad, har jag förgäfves sökt
benämningar för de vanligaste patriarkaliska förhållandena, hvilka dock
borde hafva varit temligen utbildade. Aive hufvud, betecknar äfven
hufvud-man, öfverhets-person. De ord, som ensame synas hafva brukats
och ännu brukas vid tal till personer, dem man vill visa vördnad, äro

attjgt fader, eller aija, hvad vi skulle säga "farbror", Österrikarens
"schwager", Fransmannens "mon vieux".

Beträffande sedebegrepp och själsegenskaper, hafva de, så väl goda
som onda, till största delen lapska namn; nordiska hafva dock allmänt
gått in i bruk, hvar ibland jag blott vill anföra två: niddo, afvund och
hevok, heves ansenlig, emedan de hafva gamla anor, det förra af gotiska
ordet nid, det senare af forn-nord. go3vr. För mod, modig, finnes icke
någon lapsk motsvarighet, utan man hjelper sig med jalok djerf, dristig,
eller jaskok lugn, eller dylikt; för tapper brukar man kiaura stark, och
kiämp. Hjelte uttryckes med finska orden puojke eller miha. Der imot
finnas många ord för rädd. Feg, som i lapskan heter faiges eller svai-
gas, har dit öfvergått från det forn-nprd. feigr och med dess betydelse:
döden nära; ett godt bevis för ordets ålder i språket.

Den afsedda korta uppräkningen af lapska kultur-ord och deras
granskning är här med afslutad. Men innan jag öfvergår till slutsatsers
dragande, måste uppmärksamheten fästas på ett par punkter.

Den ena är den, att åtskillige språkforskare, bland andra Ihre i
företalet till Lexicon lapponicum,' sökt uti de nordiska språken påvisa
en mängd ord, ingångna från lapskan. Redan a priori måste detta synas

*) Ahlqvist (sid. 204) uppgifver ordet från finskan (sala = dold, hemlig) samt från mord-
viniskan och tscheremisschiskan. Troligare än mitt förslag.

**) ahlqvist omtalar (sid. 203) äfven ordet duodastägje af finska todistaa, besanna, intyga.
***) Deriveras af Thomsen, från gotisk stam, dock med ?.
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osannolikt, då det i de flesta fall är det minst civiliserade folket som
lånar, icke tvärt om, och då Lapparne aldrig uppträdt såsom samladt
folk, tryckande på andra, eller såsom • ett initiativ-folk, spridande sina
idéer. Vid strängare forskning i språken, än på Ihres tid, har det ock
visat sig, att de misstänkta lånen och många flera verkligen egt rum,
men i omvänd ordning: från nordiska språken till lapskan. Här ofvan
äro flera bland dem fram hållna, men på långt när icke alla jag an-
tecknat, och säkerligen finnas många, dem jag icke sett eller — insett!
Slut-resultatet torde der före blifva alldeles motsatt det Ihre tänkte
sig, eller att icke något ord från lapskan bevisligen ingått i svenska
språket, om äfven flere begagnas allmänt af befolkningen i Lappmar-
kerna. Visserligen hänvisar Thomsen (sid. 38) på några ord, såsom
möjligen ingångna i nordiska språken: känga, sota (kamp, i forntidens
skaldspråk), kalm (grafhög), norska eima (nål), räf; om de äfven cite-
rade häcks = båt (norrländskt), pjäksor och pojke kan väl intet tvifvel
finnas. Men orden äro finska och ha ingått från den vägen. Om seid
är'taladt ofvan sid. 287, noten.

Den andra punkten, jag önskade uppmärksammad, är åldern af
vissa bland de anförda lån-orden. Icke nog med att de tagits ur det
nu mera blott i provincialismer qvar stående, jemförelsevis gamla,
nordiska språket, många hafva tydlig forn-nordisk stam, några t. o. m.
möjligen gotisk, eller ännu äldre. Det senare synes kunna beteckna
ett af två: antingen att Lapparne på vägen hit varit i mera långvarig
beröring med gotiska folk; eller att här i norden före det forn-nordi-
ska (isländska) talats ett språk som egt ännu närmare likhet med den
gotiska (moesogötiska) stammen än detta, må hända der igenom att

det bibehöll de former, som före gingo skiljsmessan i den nordiska och
den gotiskt-germaniska grenen. Jag skulle vilja antaga såsom sanno-
likast den andra hypotesen, af det skäl, att Lapparnes väg till norden
icke synes hafva ledt åt senare gotiskt håll, såsom i den historiska ut-

redningen skall antydas; men måste lemna åt språkforskarne att afgöra
saken, om ens de kunna göra det *).

*) Frågan synes vara lyckligt löst och i den riktning jag gissat — ty jag kan icke tillegna
mig fastare grund för hypothesen här ofvan. Thomsen hänvisar nämligen (sidd. 102—
103) på språket å de äldsta run-minnesmärkena från 3:dje och närmast följande seklerna,
hvilket då väl varit herskande öfver hela norden. De former, som der förekomma eller
antagas hafva förekommit i talspråket, stämma på det hela noggrant med de lapska!
Om sanskrit- och zend-härledningarne af tjårve, kokse, kuorbme och äno-dädno äro rik-
tiga, häntyda de på en ännu vida äldre beröring, innan de ariska språken skiljts i iran-
iska och europeiska, och detta förklaras icke af Thomsens hänvisning.
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Detta påstående kan, genom ställande på en rad af några hit hö-
rande ord, bevisas klarare än genom återgång till de i det före gående
anförda härledningarna; jag upptager flera förut nämda, men tillägger
nya, till en del ur Thomsens "ordfortegnelse".

Följande visa forn-nordisk härledning (lapska ord äro kursive-
rade): almug almugi; auke eller avkke fördel, auki; bivge bygg; brivdno
eller brievdno knapnål, prjönn; blaikes, blaikok blek, bleikr; faiges nära

döden, feigr; fatme, fapme famn, faömr; garves, kärves beredd, görr,
forn-högtyskt garo, garawer; hardio, harddo, ärdde skuldra, hseröar,
stam: hardja; gilhe, kihle brudgåfva, gisl; laugo, lavggo, etc, bad, laug,
lauga; lauk, lavki, lauhi lök, laukr, gammal-högtyska lauh; likot, Uku6
behaga, gilla, lika; lines len, linr; mak, makka slägt, mågr; muoto\an-
sigte, utseende, möt; neste, nieste reskost, nest; nåddo nystan, hnoöa;
raöfie, raööit råd, råda (herrska), raö, raöa; sima tåg, snöre, forn-sv.
simo; skaut hörn, skaut; skuouÖo skida, balja, skauÖ; vaddo, vaddu fara
(vånda), vandi, m. fl. ,

Såsom ex. på ord af ännu äldre ursprung, må hända gotiskt eller
äldre än detta, må anföras: ailes hel, helig, hails; ailegas, ailekes helig,
runskr. hailag, Gottl. Lagen hailikr (Rydqvist); aina, ajdno ende, ains,
ainaha (Rydqvist), ainika; ape, haf, sskr. och forn-pers. ap, api; arbbe
arf, arbi; arkko, arkku skrin, arka; arnes örn, äran, forn-nord. ari;
audogas säll, audags; baidde lifrock, paida; bävde, peute, bord, bjuds;
darbas, tarpas, tarbo behof, tarf, parba; gaits, gaitsa get, gaits; galbbe,
kalbbe kalf, kalbö; garna grop i jorden, björn-ide, sskr. gam jord, sla-
viskt-ryskt jama jordhåla, zend. zem, litt. zeme (zemja), ryskt zemlja,
allt jord (se i öfrigt sid. 302, not **); haldo välde och haldet behålla,
haldan; kokse slef, dryckes-slef, sskr. köpa, kosha, gömme, fat, kärl,
dryckeskärl, litt. kauszas, stort dryckeskärl, kiausza skal, lett. kduss,
bål, forn-nord. hauss skalle (har detta ord i nordiskt språk förut be-
tydt skål i allmänhet och Lapparne i den tiden upptagit det?); ku-
orbme broms-larv, mask, sskr. krmi, zend. kerema, litt. kirmi, mask;
laib, lajbbe, laipe, bröd, hlaifs, stam hlaiba; mårrahem omsorg, maur-
nan; niddo afund, nid; raines renen, hrains; rata (väg, vratodus; riggé
ring, vrigg; sajet så, saian; sibjok systers man, sibja, slägtgkap, skotska
sib; skaltjo snäcka, skalja; til, tille, dille, tilje tillfälle, til; tuoje (med
derivater), arbete, taujan, tyska thun; tjårve horn, zend. prva, hornad
och prvå, horn (se ofvan sid. 298, not.); valljit, valjiö, valjet, välja,
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valjan; äno, ädno, dädno, flod, sskr. dänu droppa, dagg, vätt, zend.
dänu flod.

Efter dessa afvikelser från ämnet — om den senare så kan kallas
— öfvergår jag nu till dragandet af de bebådade slutsatserna, rörande
Lapparnes kultur-ståndpunkt, dj|. de först kommo i beröring med sina
nu varande nordiska grannar eller deras stamfäder i mer eller mindre
fjerran led.

Folken hafva länge varit i beröring med hvar andra. Detta visar
sig så väl af den form de i lapskan influtna lånade orden ega, som ock
af den mängd som ingått. Geijer (Hist., I, sid. 108) säger att en tionde-
del af de i Lex. Lapp. ingående ord äro af nordiskt ursprung. Den auk-
toritet, han anför, är icke god, ty, som Joh. Laestadius sagt förf, många
för-lapskade svenska ord äro der intagna alldeles obehöfligt, då motsva-
rande lapska ord finnas, ehuru oupptagna. Men äfven om sådana från
räknas och man med-räknar alla i Stockfleths ordbok förekommande,
icke af honom gjorda eller genom omskrifning bildade, torde Geijers
uppskattning kunna ändå anses för låg, kanske blott hälften af det
verkliga antalet. En tiondedel af språket är dock, äfven det, betydligt,
då språken äro så radikalt olika som de nu i fråga varande, och bevisar
så mycket mera för beröringens långvarighet, som särdeles många om
icke de flesta lånade orden måste hafva inkommit innan undervisning
för omvändelse till kristendomen börjat från nordboarnes sida, eller med
andra ord: innan beröringen blef intim, samt att de så att säga smugit
sig in, i många fall utan det ringaste behof, då äfven lapska finnas för
alldeles .samma begrepp.

Då folken först samman träffade hade Lapparne intet ordnadt sam-
hälle, ingen styrelse; de stodo på ståndpunkten af den enklaste patri-
arkalism, i skiljda familjer. De saknade alla andra mått än natur-måt-
ten; nyttjade ingen vigt, men en räkning åtminstone till tio, vid hvilket
tal de troligen länge stannat; det är ock ett natur-tal: de 10 fingrarne.
Afven tid-räkning saknades, liksom skrift och allt hvad konst heter,
om icke möjligen snideri. Då, liksom nu, saknade de boskapsskötsel
och åkerbruk, men då kände de icke ens de vanligaste produkterna af
andra folks arbete i dessa yrken: de hade följaktligen på vägen hit
icke varit i beröring med jorden brukande eller boskap egande folk.
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Det är dock säkert att de kände renens flesta användningssätt, högst
sannolikt att de redan tämjt honom; men det är antagligt att de icke
kände bruket af mjölken. Till kläder hade de, efter all anledning, icke
något vegetabiliskt ämne (hampa? näslor?) och af animala begagnade de
blott renens och de vilda djurens hudar, dem de visste bereda och
hopsy med tråd af senor. De kände ingen metall. Deras husgeråds-
saker voro få, deras slöjd enkel. Det^n* icke klart huru vida de förfär-
digade någon bostad, sannolikt begagnade de der till natur-bildningar
eller trädens grenar. Tydligt står fram att de voro fiskare och jägare,
och hunden var redan då deras trogne följeslagare. — De voro således
nomader på första stadiet af utveckling från. fiskare- och jägar-lifvet.

Sådan är den bild vi få af Lappen på grund af språk-granskningen;
hans första uppträdande i historien visar honom ännu på hufvudsakligen
samma ståndpunkt, som vi skola se i ett följande kapitel.

Nyss nämdes att Lapparne saknat egna skrif-tecken; det enda
spåret af sådana finnes i deras bomärken. Bruket af sådana är mycket
gammalt (Fjellner); men det torde vara tvifvel underkastadt om de äro

af deras egen uppfinning. Såsom exempel på sådana bomärkens utse-
ende meddelar jag fig. här nedan. Den öfre raden är.af mig kopierad
från handlingar af år 1718 i Jokkmokks kyrka och hafva brukats af
Tuorpen-Lappar; den nedre raden är kopia efter Friis (en Sommer,
sid. 299) och från Kandalax; äfven Middendorff meddelar (sid. 181)
dylika.

Fig. 73. Bomärken.
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TOLFTE KAPITLET.

Lapparnes sång och musik. Lyriska stycken. Sago-qväden: Solsonens frieri, Pischan-
Paschans son. Den mythiskt-didaktiska "Soldottern". Sagor på vers och prosa. Epi-

gram. Gåtor.

Innan vi komma till Lapparnes historia, skola vi taga i betraktande
en sida af deras kultur-lif, hvilken de fleste deras tecknare nästan all-
deles lemnat å sido, nämligen Lapparnes sång, musik och skaldskap,
om man får begagna ett så stolt' ord som det sista. Om literatur kan
ej talas, då intet väsentligt finnes tryckt på lapska, utom andaktsböcker
och Friis' "Sprogpröver" (se .förteckning i bokens slut). Att jag kan
lemna några bidrag till kännedomen om deras poesi, har läsaren att
tacka i första rummet Pastor A. Fjellner i Sorsele, hvilken med största

beredvillighet låtit mig ösa ur sitt rika minne, och der näst Kommerse-
rådet J. U. Grönlund, som meddelat mig sina samlingar, äfven de till
största delen utgångna från Fjellner. — Jemte min tacksamhet för
dessa Herrar, måste jag äfven uttala det djupa beklagandet att förr
brist på tid, nu mera försvagad syn och de 77 åren hindrat Fjellner
att utförligt behandla hvad jag nu blott kan framlägga i fragment.

Liksom talet, synes i allmänhet sång och skaldskap vara menniskan
medfödda; intet folk synes sakna dem. Men hvad sången angår, är han
hos Lappen föga utvecklad. P. Laestadius omtalar sådan. Han är gan-
ska enkel och monostrof, säger L., hvar före man ock lätt får orden att
löpa i den samma. Han kallas juoikem. Melodierne kallas vuolle (pl.
vuoleh); de äro otaliga. "De äro högst uttrycksfulla naturläten, att jag
så må säga, men låta för svenska öron vanligen högst vidriga, ehuru
af goda röster afsjungna, de ändå icke sakna ett visst behag". Dessa
P. Lsestadii ord innehålla det enda jag hos verkliga kännare af den
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lapska sången funnit sagdt till dess fördel, och det är just icke mycket.
Alla andra civiliserade menniskor, som hört denna sång, finna honom
obehaglig. Blom (Bemaerkn., sid. 200) förnekar Lapparne allt sinne för
rythm, ton och öfver hufvud för musik. Deras joikande, säger han,
rör sig utan omvexling inom omfånget af en qvart eller högst en qvint.
De hafva så litet sinne för samklang, att af 6 a 8" joikare icke två
stämma, utan hvarje slår in i sin toifärt och ligger något öfver eller
under de öfriga.

Haeffner hörde på 1780-talet några Lappar musicera i Stockholm,
och är hans uppgift (Svea, 1818, sid. 89 följ.) den fullständigaste man
har om Lapparnes musikaliska föredrag. Han berättar, att de hade
trummor, pipor, ett slags violin och ett instrument, som liknade en
"trumpet marin". Alla deras sånger voro improvisationer, beledsagade
af åtbörder; melodien var mera deklamation, än af en, än af alla; den
mimiska deklamationen gränsade ibland till det sublima; den deklame-
rande tycktes rasa, hans tal flög som ljungelden, i synnerhet då han
föll in i spådom. Introduktionen, rättad efter ämnet, var högst impo-
nerande; än sjöng man långsamt med instrument-accompagnement; än

var sången flerstämmig, rörde sig inom samma grundton, aldeles som
de nationelt svenska, ehuru till karaktären helt olika. Åtskilliga takter
förlängdes till 4—B takters tid; aldrig hördes någon öfverskridande eller
förminskande följd, aldrig förekom modulationen från d till /. Ett
stycke "harmoniska följder af deras modulationer" upptages. — Äfven
Skjöldebrand har upptecknat några lapska takter.

De Lappar Haeffner hörde, voro sannolikt ett sällskap Herjedals-
Låppar, som inbjödos af Armfelt till Gustaf lILs hof, vistades två år
i Stockholm, följde med hofvet till Drottningholm, lärdes franska glosor,
kläddes grant, uppträdde i skådespel och "behandlades som apor". En
gång hade man tillställt ett slags national-divertissement, hvarvid ock
skulle uppföras ett lapp-bröllop; saken togs så verkligt, att en gosse och
en flicka, som kanske aldrig förut tänkt att gifta sig med hvar andra,
på theatern lagligen vigdes. Då bland dem voro A. Fjellners föräl-
drar, känner han ganska väl historien om deras vistande i Stockholm;
af honom har jag fått dessa uppgifter, samt den, att de troligen fått de
nämda instrumenten och lärt sig behandla dem i hufvudstaden.

Ty såsom för Lapparne egendomligt instrument känner Fjellner
endast pipan, af träd eller beu,' såsom sång endast joikandet. Detta är
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ett eget och obeskrifligt recitatif, i en serie af guttural-ljud, än i hö-
gre, än i lägre tonart, ofta en otvetydig jodling; utan tvifvel äro båda
dessa ord — joikat och jodeln — onomatopoetiska, och det är mig
oförklarligt att icke Haeffner observerat likheten mellan de båda sång-
slagen; han är högst påfallande strax man hör lapsk sång. Sjelfva tonen

uttrycker vemod, sorg, glädje, vrede, hat, o. s. v. Detta uttryck mot-

svara äfven orden. De äro dels improvisationer, ögonblickets ingif-
velser, af det mesta olika slag, ofta hedrande eller hånande gästen;
dels äro de natur-skildringar, t. o. m. härmningar af fogelsång, hund-
och varg-skall, björnens brumning m. m.; dels innehålla de berättelser
om äfventyr med renar eller på resor, syner och möten med natur-

väsen, frierier o. s. v. Sällan närma sig desse senare till formen af
kärleks-qväden och då blott i några få strofer, ty kärleks-historier i
nordisk eller romantisk mening vet Lappen icke af. Ofta äro de epi-
grammatiska, uttrycka en stämning blott, skildra ett intryck.

Såsom exempel på sådana "vouleh" må ett par små bitar ur den
Grönlundska samlingen anföras. Den ene, som lyder sålunda, heter:

Samin jelem.
(Lappens lif.)

Jag arme Lapp och vandringsman
på lifveta besvärliga väg,
som måste vandra all verlden kring,
och så förnöta min tid.

En annan är

Surgo-vuolle.
(Sorge-qväde; af en ko-vaktande, utvandrad Lapp.)

Med ängslan jag begråter mina trefna renkor i fjällen;
fåfängt jag står här och lyssnar i det kalla huset.
Mina fötter få nu ej mera springa
den ena släta kullen upp, den andra ner;
icke får jag kasta mina blickar på de hvitfläckiga renar.
Huru skall jag väl nu mera kunna trifvas,
jag som icke mera får mjölka mina renkor,
utan min återstående tid måste lefva
af de långsvansiga kornas mjölk?
Nå, om så är mitt öde, måste jag låta mig nöja
och icke springa mer efter renkorna i fjällen.
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Ibland antaga de formen af dialog, såsom t. ex. denna
Suonga-padne.

(Friare-visa.)

Friaren (som bjuder brud- Flickan:
qåfvor)i _ . . . o ..... i .

Och om icke sa ar tänkt,
År du villig flicka! detta taga mot, så med samma hand
som en början på vår kärlek, dessa gåfvor återtåg.
då våra föräldrar äro benägne?

Fnaren:
Flickan: Får väl se huru IänSe

vår älskog räcker!
Nåh! välkommet! om så är ämnadt mig; Men tänk likväl på, flicka lilla!
att jag skall vandra samma vägar, om du vill hjelpa mig
och valla, sköta din renhjord. att dessa mina renar sköta.

Friaren: Flickan (till den kring-
stående friareskaran):

Så tag då mot min gåfva Så hafven nu tack
under vår betänknings tid, mine vänner!
och om så är tänkt Få se hur jag besluter mig
att vi skola blifva samman. till slut.

Äfven denna sång är ny-modig, liksom "sorge-qvädet" här ofvan.
Alla lyriska stycken jag sett äro helt osmakliga; de gifna profven torde
der för vara nog.

Den äldre lapska poesien der imot uppträder mest i samma form
som den finska runan. De lapska och finska sångerna äro hvar andra
så lika till både innehåll och form (meter), att man ibland skulle kunna
anse dem vara öfversättningar af hvar andra. Så anser ock Fjellner
förhållandet rätt ofta vara, och han har i norra Lappmarkerne (Tornio
och Kemi) hört i lapska sånger inblandade finska strofer, samt lapska
i de finska sångerna. Då dessa lapska sånger äro föga eller alls icke
kända, enär knapt någon annan än Fjellner har samlat dem, och de nu
mer eller mindre dött ut på folkets läppar, har jag trott lämpligt att
meddela några prof: Solsonens frieri i Jätte-land, Pischan-paschan-sonen
och Solens dotter, tre längre runor. Sången Solsonens frieri är redan,
efter Fjellners uppteckning, flerstädes meddelad; men antingen ofull-
ständig, såsom i Läsning för folket (xv, sid. 341, följ.), eller, såsom i
D:r Bertrams bearbetning, knapt igen kännelig. Jag lemnar här nedan
sången fullständig i originalets versmått, der vid i både text och noter

intagande en del anmärkningar, hvilka kunna förtydliga den korta sam-
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man trängda texten. Der och hvar finnes ock i noter ett eller annat
prof på den lapska texten, för att angifva metern och alliterationema,
hvilka icke kunnat i akt tagas i öfversättningen.

Peivebarnen suongah jehtanasan maajisn.
(Solsonens frierier i Jättarnes land.!)

Glese voro svenner fordom,
flickor allt för få för männen

(nämligen å solsidan, bland dess folk).
Der en inan sin hustru famnat,

der sitt blod med hennes blandat.
Modren gifvit di åt gossen,
starke gossen badat, fostrat.
När han vaggan från sig sparkat
han i arf af aflarn hade
spänstiga och starka senor;
aflarinnan hade ljutit
vett i Kalla-söners ättling. 2)

En sägen har sagt,
en saga har sjungit: 3)
fjerran bortom fasta stjernan, 4)
vester ut om sol och måne,
fanns i lafvar guld och siifver,
ärilstenar, sänkestenar; 5)
guldet blänker, silfret skiner.
Jöklar sina bilder spegla; 6)
solar, månar, stjer-nor skina,
le åt sina spegelbilder.

Solens son sitt fartyg löser,
tar om bord förnämste männen.
Vinden uti seglen blåser,

sjö-rå't drifver båten framåt;
vågorna fly undan männen,
rullande de vrida styr-årn'; 7)
östanvinden bringar båten
förbi månen, förbi solens
glänsande och runda skifva.
Sol och måne blifva mindre
än den fasta stjernan, denna
större blir än stora solen,
rodnande med andra strålar,
bländande med annat skimmer.
År de höllo på att segla,
slogo vågorna mot skeppet,
klämtade mot färjan böljor.
Sist ur vågen stiger landet,
sist sig öppnar jättestranden,
skymtar fram för ögat, glänser.

Jättens unga dotter, blinde
gubbens enda sömmarinna,
vid ett näfverbloss på stranden
tvättar kläder, knackar, klappar,
gjuter sakta, låter rinna
vattenströmmar.
(När hon ser främlingen nalkas afbryter hon

sin sysselsättning och gör sin toilett;)
Glättar barmen,

den förskönar och försötmar;

') Originalet är af A. Fjellner antecknadt från Tornio Lappmark efter Lappen Leuhnje.
Solens söner, solsidans folk, säger F., bebodde förmodligen södra delen af Hög-asien.
Den ofvan, nordligt, liggande kallades nattsidan, folket nattsidans söner.

2) Kalla barnei maddon maddaj: man skulle knnna kalla dem "karla-söner". De härstamma
från Soldottern, om hvilken här nedan se "Peijen neida"; de uppfunno skidor, de jagade
och tämjde elgar och upphöjdes — "på det sagorna icke skulle glömmas" — till himlen!
Der äro de Orion; Carla-vagnen är deras båge; deras elgar träffas i Cassiopea; i Jupiter:
blank-elgen; i Venus: färgskiftande elgko; i allmänhet i planeterne, hvilka sägas vara unge
elg-tjurar, vid brunst-tiden bortkörde från hjorden af de gamle; sjustjernan är deras njalla,
0. s. v., allt efter Fjellner. Friis (Mythol., sid. 84) kallar Orion skeppen; Cassiopea ren-
tjuren; sjustjernan jungfruflocken. Eskimåerne kalla stjernorna i Orion: de borttappade,
och berätta i en saga att de äro säl-jägare som icke hittat hem. (Tylor, Primit. culture,
1, sid. 263.)

3) Egentligen andats. Ojemn meter i originalet.
4) Nuoratun nasti. den fastnaglade stjernan, nordstjernan. Bohe-navle, nord-nageln. Friis.
8) "Aijan kedge", egentligen farfars-stenar. Så kallades med vidjor ombundna stenar, som

fasthöllo näten vid sin plats i sjön. Sången tycks antyda att de, liksom ärilstenarne, i
jättelandet voro af ädla metaller.

8) I hafvet. Detta häntyder på glaciererne långs någon hafskust; den norska?
7) Mela = en bred åra, bunden i aktern på båten, att styra denne.
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låter blicken hastigt fara, 1)
fäster ljusen skarpt på gossen:

(Hon tilltalar honom:)
"Hvadan kommer du? hvem söker
du, o Solson! Dödens bord-duk,
åt min far en lagom läsk-dryck,
åt mig sjelf en bit att suga,
bröderne en liten smakbit,
svågrarne ett litet kokmål?" 2)

(Solsonen svarar: Det är väl icke såfarligt;)
"Sarakka mig gaf från far min,
spända senor; starka krafter
sög jag utur modersbrösten:
sköna arf af fader, moder;
Uks-akka i mjölken blandat,
gjutit i mitt hufvud vettet.
Hvem jag söker? jo mot stormen
söker jag en hejdarinna,
ädelt vett som tämjer vreden,
troget följe genom lifvet,
råderska i lifvets motgång,
stäfjerska i lyckans medgång,
boterska vid hjertats sorger,
trösterska i nöd och ångest,
smakerska vid jagt och fiskfångst,
kunnig om det andra lifvet,
af oss, efter oss en ättling".
(Förtjust af detta friare-tal svarar Jätte-

flickan:)
"Hastigt blodet i mig sjuder,

jungfru-barmen ljufligt sväller,
kära vettet vändes afvigt.
Blandom, solson, blandom blodet,
blandom sorger, blandom glädje, 3)
min .oskyllda moders ättling! 4)

(Hon vänder sig så till fadren:)
Bäste fader! dig förtror jag
denna önskan, denna längtan;
ömt min tår jag' låter ljuda
åt min mor i sand och näfver". 5)
(Blinde fadren vill dock icke antaga osedde

friaren utan prof; säger derföre:)
"Solson, kom; låt först oss profva

spända senors fingerkrokar,
draga först hvar andras händer,
rycka först hvar andras fingrar,
hvilkens fingrar starkast krökas,
hvilkens klor väl äro segast".
(Flickan, somförutser Solsonens nederlag, räc-

ker fram ett jem-ankare åtfadren; han dra-
ger deri och utbrister:)

"Starke äro de i sanning
Solsid-folkets finger-senor,
denne Solsons finger-krokar".
(På flickans råd bjuder nu Solsonen åt gubben

fåste-gåfvor:)
Fäste-mjöd: af trän en tunna,
fäste-syra: en tjär-tunna,
och en hel-klöf såsom tilltugg. 6)

(Gubben smakar, njuter, talar:)
"Sött, sött solsidans mjöd är,
fäste-mjödet sjunker lätt ned.
Ganska stark är solsons-syran,
lockande är fäste-syran.
Utmärkt läckert är ditt tilltugg!"

Då, kan hända, blef han drucken,
hårda skallen blef helt rusig;
trädets, fiskens feta fetma,
lopp till hjertat, löste upp det. 7)
Så i ankaret han griper,
drager, kramar, värmes, svettas.

1) Dessa tre rader låta på lapska: 3) Dessa två rader låta på lapska:
Njabbodalla, tjabbadalla, Mastathemen, varrardemen
njämositis njalgodalla, vaivitemen, vuoloitemen.
vuojuomitis viilotalla.

2) Betyder i korthet: du kommer, du lille, blott att gå döden till mötes, att förtäras af
oss, jättar.

4) = son af henne, den ännu oskyllda, som skall blifva min svärmoder.
6) Häntyder på Lapparnes sed att begrafva sina döda i sand, omgifna af näfver; en idé

som ofta äter kommer. Se Lapparnes begrafnings sätt (ofvan sid. 250) och Soldottren
här nedan sid. 335.

6) Tjäran skall motsvara jobmo (sid. 140). "Hel-klöf" är en poetisk omskrifning för häst.
~) De tre versarne lyda på lapska:

Karre skuure kaarehtuovai
muoran, kuoleu, vuoja vuojo
vaimoi vieka njuore-nahta.
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(Slutligen gifver han med sig.)
Blind och ljus-beröfvad Jätte
leder fram dem, sätter ned dem
på ett dyr-skinn *), på en hval-hud,
ristar upp lillfinger-spetsar,
blandar blodet, hand i handen
lägger, sluter famn i famnen,
knyter kyssars knutar, sliter
Uks-akkas fördömda knutar,
skiljer händer, afskär knutar,
knyter nya pannhårs knutar. 2)

Bröllops-kittlar fylldes, tömdes. 3)
Ät sin spinnerska, sin enda,

åt sin sentråd-flätarinna,
åt sin enda sömmarinna
skänkte blinde gubben hemgift:
klippor utaf guld vid stranden,
bröt han lös, lät ned han bära,
silfverhällar lät han ro till
lurfvig jungfrus hjerte-inake,
till kruslockig ungmös hemgift,
i hamp-segel-vingad farkost.

(lian frågar Solsonen:)
"Bär din båt än mera? bär han,
simmarn, mera än på resan?"
(Så full packades bålen. Flickan bereder sig

särskilt till aflfärd:)
Sina jungfru-skor hon afdrar,

helgar sig åt nya pligter,
åt en ny, en oskylld broder;
får i löndom trolldoms nycklar;
bär ur kåtans midt tre kistor,
tre utur de ungas brudrum;
en är ljusblå, röd den andra,
hvit den tredje; innesluta:
fred, krig, eld, blod, sjukdom, pest, död.

Bade-linnets trenne knutar
helgas Sar-, Uks-, Mader-akka:
flägt och vind och storm de bringa;
flätade, tre kyskhets knutar,
i förvar fick Mader-akka. 4)

(Brudparet reser, då hem komma Jätte-sönerne:)
Sönerne från jagten kommo,

jagt på haj, på hval och vallross,
saknade i hemmet systern,
kåta-midtens fägring 5)
hennes spår och plats blott funno.

(De fråga:)
"Hvilken är som henne fångat?
hvilken har den fagra lockat?
och åt hvilken gaf hon handen?
hvilken hade manna-senor?
hvilken lekte mandoms-bragder?
hvilken roar unga flickan?
hvilken smeker fagra ungmön?"

(Här på svaras:)
"Solens son, han som der seglar".

Båten sköto de på djupet,
att den unga efter jaga,
att brud-ämnet 6) återföra.
Starka höras åre-slagen,
mumlet, talet, dån af vågor;
redan nalkas årtulls-gnisslet.

Första knuten flickan löser;
deraf blåser flägt i seglen,
skjuter så på skeppet,
smäller på vågorna; 7)
jättens söner lemnas efter.

Åror starkare de grepo,
svetten pressades ur ögon;

■) Tjatse-haldein = på hafs- eller vatten-värdet.
2) Detta långdragna knytande afser bröllops-ceremonierna. Uksakkas knutar äro svartsjukans.

Vid trolofningen knötos ett par knutar, hvilka sletos vid äktenskapets fullbordan. Hvad
som menas med pannhårs-knutar är okändt.

3) Bröllops-kalaset antydes med dessa ord, hvilkas korthet väl betecknar brådskan.
4) Åt qvinnan anförtrodde Maderakka 3 kistor med deras nycklar; af dem kunde hjelp

hemtas i tillfälle af nöd; eller rättare: de inneslöto trolldom, hvilken kunde brukas så
länge qvinnan var kysk. De tre bade-linnets knutar äro de samma som omtalas här of-
van (sid. 277), och deras betydelse såsom trolldom ses här nedan i poemet. Sanguis in
coitu primo effusus lavando colligitur in linteolo et adservatur; nodi tres in tali linteolo
facti "nodi virginitatis" appellantur et de his in poemate loquitur.

6) Kaska-håten fauro: artighets-benämning på flickor, husets döttrar, hvilka ha sin plats
i mellersta rummet af kåtan. Metern är i originalet lika ofullständig som i tolkningen.

6) Giftermålet var icke ännu fullbordadt.
') Jahnam jaokehsahta,

baroit baiskesahta.
Metern är afvikai.de på samma sätt i original och öfversättning.
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skrik, utmaning, hot och ondska;
gallan sjuder, vreden kokar.

Bruden i sitt sinne glades,
ögat lyser, hjertat klappar;
blickar kärligt på sin brudgum,
ser på solens son och säger:
"Tål din båt mer starka vindar?"
"Masten, tågen, äro starka!"

Då hon löste andra knuten:
vestan började att blåsa,
lyfte hafvets barn l) i höjden,
sträckte, spände seglens bukar.
Bröderne ur sigte lemnas.

Blodet kokar, hämden törstar,
upp de sista krafter bjudas,
blodig svett från pannan torkas,
ryggar krökas, händer stelna,
klorna hårdna, fastna, ingro (i årorna),
hjertat glöder, båten simmar,
verldshafs-vågen våldsamt klyfves;
åter hota de att hinna (upp Solsonens båt).

(Flickan frågar:)
"Tål väl båten ännu mera?

tål han ännu värre ilar?"
Löste så den tredje knuten.

Då sjelf Ilmar, himlaherrskarns
förste tjenare, blir vredgad. 2)
Stormen vräker, rårna böjas,
spända seglen våldsamt slängas,

båten hoppar, krängs åt sida.
Bruden sjelf sig drager undan,
lägger sig i båtens botten,
gömmer sina qvicka 3) ögon.

(Natten kom och förföljelsen upphörde.)
När som solen åter uppgick

brödren stego på en bergspets
för att se hvart systern färdats;
solens sken i sten dem vände,
än vid fisket *) stå de stöder;
kopparbåten blef till klippa.
(Färden är slut; de unga komma till Solsonens

hem. Der förnyas vigseln i hans, för jätte-
mön, oansenliga stuga:)
Bruden viges på en björnhud,

helgas på en två års ko-hud, 5)
minskas se'n till mensko-likhet;
och med hennes kiste-yxa
vidgas lilla stugans dörrar,
breddas huset ut, förstoras.
Och hon Kalla-söner födde.

(Såsom senare tillägg följa dessafem versar:)
Åtten slutade i Sverge

med den, ogift, skjutne sonen. 6)
Annan gren åt ryska sidan,
annan åt den södra
bortom Danskar, bortom Jutar

Af annan art är den följande. Denne sång anser Fjellner vara
mycket gammal, tillhöra tiden för Lapparnes vistande i urlandet, i
Asien, och anspelande på någon höfding derstädes. Åfven denne sångs
öfversättning är gjord af Fjellner; jag har blott bearbetat den, för vin-
nande af metrisk form.

Pissjan-passjan-pardne.
(Pischan-paschans son. 7)

Pischan, solens sidas höfding,
Paschan, nattens höfdings dotter,

vigda på en björnhud, svurit
helig ed att andra lifvets

*) Vågorna.
2) Det börjar åska. Om Ilmar se Pischan-paschan-pardne, sid. 328.
3) Egentligen kisande.
4) Vaake. "Så kallas Lofoden, men äfven andra rika fisken". Pjellner.
8) Hud af två års ren-ko.
°) Carl XII.
7) Namnets betydelse och härledning äro okända. Af sångens två första rader vill det synas

som vore namnet en sammansättning af fadrens och modrens namn; men längre ned
kalks fadren sjelf med bägge orden.
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gryning icke skulle lysa,
synas för den eden bröte.

Stalo snart stal mannens lif och
tog ned-gräfda godset 1), hjorden.

Qvinnan flydde med en ren-hop,
med ett foster under bältet;
fjerran bort en son hon födde.
(Uppvuxen vill gossen hafva reda på sinfader.)
Frågar han: "hvar är min fader?"

(Modren svarar:)
"Icke, son, du har en fader".
Men till svar då sonen säger:

"Orrens höna har sin orr-tupp,
tjäderhönan har sin tjäder,
renkon har ju ock sin rentjur,
björnens hona har sin han-björn,
elgkon har också sin elgtjur;
ej af sten, af träd jag kommit".

År från år så gossen växer,
manlig blir, i skogen jagar.
Ständigt kältar, frågar modren:
"moder säg, hvem är min fader?"
(Hon vill icke tala ut fadrens namn, affruk-

tan för Stalon, utan före gifver än det ena,
än det andra. Ett par exempel följa.)

Åntligt svarar hon: "Din fader
borta är att jaga elgar,
leda dem ur jagtens hage,
föra lefvande till passion,
draga elgen dit på skidor".

"Säg min faders namn, o moder!"
(Hon svarar:)

"Björnen, brummande, din fader
skaffar, skriaren, till kåtan".

(Då efter många försök å gossens och undan-
flygter å modrens sida, ingen utsigt finnes
för honom att vinna sitt mål, låtsar han
icke vidare om saken, utan)

Kolten upp han skörtar, färdas
bort till mötes-kåtan 2) ; vänder

åter hem; med snara fångar
en björninna, drager henne,
låter henne brumma, skria,
rulla, välta, mumla, mumla;
förer henne intill kåtan.

(Han stiger in och säger:)
"Gör åt mig ett bröd, min moder".
Brödet steker hon på glöden.
"Goda moder gif mig brödet,
räck med egen hand mig steken".

Gossen trycker hvita brödet,
heta brödet i mot handen.

"Moder, säg, hvem är min fader?"
(I smärtan bekänner hon:)

"Pischan-paschan är din fader!"
(Gossen frågar:)

"Moder! hvar är då min fader?"
(Hon svarar:)

"Stalo, Svarta åsens åbo,
tog hans lif, hans hjord, hans skatter.
Derför länge jag dig varnat
att ej gå till Svarta åsen,
ej besöka Altai-bergen,
icke Baikals sidor, stränder". 3)
(Gossen har imellertidfattat sitt beslutpå grund

af upplysningar vid mötes-kåtan, der allt
gjorts i ordning för den kommande tvekam-
pen; han säger:)
"Männen plägat råd i kåtan;

hjelparne, död-gömmar-skaran,
jemte nåiden sig församlat; 4)
gif mig nu min faders strids-staf,
gif min faders stridsdrägt, gif mig
dertill hjelmen, brodd-skor, handskar".

(Modren prutar mot, klagar:)
"Ensam lemnas jag i kåtan,

tårögd, glömd på gamla dagar,
ingen sköter mig till död-da'r,
gömmer mig i sand och näfver".

*) Ara haudi, egentligen sten-öppning.
2) Med Kerreka-kåte menades den kåta der stammen möttes för rådplägning, för lagstift-

ning och rättsskipning. Så kallas nu de vanliga tings-husen.
3) Tjappes asi *= svarta åsen, tros hafva varit något bergs namn. Alta-vari = de glän-

sande bergen, Altai; dock är detta ord icke bestämdt ett nomen proprium, ty ännu finnas
andra berg med samma namn, t. ex. ett i Tornio Lappmark. Men Baikab påle ja kadcle
tillåter ingen annan tydning än Baikals sidor och stränder,

4). Hjelparne = sekundanter. Den dödes gömmare = dödgräfvarne. Nåiden var icke blott
trollkarl, som vi förut lärt känna honom, utan vid striden utmanare, härold, stridsdomarc.
Han hade i handen en staf, hvilken han stötte i jorden till tecken då striden skulle upp-
höra; denne begagnade han ock, som längre ned synes, då han utmanade till strid och
då under utrop: jag stöter, jag stöter på (kamp med) svärd, eller spjut, eller hvad det
då var. Alla dessa biträden iingo aflöning, hvilken bestämdes genom lottning.
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i

Sonen famnar då sin moder,
signar, går. Och snart han träder
in till Svart-ås-gubbens drängar,
träder in och niger; talar:

"Sägen edra byars höfding
nu har andra byens höfding
kommit att er höfding söka".
(För att skrämma gossen trollar nu Stalon ovä-

der:)
Åskan dundrar, blixten ljungar;

Ilmar, ypperst ibland himla-
fadrens tjenar-skara, slungar
blixtrar, öser vatten, skyfall.

Drängen går till gubben, säger:
"hit en främmad höfding kommit".

(Stalo säger:)
"Bjud den bya-höfding in till

gäst hos dessa byars höfding.
Huru ser han ut?"

(Tjenaren svarar:)
"Till skuldran

re'n den unge är ett hufvud
högre väl än alla andra;
skulderbred, grof-benig; hjelmen
täcker munnen; ögat gnistrar;
strids-staf han i jernhand håller;
stridsdrägt breda bröstet täcker.
Nåiden bullrar, trumman 1) dundrar,
edra hjelpare stå redo,
stå på kullens båda sidor,
färdig står död-gommar skaran".

(Stalo svarar:)
"Koken mål af gödda ren-kor,

utaf Pischan-paschans afvel;
skaffen hit jern-pansarskjortan,
bågen, pilen, spjutet, lansen".

Gossen nalkas; hufvudskålar
rundt kring spetsade han skådar;
bundna ormar, hvaraf barnen
togo gift till sina pilar.
(Nu skall kampen börja framför huset, i hvil-

ket Stalo döljer sig; en nåid uppträder som
utmanare å gossens sida, och säger efter hvart
annat:)

"Jag stöter, jag stöter på vatten!
"Jag stöter, jag stöter på dykning!
"Jag stöter, jag stöter på kragtag!
"Jag stöter, jag stöter på famntag!

(Då intet svar följer på dessa ulmaningar, fat-
tar gossen en hufvudskdl och yttrar:)

"Gubbe! hverns är hufvudskålen?"

(Stalo svarar:)
"Pischan-paschans hufvud är det".

(Nåiden:)
"Jag stöter, jag stöter på pil-udd".

Gubben sköt en pil från gluggen.
Pilen bet ej. Gossen fattar,
stöter pilens udd mot stenen:
"Gubbe, hvar blef pilen slöad?"

(Stalo:)
"Imot Pischan-paschans tänder".

(Gossen:)
"Sannt; hans tänder äro brutna".

(Nåiden:)
"Jag stöter, jag stöter på spjutspets".

(Stalo:)
Skjuter glödgadt spjut med bågen (fot-

bågen).
Spjutet slår han (gossen) bort med staf-

ven,
tager, stöter, slår i björken,
böjer spjutets spets.

(frågar:)
"Min gubbe.

säg, hvar böjdes så din spjutspets?"
(Stalo:)

"Imot Pischan-paschans tänder".
(Nåiden:)

"Jag stöter på rasslande lansar".
(Stalo:)

Släpper giftig lans från gluggen.

Med sin staf i flygten slår han (gos
sen)

lansen undan; tager, stöter
i mot stenen, viker, bryter;
frågar noga: "Gubbe lille,
säg, hvar bräcktes denne lansen?"

(Stalo:)
"Imot Pischan-paschans tänder".
(Nu är ammunitionen slut; för att få ut gub-

ben säger gossen hånande:)
"Ulfven är i kulan fångad".

') Trolltrumman; andra trummor brukades icke.
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(Stalo, som icke tappat modet, frågar:)
"Hvar skall ut jag komma, sonson? ])
Genom fram-dörrn? genom bak-dörrn?"

(Gossen:)
"Å, kom genom bak-dörrn, farfar!" *)

(Detta, menar han, passar en trollkarl.)

Gubben kommer ut beväpnad;
gossen tager mot med stafven,
fattar gubben hårdt i bringan,
trycker pansar't in i bröstet.

(Stalo ropar till sitt folk och andarne:)
"Hjelpen, hjelpen mig som kämpar

mot den andra byens höfding".
Ilmar, ypperst ibland himla-

fadrens tjenar-skara, slungar
eldklot-blixten 2), tänder huset.
(Detta brinner, faller ned jemte den påsatta

kitteln; gossen hånar:)
"Steks och tvättas i ett spad af

Pischan-paschans renhjords afvel".
Tjenare till hjelp nu komma,

än med hugg-knubb, än med yxa,
än med nålar, än med annat.
Pistchan-paschan-sonen griper
Stalo-gubben, sopar, rödjer,
stöter honom imot marken,
stöter hårdt och frågar noga:
"Hvilket väljer du: gå biltog? 3)
eller vill min slaf du blifva?
hvar är Pischan-paschans skatter?
hvar är Pischan-paschans hjordar?"

(Nåiden:)
"Himla-fadrens oblo svärtar
hjertat, eller klarar anden.
Hvad är du, då hän du skiljes,
då du skeden släpper, då du
sista gången drager andan?"

(Stalo:)
"Pischan-paschans vålnads ögon

skjuta röd eld, bränna, hexa.
Icke kan jag honom resa
upp igen med blod och senor".

(Gossen:)
"Hvilket gör dn? går du biltog,

eller vill min slaf du blifva?"
(Stalo:)

"Hvilken är försoningsgåfvan,
som kan Pischan-paschan blidka?
gerning gjord är pil som skjutits.
Hvem försonar, blidkar döde?"

(Nåiden:)
"Himla-fadren samman-sämjar,

om blott oblo trängt igenom,
sugit in i, bortbränt, uppvärmt,
klarat andan. Sjelf han stryker,
skrapar bort, försonar, blidkar.
Han sjelf är sjelf; ej du, ej jag,
ej såsom du, ej såsom jag.
Sjelf han klarar, till det bästa
vänder allt, förlåter; gåfvan
skall med glädje dock man taga,
hon skall vara största skatten,
vara hjertats högsta trängtan;
om man gåfvan icke mottar,
oblo svärtar, hexar, dödar,
förer på de ondes sida.
Andra verldens själar ha ej
ben och kött, men finnas ändock;
rum ej ta de; icke klämmer
klippan dem; och vattnet hindrar,
dränker dem ej; liksom tanken
flyga de igenom jorden,
genom måne, sol och stjernor;
tid de ha' ej, han bakom dem
flyktat; de i drömmen visa
sig för dem som yra, bländas.
Desse äro nu de sälle,
hvilka Ilmars oblo helgat.
Men de andre döde äro
de som smittats, suddlats, svartnat.
Se der har du gode, onde:
de som påklädt rena drägten,
eller fula drägten afvig.
Himlafadren sjelf är sjelf; han
är ej såsom Vi och J blott;
sjelf han styrer höga himlen,
sjelf han styrer andra verlden". 4)

x) Sonson, farfar äro artighets-uttryck, brukade af list.
2) Oblo = e\i-klot; så föreställde sig Lappen formen hos det vi kalla &sk-viggen.
3) Gadden guöret = gå i landsfiygt, men med bibegreppet att segla från ställe till ställe.
4) Huru mycket af detta långa läro-stycke är lapskt, hvilka spår af kristendomens inflytande

deri finnas, må lemnas der hän. Fjellner anför det hela som ett hedrande bevis på Lap-
pens sinne för odödligheten, hans tankar om varelsens tillstånd efter döden, hans förmåga
af reflexion i högre ämnen.
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(Stalo:)
"Nu jag ser; han kan förena,

stryka brottet bort, förlåta;
kan förinta; lugna hjertat,
kan förnöja de osälle,
lindra, stridige förlika.
Biltog går jag, lemnar skatten;
egaren må hjorden taga,
mig en liten flock nog närer,
der på Baikals östra sida,
vid Staiberne, vid Reppe,
öfre grenarna af Amart,
Lena-strandens laxe-kistor,
Tjäder-hufvudenas jagtinark". ')

Pischan-paschan-sonen lösslet

med sin hand då halfva hjorden;
sade: "Blod har icke drupit". —

Derpå Stalo-gubben afled,
gömdes ned i myr och gyttja, 2)
af döds-vårdarena gömdes;
de och nåider fingo lotter.

Lätt om hjertat kosan vände
han mot vester, hem till modren,
se'n han striden lyckligt utstått,
med hvar ann' förlikt de döde.
Så han famnade sin moder,
södra sidans, norra sidans,
mötes-kåtans förste höfding
han förnyade, han reste
fadrens betesvallar, visten.

Denna sång är i flera hänseenden egendomlig. Genom det hela
går en tydlig lapsk flägt. Ideerne äro, om man tager undan Nåidens
långa tal, rent lapska; likaså situationerne. Hela detaljen med tve-

kampen, sekundanterne och dödgräfvarne samt Nåiden, såsom utmanare,
är alldeles ny och främmande; något motsvarande har jag icke funnit
någon städes omtaladt. Fjellner låter gossen af sin moder begära fa-
drens jern-rustning, fadrens jern-handskar; dessa anakronismer har jag
sökt undvika genom tvetydiga ord, så mycket hellre som de senare på
lapska kallas krapok, hvilket helt enkelt än i dag betyder handskar.
Hjelmen har fått stå i brist på annat ord. Men med afseende på Sta-
lons "jernpansarskjorta" har jag icke kunnat ändra detta plaggs »namn,
ty jernet deri spelar en rölc mot stridens slut, då gossen trycker det in
i Stalons bröst. Då allt annat häntydér på sångens höga ålder, har jag
tilltrott mig kunna kalla dessa ord anakronismer, såsom tillsatta i senare
tid, under det sången genom tradition gått från slägt till slägt.

Den nu följande sången: Solens dotter, är visserligen en afslutad
berättelse så till vida, att Soldottrens lefnadslopp omtalas från gifter-
målet till döden. Men egentligen utgöres han af en serie sägner, af

•) I dessa rader ser Fjellner utkast till en geografi öfver norra Asien, till en historia om
vandringar i dessa nejder. Baikal och Lena-floden äro bekanta; Staiberne, Reppe och
Amart sägas vara berg i Hög-asien; ett Amart finnes nära Vindeln vid Gauts-jaure och
af det har Ammarnäs, der kapellet står, fått sitt namn. — Tjäderhufvudenas jagtmark
åler finner han i Tjuoktjoj-nos vid Behringssundet, emedan det härledes af lapska ordet
tjuoktje, som betyder tjäder. Udden heter dock riktigare Tschukotskoi-nos och namnet
har väl ryskt ursprung?

2) Jfr ofvan, sid. 250, om detta begrafningssätt vid fall af hämnd.
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allegoriskt och mytiskt innehåll, Fjellner säger 100:de-tals, hvilka grup-
pera sig kring Soldottren. Jag anför några af dem, på det att der af
må blifva klara några Lapparnes myther, om renens tämjning, om an-
ledningen hvar före qvinnan stod så högt och ärfde så mycket, om den
goda solens dotter: Njavvis-ene och den onda måndottren: Attjis-ene
(skamlösan), hvilka båda ännu uppträda såsom goda och onda feer i
Lapparnes moderna sagor. Dit hör ock en sägen om en Lapparnes
invandring till norden söder ifrån, hvilken jag längre fram meddelar i
bättre sammanhang. Jag lemnar sången i prosa-form, så, som jag fått
honom dikterad af Fjellner, ibland tillåtande mig en liten .annorlunda
gruppering än den han gaf, samt versifiering af hvad han ordagrant
öfversatt.

Peijen neida,
(Sol-dottren. *)

Sången börjar med ett par strofer om den gyldene tiden. Då var
allt godt; mjölk flöt ur alla källor, då flöto fisk-mjölke, fisk-rom och
fisk-kött i floderna. Menniskorne lågo late vid alla dessa lyckliga källor
och elfvar, de behöfde icke arbeta.

Men snart tog denna herrlighet slut: menniskorne mördade hvar
andra. "Dårande vålnader reste sig, utbölingar gästade, skrämde men-
skorna, vålnader ropade hämnd. Flickan blef icke längre menniska,
gäddan icke fisk, skatan icke fogel. Flickan bjöd sig åt kommande
och farande; vore gäddan fisk, skulle hon sprida dödslukt på hvarje
näs; vore skatan fogel, skulle hon kunna ätas".

Män hade jagat och dödat renar; de hade fångat sådana för att

genast slagta dem. Att tämja dem var för besvärligt, och obehöfligt
då jagt och fiske voro rika. Njavvis och Attjis jagade, fångade renar.
De hade med svurna, med heliga eder fäst sina hustrur (infört ägten-
skapet!). Qvinnan blef då åter menniska, ty hon blef maka; gäddan
blef åter fisk, då hon föder menniskan om våren; skatan är fogel, hon
är menniskans glada kamrat, hon skrattar med menniskan.

Njavvis och Attjis mördades. Njavvis-ene, som var af Solbar-
nen, och Attjis-ene**), som var af Månbarnen, hade vid mordet hvarje
sitt foster under bältet. Enkorna följde icke kring med fiskare och

*) Från alla Lappmarkerne, men hufvudsakligen från Herjedalen; öfverskriften är syd-lapsk.
**) Ene eller edne = hustru, således Njavvis-hustrun, Attjis-hustrun.
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jägare, utan de bundo vid träd och flyttade från träd till "träd de renar
männen fångat; de vittjade snaror och jagtgropar i ren-hagarna, de fån-
gade ren-kalfvar, som vid vårfloden icke kunnat följa mödrarna öfver
de svällda vattnen och lemnats; de tämjde "solskänken"*); de arbetade
i samråd.

Njavvis-ene har rikt hår, som fladdrar i långa vågiga lockar, af hvilka
några smyga fram vid örat; pannan är ren, klar, hög; ögonbrynen
mörka, regelbundna; ögonkasten milda; näsan svagt krokig, nässpetsen
nedböjd; ansigtet ljuslagdt, ffnhyldt; uppsynen leende; halsen bländande
hvit, fingrarna mjuka, lena; kroppen något fetlagd; hon går upprat, med
ledig hållning och smidig gång, i kläder af fina mörka renkalf-skinn.

Attjis-ene har ljuslett, rakt hängande, stripigt hår; pannan är bred
och rynkig med svällande ådror; ögonbrynen mörka, täta; ögonkasten
skarpa, hvassa; näsan starkt krökt; ansigtet långdraget, mörkt, magert;
hakan spetsig; munnen bred; tänderna stora; uppsynen sorgsen, vred;
kroppsväxten reslig, icke fet, senig; musklerna rörliga; fötterna lösa,
liksom kastande i gång och språng; rösten hög, skarp, nästan förskräc-
kande; drägten hvit, tunn, något uppskörtad.

Då du sett en sådan vålnad,
har du skådat Attjis-ene;
henne är ej godt att råka
då sin väg man vrång-sint framgår.

Bägge enkorna födde barn: Njavvis-ene en son, Attjis-ene en dotter.
Barnen växte upp. Då plockade enkorna en dag hjortron till samman.
"Den som först får sin skäppa full, skall hafva gossen", sade Attjis-ene.
Njavvis-ene ville ej gå in derpå till en början, men gaf slutligen med
sig. Då lade Attjis-ene mossa och ris i skäppan, plockade hjortron på
och fick henne snart full. "Nu är min skäppa full och gossen min;
tag du flickan". Då Njavvis-ene fann att hon var utsatt för ett svek,
ville hon icke lemna gossen; men Attjis-ene tog honom med våld från
Njavvis-ene och gaf henne sin dotter i stället. — Då gossen vuxit upp,
så att han kunde vara till hjelp, skiljde Attjis-ene sig och sin hjord

*) Peiven-keikim eller -geiggim ~ hvad solen räckt fram; så kallas vildrenen ibland i
poesien.
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från Njavvis-ene och hennes, för att sköta sitt för sig, hvilket hon ge-
nom gossens kraftigare hjelp hoppades skola frodas bättre: Jag", säger
hon skrytande, "skall snart blifva rikare än du; jag skall få ren-slagt
i mängd,

bringor skall jag ha' till hyllor,
sidor ha' till rök-fång-täcke" °)

Så var nu renen tämjd och af qvinnor. Derför har qvinnan af
fordno haft största lotten vid arf af hjordar. Hustrun, systern, skall
hafva "storhundra" (120) mot mannens, brödrens tio-hundra; hustrun
skall hafva "hand-ren", den som ledes för raidon eller vid klöfjandet;
hon skall hafva "barn-ren", för att bära det spädaste barnet (— och
grytan!). Till tack för det hon upptäckt husets bästa inkomst-källa
skall hon hafva halfva kåtan och full bädd. Får hon icke denna lott
i boet, då har hon fått endast "hundlott".

Men mannen jagade och fångade renen först, han slagtar och styckar
ännu, han kokar. Han får derför välja första lotten vid måltiden på
ren-ryggen, d. v. s. på den del af renen, som fortares färsk; bog, bringa,
sidor och lår skiljas af till torkning. Husbondens lott är stycket när-

mast hufvudet; det dernäst får sonen eller drängen; ett halsstycke
längre bort får annan son eller dräng; första ryggbiten får hustrun eller
dottern: "sötungen"; stycket der näst hustrun och de äldre flickorna;
bakre ryggbitarna de andra barnen; sista kotorna m. m. få farfar, far-
mor eller i allmänhet de gamle; svansen — ja:

svansen, den får lilla barnet,
för att lära gnagar-konsten.

Märgbenen fördelas särskilt: skenbenens taga husbonden och drän-
gen; lårbenens hustrun och dottern; öfverarmens får sonen, drängen
och pigan; underarmens de öfriga barnen; fettet vid höftleden skall
hustrun gifva det lilla barnet att suga på; mellersta delen af lefvern
får den som sutit och sett på märgbenens delning, men intet fått.

Sedan enkorna varit skiljda en tid kom en vår med stark flod;
sjöar, bäckar och elfvar flödade. Njavvis-ene slapp icke fram till betes-

*) Reppen-perjes = täckelset öfver kåta-öppningen (se sid. 117).
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markerna, dit renarne sprungit förut. Hon blef utan all kost; foster-
dottren hungrade och ropade efter föda; Njavvis-ene satte på elden
kitteln med vatten, att der uti koka några ben och litet bark, för att

lugna flickan. Gossen visste sin leksysters nöd, tog af Attjis-enes för-
råd ett köttstycke, smög bort till Njavvis-enes tält, klef upp der på
och sänkte köttet med ett snöre ned i grytan. Njavvis-ene, som såg
hans bild i grytans vatten, lyfte upp ögonen och sade: "Hm, min son".
— Han frågar: "huru? är jag din son?" — Hon svarar: "följ mig till
källan, vi skola spegla oss". — De gå till källan och spegla sig båda
deri. — Han utropar: "Ja, sannerligen, min mor!" och omfamnar henne.
Nu berättar hon huru han såsom ung blifvit vunnen genom bedrägeri
och tagen med våld af Attjis-ene. Då utropar han: "rätt är att men-
nisko-tjufven dödaV; han vänder derpå hem till Attjis-ene, anfaller och
dödar henne. Vid det hon håller på att dö, griper hon honom om
höften, trycker så våldsamt att höftsenan försträckes, och säger:

"Fast jag hulpit renen tämja,
otacksamt af dig jag dödas;
men ett arf din ätt jag lemnar:
när i fjerran slägten någons
höft i krampdrag svider, plågas,
är det jag som klämmer senan".

Der före säger Lappen än i dag vid höftvärk: Attjis-ene suonab
tuorela = Attjis-ene rycker i senan (nerven).

Med Attjis-enes hjord, af hvilken hon väntat sig så stor vinst, blef
ingen välsignelse: hennes ondska rådde ock i hjorden. Då hon dött,
än i sista ögonblicket hämnd-full,> skingrades strax hennes renar och för-
byttes till andra djur. Paddor och grodor blefvo några, och derföre skola
de lemnas i fred. Ett yr-fä (Silpha lapponica eller "skinnaren") är ock
afkomling af hennes förbytta hjord; fult som hon, luktar djuret illa,
och elakt som hon, förstör det allt hvad det kommer öfver.

Om Attjis-ene berättas ock att, efter skiljsmessan från Njavvis-ene,
då hon blef elakare nästan dag för dag, hon blifvit hafvande af nordan-
vinden och födt sonen Atsits, som ock kallas Attjevits och Askevits, och
hvilken Ruottah (Svenskarne) kalla askfis. Han var bitter och våld-
sam som fadren, spotsk, afundsam och listig som modren; han miss-
handlade renarna, så att han t. o. m. slet hornen af dem, och gjorde
alla möjliga puts. Slutligen gjorde han äfven narr af månen, modrens
far, för det denne vår blekare än solen; derföre blef han kastad upp i
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månen och sitter der ännu; till skam och minne af sin illbragd mot

renarne sitter han der med ett renhorn i ena handen, och sitt till straff
här för afslitna hufvud håller han i den andra, som kan ses af hvar
och en som har goda ögon.

Njavvis-enes renar ökades. Hon och gossen räckte ej till att sköta
den ständigt växande hjorden. Flickan är menniska; hon togs till hjelp.
Men hjorden ökades än mera; han blef dem öfvermäktig; de hunno
icke flytta efter betet och binda renarne; största delen måste släppas lös.

Menniskorne ökades, köttet räckte icke för alla. Himla-fadren hade
i den lyckliga tiden gått till de af mjölk fylda källorna och långs elf-
varna, då de runno af fiskars mjölke, rom och kött. Då hade han tagit
af källornas mjölk och gömt denna; nu framtog han henne och spridde
der af i ren-kornas spenar, befallde gossar och flickor att sträcka sina
lemmar, sina fötter i språng, att utpressa svetten, för att hålla samman
och drifva till kåtan, till tömning de nya, de rörliga mjölk-källorna.
Så lärde man sig mjölka. Och då mjölken är himla-fadrens gåfva, får
man icke kasta bort något der af. Spiller man af ovårdsamhet något,
skall man korsa der öfver med högra foten. Dock må man ostraffad
vid mjölkningen slå litet ut på marken åt "skinnaren", åt Attjis-enes
hjord, ty denna skall ock hafva föda.

Eenhjordarne ökades; då de ströfvade kring blefvo renarne skyg-
gare. Fåfängt försökte de glada, de kyska gossar och flickor att drifva
dem, att hålla dem till samman; renarne skingrades dock. Då sade en
vacker dag hunden:

"Ån, jag arme, fnaskar smulor
upp vid kåtan blott, vid jagten;
gif dertill en skopa köttspad,
blott en liten kokse ren-mjölk,
blott af blod, kött, ben en smakbit
troget då skall Er jag hjelpa,
troget hålla hjorden samman".

Så blef hunden anställd i menniskans tjenst; han drifver renarna
samman, han vädrar upp spåren af de förkomna, han skyddar hjorden
mot vilddjur, han är Same-folkets bäste vän och tjenare. Och han är
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god, ty han plågar icke sjelf och tål icke att någon plågar renarna.
Men i ett fall hotar han grymt, nämligen om han på ålderdomen van-
vårdas :

"Lemnen I mig åt mitt öde,
ge'n ej ro åt gamle tjenarn,
skall med eldrödt ögon-gnister,
skall med tandadt gap jag flåsa
imot eder, vägen stänga
till den goda, andra verlden".

Der för är Lappen också mycket noggran om att, når en hund
blir gammal, men innan han blir för gammal, bringa honom om lifvet;
och är det både klokt och godt.

Den goda, den dygdiga Soldottren Njavvis-ene lefde länge. Då
hon kände sin död nalkas befallde hon att man skulle begrafva henne
på den allra högsta fjällspetsen, på det hon vidt omkring skulle kunna
se gossars och flickors, mäns och qvinnors seder. Hon afsomnade sot-

död, fördes högtidligt upp på en fjällspets, hvilken än i dag kallas
Soldottrens fjäll. Der gräfdes åt henne en graf. Hon sveptes i näf-
ver; hon under-bäddades med njavvi (de långa håren på renens hals),
hvar af hennes man haft sitt namn; hon öfver täcktes ock med njavvi;
der på lades sand; rundt om grafven ställdes flata sten-hällar: en mär-

kes-sten för hufvudet, en för fötterna, en för hvardera armen; öfver
lades en flat täck-häll; hufvudstenen och täck-hällen ristades; täck-hällen
belades skönt med torf; på fotstenen skrefs tecknet:

"torfvan lyft, läs minnesskriften".
Och än står grafven grönskande qvar på Soldottrens fjäll.

Men sjelf är hon icke der. Hennes ande vandrar i jungfruligt
skön skepnad med sin ande-hjord omkring i hela Same-landet. När
hon vakar är hon osynlig, men när hon sofver kan hon ses; så ock
hjorden. Den som då,

Under våta, svarta klippan,
i grön-gräsigt loft på fjället,
P.eijen-neida ser i slummer,
famnar Solens dotter oväckt,
kysser drömmerskan ur blunden:
han får sköna slumrarinnan,
får den alstrings-starka hjorden.
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Der med att man får henne och hjorden är dock icke spelet för
alltid vunnet. En lat vräkling hade en gång öfverraskat henne sof-
vande, med sin hjord omkring sig. Hon säger: "välan! Du har famnat
Solens dotter; gör dig nu en kåta, men täck henne väl, så att ingen
solstråle tränger in; vi skola hvila der". — Tidigt på morgonen skiner
en klar solstråle in genom en springa, ty den late hade icke täckt kåtan

noggrant. Soldottren spritter strax upp: "Håh, håh! jag ser min faders
och moders ögon", säger hon, och ropar till honom: "Följ med! se icke
till baka! hör hvad du hör, men se dig icke om; blott följ mig fort".
Hennes renhjord störtar fram i starkaste språng, "vålnader och gastar
ropa högt och hotande efter dem, stampa, bullra, nalkas". Förskräckt
ser lättingen sig om, i ett huj försvinner en tredjedel af hjorden. Hon
ropar: "Följ, följ! men se icke till baka". Han följer; men andarne
komina allt närmre, nu tycker han de vilja fatta honom i bältet; han
sneglar bakom sig, strax försvinner den andra tredjedelen af hjorden.
Då utbrister hon: "Följ dem nu sjelf och vare de bortsprungne renarne
vild-renar. Bort du late, bort!" och försvinner.

Derför, af den lates öde
varnad, hvarje gosse, flicka,
alle raske, trogne drängar,
alla flinka, kyska flickor
vakta hjorden hela dygnet,
vaka dagen om och natten,
vaka bäst vid dagens gryning,
låta icke morgonsolen
träffa slummer-tyngda ögon;
då är Peijen-neida nära
spejande på nejdens ungdom,
glad att löna, snabb att straffa,
drifva bort den late vräkling,
skingra nyväckt renhjord, låta
Peive ta' sin skänk till baka.

Oftast röra dessa sagor sig kring Jättar och Stalo. Lapparnes jättar
hafva ett omisskänneligt slägt-tycke med våra och torde, liksom nam-
net (jättenes, jätanas), hafva främmande ursprung. Stalo, pl. stalok,
synes till största delen vara alldeles det samma. Han är större än

Lappen,-klumpig, mennisko-ätare; han är ensligt boende, stundom en-
ögd eller blind (hvaraf stalostet lefva som enstöring, och stalostallet
leka blindbock!). Mot kroppens svarar icke förståndets storlek: han
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är mycket dum, och luras alltid af den lille Lappen, som är qvickare
än han. Ett drag af Stalos karakteristik bör icke förgätas, då det i
allmänhet skymtar igenom och i följande stycke uttryckligt uttalas:
Stalo är jordbrukare och ofta rik. Detta häntyder der på, att Stalos
förebild är af annan stam. Att Stalo ibland har jernklädning kan jag
icke, i likhet med Friis, anse som bevis, att han var en viking; nam-
nets härledning af stål må dock vara riktig: Lappen har fått metaller-
nes namn från nordiskt språk. Stalos hustru heter Lohdats (vägglusen),
har dennas gestalt och är blind på det sätt, att hon väl har ögon, men
icke brukar dem jemt, utan gömmer dem under dörr-tröskeln. Sina
fiender dödar hon sålunda, att hon med ett rör af jern suger blodet ur
dem. — Såsom förtydligande Lapparnes uppfattning af Stalo meddelar
jag här sagan om

Kassa-muodda.
(Tjock-pelsen

Fordom barnen, gossar, flickor,
brukat leka, fägnas, glada
springa kring och hoppa, trampa
fotspår omkring källan, leka
enögd Stalo, leka gubbar.

Stalo, hemmans-åbon, lade
sina slagjern, öppna; gömde
dem i dyn, i vattnen lade.
Farfars-gubben, Lappen, insåg
Stalos uppsåt, arga listen,
mensko-ätarens lönn-giller,
gömde sig i tjocka pelsen,
lade sig' i jernet, låddes
död, som honom björnen slagit.

(Stalo kommer, serfångsten, glades, säger:)
"Hå, hå, hå!

gamle gossen blifvit lurad,
frusit in här — — — —

• (joikning ad libitum)

(Stalo tager nu Tjockpelsen:)
Barer hem till stugan, binder
framför eld, vid stugans tak-ås.

Från Tornio. *)

(Stalo-familjen går ut för att reda sig till
styckning af fångsten, blott han fått tina
upp. Lappen börjar se sig om. Stdlons
yngre son tittar in genom stugudörren och
märker detta:)

"Se då! se då! hur han grinar!"

(Äldre sonen:)
"Sjelf du grinar, ej guds-lånet".

(Lapp-gubben för sig:)
"Så, han vet af Gud, han också".
(Stalo, som hör talas om grinet, uppfattar sa-

ken på sitt sätt:)
"Så, så; re'n han börjar tina".
Hugger ämnes-träd i backen,

fäller, qvistar, hugger, täljer,
hålkar ut ett tråg vid påssio.

(Säger till äldre sonen:)
"Gosse! hemta hit mitt hålkjern".
Lappen hör det, kniper jernet.
(Yngre sonen, som allt emellan tittar i dör-

ren, ser detta:)
"Far, han ser! Min far, han rör sig,
far! ben-yxan nu han fattar".

*) Jfr med följande poetiska bearbetning den prosaiska hos Linder, Läsn. för folket XV, 3
sid. 213; samt sidd. 78—81 hos Friis, efter L. L. Laestadius, der Lappen kallas Patto-
Poadnje.
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Stalo-gubben glades, joikar,
hör ej, ser ej, varsnar intet.

■*' '"

(Äldre sonen träder in i stugan, Lappen bru-
kar yxan på honom:)

Slår i skallen, hugger, dödar.

(Stalo joikar.)

Väntar, tycker honom söla.

(Säger till yngre sonen:)

"Skynda, hemta du mitt hålkjern".

(Lappen)

Klöf ock yngre sonens skalle,
lossade ur honom hjernan,
afskar, afbröt ljudets blåsning (strupen).

(Stalo hör bullret, väntar, mumlar:)

"Vrårna ut och in de vända,
vrida hufvuden och ögon;

. 1j: . -o ..i . . i , „sielt iag far val jernet hemta .

(Lappen)
Al , I+l. jAktsam vaktar han med yxan,
ii i . j.. i o •mellan husets dörr och passio

springer, löper fram och åter-
mattar så åt gubbens hufvud,
klyfver sjelfva Stalo-skallen,
gröper ögon ut och tunga,
gjuter mensko-ätarns blod ut,
äcklig saften färgar golfvet.

(lappen bår derpå ut de slagne, styckar dem

wto^r *""■*'"ch påssio-dörren
m bit efter bit at Lohdats.)

Lohdats rundt kring golfvet famlar,
snusar, vädrar, luktar, fägnas
at de bitar in han kastar,
krafsar på de ludna fötter,
Lappen in i påssio slänger,

(Stalos fötter med belling-skoma på)
sväljer spott som fuktar tändren,
brister ut i ord och säger:
"kasta blott in vildrens fötter,
icke bellingsklädda läggar".
(Lappen har imellertid kokat soppa på Stalo

och barnen och öser upp åt Lohdats; hon
smakar:)

"lmru smakar detta? smakar
som han sjelf, min gubbe, luktar".
(Lappen tager Lohdats ögon under tröskeln,

fiTZ--)™ 1 * "tdpannan; Un hÖr **'

. '
,Ah, hvad är som sprakar, spritter,

.

'.
. .... \ . ' r '

fraser, brister, smaller, knakar i
Skåden, mina kära ögon,
liusnen under stugans dörrstock,J . ■? _
klarnen, mina goda ögon .

' ö ö

(Hon söker dem förgäfves; Lappen utbrister:)
"Nyss i flottet dina ögon

har du doppat, ätit upp dem.
Gräf nu upp ur snåla buken
dina ögon, Stalo-gubben,
dina barn, de kära gossar".

Denna versifierade form hafva troligen alltid de lapska sagorna haft,
både der före att språket så lätt infaller i denna runo-meter, och för
bibehållande i minnet. Fjellner säger så, och jag har haft tillfälle att

höra under 2—3 dagars vandring vid hviloställena berättas en lapsk
"Reineckc Fuchs" på sådan vers.

Fjellner säger ock, att han sett och hört "Tjockpelsen", delar af
"Soldottren" och äfven andra sagor ageras, på sådant sätt, att olika per-
soner i sällskapet tagit på sig hvarje i sången förekommande röle och
utfört den med ord och åthäfvor. Detta har skett dels på lek af barn,
som ingressen till "Tjockpelsen" angifver, dels ock vid kerreka-kåte, dessa
rätts-öfverläggningar, om hvilka handlas här ofvan (sid. 326) i "Pischan-
paschans son". Här vid tillades en del ex tempore., joikades på pas-
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sande ställen o. s. v., hvar igenom saken vann och de utförande egde
tillfälle att glänsa och öfverraska. — Men der jemte lära spår äfven
finnas till stycken med verklig dialog och dramatisk anläggning, ehuru
endast fragment återstå, då det hela icke räddats genom anteckning.

Friis, som eljest utförligast af alla antecknat och behandlat lapska
sagorna (se literatur-förteckningen), omtalar icke denna deras framställ-
ning i versform eller deras dramatisering; må hända har prosan fått
öfverhanden bland de norske Lapparne, från hvilka han hemtat de flesta
han anfört. Bland dem äro ock ganska många moderna och icke lapska,
såsom han sjelf anmärkt, och dit höra utan tvifvel alla de som behandla
eller omtala kungar, prinsar och prinsessor, slott, m. m., huru lokali-
serade de i öfrigt må vara.

Bland öfriga urskiljer han tre till sitt hufvud-innehåll olika former,
dem han anser alla vara äkta lapska.

Det ena slaget behandlar scener ur djurverlden, och innehålla dels
skildringar af vissa djurs egendomligheter och lynnen, dels quasi-för-
klaringar öfver uppkomsten af egenheter i djurens byggnad, färg m. m.

Det andra slaget rör sig kring mytiska väsen eller innehålla lem-
ningar af Lapparnes gamla gudalära, traditionelt bevarade i sago-form.

Det tredje slaget grundar sig på historiska tilldragelser och be-
handlar sammanstötningar i forntiden med fientliga folkstammar.

Hvad angår den första gruppen, äro de flesta dit hörande utan tvif-
vel äkta lapska, ehuru äfven på dem grannarne inverkat, t. ex. i den
långa berättelsen jag nyss kallat Reinecke Fuchs, i hvilken jag fann
otvifvelaktigt nordiska inblandningar. Såsom prof på en sådan rent

lapsk djursaga tillåter jag mig anföra följande ur Friis' Eventyr (sid. 9)
hemtade om

Laxen och Rödfsken.
(Från Tanen.)

En lax sam en gång tidigt en vår upp genom Tana-elfven, strax
efter det isen gått upp. Då han kommit långt, långt upp i elfven, slog
han sig slutligen till ro under en stor fors och valde sig ut en beqväm
plats, der han kunde lägga sin rom då tiden dertill komme.

Då han stod der under forsen kom en dag en hafs-aborre eller
rödfisk*) till honom.

*) Friis skrifVer ömsom rödfisk, ömsom aborre. Meningen är utan tvifvel den förre, Sebastes
norvegicus Cuv., eller kungsfisken.
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"Hvad är du för fisk?" frågade laxen.
"Äh, jag är allt en fin rödfisk, jag", svarade rödfisken, "halfbror

till insjö-aborren och mina fenor äro hvassa som nålar". I det samma
stack han till laxen, så att denne strax for undan.

"Hvad vill du här uppe i det söta vattnet, du som icke har det
ringaste fett på dig?" frågade laxen.

"Jag har mera fett i mitt hufvud", svarade rödfisken, "än mången
Lapp har gods i sitt visthus! Vill du simma kapp med mig?"

Laxen vårdade sig till en början icke en gång att svara på röd-
fiskens utmaning, ty han visste mycket väl att han var den raskaste
af alla fiskar i att simma upp genom forsar. Men rödfisken lät honom
icke vara i fred; rätt som det var stack han åter till laxen med sina
hvassa fenor och frågade: "vill du simma kapp med mig?"

Då lät laxen strömmen drifva sig litet längre ned för att få rum
till godt anlopp, och derpå for han i väg upp genom forsen. Men i
det samma bet rödfisken sig fast i laxens stjert. Då laxen kommit upp
i sjelfva forshufvudet och tvär-vände för att brådstört gå ned igen, ro-
pade rödfisken, som hängde fast i stjerten:

"Se, nu är jag högre än du, och du kommer här och vill simma
kapp med mig; mig, som folk sällan får fatt i; men du, du står här
och låter fånga dig af hvilken gammal käring som helst".

Vidkommande den tredje eller den historiska gruppen, anser Friis
den "kasta ett dunkelt ljus till baka öfver en aflägsen forntid, då det
en gång må hända talrika, om än aldrig mäktiga, men dock fredälskande
Lapp-folket stött samman med andra mäktigare, bättre beväpnade och
mera krigiska nationer, såsom Tschuder, Karelare, Ryssar och Skandi-
naver". — Ja, dunkelt är, i sanning, det ljus de sprida, ty det finnes
ingen möjlighet att igen känna något enda faktum. Sä omtalas från
flera håll en strid, hvarvid Lappar nedgjort fienden genom att från
berg, der de förskansat sig, ned rulla stockar öfver honom. Så nam-
nes huru en Lapp, som blifvit tvungen visa främmande fiender vä-

gen, nattetid förde dem till ett brådjup; då han, som kände loka-
len, beredt dem derpå, att det bar brant utför, kom till stället, vek
han tvärt af och kastade ned för branten det bloss han bar i han-
den, hvarpå alla fienderne, i den tro att han fortfarande förde blosset,
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störtade efter och omkommo. Då dessa händelser berättas nästan all-
deles lika från olika ställen, visar det att lokalen icke kan vara något
väsentligt deri, om ock möjligen händelsen kan vara sann. — I all-
mänhet sakna de i fråga varande skildringarne allt spår af lokal-färg,
all individualitet. An är det en Lapp som narrar bestöflade fiender ut

på hal is, der han och hans härnsko-klädda landsmän slå i kull dem med
timmerstockar; än skjuter han dem i mörkret med pilar eller sticker
dem med spjut genom hål på kåtan eller genom "reppen"; än sveder
och bländar han dem, då de titta ned i reppen, der igenom att han på
elden häller en gryta full med flott; än lurar han dem ut på obebodda
öar att svälta ihjel, o. s. v. Dessa och dylika berättelser kunna icke
anses ega ringaste annan historisk betydelse än häntydan på samman
stötningar. med andra folkstammar. Afven då de, såsom i berättelsen
"familje-namnet Tschudda" (Friis, sid. 123), affektera att historiskt för-
klara för handen varande förhållanden, kan man icke utan stor tvekan
taga för gifvet, att hvad de innehålla är det sanna och ursprungliga.
Hvem tror nu mera att titeln: solens broder och månens kusin för kej-
saren i Kina häntyder på en verklig sådan slägtskap, att familjen Peive
eller Päiviä, om hvilken Castrén m. fl. tala utförligt, hvilken ofta nam-
nes i sagorna (sidd. 219, 322 m. fl.), och hvilken ännu har sina qvar
lefvande representanter, verkligen härstammar från solen, eller att det
troll, hvilket säges hafva gifvit anledning till namnet Trolle, verkligen
funnits till?

Af helt annan betydelse är andra gruppen, eller de mytiska och
Stalo-sagorna; de hafva till stor del rent lapsk grund och äro så-
ledes af verkligt värde. I dem finnas skildringarne af Attjis- och
Njavvis-ene, om Ruobba (skorfnacken), som spelar en röle lik vår
askepott, om Stalok och Jättar; der höras genljuden af Saivo- och
Akka-lärorna, o. s. v. Men äfven de äro betydligt moderniserade och
fram för allt blandade med ut ifrån hemtade föreställningar, till den
grad, att ingen enda är fri från sådana tillsatser. För att se huru
förändrade och försämrade de dervid blifvit, må man jemföra min an-
teckning här ofvan (sid. 330) af Peien neida med Friis' framställning
(sidd. 14—23); Attjis-ene är på senare stället den onda och Njavvis-ene
den goda feen ur våra eller de persiska sagorna, med en liten lapsk
färgning. Egendomligheter finnas likväl, och det bästa är att lemna
några prof.
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Troll-käringen och Jes.
(Efter L. L. Laestadius.)

En gammal Lapp var en gång på ekorr-jagt och gick vilse, så att

han icke hittade hem igen. Slutligen kom han till en gammal koja,
hvilken stod på en liten öppen plats i skogen. Der steg han in för
att blifva qvar öfver natten; han gjorde upp eld och började koka något
af dagens fångst i en liten kittel, som han hade med sig. Plötsligt
trädde en troll-käring in i kojan och frågade:

"Hvad heter du?"
"Jag heter Jes" (sjelf), svarade Lappen, men med det samma tog

han en slef full af det kokande spadet och slog i synen på trollet.
Hon började skrika och jämra sig och ropade:

"Jes mu boldi! Jes mu boldi!" (sjelf brände mig).
"Har du sjelf bränt dig, får du sjelf svida der före", svarq.de ur

närmaste berg troll-käringens sällskap. På så sätt blef Lappen för den
gången qvitt troll-käringen; men då hon gick sade hon: "Sjelf kände
mig, sjelf brände mig och sjelf* skall få sofva till nästa år".

Efter slutad måltid lade Lappen sig att hvila, men då han vak-
nade ur sin sömn och började gräfva i matsäcken, fann han denna full
af mögel och af maten blott ruttnade smulor. Han kunde icke förstå
hur detta gått till, men då han slutligen kom fram till folk, fick han
veta att han varit borta ett helt år.

Fogden i Vadsö, som gjorde sig till Stalo *).

(Från Varanger.)

För många år sedan lefde en fogde på Vadsö, som skall hafva
varit grufligt stark och så snabbfotad att ingen kunde hinna fatt ho-
nom. Men på samma tid lefde ock en Fjäll-Lapp, hvilken bland sitt
folk äfven hade rykte för att vara både stark och rask, och Lappen
hette Andras Peive. Fogden hade hört mycket talas om denne Andras
och då han nu en gång kom till Vadsö, började fogden på flera sätt

reta honom att visa sin styrka; bland annat utmanade han honom att

försöka hoppa öfver en åtta-årad båt, som just var hvälfd upp på stran-

den och ny-tjärad. Så slogo de vad om en del gods: den som hoppade
*) Att den ene hjelten i sagan varit en fogde röjes icke af sagan sjelf; hon synes äldre än

fogde-tiden. Denna titel är troligen ditsatt, för att gifva sagan historisk och lokal-färg.
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så högt öfver åtta-åringen, att skörten icke rörde vid kölen skulle vinna.
Först hoppade Andras Peive och hans skört rörde alls icke vid båten.
Så hoppade fogden; men det var icke fritt att han strök litet mot kölen.
Då hånade Andras och sade: "du kom nog till korta denna gång, fogde;
du har fått tjära på skörten dina!" Fogden blef vred och hotade: "du
skall nog få bruka dina ben en gång till, du, Andras Peive". Imel-
lertid skiljdes de åt för den gången.

Nästa vår flyttade Andras med sina renar till Pers-fjorden vester

om Vadsö. Detta visste fogden, och då Andras väl var kommen till
Pers-fjorden gjorde fogden sig till Stalo*), tog sin son och sin hund
med sig och rodde dit. Då han kom in i fjorden såg han Andras
vandra i närheten af hafvet. Då förvandlade han sig till ett stycke
vrak af ett skepp, och då Andras såg. vrak-stycket drifva in mot stran-

den steg han ned på "fjaeren", eller den strand-bit som blir torr vid
ebben, för att närmare undersöka hvad det var. Men medan han stod
der och såg på vrak-stycket, som dref närmare och närmare in mot

stranden, blef han plötsligt rädd och der kom öfver honom en så be-
synnerlig ångest, att han sprang sin <väg upp från stranden så fort han
kunde. I det samma han sprang lät det som Stalo brukar låta (pep och
hvisslade). Andras begrep nu att det var Vadsö-fogden, som gjort sig
till Stalo och var efter honom, och han mindes hvad fogden hotat sist
de träffades. Andras, som icke heller var okunnig i trollkonsten, ön-

skade sig då en vild ren-oxes fötter. Dem fick han och med dem lopp
han ett godt stycke innan han stannade, för att lyss efter Stalon. Men
då han stannade hörde han Stalon låta ett godt stycke fram för sig
och just åt det håll hvar åt han lopp. Då önskade Andras sig fötterna
af en vildrens-kalf, ty när vildrens-kalfven är i den ålder att han första
gången byter hår, är han så snabb i språnget, att intet ovingadt djur
kan upphinna honom. Så fick han fötterna af en vildrens-kalf och
sprang med dem ett godt stycke. Då han nu stannade för att lyssna,
hörde han Stalo låta långt bak om sig.

Då sprang Andras åt ett håll der han visste att der funnos två

mindre sjöar och mellan dem étt smalt sund. Midt i sundet fanns en
sten; men då vattnet var alldeles stilla kunde ingen se stenen, som låg

*) Man kunde göra sig till Stalo genom att tvätta ansigtet och hufvudet samt afsäga sig
sitt döpelseförbund, enligt Friis. Månne en qvarlefva af Sarakka-dopet? eller ett medel-
tids djefvuls-förbund?



344 FOGDEN, SOM GJORDE SIG TILL STALO.

litet under vattnet. Andras visste noga hvar han låg, sprang dit, hop-
pade ut på stenen och från den öfver på den andra sidan sundet; samt

derpå vidare tills han kom midt för den ena af sjöarna. Då började
han hojta och ropa, på det Stalon skulle höra hvar han var; Stalo
hörde det och sprang efter ljudet. Då han kom till stranden midt
imot der Andras var, ropade denne: "Hoppa nu du också öfver här
der jag hoppat". — "Jag orkar icke hoppa öfver här", svarade Stalon.
"A, -skäms", ropte Andras, "orkar du icke hoppa der hvar enda stackare
till Lapp kan hoppa". Då blef Stalo morsk och hoppade till, men
plumsade nfcd midt i sjön.

Nu skulle Andras till att skjuta ihjel honom, medan han sam mot

land. I fordna tider brukade Lapparne bågar, och pilspetsen var ett

lom-näbb. Då Andras sköt första gången, hoppade Stalo så högt i
vädret att pilen flög mellan hans fötter. Då siktade Andras midt på
pannan och sköt andra gången, men Stalo hoppade ånyo så högt att

pilen gick mellan benen. Tredje gången siktade han på öfversta kanten
af hufvudet och träffade Stalo i underlifvet. Han kom dock fram till
stranden, men var nästan förbi med det samma, och döende sade han
till Andras: "du skall lofva att begrafva mig anständigt, och när du
det gjort, kan du draga hän till Pers-fjorden till min båt och taga
mitt gods; min hund kan du dräpa, men min son skall du icke dräpa,
Andras".

Andras begrafde Stalo, så som han begärt och hunden slog han
ihjel, ty Stalo-hunden är sådan, att, när han får slicka sin herres blod,
lefver denne upp igen; der för har Stalo alltid hunden med sig.
Andras tog så allt godset som fanns i båten, tog der efter bort årorna
och stötte så båten med gossen ut till hafs, så att han dref å stad för
väder och vind. Så sprang Andras hem igen, och då han kom till
gammen, kastade han sig ned på sin bädd och utbröt: "Åh, nu är jag
nästan förbi". — — — — —

Stalo-bruden.

(Från Ibestad.)

Det var en gång en Stalo, som friade till en Lapp-flicka. Flic-
kans fader tordes strax icke annat än lofva att Stalo skulle få henne
och tackade der till för den ära som visades honom. Men inom sig
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sjelf tänkte han likväl att det icke skulle blifva af; kommer tid, kom-
mer råd, tänkte han. Imellertid kommo de .öfver ens om bestämd dag,
på hvilken Stalo skulle komma och hemta bruden. Dagen kom och
Stalon kom äfven. Under tiden hade Lappen redt i ordning ett trä-block
och dragit på det flickans kläder; han hade tagit en alldeles ny kolt,
ny mössa, silfver-bälte om lifvet, nya skor och nya skoband. Då allt
var färdigt ställde han dockan hukad i en vrå af tältet med en tät

slöja öfver hufvudet, som en lapsk brud brukar hafva. Då Stalo kom
in och såg att bruden satt i vrån, iklädd sina bästa kläder, blef han
mycket förnöjd och gick ut igen med sin svärfar för att taga mot de
renar, han skulle få i hemgift. Imellertid höll dottren sig med några
förspända renar dold bak om en kulle nära tältet. Då nu Stalo fått
sina renar och höll på att slagta en af dem till aftonmål, smög Lappen
sig bort till dottren och så bar det af i flygande fart in åt fjällen.

Då Stalo slagtat renen gick han in igen till sin nanna eller käresta.
"Nå, nannatjam" (lilla käresta), sade Stalo, "sätt nu grytan på elden".
— Nanna rörde sig ej. — Äh, Nanna är blyg, tänkte Stalo; jag får

göra det sjelf. Då grytan kokat en stund, säger han: "Nå, Nanna, nu
får du klyfva märgbenen". — Nanna rörde sig ej. — Nanna är blyg,
jag får göra det sjelf, sade Stalon. — Då köttet var kokadt, sade han:
"Nanna, kom nu och ös upp köttet!" Men Nanna var fortfarande blyg
och rörde sig icke. Får göra det sjelf då, tänkte Stalo. Då han öst

upp köttet bad han Nanna komma och äta, men Nanna var allt jemt
blyg. Så åt han då ensam. När han slutat der med, bad han henne
göra bädden i ordning. "Ali, Nanna, är du så blyg, så får jag väl
göra det sjelf då". — "Nå, Nanna, kom nu och lägg dig". — Nej, hon
var blyg. — "Jag får väl sjelf hemta dig då", tänkte Stalo, och gick
bort till bruden; men hvad fann han? Då han grep efter sin Nanna
märkte han att det var en trä-kloss. Här öfver blef han så ond, att

han sprang ut i bara skjortan och sa,tte efter Lappen öfver buskar och
backar. Men det tjenade till intet. Fult väder blef det ock, snö-yra
och köld, och snart började Stalo att frysa så jämmerligt som en hund.
Slutligen kom månen upp vid horisonten. Då Stalo såg honom trodde
han det var Lappen, som hade gjort upp eld, och satte åstad igen allt
hvad han orkade. Men, omöjligt; han blef trött förr än han kom fram
och fick värma sig vid den elden. Så kröp han upp i toppen af en
gran, och der frös han i hjel. Och det blef slutet.
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Och här med äfven slutet på dessa sagor, hvilka, af skäl dem jag
förut anfört, icke inne bära så särdeles mycket egendomligt.

Till de ofvan meddelade kommer ännu en form af lapsk poesi:
den epigrammatiska. Denna uppträder dels i epigram, dels i ordspråk
och gåtor, "mörkt tal", än på prosa, än på vers. Såsom exempel må
följande anföras.

Gräshoppan frågar myggan: "Hvad gör du om sommaren?" —

"Jag sjunger", svarar myggan; "men hvad gör du sjelf?" — "Jo", svarar
gräshoppan, "jag dansar till din musik".

"Måtte alla gossar dö, men alla flickor lefva", säger ekorren (ty
gossarne skjuta honom).

Ren-Lappen kommer till en Fiskare-Lapp, hvars don han aldrig
sett. Han säger

"Håh, håh! se denne mannens
barkstöt är så lång, att då han
brukas, hoppar, sticker, far han
opp och ned igenom reppen.
Såg jag maken!"

Fiskare-Lappen svarar:
"Åh! din ställe! «)

Ser du stöten är en not-puls;
Klunk! han brusar genom not-kiln",

På lapska låter detta något fritt öfversatta stycke sålunda:
"Vuoige, Vuoige! Danga alman
kuolmasail njtidelem muoran,
svatje, syatje rehpen raigem.

De pe eskan". — "Duonen daske
kuollevuojelem muoratja
bahko bersaht skonjo raigem".

Bland ordspråk och gåtor må några anföras efter Friis. Gif hun-
den (något) och hör onda ord (= otack är verldens lön). — Den som
har långa fjädrar flyger högt. — Den mannen har flera tankar än senor.
— Tio vise kunna icke skifta ord med en enfaldig Lapp. — En ond
bekant är bättre än en obekant. — En jungfru står vid källans brädd
med mössa på hufvudet? (Den icke fullt utslagna angelikan). — Fyra
syskon stå och titta ned i ett hål? (De fyra hufvudsakliga kåta-stän-
gerna, ådneres; se sid. 115). — Hundra-årig man och natt-gammalt huf-
vud? (Stubbe med nyfallen snö).

*) Duonen daske, egentligen döds-tok.
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Såsom exempel på lapsk konst får jag slutligen här nedan med-
dela ett träsnitt, af originalets storlek, efter en målning i anilin-rödt,
gjord af Sorsele-Lappen Jon Andersson Grahn till förevigande af en
bragd han och sju andra Lappar utförde, då de dödade en flock af 6
vargar, eller af hvad han kallar:

"Den L/appska häftiga Seger Jagt I Sorsele Socken den 24:de December
1868".

Fig. 74.
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TRETTONDE KAPITLET.

Uppgifter om Lapparne af äldre utländske författare. Taciti Fenni. Finnarnes olika
namn. Lapparnes älsta hemvist i norden: historiska uppgifter; granskning af den
åsigten att Lappar innehaft hela Sverige; referat och kritil? af skälen här för; forn-
lemningame; traditioner, sagor och sägner om dvergar och jättar. Omöjligheten af in-
vandring öfver hafvet, af vandring genom hela landet från norra Sverige. Ortnamn
med stafvelserna Finne och Lapp. Lapparnes sannolika stamort och vandringsväg

till norden.

Man kan egentligen icke tala om en Lapp-folkets historia. Intet
faktum visar att detta folk någonsin varit förenadt i samhälle mera än
nu; det har, så länge historien känner det, lefvat spridt öfver, relatift
till dess antal, stort område, såsom jägare och nomader; det har saknat
skrifkonsten ända in till senare tider*), det har föga förmåga af poe-
tisk komposition; det har under de vid pass 1800 år man något känt
det, lidit af ett hårdt klimat i en trakt af jorden, der knapt en skörd
står att få, och der sträfvandet efter födan är en kamp med naturen
på lif och död; det har dess utom legat i strid med eller varit för-
tryckt af sina grannar, på samma gång större och mera civiliserade
folk; det har saknat hvarje' period af glans och ära. Af alla dessa skäl
har det icke haft någon möjlighet att bilda och förvara sådana tradi-
tioner, som skulle kunna läggas till grund för egen historia, ännu min-
dre att uppteckna en sådan.

Jag måste följaktligen söka denna — den älsta som den yngsta —

i främmande källor; de äro länge sedan väl kända och jag skall här i
en följd meddela dem kronologiskt, för en period af 1200 år, för att

der efter på en gång samman föra hvad de lära.

*) Lapparnés enda skriftecken hafva varit de sid. 317 här ofvan omtalade bomärken, hvilka,
enligt Fjellner, tecknades under skrift, målades på spä-trumman och någon gång in höggos
i stenar.
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Om vi, såsom ock sannolikt är, i Herodoti skildringar (Melpomene,
kap. 18—31) af vissa Scyther, af Androphager, Thyrsageter, Agrippaeer,
Melanchlener, Arimasper, m. fl. hyperboreer hafva att söka det nu i fråga
varande folket, kunna vi dock icke uppehålla oss der med, ty allt är en
dunkel röra, hvilken icke kan redas. Den älste förf., som i forntiden
med säkerhet antyder Lapparne, är Tacitus i Germania (kap. 45 o. 46).
Han omtalar utförligt Svearne under namnet Suiones. På höger hand
vid det tröga haf, som omgifver och afslutar verlden bortom Suioner-
nes stater, bo iEstyerne; hos dem plockas bernstenen. På Suionernes
följer Sitonernes folk; i öfrigt lika, skilja de sig deri, att de styras af
qvinna. Der är Suionernes slut. Komma så Peuciner, Veneder och
Fenni; han vet icke om han skall räkna dem till Germanerne eller Sar-
materne; de två först nämde äro dock någorlunda civiliserade. Men
"hos Finnarne råder en underbar råhet, en ömklig fattigdom: inga vapen,
inga hästar, inga bostäder (penater); till mat ha de örter, till klädnad
hudar, till bädd jorden. Deras enda tillit äro pilarne, dem de spetsa
med ben i brist på jern. Jagten föder både män och qvinnor, ty de
följas åt och söka del i rofvet. Barnen ega för vilddjur och oväder
ingen annan undflygt än att täcka sig med samman flätade grenar; dit
drager sig ungdomen undan, det är de gamles gömsle".

Efter denna tid tiger historien om "Finnarne" under nära ett hälft
årtusende. Så framt man icke skall räkna Pomponii Melas Hippopo-
der, såsom uppslaget till de kommande Skid-Lapparne. Lehrberg menar
att P. M. med sina Panoter afsett folk med ludna mössor och flikar $f
skinn för öronen! Desse äro väl de samme som Plinii lång-örade Fa-
nesier. Om Plinius känt Finland och menat det med sitt Eningia, må
vara o sagdt.

Först på 500-talet uppspringa nya källor; de nordiska folken börja,
sedan de kufvat de äldre väldena och gjort historia, att sjelfve skrifva
sin egen; de börja tala om sina hemland, och om äfven förffine, såsom
de ärligt bekänna, ibland sjelfve icke sett hvad de beskrifva, hafva de
dock hört det sagda berättas af trovärdige landsmän, fastän man ibland
är böjd att tro, att hvad de läst hos Romare och Greker har större

andel i deras verk än de sjelfve veta af.
Göten Procopius Csesariensis skref omkring 560 e. Chr. de gotiska

krigens historia. I sammanhang med berättelsen om huru Erulerne
(omkr. år 500), för att söka en konung, återvände till sitt fädernesland,
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Thule, beskrifver han detta. Till en början säges att största delen af
denna ö är obebodd, men att den odlade delen hyser 13 talrika folk,
med kung för. hvarje. Der inträffar hvarje år det undret att vid som-
mar-solståndet solen icke går ned, vid vinter-solståndet icke upp under
40 dygn. "Bland de barbarer, som bebo Thule, förer blott ett folk —

'Skrhhiphinqi_kalla de dem — ett vildt lif, ty hvarken hafva de kläder
eller gå 'de i skodon, eller dricka de vin, eller samla de något ätligt
från. jorden: enär hvarken de sjelfve bemöda sig om åkerbruk, eller
qvinnorna arbeta hemma, utan både män och qvinnor jaga. Berg och
skogar, som der finnas ofantliga, lemna dem i mängd villebråd och
andra djur; och de fångade djurens kött äta de, i hudarna kläda de sig.
De hafva*hva#ken lin eller annat lämplig| för sömnad; der före sam-
man foga de vild-djurens hudar med senor och svepa hela kroppen i
dem. Icke heller nära de sina späda barn på samma sätt som andra
folk; ty Skritifmernes barn uppfödas icke med qvinno-mjölk, icke suga
de mo*der-bröstet, utan de näras endast med de fångade djurens märg,
Sålunda, så snart qvinnan födt, upphänger hon på ett träd det i skinn
svepta fostret och, sedan hon stuckit märg i dess mun, går hon genast
att jaga; ty detta yrke är gemensamt för qvinnor och män"*).

Den med Prokop samtidige eller kanske något äldre Göten Jor-
nafodes skildrar i kap. 3 af sin skrift "de Getarum s. Gotorum origine
et'rebus gestis" samma Thules läge och befolkning, men under namnet
ön Scanzia. Hon är omgifven af haf och har många öar i sitt gran-
skap. I hennes nordliga del bor folket Adogit, hvilket om sommaren
säges hafva 40 ljusa dygn och om vintern 40 mörka". Men der finnas
ock tre folk, Crefennas, som icke med möda söka sin säd, utan lefva
på kött af vilda djur och foglar, af hvilka så stark afvel lägges i kärren
(paludibus), att han är tillräcklig både till slägtets förökande och till
folkets mättande och förråd". Der finnas ock flera andra folk: Suethans,
Thuringi, Theuster, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida; Athelnil, Finn-
aithce, Fernir, Gautigoth (ett skarpt slägte och krigsfärdigt); Ostrogo-
thöi, Raumarico3, Raugnaricii; de mildaste Fenni, mildare än alla andra
Scanzise innevånare, och dem like Viniviloth, Suethidi, Cogeni etc.

*) Man tycker sig se Lapskan hänga barnet i en komse på en gren! När här till kommer
hvad P. Laestadius berättar (11, sid. 480): "då mödrarna icke kunna amma barnen, hvil-
ket ofta händer (under vintern), måste dessas hunger stillas med att suga på en köttbit
eller härsken fläskbit"; måste man tänka på autopsi hos Prokops sagesman.
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Longobarden Paul Varnefrid skref 200 år senare (omkring 780)
sitt folks historia. I dess s:te kapitel berättar han sålunda "om Scrito-
vinnernes (eller Scritobinernes) folk": till den nyss skildrade ön Scan-
dinavia (så heter nu Thule!) "gränsa Scritobini (ty så kallas detta folk),
hvilke icke en gång sommartiden sakna snö, och hvilke, derutinnan icke
olike de vilda djuren, endast lefva på rått kött; de skapa sig äfven
kläder af dessas ludna hudar. De hafva sitt namn af skridande (sa-
liendo), enligt det barbariska språket; ty de bruka förfölja vilddjuren
springande på ett träd, med konst krökt till likhet med en båge". —

Vidare finnes hos dem ett djur, likt hjorten, "af hvilket djurs skinn,
ludet som det var, jag har sett gjord en klädning, lik en tunica, räc-

kande till knäet, sådan Scritobinerne bruka". — I kap. 6 säges att icke
långt här ifrån finnes åt vester en hvirfvel (vorago) i hafvet (Malströ-
men). — I kap. 15 (mot slutet) säges att visserligen amasonerna anses
försvunna; "jag har dock af några hört sägas, att ända tills nu för
tiden i de yttersta gränser af Germanien skall finnas en stam af dessa
qvinnor".

Senare, må hända i slutet af 800-talet, torde Geografen från Ra-
venna (anonymus Ravennas) vara. Han sätter (bok I, kap. 11) Scirdi-
finernes eller Rerefenernes land mellan Northomanernes land (som af
de gamle kallas Dania) och Scythernes land. Likså i bok IV, kap. 12,
hvarest om Rere- eller Sirdifinerne yttras: goternes filosof, Aithanarit,
säger att detta folk bebor bergshöjder och att så väl män som qvinnor
lefva af jagten, okunniga om mat (lagad?) och vin. Deras land säges
vara det af alla kallaste. I bok IV, kap. 46 sättas äfven amazonerna i
granskapet af Rere- eller Serdefmerne, som de der heta. 1 bok V, kap.
28 nämnas de åter såsom Rere- eller Sisdefenner i samma granskap.

Guyio, hvilken skref något senare, förlägger (kap. 126) sina Refener
och Cerdefenner likaledes mellan Scyther och Daner; men i kap. 127
kallar han dem Reri- och Scerdifener och i 128:de Scerdefener, be-
skrifvande dem med Ravenatens ord.

I sin bearbetning af Orosii verldshistoria *), omkring 893 e. Chr. har
konung Alfred af England intagit några vigtiga uppgifter om nordens
geografi och anfört en berättelse af en okänd Hålogaländing vid namn
Ohthere (Ottar), rörande en af denne företagen undersöknings-resa och

*) King Alfreds anglosaxon version of the compendious history of the world by Orosius.
Ed. by Jos. Bosworth. London, 1859; 8:o.
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säljagt till Bjarmaland. Sålunda säges i bok I, kap. 1, § 12: "Sveonerne
(svenskarne) hafva mot norden ofvan ödemarkerna (westennu) —

Cwenland, åt nordvest äro Scride-Finnas och åt vester Nordmännen".
§ 13: "Ottar berättade sin herre, konung Alfred, att han bodde nord-
ligast af alla Norrmän. Han sade att han bodde nordvart, på landet
vid vesterhafvet. Han sade att landet derifrån är långt mot norden;
men att det är allt öde, utom att på några få platser, här och der,
Finnar bo, att om vintern jaga och om sommaren fiska i hafvet. Han
sade att han en gång önskade finna ut hur långt landet sträckte sig
nordvart och om någon menniska bodde norr om ödemarken. Då for
han tre dygn rätt norr ut långs landet", med detta på höger, hafvet på
venster hand; var då längre norr än hval-jägarne gå. Seglade så åter
tre dygn i samma riktning. Då afvek landet rätt i öster och han följde
det fyra dagar. Derpå vek landet söder ut och han följde det fem
dagar. "Då låg der en stor å upp i landet (Dvina, de gamles Winå);
de vände in i henne, ty de vågade icke segla förbi henne, för fiendt-
lighets skuld, då landet var allt bebygdt på andra sidan ån. Han hade
förut icke träffat något bebodt land, sedan han kom hemifrån, utan var
landet obebodt hela vägen på hans högra sida, utom af fiskare, fogel-
fän gare och jägare, och de voro alla Finnar (Finnas). Bjarmerne (Be-
ormas) hade väl befolkadt land, men de (resande) tordes icke landstiga
der; Terfmnarnes (Terfinna-) land var allt öde utom der jägare, fogel-
fängare och fiskare lägrade". — § 14: "Finnar och Bjarmer syntes
honom nästan tala samma språk". Han for dit hufvudsakligen för att

jaga vallrossar (hors-hvaelum), hvaraf tänder visades konungen och hu-
darna voro goda till skeppståg. § 15: "Ottar var en man ganska
rik på sådana egodelar hvari deras rikedom består, det är vilda djur.
Då han kom till kungen hade han dessutom sexhundrade tama, oköpta
hjortar; de kalla dem renar (rhanas). Af dessa voro sex lock-renar,
hvilka äro ganska dyrbara bland Finnarne, emedan de med dem fånga
vilda renar. Han var bland de förste män i landet, ehuru han icke
hade mer än 20 hornboskap, 20 får och 20 svin; och det lilla han
plöjde, det plöjde han med hästar. Men deras inkomst är förnämligast
den skatt Finnarne betala dem, hvilken gifves i djurskinn, fjäder, hval-
ben och skeppståg gjorda af hval- och säl-hud. Hvar betalar efter sin
förmåga; de rikaste måste gifva 15 mårdskinn, 5 renskinn, ett björn-
skinn, 10 ämbaren fjäder, en kjortel af björn- eller utterskinn och två
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skeppståg, hvarje 60 alnar långt, det ena gjordt af hvalhud, det andra
af sälhud". — § 16: "Han sade att Norrmännens land var ganska långt
och ganska smalt. Allt som kan betas eller plöjas ligger vid hafvet,
och detta land är på sina ställen ganska klippigt; och åt östern

ligga vilda fjällar (moras) långs det bebodda landet. I dessa vilda
trakter bo Finnar". — — — § 17: "Vid södra ändan af detta land
(Norge) på andra sidan fjällen ligger Sverge (Sveoland), sträckande sig
norrut; mot landet i norr ligger Cwenland. Cwenerne härja stundom
hos Norrmännen öfver dessa fjäll, stundom Norrmännen hos dem. Der
finnas ganska stora sötvatten-sjöar hinsidan fjällen, och Cwenerne bära
sina båtar öfver land till sjöarna och härja derifrån hos Norrmännen.
De hafva mycket små båtar och mycket lätta". — § 18: "Ottar sade
att det distrikt (scir) han bebodde hette Halgoland. Han sade att in-
gen menniska bodde norr om honom" *).

Till den nu anförda ypperliga skildringen af ett ögonvittne har jag
blott ett par obetydliga senare tillägg att gifva före 1200-talet, och
dessa af personer på afstånd, om än med goda sagesman.

Det första är af Adamus, kanik i Bremen**), hvilken omkring år
1066 skref: Mellan Norge och Sverge bo Vermländingar och Finveder.
Näst j gränsen till Sverge och Norge mot norden bo Skritt-finnar, hvilka
sägas kunna löpa i kapp med de vilda djuren. Deras största stad är

Helsingland och H—d är ett landskap. Några rader längre ned sägas
Skritt-finnarne yara omvända till kristendomen. Omedelbart der efter
lemnas en öfversigt af land och folk, före hvilken jag skickar den an-
märkningen, att de gamle ända från Strabos tid förvredo väderstrecken, så
att söder nära nog kallades vester, detta norr och det rätta norr nämdes
öster. Mäster Adam säger: Sverge har vesterut belägne Götarne med
staden Skara; norrut Vermland (Bjarmaland?) med Skritt-finnarne, hvilkas
hufvudort är Helsingland; österut stöter det in på Riphaeiska bergen.
Der finnas amazonerna med hundhufvuden, resår med ett öga, himan-
topoder som springa på en fot, o. s. v. "För mig berättade konungen
i Danmark" (Sven Ulfson) "att ett slags folk plägar nederstiga af bergs-
höjden in på slättmarken och är det helt ovisst hvar ifrån det kommer,

*) Huru långt nordligt norska kusten vid denna tid var bebodd, kan jag icke bestämma.
Lengjuvik, norr om Senjen, kring 69° 35' n. 1., omtalas år 1026 i Karies och Gunstens
resa. Olof Heliges saga, kap. 143.

**) Mester Adams Canikens i Bremen beskrifning om Sverige, Danmark och Norge,
etc., försvenskad af J. Fr. Peringskiöld; Sthm, 1718; 4:o.

v. Duben. Lappland. •■***
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och sker detta (sade han) en gång om året eller hvart tredje år att de
hastigt infalla och om man då icke med kraft dem emotstår, sköfla de
hela landet och gå sedan strax tillbaka".

Saxo (omkring 1200) berättar *) om Scricfinnarne, att de med ifver
jaga på de otillgängligaste berg. Bok V (sid. 248) säger han att Fin-
narne äro nordens yttersta folk; de innehafva ett knapt beboeligt land;
äro skickligare spjutkastare än andra folk; skjuta med stora och breda
pilar; lägga sig med flit på trollsånger; de äro förträfflige jägare och
färdande på stora stockar, öfyerlöpa de berg fulla af snö; de ha obe-
stämda boningsplatser och flyttande hus (vaga domus), der de fällt
villebrådet slå de sig ned. Sidd. 240 och 243 omtalas huru den danske
konungen Frotho åt en viss Dimarus gaf Helsingarnes, Jernbärarnes
och Jämtarnes provinser jemte bägge Lappierne (utraque Lappia) att

sköta; samt att han insatte Erik till konung och gaf honom skattskyl-
dige Helsingland med bägge Lappierne, Finnia och Esthia. — Med
"utraque Lappia" måste Saxo mena Lappland på båda sidor Bottnen, ty
så skildras det ännu länge framåt i tiden.

Granska vi nu alla ofvan gjorda uppgifter, få vi till slut-resultat
åtskilliga ganska vigtiga fakta, sträckande sig öfver 12 sekler.

Det i citaterna omhandlade folk kallas af alla de andre författarne
Skridfinnar, af Tacitus och Ottar blott Finnar. Att Ottar gaf dem detta
namn är lätt att förstå, ty det öfver ens stämmer med det ännu gängse
bruket i hans fädernesland. Finnar heta Lapparne ännu på danska
och isländska och så hafva de utan tvifvel ursprungligen hetat på alla
nordiska språk. Till en början ha de väl ock af alla folk, som ta-

lade dylikt språk, under detta namn förts samman med de nu af oss
och det öfriga Europa s. k. Finnarne. Sannolikt är att Norrmännen
först efter invandringen i sitt nu egande land lärde urskilja dem som
två folk, då de för sina närmaste grannar, Lapparne, med hvilka de
voro i närmaste beröring, behöllo det äldre namnet, och för Fin-
narne använde det från lapsk-finskan hemtade namnet Quäner. Efter
samma princip handlade äfven vi: behöllo namnet Finnar för det oss
närmaste folket, eller åtminstone det tidigast och bäst kända, det med
hvilket vi i kamp och kultur hade första och största beröring, hvar

*) I företalet till Historia danica, Vol. I, sid. 18 i P. E. .Mullers Ed., Kbhvn, 1839.
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imot vi för det mera aflägsna adopterade Finnarnes namn — öknamn
— på dem: Lappar (se ofvan sidd. 1 och 2).

Men, hvilket folk har Tacitus menat? har han afsett blott ett, och
hvilket då? eller båda? Alla åsigterna ega sina förkämpar inom den
med afseende på denna tviste-fråga ganska rika finska literaturen; någre
förff. tro honom hafva menat båda folken, andre Finnar, andre Lappar.
Jag ansluter mig till den sist nämda åsigten och tror Tacitus hafva
haft ganska tillförlitlig källa för sin skildring.

Att de öfrige författarne med sina Skridfinnar menat Lapparne, der
om har veterligen ingen tvekan varit; desses hemland i den höga norden
och de om dem från tid till tid allt mera klarnande begreppen göra
detta tydligt. Med. desse förf:s skildringar, i hvad de äro sanna, stäm-

mer Taciti, ehuru han är kortare, hvilket hörde till hans stil, och ofull-
ständigare, hvilket beror på äldre tid. Med Taciti beskrifning stämmer
förunderligt noga den kulturgrad, jag ofvan (sid. 316), på grund af språk-
granskningen, funnit sannolik hos Lapparne vid den tid, då de kommo
i närmare beröring med nordiska folk. Väl saknas hvarje ord om re-
nen, hvilken först Varnefrid nämner; men huru litet detta djur var
kändt äfven i norden, ser man bäst deraf, att det i ett Helsingarnes
bref af 1314 kallas "onager" (Styffe, sid. 290, not. 4).

Den kulturgrad Taciti Fenni hade, var vida lägre än den de rätte
Finnarne vid den tiden troligen besuto. Ty om ock, såsom Porthan
säger (Vitt., Hist. o, Ant. *Akad:s Handl. IV, sid. 13 följ.), Finnarne
från nordiska språk lånat orden för kung, styrelse, stad och hvad dertill
hörer samt för en del slöjder och handtverk, så har dock deras språk
egna uttryck för husbonde och tjenare, fri och träl, för mycket som
hör till boskaps skötsel och åkerbruk, en mängd näringar, metallerne,
väfnader, hus, bohag och by *). öfver allt i vårt eget land, der Fin-
nen uppträdt, möjligen före göta- och svea-invandringarna, har han röjt
mark och odlat bygd; de första vikingatågen i Austrvegr skedde till
sådan, och *då svenska eröfringar med kolonisation först egde rum i
Finland, träffades der ett bofast folk med så stor samman-hållighet, att

*) Se här om äfven Riihs-Arvidsson (sid. 6 och följ.). Sedan detta skrefs 1869 har Ahl-
qvists arbete utkommit. Om ock till följe äf A:s undersökningar en viss reduktion måste
göras i hvad som hör till ursprunglig finsk kultur, qvarstå dock de fakta, att Finnen
kände häst och ko, korn och rofva; att han svedjade; att han kände jern, siifver och
koppar samt smide; att han hade temligen utbildadt familj-lif och äktenskap, m. m., allt
utmärkande dem fram för Lapparne.
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de icke kunnat på den här för obetydliga tiden af tolf sekler utbilda
sig från Taciti Fenni till Erik den heliges och biskop Henriks Finnar.

Finnarne träffas dess utom bland de öfriga folk, dem Tacitus om-
talar, fast de, till följe af de gamles nyss omtalade egendomliga upp-
fattning af väderstrecken, äro att söka längre i norr än man skulle vara
böjd att tro vid första ögonkastet på hans beskrifning. Mellan den ger-
maniska stammen och Taciti Finnar bodde fyra folk: Peuciner, iEstyer,
Veneder och Sitoner. Peucinerne kunna vi gerna med ens lemna ur
räkningen såsom från andra håll tydligen bevisadt misstag: de bodde
mellan Karpatherne och Donau-mynningarne *). iEstyerne torde utan

tvifvel kunna få anses beteckna Estherne, då desse ännu med nästan

samma namn finnas qvar i nära samma trakt, dit han förlade dem: på
högra sidan af det Sveviska hafvet (Östersjön), icke långt från berri-
stens-kusten (kap. 45); må hända gingo de då längre i sydvest än nu.
Vidare funnos der Venederne, hvilka man gerna kan antaga hafva varit
Venderne, omfattande både de egentligen tyska Venderne och här före-
trädesvis de i våra sagor förekommande Vanerne (?), d. v. s. de slaviske
Ryssarne, hvilka af sina estniskt-finska grannar kallas Värizlainen. Komma
så slutligen Sitonerne, hvilka Tacitus förlägger på Svevernes yttersta
gräns; "de likna desse, och skilja sig blott der igenom att de styras
af qvinna". Flere författare — Lehrberg, Geijer, Zeuss — hafva här i
funnit en antydan till historien om amazonerna, hvilken tidigt uppstått
och utbildat sig (hos Varnefrid, Anon. ravennas och Adamus bremensis).
Det måste väl ock nu kunna anses som afgjord sak, att namnet Quän
af förf:ne blifvit missförstådt såsom liktydigt med qvinna, och sålunda
gifvit anledning till nämda fabel om amazonerna. Sitonerne skulle så
lunda vara de samme som Quänerne.

År detta riktigt, hafva vi åtskilliga slutsatser att draga här af.
Den förste är den, att Taciti Fenni (Lapparne) bott närmast bort om
Quänerne. Den andre är den, att han haft sin uppgift om detta folk
från någon som hört namnet Quän och visserligen förstod nordiskt
språk, men icke kände folket, utan förblandade orden Quän och qvinna.
Hans sagesman var der före troligen icke en Norrman, ty i norska
språket är ordet gammalt. Söka vi dess ursprung, är detta säkerligen
att finna i lapska ordet Kainolads, hvars två första stafvelser åter ljuda
i Quän. Kainolads betyder visserligen nu (enl. Lex. Lapp.) Svensk eller

*) Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme; Munchen, 1837; 8:o, sidd. 130 o. 442.
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Norrman, äfven bonde; men om vi se till kung Alfreds uppgifter och
Eigils-sagan (sid. 262 nedan), finna vi både hvar Quänerne funnos och
att de till nationaliteten skarpt skiljdes från Svear och Norrmän. Det
ligger då närmast till hands och är naturligast att för det lapska nam-
net söka ursprunget i Kainu-laiset, hvilket ännu i dag är det finska
namnet på Österbottningen. Lapparnes upptagande och användning af
ordet beror då antagligen der på, att, när det kom i bruk, samma folk-
stam, om än glest spridd, var bosatt icke blott i Österbotten, utan äf-
ven i Norr- och Vesterbotten. Vi komma således här på en annan väg
till samma resultat, att Tacitus med sina Sitoner menat Finnar, men de
Finnar som af nordboarne kallades Quäner.

Det synes mig ock tänkbart, hvar ifrån Tacitus fått namnet Si-
toner. Ordet påminner nämligen om ett lent och romaniseradt uttal
af ordet Scyther: -ones är blott en folk betecknande ändelse. Namnet
Scyth, hvars utsträckning, till följd af dess dimmiga bild i den sago-
lika Jiistorien, för närvarande synes omätlig, går igen på många håll
och är äfven i våra forn-nordiska sagor representeradt af "Svithiod hin
mikla", Scythia magna. Det omfattade på Herodots tid alla de öst-

liga, d. v. s. nordliga folken, bort om hvilka luften var fyld af fjäder,
så att ingen der kunde bo, der man fann de guld-bevakande griparne,
de en-ögde Arimasperne *), m. m., alldeles som Adamus bremensis
ännu beskrifver Sveriges nordliga gräns-trakter. Det är icke utan sin
betydelse att Slaverne ännu i denna stund kalla Finnarne för Czud
och att Lapparne med ordet Tjude benämna de fiender, med hvilka de
stridt i forna tider (Lex. lapp.); Ryssarne, med hvilka de senare stridt,
benämna de Karjelah (karelare); det var denna stam som envisast
bekrigade dem, såsom historien närmare utvisar.

Men innan jag lemnar detta ämne måste några ord sägas om betydel-
sen af de finska stammarnes egna namn och ordet Finne. Karelarne heta
egentl. Karjalaiset (af kar ja, hjord, och laiset, folk: således nomader); Ta-
vasterne heta HämM&iset (af hämerijvåtten) ; Österbottningarne, som vi
sagt, Kainulaiset (af kainufrtm&k) och Finnarne sjelfve Suomalaiset, Fin-
land Suomi. Då det först nämda folket just karakteriseras såsom hjord-
folket, är det antagligt att de tre sist nämda ända från eller snart efter
sin inkomst i landet varit åkerbrukare, bosatte i "de 1000 sjöarnes land".
Af boningsortens beskaffenhet möjligen äfven namnen; ej blott på dem:

*) Någon har i Herodots Melanklainer velat igen känna de svartklädde Estherne
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Suomalaisét, utan ock på Lapparne: Same- (eller Sabme-) -låds och på
Esterne: Soom mtimtk v Dessa tre namn hafva sins emellan en likhet,
hvilken skulle kunna kallas identitet, bestämdt häntyder på gammalt
samband och heller aldrig förnekats. Men väl har man underkänt
dessa namns, och särskilt det finskas*), härledning ur finska orden suo
= kärr och maa eller ma = land, mark; om på giltiga skäl tillåter
jag mig icke bedöma. Men om denna härledning icke skulle vara
riktig, förefaller det anmärkning värdt, att både Häme- och Kainu-laiset
skulle hafva i det närmaste samma betydelse som den man vore benä-
gen finna i Suomalaisét. Detta får ännu en större betydelse, då man,
med kännedom om nordboarnes benägenhet att för namngifning af sina
grannar begagna öfversättning till eget språk af deras ord, går till
granskning af namnet Finne, Finn. Vanligen härleder man namnet

Finne från det nordiska Fen, som ännu åter finnes allmänt i norska
folkspråket med betydelsen dy, orenlighet (Fritzners Ordbog) och i
svenska folkspråket i Kalmar län (Rietz) med samma betydelse som det
eger i alla språk af gotisk stam, ja ända bort i hindostani, nämligen
af äng, kärr, betes- och låg-mark. Finne skulle således betyda kärr-
bo, eller just det samma som de andre nyss anförde Finnarnes egna
namn på sig sjelfve**). Det kan här vid vara mer än en tillfällighet,
då Jornandes säger sina Crefennse hemta sin föda ur träsken.

Den skilnad mellan Finnar och Lappar, hvilken Tacitus lägger i
namnen Sitoner och Fenni, lägga de mera sentide äldre författarne uti
Finnar och Skridfinnar. Af det förra slaget omtalar Jornandes flere
såsom bosatte på Skandinavien: med Finaithse menar han väl folket i
Finveden, Finheden, hvilket af de gamle kallades FineiÖi; dit hör väl
ock hans Finni mitissimi; möjligen Viniviloth. Sjelfva pre dikatet Skrid
anger tydligen äfven andra Finnar, hvilka icke specielt utmärkte sig
genom skridandet. Ordet skrifves för öfrigt på många olika sätt: af
Prokop Skrithiphinoi; af Varnefrid Scritobini och -vinni; af Ravenna-
geografen i olika manuscr. Rere-freni och -fenni, Sirdi-, Scirdi- och
Scridi-fenni och -finni; af Adamus Skritt-finnar; af Saxo Scricfinnar; i
en påflig bulla af 835 omtalas Scridevinder, af 1055 Scrideuiner, af

*) Se bland annat Porthan i Vitt.-, Hist. o. Ant. Akad:s Handl. IV, 44.
**) Visserligen har J. A. Lindström (Suomi, 1859) härledt ordet från det celtiska finn =

hvit; men dels är Finnarnes beröring med och följaktligen deras namngifning af Celterne
en ganska problematisk och fullkomligt outredd sak, liksom hela begreppet Celt är sväf-
vande; dels äro L:s ord-härledningar af särdeles misstänkt natur, hvarpå exempelvis må
anföras hans uppgift att svenska namnen Runamo och Limugnen äro af finsk rot.



LAPPARNES HEMVIST DE FÖRSTA 359

1133 och 1158 Scridivindia; slutligen har Jornandes Crefennae. Men
då hos honom läses: "gentes tres Crefennae", och icke tre sådana folk
äro kända, gissar Lehrberg (sid. 204) att man bör läsa: "gentes Tre- s.
Cre-fennse", hvar igenom Jornandes skolat antyda Tre (= trä = skogs)
-lappar och Cre (= det engelska crew = flock = fjäll!) -lappar. Vis-
serligen uppgifver Geijer (Häfd., sid. 463) efter Torfasus att i 12:te
seklet finnas skiljda sjö-, fjäll- och gand-lappar; men detta torde vara
första gången sådan skilnad göres, och gand-lappar, d. v. s. troll-lap-
par, torde alle hafva varit. Dess utom saknas här just Trä- eller Skogs-
lapparne. Mig synes troligast, att Jornandis sagesman känt och be-
gagnat namnet Ter-finnar, hvilket betecknade Lapparne i Kola-trakten,
de gamles Ter eller Trenäs; kusten kallas ännu Terska och Lapparne
lika så, af Ryssarne Terskoi Leporie. Samma namn brukar Ottar, ehuru
kung Alfred begagnar ordet Skridfinnar. Möjligen var namnet Ter-
finnar det vanliga bland Bjarmalands-fararne. Hade då Jornandes sina
uppgifter från sådane eller från Norrmän? Man vore frestad tro det,
då han i Crefinnarnes granskap förlägger folket Adogit, i hvilket namn
Munch (Historia, I, sid. 92) tror sig igen känna Halogi, Hålöger, eller
folket i Hålogaland.

Sannolikheten af det sagda stödes äfven af hvad vi finna, då
vi försöka bestämma den trakt af norden, i hvilken Lapparne vid i
fråga varande tider befunno sig. När Tacitus slutat skildringen af
Finnarne, utbrister han: "cetera jam fabulosa". De bodde således på
gränsen af det vidunderliga; men detta betecknar hos sydländingen, då
som nu, just den höga norden. Det verkliga läget vexlar efter tiden:
äldst vanligen närmare berättaren. Hos Tacitus ger det antydda gran-
skapet med Sitonerne den enda hållpunkten för att bestämma hvar
Lapparne då funnos, och det blir bort om Quänerne.

Af senare författare, hos hvilka kännedomen om Norden framskridit
ytterligare, få vi en bättre bestämnings grund, då de omtala den långa
dagern och mörkret: så Prokop, Jornandes, Varnefrid. Fyratio dygns
dag och lika lång natt få väl icke tagas så alldeles efter orden. Men
det är bekant att inom vissa delar af Lappland solen vid midsommar

synes öfver horizonten hela dygnet, vid midvinter åter icke visar sig,
samt att lång dager derstädes öfver allt råder kring den förra, långt
mörker kring den senare tiden. Först nämda fenomen är märkbart ge-
nast vid och ned om polcirkeln; således öfver södra delen af det gamla
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Hålogaland — der ha vi Jornandes Adogit och der bredvid Varnefrids
"vorago"! — vidare öfver Pite Lappmarks stora sjöar, öfver Jokkmokk,
öfver nedre loppet af Tornio och Kalis elfvar, öfver Kemi träsk, öfver
Kandalax. Detta samman faller således ock med norra Österbotten,
der jag sökt göra sannolikt att äfven Tacitus placerat dem. Huru långt
de gingo söder- och nörr-ut, kan icke bestämmas af denna grund en-
sam, ty vi hafva der i ingalunda ett gränsmärke, utan blott en uppgift
att detta dag- och natt-fenomen inträffade inom Skrid-finnarnes land.
Att de olike författarne, ehuru sins imellan oberoende, så enstämmigt
förlägga dem till dessa nordliga trakter, innebär dock i min tanka ett

godt stöd för den åsigten, att Lapparne redan vid början af vår tide-
räkning hufvudsakligen och såsom folk intagit sitt nu varande hemvist.
Att de åtminstone på östra sidan af Bottnen och in åt landet ströfvat
längre ned, möjligen vid sin undan trängning eller vandring mot

nord-vest på denna väg qvar lemnat spridda flockar, är ganska tro-

ligt, ehuru tillgängliga uppgifter vid omsorgsfull granskning befinnas
föga bevisande. / (

I Porthans Annot. ad Juusten se Lehrberg, Geijer, m. fl. bestämda
uppgifter att Lapparne såsom utbredt folk vistats i hela Finland under
relativt sen tid. Jag finner der blott förmodanden *).

Sådana uppgifter finnas fullt i finska skrifter, äldre och yngre; t. ex.
uti de flera anonyma och af kände förff. skrifna uppsatser i Åbo tid-
ningar, hvilka nämnas i literatur-förteckningen, i de många socken- och
landskaps-beskrifningar, som finnas i A. T. eller särskilt utgifna. Men
de, liksom Porthan, uppträda oftast med ett "troligen", ett "sannolikt".
Då man någon gång skall gifva skäl för sina påståenden, kommer ett

*) Så säges (1. c. sid. 80) att Lapparue utan tvifvel fordom irrat kring i Finland och
Estland före de nu varaude innevånarnes ankomst; sid. 99, att Tavastland före Erik
den heliges tåg icke haft andra finska innebyggare än Lappar, må vi icke betvifta
(non dubitemus); sid. 102, att med det i påfvebullan af 1230 anförda "Lappia" me-
nats de då i Finland troligen vistande Lapparne (i tilläggen ändras Lappia till Liffia,
således ett svagt bevis!); att utan tvifvel öfre Österbotten äfven länge efter Birger jarls
tåg (1249) genomirrats af Lappar (sid. 113, not 85); att Savolax omkring 1293 var föga
bebodt, om man undantager kringirrande Lappar, är troligt (sid. 133); att Lapparne
omkring 1350 irrade kring i Österbottens norra del är kändt (constat, sid. 315, men
hvar af?); och att kring 1440 nordliga delarne af Savolax, den öfre eller från hafvet
aflägsna delen af Österbotten och det nordliga Tavastland icke hade några andra inne-
vånare än här och der kring irrande Lappar, säges positift (sid. 519, not 507). • Huru
mycken vigt sist anförda påstående har, synes bäst af det bevis, som anföres, nämligen
en berättelse af biskop Magnus om en resa i trakten, hvari denna beskrifves såsom i hög
grad oländig och ödslig, men der intet enda ord förekommer om Lappar!
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af följande tre eller alla: namn som börja med stafvelserna Lapin, forn-
lemningar, gammal sägen *). Det är i dessa skrifter en evig krets-

gång mellan dessa tre saker; de skola bevisa hvar andra. Till namnen
och forn-lemningarne kommer jag i ett sammanhang längre ned, då
deras ringa bevisningskraft skall framhållas. Hvad åter angår traditio-
nerna, hafva de föga värde, då de hållas i allmänna ordalag och stöda
sig på de båda andra. De antaga dock ibland mera bestämda former.
T. ex. då Porthan anför**), att innevånarne i Rautalampi härad (kring
62° 38' n. 1.) omtala huru deras förfäder icke långt före reformations-
tiden der ifrån fördrifvit Lapparne och på ett ställe nedskjutit dem
med pilar. Varelius omtalar dylika strider från andra håll (sidd. 78,
82, 87). Men huru många hundraden af slika, sent tillkomna, tradi-
tioner finnas icke öfver allt i alla land, der strider egt rum. Huru
många Hagbart-högar finnas icke i Danmark, huru många Ragnvald-
grafvar i Sverige. Man vet att en strid på något ställe egt rum; man
uttalar en gissning om hvilken person eller hvilket folk som deltagit
deri; nästa gång saken kommer till tals är han tradition; här näst är

han historia. Kumlen och rosen i Ångermanland, som äro uppkastade
öfver personer från jern-åldern, sägas af traditionen vara dels gömslen
för dyrbarheter, dels försvarsverk, dels samlingar af kast-stenar, allt
mot Ryssen (Karl Sidenbladh, Antiq. Tidskr. 11, sidd. 198—99). Der
har traditionen gått i en motsatt riktning: förklarat gamla minnen för
nya; men i båda fallen har man diktat en förklaring öfver ett faktum,
hvars sanna innehåll man icke kände. Jag får ock framdeles tillfälle
att från Lappland omtala sådana apokryfiska uppgifter om strider.

De enda stymmelser till bevis jag funnit på Lapparnes historiska
närvaro i södra delarne af Finland äro följande fyra. Det första är i
ett fogde-intyg af 1454 (Skand. Handl. xxix, sid. 29), hvarest talas om
någre Lappar, hvilka Birkarlar i Lule och Pite "med rätt skifte" fått
af sina skiftebröder från Tavastland. Men vi veta huru långt Birkar-
larne ibland bodde från sina Lappar. — Ett andra är ett bref af Gustaf
I, af 1550 (Handl. till Finhs Hist. vn, sid. 312), hvari säges, att folket
i Jämsä socken af Tavastehus län (62° n. 1.) klaga öfver det oskäl dem

*) Såsom exempel på det sagda må anföras. Indrenins (Keuru, sid. 67): "Det tros icke
utan grund" att Lapparne i urminnes tider och ännu då Tavastland lades under Sveriges
krona, vistats i Keuru. — I disp. de BircarHs, sid. 1, not, anföras nyss nämda afhand-
lingar, Scheffer, Lo^ira-namnen, och fornlemningarna; intet ord nytt.

") Vitt., Hist. o. Ant. Akad-.s Handl. IV, sid. 49.
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vederfares af Norrbottens Lappar och Savolax-bönder. Men det att

de kallas "Norrbottens" visar att de icke tillhörde Tavastehus. — Det
tredje är af Sjögren (sid. 264): ett testamente, från 1300-talets midt, af
Lasarij, stiftaren af Muromska klostret, i hvilket säges att "de då va-
rande innevånarne kring sjön Onega voro Lappar och Tjuder". — Det
fjerde lemnar Porthan.(De Bircarlis, sid. 20), då han anför ett testa-

mente från Tavastland af 1390, hvar uti omtalas en gåfva af "thera
ikorna skogar ok thera fiskevatn, som ligger noor j Bothnen, ok swa
the Lappa, som under then gardhen varit haffuer". Men Onega ligger
så att säga i den stråkväg till Hvita hafvet, hvilken Lapparne, som vi
skola se, antagligen följt på sin invandring i Norden, och med "noor j
Bothnen" kan möjligen menas något ganska nordligt, der Lapparnes
t. o. m. moderna närvaro icke kan betviflas: ännu vid reformations-
tiden kallades Pudasjärvi (65° 30' n. 1.) och Paldamo (64° 18' n. 1.) Lapp-
marker. Detta bevisar således icke att Lapparne i Finland ströfvat till
Östersjö-kusten, der ifrån blifvit trängde af Finnarne in åt landet och
sedan der ifrån drifna upp mot norden af Kareler och Savolaxare, som
Porthan säger (sidd. 86—88), lika omotiveradt som han förlägger först
nämda utträngning till 3:dje—4:de seklet af vår tideräkning. Att de i
qvar lemnade hopar funnits i det inre östra landet, är antagligt, t. o. m.
troligt, fast bevisen saknas.

Låtom oss nu se till huru saken förhöll sig på andra sidan Öster-
sjön, i Skandinavien, den tid då Lapparne började uppträda i historien.
Tacitus och Jornandes förlägga dem, som vi sett, långt norr ut; men
huru långt i söder, de sträckte sig, lemna desse förff. osagdt. Med
ledning af Jornandes skulle man kunna gissa på hela sträckan norr om
Rauma- och Ringe-rike, norr om Öster- och Vester-götland, norr om
Svearne (Suethans och Suethidi).

Kring år 870 få vi närmare bestämning af förhållandet, sådant det
då var och sannplikt en rund tid varit. Efter Ottar berättar kung
Alfred, att Sveonerne mot norden "ofvan ödemarkerne" hafva Quänerne,
mot nordvest Skridfinnarne, åt vester Norrmännen; sjelf säger Ottar,
att på fjäll-sträckan (der och hvar? öfver allt?) öster ut från Norge bo
Lapparne, Svea land ligger långs Norges södra, Quänland långs dess
norra del. — I Eigils-sagan, som behandlar tiden 850—1000, och synes
vara skrifven på 1100-talet (P. E. Muller) heter det (kap. 14): öster

från Naumadal (kring 64° n. 1.) är Jämtland, och så Quänland, och så
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Finnland, så Karelien, och så Finmörk ofvan alla dessa land, och Fin-
mörk går inne i landet så långt i söder som Hålogaland vid sjön, d. v. s.
ungefär till 65° n. 1. — Omkring 1200 sätter Saxo Järnbäraland (Da-
larne), Jämtland och Helsingland i omedelbart samband med bägge
Lappierna, samt Finland och Estland såsom fortsättning på andra sidan
Östersjön.

Med "ödemarkerna" menar väl kung Alfred Ödmorden eller Emordh,
denna stora skog, som i 13:de—15:de århundradena var inskränkt till
gränsen mellan Gestrik- och Helsingland (Styffe), men dess för innan
säkerligen hängde samman med den öde skogstrakt, som från Venerns
norra strand sträckte sig 12 raster till Ekshärad, der ifrån 12 till Malung
i Dalarne, vidare 15 raster till Österdalarne, så 18 raster till Herjedalen
och 38 raster till Jämtland (se kung Sverres tåg 1177 i hans saga, kap.
12—14). — Helsingland hette på kung Albrechts tid allt landet norr om
ödmorden, och i bref af 1377 räknas äfven "Norrbutn" dit (Styffe). —

Quänland svarar i allmänhet mot detta Helsingland jemte Österbotten.
Granska vi nu dessa uppgifter för tiden från år 850 till år 1200,

under kanske mer än 400 år, finna vi Lapparne konseqvent förlagda
till den trakt af norden, der de ännu hufvudsakligen vistas, till landet
norr om 63°—64° n. 1. Der hafva vi ock gamla spår af dem, t. ex. i
flodernas namn, hvilka jag sid. 8 här ofvan nämt vara af lapsk rot.

Ur de forn-nordiska sagorna kunna vi hemta några negativa bevis
der för, att deras författare icke kände Lapparne såsom folk sydligare
än hvad nu sagdt är. Från kung Sverres nyss nämda tåg omtalas
inga Lappar, icke ens i Herjedalen, oaktadt der omtalas folk. Lika
litet vid Olof Heliges tåg 1030 samma väg. Man skulle kunna antaga
detta vara en tillfällighet; men genom .Helsingland (Medelpad?) och
Jämtland var en stor stråkväg från Österlanden till Trondhjem; Norr-
män hade fartyg uppsatta på Östersjö-kusten, tågade vårtiden till dem
från sina hem genom dessa landskap, härjade under sommaren i öster-
väg, satte dem på hösten upp vid kusten och vände åter till Norge
under vintern. Man tågade, reste, allmänt der igenom till Sverige och
Österlanden; man dref handel der i karavaner; der uppehöllo sig stig-
män vid handelsvägen. Landet vår ganska bebygdt *).

*) Om dessa provinser säges (Harald h.årfagres saga, kap. 20 och Håkan godes, kap. 14)
att de blifvit befolkade af Kettil jämte från Sparabo och dennes sonson Tore helsing,
men när förmäles icke, dock var det före slaget vid Hafrsfjord 872, efter hvilket flere
Norrmän dit utvandrade. I Vattendalingarnes saga, som behandlar tiden 850—1000,
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Hade vid dessa tider och tillfällen Lappar funnits i landet, är det
högst sannolikt att de skolat någon gång omtalas, antingen såsom väg-
visare eller skjutsare eller matskaffare, i hvilka hänseenden de varit af
vigt, eller såsom trollmän. Deras frånvaro blir dock fullt förklarlig,
sedan H. Hildebrand *) visat, att dessa trakter redan under äldre jern-
åldern varit temligen starkt befolkade af Götar, hvilka stått i liflig be-
röring med och må hända bebygt det nordan-fjällska Norge.

Jag vet visserligen att negativa bevis icke äro goda bevis. Men
de få sin fulla styrka af samtida positiva uppgifter och der af att de
forn-nordiska sagorna tala om allt möjligt — och omöjligt. Hade Lap-
parne varit så allmänt utbredda i landet söder om dessa orter, att de
trängts undan af nordboarne, måste beröringen med dem hafva gifvit
anledning till sådant omtalande, eller till handel och skatt, här som i
norra landet, eller till beröring af annat slag. Sådan beröring omtalas
ock, men blott på några få ställen.

Så finna vi kring 827 omtalad Lappen Dovre i Hadeland (norr om
62° n. 1.), hvilken uppfostrade Ha,rald hårfagre, som der för ock kallas
"Dovre-fostre"; vid Thopte i Gudbrandsdalen (62° n. 1.) tilldrog sig den
i Harald hårfagres saga (kap. 25) omtalade kärleks-handel mellan ho-
nom och Snöfrid, en dotter af Lappen Svase; omkring 990 spåddes
Olof Trygveson af en Lapp från Tjalvehålan vid Agdenäs, vid Thrond-
hjems-fjordens utlopp (63° 40'), hvilken sedan läkte hans sårade hund
Vige; i slaget vid Svoldern hade Erik jarl med sig en man från Her-
landen, som hette Finn Eivindson, hvilken någre sade vara af finsk
ätt; är nu Herlanden = Herjedalen, skulle detta möjligen kunna hän-
tyda på Lappar derstädes. Detta är allt**) jag i de mera pålitliga

säges, att man for genom dessa land 15—20 personer i sällskap, och omtalas en stigman
derstädes, som var son af Ingemund jarl i Göta land. Harald hårfagres i onåd varande
tre skalder färdades genom Jämtland till Sverige och Torfin starke blef gift medo en jarl-
dotter der ifrån. Håkan jarl hade sina skepp i Helsingland år 963 m. fl. år. Ar 1015
tågade Sven jarls folk frän Sverige den vägen till Trondhjem; Harald Sigurdson begaf
sig genom Jämtland och Helsingland till Gårdarike 1030. Sigurd skald till Svithiod
1032; Magnus gode och hans följe tågade från Sverige der igenom 1035; Enar tamb-
skälfvaren och Kalf Arneson färdades våren 1034 genom Jämtland och Helsingland, skaf-
fade sig skepp och foro så vidare till Gårdarike. Kung Sverre tågade 1178 till Jämtland
och hade ett slag med Jämtarne vid Undurs-öarna (Undersåker?); vid Alpte (Alfta) i
Helsingland möttes han af en här på 300 slagfärdiga män. På ändå flera stållen om-
talas rörelsen genom dessa provinser, men det anförda må vara nog.

*) Ant. Tidskr. 11, sid. 325 följ.; och Svenska folket under Hednatiden, 2;a.uppl., sidd.
108 och följ.

**) Slutligen förekommer i Beowulfs-diktens 1155:te vers antydning om ett Finna-land, hvil-
ket Munch (Hist. I, sid. 77) förlägger till Glommens utlopp (59° 10' n. 1.); men då
andre (Schaldemose, Beow., sid. 156), som det vill synas, med bättre skäl anser der
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forn-nordiska skrifterna funnit häntyda på Lappar i orter sydligare än 64°
n. 1. Som läsaren finner, är det ganska fattigt; och nästan allt af sådan
beskaffenhet att det knapt tål kritik, icke är att bygga på. Till Svase
åter kommer jag längre fram. Det skulle på sin höjd kunna stöda det
påståendet, att en eller annan Lapp möjligen varit i mellersta Norge
till 60° n. 1. bosatt vid kusten eller på fjällen (Dovre). Denna fattig-
dom får så mycket större värde, då han sammanställes der med att från
norra Norge Lappar ofta omtalas.

In åt Sverige har jag icke funnit dem från denna tid nämda någon
städes i de forn-nordiska sagorna. Detta bevisar dock föga, ty dessa
sagor äro särdeles sparsamma på underrättelser om Sverige, om man
undan tager de mer eller mindre otroliga i början af Heimskringla.
Men Linder berättar (xvi, sid. 149), enligt Fjellner, att Herjedals-
sägner omtala Lapparne såsom nomadiserande på Dovre, hvilket ord,
skrifvet Dåbre, lärer finnas i lapskan och betyda hög, toppformig, och
äfven brukas för fjäll i svenska Lappland. "På de bergsryggar", heter
det vidare, "hvilka skilja Vermland från Norge och Dalarne (62° n. 1.)
hafva ännu under sistlidne århundrade några ren-lappar funnits". Thrond-
hjem anses ock hafva fått sitt namn från lapskan, nämligen af trånd =

oländigt, vrångt land *). Lapska sagor omtala äfven öfre delen af Herje-
dalen och Jämtland samt närliggande fjällsträckor af Throndhjems amt

såsom ett käska-ätnam (mellan-land), hvilket odelades på folk genom
digerdöden, kokketahk (kräk-sjukan). Slutligen omtala äfven dessa sagor,
att Lapparne blifvit från orten bortjagade af "Vareger" (Verdals-boar),
hvilkas afkomlingar ännu skola finnas i Hede i Herjedalen och Särna
i Dalarne.

Lägga vi nu samman de anförda historiska fakta, med afseende på
Lapparnes utbredning å den skandinaviska halfön, finna vi från äldsta
tiden bestämda uppgifter der om, att Lapparne såsom folk tillhört den
högsta norden ensamt, men att möjligen samtidigt en och annan varit
bosatt på andra ställen i Norge, på dess kust, å dess berg, Dovre fram
för andra. Efter denna kom en annan tid, ända in i detta århundrade,
då de funnos utbredda i det inre landet, till Jämtland, Herjedalen
och Dalarne. Man skulle häraf kunna, tvärt imot den vanliga föreställ-

ined menas Fyen, och då hela skildringen är en uppenbar fabel, torde denna uppgift icke
behöfva tagas med i beräkningen.

*) Vanligen härleder man dock detta ord från forn-nord. pra = trå, hålla ut, då pröndr
eller pröndir skulle betyda uthållig, hårdnackad.
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ningen, vara frestad draga den slutsatsen, att Lapparne inom den hi-
storiska tiden utbredt sig inom landet. Huru paradoxt detta må låta,
har det dock åtskilligt för sig.

Till en början måste vi påminna oss den ofvan lemnade uppgiften
i Eigils-sagan, att Lapparnes land icke gick längre ned än till höjden
af Hålogaland, omkring 65° n. 1., hvilket icke är att förbise vid frågans
afgörande. Stort afseende förtjenar ock ett yttrande af Tornseus. Han
skrifver nämligen (sid. 8): de "hafva utvidgat sig söder ut, följandes
allt fjällryggen efter samt skogar och fisketräsk och der satt sig
neder. Att Söder-lapparne i sanning äro komne från Torne Lappar,
det betygar deras tungomål; ty de blanda Torne-finska uti deras lappi-
ska tungomål och daglig communication". Hvad denne utmärkte kän-
nare af båda slagen Lappar samt af deras och Finnarnes språk, sagt
om Ångermanlands Lappar 1672 är ett starkt stöd för ett sådant an-
tagande, som det jag antydt här ofvan på annan grund. Funnos Lap-
parne till 1200-talet icke i Jämtland och Helsingland eller landet der
ned om, såsom det ofvan anförda synes utvisa, och voro de nämda land-
skapen från gammal tid befolkade, såsom allt antyder; så kunna nu-
tidens förhållanden förklaras endast genom en sådan sydlig utvandring
som Tornseus omtalar. Denna blef möjlig genom digerdöden (kring
1350), som bildade det omtalade "kaska-ätnam", i det han ut-ödde den
bofasta befolkningen så grundligt, att t. o. m. minnet af den forna ut-

vecklings-ståndpunkten varit försvunnen, tills Widmark (1849) anade och
H. Hildebrand (1869) gaf full betydelse och bevis för detta bebyggande.
— Om Lapparne funnits i Jämt- och Helsingland före invandringen af
den äldre jern-ålderns folk, kunna dock från denna föregående tid rester

hafva stått qvar på Dovre och i Herjedalen. Då stämma sagorna och
mitt antagande ännu bättre.

Huru som helst här med må vara: det ofvan anförda öch från-
varon af motsatta antydningar, synes göra klart, att Lapparne i den
första historiska tiden icke såsom folk funnits sydligare i Skandinavien
än till 61—62 graderne n. 1.; att de sydligast bebott endast fjällen och
de öde skogarna in åt landet, icke Östersjö-kusten, der Quänerne funnos;
att de längre nordligt såsom fiskare bodde spridda vid Nordhafvet och
1139 ända ned till Hindön (68° 30')*); att de nordost hän sträckte sitt

*) Sigurd slemmadjekne lät då i Tjaldasnnd vid Glufra-fjorden der boende Lappar bygga
fartyg, dem de bundo samman med vidjor. Inge Haraldsons saga, kap. 6.
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område till Bjarma-land kring Dvina-floden och sydost funnos i norra
Finland (ofvan 63°—64°), i inre östra Finland mot och in öfver ryska
gränsen ända ned till Onega.

Men, som jag antydt, det är en gammal och temligen utbredd tro,
att Lapparne för-historiskt bott vida längre mot söder i landen på båda
sidor af Östersjön, ja t. o. m. innehaft dem som herrskande ur-innevå-
nare. Denna tro har vunnit stöd af utmärkte forskare, historiskt af
Geijef och Munch, arkeologiskt af Nilsson, m. fl. För bekräftandet af
denna åsigt har man sökt bevis i forn-lemningarna, i graf- och jord-
fynden af skallar och redskap, i folktron, i sagor och sägner, i ortnamn.
Jag skall granska ett efter annat de resultat, till hvilka man kommit,
i det jag följer forskarnes framlagda skäl, sedan jag förut skickat ett

par anmärkningar, hvilka det är nödvändigt att, under läsning af det
följande, hafva i godt minne.

Under eljest lämpliga yttre förhållanden och fri beröring med andra
folk finnes intet exempel der på, att ett folk gått till baka från ett

uppnådt kultur-stadium, äfven om det stannat i sin vidare utveckling;
det har alltid fram skridit i stort: från jägare till nomad, der ifrån till
åkerbrukare, från kringströfvande till bofast. Så länge Lapparne varit
historiskt kände, hafva de sålunda gått fram åt, och från det nästan

uteslutande jägare- (fiskare-) eller outvecklade nomad-lif, hvilket Tor-
nseus och hans samtida hos dem beskrefvo från medlet af 1600-talet,
till nu varande Skogs-lappars lefnadssätt i Pite Lappmark, visar sig ett

stort och tydligt framsteg. Tager man detta och resultaten af språk-
granskningen i betraktande, kan man positivt säga, att Lapparne aldrig
stått på högre kultur än nu.

Då två folk af olika kultur-grad komma i beröring med hvar an-
dra, måste det som står lägst vika för det andra, så framt det icke är
betydligt öfverlägset i antal, i fysisk kraft, eller i båda. Intet dera
slaget af öfverlägsenhet fans hos Lapparne, då de mötte Nordboarne.
Vikandet kan då blifva antingen en samman smältning med nykomlin-
garne, hvarvid en blandnings-race uppstår, med den högre kulturen såsom
stämpel; eller en utrotning genom strid och ut-ätning; eller ett undan
vikande, flykt. Att Lapparne icke blandats med Nordboarne, det vitnar
den lefvande och den i grafvarna funna befolkningens fysiska beskaffen-
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het*). Utrotning, utätning kan icke komma i fråga, utom i det fall,
att invandrarne äro talrike, få trångt om rum, eller förut varande folk
är hårdnackadt, krigiskt; detta passar således icke på förhållandena
här i Skandinavien, hvarest ännu finnes godt rum och hvars Lappar
äro allt annat än stridbare. Det skulle dock kunna antagas, att på
små inskränkta lokaler båda dessa sätt för ur-folkets behandling egt
rum; i stort kan det icke hafva varit möjligt, om detta ur-folk varit
Lappar. Återstår då det tredje: undan vikandet, flykten. — Detta eger
sin tillämpning, äfven om det Lapparne mötande folket varit något
annat än Götar och Svear, blott det varit af högre kultur och fysiskt
icke underlägset.

Jag öfvergår nu till de s. k. bevisen för Lapparnes forna stora ut-

bredning i Skandinavien, hvar med jag menar halfön Sverige—Norge.
Hvad då först angår fornlemningar efter Lapparne, måste de na-

turligtvis vara ganska få och små, på grund af det kringirrande lif
folket allt hit tills fört. Några egentliga monument hafva de tydligen
icke kunnat lemna. Man har fästat sig vid gång-grifterna, dem man i
större eller mindre mon härledt från Lapparne. Men detta folk bygger
icke ens hus åt sig, såsom lefvande; det är således icke sannolikt att

det skulle bygga sådana åt sina döda. Erfarenheten visar det icke
heller. Jag har förut både ur historia, sång och verklighet visat huru
Lapp-grafvar voro beskaffade. De äldsta lapp-grafvar man säkert vet

vara sådana, de ofvan (sid. 250) från Mortensnäs beskrifna, äro, till
följe af sitt nordliga läge, icke af något interesse med afseende på
frågan om folkets utbredning söder ut. Men ett sådant hafva de dock,
och ett ganska stort, det nämligen, att de visa huru hedna Lapp-graf-
var verkligen äro beskaffade; de böra för all framtid förekomma skild-
randet af andra monument såsom lapp-grafvar.

Såsom minnen af Lapparnes för-historiska vistelse i södern, har
t. o. m. Munch ansett de stora hopar af renben, hvilka Christie (1. c.) om-
talat i Eidsfjords socken vid Finsevandet och Normandslaugen på Hardan-
ger-fjällen (60° 12'); men utom det att deri finnas jernsaker och att hus
varit uppförda vid dem, visa andra karakterer tydligt, att de förskrifva
sig från långt senare folk, som legat der uppe på ren-fångst. Nicolay-

*) Innevånarne på Malmön utan för Bohuslänska kusten, de s. k. "Pyttarne" eller "Malmö-
barnen", i hvilka man trott sig finna spåren af göta lands ur-befolkning, äro dolichoce-
phaler. Någon annan förmodad lemning af ur-befolkning i mellersta landet vet jag
icke af.
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sens undersökningar (Reiseber., sid. 25) hafva otvetydigt å daga lagt
detta.

Vidare omtalar man sådana minnesmärken i mängd från Finland
(Lencqvist, Porthan, Warelius, m. fl.); öfre Finlands skogar skola der
af vara fulla från Orihvesi (61° 42' n. 1.) och norr ut; de kallas Lapp-
ringar, Lapp-rösen, Lapp-grafvar, etc.

Hvad nu först beträffar ringarna, skulle der med förstås kretsar
af lösa stenar, ordnade så som ärilstenarne i Lapparnes kåtor bruka
vara. Men hvar och en måste vid minsta eftertanke förstå, att lem-
ningar af sådan beskaffenhet midt i ett odladt eller länge bebodt land
måste vara af ganska tvifvelaktig natur; vid de förr på båt vanliga
familje-utflygterna kring Stockholm hafva kaffe-kokningarne lemnat tu-

senden af sådana ringar på Mälarens och Saltsjöns öar. Det fordras
vida mera än blotta tillvaron af en sådan stenring för att bevisa att

han är lagd af en Lapp; men detta mera saknas alldeles.
Hvad angår de andra nämda fornlemningarne, omtalar Warelius

(sidd. 82, 87, 91, m. fl.) att de af folktron icke härledas från Lapparne
ensamt, utan ock från munkar, nunnor, jättar och djeflar, och vexlande
benämnas efter dem; detta förminskar redan deras bevisningskraft. Men
äfven der de uppkallas efter Läppar, är blotta benämningen intet bevis
för deras Lapp-ursprung; hvem härleder nu mera jätte-grytorna från
jättar? *) — Vill man nu taga reda på huru dessa Lapin-haudat
(Lapp-grafvar) se ut, finner man t. ex. rosen från Laihela socken (63°
n. 1.), der öfver 200 sådana skola finnas, af Tuneld (111, sid. 323) be-
skrifna sålunda: "de äro mest i rundel lagde med stenfot; midt uppå
insänkte, hvarest legat midt i stenrösen kol och brända mennisko-ben,
samt i några gammalmodiga hästprydnader, gullringar, svärd, kedjor
och guldflikar". Här är ju tydligt en jern-ålders-graf; hvad skulle Lap-
parne med häst-prydnader? När brände de sina döda? — Eller tag en
finsk beskrifning på en Lapin-raunio (Lapp-rös) af Aspegren (sid.
49, not.): en byggnad "af 15 famnars längd, 6 bredd, med afdelningar,
af fast gråsten, ännu till en famns höjd öfver jorden på sina ställen".
När blefvo Lapparne byggmästare? En bonde i trakten var klokare
än beskrifvaren; han ansåg ruinen vara af en kyrka. Hur kan man af
dessa och dylika fornminnen sluta till Lappars dervaro? — Icke alla

*) Sådana jätte-grytor kallas af Lapparne kadniha basatam garre = de uuderjordiskes eller
Bergfruarnas tvättfat (Friis).
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het*). Utrotning, utätning kan icke komma i fråga, utom i det fall,
att invandrarne äro talrike, få trångt om rum, eller förut varande folk
är hårdnackadt, krigiskt; detta passar således icke på förhållandena
här i Skandinavien, hvarest ännu finnes godt rum och hvars Lappar
äro allt annat än stridbare. Det skulle dock kunna antagas, att på
små inskränkta lokaler båda dessa sätt för ur-folkets behandling egt
rum; i stort kan det icke hafva varit möjligt, om detta ur-folk varit
Lappar. Återstår då det tredje: undan vikandet, flykten. — Detta eger
sin tillämpning, äfven om det Lapparne mötande folket varit något
annat än Götar och Svear, blott det varit af högre kultur och fysiskt
icke underlägset.

Jag öfvergår nu till de s. k. bevisen för Lapparnes forna stora ut-

bredning i Skandinavien, hvar med jag menar halfön Sverige—Norge.
Hvad då först angår fornlemningar efter Lapparne, måste de na-

turligtvis vara ganska få och små, på grund af det kringirrande lif
folket allt hit tills fört. Några egentliga monument hafva de tydligen
icke kunnat lemna. Man har fästat sig vid gång-grifterna, dem man i
större eller mindre mon härledt från Lapparne. Men detta folk bygger
icke ens hus åt sig, såsom lefvande; det är således icke sannolikt att

det skulle bygga sådana åt sina döda. Erfarenheten visar det icke
heller. Jag har förut både ur historia, sång och verklighet visat huru
Lapp-grafvar voro beskaffade. De äldsta lapp-grafvar man säkert vet

vara sådana, de ofvan (sid. 250) från Mortensnäs beskrifna, äro, till
följe af sitt nordliga läge, icke af något interesse med afseende på
frågan om folkets utbredning söder ut. Men ett sådant hafva de dock,
och ett ganska stort, det nämligen, att de visa huru hedna Lapp-graf-
var verkligen äro beskaffade; de böra för all framtid förekomma skild-
randet af andra monument såsom lapp-grafvar.

Såsom minnen af Lapparnes för-historiska vistelse i södern, har
t. o. m. Munch ansett de stora hopar af renben, hvilka Christie (1. c.) om-
talat i Eidsfjords socken vid Finsevandet och Normandslaugen på Hardan-
ger-fjällen (60° 12'); men utom det att deri finnas jernsaker och att hus
varit uppförda vid dem, visa andra karakterer tydligt, att de förskrifva
sig från långt senare folk, som legat der uppe på ren-fångst. Nicolay-

*) Innevånarne på Malmön utan för Bohuslänska kusten, de s. k. "Pyttarne" eller "Malmö-
barnen", i hvilka man trott sig finna spåren af göta lands ur-befolkning, äro dolichoce-
phaler. Någon annan förmodad lemning af ur-befolkning i mellersta landet vet jag
icke af.
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sens undersökningar (Reiseber., sid. 25) hafva otvetydigt å daga lagt
detta.

Vidare omtalar man sådana minnesmärken i mängd från Finland
(Lencqvist, Porthan, Warelius, m. fl.); öfre Finlands skogar skola der
af vara fulla från Orihvesi (61° 42' n. 1.) och norr ut; de kallas Lapp-
ringar, Lapp-rösen, Lapp-grafvar, etc.

Hvad nu först beträffar ringarna, skulle der med förstås kretsar
af lösa stenar, ordnade så som ärilstenarne i Lapparnes kåtor bruka
vara. Men hvar och en måste vid minsta eftertanke förstå, att lem-
ningar af sådan beskaffenhet midt i ett odladt eller länge bebodt land
måste vara af ganska tvifvelaktig natur; vid de förr på båt vanliga
familje-utflygterna kring Stockholm hafva kaffe-kokningarne lemnat tu-

senden af sådana ringar på Mälarens och Saltsjöns öar. Det fordras
vida mera än blotta tillvaron af en sådan stenring för att bevisa att
han är lagd af en Lapp; men detta mera saknas alldeles.

Hvad angår de andra nämda fbrnlemningarfie, omtalar Warelius
(sidd. 82, 87, 91, m. fl.) att de af folktron icke härledas från Lapparne
ensamt, utan ock från munkar, nunnor, jättar och djeflar, och vexlande
benämnas efter dem; detta förminskar redan deras bevisningskraft. Men
äfven der de uppkallas efter Läppar, är blotta benämningen intet bevis
för deras Lapp-ursprung; hvem härleder nu mera jätte-grytorna från
jättar? *) — Vill man nu taga reda på huru dessa Lapin-haudat
(Lapp-grafvar) se ut, finner man t. ex. rosen från Laihela socken (63°
n. 1.), der öfver 200 sådana skola finnas, af Tuneld (111, sid. 323) be-
skrifna sålunda: "de äro mest i rundel lagde med stenfot; midt uppå
insänkte, hvarest legat midt i stenrösen kol och brända mennisko-ben,
samt i några gammalmodiga hästprydnader, gullringar, svärd, kedjor
och guldflikar". Här är ju tydligt en jern-ålders-graf; hvad skulle Lap-
parne med häst-prydnader? När brände de sina döda? — Eller tag en
finsk beskrifning på en Lapin-raunio (Lapp-rös) af Aspegren (sid.
49, not.): en byggnad "af 15 famnars längd, 6 bredd, med afdelningar,
af fast gråsten, ännu till en famns höjd öfver jorden på sina ställen".
När blefvo Lapparne byggmästare?- En bonde i trakten var klokare
än beskrifvaren; han ansåg ruinen vara af en kyrka. Hur kan man af
dessa och dylika fornminnen sluta till Lappars dervaro? — Icke alla

*) Sådana jätte-grytor kallas af Lapparne kadniha basatam garre = de underjordiskes eller
Bergfruarnas tvättfat (Friis).

n
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beskrifningar äro sådana; men det förhållandet att man utan urskilning
gör alla fornlemningar till lapska, borttager benämningens bevisningskraft.

Skulle någon tro att detta är en ensidig skildring af mig, på grund
af förut fattad mening, så ber jag få lemna Castréns votum i frågan,
med anledning af Lapp-traditioner i trakten af Vuokkiniemi (65° n. 1.)
nära hvita Hafvet. Han säger (I, sid. 85): "I Akonlahti visade man mig
jemväl några lemningar af lapsk härkomst. Redan förut hade jag så
väl i Finland som i ryska Karelen varit i tillfälle att se särskilda min-
nesmärken, hvari de nuvarande innevånarne trodde sig igenkänna spår
af Lapparne, men mig förekom det likväl, såsom skulle många bland
dessa vara så beskaffade, att deras lapska härkomst till äfventyrs kan
sättas i fråga. Af en högst tvetydig natur äro i synnerhet, enligt min
tanka, många bland de- s. k. lapp-rösen (lapin-rauniot). Med detta
namn har man väl egentligen att förstå Lapparnes forna eldstäder"
(sic!); "men det tillämpas jemväl mångenstädes på alla slags rosen, som
ega en sällsam och egendomlig form, vare sig att de blifvit danade af
naturen eller genom menniskohand tillkommit. I synnerhet tilldelas
ifrågavarande benämning åt de i Finland talrikt förekommande ätte-
kummel, hvilka åtminstone till större delen torde vara af skandinavisk
härkomst*). För öfrigt passera äfven under detta namn gamla ugnar
och eldstäder, som tillhört Finnarnes jagt- och fiskare-stugor, samt de
under krigstider i djupa skogar uppbyggda lönn-pörten. Det är isyn-
nerhet fornlemningar af detta slag, som jag i de nordliga" (sic!) "de-
larne af Finland hört benämnas lapp-rösen". — Sådant omtalar ock
Ganander (Åbo tidn., 1783).

Att för öfrigt Castrén i nordligaste Finland och i Ryssland funnit
gropar för vildrens-fångst är förut (sid. 27) omtaladt; men det inverkar
lika litet på saken, som att han i Kaj ana och ryska Karelen funnit ett

slags gropar, som fordom, öfvertäckta af stockar och torf, innehållit
eldstäder med kol och aska, etc, och som kallas Lapp-grafvar; ty hvar-
ken det ena eller andra härflyter bevisligen från Lappar **). Efter

*) Nordiska kummel gå i Finland norr ut till Salo socken i Uleåborgs län (64°38), öster
ut till sjön Päijäne och Kymene elf. Karl Sidenbladh i Ant. Tidskr. 11, sid. 202. Må
hända voro Nordboar bosatte i Österbotten. Hildebrand, Sv. folk, sid. 108. D.

**) Cajanus omtalar att ännu 1663 Finnar i Kajana och inre Österbotten förde lapskt lef-
nadssätt med renar och allt. Anonymus omtalar (i Åbo Tidn.) 1776 att Finnarne i
Paldamo då ännu hade renar, som tjudrades om vintern och åt hvilka mossa samlades i
högar. Vild-ren fanns då temligen talrik i denna trakt. Gräfvandet af gropar är en
akt söm icke i någon vidsträcktare mon kan antagas möjlig för Lappen nu, ännu.mindre
fordom, då dessa grafvar skolat göras med sten och trä-redskap.
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dessa af gilla och åsyna vitnen gifna utlåtanden torde allt vidare tal
om dessa rosens etc. lapska ursprung vara fåfängeligt, till dess veten-

skaplig undersökning å daga lagt ett sådant.
Den ofvan antydda åsigt, hvilken en tid gjorde sig gällande, att

nämligen de i Danmark, Skåne, Vestergötland och flerstädes befintliga
s. k. halfkors-grafvarna eller gång-grifterna skulle vara bygda af en
polar-stam, specielt af Lappar, emedan de till formen liknade Grönlän-
darnes bostäder, vissa sibiriska jurter eller dylikt, och emedan man i
sådana funnit ett par kranier af kort form (brachycephala), torde väl
nu mera få anses hafva varit förhastad. Ty dels äro sådana grafvar nu
funna i Indien, kring Medelhafvet, i Spanien och Portugal, utom öfriga
land i vestra Europa, således med en utbredning, som talar mot deras
byggande uteslutande eller företrädesvis af en polar-race — sådana
byggas ännu i Indien; dels äro de otvifvelaktiga lapp-grafvarne, såsom
sid. 250 här ofvan ses, af helt annat slag; dels förutsätta gång-grifterna,
såsom stora monument och genom det stora antalet lik i många af dem,
en tät och stilla boende befolkning; dels visa fynden der i, att de som
bygt och begagnat dem stått på en af Lapparne ännu oupphunnen
kulturgrad; dels höra så många af de i dem funna kranier till den
långa (dolichocephala) formen, att de korta utgöra ett försvinnande få-
tal; dels och slutligen visa sig icke, med önskvärd grad af säkerhet,
de i de svenska grafvarna af detta slag funna brachycephala kranierna
härröra från lapsk race.

Sjelfva dessa gång-grifters tillvaro är en protest mot Lapparnes
vistande, åtminstone mot deras herravälde, i de trakter der dessa graf-
var finnas, ty Lapparne skulle aldrig kunnat herrska, icke en gång
bestå jemte och bland ett folk af gång-grift-byggarnes styrka och kultur.
I så fall måste man sätta dem före detta eller dessa gång-grifter byg-
gande folk, och med samma undan skjuter man deras närvaro i södra
Sverige till en tid långt före Götarne och omöjlig gör deras samtidighet
med dem, hvilket man eljest vill bevisa pä annan väg.

Denna andra väg är begagnandet af folk-tron, sagor, traditioner,
både de få som Lapparne ega och de vida talrikare som finnas att

hemta hos de senare komna folken, Götar och Svear. Denna väg är

särdeles god, och jag instämmer af fullaste öfvertygelse i Linnés ytt-
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rande: "det skulle vara ett artigt argument om någon af vidskepelse
ville göra en samling", men endast under vilkor af hvad han tillägger:
"och visa hvarifrån hvar och en först kommit". Så har dock ännu icke
skett; och der före tror jag ock att de hänvisningar man otvifvelaktigt
i sådana samlingar eger att hemta, blifvit missvisningar, då de så ute-
slutande eller företrädesvis tillämpats på Lapparne.

Ibland desses af naturliga skäl ganska få traditioner är en, som
menar att de en gång innehaft hela Norden. Så säger Rask (sid. 114)
att "de norske Lapparne, synnerligast de bofaste, som vilja kallas Fin-
nar och förakta såväl Norrmännen som de kringflackande Lapparne,
påstå sig vara de äkte gamle innevånarne i hela Norge". Högström
förtäljer (sid. 39): "en del Lappar vilja alldeles påstå, att deras för-
fäder fordomdags varit egare af hela Sverge; men att våra förfäder
drifvit dem under sig och inskränkt dem efter handen mer och mer".
Detta är så positift, att man tycker sig knapt ha rätt att betvifla på-
ståendet. Men om man fullföljer denna tradition med att läsa hvad
H. anför sid. 48, så finner man, att på frågan hvarifrån Lapparnes för-
fäder kommit, svarades: Lappar och Svenskar voro från början ett folk,
syskon; "men det hände sig, att då ett häftigt stormväder oppväxte,
blef den ena förskräckt och sökte att gömma sig under ett bräde. Af
hans efterkommande blefvo Svenskar, och Gud lät detta brädet för-
vandlas till ett hus. Men den andre, som var frimodigare och ej ville
söka någon undanflygt, blef stamfar för Lapparne, hvilka än i dag
hafva sitt tillhåll under bar himmel". Men den första traditionen kan
icke göra anspråk på större trovärdighet än den sista, och ingendera
torde i och för sig tarfva undersökning.

Fjellner är i sina uppgifter, om möjligt, ännu mera positif. Han
omtalar följande sägen, såsom allmänt gängse bland Herjedalens och
angränsande norske Lappar och bekräftad af dylika, ehuru kortare,
från åtskillige Tornio Lappar. Lapparne, heter det, voro månge, bodde
länge vidt och bredt i ett syd-ostligt land. Hvad det hette, vet F.
icke, men han tror sig i Himalaya-bergen känna igen vissa namns lap-
ska ursprung. Så t. ex. härleder han Davalagiri af daval (yttre) och
giri (is-sprickor).

Lapparne skiljdes då af mellan dem trängande fiender. En del,
som icke hade renar och förmodligen voro åkerbrukare, stannade qvar
på stället, kämpande med fienderna. De andre åter, som egde renar,
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flydde och utvandrade med dem på två vägar: en sydligare och en
nordligare.

Det sydliga tåget gick förbi Gaukasi (gapande, häpnande), der
funnos hästar och en stor sjö; vidare förbi Älpasa (berg med spet-
sar lika 10-djur); slutligen öfver Jutas-, Datjas- och Skane-tjålme (=

Jute-, Dansk- och Skåne-sunden), öfver dem färdades man på små
skinn-båtar och förde sina saker på hopsydda, uppblåsta renhudar,
dragna af simmande renar i lugnt vatten; man lät hjorden färdas sim-
mande. Så kom man till Skandinavien, hvars först besökta del man
kallade Skåne (bogblads-brosk); till minne här af skrapar Lappen än
i dag med bog-blad sitt mjölk-kärl, under yttrande: "moiteh Skåne" (—

kom i hog Skåne). Der var Lappen godt att vara.
Der ifrån vandrade Lapparne efter lång tid längre mot norden, i

det fullkomligt öde, obebodda landet. De funno der Helle-keunjah
eller Garra-quoika (= förskräckligt vattenfall; Trollhättan?); de funno
Vänar och Vättar-jaure (vättar = sjö med bråd-djupa, höjd-omgifha,
myrfyllda stränder), hvilka de ansågo vara haf; de funno Melli-jaure
(Mälaren). Der vandrade de länge oqvalde omkring; de arbetade
med fiske och fogel-fångst; de fångade vild-renar och elgar i fållor,
gropar och snaror. De vandrade äfven in åt Norge, der en höfding:
Arben-vahrda-veksak (arf-frihets-kämpen) fann ett stort vattenfall: Skåma;
elgar, vild-renar och foglar möttes der öfver allt, så ock väldiga fisk-
stim i hafvet; der diktade sjelfva floderna en sång öfver att Lapparne
nu voro i ett stort rikt land, icke stängde på trånga hafs-öar.

Men så kommo andra folk. Först Roiterne, ett sturskt, oförväget,
vildt slägte, hvilket bröt in på dem i Norge; så Jödah-lads (Gö-
tarne): ett väl-lefvande, fett, hyggligt folk; så slutligen Svia-lads
(Svearne): poeter, vise, konstnärer, krigare. Dessa folk ofredade dem
först, så att de blefvo tvungne gömma sig i hålor och jordkulor; slut-
ligen öfverväldigades Lapparne och drefvos undan mot norden. En
del följde Östersjöns kust, förbi Quarken, som de kallade "hafs-stru-
pen"; de gingo ända upp till Tana. En annan del höll sig åt norska
fjällen. När de på dessa kommo högt upp, mötte de kring Helgeland,
vid Ume och Skellefte elfvars öfre grenar, ett annat folk, hvilket de
icke kände och hvilket de kallade "Pil-händer", ty det sköt ypperligt
med stål-bågar. Dess språk hade någon likhet med deras eget, men
var tungt och hårdt mot deras mjuka, klingande och fjäderlätta. Men
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då. det varit en tid i beröring med det samma, igen kände de deri den
nordligt utvandrade lapp-stammen, på anletsdragen, på sånger, på sägner,
på sed och på guda-tro.

Denna berättelse, antecknad hos Fjellner, uppläst för honom och
följaktligen fullt autentik, har jag anfört såsom ett praktfullt exempel
på sådana sägners vanliga beskaffenhet. Utan tvifvel ligga till grund
för honom ott par sanningar. Lapparnes syd-ostliga ursprung och deras
utvandring (utdrifning?) från stam-landet, samt de södra och norra Lap-
parnes skiljande från hvar andra. Men så mycket bevisar dock språk-
forskningen, att Lapparne icke hört till Himalaya-folken, och hvad an-
går skilsmässan, afser anspelningen der på sannolikt en vida senare
tid, digerdöd,ens (se ofvan sid. 366). Med undantag af dessa sannings-
korn synes allt det öfriga vara fabler, tillkomna sent i tiden.

Att nu icke tala om härstamningen af Kaukasi namn från lapskan,
vill jag blott fästa uppmärksamheten på ett par andra orimligheter.
En är att Lapparne använda namnen Vener, Vetter, Mälar, Jute
och Datja, hvilka äro nordiska och således tillkomna efter Lapparnes
tid; en annan är derivationen af ordet Skåne; en tredje att Sverige
skolat vara obebodt före Götars och Svears invandring; en fjerde att
Lapparne skolat tåga ända ned till Alperne. Hela sägnen är till kom-
men på samma sätt som Almqvist så ypperligt användt i Svea-sagorna
i Törnrosens bok*) och har samma värde. Historisk eller geografisk
bevisnings kraft hafva sådana posthuma sägner icke.

Hos Lapparne sjelfve torde nu mera icke vara att hemta någon
verklig upplysning om deras äldsta historia; hvarje egendomlig sägen
och saga håller på att dö ut och undan .trängas af de nordliga gran-
narnes innehålls-rikare, allt som de öfriga lapska egendomligheterna
upplösas och uppgå i de allmänt nordiska.

Man har heller icke för den i fråga varande bevisningen inskränkt
sig till lapska sägner, utan tagit sin tillflygt till de skandinaviska gran-
narnes vida rikare förråd. Redan Esbergius försökte år 1703 i den cite-
rade disputationen att visa det de gamle menat Lapparne med sina Pyg-
maeer, då detta ord användes att beteckna folk, icke blott öfver-natur-
liga väsenden. Men den som med största styrka och klarhet dref denna
åsigt var Sv. Nilsson. Han är den som först på modernt vetenskapligt
sätt sökt att ur traditionen och sagan, jemförda med forn-fynden, fram

*) Imperial-oktav-upplaga, 111, sidd. 292—361.
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draga grunderna till en skildring af Skandinaviens vilda ur-folk, i det
rygtbara arbetet: "Den skandinaviska nordens ur-invånare"*). Specielt
för detta ämne och i allmänhet för anthropologien bröt han genom
detta arbete den nya bana, på hvilken denna vetenskap sedan gjort
sina glänsande upptäckter. I uppl. af 1866 argumenterar Nilsson, sidd.
131—143, för den åsigten att Nordens ur-folk varit Lappar, och stöder
bevisningen hufvudsakligen på de likheter, som finnas mellan sagans
och sägnernas dvärgar (pysslingar) å ena och Lapparne å andra sidan.

G. O. Hyltén-Cavallius har i sitt interessanta arbete Värend och
Virdarne (11, sidd. 3—51, jfr I, sidd. 108—129**), äfven med hänsyn
till jättarne, fullständigare utfört denna jemförelse, åtminstone med af-
seende särskilt på folktron och traditionen, företrädesvis i Värend.
Nilsson har mera hållit sig till de forn-nordiska sagorna vid sin jem-
förelse. Tankegången i H.-Cavallii bevis-föring är i hufvudsak denna.

Enligt folk-tro och sagor kommo våra förfäder, vid sin invandring
här i landet, i beröring med ett vildt skogsfolk, främmande till språk,
seder och religiösa föreställningar. Det innehade hela vårt land, från
Skåne till Norrlands fjäll-trakter. Dessa ur-invånare karakteriserades
egentligen genom liten .växt, gnällande stämma och skyggt men listigt
lynne; de gingo klädde i grå skinn-kläder, med en liten röd hätta på
hufvudet; deras boning var i bergskrefvor, under stenar eller i gropar
i någon skogsbacke. Deras religion var olik våra förfäders och der
före förföljdes de af Odin samt företrädesvis af Thor och äro nu till
största delen ihjel slagne af åskan; de öfvade åtskilliga onda, magiska
bruk, hvar med de troddes förgöra sina fiender. Till en början be-
traktades de som onda öfver-naturliga väsenden och kallades då all-
männeligen troll; sedermera för sin litenhet pysslingar; såsom särskild
mennisko-race kallades de troll-folk, såsom individer troll-gubbar och
-qvinnor. — Bevisningen att de voro menniskor söker Nilsson hemta
ur några af de nedan anförda uttrycken i de mythiska isländska sagorna
om dvergar; berättelserna om deras trollförmåga och andra öfver-natur-
ligheter härleder han från den öfverdrift, hvar med vanligen främmande
folk skildras af hvar andra. — H.-C:s fortfar: De blefvo vidare person-

*) Skand. Nordens ur-invånare, ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag till
menniskoslägtets utvecklings-historia. Första Bandet. Sten-åldern. 2:a uppl. Sthlm
1866; 4:0.

**) Värend och Virdarne. Ett försök i svensk ethnologi. Del I & 11, Sthlm, 1863 och
1868; 8:o.
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ligheter, som på ena och andra stället togo särskilda bostäder, ibland
stulo till sig och blandade sig med menniskor; då uppkommo troll-
ätterna, hvilka ingått i nu varande befolkning, ehuru de länge lefde
skiljda från andra, utpekade och på vissa egendomligheter lätt igen
känneliga. — Till detta folks attributer hörde, att kunna trolla på
hvarjehanda sätt: de gjorde vind, sådan de ville ha den, och i allmän-
het dimma och oväder; de färdades osynlige igenom luften såsom ilar,
i Ångermanland rände de på skidor; de kunde skifta hamn och äfven
på menniskor sätta sådan hamn; de kunde tillsända sina fiender skada
af flera slag, ja dödande, sjukdom, hvilken kom plötsligt som ett skott,
och äfven så kallades. — Alldeles samma begrepp och öfver-tro, fast
svagare, funnos fastade vid ett i våra sägner allmänt förekommande
folknamn: Lapparnes, med variationer från Skåne till Jämtland. Ordet
Lapp synes hafva uppkommit ur samma föreställningssätt och ha samma
betydelse som troll; efter Ihre härleder H.-C:s det från det gammal-
svenska lap, lop, lof, som betyder trollkonst; lappekonst är hos Lau-
rentius Petri trolldom; i Värends-målet äro lappare = troll-karl, lapper-
ska = troll-kona och lapperi, lefjeri = trolldom. Denna lappa-trolldom
är alldeles den samma, som nyss omtalades utöfvad af trollen, m. m.
På grund här af slutar H.-C. (sid. 22) "att den svenska sägnens troll-
folk och Lappar äro ett och samma folk" och "när sägnen, vare sig vid
Skånes hafskust eller i Jämtlands fjällskogar, oföränderligen fasthåller,
att hela landet i forntiden varit befblkadt af troll, finna vi här i ett

bevis, lika giltigt som hvarje annan bevisning, att icke blott Svea rikes,
utan äfven Göta rikes ur-folk tillhört den lappska polar-racen". — Spår
af Lappar finner han i Småland i gårdsnamnen I^appebol i Finveden,
Liappemåla och Lappareboda i Värend, Lepserum i Tjust, m. fl., men
isynnerhet i den tätt inom Värends-gränsen emot Skåne belägna aflägsna
trakt, som ännu af folket kallas L>appa länet. — Samma mythiska före-
ställningar öfver föras i en yngre (?) sägen, ehuru i ytterligare min-
skadt mått, på ett nytt slägte: Finnarne. Detta namn ger ett historiskt
begrepp af samma folk, som i äldre tid kallades troll eller Lappar.
Finne-namnet förekommer långt ned i Syd-sverige, t. o. m. Skåne.
H.-C:s anför flera ort-namn, hvar uti stafvelserne Finne ingå, men
till dem åter komma vi längre ned och skola då uppräkna dem, jemte
från andra håll hemtade. —- Hvad som menas med jättar anser H.-C:s
svårare att utreda; ordet härledes "otvifvelaktigt" af äta; det användes
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i äldre berättelser oftast såsom personifikation af en råare folkstam, i
fientlig ställning till den högre herrskande kulten, Odins-dyrkan. Jät-
tarne synas framdeles vara just de samma som trollen, landets äldre
bebyggare, men så vidt desse icke bekant sig till kristna läran (sid. 33);
således snarare ett tids- än ett bestämdt folk-begrepp. Individer af
detta folk kallas ock piltar, resår, hjeltar, kämpar. — Till dessa sam-
man trängda satser komma sedan i det följande af arbetet talrika veri-
fikationer, gående i detalj; de äro af ett stort värde för kännedomen
om ortens, må hända göta lands ur-folk, så vida man ur sådana sägner
kan utsofra de ethniska begreppen från de mythiska föreställningarna;
för deras samlande står fosterlandet i en stor tacksamhetsskuld till H.-
C:s. I hög grad önskligt vore, att genom dylika samlingar äfven från
andra håll man måtte komma i tillfälle att jemföra, för att konstatera
likheter och olikheter och der igenom möjligen kunna bestämma, hvad
som är myth och hvad som är saga, om flera olika ur-folk påträffats
af våra invandrande förfäder, om olika på olika ställen, eller tvärt om,
in. m. dylikt af stort for-historiskt interesse.

Åfven Geijer (Häfd., sid. 410 och följ.) antager Lapparne såsom
nordens ur-invånare, "i den mening att ingen historia kan följa dem
dit" och deras undan trängande allt mer mot norden (sid. 419). Men
liksom Nilsson skiljer han Lappar och Jättar (Jotnar), hvilka senare
han finner i våra sagor, dels såsom mythiskt, dels såsom ethniskt be-
grepp (1. c. sid. 405 följ.); i Hist. (I, sid. 110) få Jotnarne sin sanno-
lika plats som folk, då de kallas "qvarlefvor af finska stammar" *).

Af det ofvan anförda kan man, såsom Nilsson och Hyltén-Cavallius
gjort, möjligen sluta der till, att våra förfader vid sin invandring här i
norden före sig funnit ett eller flera främmande folk, med hvilka de
råkat i delo, och dels undan trängt, dels upptagit i sig. Men det vill
synas, som skulle dessa folk företrädesvis träffats i Göta rike, mindre,
om ens något i Svea land, och huru vida sägnerna om dem tillhöra

*) I sammanhang här med citerar Geijer Adams af Bremen ofvan (sid. 353) intagna berät-
telse om ett vildt folk som från bergen bröt ned på slätterna, och använder honom på

•de i fråga varande ur-invånarne. Men hade ett sådant* folk funnits ännu kring år 1050,
nog skulle då de forn-nordiska sagorna talat der om. Jag tror för min del att Adam
här såsom folk skildrat — fjäll-lemlarne; der på passar i viss mon beskrifningen, och
misstaget är så mycket lättare för en främling, som djurets nordiska namn: lemän, har
en förvillande ändelse. — Med anledning af Finnarnes identifiering med Jotnarne och
Lapparnes med dvärgarne, säger Castrén (VI, sid. 50): "denna hypothes tyckes höra till
antalet af Rudbeckiana, eller hvad man må benämna det slags historiserande, som grundar
sina resultat på lösa hugskott". fe; j .--,■ ►
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tidigare eller senare invandringar, är icke utredt, knapt möjligt att nu
mera bestämma. Bland dessa fanns ett, som var småväxt etc. etc, ett

annat större och glupskare m. m.; på dessa tillämpade Götarne sina,
troligen ända från Hindostan komna, sagor och myther om dvärgar och
jättar, hvilka vi åter finna, precis de samma, i de flesta indo-europeiska
folks sagor, ja, åtminstone hvad jättarne angår, äfven i Lapparnes Stalo-
sagor, bland hvilka en är en travestering af Ulyssis äfventyr i Poly-
fems håla. Hvad vi i de svenska sagorna höra, kan möjligen hafva en
ethnisk sanning på botten, och denna tolkar jag som nu skett.

Men att bestämma hvilka folkstammar af sagor och sägner antydas,
det är ännu icke möjligt. Der till fordras en föregående, i yttersta
detalj inträngande utredning af de olika folkstammar eller racer, som
ingå i nordens nu varande folk. Ty både den anthropologiska erfa-
renheten och sägnen (historien) tyder der på, att förut varande kufvade
stammar smälta samman med sina besegrare, och den förre visar dess
utom, att man genom årtusenden kan i blandnings-racer uppspåra de
anatomiska karaktererna af ursprungs-folken i de fall, der skarpt mot-

satta race-element ingått i blandningen och dessa element icke varit
allt för många. Att det såsom dvärgar och pysslingar omtalade ur-
folket i Sverige, om något sådant funnits, icke varit Lappar, hoppas
jag kunna göra sannolikt, då jag nu öfvergår till kritiken af det som
blifvit anfördt till styrkande af en motsatt åsigt.

Låtom oss först taga i betraktande de forn-nordiska sagornas Dvärgar.
Det torde få antagas såsom bevisadt, att begreppet dvärg är medfördt
från Indien, äfven som namnet, hvilket härledes af sanskrit-ordet dhva-
ras, som betyder krokig, till kropp och själ, oredlig. På den kropps-
liga vanskapligheten häntyda alla beskrifningar af dvärgarne; på den
psykiska åtminstone det gamla dvärg-namnet All-tjuf (Alpiofr) och det
att dvärgen Alfrik i Didriks af Bern saga ett par gånger kallas stor-

tjufven (hin mikli stelari). Ursprungligen voro desse dvärgar helt och
hållet mythiska väsen; de uppkommo, enligt den nordiska mythen, så-
som maskar ur Ymers kropp; eko är deras rop; spindelväfvarna ibland
skogens träd och i gräset äro deras nät. I Voluspa (stroff. 10—16)
uppräknas en mängd till namnet, hvar ibland jag blott vill anteckna
Durin (forn-nord. dura, sofva), Dvalin, Dain, Lit och Regin (forn-nord.,



379JEMFÖRELSE MELLAN DE

egentl. motsvarande latin, numen) samt, för att visa deras mythiska ka-
rakter, de med de förre alldeles lika ställde: Norr, Söder, Öster och
Vester, hvilka uppburo himlens fyra hörn. Till samma mythiska sällskap
torde väl ock böra räknas dvärgarne Brokr och Sindri, som smidde
galten Gullinborst, Odens ring Draupner och Thors hammare Mjölner;
Dain och Nabbi, som smidde Freyas galt; Fjalar och Galär, som dräpte
Kväser; Dvalin, Alfrik, Berling och Grer, som mot njutandet afFreyas
ynnest, åt henne smidde smycket Brising. I de fantastiska sagorna,
dem jag skulle vilja kalla åfventyr, finna vi samma mythiska uppfatt-
ning af dvärgarne, ofta med samma namn som i den rena mythologien.
Dit höra t. ex. Andvare, hvilken som gädda lefde i den efter honom
nämda forsen och, af Loke fångad, lemnade Fafnerskatten och Andvare-
naut, hvilka medförde så olyckliga öden för Sigurd Fafnersbane, för
Völsungar, Niflungar, Gjukungar, m. fl.; Durin och Dvalin, som åt
Svafurlam smidde svärdet Tirfing; Sindri, som åt Thorsten Vikingson
gaf den knif, hvar med han dödade Ötunfaxe, då han vann skeppet
Ellida; Alfrik, som smidde svärden Nagelring och Ekkisax; Lit, som
åt An bågskytt smidde en väldig båge och tre underbara pilar; samme
Lit eller någon hans namne, som för spetälska botade Viking, Thor-
stens fader; och ytterligare en Lit, som af Rolf Krake fick i gåfva
Finveden; Regin, som smidde svärdet Gram åt Sigurd Fafnersbane,
m. m.

Sist anförda namn påminner om en annan sida af dvärgarnes hi-
storia. Regin, som omtalas i Voluspa, säges i Sigurdarqvida och fler-
städes vara dvärg; men hans bror, Fafner, kallas än jätte, än drake;
jättar och dvärgar förblandas ofta i äfventyren, både de äldre och de
yngre. Sådant har ock Hyltén-Cavallius fullt riktigt framställt förhål-
landet vara i folksägnerna (se ofvan). Detta antyder att de omtalade
moderna folksägnerna ega samma mythiska uppfattningssätt af dvärg-
arne, som det som genom går äfventyren.

Men i äfventyren förekomma äfven ganska detaljerade menskliga
attributer för dvärgarne; anthropomorfismen har börjat och något ut-

vecklats. Så t. ex. talas om menskliga känslor hos dvärgarne, familje-
lif och barn; i 1 kap. af Hedins och Högnes saga säges med afseende
på dvärgarne som smidde Brisingamen: I Asien funnos då för tiden
någre mån, hvilka bodde i granskapet af Odins slott, Asgård; sådane
män som de voro, kallas nu dvärgar. De bodde i klippor, men hade
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den tiden mera umgänge med menniskor än nu". I An bågskytts saga
säges att han vid en sten såg en man; han hade hört talas om dvärgar
och att de voro mer konstfärdige än andra menniskor; denne man
var nu en dvärg. Om Alfrik säges (Didriks af Bern saga), att han
bodde i en "gamma"; och slutligen säges i Heimskringla (kap. 1), att

i Stora Svitiod äro många folk och många tungor, der äro resår, dvärgar,
blåmän och mångahanda underliga folk.

Utom det sista citatet äro alla hemtade från allt igenom fantastiska
sagor, från "äfventyr", ur hvilka jag ofvan just hemtat bevisen för
dvärgarnes mythiska natur. Brisinga-smyckets smeder äro delvis namn-
gifha redan i Voluspa och äfventyret spelar i Asien. Alfrik är för-
modligen Voluspa's Alf och spelar sin smed-röle i Didriks af Bern
temligen moderna äfventyr; ordet "gamma" är nordiskt och det har be-
tydelse af jordkoja. An bågskytts saga är ock ett fullständigt "äfven-
tyr" i den form hon kommit oss till hända. Hvad slutligen vidkom-
mer uttrycket i Heimskringla, så har i allmänhet dess l:a kap. icke stor
autoritet, och särskilt gäller det i fråga varande stället icke Sverige
utan "stora Scythien", hvad det nu var.

Anmärkas bör, att i de historiska sagorna dvärgar, så vida jag
kunnat finna, icke förekomma omtalade mer än på nyss nämda ställe i
Ynglinga-sagan och i kap. 15. Der säges (enligt Hildebrands öfver-
sättning): I österdelen af Svitiod (hvilket?) är en stor by, som heter
Sten, der det ligger en sten så väldig som ett stort hus. Om qvällen
efter solfallet, då Svegde (kungen) gick från dryckeslaget till sofburen,
såg han bort till stenen och såg att en dvärg satt under honom. Svegde
och hans män voro mycket druckne och rände till stenen. Dvärgen
stod i dörren, ropade på Svegde och bad honom gå in, om han ville
finna Oden, hvilken han var ute att uppsöka. Svegde lopp in i stenen,
men denne slöts genast igen och Svegde kom aldrjg åter. Detta synes
icke heller kunna användas till styrkande af dvärgarnes mennisko-
natur; det är tydligen ett äfventyr och tillhörande en tid i öfrigt långt
aflägsen och fabel-fyld, ja man skulle kunna säga: en kontinuerlig fabel.

Oaktadt ganska noggran läsning af de forn-nordiska sagorna har
jag icke funnit andra än ofvan anförda och liknande berättelser om
dvärgarne, och detm endast under sådana omständigheter, att om dvärg-
arne äfven kunna betraktas såsom menniskor, de dock icke kunna anses
vara Lappar. Ingen förvexling mellan dvärg och Lapp eger, så vidt
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jag sett, någor städes *) rum, hvarken i de historiska sagorna eller i
"äfventyren". Den förre är ett mer eller mindre öfvernaturligt väsen,
af menskliga egenskaper i flera hänseenden (anthropomorfiserad), men
med öfver-naturliga krafter; Lappen der imot är en bestämd personlig-
het, af visst folk, med bestämda seder, utseende, kläder, bostad, o. s. v.,
om äfven något trolskt oftast vidlåder hans uppträdande; det är dock
alltid olikt dvärgens och denne trollar icke. Fritzner definierar i sin
ordbok: "Dvergr = väsen af kort, tjock, mensko-liknande skepnad, som
antogs ega sitt tillhåll i stenar och klippor samt vara i besittning af
särdeles konstfärdighet att bearbeta metaller och smida vapen"; Finnr
= Lapp; "Jötunn — jätte, mytiskt väsende af mensklig skepnad, men
öfvermensklig storlek och styrka". — Så länge man icke kan i forn-
sagorna, synnerligen i de historiska, uppvisa sådan förvexling, eller det
oriktiga i nu anförda definitioner och dylika, har man icke egentligen
lof göra den slutsatsen, att sagornas dvärgar voro Lappar.

Till nu anförda skäl mot denna identitet kommer ännu ett, hvilket
torde få anses fullt afgörande: sagornas dvärgar äro ypperlige kännare
af metaller och ädla stenar samt utmärkte smeder. Jag har anfört
exempel här på, och hvarje läsare erinrar sig säkert flera. Nu finnes
intet enda förhållande soni häntyder der på, att Lapparne någonsin
varit förtrogna med smideskonsten, ja, som jag vid språk-granskningen
visat (sid. 306), i deras språk finnes intet eget ord för denna slöjd,
intet ord för någon metall — för att icke tala om ädelstenarne. Huru
skulle ock ett lågt stående jägar-folk, som ända in i senaste tid blott
hunnit nomad-tillståndet, kunna vara smeder, ja utmärkta sådana? Man
invänder att Lapparne äro händige, att de sjelfve förfärdiga sina räfflor
(Nilsson) samt att de upptäckt en mängd grufvor, fast de dolt det af
fruktan att tvingas till körslor (Geijer, Laestadius, m. fl.). Men för så
vidt detta är sant — deri ligger stor öfverdrift! — är det dock icke
hvad som skall bevisas; intet dera går upp mot dvärgarnes smides-
skicklighet, intet dera tillhör den äldre tiden, utan den senaste. Anda
in på 1670-talet begagnade Lapparne pilspetsar af horn och ben, lika
mycket som af jern (Rehn och Graan), hvilket skulle vara oförklarligt

*) I kon unga-boken, Harald hårfagres saga, kap. 25, kallas Svase i kapitel-öfverskriften
jätte, i texten Lapp, i Agrip (kap. 2) namnes han Lapp-kung och i berättelsen om Hauk
Håbrok (kap. 5) dvärg. Hela historien om Snöfrids förvandling, sådan som den berättas,
är naturligtvis en fabel, och der före torde de omtalta benämningarnes olikhet just icke
vara af den vigt, att man af dem kan sluta till identiteten af dvärgar, Lappar och —

jättar!
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om de känt och kunnat utöfva metall-arbete samt då de öfver allt gå
på jernmängd grund och hafva nästan rent jern på många ställen fritt
i dagern. Att de haft någon aning om jernmalmen och dess använ-

dande, liksom i allmänhet om metallernes bruk förr än Finnar eller
Svenskar i deras granskap började bruka myrmalm eller införa smide,
och om grufvor förr än vid början af 1600-talet Svenskarne började
svärma för silfververk i Lappland, är i hög grad problematiskt; intet
bevis finnes. Men, som sagt: äfven om de vetat allt detta, smeder
hafva de icke varit, såsom dvärgarne skildras, allra minst smideskunnige
i högre grad än de nordiske sago-berättarne.

Om vi sålunda icke kunna vidare fasthålla identiteten mellan de
forn-nordiska sagornas dvärgar och Lapparne, så är der med icke af-
gjordt, att, hvad ännu fortlefvande folksägner mena med dvärgar, skall
vara fullt det samma som de forn-nordiska sagorna afse. Det vill
synas som under tidernas lopp begreppet dvärg blifvit något ändradt
och allt mera menskligt; det är möjligt att ordet blifvit användt på
någon folkstam. Vi hafva då att hålla oss till Hyltén-Cavallii skildring
och tillse huru vida den samma kan passa in på Lapparne.

Om man granskar det som i sägnerna berättas om dessa dvärgar
och jättar, som skola representera ur-folket i Sverige, finner man till
största delen så allmänneliga drag hos dem, att man känner igen full-
ständigt samma i sägner från alla andra land med indisk ur-kultur.
Sägnen, afklädd sitt mythiska hölje, inne håller icke något väsentligt,
specifikt. Om han berör äldre tider tecknar han blott vilden, sådan
denne måste te sig hvar han än må upp träda, i kontrast med det be-
skrifvande folkets segrande kultur och styrka. Han är liten eller stor

allt efter relationen till den talande. Han är vidunderlig i ett eller
annat hänseende, till en början, då han ännu ses på afstånd, eller då
beröringen ännu är ringa: han är jätte eller dvärg; han är himantopod
då han går på skidor, panot om han begagnar luden mössa, som dragés
ned öfver öronen, o. s. v.; allt till skihaad från den beskrifvande, som
är och kallar sig menniska. Sedermera, då, genom närmare beröring,
det vidunderliga försvunnit och då han står såsom helt enkelt fiende,
blir han blott vederstygglig, han får sämre växt och låter än invan-
draren — vanligen har han det ock. Han talar än med ömklig, än

med tordöns stämma, sedan man funnit att han verkligen talar, icke
skäller, som man först antog af obekantskap med hans språk och en
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gång sade om Lapparne (Högström, sid 54, not e). Han är feg, listig,
bedräglig om invandraren är tapprare; han är stor, grof, men tölpig
och enfaldig om invandraren är af svagare fysik men högre kultur;
med litenheten följer oftast, utom de förut nämda egenskaperna, äfven
händigheten, hvilken dess utom nästan alltid frapperar en på högre
kulturgrad stående betraktare, då han först ser ett rått folk, helst om
han der jemte företrädesvis är eller för tillfället uppträder som krigare,
ty hos honom är arbetets fördelning och beroendet af andra större än
hos den råare. Vilden tycker om glitter och bjäfs och han döljer icke
detta tycke, han samlar sådant, bland annat der för att det är hans
lättast handterliga bytesmedel, hans bästa mynt. Om han står på myc-
ket låg kultur, bor han i bergs- eller jord-hålor, eller bygger han då-
liga bostäder af stenar, grenar och bark, der till mången gång tvungen
af en honom undan drifvande invandrare, som inkräktar eller förstör det
bättre. Hans främmande religion, hans egendomliga bruk, hans känne-
dom om och begagnande af för eröfraren ovanliga natur-förhållanden
och erfarenhets-rön, blifva ansedda som häxeri. Med allt detta och
isynnerhet såsom "afguda-dyrkare" blir han föraktad af bättre lottade
folk, äfven då de blott äro grannar, men så mycket mer då de segrat
och kufvat honom.

Allt detta passar nu in på de i våra folk-sägner förekommande
ur-folk, då dessa sägner verkligen omtala folk, och icke, såsom oftast
torde vara händelsen, blott skildra mythiska väsenden. Men då det äf-
ven passar på de flesta andra sådana ur-folk, under liknande omstän-
digheter, kan det icke användas för afgörandet af stam- och slägt-för-
hållanden; det stämplar icke ur-folket till någon viss race, till Lappar,
eller andra. Jag medgifver gerna likheten mellan Lapparne och det
småväxta svenska ur-folket, äfven i andra hänseenden; men jag påstår,
att dessa och dylika likheter icke bevisa identiteten. Vi kunna af dem
lika litet sluta att ur-folket varit Lappar, som vi af flint-redskapens
likhet i Skåne och på Nya Zeeland, i Danmark och på Noatka kunna
sluta till de dem fabricerande folkens identitet.

Flera andra skäl tala mot en sådan identitet. Troll-folket var, lik-
som dvärgarne, skickligt i smide. Jag har redan fästat uppmärksam-
heten der på, att detta bestämdt vederlägger antagandet att de voro
Lappar. En lika god vederläggning finnes vidare i hvad sägnen för-
täljer (Hylt.-Cav., 11, sid. 71) om att troll-folket egt boskap, getter och
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kor. Efter hvad vi af språk-granskningen erfarit (sid. 308), kan detta
icke heller lämpas på Lapparne. Det förut sätter dess utom en kultur,
den de aldrig egt, ty då kunde de icke hafva förlorat den. Då på
samma ställe hos H.-C:s bland deras boskap äfven omtalas renen (ty så
tolkar han namnet hjort), måste jag protestera emot sägnens använd-
ning till bevis der på, att renen på Götarnes tid funnits i mellersta
Sverige. Som Nilsson visat, har nämligen renen invandrat till södra
Sverige, till Skåne, då detta var landfast med Tyskland, och finnes der
ganska rikt i torfmossarna. Till norra Sverige har han kommit kring
Bottnen, och det sydligaste jag sett honom omtalad, under historisk
tid, är i Helsingland, som redan nämts efter Styffe. Hyltén-Cavallius
har (11, sid. 57), så vidt jag vet, angifvit första fynd-stället för lem
ning af fossil ren i mellersta Sverige, nämligen vid Tenhult. Jag har
öfvcrtygat mig att det funna är ett afbrutet horn af en 4—5 års ren-
ko. Fyndet är dyrbart och dess antecknande högst väl tänkt, men det
bevisar intet i denna fråga; ty det fanns (1864, vid gräfning af grun-
den för stationshuset) "liggande 7 fot under jordytan ofvan på ett s. k.
bleke eller snäck-mergel-lager, 500 fot öfver Vetterns yta", således un-
der sådana förhållanden, att detta horns egarinna omöjligt kunnat vara
samtidig med Götarnes invandring i norden, hvilken tid är den tidi-
gaste man kan antaga för sägnens uppkomst. — Jag tager alldeles för
gifvet att det är elgen sägnen afser, och att han varit tämjd berättas
i många sagor, ehuru det aldrig bekräftats af erfarenheten.

Hvad vidare angår berättelserna om ur-folkets trolldoms-förmåga,
ega uppgifterna om likheten med Lapparnes trolldom sin fulla riktig-
het: de äro slående, och ännu i senaste tid stå de qvar. Men att

der ur hemta något stöd för ur-folkets identitet med Lapparne, är med
kännedom om Odens-kulten, att gå öfver ån efter vatten, ty till en stor
del samma saker i trolldomsväg berättas om — Oden sjelf! hvilken
också der före icke utan grund af de förste kristne lärarne identifierats
med hin onde. Se t. ex. Ynglinga-sagan, kap. 7. "Oden skiftade hamn;
då låg kroppen som död eller somnad, men han var då fogel eller dägg-
djur, fisk eller orm och for då i ett svepande" (horfvindan, troll-ilen,
ganet!) "till fjerran land i sina eller andras ärenden". Med orden
släckte han eld, lugnade sjö, vände vinden hvart han ville. Han väckte
upp döde män, för att få tidender ur andra verldar. Hans två korpar
buro dagens nyheter hem till honom. Han öfvade trolldom med
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runor och sånger (galdrar). Sejd, den mäktigaste trollkonsten, öfvade
han ock; genom denna lärde han känna menniskors öden och oskedda
ting; kunde han vålla menniskor skada, olycka, sjukdom, bane; kunde
han finna jordagods; genom sånger kunde han öppna berg och stenar.

Sannerligen! Oden var rätt så god trollkarl som någon Lapp, Finne
eller dvärg, och då han var det i så hög grad, att man kan säga hela
Odins-kulten vara schamanism, så kan troll-egenskapen hos forn-folket
icke bevisa någon skilnad mellan dem och invandrarne, således icke
heller ur-folkets identitet med Lapparne.

Hylt.-C:s anser namnet Finne i de i fråga varande sägnerna till-
höra en yngre tid än namnet Lapp. Jag känner icke på hvad grund
han detta gör; men skall man döma efter den historiska gången, måste
saken förhålla sig tvärt om, ty ordet Finne går såsom folk-namn histo-
riskt till baka minst till år 100 efter Christus, ordet Lapp förekommer
först 1100 år senare, om äfven bägge namnen i folkens mun äro äldre
(se ofvan sid. 1).

En annan sak, som vid dessa sägner bör tagas i betraktande, är

den så ofta antydda troll-folkets förläggning norr ut och med namn
som tillhöra en sen tid. H.-C:s nämner (sidd. 18, 21 o. 22) bland
annat följande, som häntyder här på, nämligen: från Skåne vild-lappar
och lapplands-käringar; från Värend vild- och nord-lappar, upplännin-
gar, nord-baggar och nord-käringar, m. m. dyl.; från Tiveden nord-
boar, och särskilt att en man, som kastade sin knif åt nord-kåringen:
"horfvindan", fick igen denne då han kom till Norge; från Helsingland
upplänningar; från Jämtland och hela Norrland troll-lappar och lapp-
käringar.

Långt ifrån att här i se en stadigt för sig gående uppflyttning af
troll-land och troll-folk mot norr (H.-C, 11, sid. 23), i likhet med det
sätt på hvilket vi finna Thule flyttas af geograferne, ser jag här i allt
igenom en från första början uttalad öfvertygelse, ja ett klart medve-
tande, att trollens land och folk funnos norr ut — för så vidt der med
menades Lappland och Lapparne — att de icke funnos vid och ibland
det sägnen förtäljande folket. Detta är konseqvent genomfördt från
Sveriges sydligaste del ända till och med Helsingland; att det äfven
måste gälla öfriga Norrland faller af sig sjelft, då Lapparne der voro
närmaste grannar. Men just det förhållandet att närmaste grannen icke
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kunde undgå att vid ordet fästa ett bestämdt folk-begrepp, i förening
der med att samma föreställning och samma benämning genomgår alla
landskapen söder ut, gör det sannolikt, att man öfver allt, så som i
Norrland, förlade troll-folket norr om sig, således icke bland sig. Lagdt
till den kända tiden för fixerandet af ordet Lapp i skriftspråket, torde
det anförda tydligen visa, att alla dessa Lapp-benämningar ha ett vida
senare ursprung än att de kunna anses ursprungligen eller tidigt hafva
varit använda på de ur-invånare Götarne mötte, och att man kände
Lapp-folkets nordliga bostad då namnen gåfvos.

I dessa delar af sägnerna har man således icke blott icke några
bevis der på att ur-folket voro Lappar, utan de inne bära tvärt om
bevis mot detta antagande, ehuru ett sådant låg nära till hands, då
vissa andra punkter i sägnerna visa dit åt.

Gör man sig dess utom slutligen den frågan, huru Lapparne skulle
hafva kommit till södra och mellersta Sverige, och huru vida det vi
känna om dessa landsträckors för-historiska befolkning skulle kunna
stödja tron på deras närvaro i dessa trakter, såsom vid Götars och
Svears invandring der herrskande befolkning, möta vi vid hvarje steg
af utredningen idel otroligheter. Man kan väl knapt tänka' sig att de
invandrat södra vägen, på den tid då Skåne och Tyskland (genom Dan-
mark?) voro ett samman hängande land. Ty utom det, att i sist nämda
två land Lapparne hvarken genom tradition eller fornfynd äro påvi-
sade, ligger tiden för detta samband så långt till baka, att, om Lap-
parne funnits i norden från den tiden ända till Götarnes invandring,
de då, till följe af den perfektibilitet, hvar af de såsom menniskor äro

oeh visat sig mäktige, samt genom beröring med gånggrifts-byggarne
och bronz-kulturen, ovilkorligen skulle under inflytande af södra lan-
dets mildare klimat hafva nått en vida högre kultur än de nu inne-
hafva och någon sin innehaft.

öster ifrån måste de hafva kommit: det visa deras språk, deras
egen tradition och deras historia i öfrigt. Då erbjödo sig tre vägar:
öfver Gotland, öfver Åland, kring Bottenviken. De två först nämda
äro, som bekant, gamla stråk-vägar för Götar och Svear, de kunde hafva
begagnats förut af Lapparne. Till en början är det dock aldrig bevi-
sadt att Lappar funnits vid den syd-östra delen af Östersjön, och tillä
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det skett kan man med allt skäl betvifla att der ifrån detta folk på
den södra af i fråga varande sjövägar invandrat till Sverige.

Vidare häntyder bristen på lapsk benämning för haf (se ofvan
sid. 292) der på, att de icke vistats vid sådant innan de kommo i be-
röring med nordiska folk, och bristen på egna uttryck för nästan allt
som hör till segling och befarandet af större vatten gör temligen sä-

kert, att de först genom beröringen med de nordiska folken lärt sig
hit hörande idrotter*).

Med undantag af de vid Norges hafskuster bosatta Lapparne, som
länge gått i skola hos Norrmännen, och några få fors-karlar, som gått
i skola hos Finnar och Svenskar, äro Lapparne ytterst dålige sjömän,
som jag ett par gånger förut anmärkt. Åfven öfvade Fiskare-Lappar
på de stora insjöarna bäfva för den minsta flägt och hafva dåliga don.
Då så är förhållandet nu, kan jag icke antaga något bättre förhållande
fordom, och redan af detta skäl är en enskild Lapps resa öfver öppna
hafvet icke mycket trolig. Ånnu mindre trolig är en folk-vandring, en
emigration, på sådan väg (äfven om den samma, som troligast vore, den
tiden måst ske småningom, successive), helst då man icke kan tilltro
Lapparne förmågan att på deras då säkerligen ännu lägre kultur-stånd-
punkt förfärdiga de för sådan utflyttning erforderliga båtarna. Detta
argument gäller båda hafsvägarne, ehuru den öfver Åland i mindre
grad än den öfver Gotland eller direkt till fasta landet.

Men låt vara, att de genom någon seglats, lik den fabeln förtäljer om
ekorren, kommit öfver till Sverige. De borde då hafva lemnat något spår

*) För att icke betunga texten och hindra tankegången der i, har jag här i noten infört
några bevis för och tillägg till det ofvan antydda. Båten har ett enda lapskt namn:
vatnas; alla andra äro af främmande ursprung: garbes med 2, goalmas med 3 och njäljag
med 4 par åror, hackas m. fl. Vatnas synes hafva varit af enklaste beskaffenhet,
saknade spant, roddbänk, styre, till och med ös-kar; var icke beckad eller tjärad,
icke spikad, utan hop bundeno med vidjor och gjord af klyftor; således sådan han är be-
skrifven sid. 93 här ofvan. Åror funnos icke, utan blott sådana som höllos i handen,
"paddles"; på lapska heter en sådan mele, hvilken benämning nu mera brukas för den
breda styr-åran akter-ut i elf-båtarna (Stockfleth), och hvar af härledas verben melestet
och melastallet = sätta öfver vatten, helst å flotte = bårre eller pårre (Lex. Lapp.).
För ro finnes ordet sokket, hvilket dock till betydelsen mera närmar sig stöta, gunga.
För större båt eller fartyg finnes intet inhemskt ord; lika litet för mast, rå, för och
akter, skeppståg, m. m., som hör till seglande fartygs utredning. Segel heter börjas
eller pårjes, hvilket torde härledas af det forn-nord. bör, bor, byr = vind, förlig vind;
möjligen en häntydning på, att de don som först användes vid segling voro sådana, att
de endast kunde användas vid full medvind. Såsom namn på ankare anför Lex. Lapp.
aija eller aija-kedge, hvilket öfversättes med krabbsten: en något större sten som fästes
vid ena eller båda ändarna af fisk-nät, på det de icke må bort föras af strömmars eller
vindars kraft; det förekommer äfven i Solsonens frieri (se sid. 322, not 5). Båt-kölen
benämnes miälgas, men der med menas ursprungligen släd-med. Då nn dess ntom ord
saknas för en mängd till haf och större sjöar hörande nödvändiga begrepp, t. o. m. haf-
strand (Ahlqvist), torde vara klart att Lapparne icke varit sjöfarande i gamla tider.
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efter sig på kusterna, der de landstego; intet sådant finnes, mig veter-

ligen, från Bleking upp till Vesterbotten. De måste ha lemnat sådana
spår, ty det är väl naturligt att de länge uppehållit sig på öarna och ku-

sterna, innan de kommit in i landen — Skåne, Småland, etc. — der man
vill finna dem utbredda. Och sedan: hvilken omätlig tid skulle icke
erfordrats för denna utbredning från en eller flera naturligtvis små flockar
af invandrare, och huru är det möjligt, att de i ett land, som burit
gånggrift-byggare, Svear och Götar, under denna långa utbrednings
tid skulle kunnat qvarstå på en så låg kultur-ståndpunkt, som den de
ännu inneha? Att de icke voro samma folk som gånggrift-byggarne
är å daga lagdt. Men skulle de hafva kommit hit före eller efter dessa?
I förra fallet — och det skulle de brachycephala kranierna väl bevisa,
om de vore lapska — måste de ha blifvit kufvade af gånggrift-folket,
som egde högre kultur; men då kunde de icke uppträda såsom särskildt
folk i dessas trakter vid Götarnes invandring. I senare fallet skulle
de icke kunnat eröfra landet, ja knapt kunnat ega bestånd jemte gång-
grift-byggarne, hvilket de åtminstone skolat göra, om de funnits i hela
det land, Götar och Svear intogo. Och sedan hela bronz-kulturen: äf-
ven den ligger före Götarne, var må hända celtisk; skulle nu också
Lapparne hafva kunnat motstå inverkan af denna, bestå såsom folk och
herrskande stam bredvid denna? Man må icke såsom invändning här
imot anföra, att Lapparne nu och under lång tid, fast under kamp, egt
bestånd i Norrland, jemte götiskt-svensk befolkning; ty dels äro för-
hållandena nu olika mot för 2000 år sedan, humaniteten gör sig mera
gällande, om än icke tillräckligt; dels voro Skånes och Vestergötlands
slätter, t. o. m. Värend, vida mera lockande för Götarne än Kölens
fjäll-trakter, på och vid hvilka endast Lappen kan lefva: här uti hans
säkerhet fordom som nu.

Äter står då vägen kring Bottnen. Lapparnes sago-qväden säga att
de kommit från öster. "I ett af dessa heter det äfven om renen: ifrån
öster har han kommit, öster ut vill han fara" (Läsn. f. folket, xvi, sid.
147). Det är ock den enda naturliga. Såsom jägare höllo de sig helst
på land, synnerligen då detta (som det inre Finland och nord-vestra
Ryssland) var rikt på villebråd; såsom fiskare hade de rika närings-
källor i dessa lands floder och sjöar; såsom nomader, om de voro det
vid sin första invandring, hade de der ängar och stora skogar, lämpliga
för renbete. Deras språk lär tydligt, att de länge varit i beröring med
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Finnarne, deras historia, att de af dem varit tryckta. Detta synes otvif-
velaktigt och der före ha vi dem, der de nu äro och länge varit.

Men äfven om de invandrat vägen norr om Bottnen, kan man då
icke tänka sig att de från sitt första hem i norr kunnat vandra ned till
mellersta och sydligare delarna af Skandinavien? Jag tvinar högligen,
och blott frågar: huru skulle de hafva kunnat göra den långa färden
kring Bottnen till Skåne, vare sig genom vandring eller utbredning,
då de voro endast jägare och fiskare, och då de saknade renen, som,
efter allt man kunnat erfara, på halfva vägen icke funnits? Och om
de det kunnat, är det underbart, att de vid denna dubbla vandring:
mot söder frivilligt, mot norr tvunget, icke lemnat ringaste spår efter
sig i fornlemningar, saga eller historia, i Vestmanland, Vermland, Da-
larne, Gestrikland eller Jämtland, hvilka landskaps kultur är så relatift
ny, att Lapparne ovilkorligt måste hafva omtalats, om de der mötts, och
i hvilka, med undantag för Vermland, ingen sten-ålder funnits. (Se
Montelius, Antiq. Tidskr., 11, sidd. 174—5.) Om de i södern lärt känna
de fina slipade sten-redskap, som utmärka dess kultur, skulle väl några
spår der af finnas i norden, och de icke varit reducerade till så usla
sten-verktyg, som Mortensnäs-fynden visa. Om de drifvits mot nor-
den af Svenskarne, hvar före stannade de icke i deras granskap: Ge-
strikland, Dalarne, Vermland, hvilka ganska sent lågo öde, och der
de kunnat hafva godt och lugnt tillhåll, utan att behöfva vandra norr
om dem? — Och om de vandrat så långt i söder, utan att på vägen
stöta på bosatta Finnar eller andra folk och af dem hejdats, så mötes
slutligen detta antagande af gånggrift-folket med samma obändiga al-
ternatif, som nyss här ofvan uppställdes.

Men, säger man (Nilsson), de hafva icke funnits såsom ett herr-
skande folk, då Götar och Svear kommo, utan blott i mindre flockar,
spridda öfver vida sträckor. Det är en nödfalls undflygt. Sägnerna
om det med Lapparne identifierade småfolket, dvärgarne eller hvad de
än kallas, äro så allmänna och utbredda, att man med Hyltén-Cavallius
sanningsenligt kan säga: "i många af våra landskap förekommer knap
past en bergås eller en skogsbacke, hvar om icke sägnen förtäljer, att

han en gång varit bebodd af detta främmande slägte".
Så förhåller det sig verkligen. Men detta visar ock att i dessa

sägner — då de äro ethniska — det icke kan vara fråga om Lapparne.
De skildra gammal bygd, de häntyda på ett ganska tätt boende och
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temligen odladt folk, som hade boskap och säd, som kunde smida och
slöjda, om det ock i mångt och mycket egde karaktären af vildar i
jemförelse med invandrarne, åtminstone i desses egen tanka.

Det åter står nu att tala om de ord, i hvilka stafvelserna Lapp
och Finne ingå, och på hvilka man lagt en efter min tanke alldeles
oförtjent vigt. Vid äfven det ytligaste betraktande af dem finner man
genast att de äro i allmänhet få och endast lokal-namn. I svenska
språket har icke bevisligen något enda lapskt ord ingått, hvilket bordt
vara händelsen, icke blott med ett utan med många, om någor städes
i landet Lappar funnits talrika i beröring med invandrarne. Desses
språk var då hvarken så fast eller utbildadt som nu, och inympning
var då vida lättare än nu. Likväl hör man nu mera Svenskarne i Lapp-
markerna jemt bruka talrika lapska ord, t. ex. vaja, herk, sarv, pilka,
såbb, mårka, o. s. v., utan tal! nu då svenskan är vida mera stadgad
och gör allt djupare intrång på lapskan.

Jag vet väl att skarpsinnige språk-forskare (t. ex. Rask) härleda
flera ortnamn ganska långt söder ut (Hven, Skåne, Samsö, m. fl.) från
lapska ord, och möjligen skall man i språket sjelft, icke blott i namn,
finna andra från sådan rot härledbara ord. Men vi skola komma i hog,
att finska och lapska språken äro i grund och botten de samma, och
dessa ortnamn kunna derför lika väl härstamma från finskan. Det är
icke alls omöjligt, att det före Svear och Götar å Sveriges fastland be-
fintliga folket varit någon finsk stam. Ord-likheten stämplar det icke
till Lappar, utan att andra bevis komma der till.

Jag vill der näst göra den anmärkningen, att knapt något svårare
finnes, än att med full filologisk säkerhet gifva härledning för namn;

"there is abundant room for the exercise of imagination in the deri-
vation of names", säger Hooker. Synnerligen är det förhållandet då

frågan gäller lokalnamn; sådana uppstå ibland af den renaste tillfällig-
het, hvilken ingen skulle kunna ana, och är någon i ordet ingående
del af tve- eller fler-tydig mening, blir den i okunnighet försökta de-
rivationen lätt en osanning. Jag påminner om hvad Elias Fries i så-
dant hänseende, fast om annat ämne, sagt (i Bot. Utflygter, I, sid. 129)
om Ålandsrot, Kalmarerot och Hven. Ganska utbredda äro namn som
börja med Helsing; men hvem kan tro att Helsingland, Helsingfors,
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Helsingborg och Helsingör hafva samma härledning till de två första
stafvelserna, eller hafva namnen af Thorer helsing, den uppgifna roten

till det första namnet. Nu mera torde väl ingen heller vilja anföra
Cimbrishamn såsom bevis för Cimbrernes närvaro i Skåne, sedan man
funnit de två första stafvelserna vara förvridning från Surnar, Svimr
eller Symmer, och att stället i diplomer heter Simbros. — Ja, t. o. m.
om man der och hvar skulle kunna finna rätt på ett ord af verkligt
lapskt ursprung, kan man än dock icke vara fullt säker att Lappar
funnits på stället; der före att Qvikkjokk finnes på Djurgården, skulle
det vara lika falskt att härleda dess bebyggande och namn-gifning från
Lappar, som att sluta att en fransk koloni vid Brunnsviken grundat
Bellevue eller en italiensk anlagt Montebello vid Vaxholm.

Jag öfver går nu till granskningen af namnen i fråga. Hvad då

först beträffar ordet Fin eller Finne i namns samman sättning, är det
ursprungligen utan tvifvel nordiskt, hvar ifrån det än må vara härledt,
och har såsom sådant sannolikt någon gång i äldre tider ingått i lokal-
namn, utan ringaste antydning på folk-namnet. Men det är nu mera
sällsynt i folkspråket och vi ega der före icke rätt att ofta gifva staf-
velsen Finn denna härledning; dock torde han ligga till grund för Finn-
veden, Finnvid, Finnheden, hvilket ords betydelse: träskigt skog- eller
hed-land, ganska väl motsvarar verkliga förhållandet, då beskrifvaren
eller namn-gifvaren tillhört en odlad bygd. — Oftare, men icke der
före ofta, torde han väl ock kunna härledas från person-namnet Finn,
hvilket fordom icke var så alldeles ovanligt för nordiske män. I ort-

namn på -sta är första stafvelsen ofta person-namn, Finsta kan äfven
hafva samma härledning. — De fleste med Finn samman satta lokal-
namn härledas dock sannolikt från folk-namnet, och detta är ganska
naturligt, då det är troligt att Finnar från ui-minnes tid invandrat i
Sverige, och då man vet att sådane äfven i historisk tid flera gånger
både sjelfmant kommit hit som kolonister och blifvit hit förda på grund
af kunglig befallning; det beror då på tiden för namnets uppkomst,
om det skall kunna ega någon betydelse för nu före varande fråga
eller ej.

I allmänhet kan man uppställa hit hörande namn under två kate-
gorier. Den första, under hvilken jag hänför de på -hed, -holm, -hult,
-mark, -näs, -sjö, -skog, -spång, -ström, -vid eller -veden, ö, m. fl., om-
fattar sådana namn som icke inne bära bestämd antydan om någon der
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för sig gången kultur-åtgärd. Flera af dessa kunna hafva upp kommit
till följe af något som på det namngifha stället timat med en Finne,
äfven i relatift sen tid. Så berättar t. ex. Linder (Läsn. f. folket, xvi,
sid. 148) att byar i Vesterbotten bära namnen Finn-fors, F.-tråsk, eme-
dan en invandrad Finne råkat vara första åbon; Dalkarls-å, D.-lid,
emedan en Dalkarl der bott eller der haft något äfventyr, o. s. v. Dessa
ord kunna således bevisa upptagning och bosättning af Finnar, men de
behöfva icke nödvändigtvis göra det. Att de i Sverige någon sin be-
teckna Lappar, finnes icke ringaste anledning att tro; ty i svenskan
känner jag icke något enda exempel der på, att åt Lappar gifvits nam-
net Finne, liksom sådane icke från Sverige omtalas i de forn-nordiska
sagorna.

Den andra kategorien, till hvilken höra namn på -arp eller -torp,
-bo, -by, -grufva, -gård, -ryd och -rödja, -sta eller -stad, -åker, samt,
efter hvad historien upplyser, äfven "finn-skogar" i Upland, Vestman-
land, Vermland och Dalarne, omfattar sådana namn, som tydligt utvisa
fast bostad, bergs- eller åker-bruk, och de kunna således icke på någon
antaglig grund härstamma från Lappar, utan från verkliga Finnar.

Hvad åter vidkommer de namn, hvar uti stafvelsen Lapp ingår,
är med dem förhållandet vida mera inveckladt, ty vi hafva detta ord i
både finska och svenska ort-namn, samt i tre olika betydelser, nämli-
gen: det "yttersta", "trollskt" och såsom folk-namn.

Vi skola till en början se hur saken förhåller sig i Finland, hvarest
folk-namnet Lapp först uppkommit. Redan Lehrberg fäster uppmärk-
samheten der på, att ordet lapin, lappin i der med samman satta finska
ord har betydelsen af ytterst. Såsom exempel anför han Liapin-vesi,
de vatten som ytterst omgifva (Ålands-) skären; Lappo, en ö der bred-
vid; två socknar af samma namn i Finland, den ena ytterst på kusten
nära Raumo i Åbo län, den andra i närheten af Lapin-järvi, gräns-
sjön i Wasa län; man kan här till lägga Jjopp-fjård nära Kristinestad,
Lappom vid Lovisa, två Lapp-vik, hvar af en vid Ekenäs, en vid Hel-
singfors, Lapp-ören i Qvarken midt imellan Wasa och Umeå. — Samma
ord med samma betydelse anför L. från estniska språket, hvar i Lappe-
gunda öfversättes med "provincia extrema" redan 1220, då lapp-tradi-
tioner bordt vara mera färska än nu, och, om sådana funnits, säkerli-
gen gifvit anledning till en annan tolkning af ordet. I estniskan finnas
ock orden leppima — aa&Siia, löppma eller löppetama = upphöra, sluta,
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lopp = slut. Dessa ord hafva sin motsvarighet i finska: lopetan ~ sluta,
lopen = slutligen, o. s. v. Äfven i lapskan finnas lika ord i ganska
stor mängd *), i svensk-lapskan stafvade med a, i norsk-lapskan med
oa, i stället för ö och o, hvilka vokaler i först nämda språk lära in
trängt, allt som ordens äldsta betydelse gått förlorad. — Här af torde
vara klart, att ordet inom de finska språken har en stor utbredning i
betydelsen slut, ända, det yttersta (jfr äfven sid. 2 här ofvan).

Men detta är icke nog. Warelius har (sid. 88, noten) visat,
att ordet äfven har betydelsen af glest befolkad aflägsen skogstrakt.
Så kallas en del af Tyrvää pastorat Loppi och Lopen-kulma-kunta,
emedan han är en från de kringbodda sjöarna i församlingens midt
aflägsen, sent befolkad skogstrakt, hvars innevånare af den öfriga be-
folkningen betraktas såsom råa och med ett visst förakt. Samma an-
ledning uppger W. ock till namnet på församlingen Loppi i sydliga
Tavastehus län. Möjligen, ja troligen är så förhållandet flerstädes.

Under sådana omständigheter är det ingen lätt sak att bland det
stora antalet hit hörande finska ort-namn afgöra hvilka kunna hafva
ena eller andra betydelsen, hvilken betydelse är den ursprungliga och
fram för allt: hvilka härledas ur folk-namnet. Då jag imellertid vågar
ingå på frågan, sker det med erkännande af sannolika misstag och med
önskan att någon språk- och land-kunnig Finne måtte taga saken i när-

mare skärskådande.
Från skilda håll i finska skrifter har jag upptecknat 51 ort-namn

med Lapp uti sig**). Må hända äro några räknade två gånger, några
svenska och finska de samma; det kan jag icke reda, men det gör ock
föga till saken, ty säkert finnas ännu flera än jag sett, hvilka åter af-
runda talet.

Om nu dessa namn härleddes från folkets, skulle man naturligen
vänta att finna dem tätast mot norr. Men så är det ej; de flesta finnas
söder ut, några på Äland, 4 nära eller vid finska viken, blott 2 har jag
funnit norr om 64° n. 1. Detta är redan anmärkning värdt. —Då man
finner dessa namn såj>fta^ inom j|ödra och mellersta Finland skulle man
möjligen vara benägen tro att Lapp-folket — förutsatt att det föranledt

*) Exempelvis vill jag från Stockfleths ordbok införa: loap, loappa, slut; loapatet, loapat-
äbme, afslutning; loapatatte, loapatägje, slutlig; loapamättos, ändlös; flera finnas.

**) De äro följande: Lapin förenadt med joki i 4, järvi 4, kängas 1, lahti 6, liesi 2, Unna 3,
niemi 1, niittu 1, paasi 1, pitäjås 1, ranta 1, salmi 2, salp 1 och vesi 3; der till höra:
2 Lappi, 3 Lappo, 1 Lappom, 1 Lappoa och 2 Loppi, samt de svenska: 1 Lapp-böle,
-fjärd 3, -träsk 4, -vik 2, -ö 1 och -ören 1. Några äro-utsatta på kartan.
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namnen — bott mycket tätt i dessa trakter; det är just hvad Porthan
och hans efterföljare trott. Efter detta sätt att sluta, skulle folket icke
bott i de nordligaste, ty der fins icke namnet, så vidt jag vet. — Det
torde dock vara en allmän erfarenhet, att der ett folk finnes talrikt,
brukar man icke, taga dess namn till ställens betecknande; vi hafva
mycket få sådana namn i Sveriges norra orter hemtade från Lappar.
jTvärt om måste ett sådant uppkallande efter ett folk beteckna något
särskildt, eget undantags förhållande och namnens utbredning blifva
gles, sparsam. Så är händelsen med våra Ryss-uddar, -vikar och -hol-
mar, våra Dana-bäckar, våra Danmarks-kyrkor o. dyl. Redan der för
synes Lapp-ursprunget till dessa namn föga antagligt.

Men i denna de i fråga varande namnens talrikhet ligger något
mera, nämligen: en häntydning der på, att prefixet inne bär något all-
mänt utbredt, något af särdeles vanlig betydelse, något adjektivt, men
tillika något lokalt utmärkande. Ett sådant ha vi ock i yttre, ytterst,
det svenska ytter, hvilket vi öfver allt i vårt land finna fram för bo,
by, fors, gård, näs, sjö, sund, ö, i Yttringe, i Utö, m. m. m. Så finnes
eller kan åtminstone finnas samma mening i Lapin med tillägget fors
(joki), mo (kängas), sjö (järvi), strand (ranta), sund (salmi), udde, näs

-(niemi), vatten (vesi), vik (lahti), äfja (liesi), ö (salo och saari); dit
kunna äfven höra Lappi, Lappo, Lappoan, Lappom och Loppi, om
hvilka redan till en del är taladt; dit ock de svenska på fjärd, träsk,
vik, ö och ören. Käkna vi nu samman namnen af dessa slag, utgöra
de 46 af de 51. Af de öfriga fem torde de tre Lapin-linna (slott)
kunna ute slutas, såsom bevis för Lappars dervaro, oaktadt de fått nam-
nen af folket, ty slott hafva Lapparne aldrig haft, och der med torde
i alla tre fallen menas, hvad jag i ett sett uppgifvet: stora erratiska
block, enligt folk-tron spår af Lapparnes trolldom. Lapin-niittu (äng)
och Lapin-pitäjäs (socken) tyda icke heller på lapska förhållanden.

! Med en sådan statistik för ögonen och med tanken på hvad nyss

■ ofvan blifvit anfördt, måste det förefalla högst sannolikt, att de flesta
finska med lapin samman satta orden icke hafva något samband med
folket Lapp. Här imot skulle dock kunna göras ett par anmärkningar.

Man skulle kanske vilja invända, att om icke ordet betydt folket
Lapp, hade icke Svenskarne på Åland och i Finland, vid sin namn-
gifning af ställen, antagit den stafvelsen oförändrad, under det de öfver-
satt den följande. Men när man gifver eller adopterar namn, gör man
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det långt ifrån alltid filologiskt. Det är naturligt att Finnarne på Ålands^
öarne, hvilka af. dem^under namnet Ahvenanmaa (aborr-landet), inne-
hades ända till 1100-talet, skulle kalla der belägna ställen de "yttersta",
då de verkligen voro de yttersta på vestra sidan af finska landet.
Sådana namn fingo stå qvar, äfven sedan de blefvo oriktiga, liksom vi
ännu i Stockholm hafva en "Yttersta tvärgatan", ehuru hon nu mera
icke är ytterst. När Svenskarne nu- invandrade på eller togo Älands-
öarna, är det icke sannolikt att de till en början synnerligt adopterade
namn; sitt första behof fyllde de säkert ur eget språk — och Åland
är fullt af svenska namn. Efter en tid, allt som befolkningen växte

och språk-kännedomen der jemte, började de begagna de finska som
funnos; af dem tillvredo de en del och öfversatte andra. I orden med
Lapp i början lemnade man den första stafvelsen oförändrad, kanske
der före att han, om ock i annan betydelse, fanns i språket, må hända
var redan då folk-namnet Lapp i folkets mun, fastän det först senare
kom in i skrift-språket, kanske äro öfversättningarna mycket senare:
der om vet man intet. Så gick det väl öck till i Finland. Det är der
än mera sannolikt att dessa öfversättningar tillhöra en ganska sen tid,
ty i allmänhet torde de der antecknade hit hörande namnen icke vara
gamla; Styffe har från medeltiden (år 1415) blott ett enda: Lappa-vesi
socken i Wiborgs län.

Detta ställe har ett visst interesse för nu före varande fråga, emedan
der ligger Willmanstrand, hvilket af ålder hette Lapeen-ranta, 1547 i
Wiborgs stads privilegier kallas Lappstrand, och först sedermera (när?)
benämts Wild-mans-strand, ett slags poetisk omskrifning af det äldre
Lappstrand och det ännu äldre Lapin-ranta. Man skulle vara böjd
att här i se ett bevis för Lapin = Lapp, och, då "ranta'* tydligen är det
svenska strand, vilja härleda namnet från en sen tid, då Lapparne fått
detta sitt namn bestämdt, och således i korthet här i hafva ett bevis,
att Lappar ända in i 16:de århundradet voro qvar derstädes. Detta
vore en vigtig invändning. Men till en början finnas 3 Lapin-vesi i
Finland, hvar af det på Åland redan är nämdt; detta gör saken ganska
misstänkt. Vidare är ordet ranta, som betyder sjö- eller haf-strand, ett

så länge i finskan ingånget ltn-ord, att Ahlqvist (sid. 145 följ), på
grund der af och då Finnarne sakna annan benämning för det der med
utmärkta begrepp, anser dem icke hafva vistats vid sjö eller haf förr
än de kommo i beröring med det folk, från hvilket de fingo ordet ranta.
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På hela sin väg från Altai till Onega, Ladoga och Östersjön hade de
icke träffat någon betydligare sjö, der uppstod först behofvet af en
benämning; men der vanns ock en sådan strax ut ifrån, och således
kommo de der genast i beröring med folk, som brukade ordet strand.
Må hända hade de ock på vägen varit i beröring med längre mot haf-
vet sig sträckande folk, som talade gotiskt (nordiskt) tungomål och fått
ordet på vägen. Namnet Lapin-ranta kan således vara mycket gam-
malt, och är lika god finsk benämning som t. ex. konunga-krona är
svensk, öfversättningen Willmanstrand är först tillkommen ien senare
tid, då man börjat taga för vana att låta Lapin betyda Lapp, eller då den
nu gällande föreställningen om Lapparnes utbredningredan blifvit folktro.

Men den allmänt utbredda traditionen, kan man säga, som, anförd
af alla finske författare i ämnet, stämplat Lapparnes historiska och för-
historiska närvaro i Finland till en tros-artikel? Jag har redan här of-
van fästat uppmärksamheten der på, att dessa traditioner icke kunna
hafva någon synnerlig vigt, då de stöda sig just på de fornlemningar
och de namn, hvilkas tvifvelaktiga halt jag nu utförligt fram hållit,
jemte det jag påpekat huru detaljerade traditioner tillverkas. Jag vill
här exempelvis påminna om traditionerne rörande en del katolska reli-
kers helighet, aposteln Petri episkopat och död i Rom, o. dyl. Tra-
ditionen bör dock, så vida deri icke ligger någon orimlighet, alltid med
aktning mottagas; han är ett gif akt, som innebär att möjligen en san-
ning är att söka bak om honom. Men för att han skall vara historiskt
bevisande måste allt som rör frågan samstämma och helst andra bestyr-
kande bevis komma der till *). Intet dera är händelsen med nu i fråga
varande traditioner och derföre måste de tills vidare uppföras med ett ?

Så gör jag med hela saken; jag kan icke bestämdt förneka att

Lapparne temligen länge funnits i södra Finlands inre delar, ty det
är hvarken omöjligt eller otroligt; det är icke heller otänkbart att de
ströfvat genom hela Finland, ända till Östersjön; hvad jag med denna
långa framställning velat å daga lägga är blott: att ännu icke giltiga
bevis blifvit för påståendet anförda. Det vore, jag upprepar det, i hög
grad vigtigt för frågans lösning om man på ort och ställe företoge
undersökningar från plats till plats; eödast så kan hon till freds stäl-
lande lösas.

') Om våra traditioner se H. Hildebrand, Sv. folket under hednatiden, 2 uppl. sid. 6 följ
och för exempel: noten 1, sid. 8.
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Der vid torde äfven vara skäl taga i betraktande huru vida icke
namnen med Lapp i Finland någon gång äro förvridningar af svenska
eller forn-nordiska ord, då de naturligtvis hafva föga vites-ord. Jag
föranledes här till af förhållandet med ett namn, om hvilket jag hän-
delsevis tagit kännedom, nämligen Kandalax. Det är det finska Kanta-
lahti, hvars sista stafvelser blifvit för-svenskade till lax, som regelbun-
det är händelsen i hela Finland. Detta ställe hette fordom Qandvik
(trollviken); gand uttala Finnarne kanta och vik heter lahti; Gandvik
ingår nu i geografien i .formen Kandalax, en till ändeisen för-svenskad
finsk öfversättning och förvridning af det uråldriga forn-nord. namnet.

Vi öfver gå nu till svenska sidan af Östersjön. Der kan åter blifva
fråga om dels samma ursprung för ort-namnen som i Finland, dels om
deras härledning från så väl det vanliga svenska substantivet lapp (i
jord-lapp, ängs-lapp, åkerdapp), som från folk-namnet, antingen i be-
tydelsen af folk eller såsom utmärkande trolldom.

Att det på Sveriges fastland i vidsträcktare mon haft den först
nämda, finska betydelsen är icke kändt, icke heller just synnerligen tro-
ligt; men otänkbart är det ej att i äldre tider invandrade Finnar kunnat
med detta namn utmärka de yttersta ställen de känt i en trakt, eller
deras anförvanter innehaft. — Utan tvifvel har det äfven använts i den
andra här ofvan antydda bemärkelsen, ehuru jag icke kan gifva något
>bestämdt exempel, såsom bevis för detta antagande. Om namn upp-
kommit på något af dessa två sätt, hafva de naturligtvis ingen bevis-
nings kraft med afseende på Lapparnes forna närvaro i de orter der
namnen förekomma.

Om anledningen till namnen hemtats från folket eller från ryktet
om dess trolldoms förmåga, kunna de tydligen icke vara äldre än från
omkring 1200-talets början. Men kunde då ännu i södra och mellersta
Sverige qvarlefvor af detta folk finnas och vara så igen känneliga, att
de gåfvo anledning till fästandet af deras namn vid de ställen de be-
bodde? Eller kände ens det folk, som skulle hafva gifvit upphof till
folk-föreställningen, dessa Lappar tillräckligt från deras hem, för att
inse och stämpla identiteten mellan, dem och ur-folket? Jag tvinar
här på och säkerligen de fleste med mig. Sjelfva de vidunderligheter
och den trolldoms kraft, som tilläggas dem, röja att de ännu voro på



398 DEN SANNOLIKA VÅGEN

afstånd, och detta bevisas ytter mera af hvad jag ofvan (sid. 385) an-
fört der om att de öfver allt i folk-föreställningen förläggas mot norr.
Att der imot Lapp och trollare, Lapperi och trolldom varit synonyma
i Sverige, liksom i Finland*), det är lätt begripligt, på grund af de
första föreställningarne om detta folk, då det kom till Svenskens kun-
skap; att hemvistet för en person, som misstänktes eller sakfäldes för
trolldom, såsom öknamn först fick och sedan genom häfd behöll namn
af Trollebo, Lappebol, m. fl., det är hvarken underligt eller otroligt.
Men det kan icke bevisa något om ur-folkets stam.

Slutligen må här tilläggas, dels att smäde-namnet Lappoklot för
befolkningen i vestliga delen afPetersburgska gouvernementet och flera
der boende familjers namn af Lapjalainen, vid hvilket Sjögren m. fl.
fäster sig, icke bevisar Lapparnes dervaro, ty Varelius upplyser (sid.
100), enligt Tikkanen, att folk ofta fick namnet Lapalai,nen såsom Lapp-
marks-farare, och att sådant ännu eger rum i denna nejd; dels att namn
med Lap (t. ex. Lapan, Lapinen och Laponen) likaledes förekomma i
Ost-Preussen, äfven der med betydelsen ytterst. f.y}

i y\y-Ky'
xJc • På grund af det nu kanske allt för vidlyftigt anförda, kan jag icke

erkänna sannolikheten eller ens möjligheten deraf, att det i våra sagor
och sägner omtalade ur-folket i södra och mellersta Sverige varit Lappar;
inga fornlemningar tyda der på, ty säkra märken af stenålderns der-
varo träffas icke ofvan Göta lands norra gräns, mer än i Vermland**);
inga historiska vitnesbörd styrka det. De hafva — det visar allt — norr
om Bottnen vandrat in i landets nordligaste delar på en tid då de ännu

endast nyttjade ben- och sten-redskap (se Mortensnäs-fynden), sannolikt
mest blott de förra, ty lämplig sten var i dessa land sällsynt, man hade
blott qvarts och skiffer, hvar före man icke heller lärt sig väl arbeta
sten-redskap. De hafva, som husdjur, dit med fört hunden, och möjli-
gen, ja troligen äfven renen. Der ifrån ha de vida senare, sannolikt
först då de lärt känna metallers bruk, ströfvat ned till landet kring
61° nordl. lat.; vid denna polhöjd finnas de i de första historiska och
sago-berättelserna; der ha de fått sin största utbredning möjligen efter
diger-döden; der äro de sedan dess, allt efter olika lokala och admini-

*) Se Porthan, Vitt., Hist. o. Ant. Akad:s Handl., IV, sid. 46.
*) O. Montelius i Framtiden, 1870, sid. 425.
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strativa förhållanden, dels ökade, oaktadt absorbtion i den öfriga folk-
massan, dels minskade, utgångna eller undan trängda, så väl mot nor-
den som in mot fjällen. I Finland synas de vid denna tid hafva gått
något mindre sydligt ned, ehuru in åt ryskt-finska området spridda
flockar funnits vidt kring ströfvande ända till Onega; der har ock det
starkaste trycket egt rum, vida hårdare än i Sverige, och äfven börjat
tidigare. Till dessa nejder hafva de troligen kommit från Altai-trakten,
som Castrén menar: "från öster hafva vi kommit", säga Lapparne sjelfve.
Men om de drifvits der ifrån före Finnarne och af dem, såsom Castrén
vill, eller om de först senare träffats afFinnarne, det må lemnas osagdt;
samma folkstam tillhöra bägge folken icke, det visa kroppsbygnad och
psykiska egenskaper tydligt för alla, som icke hängt upp sig i filolo-
giska trollnät. Men språken äro nära beslägtade, de höra båda till den
ugriska eller altai-stammen och det, jemte mycket annat, bevisar att

folken: varit i nära beröring. Man kan då tänka sig två möjligheter.
Den' ena att folken träffats någon städes i granskapet af nu varande
hem och att den starkare grannen, Finnen, trängande den svagare
Lappen, äfven påtryckt honom sitt språk, liksom en del af sina tänke-
sätt och religiösa föreställningar. Den andra och troligare, att båda,
jemte flera andra folk (Ungrare och Turkar t. ex.), tillhört ett större,
östligt, länge samman hängande välde i Altai-trakten; att de från
detta gamla sammanhang ha sina gemensamheter; att Lapparne först
vandrat eller drifvits ut, tagit vägen mot nord-vest, då de sannolikt,
till följe af sitt ursprungliga nomad-lif, från början bott nordligare
än Finnarne. Man kan då tänka sig att de vandrat långs Irtisch-
flodens sydliga rötter till höjden af Tobolsk eller nordligare mot Ob;
att de der efter spridt sig mellan Tavda-, Konda- och Sosva-flodernas
källor (58°—63° n. L); att de vidare stigit öfver Ural genom något
eller flera af dess rymliga, blott 13—1500 fot höga pass; att de så
kommit in i den stora på floder, sjöar och kärr rika barrträds-regionen
kring Petschoras och Dvinas rötter, norr om Uvalli-åsen (de gamles
möns Alaunus), hvilken, skiljande de nyss nämd,a flodernas källor från
Volgas och Urals och slingrande i serier af afbrutna kullar, går fram
kring 61° n. 1. i öster, sänker sig till 58° i vester, der han kulminerar
vid Valdai (på 51° o. long.) och skickar grenar mot norr, hvilka genom
Maanselkä (och Suolaselkä) öfver gå i Kölarne (Kölen). Oaktadt han
mer än dels blott är 5—600 fot hög synes denna ås utgöra en särdeles



400 I SKANDINAVIEN.

vigtig gräns-linea i kultur-hänseende: norr om finnes en nordisk natur;
der saknas alm, bok, ek och hassel; frukt-, bi- och humle-kultur kunna
der icke drifvas; hjorten och andra sydländska djur gå icke der öfver; in-
gen af dessa saker hade Lapparne på en sådan väg från Altai träffat och
der före saknar äfven deras språk namn på dem alla. — Man kan nu
vidare tänka sig, att de inom detta område, på och norr om Uvalli-
åsen, mellan Dvina åt nord-ost, Kubinskoe-, Bielo- och Onega-sjöarne
åt syd-vest, ströko fram i nord-vestlig riktning, in åt nord-ostliga Fin-
land, rätt på det breda näset mellan Kandalax och Torneå, hvar vid
de utbredt sig öfver skandinaviska halfön och i Finland, till den ut-

sträckning jag förut sökt å daga lägga. Så hade de upphunnit det nya
hemland, der historien först vet något att säga om dem.

Under denna vandring, som väl icke tog ringa tid, kan hos Lap-
parne hafva utvecklat sig det från Finnarnes afvikande och egendom-
liga i deras seder och föreställningar samt deras språk hafva stadgat
sina egenheter; under denna tid hafva de må hända ock varit i sin
första beröring med de folk, de sedan åter träffade i Norden, och der
ifrån kunna de hafva sina främmande kultur-ord af högsta åldern. —

Längre fram, då de finska stammarne äfven utvandrat från sina ur-hem,
träffades folken åter. Finnarne hafva sannolikt vandrat samma väg
som föregångarne och möjligen utöfvat sitt största tryck på dem, först
då de, grundande kolonien vid Dvina (Bjarmaland), som en kil trängde
mot Hvita hafvet och bröto Lapparnes samband med hemlandet; sedan
då de från Finlands södra och vestra kust, med de stora vattendragen
trängde in på de undan vikande skarorna. Då skedde sannolikt den
nya in-ympningen på Lapparne af finsk kultur och finskt språk, hvilken
man spårar i många för båda folken gemensamma, men jemförelsevis
moderna, drag och idéer.

På sådant sätt synes mig förhållandet lättast och fullständigast
kunna förklaras. Längre än till denna hypothes har jag icke kommit.

Men huru länge hafva Lapparne vistats i Norden? När kommo
de hit? Ingen historia, ingen tradition talar der om. Ett par fakta
antyda dock, att de varit här ganska länge.

Vid en granskning af Lapparnes ord-förråd visar det sig att åt-
minstone 18 substantiv finnas för utmärkande af berg, 20 af is (med 26
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verb), 11 af köld, 41 af snö och dess samman sättningar. Då detta
ställes samman med den totala frånvaron af egna ord för sydländska
begrepp och de relativt få, de ega för antydningar på en mildare natur,
så torde den stora rikedomen i först nämda hänseende icke blott styrka
den åsigt, jag nyss uttalat om deras nordliga väg till sitt nu varande
hem, utan ock göra sannolikt, att de länge vistats i ett klimat som
motsvarar det lapländska.

Der till kommer ett annat faktum, vid hvilket jag först vid 1871
års besök i Lappland närmare fastade mig.

Redan Helander omtalar (sid. 102) från Tornio Lappmark, att öf-
verst på spetsen af ett af Kaik-bergen (?) har legat ett nu mera (1772)
ruttnadt stort furuträd, ehuru på hela "kanten" ingen buske, än mindre
något träd finnes; vatten och träsk på detta fjäll äro hela sommaren
tillfrusna. — Fjellner omtalade att han i Tornio på Kola-fjället (på
gränsen mellan Sverige och Ryssland) samt bland Syllarne och Helags-
fjällen (Herjedalen) flerstädes sett stora "tjär-rötter" inbäddade i moss-
tufvor på ställen, der nu mera icke ens vide växer. — H. A. Widmark
har spårat samma förhållande från Lule Lappmark. — I Sorsele Lapp-
mark har jag af der träffade Lappar hört att de hade sig bekant, dels
att stora träd, ännu fast hängande vid rötterna, ligga i bäckar bland de
högsta fjällen, dels att stora tallrötter ibland på de kala fjällen finnas
under tufvor på sänka ställen. Det senare har ock Joh. Mörtzell hört
(bref). På min fråga, huru dessa träd kunnat komma dit, svarades
mig, icke utan ett visst förakt öfver min enfald, att de äro naturliga
lemningar efter syndafloden.

Det nu anförda är så till vida af interesse, att det häntyder på en
tid, då vegetationen haft en större utbredning i Lappmarken, gått vida
högre upp på fjällen än nu; men sin betydelse för Lapparnes historia
får det först genom hvad som ytterligare berättades mig, nämligen att

i nämda trakter, der Lapparne nu mera aldrig bo eller ens kunna bo,
i anseende till brist på bränsle, och der äfven renarne sakna bete, man
tillika funnit gamla kåta-platser öch kåta-eldstäder. Då jag förut (sid.
369) under-känt sådana lemningars bevisnings-kraft, bör jag här an-
märka, att de gällde sådana som förekomma under helt andra förhållan-
den, att då dylika träffas i lapska fjällen, de få en annan betydelse än

i de bebodda delarna af Finland, samt att fleré Lappars samstämmande
uppgifter och omdömen i en sak, de sjelfve sett och förstå, äro vida
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säkrare än icke sak-kunnige Finnars förmodanden och hörsagor, äfven
om de hall-stämplas af en Porthan.

Sådana fynd torde omotsägligt visa, att Lapparne funnits på dessa
fjäll (65°—67° n. 1.) redan innan den nu varande inskränkningen i ve-
getationen skett eller hunnit så långt. Att denna skett småningom och
fordrat en ganska rundlig tid, torde icke kunna betvinas; men huru
lång kan icke afgöras. Island lemnar ett bevis på en genom mcnnisko-
hand förstörd vegetation inom historisk tid, från medlet af 800-talet;
må hända är det nu i fråga varande tidmåttct icke heller så ofantligt,
som man, vid första tanken der på, skulle vilja antaga. Nog sträcker
det sig väl ett godt stycke bort om utgångs-punkten för vår tide-räk-
ning, kanske står Lapparnes hitkomst i samband med de stora folk-
hvälfningarna mellan 700—400 f. Christus, då Scytherne tumlade kring
i mellersta och östliga Ryssland; möjligen är det för dem Lapparnes
vestra förtrupp gått in på Skandinavien och från den tiden de kalla
sina fiender Tjudeh.

Fig. 75. Strand-parti vid Niommel-saska.
(Se sid. 21 här ofvan.)
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FJORTONDE KAPITLET.

Lapparne kring år 870; finn-färd och. -skatt. Norrmännens beröring med Lapparne
till 1500-talet; Svenskarnes dito; striden om herraväldet öfver Lapparne vid nord-
hafvet. Gränse-bestämmelser 1751, 1809 och 1826. Rysk ukas af 1852. — Birkar-
larne och deras välde. Lappskatten i Sverige. Christendoms-undervisning. Skol-
väsendet. — Folkets behandling under tiden. — Har folkets antal och välmåga till-

eller af-tagit?

Vi hafva i det föregående funnit ganska säkra historiska vitnesbörd
der om att Lapparne såsom folk redan vid år 100 efter Chr. innehade
sina nu varande hemvist, samt antiqvariskt geologiska bevis att de länge
funnits i dessa trakter, åtminstone såsom spridda. Men om deras till-
stånd då och en längre tid, flera århundraden fram åt, känna vi intet.
Först vid år 870 få vi af Hålogaländingen Ottar en skildring der af
(se ofvan sid. 352), hvilken, huru ytlig han än är, likväl låter oss un-
gefärligen ana huru Lapparne då lefde. Sin resa företog han i geo-
grafiskt ändamål, och är hon troligen en af de första Bjarmalands-fär-
derna, ty land och folk på vägen dit och der äro honom okända. Dessa
färder blefvo sedermera ganska vanliga; umgänget med Bjarmerne,
Permerne, de vid hvita hafvet bosatte Finnarne, började med handel,
men slutade vanligen med strid och plundring. Se skildringen i Heraud
och Boses eller Orvar Odds saga, eller om dessa äro allt för fantasti-
ska, se i Olof heliges saga (kap. 143) berättelsen om den Bjarmalands-
färd, hvilken Thorer hund företog år 1026 i sällskap med Karle och
Gunsten. *•v.

Vid sin resa fann Ottar landet öde, utom att Lappar voro glest
bosatte såsom fiskare, jägare och fogel-fångare långs kusten; de inne-
hade således icke kusten, såsom man af missförstånd ibland uppgifver
i moderna parti-skrifter. Han omtalar dock, att Lappar äfven funnos
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på de centrala fjällsträckningarna, gränsbergen mellan nu varande Sve-
rige och Norge; de måste på senare stället varit vida mera talrike och
ren-egare, ty från dem kom en stor del af skatten, om hvilken jag
strax har mer att säga.

Ett eget förhållande beskrifver han ock, det nämligen, att Norr-
männen på hans tid drefvo ren-skötsel och höllo lock-renar, ehuru de
på Hålogaland då och framdeles mest voro säl-jägare och fiskare. Med
anledning af det antal renar Ottar säger sig hafva och bruket af lock-
renar samt med afseende på beskaffenheten af den skatt en Lapp då
hade att betala, drager P. Laestadius (11, sidd. 473—4) den slutsats, att

renen vid den tiden höll på att tämjas och att ren-skötsel nyss var in-
förd, "högst hälft annat hundrade år före Ottars tid". Men jag kan
icke draga samma lärdom ur berättelsen. Ottar, säges det, var en bofast
förmögen man, men hans rikedom bestod i vilda djur, d. v. s. i tillfälle
till jagt på sådana, och der omtalas bland andra hvalar, vallrossar och
salar. Men "dessutom" hade han 600 renar och 6 lock-renar. För en
fiskande och jagande strand-bo är det ingen obetydlighet att ega 600
"tama, oköpta" renar, det vill väl säga i hjord aflade. Då fiskaren Ottar,
som bodde på stranden, egde 600 renar, kan man taga för gifvet att Lap-
parne, som bodde in åt landet och drefvo ren-skötsel som hufvudsak,
hade många flera. Redan bildandet af en hjord förutsätter lång tids
förut gången tämjning, synnerligen med ett så bångstyrigt djur som
renen, och dess utom se vi detta af de ordnade finn-färderna, hvar om
snart här nedan. Att lock-renar voro i bruk bevisar icke nyheten af
ren-fänge för tämjning, ty sådana begagnades allmänt 1672 (Tornseus,
Rehn, Graan) och afskaffades sannolikt icke ens då eller så länge så-
dant fångst-sätt för renen ännu lönade sig. Lock-ren brukades nämli-
gen icke uteslutande eller ens företrädesvis för att fånga vild-ren till
tämjning, ty det hade sig icke så lätt, utan dels för att döda de vilda
renar som sökte lock-ren-korna och dels för att genom dessas parning
med de vilda åstad komma starkare afvel. Men att de äfven särskilt
dresserats för att fånga vild-ren till tämjning, det synes antydas af
Ottars ord, att de voro ganska dyrbara hos Lapparne; eljest kan man
icke få någon mening der af. — Hvad angår skattens beskaffenhet och
storlek, häntyder den förra omisskänneligt der på, att det, åtminstone
till en del, var jagande och fiskande kust-boar, som betalade den samma,
icke uteslutande de in åt landet boende nomaderne; ty huru skulle en
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sådan sjelf göra skeppståg af vallross- och säl-hud? han måste då först
köpa sådana för sina skinn, och det hade varit en besynnerlig omväg.
Af fåtalet ren-skinn i de rikares skatt bevisas icke heller att de no-
madiserande Lapparne då för tiden hade få renar; ty de få ren-skinnen
bred vid talrikare dyrbara skinn ha sitt tillräckliga motiv der i, att ren-
skinnen då, liksom ända fram i Carl IX:s tid (se nedan), hade föga
värde mot mård, bäfver, zobel, ja t. o. m. ekorre och räf, då skatt-taga-
ren sjelf höll renar. Skatten kan dess utom icke anses ringa om man
tager i betraktande, att den af Ottar omtalade lemnades efter råd och
lägenhet och till enskilde, visserligen icke utan tvång, men icke i fix
krono-skatt, såsom den med hvilken L:s jemför honom. Så långt till
baka var han icke heller obetydlig i värde, fast detta ej nu kan på öret

upp skattas *). Om nu här till lägges hvad jag förut anfört till styr-
kandet af sannolikheten af renens uråldriga bruk hos Lappen, så kan
svårligen dess tämjande förläggas så sent i tiden som kring år 600.

Men vid språk-granskningen har jag (sid. 298) sagt, att Lappen
hemtat benämningen för mjölk och ost från nordiskt språk. Vid be-
traktandet der af att Norrmännen hade renar och af det nära för-
hållande, hvari de stodo med Lapparne redan vid den tiden och sä-

kert så lång tid förut som Norrmän funnits långs kusten, samt deraf
att Lapparne utan tvifvel funnits i norden före de andra skandinaviska
folken, och således först der kommit i närmare beröring med dem, är
det icke alls otänkbart att Lapparne först här i norden och just af
Norrmännen lärt mjölkens begagnande och ostens beredning. År det
sant, så ha vi der i ytterligare en antydan der på, att Lapparne gått
just den nordliga väg jag förut angifvit och icke på vägen varit i berö-
ring med nordiska folk, utan hela tiden skiljde från dem genom finska.

Då i tiden närmast efter Ottars lapp-skatten, "finnskattr", som
under "finnferd" uppbars, och der näst handeln med Lapparne, "finn-
kaup", äro de enda omständigheter, utom trolldomen (ftnn-för, d. v. s.
resa till L^apparne i afsigt att lära "fnnvitka" eller trolla på lapskt sätt),
hvilka föranleda beröringen med folket och dess omtalande i de forn-
nordiska sagorna, och då just denna skatt och handel i senare tider
vållade så väl striderna mellan Sverige och Norge—Danmark, som ock

*) Hvad Munch (Finnmarken, sid. 344) säger om skattens värde, m. m., är ett uppenbart
misstag, beroende på det falska antagandet, att der den tiden funnos 10,000 Lappar,
hvaraO,ooo skattade! Saken är allt för absurd, att der på spilla ord.
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de vigtigaste tilldragelserna i Lapparnes både yttre och inre lif under
den perioden, så måste skatt-historien och fmn-färderna litet noggran-
nare omtalas.

När denna skatts upptagning börjats, är okändt. A. W. Sillen'om-
talar (i Sv. handelns historia, I, sid. 60), efter Suhm, att första finn-
marks-färd säges hafva blifvit gjord af kung Ring i Norge i s:te år-
hundradet. Vid Ottars tid skedde sådan finn-färd regelbundet, och af
hans skildring vill det synas som brukade då, och sannolikt förut äf-
ven, skatten afgifvas fullkomligt godtyckligt och till enskilda personer.
Detta af Munch (Hist., I, sid. 611) påpekade förhållande gifver denne an-
ledning att sätta Ottars beskrifning till tiden något före 870, enär Hålo-
galand af Harald hårfagre fastades vid konungariket Norge år 867, der
igenom att han då tog i sin tjenst två de mäktigaste män i landet:
Brynjulf Bjargulfson på Tårge (nära nu varande Brönö, 65° 30' n. 1.)
och hans, son Bård. Brynjulfs fader säges förut länge hafva egt rätt

till lapp-skatten; här af, liksom af Ottars berättelse, synes att denna
s. k. rätt tillhört eller åtminstone kraftigast utöfvats af förnämligare
Hålöger. Nu fick Brynjulf denna skatt i förläning såsom konungens
ländesman i trakten, eller som det heter i Eigils-sagan: han fick finn-
farden och kungens syssla på fjällen samt handeln med Finnarne.
Skatten gjordes till regale. — Sannolikt utvandrade Ottar då, som
månge andre Hålöger.

Då Harald i slaget i Hafrs-fjord (år 872) krossade det sista mot-

ståndet mot envåldsmagten, sårades hans vän och kämpe Bård dödligt;
Bård lemnade då till sin vän, Thorulf Queldulfson, i arf sin hustru och
sina egodelar; bland dem var ock lapp-skatten. Med Haralds sam-
tycke gjordes testamentet och togs arfvet, konungens "syssla" deri in-
begripen, och Thorulf slog sig ned på Tårge. Följande vinter företog
han sin första lapp-färd, hvilken utförligt skildras i kap. 10 af Eigil
skallegrims saga. Han reste med 90 mäns följe, då lapp-fararne förut
blott brukat medtaga 30; ja, i Finnboge den starkes saga (kap. 12) om-
talas huru denne möter och dödar Alf Aptrkemba från Sandö, som en-
sam for "nord i Mörk ok heimta skatt". — Thorulf hade många han-
delsvaror med, höll strax möte med Lapparne, tog skatt af dem och
höll så köpstämma; allt aflopp i frid och vänskap, dock icke utan för-
skräckelse å Lapparnes sida för det stora följet: der före fick han väl
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ock en ovanligt stor skatt. — Vi se här skatt-hemtning och köpenskap
förenade.

Han kom öster om fjällen, således djupt in på nu varande svenska
området, förutsatt att han från Tårge drog nord-ost ut, efter Rånens
ellör Vefsens fjord. Der sporde han att "Kylfingar" kommit östan ifrån
och drogo fram dels för att handla med Lapparne, men dels ock för
att somlig städes råna. Han lät då någre Lappar utspeja Kylfingarnes
färd, satte efter dem, träffade på ett ställe och dräpte 30 män, på andra
15 till 20, så att han samman räknadt dödade kring 100 män och fick
en otrolig mängd gods. — Med Kylfingar menas Kolbjager från Gårda-
rike (Kylfmga land), och Munch (Hist., I, sid. 487, not 2) menar att de
voro afkomlingar af de gamle Ryssarne (goter), hvilka kan hända redan
genom blandning med Slaver talade något brutet: kylfdu til orÖanna.

Således hade redan på denna aflägsna tid det andra plågofolket börjat
angripa Lapparne.

På våren först, således efter en vinter-vistelse i Lappmarken, vände
han till baka. Den skatt han då medförde och må hända någon före-
gående, afskickade han med sin vän Thorgils gjallande till kungen,
hos hvilken hans afundsmän, Hårek och Rörek Hilderids söner sökt
göra Thorulf misstänkt för anslag mot kungen. Denne blidkades dock
för tillfället, då han jemte skatten fick i gåfva några bäfverskinn! Man
ser att sådana då redan voro dyrbara.

Imellertid drog Thorulf å nyo under nästa vinter upp till Finn-
marken, denna gång med 100 man, och handlade med Lapparne. Han
drog der efter långt öster ut, och då man der sporde hans resa, kommo
till honom någre Quäner, sägande sig vara sändebud från Quäner-kungen
Faravid, hvilken, då Karelare härjade i hans land, bad Thorulf komma
sig till hjelp, lofvande honom i byte lika mycket som kungen fick,
och åt hvarje af hans män lika med två af kungens. Hos Quänerne
var nämligen den lag att kungen skulle ha tredje delen af bytet och
der till alla bäfver-, sobel- och "askrake" (?)- skinn. Efter öfverlägg-
ning med folket beslöts att man skulle följa sändemännen. "Finnmar-
ken är ett vidsträckt land", säger sagan; "vesterut ligger hafvet, hvar
ifrån gå stora fjordar inåt landet, liksom norr och öster ut; men söder
ut är Norge. Landet är fullt af fjällbygder, dels i dalarne, dels vid
sjöarne, ty i Finnmarken finnas utomordentligt stora sjöar, och mellan
dem vida skogar, och från ena ändagii» till den andra genomskäres det
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af den höga fjälliga Kölen". Der omfattas i beskrifningen hela norra
landet ända bort till Hvita hafvet. — Thorulf och Faravid segrade och
togo stort byte, hvar på den förre vände hem till sitt.

Misstankarne mot Thorulf underblåstes imellertid af Hilderids-
sönerne, och kung Harald fråntog Thorulf sysslan och finn-färderne
samt gaf dem åt Hilderids-sönerne (kap. 14). — De drogo med 30 man
upp på fjällen under vintern; men Lapparne brydde sig icke om dem
och deras fåtaliga följe, och gåfvo ringa skatt med mycken ovilja.
Thorulf drog imellertid på sitt håll med 100 man öfver fjällen till
kung Faravid, inföll med denne i Karelen, plundrade och tog stort

byte. På våren vände han till baka och gick ut på storfiske (kapp.
15 och 16).

Man ser här af att skatten endast kunde indrifvas med en viss grad
af kraft, med någon skrämsel; samt att beröringen mellan folken: Norr-
män, Quäner, Karelare och Ryssar, då var ganska liflig till lands i dessa
nordliga trakter, om ock umgänget mest drefs med spjut och pil.
Kunde män draga någon slutsats af namnet Faravid, skulle den vara

att Quänerne hade svensk kung. Men sannolikt är detta namn öfver-
sättning från finskan, och benämningen kung är väl icke att taga så
noga. Någon visshet gifves ej, någon upplysning om Quänerne fås
här icke.

Huru den ytterligare misstänkte Thorulf slutligen förlorade kungens
förtroende och af honom dödades, hör icke hit. Hilderids söner döda-
des äfven snart efter, hvar på sysslan öfvergick till Eyvind Lam bes
slägt ända till Håreks på Tjotta tid (65° 50' n. 1., kring år 1030); den-
nes son fick efter honom sysslan, och på Sigurd jorsalafarares tid inne
hades hon af Sigurd Raneson. Så kan man följa denna tjensts inne-
hafvare efter hvar andra i en full serie från 850 till 1130, ehuru flere
på samma gång synas hafva haft olika delar der af, eller åtminstone
af lappskatten, som vi skola se, då vi genomgå hvad vi i de nordiska
sagorna kunna finna om Norrmän och Lappar i Finnmarken.

År 922 gjorde Harald hårfagres son, Erik blodyxa, ett tåg till
Bjarmaland, hvilket visar oss en ny sida af Norrmännens samband med
Lapparne. Han träffade nämligen under återfärden i en lapp-kåta i
Finnmarken en norsk qvinna, Gunhild, dotter af halogen Asur Tote;
hon var af fadren satt der, för att lära trolldom af två Lappar, de vi-
saste i Finnmörk (Haralds-sagan, kap. 34). Lapparne dödades och Erik



BERÖRING MED LAPPARNE. 409

gifte sig med Gunhild; hon var och förblef ett troll i all sin tid, fäst
hon bar det stolta namnet "konunga-modren".

Är 999 företog Olof Trygvason en färd för att kristna Hålogaland.
Han förstörde i Saltenfjorden (norr om 67° n. 1.) en stor trollman, Röd
starke, om hvilken berättas att "honom följde, så snart han det behöfde,
en stor mängd Lappar" (Olof T:s saga, kap. 85). Hade han Lappar i
sin sold? eller var han ett slags chef för trollmännen?

Vid samma färd gafs ländesmanna-rätt åt Hårek af Tjotta (kap. 84),
hvilken i tidens historia och långt fram åt spelade en stor role; att här
med var förenad lappskatten, ser man af Olof heliges saga (kapp. 110
och 111), och hade Hårek vid dennes tid haft denna förmån i 21 år,
"stundom ensam, stundom till sammans med andra". Är 1024 fick Äs-
mund Grankelson halfva sysslan i Hålogaland, den norra (kap. 132);
denne mördade sedan (omkring 1035) Hårek inför kung Magnus Hå-
kansson och fick så hela sysslan (Magnus godes saga, kap. 13). År
1020 hade dock Thorer hund på Bjarkö (69° n. 1.) blifvit ländesman
i norra delen af Hålogaland (Olof hel., kap. 111), och om denne be-
rättas att han vintrarne 1029 och 1030 haft lappfärd på fjällen, haft
köpenskap med Lapparne, vunnit stora skatter och låtit af Lappar för-
färdiga åt sig tolf renskinns-pelsar, förtrollade så att intet svärd bet
på dem. '

Efter Håreks af Tjotta död hade hans son, Einar fluga, sysslan i Hå-
logaland. Om honom och hans herre, Harald hårdråde, berättas i Islända-
ren Odd Ofeigsons saga, huruledes de förgäfves visiterade Odds fartyg,
då han kom från köpenskap i Finnmarken; det var nämligen vid strängt
straff förbjudet för utländingar att vid sådan handel inköpa dyrbara
skinnvaror af Lapparne. Således redan då utförsel-förbud! Men för
att upprätt hålla detta, synes äfven hafva funnits ett slags kust-bevak-
ning, ty Einar mötte Odd i ett långskepp ute i sjön. Det torde i
norden vara första exemplet pä tull-bevakning, hvilken imellertid der
igenom får gamla anor, ty saken tilldrog sig kring år 1050. Detta är

ock ett bevis för hvad jag ofvan sagt om det värde, man satte på dessa
pelsvaror.

Jag afbry ter här detaljerna, hvilka ännu till 1220-talet kunde full-
följas: de "visa nämligen allt igenom samma drag en lång tid bort åt.
Allt flere Norrmän nedsatte sig under tiden på kusterna, lik som allt
flere Lappar slogo sig ned der att jaga och fiska; men några vandrin-
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gar dit af ren-Lappar omtalas aldrig. Å andra sidan af sitt inne haf-
vande land hemsöktes Lapparne genom de stora rörelserna i Ryssland;
kring 1255 fördrefvo Tatarerne en stor del Bjarmer, hvilka flyktade till
Finnmarken och slogo sig ned i Malanger-fjorden. Vid samma tid in-
föllo de likaledes af Tatarerne undan trängde Karelarne och öde lade
landet; på 7 år uppgifvas de hafva gjort 198 infall i Finnmarken, och
en sägen förtäljer, att mellan hvarje infall var icke längre tid än att man
kunde koka en renkött-soppa, och de härjade så att blott 1 man blef
qvar i Alten, 1 i Varanger (Vahl, I, sid. 50). År 1271 gjorde Quäner
och Karelare till samman ett sådant infall till och med i Hålogaland.
Under flera år fingo naturligtvis Norrmännen till följd här af ingen
lappskatt, och år 1310 sände den kraftige Håkon V ett särskildt sände-
bud, Gissur Galle, att utkräfva den; det lyckades, och 1313 säges lapp-
kungen Martin sjelf hafva till konungen i Throndhjem betalat skatten
och försäkrat honom tro och huldhet (Schöning). — Under denna tid
anses ock Vardöhus anlagdt. — Snart började dock å nyo krig mellan
Norge och Nowgoroderne, som eröfrat Karelen; Sverige anslöt sig i
striden till Norge, och vid frederna mellan Ryssland med Sverige (1323)
och Norge (1326) reglerades skattlanden *), så att i ett stort distrikt
skatt togs af både Ryssland och Norge, hvar af mycket trassel uppstod,
synnerligen då äfven mycket ryskt proselyt-makeri kom till. — Sådant
fortfor imellertid tillståndet tills, synnerligen efter freden i Teusina
(1595), Svenskarne började försöka att tränga sig in uti den öppen
lemnade kilen, hvar om mera längre ned.

Om vi skåda till baka öfver Norges förhållande till Lapparne under
den långa tid jag här så kort tecknat, så finna vi sannolikt att berö-
ringen först började med enskilde norske grannars dels vänliga utbyte
af varor, dels mindre vänliga ströftåg, hvar vid styrkans rätt förmod-
ligen bestämde utbytets storlek och varornas pris; detta blef en årlig
vana för Hålögerne och beredde dem en ganska stor inkomst. Ren-
Lapparne bodde imellertid på fjällen och synas den tiden icke hafva
regelbundet vandrat ned till hafvet; färderna företogos der före om
vintern till deras vinter-hemvist öster om fjällen. Norrmännen måste
redan från äldsta tider och då de började befolka den förut troligen
alldeles obebodda kusten, hafva ansett sig äfven vara egare af landet

*) Norska skatten upphörde 1316 med det Finmarkska riket sjelft; Neikter enl. Budsticken,
spalten 698.
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der innan före. När nu Norge kom under envålds-konungar måste na-
turligtvis äfven den inbringande finn-färden anslås till kungens inkom-
ster, enär sjelfva Finnmarken icke eg des af enskilda; hon utarrendera-
des imellertid till enskilda jemte handeln med Lapparne. Denna senare
var betydande genom de dyrbara pelsvaror som vunnos, och der före
finna vi ock ganska tidigt ett begär och en sträfvan att hindra andra
personer än ländesmännen att deltaga deri; ej blott Isländare (de fleste
ursprungligen Hålöger), utan ock Danskar och Engelsmän (vid drott-
ning Elisabets tid), senare äfven Holländare, försökte att tränga sig in
i denna handel, liksom ända fram till Dvina: på sin resa 1599 tog
Christian IV två engelska och ett holländskt fartyg, hvilka utan hans
pass drefvo handel vid kusten! Jag har förut anfört Einar flugas tull-
bevakning och förbud mot utförsel af pelsvaror; år 1384 inskränktes
Hålögernes handel med Lapparne till Vågö ensamt. Ehuru icke direkt
hit hörande kan dock, såsom på Lapparnes ställning inverkande, om-
talas ett par långt fram i tiden gjorda experiment till Finnmarkens
"upphjelpande", som det heter: det ena att regeringen 1680 mot 200
specier årligen till Bergens-boarne förpantade hela handeln i Finnmar-
ken, till hvilken de och Throndhjems-boarne haft rätt ända sedan 1305;
förpantningen måste upphöra 1685; 1787 blef handeln fri; det andra
att man, för att kolonisera det, under en tid gjorde det till en depor-
tations-ort för tiggare och förbrytare; ännu 1842 deporterades brotts-
lingar dit! *)

Det är naturligt att under sådana förhållanden — på den ena sidan
de hårdhändt skattande och säkerligen bedragande Norrmännen, på den
andra de härjande Karelarne och deras efterföljare, Nowgoroderne —

Lapparne måste hafva befunnit sig ien förfärlig mellan-hand. De fingo
äfven under senare perioden af detta tidskifte ännu en tredje granne,
hvilken dock, så vidt handlingar upplysa, icke synes hafva varit den
värste, om han ock i sin mon var hårdhändt, det var Svensken.

Svenskarnes beröring med Lapparne började mycket senare än

Norrmännens. Det är ock naturligt att så måste vara, ty mellan Lap-

*) Kan det vara traditionen om af dessa skedda rymningar och bedrifna dåd, som göra att
Lapparne äro så gränslöst rädda för röfvare i fjällen? Förf. har ett par gånger haft till-
fälle att erfara detta, utan att kunna förklara anledningen på annat sätt, då nu för tiden
fruktan är alldeles omotiverad. Denna rädsla omtalas ock af andra, t. ex. Keilhau, sid. 51.
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parne och de egentlige Svenskarne bodde Quänerne, hvilke, om äfven
några svenska element ingingo deri, dock hufvudsakligen synas hafva
bestått af Finnar: för dem bibehåller man ännu namnet Quäner i nord-
liga delen af Norge. Der imellan instucko äfven Jämtar och egentlige
Helsingar, mot kusten svenske, in åt landet norske kolonister. I be-
tydligare grad började Svenskarne först i 14:de seklet (omkring 1320)
att invandra i det egentliga Norrland, om ock förut kolonister funnos
spridde långs kusten upp åt den tidens stora "Helsingland", och, såsom
ofvan (sid. 364) är sagdt, möjligen Götar funnos i Helsingland, Medel-
pad och Jämtland. Styffe lär oss att namnet Vesterbotten — landet
vester om Bottnen, till skilnad från landet öster der om = Österbotten
— först brukas 1454. Spridde kolonister funnos dock långt förut der
på kusten: i början af 14:de seklet funnos egna menigheter i Ume (1324)
och Bygde, hvilka omtalas i Helsing-lagen såsom frikallade från ledings-
skyldighet, emedan de skulle värna eget land (Styffe).

Visserligen går en gammal sägen att Ansgarius (omkring 836) och
Adelvard d. ä. (på 1050-talet) skolat predika kristendom för Lapparne.
Men detta torde väl härleda sig der ifrån, att i ett par påfliga bullor,
rörande desse män, omtalas 835 "Helsingolandam" och "Scridevindam",
1055 "Scrideuinum" såsom tillhörande deras stift (Dipl. Suecan.). Ytlig
beröring med och någon kännedom om Lapparne måste Svenskarne troli-
gen hafva egt före 1320-talet, der om vitnar Birkarlarnes välde; men först
då blefvo de något närmare kände. Beröringen gick under tidernas lopp
i trefaldig riktning: man ville ordna handelsförhållanden och kolonisation
på kusten, för att der igenom vinna Lapparne under kronan, och, både
i stats-ändamål och af välvilja för Lapparne gjorde man ryckvis försök
att införa kristendom bland dem. Medel och sätt för dessa bemödan-
den löpa så ständigt i hvar andra, att, vid en framställning af folkets
historia, det är omöjligt att strängt skilja dem åt; jag måste åtminstone
till en del blanda dem samman. Men då Lapparnes yttre historia under
denna tid samman faller med berättelsen om Sveriges sträfvan efter
herraväldet öfver Finnmarken, och då vi genom denna vinna hållpunkter
för den vigtigare historien om deras inre förhållanden, tror jag mig
göra rättast att till en början i korthet påminna om de vigtigaste hi-
storiska data af denna sträfvan och strid.

Första antagandet af svenskt herravälde öfver Lapparne, åtminstone
öfver dem, som nu lyda under Sverige, ligger implicite, om det äfven
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icke uttalas, uti den Birkarlarne af svenska kronan förlänade rätt att

handla med Lapparne och i upptagandet genom dem af skatt. Schöning,
som vill bevisa att Sverige icke haft något äldre välde öfver Lapparne
någon städes, framkastar (sid. 128, not. i) den förmodan, att då Magnus
smek, efter sonen Håkons utnämnande till regent öfver Norge (1343),
för sin hofhållning behöll bland annat Hålogaland, med hvilket följde
Finnmarken och skatten der, det för honom, som mest uppehöll sig i
Sverige, var beqvämast att genom Svenskar göra uppbörden, och att

på denna väg Svenskarnes anspråk och välde tagit sin början. Hvad
jag nyss sagt och här nere kommer att säga, visar dock att väldet är

äldre och härleder sig dess början troligen från Quänerne, säkert från
slutet af 1200-talet; det var uttaladt vid början af 1300-talet. Sedan
följde väldet unions-regenterne som en naturlig sak.

Desse måste nämligen i denna deras egenskap ega oafvislig rätt

att bestämma om hela folket. Då kunde icke någon egentlig tvist upp-
stå, om äfven de i unionen ingående särskilda landens öfver-höghet till
vissa bestämda delar kunde vara tvistig. Med afseende här på skulle
man såsom bevis, om ock indirekta, att unions-regenterne, äfven de
danske, ansågo Lapparne tillhöra Sverige, kunna andraga det förhållan-
det, att drottning Margreta (1389 och 1412) anbefaller Upsala Erke-
biskop att antaga sig Lapparnes religions-undervisning, samt att Erik
af Pommern (1419) hos samma myndighet anbefaller en viss Torsten
att vara missionär hos och uppbygga kapell åt Lapparne. Mera direkta
finner man i svenska domar i Lappmarkerna (1420, 1424), i fogde-
intyg (1454), samt i ombudsmannens i Vesterbotten öpna bref af 1498
för Birkarlarne i Luleå och Piteå till de goda män som bygga och bo
vid Vesterhafvet, enkannerligen fogde och ombudsman, eho de vara
kunna, att Birkarlarne må njuta deras gamla häfd af Lapparne derstä-
des, hvilka deras gamle föräldrar och "tilförende" haft, som flere gamle
bref utvisa, nämligen att der fiska och köpslå med Lapparne, på hvilket
brefs befogenhet konung Hans slottsfogde i Stockholm (samma år) ger
bekräftelse genom ett bref af snarlikt innehåll.

Frön till tvist funnos således redan under unionstiden, men de upp-
spirade först senare. Gustaf I, öm om Sveriges frihet och makt samt

kraftigt arbetande på ökandet af kronans inkomster, riktade sin verk-
samhet äfven åt Lappmarkerna. Redan 1528 griper han in i Birkar-
larnes välde, 1551 bekräftar han deras och landtköpmännens i Norr-
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botten rätt att fiska vid Vesterhafvet, lyser han mot Ryssen skydd öfver
finska Lapparne från Vardanger till "Kuothlakylä", vid "Vår och Rijk-
sens strengie neffst och vrede", samt klagar hos danska regeringen öf-
ver Finmarks-fogdarnes intrång på Svenskarnes' rätt derstädes. Detta
klagomål blef väl utan följd, men en mängd åtgärder företogos för att

försäkra väldet öfver Lappmarkerna.
Erik XIV egnade ock någon uppmärksamhet åt denna fråga och

klagade (1563) hos danske konungen der öfver, att dennes fogdar för-
mått Lapparne vägra skatt, o. s. v.; tvisten om Lapp-väldet ingick äf-
ven bland anledningarna till det samma år utbrutna kriget mellan ri-
kena. — Likså interesserade sig Johan 111 för saken; han lät sina kom-
missarier vid gränsmötena 1577 och 1580 klaga öfver fogdarnes orätt-
visor, begärde 1591 förbud för all seglats norr om Norge till Archangel
under den tid Sverige hade ofred med Ryssen samt lät i öfrigt genom
ombud undersöka förhållandena.

Men först efter hans död togs saken allvarsammare; det var Carl
IX som skötte spelet, först i Sigismunds namn, sedan och kraftigast i
eget. På bref i ämnet från Sigismund svarar Kristian IV af Danmark
med en lång klagoskrift om allt ondt man i Norge lidit af svenska
fogdar och begär att saken måtte på ett möte uppgöras.

En ny makt hade denna tid uppträdt vid Nordhafvet. Det gamla
Bjarmaland hade störtat samman för Karelarne; desse hade kufvats af
Nowgoroderne. Redan 1326 hade, som förut nämdes, ett slags gräns-
traktat skett mellan Norge och Ryssland, hvar vid gränsen bestämts så,
att Ryssland egde taga skatt af Karelarne till Lyngen vid hafvet och
Målselfven uppe i landet, Norge der imot af Lappar och blandadt folk
till Trjanema vid Hvita hafvet och Voljo, öster om Kandalax. Detta
distrikt russifierades imellertid småningom, mest genom missionärer, och
Ryssarne upptogo skatt; de gjorde äfven der ifrån infall i öfriga landet
och mycket öfvervåld, som innevånarne klaga i ett bref till kung Erik
af 1420. Sjelfva det nämda distriktet tycktes icke vara mycket värdt,
men det blef af stor vigt genom sin fiskrika kust, hvarest uppstod stark
rörelse. År 1580 säges fisket der vara drifvet i stor skala; sälterier
anlades på flera ställen; Hamburgare, Engelsmän och Holländare be-
sökte kusten i mängd; Arkangel och Kandalax blomstrade, Kola eller
Malmus, som det då kallades, befastades 1583, o. s. v. (se ofvan sid. 5).
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Här imot protesterade nu allt jemt Danmark, ty distriktet ansågs till

böra Norge.
Ett krig mellan Sverige och Ryssland slöts nu 1595 genom den

ofvan nämda freden i Teusina, hvar vid bestämdes, att "de Lappar,
som bodde på skogarna mellan Österbotten och Varanger, skulle göra
sina utlagor till konungen i Sverige"; Carl trodde eller låtsades tro att

Ryssland • här med afträdt något som verkligen var dess tillhörighet,
nämligen hela väldet öfver i fråga varande Lappar, och handlade der
efter. Trots Kristian IV:s pompösa resa (1599) till Kola med 8 skepp
och hans hyllning derstädes, trots det att hans fogdar årligen foro dit
för att protestera mot skattens uppbärande af andra*), lät Carl verk-
ställa vidsträckta och noggranna undersökningar af landet; han skickade
sändemän som bereste det och hela Finnmarken, som förde med sig
varor, för hvilka de tillbytte sig eller ock uppköpte andra, uppburo
skatt, ingåfvo förslag till landets förbättring och utförde hvad han på
grund här af befallde; 1607 tillsatte han ståthållare öfver Vestersjö-
finnarne och befallde byggandet af ett fäste på Vadsö; samma år upp-
skickades ett fartyg för att kräfva skatt, men det togs i Bergen; 1608
lärer han hafva gifvit Göteborg privilegium på att fiska och handla i
Finnmarkens alla fjordar; redan vid sin kröning antog han, som bekant,
titeln "de Kajaners och Lappars konung". Detta allt gjordes nu huf-
vudsakligen för att vindicera och befästa väldet öfver Lapparne vid
Vester-hafvet och der igenom öfver det vigtiga land de bebodde; men
på samma gång utfördes mycket godt för folket, som vi framdeles få se.

I början af denna tid (1601 —1603) höllos möten i Kongsbacka,
Knäröd och Flatesjöbäck, för att i godo ordna höghets rätten; men alltid
förgäfves, ty ingen dera parten prutade. Efter Carls död utbröt krig
mellan Sverige under Gustaf Adolf och Danmark, hvar vid striden om
Finnmarken och om konunga-titeln äfven anfördes som krigsorsaker,
oaktadt Gustaf Adolf genast afstod från titeln. Här vid egnades stor
uppmärksamhet åt Finnmarken och ledo Lapparne mycket; från Titis-
fjord och Varanger drefvos de ut på öarna, deras boningar, båtar och
båt-ställen förstördes,.fienden hade i hvarje fjord bevarade fartyg, bygde
blockhus etc; man trodde att norske ståthållaren på Vardö skulle med

*) Dessa resor och protester fort foro ända till 1806! En särdeles komisk beskrifning pä
de vid dessa besök i akt tagna ceremonier finnes i Dansk Magazin, 5 Bind, sidd. 279
och följ.
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ren-skjuts föra krigsfolk öfver Lappland in på svenskt område, o. s. v
(Hallenberg, I, sid. 366.) Genom den hårda freden i Knäröd (1613)
måste Gustaf Adolf formligen afsäga sig anspråken på Finnmarken,
och här med var den hetaste striden om denna sak slutad.

Snart inträdde nu Sveriges stormaktstid. Under denna gjordes väl
åtskilligt för Lappmarkernas inre förbättring och upphjelpande, som
framdeles skall omtalas; men den tidens kungar och folk hade allt för
mycket sin uppmärksamhet fästad på landen söder och syd-ost om Öster-
sjön, att egna tillbörligt afseende på de nordligaste. Dessas politiska
vård försummades helt och hållet, och på vestra sidan inträngde i dem
Norrmännen, på östra Ryssarne; med frihetstidens svaghet i så många
hänseenden röjde sig ock vanmakten i Lappmarken: 1751 afträdde Sve-
rige sina anspråk på Kautokeino, Karasjokk, Aviovara och Utsjoki (ve-
ster om Tana elf), Danmark—Norge sina på Arids by (Utsjoki öster
om dito) och Indiager. Der jemte ordnades genom första kodicillen till
detta års trakfat gräns-förhållandet mellan de svenska och norska Lap-
parne, så som det ännu eger bestånd.

Från 1751 qvarstod väldet öfver Lapparne på svensk sida oförän-
dradt ända till 1809, då med Finland äfven den finska Lappmarken af-
träddes till Ryssland, och den besynnerliga gränsen uppdrogs långs
Muonio och Köngämä elfvar till Kilpisjärvi. Den efter nämda gräns
mellan Sverige och Norge inskjutande ryska kilen gjorde intet vidare
ondt, så länge ännu, enligt 1751 års traktat, svenske och norske Lappar
obesväradt fingo vandra der öfver på sina färder mot hafvet och in åt
skogarna. Men "med anledning af de hinder styrelsen i Norge lagt i
vägen för den finska Lapp-allmogen att, lika med de norske Lapparne,
idka fiske och jagt uti Varanger-fjorden", oagtadt 1751 års traktat, och
då längre tids underhandlingar icke ledt till önskadt resultat, utfär-
dade Vasa hofrätt den 23 Aug. 1852, på kejserlig befallning, ett cir-
kulär, hvar uti bestämmes, att från Sept. nämda år "riksgränsen (ryska)
skall vara stängd för de norska Lapparnes renhjordar samt finska Lapp-
markens innebyggare jemväl till känna gifvas, att de efter nämda tid
icke äro berättigade att beta sina renar inom norska området, eller der-
städes idka jagt och fiske". (Rein, Bidrag till känned. af Finhs Natur
och folk, hft. x, sid. 290.)

Denna åtgärd, som afsåg att fram tvinga medgifvanden från svensk-
norsk sida, hade ett alldeles motsatt resultat. Intet medgifvande gjor-
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des; den s. k. November eller Canrobertska traktaten 1855 var en följd
der af; och hvad som var ännu värre: inom de närmaste åren öfver-
flyttade till Sverige eller Norge flere än 30 Lappar med mer än 20,000
renar. Ukasen följes icke heller nu mera så noga. Daa, som ganska
utförligt (sidd. 258 och följ.) behandlar denna fråga och kriticerar de
finska uppgifterna jemte den allmänt gängse tron om Rysslands sträf-
vande efter någon norsk hamn*), synes ganska ovedersägligt å daga lägga
att allt sammans är misstag. Vid 1826. års gräns-reglering med Ryss-
land fick Norge en liten strimma vid hafvet, Ryssland hela det skog-
rika inre; det oaktadt inga kolonister i det senare. Trots Rysslands
utsträckta fisk-kust, trots år 1854 de finska Lapparne medgifven rätt

att slå sig ned der, och oaktadt Finnar flocka till norska fiskerierna,
har intet finskt sådant blifvit anlagt intill 1870. Orsakerna äro: bättre
system och större frihet på den norska sidan; den ryska religionens
intolerans mot Finnarne såsom lutherska kättare; öfver hufvud lika
svårighet för_ Finnaratt blanda sig med Ryssar, som oljan med vattnet.
I hela ryska Lappland har föga invandring skett af Ryssar; Finnar och
Lappar äro der stadde på utdöende.

Efter denna öfverblick af Lapparnes yttre historia öfvergår jagtill
en kort skildring af deras inre **).

Bestämmande för de svenske Lapparnes inre lif under minst två
århundraden var deras beröring med Birkarlarne, om hvilka, enligt min
öfvertygelse, mera ondt blifvit sagdt, än de förtjenat. Man har mycket
tvistat om hvad som menas med Birkarl. Burseus, som här nedan synes,
Porthan (de Birkarlis, sidd. 32, 38) och flere anse namnet och folket
härledas ifrån Birkala (ej Birkarla) socken i Österbotten; andra härleda
namnet från Birkarl, Borkal, Borgal = borgare. Men å ena sidan har man
svårt föreställa sig att Finnar skulle fått privilegium att drifva handel
med och kufva svenska sidans Lappar; å den andra fanns, då Birkarle-
väsendet uppstod i Norrland, ingen stad, hvars borgare kunde gifva an-

*) Se här om sidd. 5—6 här ofvan.
**) För bägge ligga, då jag icke särskilt citerat andra, till grund kong]. bref, dels tryckta eller

i manuscr. i Kongl. Bibliotheket, dels af Stiernman samlade, samt Skandinaviska Hand-
lingar, Handl. rör. Skandinaviens historia (del. 29 och 39), Arvidsons Handlingar till
upplysning af Finlands häfder, Gustaf I:s registratur och Styffes Skandinavien under
Unionstiden; för historien om religions-framstegen: Vahl, haft. 2; till dessa hänvisas här
med en gång för alla.

IT
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ledning till namnet. Då Birkarlar börja namn-gifvas i offentliga hand-
lingar, synas de vara bönder. Säkerligen har benämningen utgått från
Lapparne, som nu med borgal mena handlande i allmänhet, utan afse-
ende på borgar-rätt, och der förut kallat dem birgal, hvilket ord här-
ledes af det forn-nord. bjark, bjårk, må hända ock birk = handel. Att
de, som Lindström vill, varit norske invandrare, är föga troligt; namnet

bevisar det åtminstone icke, ty birk och bjark tillhör lika väl det sven-
ska som det norska språket*).

Om Birkarle-väsendets första uppkomst vet man intet annat än hvad
Scheffer (sid.1 151 följ.) anför efter Burseus: "I Magnus Ladulås' tid
voro Lapparne sitt eget folk; och efter han icke kunde vinna dem
under Sveriges krona, inböd han hvilken som ville att hjelpa till här-
med och gaf Lapparne i deras händer till egendom. Ty gingo Bir-
karlarne till, som bodde i Birkala socken, och gåfvo sig in till dem
och dagtingade med dem på så många dagar eller tider" — (måste
menas: gjorde upp handels-kontrakt och handlade) — "och dess-
emellan förraskade och slogo många ihjel och vunno dem under sig
allt intill norra och vestra sidan, och fingo så bref af konungen, att de
skulle hafva Lapparne, som ännu då bodde ute med Bottnen, med all
skatten och laxfisken, allenast att de gåfvo kronan några timber grå-
skinn till en vederkännelse. Deraf blefvo desse Birkarlar svåra mäk-
tige och rike, gåfvo dem fattigom allenast en smutt" (smula?) "och
togo de bästa håfvorna". — Då man icke kunnat finna någon handling,
som kan bestyrka denna uppgift, så synes väl troligt, att till grund
här för ligger en förvexling mellan Magnus Ladulås och Magnus Eriks-
son, om hvilken mera strax.

Vi finna således i detta Birkarlarnes första uppträdande — om det
verkligen så egt rum — en slags efter-bildning eller åtminstone likhet
med Lapp-färderne i Finnmarken, * men redan från början under kongl.
sanktion och i uppgifvet politiskt ändamål. Har detta skett 1270 eller
1277, som Scheffer på olika ställen olika antyder, hafva Birkarlarne vetat

att inom ganska kort tid befästa sina privilegier och skaffa sig bety-
dande välde. Ty då erkebiskop Olof den vise år 1327 utfärdade ett

öppet bref om ett bolag för bebyggande af norra Helsingland, eller
landet mellan "Skeldepth och Ula", samt i detta bref medgaf hvem

*) För detta ord se Munch, Norge i Middelalderen, sidd. 29 och 32, Fritzner under Bjarkey,
samt Stecksenius, de Vestrobothnia, sid. 23.
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som helst rätt till bosättning och skattefrihet tills konungen blef myn-
dig, ansågs detta af Birkarlarne så ingripande i deras rätt, att mellan
dem och Helsingarne året derpå hölls ett möte i Telge, hvarvid be-
stämdes, att nämda bref icke skulle medgifva någon att hindra de under
namn af Lappar i skogarne kringirrande menniskorna (homines silue-
stres et vagos vulgariter dictos Lappa) i deras jagt eller ofreda de Bir-
karlar som besökte dessa Lappar, hvarken på deras ditresa eller åter-
resa eller under deras vistande bland Lapparne. Inflyttnings-rätten
bekräftades af kung Magnus Eriksson 1340 och Birkarlarnes privilegier
af kung Erik Magnusson 1358.

Huru vidsträckt deras välde var till en början, är icke så noga be-
kant; förmodligen först blott åt kusten, der Burseus då säger att Lap-
par funnos; ehuru det icke just är troligt, som vi förut sett, och då
Quänerne väl icke kunnat dunsta bort. Åt nu varande ryska Lappmark
kunde det icke då hafva sträckt sig, ty redan 1263 nämnas Savolotsje,
Kola och Ter såsom novgorodska voloster (Sjögren, sid. 370); men der
finna vi mycket obehagliga strider på Gustaf I:s tid (1553) mellan Bir-
karlar och Ryssar. Samtidigt här med nämnts Torne, Lule och Pite
Birkarlars Lappar, Ume kallas Kongslappar (sådana nämnas redan 1454)
och i Tavastland bodde äfven lapp-egande Birkarlar, ehuru det är okändt
hvar de egentligen hade sina Lappar. Säkerligen radierade Birkarlar-
nes områden ut från dessa platser, så långt Lappar gingo; åtminstone
säges i ofvan nämda bref af 1498, att Lule Birkarlar från fadrens tid
egt att handla ända till Vesterhafvet. Kring år 1590 handlade äfven
borgare från Stockholm, Strengnäs och Upsala på de östra (Tornio —

Kemi) Lappmarkerna. År 1606 uppräknas vid namn 22 Birkarlar för
Tornio, 17 för Lule, 16 för Pite och 66 för Ume Lappmarker.

Om beskaffenheten af Birkarlarnes privilegium känner man ingen
urkund, men vissa små drag ur gamla handlingar visa, att det måste
hafva haft en ganska vidsträckt omfattning. Af 1328 års beslut i Telge
synes att det varit exklusift. År 1420 säges intrång i deras rätt hafva
skett af "lösmän", som ganska litet egde i Lappland, men det oaktadt
icke blott foro kring i alla markerne efter sin vilja, utan tvingade
Lapparne så att de flydde dem som hade större rätt att något uppbära
af dem, och i lagmansdomen med anledning här af samt en annan af
1424 bestämmes att ingen fick fara upp till Lappmarken som egde min-
dre lott i dem än "ith hellt skin i timbro". År 1424 bestämmer Lag-



420 FÖRHÅLLANDET MELLAN

mannen ock, "enligt gammal rätt och stadga", att om någon lappfarare
räddar någon Lapp, hans hustru, barn eller hjon, genom att lemna
kärl eller redskap, hvilket kan behöfvas för deras lifs uppehälle, så
skall han 3 år uppbära skatt af denne Lapp, hvilken der efter åter går
till rätte egaren. I ett lagmans-intyg af 1454 omtalas råns åkning öfver
påståendet att någre Lule- och Pite-Birkarlar skulle hafva någre Lap-
par, som vore komne af Tavastland och varit kungslappar, men att der
vid befans att Lapparne verkligen tillhörde Birkarlarne, hvilke fått dem
i rätt skifte af sina skiftesbröder i Tavastland. Ständigt säges att Bir-
karlarne hafva eller ega Trappar, hvilka de kalla sina; man får icke
lega ut Lappen till oskylld utan blott till nästa bördeman eller lottegare;
han ärfdes, bördades och skiftades som annan egendom.

Birkarlarnes välde var säkerligen i äldre tider icke det mildaste;
Burseus häntyder der på och Scheffer omtalar (sid. 151) huruledes en
Birkarl genom försåt dödade 15 Lappar, om eljest historien är sann,
hvilket jag med P. Laestadius betviflar. Till denna tid förlägger ock
P. Laestadius (11, sidd. 498—502) två andra äldre tilldragelser, nämligen
uppbrännandet af Kaskftrs kyrka och en strid vid Rikkere-gaise. Vid
första tillfället sägas Birkarlar hafva tändt eld på kyrkan medan Lap-
parne, samlade vid marknad i större antal, voro der inne; då presten
föregående dag utdelade nattvarden hade han sökt varna Lapparne; om
derföre eller af annat skäl hade två Lappar sluppit undan innebrän-
ningen; desse skyndade, beväpnade med pilar och bågar, i förväg för
marknads-fararne, lade sig i försåt för desse och nedsköto dem alla; då

presten i nattvarden gaf endast brödet, icke vinet, förlägger Laestadius
händelsen till den katolska tiden. Der efter uppkom ett krig mellan
Lapparne och Birkarlarne, och under detta inträffade striden vid Rik-
kere-gaise (ett berg på gränsen mellan Arjepluog och Sorsele), hvilken
dock Högström (sidd. 59—60) förlägger till Käppo-vare (vid Gellivare)
och säger hafva hållits med Ryssar. Från båda striderna omtalas näm-

ligen samma krigsputs, det att Lapparne samlade sig på ett berg, drogo
dit upp en mängd timmerstockar, tilltrampade snön och slogo vatten

der på, men uthöggo trappsteg i isen för beqväm vandring upp och
ned; när nu fienden kommit ett stycke upp på berget, nedsläppte Lap-
parne sina timmerstockar, hvilka krossade de flesta af fienderna, de
öfriga dödades på annat sätt, utom två, som stympade fingo gå hem att

berätta saken. Anledningen hvarföre Laestadius förlägger striden till
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Rikkere-gajse är den, att man på det stället, om hvilket traditionen
förmäler att der stått en strid, omkring 1640 funnit en (nu mera i Ar-
jepluogs kyrka hängande) förgyld väl gjord messingskrona, passande
till ett mennisko-hufvud. Hafva nu Birkarlarne, som Scheffer berättar
(sid. 154 efter Ziegler), iklädt sig purpurdrägt för att agera konungar,
så menar Laestadius att de väl äfven kunnat bära kronor, och denna
vara en som stannat under timmerstockarna. — Traditionen är osäker
och beviset svagt. Den beryktade kronan, hvilken jag noggrant, under-
sökte 1871, är utan tvifvel en vanlig brudkrona af brons, med skram-
lande löf, troligen från slutet af 1600- eller början af 1700-talet, således
af mycket senare tid än Birkarlarne; bevis för att hon är funnen 1640
saknas helt och hållet. Den röda drägten har väl, som Schöning för-
modar (sid. 125, not y), helt enkelt tagits på för att likna de danske
fogdarnes. Högströms uppgift är följaktligen i alla hänseenden sanno-
likare än Laestadii.

Dessa och dylika gamla sägner hafva gifvit anledning till det
myckna talet om Birkarlarnes grymma framfart mot Lapparne. Det
kan vara möjligt, ja det är t. o. m. högst sannolikt, att de, i saknad af
all slags kontroll och civilisation, tillåtit sig utpressningar, orättvisor,
bedrägerier och grymheter mot Lapparne, men då Stockfleth påstår att
Birkarlarnes framfart gifvit Lapparne anledning att kalla djefvulen bär-
galak, så är detta på samma gång dåligt bevis och dålig filologi, ty
lapska ordet är tydligen en förvridning af det finska perkel eller pär-
kele, djefvul.

De enda onda drag af Birkarlarne, hvilka jag funnit i handlingarne
från 13—1600-talen äro följande. Det ena visas der af att Carl IX år
1604 skickar Tornio Lappar vigt och mått, att vid kyrkoplatsen för-
varas, på det de icke skola blifva bedragne af Birkarlarne; men detta
förlorar mycket af sin betydelse, då de sändas äfven som säkerhet mot

bedrägerier af — fogden! Det andra är Birkarlarnes otukt, för hvilken
Carl ständigt hotar dem och hvilken han förbjuder vid lifsstraff; denna
gifver honom anledning att förbjuda allhandel om natten, "der de hafva
brukat deras skam och last", samt likaledes förbjuda ogift Birkarl att

fara kring och handla i Lappland. Å andra sidan måste man lemna
Birkarlarne den förtjensten, att de i mycket bidrogo till att göra Lap-
parnes lif bättre. De varor, Birkarlarne förde med sig till byte, voro:
kläde, vadmal, lärft, hampa och tråd samt snören, mjöl, smör, salt, nöt-
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hudar, jernsmide af alla slag, koppar- och silfver-arbeten, bössor, krut
och bly; senare tillkom bränvin. Lapparne afsätte då, som nu: skinn-
varor, renkött, torkad fisk, lim, trä-arbeten, tåg af gran- och tallrot,
m. m. Birkarlarne tillförde således matvaror, kläder och husgeråd-
saker, och der före just var det som Carl IX ännu lät Birkarlarne hållas,
ehuru han knäckte deras sista välde.

Detta var redan påbörjadt af Gustaf I. Denne höjde skatten 1528;
år 1531 fingo Helsingarne lof att ha åtminstone en köpman i hvar för-
samling och redan 1539 funnos och klagades öfver de många landtköp-
männen i Norrland; 1558 bestämdes om tullar på vissa mer befolkade
ställen. Johan 111 ville ordna dessa orter till köpingar och städer (åt-
minstone Umeå, 1583), ehuru planen afbröts genom hans död. Carl
IX grep mera in; han uppträdde genom sina ombud och fogdar såsom
handlande med viktualier, metaller och annat, för Ifvilket de skulle till-
byta sig skinn, just som Birkarlarne förut gjort; han bestämde huru
många Birkarlar som behöfdes till Lapparnes undsättning och endast
så många fingo nedsätta sig i hvarje_ distrikt; han inskränkte (vid lifs-
straff!) deras Lapplands-färder till korta marknadstider; han tillämpade
äfven här det redan på 1200-talet uppkomna kongl. prerogativet om
förköp, och förbjöd Birkarlarne att handla vid marknaderna förr än

kronans skatt var uppburen och hennes skinn-inköp voro gjorda; han
ålade dem att hjelpa Lapparne bygga kyrkor och prestgårdar samt att

vid kyrkplatserna — som då äfven voro och ännu äro marknadsplatser
— uppföra stugor för kyrk-besökande och för tullen, hvilken der till
kronan uppbars af alla deras varor, medförda och inköpta: 10:de på
skinn, torrfisk och "parzeller", ja på deras renar; han höjde deras, skatt.
På allt måste Birkarlarne ingå och till ytter mera säkerhet tillsatte han
fogdar, länsmän, m. m. 1602 på återfärden från Finland besökte han
landet, och utgaf 1605 ett plakat om städers anläggande i Ule, Torne,
Kemi och Ume, hvilka då voro rätt betydande handelsplatser. Städer
grundades likväl icke förr än under Gustaf Adolfs tid; han genomreste
landet 1620, skickade samma år ett riksråd och andra personer att utse
platser till städer, med vissa handelsområden, och utfärdade privilegier
1621 för Piteå, Torneå och Luleå, 1622 för Umeå. År 1617J Upsala
ordinantia om köphandeln säges Norrland ännu vara för stort och stä-

derne för glesa, att allmogen skulle kunna komma in till dem och
handla, der före skola marknadsplatser utses, dit Birkarlar, landt-köpmän
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och embetsmän kunna komma; det är sista gången jag funnit Birkarlar
omtalas, men det är ock der före af interesse att Birkarlarne der sär-
skiljas från vanliga stadsborgare (som icke funnos der), samt från landt-
handlande, ett ytterligare bevis på att de voro privilegierade bönder.
Efter denna tid samman smälta de förmodligen fullständigt med den
öfriga befolkningen, sedan deras handels-privilegium, förut af konunga-
makten undergräfdt, nu uppgick i de nya städernas.

Innan vi lemna frågan om handels beröringen med Lapparne, böra
vi med några ord omtala den s. k. lappskatten, hvilken här med till en
början stod i närmaste samband. Det första vi med bestämdhet höra
derom från svensk sida är i Gustaf l:s kontrakt och förening med Bir-
karlarne af 1528, hvaruti deras skatt, som förut från Pite och Lule
utgjort "8 timber klockeverk" och 2 mårofcinn af de Lappar de råda
öfver, och lika mycket af Tornio Birkarlar, nu höjes till dubbelt, så-
ledes tillsammans 32 timber klockeverk och 8 mårdskinn, "ther medh
Wij late oss well åthnoije"; der imot bekräftar kungen dem i deras
förut varande fri- och rättigheter. Ordet "klockeverk", som annorstä-

des helt enkelt återgifves med gråverk, har utan tvifvel betydelsen af:
det antal ekorr-skinn, som användes till en "klocka" eller kofta, och om
hvars belopp man möjligen får upplysning afKnyttlinga-sagan (kap. 88),
hvar est 5 timber gråverk (= 200 skinn) sägas utgöra en "särk".

Detta var den skatt Birkarlarne utgjorde; men huru mycket Lap-
parne lemnade till dem förmäles icke och kunde väl icke heller upp-
gifvas, ty mellan dem skedde byte: vara mot vara. Skattens värde kan
der imot temligen noggrant bestämmas, ty efter 1523 års markegångs-
taxä var 1 mårdskinn värdt 1 mark örtuge och 1 timber gråskinn klocke-
verk 12 öre. — Åtta mårdskinn från hela den svenska Lappmarken sy-
nes icke vara mycket; men förmodligen var det redan den tiden icke
rätt godt om mårdar. Samma synes hafva varit förhållandet i Finland,
ty enligt ett kongl. bref af 1547 klaga Kemi-boarne att Lapparne der
icke förmå utgöra sin skatt i mårdskinn; kung Gustaf I förklarar sig
då nöjd om de utgöra skatten i goda elghudar, hjorthudar (ren?) eller
ock enkannerligen utvaldt gråskinn. År 1581 var skatten från Enare
och Trinnäs för hvarje Lapp två gråskinn, som det vill synas direkt
uppburen.

I ett bref 1593 från kyrkoherden Andreas Nikolai säges, att Lap-
parnes skatt till Birkarlarne upphörde 1553, då de lades under kronan.
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Af denna förändring är det väl man ser spåret då Carl IX år 1603
föreskref att, utom ordinarie skinn-skatten, skulle hans fogdar uppbära
hvar 10:de fisk och hvar 10:de renkalf för året, hvilken skatt äfven
följande år utkräfdes: olikheten ligger ej blott i skattens storlek, utan

ock der i, att skatten uppbars af fogden. Huru stor skinn-skatten var,
synes af det följande. År 1605 förordnades nämligen, att hvarje "gill"
(d. v. s. öfver 17 år gammal) Fjäll-lapp, som förut utgjort 2 mårdskinn
(ekorr-skin?), hädan efter skall betala 2 ren-oxar och 3 ren-kor eller 8
1& (torra) gäddor; hvarje gill Sjö-lapp, som förut skattat till tre riken,
skall utgöra 4 vågar (8 1%) rockor eller "bärenfisk"; den som blott
skattat till två skall gifva 2 vågar; hvarjemte föreskrifves, att fogden
icke får uppbära detta i pengar, utan in natura! Sändemannen, som
haft uppdrag att fram föra denna befallning, tillstyrker 1606 en bättre
fördelning af skinn-skatten; ty,„ säger han: Ume och Tornio Lappar
gifva för mycket, nämligen 3 mårdar eller dess värde i vildvaror, Pite
och Lule för litet, nämligen 1 mård eller 1 timber gråverk eller dess
värde; det vore nu bättre om från Ume "35 fattiga Lappar" toges en
mård och till Lule och Pite "några hundrade" Lappar lades en mård,
ty der på vinner kronan. Det vill här af synas som skulle hvar Lapp
hafva betalt I—3 mårdskinn. — Med fisk-skatten från hafvet följde för
Ren-lapparne ett svårt onus, ty denna skatt skulle till Lule och Torne
ned fraktas med 332 renar, hvaraf visserligen en del voro eller blefvo
krono-renar, men de flesta och för längsta vägen voro Lapparnes egna.

Ar 1672 hade en annan princip gjort sig gällande: skatten beräk-
nades i pengar, hel skatt till 1 specie, half skatt till \ specie. I brist
på mynt fick man dock betala med skinn eller annat, hvarvid 50 ekorr-
skinn gälla 1 specie; likså ett räfskinn jemte 2 (par) lappskor eller 2
1& torkad fisk med tillägg af 5 & per pund för otillräcklig torkning.
Af byarne lemnas ren-tionde, hvarje ren beräknad till 3 dal. siifver;
dess utom skinn-tionde med 1 skinn af hvit räf, eller 2 par lappskor,
eller i brist här af \ 1& torra gäddor; slutligen i hakse-palka eller forsel-
lön (egentligen: båt-frakt) ett par lappskor. Skatten afgafs fortfarande
vid marknaderna.

År 1695 den 8 juli utgafs en kongl. förordning om ny skattlägg-
ning af Lapparne och denna qvarstår i närvarande stund föga förändrad.
Enligt denna utgår viss grundskatt i penningar för hvarje betesland
efter då upprättad "original jordebok", och bestämdes att denna grund-
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skatt skulle utgå för hvarje by, oafsedt antalet Lappar, egande fogden
och den till följe af innehafvande tjenst skattfrie bya-länsmannen (skic-
karen) att för hvarje år fördela afgiften mellan individerne; då lapp-
skatte-land går från Lapp till nybyggare, skall denne betala skatten.
Enligt en af Hermelin meddelad tabell efter Landshöfding G. Douglas'
och Lagman J. Bures relation till konungen, utgjorde skatten år 1695
för då under Sverige lydande Lappland tillsammans 2,305 dal. silfver-
mynt. Jag uppsätter tabellariskt här nedan skatten för hvarje af de
ännu till Sverige hörande Lappmarkerne, åren 1695, 1801 och 1869.

Denna tabell visar en icke obetydlig sänkning i Lapp-skatten
under tiden, en sak som möjligen skulle kunna anföras såsom bevis på
minskad förmögenhet hos Lapparne, men i sjelfva verket blott beteck-
nar en mildare behandling af dem.

Under denna tid sökte man, om icke ständigt, åtminstone ryckvis,
att verka för Lapparnes bästa i andligt hänseende; att bland dem införa
kristendom och sprida undervisning i allmänhet. Vahl har i 2:a häftet
af sitt arbete så väl och fullständigt behandlat detta ämne, att jag blott
funnit obetydligheter att tillägga, dem jag förbi går, under hänvisning
till nämda skrift; jag vill blott, för fullständigande af min skildring,
lemna en kort allmän öfversigt af kristendoms-omvändelsens och under-
visningens gång, åter kommande till den sist nämda med några ord i
sista kapitlet.

Under hela det katolska tidehvarfvet gjordes i Sverige, Norge och
Finland blott en och annan gång spridda försök att omvända Lapparne
till kristendomen; man fann intet interesse der vid, ja tvärt om säger
Damianus a Goes, att Birkarlarne motarbetade omvändelsen och upp-

Lappmarks namn.
1695.

Dal. öre.

1801. 1869.

Rdr. sk. rst. Rdr. öre.

Åsele Lappmark...
Ume — ;

Pite —

134

245
379

16

16

42 40

80 —

128 16

159 40

109 lo

64
108
152

24

46

58

Lule — 437 16 198 37

Tornio — (nuvarande) 433 163 78
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lysningen, hvar igenom de fruktade minskning i sitt välde. Hufvud-
skälet var väl att man då, liksom längre fram, icke kunde komma nå-
gon väg af obekantskap med folkets språk; utan att kunna och väl
kunna lapska språket var det icke värdt försöka lära eller öfvertyga
folket om teologiska spetsfundigheter, mot hvilka det kunde sätta andra,
hvilka hade det stora företrädet att hafva ingått i folkets medvetande
och vara ärfda från fadren; det var så mycket mindre .hopp om fram-
gång, då de nya idéerna kommo från en främmande, i många hänseen-
den fientlig, förtryckande starn. Egna begrepp måste man ock i sanning
haft om Lapparne, då man, som drottning Margareta (1389), skref till
dem långa bref på latin; om sådana bref kommit fram, måste de hafva
ländt till föga uppbyggelse. De enda spår af de katolska presternes
inverkan, man kan finna, äro: upptagandet på troll-trummorna af tre-
enigheten, jungfru Maria och en del helgon, samt i Lapparnes gudalära
dunkla antydningar på skärselden.

Samma likgiltighet för Lapparne å statens och det officiela pre-
sterskapets sida fortfor ännu en tid efter reformationen. Visserligen
uppsände Gustaf I prester till Lappmarken samt förordnade om dop
och undervisning, hvilken senare skulle pröfvas genom förhör, men han
var rädd låta prester resa upp till Lapparne, emedan de kunde undan
kronan köpa de för Eskils gemak bestämda "dyr-skinnen". — Lika dant
var förfarandet under Erik och Johan.

Carl IX började, äfven på detta område, ett nytt tidehvarf; han
anlade kyrkor*), tillsatte prester och började äfven undervisningen, fast
på sitt eget sätt. År 1606 berättar hans sändeman, Daniel Thordson
Hjort, följande kosteliga historia: "Hafver jag ock efter H. K. M:ts be-
fallning låtit uttaga en hop med Lapp-pojkar, hvilka efter H. K. M:s
vilja till Upsala skolestuga förskickas skulle — summa 16 personer.
Utaf dessa pojkar äro 6 lefrerede lappfogden i Tornio att föra med
sig i sommar på skepp, efter det föll mig besvärligt att föra dem med
mig så lång väg öfver land. Utaf de andre 10, som igen voro, blef
en sjuk strax i marken och blef för den skull efter. Men de andre 9
förde jag med mig till Gnarp i Helsingland, och der uti länsmansgår-

*) Det var under Carls tid (kring 1606) och med anledning af hans reform-sträfvanden,
som tre Lappar (bröder) af från Norge hemtadt timmer uppbygde en kyrka vid Raunala
och försedde henne med klocka. Det var vid denna kyrka som presten Georgius ville
blifva begrafd bland Lapparne, för att styrka deras tro pä uppståndelsen, han så ofta
förkunnat dem. Hon qvarstod ännu 1796, då hon för 4 r:dr såldes till Torneå hand-
lande, att inredas till natt-härberge åt dem på deras resor till Norge.
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den hwurffuo 2 de störste sin kos, och med det samma kom ett mäg-
tigt stort stormväder, och lät jag strax i samma stunden ransaka i hela
soknen efter dem, men ingen kunde dem finna. De andre 7 leff-
rerede jag fogden uti Gefle —, att låta göra dem kläder och skor, och
förmodar de nu äro i Upsala, dit jag befalte honom dem förskicka.
Hafver och skrifvit för dem till ståthållaren Christoffer Wernstedt, att
han dem med nödtorftig spisning försörja skulle, antingen afkommuni-
tetet eller af slottet, till vidare besked ifrån H. K. M:t".

Gustaf II Adolf tog saken mildare; han fann det olämpligt att
draga ynglingarne ned till Upsala, inrättade för ändamålet en skola i
Piteå och lät göra början till andakts-böckers öfversättande på lapska.
Skolan flyttades sedan till Lycksele, fick, på grund af legat från Johan
Skytte, namnet den Skytteanska, och blef utgångspunkten för svenska
Lapplands civilisation. Der bildades nämligen många Svenskar, Finnar
och Lappar till skollärare och prester, de fingo kännedom i lapska
språket och blefvo der igenom i stånd att arbeta med framgång bland
Lapparne. Verket gick icke hastigt, icke med stora språng fram åt,
men det gick säkert och utan några egentliga återfall.

Vid Christinas tid funnos 5 prester och 11 kyrkor för Lapparne;
vid 1671 funnos på en gång tre sådana män som Graan, Rehn och Tor-
naeus, de båda förra Lappar, hvilka lemnat de skildringar, hvaraf så
mycket i det föregående blifvit hemtadt. Lycksele skola utvidgades
och förbättrades af Carl XI (1687), som dess utom lade sig särdeles
vinn om kyrkors byggande och utnämnande af dugliga prester. Under
Carl XILs krig försummades Lappland; men med frihetstidens öfver
allt inträngande, om ock mången gång felaktiga, sträfvan för landets
och folkets förkofran och utveckling, kom äfven Lapplands undervis-
ning i månges hog. Genom en kongl. förordning af 1723 bestämdes
att nya kyrkor och kapell skulle byggas; att, utom Lycksele skola,
skulle inrättas 7 andra vid lapska hufvudkyrkor; att för dem skulle
samlas medel genom kollekter i hela riket; att vid dem skulle anställas
valde lärare, "grundfaste i~ religionen samt eljest beskedlige", hvarvid
"betyder intet om de icke äro förfarne i latinet"; vidare bestämdes att

barnen skulle undervisas först i sitt modersmål "och sedan få de lära
svenska, om de ha lust"; att minst hvart 3:dje år visitation skulle hållas
vid skolor och kyrkor och relation afgifvas till riksdagen; att ingen
fick blifva lapsk prest utan att kunna lapska språket; att böcker skulle
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på detta språk författas och tryckas; m. m. Ehuru icke allt detta kom
till bokstafligt utförande, gjordes dock rätt mycket, synnerligen hvad
angår kyrko-byggnaderna, och redan 1730 funnos 7 kyrkor och 3 kapell
med 9 prester, af hvilka 5 voro Lappar. Saken befordrades ytterligare
genom den 1739 inrättade "Direktionen för ecclesiastikverket i Lapp-
land", hvilken bestod af tre riksråd, justitiekanslern och universitets-
kanslererne, erkebiskopen och justitieborgmästaren i Stockholm; 1741
hade Dir. medelst kollekter öfver hela riket samlat 300,000 daler; nya
kyrkor uppfördes; nya skolor inrättades; lapska språket bearbetades på
allt sätt och gjordes af Svenskarne till skrift- och tryck-språk; 1746
säger Högström att alla Lappmarks-prester predikade på detta språk.

Högström nämdes. Född 1714, död 1784, var han i viss mon de
svenske Lapparnes apostel. Nyss prestvigd drog han till Lappland
1741; han angrep Gellivare Lappmark, hvars innevånare den tiden
må hända stodo lägst af alla svenske Lappar; han stred mot nöden och
Lapparnes hat; hans lif var mången gång i fara för deras ilskna vid-
hängande af hedendomen; han lyckades att rotfasta kristendomen i Gel-
livare och genom sin inverkan på öfriga Lappmarks-prester ingöt han
en friskare anda och sträfvan öfver allt. Samtidigt funnos äfven andra
män, hvilka, eggade af hans föresyn, på ett kraftigt sätt bistodo honom:
Holmbom, Fjellströmar och Laestadier: namn ännu qvar lefvande och
aktade i orterne. Hvad särskildt angår Fjellströmarne, så torde Pehr
F., sedan prost och kyrkoherde i Lycksele, hafva haft stort inflytande
på Lapparnes kristendoms-undervisning; ty han var i Stockholm vid
1738 års riksdag, förevisade lapska öfversättningar, läseböcker m. m.,
samt bidrog till, om icke utverkade inrättandet af den nyss omtalade
Direktionen för ecclesiastikverket i Lappmarken.

Under Gustaf lILs, lättsinnets och krono-bränneriernas glänsande
tid, sjönko både undervisning ogh kristendom; enda spåren af hans
verksamhet för Lapparne äro hans många granna tal, hvilka i glas och
ram ännu hänga qvar i kyrkor och sakristior. — Icke stort bättre var
det under hans pedantiske efterträdares regering. Styrelsen för Lapp-
lands andeliga angelägenheter började då att vexlas; 1801 utbyttes Di-
rektionen för ecclesiastikverket mot kanslersgillet, hvilket 1809 lemnade
plats för kanslistyrelsen, hvilken åter fick vika 1833.

Men 1820 skedde uppslag till något bättre: då infördes katecheter
och missionärer, hvilka skulle resa kring bland Lapparne och undervisa
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dem. P. Laestadius ogillade dock saken mycket; 1831 insände han ett

vidlyftigt förslag till ändring i förhållandena; han utnämdes 1832 till
visitator i Lappmarken, men hans förslag begrafdes.

Är 1835 stiftades svenska missions-sällskapet. Lyckligtvis kastade
det icke bort hela sin kraft på dessa merändels tvetydiga personligheter,
hvilka under namn af kristne missionärer förstöra folken och diskredi-
tera religionen i Afrika och på Austral-öarne, utan påminde sig af en
lycklig anledning att inom landet funnos föremål, värda dess verksam-
het, hos hvilka kunde uträttas något godt och der man kunde vinna
säkerhet om att något och hvad som gjordes. Till en början skickade
detta sällskap äfven katecheter och missionärer, men ändrade snart sy-
stem, inrättande skolor och barnhem. Början här med skedde 1839
och saken fortgår ännu med full kraft, som framdeles närmare skall
omtalas.

I Norge daterar sig det första lifvet i kristendoms-undervisningen
från Erik Bredal, biskop i Throndhjem (1643 —1692), hvilken med nit
och framgång verkade för de norske Lapparne, förnämligast på det
lämpliga sätt, att han tog till sig och uppfostrade några Lapp-barn.
Men om ock saken icke kan sägas hafva alldeles utdött med Bredal,
så uträttades dock i Norge i lång tid icke något allvarligt förr än Isak
Oisen 1703 sattes till skollärare i Vardanger. Under otroliga svårig-
heter från alla håll, under verklig nöd och stora faror, under sådant
hat af Lapparne, att de icke ville gifva honom vägvisare, husrum, mat,
icke ens vatten, kämpade denne ringe enskilde man 14 år för Lapparnes
omvändelse i Finnmarken och lade en god grund till det norska om-
vändelse-verket. Detta fortsattes sedan af de norske Lapparnes "apo-
stel", Thomas v. Westen (f. 1682, t 1727) och genomfördes på ett kraf-
tigt men tillika humant sätt, och var det må hända just hans mildhet
som mest bidrog att hos Lapparne införa hans läror. Han företog flera
missions-resor, han ordnade "den lapske mission" (stiftad 1715), bildade
lärare och tillsatte sådana, anlade skolor, bygde kyrkor, pådref lapska
språkets odling, bildade en krets af intelligente lärare omkring sig
(Jämtländingen Sidenius, Norrmännen Schött, Leem, Sören och Jens
Kildal, Rosenvinge, m. fl.); han omfattade icke blott allt i den vägen
inom Norge, utan sträckte sin verksamhet till Finland och Sverige,
inom hvilket senare land han utan tvifvel, genom bref och möten, gaf
uppslag till 1723 års förordning. — Under nyss nämde och några flere
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v. Westens lärjungar i andra och tredje hand hölls undervisningen, åt-
minstone den religiösa, en tid någorlunda uppe; men mot slutet af
1700-talet och i början af detta sekel började saken förlora sig; han
hölls blott vid ett tynande lif af det norska bibelsällskapet, bildadt
efter det svenska; seminariet i Trondhjem upphäfdes genom ett kongl.
reskript af 1774, hvilket tillika bestämde att norska språket skulle in-
föras bland Lapparne, hvars ungdom skulle lära kristendomen på norska.
Under nu följande 50 år gick kristendomen och bildningen grymt till
baka. År 1821 beslöt Norges storting att det från v. Westens tid qvar
stående lapska seminariets fond skulle användas till bildande af ett nytt
seminarium. Regeringen bestämde att det skulle 1824 öppnas i Thron-
denäs för undervisning i norska och lapska, och 1826 kom det till stånd.

Samtidigt vanns ock den man som förmådde sätta nytt lif i saken.
N. J. Chr. Vibe Stockfleth (f. 1787, f 1866), först militär och avance-
rad ända till kaptens-graden, började, 36 år gammal, studera teologi,
mottog två år der efter (1825) Vadsö pastorat och kastade sig med ens
in i en alldeles ny verksamhet, i fullkomligt okända förhållanden, i ett

språk, af hvilket han knapt kände ett ord. Hastigt utbildade han sig
i språket och till en färdighet större än de fleste infödingars; hans
brinnande, okufliga, till exstas gående nit lät honom under de' svåraste
försakelser lefva bland Lapparne; detta, jemte hans djupt kristliga sinne-
lag, fram kallade hos honom en svärmisk, ibland till blindhet grän-
sande kärlek för folket och till många förflugna idéer och sträfvanden.
Men ädelt har han handlat alltid och verkat stort genom lära och lef-
verne. Särskilt har han fäst uppmärksamheten på Lapparnes behof och
förmåga af civilisation, samt för sådant ändamål genomdrifvit bildandet
af ett lektorat i lapska språket vid Christiania universitet; så länge
Lapparne icke till uteslutande bruk antagit de språk, som talas af de
folk bland hvilka de lefva, måste ock detta lektorat, det enda af sitt
slag i norden, blifva källan för utveckling och underhåll af deras bild-
ning *).

Kring 1648 uppfördes de första kyrkor i finska Lappmarken, vid
Enare och Kemi träsk; två Finnar, Es. Mansueti och Jak. Lapodius,

*) Det vore önskligt att äfven i Sverige, medelst stipendier, tillfällen bereddes yngre pre-
ster, som ville egna sin verksamhet åt Lapparne, att, under vistande i Christiania, grund-
ligt inhemta lapska språket. Samma gäller Ryssland. För Finnarne torde det icke vara
så synnerligen behöfligt, då deras språk är så likt lapskan, att de utan betydande svårig-
heter och tidsutdrägt kunna lära det på ort och ställe.
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sattes till prester och verkade väl för kristendomens utbredning. Den
förre fick för afguderiets utrotande en utmärkt medhjelpare i en omvänd
Lapp, Petrus af Solsönernes slägt, från Päldojärvi. Är 1670 fingo de
finske Lapparne äfven sin "apostel" i Gabriel Tuderus, hvilken, i öfrigt
af ganska tvifvelaktig karaktär, var stark i omvändelse-nit och utrotade
en mängd öfver-tro i sin församling. (Se titeln på hans skrift i litera-
tur-förteckningen.) Kristendoms-utvecklingen följde i Finland med tem-

ligen jemna steg den i Sverige, ehvad det gick fram åt eller till baka;
Svenskar kommo till Finland, Finnar till Sverige; genom likheten
mellan lapska och finska språken hade Finnarne lätt att utbilda sig
till prester för Lappmarken, och män finner äfven att de dugtigaste
Svenskarne fått sin utbildning i Åbo. Bland finska Lappmarkernas
bäste lärare må nämnas: Zak. Forbus, And. Hellander, D. E. Högman,
Nils Fellman, Henr. Vegelius och på senare tider Castrénerne. Men
den omtalade likheten mellan finska och lapska språken medförde den
olägenheten, att Finnarne allmänt ville införa det förra språket vid un-
dervisningen i stället för lapskan: språk-striden blef der för i finska
Lappland nästan svårare än i svensk—norska. Efter 1809 har Ryssland
af politiska skäl gjort åtskilligt till förbättrande af Lapparnes i Finland
religions-undervisning, och synes nu godt förhållande råda i detta hän-
seende, ehuru icke allt som glimmar är guld.

Från ryska Lappmarken berättas: att der ifrån redan 1526 kommit
sändebud till Moskva, med begäran om religionslärare; att sådane dit-
sänts, invigt kyrkor och döpt; att 1529 Lapparnes omvändelse afslutats
af arkimandriten Feodorit från Solovetzka klostret, med hjelp af mun-
ken Trifan (kanske något senare), hvilken stiftat kloster i trakten och
har sin graf i kyrkan Boris & Gleb; att efter dem poper flitigt blifvit
skickade upp till Lapparne, hvilkas religionskunskap der igenom under-
hållits. Hurudan denna var i början af 1700-talet upplyser en Isak
Oisens berättelse: "då jag frågade ryska Lappar i religionen, svarade
de: vår prest vet det, fråga honom; vi veta det icke". Allt häntyder
der på, att tillståndet nu icke är stort bättre; Lapparne hänga dock
strängt vid den gamla, oreformerade ryska religionen och äro starka i
utvärtes åthäfvor; de gamla rent lapska trolldoms-ceremonierna hafva
till största delen vikit för de grekiskt-katolska. — Om skolor kan här
naturligtvis icke blifva fråga; få ryska Lappar kunna läsa eller skrifva,
och de, som det kunna, hafva lärt sin konst i Norge.



432 LÅSERI-RÖRELSER.

Mot slutet af 1840-talet började i Kautokeino och spridde sig der
ifrån till alla angränsade Lappmarker en andlig rörelse i frenetisk lä-
sare-anda. Utledsen vid Lapparnes oordentliga, supiga lefverne, m. m.,
hade den genialiske L. L. Laestadius redan förut med hela styrkan af
sin energi börjat i tal och predikningar svafla och fördöma sina åhö-
rare; i den öfvertygelsen att endast de starkaste ord och bilder, den
ytterligaste skärpa här kunde verka något, for han ut på ett sätt, som
bragte sjelfve hans och sakens varmaste vänner i häpnad. Det verkade
på Lapparne ock, men med den hos dem lätt uppkommande dyster-
het och missmod, antog deras andeliga stämning en nästan mennisko-
fientlig form. De mord, som begingos, hade dock, som Hvoslef visat,
icke sin grund i religions-fanatism, utan voro följder af personligt hat.
Denna andliga rörelse blef Laestadius och alla prester öfvermäktig, ra-
sade några år, utbredande sig, som sagt, åt alla håll. Men dels genom
kloke lärares inverkan — Stockfleths bland andra — saktades fana-
tismen och vändes allt till det bästa; nu mera qvarstår, som jag i det
föregående flerstädes antydt, nästan blott' goda följder der af, i höjd
sedlighet och minskadt superi; det enda obehagliga är dysterheten,
mensko-skyggheten, som ännu på vissa håll framträda.

Under tidens lopp utvecklades ock allt hvad administration heter.
Till en början fanns väl intet spår af sådan; Birkarlarne fingo göra hvad
och hur de behagade. Men redan 1420 höllos ting och 1424 säges ien
lagmans dom att lappfogden skall skipa så att alle Birkarlar och Lap-
par ske rätt; honom skola Lapparne och Lapp-farare hjelpa och icke
tillstädja någon att rifva och slita de fattige Lappar, öka ren-skjuts,
m. m. Här hafva vi således på en gång domare, fogde och laglig (?)

skjuts.
Styffe nämner (sidd. 298 och 299) att hela Norrbotten vid unions-

tidens början lydde under fogden på Korsholms slott och att en under-
lagman 1409 fanns i Vesterbotten å Upplands-lagmannens vägnar; sä-

kerligen lydde Lapparne äfven under dem. Om någon ordning fanns
der i, var troligen fogde-väsendet der ordnadt så som i det öfriga riket.
Skjutsen var väl sannolikt ursprungligen blott ett Birkarlarnes tilltag,
hvilket af vana blifvit ett åliggande.
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Efter nyss nämda tid har jag icke sett lapp-fogdar omtalade förr
än 1559 och 1563. Säkerligen funnos de dock under Gustaf I:s hela
regeringstid, ty 1531 säges att han af- och till-sätter "befallningsmän"
i finska Lappmarken. Från 1590 till 1596 (åtminstone) namnes Olof
Burman såsom lapp-fogde; 1593 omtalas flere. Är 1590 namnes äfven
"landz-schriffuare", hvad det då månde vara.

Då Carl IX:s sändemän vid flera tillfällen påpekat nödvändigheten
af ordinarie styresmän öfver Lappmarkerna, för att vid Vesterhafvet
motväga Danskarne, som ständigt hade sådane der boende, tillsatte Carl
1604 lapp-fogde vid Alten och Tana, 1607 flere befallningsmän och,
hvad vigtigare var, samma år en ståthållare öfver Vestersjö-Lapparne
och Lappmarkerna. På samma gång befalldes ock att denne skulle ha
sitt residens på Vadsö, hvarest Gustaf I haft fiskare, och att han skulle
befästa sitt hus för en garnison på 100 man, såsom en motvigt mot

Vardöhus. Försöket misslyckades; ty 1610 var hus och allt uppbrändt,
och Lapparne, som hjelpt till, förjagade af Danskarne.

Efter denna tid och sedan Birkarlarne försvunnit, kommo Lapp-
markerne under samma styrelse- och administrations-form som det öfriga
landet. Lika så juridiskt. År 1811 skiljdes Norrbotten, såsom eget län,
från Vesterbotten; 1837 lades Pite Lappmark till Norrbottens län; 1869
skiljdes Mala kapell-församling der ifrån, m. fl. små förändringar, vid
hvilka icke vidare är att fästa sig. På slutet af 1600-talet till medlet
af 1700-talet var Lappmarken fördelad till 3 lagsagor: en i Anundsjö
(Ångermanland), en för Umeå, Piteå och Luleå, och den tredje för
Tornio, hvar till ock hörde Kemi; nu mera höra Lappmarkerne till an-
gränsande domsagor i sina resp. län. — I ecclesiastikt hänseende hörde
Norrland till Upsala stift ända till 1647, då i Hernösand bildades ett

särskildt super-intendentskap; detta upphöjdes 1772 till biskopsdöme
och under detta lyda Lappmarkerne än i dag.

I det före gående innehålles uppgift på de hufvudsakligaste åt-
gärder, hvjlka under äldre tider blifvit vidtagna för och imot Lap-
parne; hvad som inverkat under de nyare, ehuru grundlagdt under de
gamla (bergverk och nybyggen), och hvad som tillkommit i dessa tider,
skola omtalas i nästa kapitel. Af det sagda kan man väl någorlunda
bedöma huru Lapparne i allmänhet behandlats under tiden, och vi
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måste erkänna, att ett tydligt fram åt gående mot ett bättre gör sig gäl-
lande i anordningar och föreskrifter. Men afsigterne nåddes icke alltid
och en del spridda drag ur Lapparnes inre historia visa, att de måtte
hafva lidit mycket.

Den uppmärksamhet, som i slutet af 1500- och början af 1600-talet
ögnades dem från de tre grann-rikena der uppe, var en af de bittraste

källor^ till lidande. Vissa nejders Lappar måste traktats-enligt årligen
skatta till 3 land, andra till 2; på några håll gjordes anspråk på skatt
af 2 eller 3, utan att något derom var bestämdt. I alla dessa fall rå-

kade de rädde och okrigiske Lapparne i en obehaglig mellanhand, ur
hvilken ingen deras list förmådde rädda dem. Sin pligt likmätigt tvungo
fogdarne distriktens Lappar att lemna skatt först till ena, sedan till
andra riket; var skatterätten tvistig, så icke blott upp drefvos skatterne
af fogden n:o 2 och n:o 3, utan der till plikt, för det Lapparne betalt
skatt till fogden n:o 1, hvilken, enligt officiela åsigter hos n:o 2 och
n:o 3, icke haft rätt till sådan skatt. Voro nu der till desse fogdar
cgennyttige och orättrådige, som ofta synes hafva inträffat, måste Lap-
parne särskilt lemna mutor: handskar, skor, stöflar, pelsar, matvaror,
pengar eller annat åt skatt-uppbärarne, hvilka lätt funno förevändningar
att utpressa. Dess utom måste Lapparne skjutsa och gifva kost åt de
besökande fogdarne och deras följe, ibland, som det i ett klagomål heter:
"tre resor starkare än det till förene hafver sedvanligt varit". Denna
fråga om skjutsen förekommer ständigt och jemt tills Carl XI år 1695
bestämde att Justitiarien och Lappfogden icke fingo taga större skjuts
än sex renar, nämligen en för sig sjelf och en åt för-köraren, en för
drängen, en för sängen, en för mat och dricka och den sjette för bagagen.

Stridigheterna mellan rikena gåfvo anledning till många olyckor
för Lapparne och mycket våld. Carl IX. bestämde att, om Lap-
parne icke godvilligt lemnade hans sändemän skatten, skulle Birkar-
larne förbjudas att föra något till dem; med andra ord: de skulle nöd-
ställas och svältas. Är 1607 läto Danskarne, till straff för det någre
Sjö-lappar betalt skatt till Sverige, af dem utkräfva samma skatt till
Norge, utom den lagliga (således dubbel), samt der ofvan på sönder-
hugga Lapparnes båtar och föra bort dem till annan ort. En annan
gång lagfördes en Lapp ting för ting och fälldes att bota räf- och
utter-skinn, derföre att han, nödd och tvungen, måste lemna folk och
båtar åt svenske fogden hvar gång denne kom med öfverlägsen styrka.
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I dessa fall skulle man kunna ursäkta fogdarne och sändemännen:
de hade att per fas et nefas tvinga Lapparne under vederbörande
krona och lydno. Men sådan ursäkt gäller icke för de nyss omtalade
mutorna, den förhöjda skjutsen; de skulle vara Lapparnes beskyddare
ex officio, och många exempel visa att de vid den vanliga uppbörden
mot sitt lands otvifvelaktiga undersåter begått verkliga illbragder. Ett
par må anföras: En fogde bevisas hafva slagit en Lapp "så mycket
han velat" och derpå från honom hafva "tagit en god ren och tre slagne
daler". En annan fogde dömde en Lapp till 20 dalers böter för det
Lappen skolat umgås med spådom; vid hållen ransakning visades detta
vara löst prat och Lappen fick fribref der på; detta fribref tillegnadc
sig nu fogden, ref sönder det och utkräfde de 20 dalcrna. §amme
fogde dömde samme Lapp att bota "två goda mårdar och en god åke-
ren", derföre att han icke ville afstå ett vargskinn, hvilket fogden åstun-

dade. Ibland då Lapparne samlat pengar att betala skatten, föll det
fogden in att han ville hafva denne in natura, och i andra fall tvärt
om; här vid fordrades naturligtvis mutor för ändring i beslutet och
plikt vid s. k. tredskande. — Jag vill nu icke påstå att dessa exempel
skildra det allmänna tillståndet; men de äro dock sedemålningar af vigt.

Att Birkarlarne misshandlat Lapparne och att äfven andre bönder
vid beröring med dem — förr som nu! — varit hårdhändte, det faller
af sig sjelft, och man har många klagomål öfver att de flyttat in på
Lappars områden, gjort intrång på deras fiskejn^jagj^„QC^
förstört renskogr_nät_pchjäaßat, Huru de ibland gingo till väga, ser
man af några finska rättegångs-handlingar från 1669 (hos Sjögren), en-
ligt hvilka torparen Pål Pelkoinen, enär han slagit sig ned på Lappars
mark och der idkade fiske och bäfver-fångst samt annat förfång, som
kan lända dem till ruin och undergång, dömes att drifvas bort, hans
kåtor att nedrifvas och 7 nät, dem han frånhändt Lapparne, återtagas.
Förföljelsen skedde ibland niera i stort och systematiskt af bönderne.
Så berättar t. ex. Widmark (Helsingl., I, sid. 39) att Helsingarne vid
1646 och 1648 års landsting utverkade sig landshöfdingens befallning
till länsmännen att utdrifva Lapparne ur socknarna och skulle bönderne
angifva hvarest. de funnos, så att de kunde komma ur landet; att vid
landsting 1652 i Herjedalen allmogen förbjöds att hysa så väl Lappar
som Finnar eller tillåta dem på något ställe i landet sig nedsätta; hvar



436 UNDER ÅLDRE TIDERS BERÖRING.

jemte han fäster uppmärksamhet på det intrång Lapparne i dessa trakter
lidit af sig i skogarna nedsättande Finnar.

Men äfven presterne, hvilka väl af sin religion förbundos att vara
den svages beskyddare, bedrogoj3ch mkshandlade Lapparne. År 1671
klagas, att den ofvan nämde Gabriel Tuderus tager för många skjuts-
renar; han tager i "bya-skänk" tre gråskinn och till "vägkost" tre dito;
klockarn begär ett gråskinn. I samma klagomål säges vidare, att de
som i lagmans ställe resa i Lappmarken taga ett sängskinn och ett

gråskinn "mera än förut brukades"; befallningsman tager skjuts äfven
till sitt köpmansgods. — Jag blott anför några rubriker på de olika
sätten att plundra Lapparne, hvilka sätt visa att för dem föga rätt fanns
att få..

Att Lapparne hindrades i det fria vandrandet från en ort till annan,
öfver ens stämde med tidens sed, och de ännu till medlet af detta år-
hundrade hos oss qvar stående, för alla gällande färd- och rese-passen
bära noggrant vittne om den stora utsträckningen af sådana trafikhinder.
Men saken drefs ännu längre mot Lapparne än mot annat folk, och
kongl. förordningarne i detta ämne af 1671, 1720 och 1723 kröntes af
en sådan 1757, som bestämde, att ingen Lapp, vare sig äldre eller
yngre, fick begifva sig från hemorten utan tingsrättens lof, prestbetyg
etc. Dessa betyg skulle visas för krono-betjeningen i den ort der Lap-
pen slog sig ned; togs han i års-tjenst, skulle sådant anmälas hos lands-
höfdingen; husbonden skulle ock inom en månad anmäla saken hos
kyrkoherden i församlingen, på det denne måtte kunna undervisa Lap-
pen i kristendom, drifva honom hvarje helgdag i kyrkan, o. s. v. Fin-
nes Lappen på någon främmande ort utan dessa betyg och icke i tjenst,
bote 5 daler till Lapp-kyrkorna eller straffes med 4 par spö och åter
föres hem. — Det är att märka, att denna lag utfärdades mot Lappar-
nes utvandring, hvilken man fram kallat genom förtryck vid berg-
verken.

Då dessa exempel på Lapparnes behandling alla äro hemtade från
Lappmarker under Sverige, vill jag slutligen äfven från Norge anföra
ett par upplysande drag, hvilka visa huru Lapparne ända in i senaste

tid betraktades af sina norske landsmän. Ett kongl. reskript af 1726
förbjuder Norrmännen att förevita Lapparne deras irriga tro och yrke
och befaller att Lappen Amund Sivertsen skall anses såsom "en bonde-
mand og ikke af nogen forekastes hans härkomst". Men liksom detta
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icke skulle hafva verkat förklaras i ett annat kongl. danskt reskript af
1743, att man icke må förebrå någon att han är en Lapp, "enär de
skola anses och aktas lika som konungens öfrige undersåtar". Detta
oaktadt, säger Siljeström ännu 1842, att Lapparne i Finnmarken äro

föraktade af den öfriga befolkningen och att benämningen Lapp der
är motsats till titeln "skikkeligt folk".

Då vi nu följt Lapparnes historia intill den senaste tiden kan det
vara lämpligt att taga en kort öfversigt af de svenskes närvarande ad-
ministrativa indelning och utbredning i landet samt der vid äfven när-

mare omtala en sak, hvilken i det föregående blifvit blott antydd der
och hvar, nämligen deras rörlighet, deras vandringar och huru pass de
göra skäl för benämningen nomader. Jag börjar då från norr och följer
landet, der de finnas, oafbrutet mot söder, sedan jag först gjort den
anmärkning, att med ordet by (sita) i Lappland icke menas, såsom
i öfriga landet, en samling hus med dess innevånare, åtnjutande vissa
rätts-förmåner och utöfvande vissa pligter gemensamt; utan en stam
Lappar, bestående af flere eller färre familjer, beslägtade eller icke,
hvilka vistas eller nomadisera i en viss trakt och till samman erlägga
skatt för den jord de begagna. Jag har förut (sid. 37) sagt att Lap-
parnes vandringsvägar äro gamla; så är ock by-indelningen. Redan
1571 nämnas följande byar: Lule, Tingavara, Rounala, Kautokeino,
Lappajärvi, Teno, Utsjoki, Aviovara, Varanger, Porsanger, Alten, Lax-
fjord, Hvalsund, i finska och norska Lappmarkerna; Soxjokk, Jokk-
mokk, Tårpenås, Serkieslpkt, Arffvesjaur, Lokte, Semetsjaur, Laissita.
I Ume och Ångermanland inga*).

I. Norrbottens län innehåller största vidden Lappmarker, hvilka
fördelas i Tornio, Lule och Pite, till en vidd af vid pass 705 qvadr.
mil och år 1870 hysande 4,577 Lappar.

1. Tornio Lappmark, v. p. 166 qv. mil, omfattar 2 socknar: Enön-
tekis och Jukkasjärvi, och äro dess fleste Lappar Fjäll-lappar, blott ett
par i Jukkasjärvi äro Skogs-lappar.

a) Enontekis socken har sin kyrka vid Karesuando sedan 1809 och
ligger hon 25 mil från Tromsö, 43 från Haparanda (Linder). Dess 1,022

*) Se H. Forssell: Äldre bidrag till Sveriges officiella statistik. I. Sverige 1571; sid. 34.
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Lappar (hvaraf 83 äro skatte-lappar) fördelas i 4 byar: Köngemä eller
Rosto (59 familjer), Lainio-vuoma'(6s), Romma-vuoma (25) och Suonta-
vaara (44); dessa namn äro finska. Köngemä bys Lappar komma 25 aug.
—15 sept. från sommar-vistelsen i Norge (Balsfjord, Tromsö- och Marknäs-
dalen) till trakten af Kilpisjaure, der de då uppehålla sig någon tid*);
der efter tåga de ned åt höglandet mellan Köngemä, Rosto och Lainio elf-
var till Kärändö-järvi och Parkajoki byar i Pajala socken, der de inträffa
i januari. Om våren, i april, vända de åter samma väg och anlända till
fjällryggen kring medlet af maj. En del skyndar då till Norge; en an-
nan utväntar kalfningen och anländer först vid midsommar till Norge. —

Lainio-vuoma tågar på ungefär samma tider från Balsfjorden, på ömse

sidor af Lainio-elf förbi Soppero by, till Lainio by, Oxajärvi, Kängas
och Kärändö-järvi, till en del betande samma marker som Köngemä. —

Romma-vuoma kommer från (Kåfjord-, Laxelf-, Kit- och Storfjord-da-
larne i) Norge till Kilpisjaure samtidigt med 'de förut nämda; efter
gammal vana tågar nu största delen af byn öster om Köngemä elf, på
ett 4—5 mils bredt finskt område, de öfriga vester der om; den östliga
delen håller sig så nära elfven, att den med stor hast kan fly öfver på
svenskt område, om så skulle behöfvas. Tåget går mot Karesuando till
jultiden, då en del östliga Lappar öfvergå på svenskt område; vidare
till Muonioniska och ända till Parkajoki. — Suontavaara by flyttar huf-
vudsakligen på samma vägar och sätt som Rommavuoma, och stundom
blandad med denna by.

b) Jukkasjärvi (af tjokkeres, samling) kyrka är bygd 1603 (enligt
Elers); socken-kyrkan nu vid Vittangi; församlingen finsk. Sockens
Lappar voro 626 (år 1870), hvaraf 35 skatte-lappar, och fördelades
likaledes i 4 byar med finska namn: Kalas- (31 familjer), Rautas- (20)
och Saari-vuoma (äfven kallad Pulsu-vuoma, 19 fam.) samt Tallma (28).
Desse Lappar, som under sommaren omkring 5 veckor uppehålla sig vid
Ankenäs, Bardö, Ibestad, Målselfven, Tranö och Senjen i Norge, intaga
och beta under vintern landet kring Tornio sjö och elf i nordvest-syd-
ost från riksgränsen ned till Kuoksu och Kurkio byar i Vittangi, samt i
nordost-sydvest från halfvägs mellan Lainio och Tornio elfvar till Kalas-
äno med vesterut liggande sjöar (Pajtas- och Kalas-järvi) och Schangeli.

*) Det är regel, dock med undantag, att Nomad-lapparne höstetiden, under renarnes
brunst, uppehålla sig något litet på samma ställen, der de om våren dröja änder kalf-
ningen. Jfr sidd. 35 och 36 här ofvan. Framställningen om Norrbottens Lappars van-
dringar stöder sig hufvudsakligen på uppgifter af H. A. Widmark.
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2. Lule Lappmark, v. p. 327 qvadr. mil, omfattar Gellivare och
Jokkmokks socknar.

a) Gellivare första kyrka bygdcs kring 1745; år 1650 kapell vid Na-
briluokt; blef strax från början eget pastorat under Högström, som om-
vändt folket. Socknen innehåller 1,285 Lappar, hvaraf 61 skattande, och
fördelas i Norr- och Sör-kaitom byar; den förra har 33, den senare
(under-afdelad i Kaskatjerro och Teusavuobme stammar) har 59 familjer.
Norr-kaitoms Lappar flytta mellan Kaitom och Kalas elfvar, Sör-kaitoms
mellan först nämda och Stora Lule elf med tillhörande sjöar, från riks-
gränsen till sträckningen från Kalas och Kaitoms elfs sammanflöden,
öfver Gellivare ned till berget Ananas vid Stora Lule elf. Norr-kai-
tom har sina vår- och höst-visten vid Killingi och Sommavaara, Sör-
kaitom sina i Teusavuobme, Ritili, m. m. Blott någre Gellivare-lappar
flytta nu mera öfver till Norge, de fleste uppe hålla sig på fjällen vid
riksgränsen; de som flytta (år 1865 omkring 14 familjer) gå till Tys-
fjorden. — I södra delen af socknen finnes en hop Skogs-lappar; de
räknades fordom till en särskild by: Vuolle-sita (nederbyn) eller Sjokks-
jokks by, som hade Lappar på båda sidor Lule elf och nu räknas till
Jokkmokks socken. Desse Skogs-lappar bo kring Nattavare, hafva sina
renar i granskapet af den fasta bostaden' och lefva som nybyggare.
Från dem härstamma i allmänhet nybyggarne kring Råne och Stor-
Lule elfvar.

b) Jokkmokks (Krok-bäck) första kyrka bygd 1607 (?), sista 1753.
Qvikkjokk är annex, kapellet af 1671. Af socknens 648 Lappar (57
skatte-lappar) är största delen Fjäll-lappar, andra Skogs-lappar och några
få äfven Fiskare-lappar. De indelas i 4 byar: Jokkmokk, Tuorpen-
jaure, Sirkasluokt och Sjokksjokk. Tuorpen och Sirkasluokt hafva
alltid företrädesvis varit Fjäll-lappar, de två andra Skogs-lappar; men
nu finnas bland de sist nämda äfven flere Fjäll-lappar, ehuru de icke
vandra upp till Kölen utan vända längre ned. — Sirkas hafva sina vår-
och höst-visten på Ultivis och Njuonjes samt vandra mellan södra stran-

den af Stora Lule elf och Rapa-dalen. — Tuorpen-stammen har vår-
och höst-visten i Kabbla-tuoddar och Qvikkjokk-bergen samt vandrar
mellan Rapa- och Lilla Lule elfvar. — Jokkmokks Lappar hafva höst-
och vår-visten på Nuort-Valli, och vandra mellan gränsen till Pite Lapp-
mark åt söder, Karats (Perl-elfven) åt norr, till närheten af Sulitälma.
Vandrings-tiderna äro de förut nämda. En del af Lapparne går till
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riksgränsen; två stanna vid Virihaure till september, lemna då största

delen af hjorden qvar på fjällen öfver vintern, och draga blott med
kör-renarne till skogarna. — Flere af Tuorpen och Sirkas flytta som-
martiden på en vecka eller så in i Norge på fjällen närmast gränsen,
men icke ned till kusten. Der imot räknas till dessa byar någre
(sex) "norske Lappar", hvilka stundom hela året om hålla sig i Norge;
ibland åter sent på höstarna, långt efter det de öfrige Lapparne lemnat
fjällen, komma öfver till Jokkmokk för att öfvervintra i dess- skogar.

—■ Skogs-lapparne tillhöra dels Sjokksjokks, dels Jokkmokks by; de
förre bo norr, de senare söder om elfven; de lefva som Arvidsjaurs
Skogs-lappar, flytta aldrig ned till kustlandet, utan blott på sina gamla
skatteland.

3. Pite Lappmark omfattar v. p. 212 qvadr. mils område och är

fördelad i två socknar: Arvidsjaur och Arjepluog, hvilka 1837 förena
des med Norrbottens län.

a) Arvidsjaur. Första kyrkan bygd kring medlet af 1600-talet,
den nu varande 1826; blef särskildt pastorat 1734; vid Kasker och
Ava-viken skola ock i början af 1600-talet hafva funnits kapell och
det första genom mord-brand blifvit förstördt (P. Laestadius); kyrka
vid Gråträsk 1602? I socknen finnas på de 36 skattelanden 499 Lap-
par, hvaraf 6& skatta. Med undantag af några Fiskare-lappar äro de
alle Skogs-lappar; två—tre familjer bo på samma land, men hafva hvar
sitt hufvud-viste vid någon större sjö eller betydligare vattendrag, samt

4—5 andra visten, mellan hvilka de flytta under de somrar då renarne
äro samlade. Vid första snö skiljas renarne, om de icke förut äro

skiljde; de hållas samlade hela vintern, då Lappen ofta flyttar ända
ned till kusten. De fleste renarne tillhöra bönder i Piteå och Skellefteå,
hvadan de fleste Arvidsjaurs-Lapparne blott äro ren-skötare; någre sjelf-
egande finnas vid Pite elf.
, b) Arjepluog. Kyrkan bygd i medlet af 1600-talet; samtidigt
byggdes ock 2 kapell, ett vid Silbojokk, ett vid Nasafjäll; det senare
brändes af Norrmän 1658; nu finnes kapell vid Löfmokk vid Horn-
avan. Af socknens 503 Lappar äro 44 Fjäll- och 9 Skogs-lapp-familjer,
91 skatte-lappar. Fjäll-lapparne bilda fyra byalag: Ärvas (ell. Lokteå),
Barturte (eller Norvestbyn), Semisjaur och Njarka (eller Sörvesterbyn).
Hvarje by har flera kåta-lag, som flytta hvart för sig; sällan följas mer
än 2—3 familjer. Arvas-Lapparne hafva sina vår- och höst-visten på



ARJEPLUOGS LAPPAR. 441

Ärvas och Seitevare och gå dels till de höga fjällen på norra sidan af
Pite elf, mellan denna och Jokkmokks socken-gräns, dels till Bali- och
Langvand-sjöarna i Norge. — Barturte, förr en rik, nu mera en utarmad
stam, har sina vår- och höst-visten kring det fjäll, hvaraf byn fått sitt
namn, de vistas på fjällen mellan Pite och Skellcfte elfvar och gå äfven
öfver i Norge på några veckor. De gÅ om vintern sällan söder om Rap-
pen, uppe hålla sig kring Nausta, liksom äfven Arvas-Lapparne. — Semis-
jaure, som har sina vår-visten på båda sidor om Lais-elfven, i trakten
af Adolfsström, och Njarka-byn, som har vår-vistena vid Kajtevare, Ard-
nabuot och Barturt, flytta i medlet af juni till Norge, der de till ren-

betesland fått sig upplåtna vidsträckta fjäll och dalgångar i Salt-dalen,
Bejeren och Moe. Desse år från år allt mera till tagande flyttningar
till Norge ske på några få dagar, och den stora fjäll-sträcka i Sverige,
som ligger mellan vår- och höst-vistena å ena, norska gränsen å andra
sidan, lemnas obegagnad, ehuru hon är ett af de bästa ren-betesland
i Norrbottens län. 1 medlet af september äro desse Lappar åter vid
sina visten, när sjöarne frusit flytta de ned i skogslandet, månge ända
ned till kusten eller Bottnen *). Af Arjepluogs Skogs-lappar vistas
de, som bo vid Pite elf, hela året på sina lapp-land; de andre flytta om
vintern ned till kusten, förnämligast der före att de, liksom Arvids-
jaurs Skogs-lappar, sköta renar åt vid kusten boende bönder och hand-
lande.

11. Vesterbottens län innehåller 2 Lappmarker: Ume och Äsele,
med 1,263 Lappar, sedan Mala kapell-församlings lapp-områden 1869
börjat räknas dit.

1. Ume Lappmark, v. p. 210 qvadr. mil, med 2 socknar, innehål-
lande Lappar, nämligen Sorsele och Stensele. Lycksele innehåller inga
Lappar, det besökes blott om vintern vid marknaderna af sådane från
de andra socknarna.

*) De Arjepluogs Lappar, som icke utsträcka sina vandringar öfver 10—12 mil, äro i all-
mänhet väl bergade; de der imot, som under sommaren ligga på fjälleu i Norge, som
först i september åter vända der ifrån och som då med hjordarna flytta ända ned mot
hafskusten i Vesterbotten, blifva i allmänhet fattigare år från år. Renarne lida af dessa
långa flyttningar, synnerligen de som vintertiden ske mot svenska kusten, hjordarne sam-
man smälta icke sällan till hälften innan de åter komma till vår-vistena. Detta beror
der på, att dels små-renarne icke uthärda den långa färden, dels korna, som utmagrade
komma till vår-vistena, icke kunna tillräckligt nära sina kalfvar, hvilka der före, om vå-
rarne blifva långa och kalla, till största delen förgås. Så långa flyttningar kunna blifva
nödvändiga, t. ex. för att undvika vargar, om vinter-betet är förstördt inom Lappmar-
kerna, m. m.; men sådana år äro sällsynta, och egentliga drif-fjädren är Lapparnes eget
begär att komma ned till kustens behag och bränvin. (H. A. Widmark.)
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a) Sorsele socken sträcker sig långs Ume elfs norra gren: Vindeln,
upp till fjällen, inkiladt mellan det nu mera der till lagda Mala och
Arjepluog på norra, Lycksele och Stensele på södra sidan. Dit höi-
det vid Gauts-jaure belägna Ammarnäs eller öfre Gauts-träsk kapell.
Sorsele första kyrka uppfördes kring 1650. Den svenska befolkningen
härstammar till största delen från en prest-slägt, hvilken gift sig med
Lappar (Linder). Till Sorsele höra Ran- och Gran-byns Lappar.

b) Stensele socken, 1822 afsöndrad från Lycksele, ligger kring Urnans
vestra ända, upp till fjällen, der Tärna kapell är beläget (på 65° 42'
n. 1.). Dit höra Umbyns och Vapstens Lappar.

Ume Lappar dels hålla till på fjällen mot riksgränsen: Björk-,
Amart-, Givort-, Are-, Gardo-, Bång- och norra sidan af Stöttings-
fjällen, dels vandra de under sommaren in åt Norge till Rånen och
Vefsen. Vintertiden gå de ned mot kusten, någon gång till Östersjöns
strand; de tåga der vid icke blott långs och mellan elfvarna, utan före-
trädesvis mera rätt i öster och vester, så att de korsa dem. Månge
bönder äro ren-egare och flere af Lapparne äro blott ren-skötare åt
dem. — Skogs-lappar finnas icke; men der imot rätt många Fiskare-
lappar, hvilka hålla sig vid de aflägse fjäll-sjöarna och stå sig väl, eme-
dan de vanligen äfven ha renar under Fjäll-lappars vård. Talrike
Lappar långs elfvarna äro nybyggare, som förut anförts (sid. 34).

2. Asele Lappmark, v. p. 125 qvadr. mil, utgjorde år 1799 blott ett

pastorat, men innefattar nu 4 socknar: Wilhelmina (fordom Wolgsjö,
kyrkan grundlagd 1785), Dorothea (till 1799 kallad Bergvattnet), Åsele
(första kyrkan 1648) och Fredrika (till 1799 kallad Viska). Hela landet
blir allt mera uppodladt och Lapparne smälta allt mera samman med
den öfriga befolkningen. Till Vilhelmina socken höra Dikanäs och
Fadno-måkke kapell, till Dorothea hör Risbäcks, alla tre hufvudsakligen
för Lappar. Desse tillhöra egentligen Vilhelmina, i hvars stora fjäll-
grupp — Byrg-fjällen, med den stora Jadnems-klumpen — de hålla till
om sommaren, vandrande till och öfver norska gränsen långs Ånger-
man elfven och dess stora gren Wojm-ån. Mot vintern tåga de öster

ut och äro vanligen i november vid Åsele och Fredrika.
111. Jämtlands län.
Från Jadnems klump vid 65° till Rut-fjället vid 62° n. 1. går långs

svensk-norska gränsen en rad torniga fjäll, de fleste 3—4,000 fot höga,
Syltoppen höjande sig nära till 6,000 fot. Hela denna trakt, som skic-
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kar väldiga åsar åt båda grannlanden, tillhör Jämtland och Herjedalen,
är fyld af dalar och sjöar, och lemnar ursprunget till flera större elfvar,
som här ifrån flyta mot öster och vester, till Ångerman-elfvens södra
grenar, Indals-elf, Ljungan och Ljusnan, till Namsen, Stördal, Glommen
och Trysild (Clarelfven). Dalarne gå omedelbart öfver från ena landet
till det andra; der gå vägarne till Levanger och Trondhjem; der ifrån
sträcka sig Sylarnes rötter ända in till Röras. Denna trakt, jemte slutt-
ningarna åt båda sidor, utgjorde fordom en kärnpunkt för Syd-lapparne,
hvilke å ena sidan gingo ända ned till Trondhjem och Dovre, å den
andra till höjderna mellan Sveg och Helsingland. Syd-lapparnes stor-

makts-tid är förbi; de voro 1870 i Sverige 771 personer, i Röras en
usel rest *). De tillhöra i detta län 3 särskilda distrikt, belägna från
norr till söder i den ordning de här nedan följa. Ingen indelning i
Lappmarker eller byar finnes härstädes, och Lapparne föras till angrän-
sande socknar. Inga Skogs- eller Fiskare-lappar finnas; alle äro nomader,
daglönare eller tiggare. Sambandet med Norge gör sig ännu ständigt
gällande, i det Lapparne' vissa år flockvis draga dit eller komma till
baka der ifrån, allt som omständigheter eller nycker drifva dem. Så re-
gelbundna vår- och höst-vandringar, som i de norra Lappmarkerna, ega
här icke rum, ehuru i det hela tendensen är den samma och rätt många
verkställa långa vandringar, som synes af det följande.

1. Fölinge Jjoppmark (407 Lappar) omfattar nordligaste delen, med
Frostvikens och Hotagens kapell. Han inne håller egentligen blott 9
"skatte-fjäll", hvar dera fördeladt i större och mindre lotter; de heta:
Gåxsjö-, Mur-, Vinklumps-, Orrnäs, Klumpvattens-, Södra och Norra
Blåsjö-, Mellerstskogs- och Badstunäs-fjäll; de 3 först nämda tillhöra
Hotagens, de 6 sist nämda Forstvikens kapell. Lapparne tillhöra i ci-
vilt hänseende Hammerdals härad. De äro alle nomader; de vandra
sommartiden hvar inom sitt område, dervid ofta de Lappar, som tillhöra
samma fjäll, hafva hjordarna samman. Under varma somrar händer att

de högsta fjällen uppsökas af alla, hvad skatte-fjäll de än tillhöra, äfven
som att de en eller annan mil öfverskrida norska gränsen. Detta in-
träffar mest med Norra (Blåsjö och Orrnäs Lappar. Dit komma då ock
någon gång Åsele-lappar, som sakna högre fjäll. — De bo unde? som-

*) Må man icke af dessa uttryck draga den slutsats, att de äro "utdöende". I Jämtlands
län var Lapparnes antal år" 1830 - 334, år 1840 = 454, år 1850 = 555, år 1860=

601 och år 1870 — 784. Således i jemn stigning.
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maren mest i björkskogs-regionen i tält, nedan för fjällen hafva de sina
vår- och höst-visten: kåtor af torf, någon gång med flera rum, samt

timrad "bur" (motsvarande njallan) på höga stolpar. Vintertiden van-
dra Frostviks-Lapparne ut efter Ångerman-elfvens grenar, mest efter
Sax-elfven, ned till Ångermanland, ofta ned till kusten; Hotagens vända
sig åter ofta mot inre Jämtland och Medelpad. De nordligast tågande
besöka ofta marknaderna i Ström, Fjällsjö (Backe) och Sollefteå. Un-
der sommaren idkas fiske i fjäll-sjöarna. Föror fraktas aldrig af Lap-
parne för bönder eller handlande. Tiggeriet är nästan försvunnet.
Efter afvittringen råder mellan dem och bönderne godt förhållande, dock
ingås aldrig äktenskap, "hvilket å ömse sidor skulle anses förnedrande".
Hufvudsakligen genom missions-skolorna har Lapp-befolkningen senare
år undergått stor förändring; svenska språket talas och skrifves bättre
af Lapparne än af bönderne; nykterhet och snygghet blifva allt mera
allmänna; stöld och brott mot sedligheten hafva alltid varit bland dem
nästan okände. (Uppgifter af t. f. Länsmannen Herr E. A. Selberg,
1872.)

2. Undersåkers Lappmark (195 Lappar) bildar en hästsko-formig
remsa från Hotagen till Herjedalens gräns, 19—20 mil lång, 1^—3 mil
bred. Området inne håller de väldiga Offerdals, Skjäcke- och Skurdals-
fjällen. Lapparne tillhöra Undersåkers, Åhre och Kalls socknar, med
Kålås och Handöls kapell. De fleste äro Nomad-lappar; någre tigga
och skoja nere på landsbygden, dock sällsynt. — Om sommaren äro de
i fjällen, hvar vid de strängt söka hålla sig till sina "skatte-köpta ren-
betes-fjäll", dem de månadsvis, trakt efter trakt afbeta. Till fjällen
ankomma de på våren, sedan de i der till närmast belägna skogstrakter
uppe hållit sig för kornas kalfning. På höstarna tåga de ned till skogs-
landet, i närheten af byarna; dock vandra de äfven ibland längre: dels
i det inre af Jämtland, till Storsjön, någon gång ända till kusten (Hernö-
sand); ..dels Kall-lapparne äfven till Norge ned åt Levanger och Thrond-
hjem; besöken i Norge hafva dock aftagit på allra sista åren. Förhål-
landet mellan folk-racerne är i allmänhet godt. Lapparne besöka icke
regelbundet marknaderna. (Uppgifter af Lapp-länsmannen Herr J. A.
Rothoff, 1872.)

3. Herjedalens Lappmark (Tännäs distrikt), med 169 Lappar, lig-
ger ock långs fjällen, från Helags och Skarfdörrns fjäll i norr, till
Oster-dalarnes (Särna) bergklump i söder. Dess Lappar kallas Norr-
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och Sör-Lappar, allt som de bo med hänsyn till Ljusnan; de förra bo
å Midtådals- (3 familjer), Skärvagsdals- (5 familjer), Ljungrisdals- (3
familjer), Skar- och Helags-fjällen, tillsammans 11 familjer, hvar af 7
ren-egande; de senare å Grön- och Rut-fjällen (16 familjer, hvar af 12
ren-egande); man betraktar äfven såsom särskilda de som bo på Grön-
fjället (4 fam.) och kallar dem Vester-Lappar. De nomadisera sommar-
tiden på fjällen och bor då hvarje familj i sin kåta, hvar imot vinter-
tiden flera hushåll bruka flytta samman i en; de äro då mera fasta och
stå flera till samman. Under sommaren fiska de ock, mest blott meta,
hafva inga bestämda vår- och höst-visten. Under vintern gå Norr-
Lapparne ned på Serf-fjället, Sör- och Vester-Lapparne ned på Hög-
vålans och Fjetens områden (i Fjet-dalen, 8 mil vester om Svegs kyrka,
sitta årligen Lappar), mindre ofta, blott under svåra vintrar ned till
Son-fjället. En del Sör- och Vest-Lappar gå vintertiden in på norskt
område. Fattig-Lappar finnas månge; de fara under vintern, med af
bönderna lånade hästar, lass-vis genom provinsen ned till Helsing-
land att tigga, och när de hop tiggt så mycket hästen orkar draga,
vända de åter. Ärligen komma 20—40 Lappar till Wemdalens mark-
nad i januari att sälja sina varor och köpa förnödenheter. — De torde
i allmänhet lefva fredligt med bönderna, ehuru dock klagomål ibland
förnimmas; Lapparne äro dock nu så undan trängda på de kala fjällen,
att de mången städes sakna skog till kåtor och bränsle. (Uppgifter af
Herr D:r C. P. Åström.)

Slutligen finnas för vissa år i Sveriges officiela statistik Lappar
antecknade äfven i Vester-Norrlands, Gefleborgs och Kopparbergs län.
De torde dock, som chefen för stat. Byrån 1860 anmärker, i afseende
på lefnads-yrket, hafva förlorat de utmärkande dragen för den egent-
liga Lapp-befolkningen, och följaktligen hafva de icke fått någon plats
i denna skildring.

Flerstädes i det föregående har jag tydt hän på en fortgående för-
bättring af Lapparnes tillstånd; hopp om en ljusare framtid för dem
uttalas ock i följande kapitel, under vissa vilkor och förutsättningar.
Jag har ock sid. 366 här ofvan framkastat tanken på möjligheten af en
förut gången utbredning af Lapparne mot söder, under det jag veder-
lade det mer än två sekler gamla antagandet om deras forna tillhåll



446 STATISTISKA UPPGIFTER OM

uti och fördrifvande från de södra trakterna af Skandinavien: Sverige
och Norge.

Detta allt går i en annan riktning än hvad man i allmänhet hört
och hör förkunnas. Författarne från 1672 förklarade att Lapparne min-
skats och vikit undan; Scheffer talade efter dem. Högström antyder,
P. Laestadius klagar högt öfver samma sak. Så göra nutidens tecknare
af Lapparne nästan utan undantag. Det kan då må hända synas för-
mätet, att verkligen på fullt allvar framkasta den frågan: är detta på-
stående sannt? Hafva Lapparne i allmänhet hela tiden och på alla
håll misshandlats och drifvits undan? För sig går en deras systema-
tiska utrotning? Äro de, som det mera poetiskt heter: en försvinnande
folk-race? Jag icke blott framkastar denna fråga, utan jag skall ock
försöka att, så vida det är mig möjligt, besvara henne. Jag satte med
beräkning detta så vida; ty materialet för ett sådant besvarande är

icke fullt tillförlitligt. Låtom oss granska källorna för detta material
i Sverige. Det innehålles i det statistiska embetsverkets och de sven-
ske landshöfdingarnes femårs-berättelser.

Tabell-verket lemnar först med 1805 uppgifter om Lapparne, men
då och följande år t. o. m. 1820 endast om de Lappar som voro öfver
10 år. Först 1825 upptagas alla, och från den tiden kan man hafva en
någorlunda hjelplig grund för jemförelser. Är 1860 blef saken ändå
bättre, ty då infördes fullständigare primär-uppgifter och möjlighet be-
reddes att kontrollera dem. Först 1867 bestämdes vanlig mantals-
skrifning i Lappmarkerna, och dädan efter bör befolknings-statistiken
öfver Lapparne i redighet närma sig den, som lemnas öfver landets
öfrige innevånare.

Landshöfdingarnes femårs-berättelser bära starka spår af intrycket
af den 200-åriga tron på Lapparnes undergång; ända från 1820-talet,
qvinqvennium efter qvinqvennium, läser man i dem: Lapparne aftaga
i mängd, välmåga och sedlighet; renarnas antal minskas. Detta säges
så regelbundet, att, om det varit sannt, knapt ett dussin Lappar nu
borde finnas qvar. Men i de allra sista berättelserna finner man der
och hvar uttalanden om motsatsen. Så läses t. ex. i embetsber. 1866
—70 för Vesterbottens län, att Lapparne under perioden ökats, visser-
ligen hufvudsakligast der igenom att Mala kapell-församling blifvit lagd
till länet, men ock till någon del till följd af minskadt intrång från ny-
byggarne, hvar jemte renarnes antal ökats. — Hade Landshöfdingarne
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förut, som de nu varande, sjelfve mera allmänt tagit närmare känne-
dom om de verkliga förhållandena, skulle deras yttranden blifvit annor-
lunda; de hafva till stor del gått efter hörsagor och gifvit stöd åt
gängse pseudo-filantropiska meningar, hvar före ock uppgifterna i de
äldre berättelserna i detta speciela hänseende endast hafva relatif vigt
och betydelse.

Till grund för så väl deras som tabell-verkets berättelser ligga
uppgifter från presterskapet; men dessa äro icke exakta. Då man på
ort och ställe hör efter, befinnas principerne olika hos olika perso-
ner, eller blifva det åtminstone i tillämpningen. En t. ex. upptager
såsom Lappar, en annan ute lemnar dem, som blifvit nybyggare, eller
dem, hvilka såsom tjenstehjon arbeta hos svensk,e eller finske bönder,
åtminstone när de i åratal fört detta förändrade lefnadssätt. Nu är det
händelsen att en ganska stor hop barn af Fiskare-lappar sommartiden
tjenstgöra som vallhjon, pigor eller drängar hos nybyggare; få de smak
för detta lefnadssätt och flytta de längre ned åt landet, så smädas
och skämmas de för sin stam, dölja sitt lapska ursprung, förlora sin
folk-karaktär och uppgå i den öfriga befolkningen. I andra—tredje
generationen räknas flere om icke alle lapske nybyggare såsom Svenskar
och följaktligen äfven deras afkomma; så har för mig positivt uppgif-
vits vara händelsen i ett par fall och det är troligt i flera andra. —

En del Lappar och Lapskor ingå äktenskap med personer af svensk
race; är mannen svensk, räknas barnen otvifvelaktigt i flertalet fall så-
som Svenskar och dragas från lapska befolkningens antal. I Norge
upptagas dessa blandningar i statistiken under särskild rubrik, och att
antalet icke är så obetydligt visar t. ex. uppgiften för år 1865 af 1,048
lapskt-norska och 909 lapskt-finska individer. Enligt beräkning vid Sv.
Stat. Central-Byrån gingo dessa blandningar år 1870 till minst 187
lapskt-svenska och 64 lapskt-finska barn i Sverige. — Att dessa båda
moment icke äro af ringa betydelse bevisas der af, att, såsom vi lära
i nästa kapitel, en stor del af jordbrukarne i Asele och Sorsele samt

nästan alla i Arjepluog, Jokkmokk, Sodankylä och Kemi socknar här-
stamma från Lappar.

Stundom inträffar ett för ren-vården olyckligt år, såsom t. ex. 1828,
hvilket jag efter ett ögonvittne omtalat här ofvan sid. 69. Än är det
epizootier; än är marken isad af "flen"; än är snön så hård, att renarne
icke kunna gräfva sig ned, än så lös att han icke bär dem; än ökas
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eller invandra vargar, o. s. v. Då minskas ren-antalet; Lapparne kunna
icke uppehålla sig som nomader; i Sverige gifves intet annat lönande
yrke att tillgripas af dem; de utvandra hoptals till Norge. Alle desse
utvandrare stå en kort tid qvar i några svenska husförhörs-längder, upp-
tagas under decennier i andra, afföras strax ur somliga. I alla tre

fallen villa de räkningen.
En del barn födas eller dö i Norge eller under vandringar ned åt

svenska kusten; af dem veta presterne ibland intet, stundom få de rätt

på dem efter flera år. Ibland får presten, äfven om Lappen vistas i
landet, icke reda på honom och hans familj under lång tid. Så till-
komma och försvinna hela familjer i och ur anteckningarna, och förr
funnos i böckerna många, nu åtminstone en och annan, af okänd ålder.

Allt detta och mera der till villar statistiken outredligt, och då
nämda moment naturligtvis inverkat mera förr än nu, blir jemförelsen
mellan antalen vid de olika tiderna så mycket mindre till freds stäl-
lande. Jag har berört dessa fakta endast för att gifva skäl hvarföre
jag förklarat statistiken osäker och för att motivera de märkvärdiga
höjningar och sänkningar han företer, icke för att klandra presterne;
de hafva i flertalet fall ingen skuld, de vilja nog det rätta och sträfva,
så vidt jag erfarit, med berömvärdt nit att utreda sanna förhållandet.

Om man nu, med reservation mot antagandet om fullständighet
och visshet i beräkningen, tager förhållandet sådant det är, visar det
sig sålunda:

Tab. I. Hela lapska befolkningens i Sverige vexlingar åren
1825—1870 (Statist. Tabellerna).

Denna tabell visar redan de ofvan omtalade, ur vanliga befolknings-
förhållanden oförklarliga sänkningarna (1825 —1830, 1860—1870) och
höjningarna (1855 —1860). Men om vi afse från dem och från de olika
beräkningsgrunder, som ock i sin mon kunnat modifiera talen, finna vi

Län. 1825. 1830. 1835. 1840. 1845. 1850. 1855. 1860. 1870.

Yester- och Norrbot-
tens 5,255 4,928 4,964 4,928 4,807 4,894 4,981 6,483 5,775

Jämtlands 363 334 364 454 730 555 553 '601 784
Öfriga 441 355 401 257 255 340 151 164 143

Summor 0,059 5,617 5,729 5,639 5,792 5,789 5,685 7,248 6,702
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dock att, med uteslutning af de hvar för sin tid abnormt höga talen
1825 och 1860, en jemn tillökning skett i befolkningen, från 1830 till
1870 med vid pass 1,000 personer, eller med \ % om året. Denna ök-
ning faller hufvudsakligast på de nordliga Lappmarkerna, men äfven-
ledes på Jämtland, hvars Lapp-antal märkeligt nog synes mer än för-
dubbladt. I öfriga län har antalet minskats med två tredjedelar.

Såsom bevis der på, att denna ökning i antalet är normal och i
stort taget jemt fortgående, lemnar jag här nedan i Tab. II en från flera
håll samman förd öfversigt af förhållandena i nu varande Vester- och
Norr-bottens läns Lappmarker under 111 år. Om icke hvarje tal för
sig kan anses exakt — och hvar finnes en sådan statistik öfver ett glest
nomad-folk? — tror jag dock att man af det hela är berättigad att draga
slutsatser. Talen äro följande:

Tab. II. Lapp-befolkningens vexlingar i Norr- och Vesterbottens län
åren 1759—1870.

Anm. -■) Talen hemtade från officiela tabeller i Kammar-arkivet; 2) från dito i Stati-
stiska byrån. 3) Uppgifter af Högström, Turdfjäll och Holsten i Vet. Akad:s Handl.; Asele
församling icke inräknad. 4) Enligt Hermelin. 6) Detta års tal jemte öfriga till tabellens
slut hemtade ur Landshöfdingarnes femårs-berättelser. Öfriga tal enligt Sveriges officiela
Statistik. 6) Summan af talen för år 1870 stämmer icke med de ofvan i Tab. I befintliga,
de gifva en summa af 6,031 mot 5,775. Detta beror på olika beräknings-methoder. Såsom
bevis på de olikheter man- kommer till, må anföras, att Vesterbottens landsh.-emb:s berät-
telse för år 1870 upptager talen 1,454 och 1,263, att jag från Umeå fått talen 1,361Vch
1,561, samt att räkningen i stat. Byrån gifver 1,452. Då imellertid Mala församling med
197 Lappar år 1869 öfvergått till Vesterbottens län (hvaraf sänkningen i summan för Norr-

botten) samt skilnaden är 191 mellan 1,263 och 1,454, har jag tagit sist nämda summa för
god, så mycket mer som hon nära stämmer med den i stat. Byrån funna (1,452).

Sprången äro i denna serie ganska lifliga; år 1763 har man 5,356 och
sex år der efter blott 2,876; antalet stiger till år 1799 (med 4,319) för att

år 1825 springa upp till 5,255; det sjunker åter till 4,807 år 1845 för att

År. Yester-
botten.

Norr-
botten. År. Väster-

botten.
Norr-

botten. År. Vester-
botten.

Norr-
botten.

1759’) 910 3,276 17994 ) 822 3,497 1860 1,392 5,091
1760 2) 4,358 1825 1,257 3,998 18616 ) 1,064 4,304
1763 2) 5,356 1830 1,101 3,827 1862 1,067 4,382
1766 2) 3,389 1835 1,209 3,755 1863 1,045 4,423
1769 2) 2,876 1840 1,201 3,727 1864 1,063 4,447
17722) 3,245 1845 1,124 3,683 1865 1,067 4,469
17721 , 1850 1,126 3,768 1868 — 4,679
1775) ’ ■" oio a,DOO 1855 1,165 3,816 18706 ) 1,454 4,577
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år 1860 stiga till 6,483, hvilket utgör maximum och ett sannolikt falskt
efter vanliga beräkningsgrunder. Men är det ett misstag att i höjnin-
garna se uttryck af ökadt nit och noggrannare beräkning, i sänknin-
garna åter af temporär afslappning? Vare dermed huru som helst:
tabellen å daga lägger tydligt en ökning afLapp-befolkningen i Vester-
och Norrbotten af i rundt tal 1,700 från år 1760 till år 1870, och denna
förteckning stärker således resultatet af Tab. I, så mycket mera som
perioden är längre, om det äfven medgifves att talen äro mindre pålit-
liga, att summan icke är den rätta. Jag måste dock lägga synnerlig vigt
på uppgiften för åren 1772—1775 (med total-antalet 4,471, om 300 til-
lägges för Asele, en efter då varande förhållanden antaglig siffra), dels
med afseende på den moraliska garantien i de personer som gjort räk-
ningen, dels med afseende på ett ofvan icke upptaget tal för år 1795
af 4,481 och af Hermelins år 1799 gjorda uppgift om ett Lapp-antal
af 4,319, enär dessa siffror komma hvar andra ganska nära.

Gå vi öfver till Norge för att tillse huru saken förhåller sig der,
så uppgifver Friis (En Sommer, sid. 7) en stadig tillväxt af Lapparne
från äldre tider i Ost- och Vest-Finnmarken, ehuru, då de samman
föras med Finnarne, talen icke äro fullt klara. Jag anför de.m dock
efter hans tabell. Åren 1567, 1667, 1767, 1798 och 1815 voro famil-
jerne (Finnar och Lappar till samman) respektive: 154, 206, 668, 855,
987; år 1835 utgjorde familjerne, med en del Finnar inberäknade, 1,292;
och år 1865 funnos 1,556 rena Lapp-familjer. Norges officiela statistik
redogör sålunda för

Tab. III. Lapp-befolkningens vexlingar i Norge åren 1845—1865.

Här se vi således i en ännu längre serie uppgifter från Norge, att

Lapparnes antal äfven der ökats, t. o. m. i så hög grad (med 18.7 %

på 20 år) att det knapt kan förklaras, utan såsom följd af dels gränse-

Fögderier.
18 4 5 18 5 5• 18 6 5.

Noma-
der.

Bo-
faste. S;a. Noma-

der.
Bo-

faste. S:a. Noma-
der.

Bo-
faste. S:a

Söder om Helgelands 212 39 251 205 83 288 203 144 347
Syd- och Nord-Helge-
lands 823 131 454 391 132 523 291 144 435

Norr om Helgelands 996 12,763 13,759 1,349 13,839 15,188 1,083 15,313 16,396
Hela riket 1,531 12,933 14,464 1,945 14,054 15,999 1,577 15,601 17,178
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spärrningen 1852, dels noggrannare statistiska uppgifter, dels invandring
från Sverige. Starkaste tillökningen har egt rum i de nordligaste nej-
derna (från 13,759 till 16,396) med 2,637 individer. I det mellersta
distriktet, af dem jag uppställt, har befolkningen mest stått stilla, i det
sydliga synes hafva skett en tillväxt.

Lapp-befolkningen rör sig i de norra delarna af Skandinavien tem-

ligen obesväradt, fram och till baka mellan Sverige—Norge. Tager
man derföre, som sig bör, båda rikenas Lapp-befolkning till samman,
så blir antalet år 1845 = 20,256, år 1855 = 21,684 och år 1865 -

24,153, hvilket tydligt visar tillväxt under de sista 20 åren.

Hvad angår Finlands och Rysslands Lappar, finnas inga omfattande
eller pålitliga data, som kunna upplysa om deras minskning eller ök-
ning; det är dock högst sannolikt, att deras antal i bägge landen be-
tydligt aftagit. I finska Lappmarkerna funnos, enligt 1759 års uppgift
(Kammar-arkivet), icke mindre än 1,867 Lappar; år 1865 uppgifves
deras antal till 615; hvar vid dock ånyo måste framhållas det faktum,
att de fleste troligen, såsom blefne jordbrukare, försvunnit ur förteck-
ningen på nomaderne. Minskning synes ock ega rum i ryska Lapp-
marken, för att döma efter hvad Friis och Daa säga i ämnet.

Granska vi litet närmare Tab. 111, finna vi det ganska anmärk-
ningsvärda förhållandet, att i Norge tillväxten hufvudsakligen faller på
de bofaste Lapparne, d. v. s. att folket der synes vara på öfvergång från
nomadlifvet. Nomader voro: år 1845 = 1,531, år 1855 — 1,945 (följd
af 1852 års ryska gränsespärrning?) och år 1865 = 1,577; bofaste der
imot respektive 12,933, 14,054, 15,601. Nomaderne, som under första
decenniet ökades med 353, aftogo under senare med ett antal af 266;
de bosatte ökades stadigt med: 1,121 och 1,547. Detta står naturligtvis
i samband med det allmänna ökandet af den norska och finska bofasta
befolkningen i dessa delar af Norge. Den norska befolkningen i Ost-
och Vest-Finnmarken, som (enligt Friis, 1. c.) år 1567 utgjorde 561
familjer, sjönk under 2\ sekel stadigt till 290 fam. år 1805; år 1810 steg
familje-antalet till 300, men hade år 1815 åter sjunkit till 296. Från sist
nämda år har tillväxten varit lika jemn och 1865 funnos 1,749 norska
familjer i nämda område. Lapparnes förändrade lefnadssätt i Norge
står ock utan tvifvel i samband med det vid den norska kusten rika
fisket, hvilket, huru mödosamt det än må vara, likväl erbjuder lättare
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lifs uppehälle än det af så många, ofta åter kommande natur-företeelser
hindrade nomadlifvet. Det är således icke tvånget, trängseln, som ute-
slutande, kanske icke ens företrädesvis, föranledt Lapparnes talrika bo-
sättningar vid de norska fjordarna; men att de der slagit sig ned hän-
tyder på deras blifvande öde öfver allt i norden der högre kultur är

möjlig: att uppgå i denna.
Låtom oss nu tillse huru denna sak förhåller sig i Sverige. Jag

har nyss häntydt der på, att utan tvifvel en mängd Lappars afkom-
lingar kallas svenske jordbrukare; men statistiken tiger, fullständigt
vid frågorna: hvilke? huru månge? Att Lapparne i de södra delarna
af sitt forna område småningom samman smält med den öfriga befolk-
ningen, är af statistiken uppenbart; ty dödats hafva de icke, knappast
utdött; mången slägt i Norrland bär ännu lapp-typen tydlig både i växt

och drag! Att sålunda antalet bofaste Lappar ökats i Sverige är både
möjligt och troligt; förhållandena mellan Vindel- och Lule-elfvar gifva
mig anledning till detta antagande. * Men hur förhåller det sig i Sverige
med nomadernes antal? Då "befolknings-statistiken" sviker oss vid
försök att utreda detta, få vi försöka kreaturs-statistiken; hon är vis-
serligen ännu mera ofullständig, men jag tror man skall åtminstone
kunna leta sig till en häntydning.

I Kammar-arkivet har jag genom herr kamrer 0. Sandbergs väl-
vilja fått del af en officiel uppgift af 1604 om "Tillökning på Lappar-
nes renar, ther efter tionde-kalfvar äro utgångne". Der i sägas nämda
år hafva blifvit födde: i Tornio Lappmark 200, i Lule 620, i Pite 400
och i Ume 320 kalfvar, eller till samman 1,540. Lägga vi nu till grund
för beräkning af ren-antalet den ofvan (sid. 78, not) angifna proportio-
nen af 200 kalfvar på 3,000 renar, så skulle år 1604 ren-antalet i sven-
ska Lappmarkerna (utom Jämtland) hafva varit 23,100. Talet är nog
lågt, ty man var 1604 säkerligen lika angelägen som nu, att bedraga;
men vi kunna gerna multiplicera med 3—4 och ändå finna. betydlig
tillökning sedan dess.

Vi kunna nämligen komma frågan ännu litet närmare, om vi se
till mera speciella beräkningar och till en början fästa oss vid siffer-
uppgifterna i tab. IV å följande sida. Vi finna af dessa en icke obe-
tydlig ökning i ren-antalet, ehuru de äro gjorda under allmänt gängse,
föreställning om en ständigt fortgående minskning.
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Tab. IV. Ren-antalet i de nordligaste svenska Lappmarks-socknarna.

Vid sidan af detta lyckliga förhållande, en ökning af mer än 30,000
renar hos de hufvudsakligaste Nomad-Lapparne, står det nedslående
faktum, att i de södra socknarna af samma län under samma tiderymd,
af skäl som närmare omtalas i nästa kapitel, inträffat en betydlig
minskning.

I Arjepluog och Arvidsjaur uppskattades samtliga ren-antalet under
nyss nämda år till 65,000, 29,390 och 25,000, således en minskning af
40,000 renar på 22 år. Detta höga tal synes mig dock öfverdrifvet.
Sid. 78 har jag anfört en uppgift, att år 1871 i Arjepluog skulle finnas
vid pass 25,000 renar; enligt uppskattning af personer i orten skulle i
Arvidsjaur vid samma tid finnas omkring 10,000, till samman 35,000;
minskningen skulle då blifva 30,000 i stället för 40,000, och vi skola
hoppas att, allt som anledningarna till minskningen upphöra, förhål-
landet äfven i dessa socknar blir bättre. — I Vesterbottens Lappmar-
ker uppgifves antalet vara det samma nu som 1848, nämligen omkring
45,000; huru förhållandet är i Jämtland är mig okändt, men deraf att
Lapparnes antal der ökats och att de der alle äro nomader, synes man
kunna sluta, att ren-antalet åtminstone icke minskats. Den ökade ex-
porten af renkött och de ju närmare mot södra Lappmarkerna allt mera
stigande prisen på renar*), synes ock böra pådrifva renskötseln der.
I Sverige torde,följaktligen icke ren-antalet och icke heller antalet no-
madiserande Lappar vara minskade, om man, som jag tror, från det
förra får sluta till det senare.

I Norge der imot är ren-antalet minskadt i Finnmarkens amt åt-
minstone: från 83,554 år 1855 till 65,090 år 1865 (Friis).

Märkligt nog synes ren-antalet i Finland på senare år hafva ökats.
Enligt Kein var det år 1850 = 35,904, hade år 1855 sjunkit till 20,809,

*) En god slagt-ren kostade 1868—1871 i Lule Lappmark 16—20r:dr, i Sorsele 20—25 r:dr.
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men år 1860 åter stigit till 24,537, och år 1865 till 40,207. Sjunknin-
gen 1855 skylies visserligen på vargarne, men året föregicks af gränse-
spärrningen; der af förklaras det plötsliga fallet då, och så blir det
jemna stigandet sedan dess begripligt. — Förhållandet i Ryssland är
mig okändt, men allt häntyder på stark förminskning af renarna der-
städes.

Sammanfatta vi nu det sagda, finna vi ingalunda att en Lapp-anta-
lets minskning ständigt fortgår öfver allt i norden, ännu mindre att

denna, såsom man påstått, under senare tid med hejdlös fart fortgår i
Sverige. Det sanna förhållandet synes mig, på grund dels af ofvan
gifna statistiska data, dels af sannolikhets-beräkningar, vara det: att l:o
Lapp-antalet minskats och minskas i Kyssland och Finland samt i södra
delarne af Norge (Röras) och åt kustlanden af Sverige och
Vester-Norrlands län); i de sydliga delar af dessa land, dem de fordom
bebott, hafva de försvunnit; att 2:o deras antal i det närmaste står stilla
i Norges mellersta Lapp-distrikt (söder om Helgeland, norr om Röras);
att 3:o det tydligt och jemt ökas i alla norr om nämda områden belägna
delar af Sverige—Norge, och i fjäll-landen Herjedalen och Jämtland;
samt 4:o att det för Lappen icke i allmänhet är fråga om utrotning
eller undergång, utan att han, der tillfälle till nomadlif — i fjäll eller
i skog —• blifvit genom jordbruk eller ökadt Lapp-antal omöjligt (Sve-
rige, Finland), eller der beqvämligare näringsfång (fiske i Norge, Fin-
land, Ryssland) lockar till öfvergifvande af nomadlifvet, småningom
smälter samman med, assimileras i, den öfriga bofasta befolkningen,
antagande dess seder och lefnadsvanor. Han har för sådant ombyte af
lefnadssätt ännu i norden ofantliga sträckor att tillgå och en stor röle
att fylla. Han har en annan stor röle: att medla mellan odlingens pio-
nierer i det inre af landet och kustboarne, mellan båda rikenas kust-
boar öfver fjällen; han har en tredje: att till godo göra de stora sträc-

kor af den höga norden, hvilka icke kunna användas af någon annan
än en ren-skötsel drifvande nomad. Om detta allt talas närmare i nästa

kapitel; jag har här blott antydt det för att, i samband med statistiken,
använda det som stöd för den slutsats jag tillåter mig draga: att Lapp-
folket aldrig stått så högt som nu, att det sedarl minst två—tre århun-
draden är stadt i ständig om än skenbart långsam tillväxt, samt att det
har en framtid för sig såsom nomader i nordens fjäll, på dess tundror
och i dessas närmaste sjö- och skogs-land, samt såsom ren-egande små
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jordbrukare i angränsande lägre land, eller såsom fiskare vid hafven
och de stora sjöarna.

De sista mig tillgängliga uppgifter om folk- och ren-antal gifva
följande resultat:

Då nu blandningarne i Norge (1865) utgjorde 1,957, i Sverige (1870) minst
251 personer, men torde uppgå till vida flere; då ett fullt berättigadt
med-räknande af bosatte lapske nybyggare i Sverige och Finland skulle
betydligt öka folk-antalet, och då de sista varit goda ren-år, så torde ingen
öfver-skattning ligga der uti att vi antaga Lapparne i närvarande stund
utgöra i rundt tal vid pass 30,000 individer och ega ungefär 400,000 renar.

Fig. 76. Njammats-berget vid Rapa-elfven; de jökel-täckta Porti-fjällen på afstånd. Den
pittoreska klippan är qvarlemnad midt i dalen, då denna utplöjdes af jökeln; moräner ligga

rundt omkring.

Sverige (1870)

Norge (1865)

Land. Lappar.

6,702 *)

17,178
615

2,207

220,800 2)
101,7683)
40,200

232? 4)

Renar.
•) Enligt annan bui'äkning 6,958.
2) Här i ingå, utom ofvan nämda 146,100,

från Vesterbotten uppgifna... 45,000,
» Herjedalen och Jämtland,

enligt 1848 års uppgift 29,700.
3) Friis, En Sommer, sid. 24.
4) Några måste finnas, ty skjutsning är

Mig vid Murmanska kusten; jag har
satt 232 för att jemna den ojemna
summan från Norge.

Finland (1865)

Ryssland (1859)

Summor 26,702 363,000
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FEMTONDE KAPITLET.
AF H. A. WIDMAKK.

Öfversigt af Norrbottens Lappmarkers natur. Nybygges-väsendets uppkomst ur berg-
verks-rörelsen. Tvister mellan Lappar och nybyggare: om jagt och fiske; om gräs och
hö; om skogens vård. Bränvinet. Sommar-vandringar till Norge; stridigheter i Tromsö
amt. Skolväsendet. Landets uppodling: landtbruk, boskapsskötsel; skogs-afverkning.

Nu varande och möjligt rén-antal. — Öfversigt och slutsatser.

"Man har varit angelägen att göra Lapparne lyckligare än de i deras
nomadiska lif äro; man har önskat att kunna förmå dem åtaga sig jordbruk
och boskapsskötsel, samt derföre uppmuntrat nybygges-inrättningar i Lapp-
marken; men Lapparne hafva velat vara lycklige efter eget och icke efter
vårt begrepp. Do hafva nämligen funnit sig lycklige i sitt vandrande
lif och skulle alltid kunnat förakta de trälar, som i sitt anletes svett af-
tvinga jorden ett magert födoämne".

Roman, sid. 43.

Innan vi öfvergå till den skildring af de svenske Lapparnes nu
varande tillstånd, som skall utgöra föremålet för det följande, det sista
kapitlet af detta arbete, och vid hvilken vi äfven komma att kasta en
blick i deras antagliga framtid, kan det vara skäl att i korthet samman
föra något af hvad vi i början sagt om naturbeskaffenheten af det land,
de svenske Lapparne bebo, med särskildt afseende på det för dem vig-
tigaste och på det här nedan följande.

Det till Vester- och Norrbotten hörande Lappland upptager en
sträcka af vid pass 1,040 qvadrat.mil. Det genomflytes af stora floder,
som börja på gräns-fjällryggen. Det genomskäres dess utom af en
mängd mindre vattendrag, hvilka hafva sina källor vid gränsen mellan
skogs- och fjäll landet eller i det förra.

Man kan nämligen, med afseende på natur-beskaffenheten, indela
det i fråga varande Lappland i ett skogs-, ett sjö- och ett fjäll-land;
och till det första räkna den trakt, som ligger mellan lappmarksgrän-
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sen och de stora vattensamlingarna (sjöarna), till det andra trakten för
dessa stora sjöar och likaledes stora myrar, så långt som ännu barr-
skog finnes, samt till det sista den återstående delen upp till norska
gränsen i fjällen.

Gränsen mot kustlandet har naturen angifvit och menniskorna lagt
der dessa stora elfvar märkligare börja höja sig öfver hafvet, der så-
ledes landet börjar blifva högre och högre. Vid lappmarks-gränsen
ligga nämligen elfvarne 150, 200 till 500 fot öfver hafvet, på ett af-
stånd från detta af B—2o mil; men deras första lopp inom Lappmarken
till de stora sjö- och myr-landen är utmärkt af en hastig och jemn
stigning *).

Till följe af den långsamma stigningen inom kustlandet fram flyta
de större floderna der mera lugnt och späkt, hvar imot de af motsatt
skäl inom lapska skogslandet störta ned med ilande fart. Inom detta
skogsland ligga de stora tallskogarna, de efter elfvarna gående hedarna
och de mellan dem, deras hufvudriktningar följande, skogklädda bergs-
höjderna. Jordmånen är inom denna trakt i allmänhet af torr, mager,
sandig och stenig beskaffenhet, marken till det mesta bevuxen med tall-
skog och klädd med renlaf.

Det inom och ofvan liggande sjölandet utmärker sig genom sina
vattensamlingar, sina stora sjöar och sina ofantliga myrtrakter. Det
bildar så att säga ett platå-land, med långsam stigning öfver hafvet och
med en bredd af 10—15 mil. Det ligger högre i södra än i norra
delen: i Pite Lappmark omkring 1,400 fot öfver hafvet; i Lule mellan
1,300 och 1,000; i Tornio omkring 1,000 fot. I östra början af detta
sjöland äro stränderne kring de stora sjöarna och bergen vid de stora

myrarne ännu beklädde med barrskog, mest gran; men björken börjar
blifva förherrskande på höjderna och kala bergstoppar framskjuta här
och der. Längre in blifva snart bergen mera kala och ju längre man
färdas upp efter sjöarna, desto kortare blir barrskogen, och i vestra

ändan af detta sjöland kan man säga att han i allmänhet upphör. Tallen
är efter de flesta flod-dalar den som sist upphör, men flerstädes går
granen högre, beroende detta på jordmån och läge. Ståtliga björk-

*) Så har Pite elf vid lapp-gränsen, på 11 mils afstånd från hafvet, en höjd af 327 fot
öfver detta, men har 5 mil der ifrån vid de större sjöarna stigit till 1,265 fots höjd;
så har Lule elf vid lappmarks-gränsen 150 fot, men lilla Lule elf 6 mil der ifrån vid
Vaiki-jaure 889 fots höjd, och stora Lule elf 9 mil der ifrån vid Stuor-lule-jaure 1,275
fot; så har Kalis elf på lappmarks-gränsen 14 mil från kusten en höjd af 453 fot, men
ligger vid Kalas-järvi 1,571 fot högt.
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skogar bekläda ännu bergens sidor och följa de djupt nedskurna elf-
varna långt mot vester, stundom ända till och öfver norska gränsen.
De mjuka former bergen egt i skogslandet, behållas ännu i allmänhet
långs de stora sjöarna; deras sidor äro jemt sluttande. På sjelfva höj-
derna är landet slätt, marken kal; på få ställen höja sig smärre bergs-
toppar öfver platån. Dalar med mellan dem liggande höjder bildas af
alla vattendrag, små bi-dalar från de större.

När det vattenfyllda landet slutar vidtager det egentligafjäll-landet.
Bergen blifva fjäll, som stiga med spetsarna i skyn, elfvarne störta än

ned i svindlande fart, än gå de lugnt fram, då omgifne af leende strän-

der, grönskande ängar och löfrika björkskogar, hvilka dock vester ut

småningom glesna och till sist för det mesta upphöra. Otaliga fjäll-
bäckar störta ned från bergens sidor, skiljande .bergmassorna från hvar
andra och bildande dalgångar, hvilka sträcka sig kors och tvärs. Följer
man hufvudådran för att söka dess ursprung, föres man ända under
fjäll-ryggen, hvarest åter ligga stora vatten-reservoirer, sjöar; från dem
utmynna de stora elfvarne, hvilka upptaga i sig och näras af talrika
åar och bäckar från stora snömassor, mäktiga jöklar och smärre fjäll-
sjöar, belägna på och mellan de väldiga berg, som bilda vattendelaren
mellan Vesterhafvet och Östersjön.

Frågar man nu huru stor del af Lappland hvarje af nu nämda tre

regioner intager, så kunna vi besvara denna fråga blott med afscende på
Norrbotten. Der upptager det egentliga fjäll-landet, omkr. 210 qv. m.;
sjö- och myr-landet 225 » »

och skogslandet 270 » »

Summa 705 qv. m. *).

Dessa siffror äro visserligen ej annat än approximativa, men vi tro

att de skola komma sanningen temligen nära, så vida det eljest är nå-
gon sanning i den indelning vi vågat göra af Lappland, men till hvilken
vi hemtat stöd hos L. Laestadius uti hans bok "om uppodlingar i Lapp-
marken".

*) Hermelin beräknar de svenska Lappmarkernas vidd till 1,126,12 qvadr. mil; hvar af
Åsele Lappmark till 133,43 qvadr. mil.
Lycksele dito 209,08 » »

Pite dito 228,40 » »

Lule dito 323,12 » »

Tornio dito 232,09 » »

Således Norrbottens läns Lappmarker till 783,61 qvadr. mil. D.
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Sådant är i sina allmännaste drag tecknadt, Sveriges Lappland, så-
dant det land som i århundraden uteslutande innehafts af Lapparne
såsom nomad-folk, men till hvilket nu mera äfven odlingen trängt, äf-
ven bofast befolkning kommit. Skogarnes och de stora vattensamlin-
garnes del af Lappland hyser nu en jordbrukande befolkning, som
under namn af nybyggare år efter år tilltager i antal, och som haft och
har ett stort inflytande både på landet och på Lapparne.

Carl IX, som, enligt hvad förut är anfördt, i politiskt hänseende
lade så stor vigt på Lappmarkerna och vidtog så många åtgärder för
deras nyttjande och förbättrande*), var ock betänkt på anläggning af
nybyggen. Han instruerade sina årliga sändebud att efterforska ställen,
lämpliga för nybyggen, han utfärdade försäkringsbref för sådana, t. o. m.
vid Alten (1607). År 1602 omtalas bönder i Kemi Lappmark, 1635
vid Kemi träsk och 1638 sägas de ofreda Lapparne; 1607 bestämde
Carl att Tornio bönder skulle blifva nybyggare vid träsken i Lapp-
markerne, och om de tredskades skulle de utskrifvas till knektar.

Det torde dock vara otvifvelaktigt att dessa försök icke ledt till
något väsentligt resultat och att först den bergverks-rörelse, man kunde
säga: -svindel, som redan före midten af 1600-talet uppstod i Lapp-
land, framkallade den verkliga början till nyhemmans upptagande der-
städes. Så finner man att drottning Christina redan år 1640, samtidigt
med påbudet om fyra kyrkors anläggande i Pite Lappmark, förunnade
vissa privilegier och rättigheter **) åt de borgare och bönder, som ville
sig uti Arjepluog "husligen nedsätta", utan att man dock kan spåra att

*) Bland annat smått i den vägen, hvilket jag icke förut anfört, må nämnas följande. Han
befallde införande i floderna af lax- och ål-fisken i likhet med dem i Norr-ström; elf-
varne skulle raiisakas på perlor, hvar bonde skulle fram på sommaren taga 100 musle-
skal till fogden, som skulle lägga dem i kistor och sända dem hela och väl förvarade till
Stockholm och "försigle kistorne". Då Haf-Lapparne gåfvo danske kungen "en tand af en
fisk, som dermed hänger sig fast vid klippor" (vallross-tand), skulle svenska kronan ha
en med. Han befallte dem äfven "söka hvita stenar liksom kristaller" samt "rödhe nije-
kantige steener", hvad det då var. D.

**) Eörmyiidar-regeringens bref af den 24 sept. 1640 är så klassiskt, att jag icke kan un-
derlåta meddela tankegång och några uttryck der ur. Efter som för några år se'n uti
Pite Lappmark ett ymnigt silfververk blifvit funnet och utan tvifvel flera sköna metaller
skola upptäckas, samt af bekymmer huru dessa skola skötas, anses lämpligt, dels att
bygga flera kyrkor, "der vare undersåter Lapparne, som här till dags, ty verr, föga hafva
vetat af Guds ord och deras salighets medel, må komma tillsamman och hafva tillfälle
och lägenhet att öfva sig i gudstjensten"; dels att förordna marknadsplatser, der de kunna
samman komma med annat folk och "genom sådant omgänge mera vänjas till kristliga
dygder". På det Lapparne skola vara villige med "körsler och försler", samt flitige att
uppsöka fördolda malmstreck, beviljas dem vissa friheter etc. Man släpper i början och
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någon begagnat sig af detta tillbud; man måste dock antaga att både
föreståndarne för bruksrörelsen och bruksarbetarne, för att ej nämna

presterne, för att kunna lefva i dessa trakter, måste hafva idkat bo-
skapsskötsel, och Gråträsks nybygge på gränsen till Pite Lappmark
finnes redan i jordeboken för 1606 och var troligen anlagdt redan
några år förut, då Hiilphers anför att Gråträsks nu mera och för länge
sedan förstörda kapell byggdes 1602. Bruksrörelse började uti Pite
Lappmark vid Nasafjäll 1640, uti Lule Lappmark vid Qvikkjokk 1661,
då med kronans medel hytta m. m. der uppfördes; verket drefs för
kronans räkning till 1681, då det på 30 år öfverlemnades åt enskilde,
hvilke dock befriades från kontraktet redan 1686. Åren 1687—99 drefs
verket åter af kronan; till 1701 af den s. k. Vesterbottens bergslag;
sedan förblef det oupptaget till Hermelins tid. Uti Tornio Lappmark
drefvos 1646 jernverk vid Kengis och 1647 vid Junosuando, hvars gruf-
vor upptäcktes 1640. Flere andra att förtiga, bland hvilka Schangeli
inmutades 1695 och Gellivare först 1730.

Icke blott jernverk drefvos, utan äfven andra bergverk. Det för
sta var ett silfververk, Nasafjäll, hvilket upptäcktes 1638; det 1654
upptäckta Svappavara innehåller koppar. — Nasafjäll har i det hela
lemnat ett bedröfligt minne. Transporten af malm der ifrån var
nämligen svår genom brist på vägar och stora afstånd. Ren-skjuts
vay nödvändig, men här till voro Lapparne obenägne; man tvang
dem då, och hade detta till följd att månge med sina hjordar flydde
till andra Lappmarker eller till Norge. Många grymheter begingos,
om hvilka ännu i trakten gå traditioner, upplifvade af P. Laestadius.
Det var ock svårt att få arbetare; man sände dit militäriska arbets-
kommenderingar, man utlofvade pardon åt alla förrymda soldater, som
ville der infinna sig till arbete; man gjorde glänsande löften om fri-
heter åt dem, som satte sig ned vid vägen från Skellefteå till Nasa-
fjäll, och förbjöd färd till grufvan .på annan väg. Stället var eländigt,
ödsligt och så skoglöst, att man under senare bergverks-rörelsen gräfde
upp lik-kistor för att få bränsle. Smälthyttan lades vid Silbojokk; der
bygdes kapell, der bodde gruf-fogde, prest etc. "Huttan", som Lap-
parne kalla stället, förstördes 1658 vid ett krigiskt infall från Norge.
Der efter var grufdriften på förfall ända till 1770, då han upptogs af

i slutet ut orsaken, hvar före man ställer till med kyrkor, marknader, frihet, m. m.,
men i midten skyller man på kristendom och civilisation! D.
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enskildt bolag och hyttan förlades till Adolfström. Från bruksrörelsen
der, hvilken dock aldrig blef af någon betydelse, omtalas med aktning
Stael von Holsteins namn, såsom den der gjorde mycket för ortens

ekonomi.
Den fart med hvilken bergsrörelsen i början drefs, isynnerhet uti

Tornio Lappmark, hade nödvändigt till följd betydliga uppodlingar, och
de vidsträckta vallar, som nu finnas vid Svappavara och Junosuando
masugn, å daga lägga tydligt sitt ursprung från bergsrörelsen. Det ty-
nande lif, som denna dock snart förde, icke blott vid Nasafjäll, utan öf-
ver allt, till följd af icke allenast folk-fattigdom utan äfven de långa och
svåra transporterna af malmerna och tillverkningen, måste äfven i sin
mon menligt inverka på dessa orters bebyggande, och den enda fördel,
som der af härflutit, torde få antagas vara den, att der igenom prak-
tiskt å daga lagts möjligheten för én bofast befolkning att i Lappland
existera och att myndigheternas uppmärksamhet fästats på detta för-
hållande.

De äldsta nybyggena, näst nyss nämda Gråträsk, påträffas eget nog
i den nordligaste Lappmarken, der Jukkasjärvi fanns 1631 och Enon-
tekis 1650, d. v. s. redan före den första förordning som utfärdades om
Lapplands bebyggande, hvilken är af den 27 sept. 1673. Och anled-
ningen till denna förordning bevisar bäst bergverks-rörelsens betydelse
såsom framkallande orsak till landets bebyggande. Är 1670 inberättar
landshöfding Joh. Graan huru Lapparne med hustrur och barn från
landet afvika af två skäl. Det ena att de finna det beqvämare vandra
kring och tigga, än arbeta hemma; här imot tillråder han ett varnings-
plakat, hvilket äfven utkom den 9 maj 1671 och ålade Lapparne att,
så framt de icke ville fängslas såsom tiggare och hållas till krono-
arbete, genast åter vända, då de skulle blifva ostraffade och af lands-
höfdingen få hampa till nät. Det andra sättet att afvika var att fly till
Norge, och anledningen: under de förlidna åren dem påtvungne för
svårt arbete och körslor vid bergsbruken, hvar ibland särskilt namnes
Kidkevara silfververk i Lule Lappmark. Han tillråder häri lättnader och
frivillighet, icke tvång, och önskar att bruken måtte komma under bor-
gare i Vesterbottens städer, som sjelfve hafva renar; Lapparne kunna
dock ännu icke undvaras och måste med fog och lampor behandlas;
de voro ock nyttige i andra hänseenden; nödigt vore att få en fast
befolkning i landet, som eljest kunde blifva utblottadt och falla för
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fiendefot. Häraf föranleddes nu 1673 års förordning; således här tyd-
ligt att äfven från en annan sida Lappmarkernas bebyggande tog sitt
egentliga upphof från bergverks-rörelsen.

Till följd af denna förordning anlades några få nybyggen, såsom
örträsk i Ume och Gafsele i Åsele Lappmark 1675, samt Lycksele
1692 *). Men nybygges-anläggningarne ville icke taga någon fart, hvar-
före kungl. maj:t den 3 sept. 1695 förnyade ofvan nämde förordning.
Vid denna tid funnos uti Lappland 11 nyhemman, nämligen 2 i Åsele,
2 i Lycksele och 7 i Tornio. Efter denna tid ökades bosättningarne
efter hand, så att år 1748 funnos 17 nyhemman i Åsele, 26 i Ume,
18 i Lule, 31 i Tornio och 2 i Arjepluog af Pite Lappmark. Den 24
november det följande året utfärdades "Reglemente för dem som an-
tingen , redan bygga och bo i Lappland eller ock hädanefter till landets
uppbrukande derstädes sig nedsätta vilja", uti hvilket bekräftelse lem-
nades på de 15 frihetsåren samt der på att nybyggarne, efter deras ut-

gång, icke skola "läggas för högre skatt än sjelfve Lapparne"**); på
den rättighet till fiske och jagt som nybyggaren hade; på den frihet
från knekte-utskrifning i alla tider och från erläggandet af mantalspen-
gar som varit dem förunnad genom 1673 års kungl. bref, m. m. Den
5 augusti 1760 utfärdades lappfogde-instruktionen, som uti § 17 åläg-
ger kronofogde, att hålla noggrann hand der öfver att ofvan nämda reg-
lemente efterlefves och att lägenheter lämpliga till nyhemman upp-
tagas, hvadan denne embetsman var skyldig att från medio af juni till
slutet af augusti resa omkring uti Lappmarkerne för att besigtiga an-
lagda och utse nya hemman.

Efter dessa författningars emanerande hafva bosättningar tagit sådan
fart i Lappland att redan år 1801 funnos 167 skattlagda och 67 oskatt-
lagda nybyggen i Åsele Lappmark, 151 skattlagda och 39 oskattlagda
i Ume Lappmark, 20 skattlagda och 42 oskattlagda i Pite Lappmark,
61 skattlagda och 83 oskattlagda i Lule Lappmark, samt 60 skattlagda
och 77 oskattlagda i Tornio Lappmark.

*) Linder fäster med skäl uppmärksamhet (XVI sid. 273) derpå, att det var Finnar som
sålunda koloniserade. I allmänhet är inblandningen af finsk race särdeles stark i hela
Vester- och Norrbottens läns jordbrukande befolkning. '^TlMnnänJTs*"verFsamma inbland-
ning härledes äfven den" Migia^olpnisationen i norra Lappmarkerne. D.

**) Dä Lapparne genomTTunglDrefvet dTaö" juli 'T?B_i befriades från att utgöra lapp-
skatten i speciemynt och berättigades att utgöra den i sådant mynt som vore i öfriga

" provinser gängse, förklarades detta äfven genom kungl. brefvet d. 27 nov. 1792 böra
gälla för Lapplands jordbrukare, hvadan räntan nu utgår med blott 10 rdr för helt
mantal.
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Hastigast har kolonisationen gått uti Arvidsjaur, der första hy-
bygget anlades 1758 (Glommersträsk), der 1801 blott funnos 20 ny-
byggare, men der den jordbrukande befolkningen på 60 år mer än tio-
dubblats och der man med full visshet kan säga, att alla till nyhem-
man lämpliga lägenheter redan blifvit uppsökta och af kronan till en-
skilde upplåtna. Det stora antalet oskattlagda nybyggen i Lule Lapp-
mark, som här ofvan är angifvet, härleder sig från friherre Hermelins
storartade försök att, för bruksrörelses åstadkommande,, kolonisera vid-
sträckta trakter, ett försök som dock i stället att påskynda, snarare för-
hindrat landets uppodling.

Under de senare årtiondena, sedan skogs-afverkningen börjat sträcka
sig inom Lappland, hafva äfven nyhemman ansökts egentligen i ända-
mål att åtkomma skog, men en damm mot dylika anläggningar har
blifvit satt genom de nya författningarna om skogsvården och genom
deÄnoggranna kontroller som numera hållas der öfver att föreskrifna
odlings och byggnads skyldigheter fullgöras, hvar jemte genom fast-
ställandet af en provisionel odlingsgräns, ofvan hvilken större delen af
Norrbottens och en del af Vesterbottens Lappmarker fallit och ofvan
hvilken gräns några nyhemman tills vidare ej få' anläggas, en hämmsko
blifvit satt för förnuftlösa, landets uppodling ej afseende hemmans-
anläggningar *). Den jordbrukande befolkning, som nu finnes uti Lapp-

*) På grund af framställning af 1867 års riksdag beslöt kungl. maj:t d. 13 dec. s. å. att
i Vester- och Norrbottens Lappmarker skulle af lämpliga personer uppgås och af lands-
höfdinge-embeteua bestämmas en gränslinea mellan den egentliga fjällbygden och den
till odling tjenliga delen af dessa Lappmarker och öfver hvilken linea anläggningar af ny-
byggen icke finge ega rum tills vidare och till dess afvittrings-reglering skett inom trakten.
Med anledning här af hafva landsh.-embetena — i Vesterbotten under d. 24 dec. 1868
och i Norrbotten d. 12'aug. 1870 — fastställt sådan provisionel odlingsgräns för hvar sitt
län. Utom det att nybyggen icke få läggas inom denna gränslinea, är och bestämdt, att
der redan befintliga äldre nybyggen skola utläggas till kronomarker, derest icke de vid
deras anläggning fastade vilkor blifvit i akt tagna; att det öfriga området, så vida det icke
är med laga tillstånd disponeradt, såsom renbetesmark öfverlåtes åt Lapparne; samt att
desse, under vilkor att de ställa sig till efterrättelse kungl. brefvet d. 3 okt. 1866 rö-
rande vården af renkreaturen, fortfarande ega att begagna betet i de delar af Lapp-
markerne, som ligga nedan töre den provisionela odlingsgränsen. — Denna odlings-
gräns, som är utmärkt på åtföljande karta (korrekt för Norrbottens län, i sina huf-
vuddrag för Vesterbottens), går från norr räknadt inom Norrbottens lån från det ställe
der lappmarksgränsen skär Kalis elf till Potanen, Pikka-Jaku och Katlå; der ifrån
längs lappmarksgränsen till Råne-elf, upp till Märka, tvärs öfver till Kuoka, öfver Stora
och Lilla Lule elfvar, midt emellan Koskats och Pajerim, till Luovare och Hvitberget, i
gränsen mellan Pite och Lule socknar, derefter längs den förras vestra gräns till Vistån,
längs denna till Nullijaur, till Mörtudden ooh Muskusselet, till Björknäs vid Kikkijaure,
öfver Sjöträsk till Nya Bastnselet vid gränsen till Vesterbottens län. Inom detta från
berget Norte Nalo öfver Bjerdåive vid Vindelns norra strand, till Blaikfjäll, till Rönn-
berget och Skikkiberget; vidare öfver Volmsjön till Helig-fjäll, öfver Hufvud-, Horn-
och Malgomaj-sjöarna till Dorothea sockengräns och slutligen der ifrån öfver öfre ändan
af Arksjön till Jämtlands-gränsen vid Lill-Dabbsjön.
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lanÖ, har uppkommit dels genom inflyttningar från kustlandet, dels
derigenom att Lappar blifvit nybyggare. Uti Åsele och Ume Lapp-
mark *) har befolkandet egentligen skett genom invandrare, om man
undantager Sorsele, der bägge kunna anses samverkande; så äfven uti
Arvidsjaur; men Arjepluogs och Jokkmokks jordbrukare härstamma
nästan alle från Lappar; de som bo uti södra delen af Gellivare hafva
samma ursprung; de uti norra hafva mest finsk till någon del svensk
och lappsk härkomst, de uti Tornio Lappmark öfvervägande finsk.

Den 28 februari 1671, d. v. s. samtidigt der med att Lapplands
bebyggande med anledning af Graans ofvan nämda förslag på allvar i
fråga sattes, ålades landshöfdingen i Vesterbotten att lofva Lapparne
att de icke skulle på något sätt blifva trängde uti det "som deras skä-
liga rättighet vara kunde" samt att försäkra dem det vara kongl. maj:ts
uppsåt låta dem blifva vid deras land och fiskevatten. Der jemte skulle
han "gifva dem goda ord och lofva dem att, så framt de angifva
flit alla de orter der någon lägenhet vara kunde till att bygga och bo,
så ville kungl. maj:t dem för sådan deras trohet väl vedergälla". Lapp-
land måtte väl ej för den tiden hafva haft något synnerligt lockande,
ty, såsom förut är anmärkt, hemmans-upptagningen fick icke någon
nämnvärd fart förrän 100 år sednare. De goda orden och de fagra
löftena synas ej hafva förmått Lapparne att meddela de äskade upplys-
ningarna, utan är det tvärtom troligt, att den hos stammen inneboende
medfödda misstänksamheten vaknat till fullt lif och motverkat hvad som
skulle befordras. Lappens blick för den egna fördelen sade honom må
hända, att nybyggarens och nomadens intressen voro vidt skiljda från
hvar andra. Utgången har i så fall gifvit honom rätt, ty de olika intres-
sena hafva många gånger sammanstött och framkallat stridigheter **).

Utom bestämmandet af den nu nämda kulturgränsen har en för Lapparne och
landet ytterst vigtig kungl. förordning nyligen utfärdats, nämligen den af 19 april 1872,
enligt hvilken bestämmes att anläggning af nybyggen ofvan lappmarks-gränsen hädan-
efter och tills vidare icke må ega rum i Vester- och Norrbottens län. Genom denna
kungl. kungörelse har en ofantlig sträcka skog och betesmarker blifvit räddad undan
förstöring och frigjord för intrång af skog förstörande nybyggare. D.

') Med afseende på nybygges anläggningarna i Ume Lappmark är det anmärkning värdt att
kring medlet af 1840-talet omkring 20 nybyggen vid Ume elfs vestra gren blifvit upp-
tagna i björk-regionen kring sjöar och vattendrag, så tätt intill Kölen att 2 ligga på
mindre än 1 mils afstånd derifrån, de öfversta i Umfors -J- mil från norska gränsen.
Husen äro byggda af björk; folkets hufvudnäring är boskapsskötsel; de hafva äfven renar.
Liflig kommunikation med Norge eger rum. (Linder). D.

**)' För studium af hit hörande ämnens historia äro högligen upplysande två år 1872 af
kungl. finans-departementet till trycket befordrade underd. betänkanden af kammar-
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Den^första oenigheten uppstod utan tvifvel vid jagt och fiske, från

hvilka näringsgrenar nybyggaren till en början nödgats söka sin egent-
liga utkomst. Vid de fiskrika sjöarna hade Lapparne [hufvud-visten,
der de under vår och höst uppehöllo sig, och då dessa i allmänhet
hade behagliga lägen, då dess utom vid dem redan höväxt var till fin-
nandes, så ansöktes sådana lägenheter till nybyggen,"stugan bygdes
nära kåtan, fisket i sjön bedrefs hela sommaren om, och när Lappen
kom åter från sitt flyttningståg, förnekades honom ofta att lägga sina
garn der han och hans förfäder förr brukat göra det. Vare sig att

det var en Lapp som förlorat sin renhjord, slagit sig ned vid hufvud-
vistet, skaffat sig några getter, någon ko och blifvit nybyggare — såsom
uti Jokkmokk och Arjepluog — eller det varit en från kustlandet flyt-
tande kolonist, ville han dock disponera öfver omkring liggande sjöar
till fiske och närgränsande skogsmarker till jagt.

För att förekomma de tvister, som under sådana omständigheter
kunde uppstå och för att förmå nybyggaren att i främsta rummet egna
arbete åt jordens uppodling, föreskrefs i 8:e momentet af lappmarks-
reglementet bland annat, att, "som Lapp-allmogen, hvilken till en del
för slikt skattar, nogsamt medhinner, att fånga och skjuta allt det vildt,
som under namn af dyrare skinnvaror kommer; så hafva nybyggare
hädanefter sig ej vidare dermed att befatta, androm till mehn och sig
sjelfvom till hinder vid hemmansbruket, än allenast inom en half mil
ifrån deras hemvist"; hvar jemte kronofogden, enligt 18 § i den för
denne embetsman utfärdade instruktion, ålades att söka bilägga "the
tvister, som uppkomma mellan nybyggare och Lappallmogen, särdeles
uti fiskande, jagt och djurfång, och tillhålla en hvar att förblifva vid
sitt rätta näringsfång. Okunnigheten om dessa välmenande föreskrifter
och än mer svårigheten, för att ej säga omöjligheten, att uti ett så vid-
sträckt landskap kunna vaka öfver deras efterlefnad, gjorde att den
starkares rätt oftast blef gällande och att således nomaden steg för steg
måste vika från de platser och den mark, han på sätt och vis ärft
af förfädren. Der till kom, att en mängd rättegångar uppstodo, synner-
ligast i afseende på bättre rätt till fiskvatten, hvilka, om än nybyggaren
förlorade dem, alstrade split och oenighet mellan parterna.

kollegium och- skogskomitén nämligen: l:o om Nybyggesväsendet (d. 30 dec. 1864 af
kammar-kollegium, d. 21 dec. 1870 af skogs-kom.), och 2:o om Stockfångst m. fl. privi-
legier (af resp. den 20 dec. 1864, den 30 maj och 2 dec. 1870.

D.

30
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Nybyggarne hemtade och hemta i allmänhet ännu större delen
af det hö, hvilket de behöfva, från vidt spridda och långt från bostä-
derna liggande myrängar. Renarne göra ofta vägar längs och tvärs

öfver myrarne, hvar igenom något gräs förstöres, hvarjemte de nedrifva,
nedtrampa och uppäta det slagna och upphässjade höet, detta senare
blott i den händelsen att höet består af fräken eller är blandadt med detta
grässlag. De komma i tillfälle att göra sist nämda skada, emedan ny-
byggaren låter höet stå i hässjan till dess han om vintern finner be-
qvämligt att hemforsla det samma. Detta ohägn af renarne blef det
andra tvistefröet. För att stäfja den osämja som detta förhållande fram-
kallade och för att göra slut på det ofog och de orättvisor som till
följd der af bedrefvos, vidtogos flera hvarandra motsägande författningar.
Den 13 sept. 1781 förbjödos Lapparne vid 3-J rdr bko vite och skadans
ersättande att göra nybyggaren ohägn på hans egor; 1785 d. 28 dec.
ålades nybyggaren att med gärdesgård hägna sina slåtterängar som
innehålla 4 skrindors afkastning och att stänga kring sina höhässjor,
om de vilja hafva dem för renkreaturen fredade; och om Lapparne
göra ohägn skola de plikta 1 rdr 32 sgr bko och så vakta sina renar att de
icke må göra någon skada å nybyggarnes ohägnade slotterängar. Kungl.
maj:ts befallningshafvande utfärdade den 14 april 1796 för Tornio
Lappmark och den 13 okt. 1801 för Ume, Pite Och Lule Lappmarker
samt för de mot dessa socknar angränsande jordbrukare i nedre landet,
en kungörelse, uti hvilken {111 framtida efterrättelse stadgades: att de,
som hade sina ängar och slåttermyrar oinstängda eller blott hägnade
med svag gärdsel och icke förvara höet uti ordentliga lador, utan lägga
det samma i stack, böra sådana sina höstackar med stadig och tät gär-
desgård instänga, så att renarne ej kunna åtkomma höet, "och må
hädanefter den nybyggare och prestebords innehafvare i dessa Lapp-
marker samt de jordbrukare i socknarne skylla sig och sjelf sin skada
stånda, der slaget, bergadt och i stack upplagdt hö af renar uppätes
och nedtrampas, om han det icke i lador förvarar och höstackarne på
berörda sätt kringstänger", och skulle denne kungörelse årligen före
höbergningstiden från predikstolarne uppläsas, så i Lappmarksförsam-
lingarne, som i de till dem stötande socknar af kustlandet. — Till följd
af anförda besvär mot förestående stadganden meddelade kungl. kam-
markollegium den 17 dec. 1802 utslag, genom hvilket denna "allmänna
författning till alla delar gillades och fastställdes".
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Dessa välbetänkta stadganden måtte dock icke hafva efterlefts, det
påbjudna kungörandet i kyrkorna måtte ej hafva skett, hela författningen
synes hafva blifvit glömd, ty ej långt efter utbrytningen af Norrbotten från
Vesterbottens län utfärdade dåvarande landshöfdingen i det först nämda
en kungörelse den 11 sept. 1813, uti hvilken diametralt motsatta stad-
ganden föreskrefvos för Jukkasjärvi. För att förekomma den osed,
heter det i denna kungörelse, att Lapparne taga sig före med sina
renhjordar vistas nära nybyggena och genom vårdslöshet gifva renarne
tillfälle att uppäta och nedtrampa nybyggarnes spridda höhässjor och
stackar, som icke genom stängsel eller på annat sätt kunna fredas, så

förbjöds lapska allmogen att uppresa sina kåtor och med sina renar
vistas närmare än på en mils afstånd från nybyggarnes byar eller lemna
renarne utan vård, så att skada å höhässjor och stackar hända kunde,
vid vite af 6 rdr 32 sgr. bko, utom skadans ersättande. — Man måste
förvånas öfver att en sådan kungörelse kunnat uti vårt upplysta år-
hundrade utfärdas, och det är påtagligt att nomaden icke haft någon
målsman, som velat och kunnat föra hans talan för att få en sådan för-
fattning upphäfd. Att nomaden med sin egendom renen varit uti ett

rättslöshets tillstånd under denna tid, kan man äfven finna bland annat

der af att Pite häradsrätt stadgade, att nybyggare skulle få saklöst skjuta
och till sin nytta begagna de renar, som anträffades vid deras hö-
hässjor. Till hvilka verkliga orättvisor dessa stadganden skulle leda, kan
man fatta, då man betänker, att förhållanden, som icke kunna före-
kommas, stundom inträffa, då den största svårighet, för att ej säga omöj-
lighet är för Lappen att vakta renboskapen. Så t. ex. när marken tidigt
tillfryser på höstarna och tillika länge är bar; när snön på vintern, till
följd af frost efter blidväder, får skare eller blir så hård, att den bär
renarne, omöjliggör för dem gräfvandet efter mossa och hänvisar dem
till laf och annat för dem ätbart, hvilket de måste förskaffa sig genom
att ströfva vidt omkring. De många nybyggen som i Tornio Lapp-
mark redan vid denna tid funnos spridda öfver allt, skulle, om det
först nämnda af landshöfdingen utfärdade stadgandet efterlefts, nästan

gjort det omöjligt för Lappallmogen, att på vintern vistas i skoglandet.
Det lemnade åtminstone ett öppet fält för rättegångar och skade-ersätt-
ningars utkräfvande, för kostsamma syner m. m., i hvilket allt Lapp-
allmogen drog det kortare strået. —- Till följd af det andra stadgandet
funno, säger Lsestadius, nybyggarne sin uträkning uti att vidt och bredt
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slå några myrdrösar och lemna oinhägnade hässjor liksom till agn åt
renarne, hvilka de då kunde få skjuta och tillegna sig. Detta oefter-
rättlighets tillstånd fortfor några år. Personer, som ömmade för Lap-
parnes belägenhet, framförde deras klagomål till vederbörande myn-
digheter, hvarefter kungl. maj:t d. 3 maj 1825 utfärdade en förordning
för Vesterbottens Lappmarker, i hvilken voro intagna liknande bestäm-
melser, som uti förr omnämnda författning af 1801, med tillägg att, om,
genom bevislig uraktlåtenhet å Lapparnes sida, skada skedde, som eljest
kunnat undvikas, Lapparne derföre borde vara till ersättning förbundne.
År 1831 förklarades att denna förordning äfven skulle gälla för Norr-
bottens och Jämtlands Lappmarker, hvilket allt ytterligare bekräftats
genom kungl. brefvet den 22 juni 1859.

Slutligen har Vesterbottens läns landsting uti underdånig skrifvelse
anhållit, att föreskriften i sist nämda nådiga bref angående skyldighet
att med stängsel omgifva bergadt hö måtte upphäfvas, och kungl. för-
ordningen af d. 21 dec. 1857, angående egors fredande från skada af
annans hemdjur, tillämpas så, att ängsmarken från juni månads början
till november månads slut vid åverkans bot och skadeersättnings ut-

gifvande må vara skyddad, ehvad den är afbergad och höet samladt i
stackar eller icke, och har kungl. maj:t, sedan vederbörande lands-
höfdingar blifvit hörde, den 3 okt. 1866 funnit skäl icke hafva före-
kommit förut varande stadgande på annat sätt ändra än att, hvad sär-

skildt Jämtlands län angår, föreskriften angående nybyggares skyldighet
att omgärda sina höstackar skall ega tillämpning endast inom de trak-
ter af det egentliga lappområdet, som blifvit genom afvittring be-
stämde och till gränsorna utstakade, samt att renegare vid påföljd, som
stadgas i förordningen den 21 dec. 1857 och allmänna strafflagen, ålig-
ger att taga sådan vård om sina renar, att de icke skada vexande eller
afskuren gröda å åker, äng eller slåttermyror, under tiden från 1 juni
till den 1 september. För Fjäll-Lappen är denna förordning fördelaktig,
ty han lemnar skogslandet redan före den 1 juni och åter kommer all-
drig förr än i september, men för Skogslappen är det svårare att efter-
lefva densamma, och oss synes som det skulle varit till fyllest om tiden
hade bestämts från 1 juli till 1 september, under hvilken renarne
vanligtvis hållas till sammans. Imellertid hafva icke några olägenheter
och klagomål försports till följd af denna sista förordning, och lands-
höfdinge-embetet i Norrbotten har för de Lappmarker som höra till
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länet låtit utdela exemplar af förordningen på svenska, lapska och fin-
ska språken, på det att ingen af dem hon rör må om henne vara okun-
nig. Endast grof försumlighet i vården om renarne kan framkalla til-
lämpning af ersättnings skyldigheten för Fjäll-lappen; hvar och en måste
erkänna att honom då sker rätt. Skogslappen söker hafva vård om sina
renar under sommarn, så att icke slåttermyrarne nedtrampas. Såsom å
annat ställe anmärkts, göra renarne vägar längs och tvärs öfver my-
rarne; något hö nedtrampas visserligen der igenom, men detta är en
obetydlighet. Oss veterligen inträffar aldrig att myrängar helt ned-
trampas, såvida ej renarne på nybyggarnes begäran drifvas fram och
tillbaka öfver dem för att nedtrampa de i så fall mossgångna myrarne
och dymedelst om några år framkalla större växtlighet å dem. Såsom
ett bevis att om Skogslappen icke lyckas fullständigt afhålla sina
renar från att nedtrampa gräs å myrängarna, den skada som förorsakas
der igenom dock är ringa, torde få anföras följande omdöme från Ar-
vidsjaur, der Skogslappar bo öfverallt i socknen, i nybyggarnes omedel-
bara närhet: "förhållandet mellan Svenskar och Lappar är alldeles ena-
handa, som svenske nybyggare emellan, så att Lappar och Svenskar
sammanlefva härstädes med en berömvärd grannsämja" (kronoläns-
mannen Skarins berättelse till Hushållnings-sällskapet för år 1870); samt

ifrån Arjepluog: "förhållandet mellan Lappar och nybyggare är inom
Arjepluog i allmänhet godt" (kyrkoh. Winnbergs berättelse till Hus-
hållnings-sällskapet för 1870) *).

Utan tvifvel skola liknande omdömen numera falla från de öfriga
socknarna i Sveriges Lappland; och vi tro att förklaringsgrunderne för
minskad klagan öfver nedtrampningen af ängar och skadandet af hö-
hässjor äro: dels, att den författning, som nu gäller, är bestämd och
känd så att parterne veta hvad de hafva att rätta sig efter; dels, att de
bofaste, som hafva skogsrenar i sin närhet, funnit för sig fördelaktigt
att förvara hö i lador samt förse myrängarne med hägnader, för att icke
allenast skydda dem för trampning af renarne, utan fastmer för åverkan

*) Från samma och andra personer har jag hört samma omdömen muntligen afgifvas och
kan tillägga precis lika dana från Sorsele. Efter ett par timmars samtal i Ammaruäs
(sommaren 1871) mellan någre svenske bönder och ett tjugutal Lappar, antogo samtlige
närvarande af begge folken min upp-summeriug af diskussionen i ämnet sålunda: det
synes mig efter edra ord vara så, att då nybyggaren sköter sin äng ordentligt ochbergar
sitt hö på det för hans bruk klokaste sättet, och då Lappen vaktar sin hjord efter bästa
förmåga, samt då både äro redbare, så uppstår ingen tvist. Ja, så är det, svarade man;
och den skada den ene gör den andre qvitfa vi, så snart vi se att ingen försummat

. sin pligt. . D.
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af egna och andras kreatur, hvilka göra vida större skada än renarne.
Så är åtminstone åsigten i Arvidsjaur, der stridigheter mellan Lappar
och nybyggare dess utom sällan förekommit och hvar till orsaken är att

den bofasta befolkningen derstädes, enligt hvad förut är nämdt, upp-
kommit genom inflyttningar från nedre landet och fört med sig der ifrån
större hyfsning och sundare moraliska begrepp än man kan tillmäta
de socknars nybyggare som leda sitt ursprung från Lappar och Finnar,
hvar jemte Skogslappen står på ett högre trappsteg af bildning, än

Fjällappen. Det är der jemte en erfarenhet, som man snart får göra i
Lappland, att de nybyggare, som härstamma från Lappar, synnerligast
om de sjelfve ej hafva renar, äro de, som bäst vetat såra Renlappen i
och genom hans svagheter, som mest sökt undergräfva hans bestånd.

Detta leder till betraktandet af andra förhållanden der nybyggarens
och Lappens intressen råkat i strid med hvarandra, nämligen om skogs-
vården eller närmare: vård af skogen mot eld. Som renens hufvud-
sakligaste föda under största delen af året — de korta sommarmåna-
derna undantagna — består af renlaf, är det oundgängligen nödvändigt
att denna får ostörd växa på de marker, som dertill äro lämpliga. Ge-
nom den obetydligaste skogsbrand, d. v. s. sådan man benämner löpeld,
till intet göres renlafven och det åtgår, enligt de uppgifter vi förskaffat
oss, minst 10 år innan lafven på sådana ställen kommer åter *). Genom
skogsbrand, förenad med jordbrand, fortares i mer eller mindre mon
det öfversta jordlagret, och århundraden torde åtgå innan nytt sådant
hinner bildas och alla spår efter den förödelse som öfvergått marken,
hinna utplånas. Ofantliga vidder af Lapplands skogsland hafva hem-
sökts af skogseld af mer eller mindre svår beskaffenhet, och detta
egentligen sedan nybyggens anläggning der började. Att erhålla ett

tillfälligt bete för kreaturen, att förstöra renbetet för Lappen och dy-
medelst hålla renen från myrängarna, mången gång må hända blott
ovänskap med en förbi flyttande Lapp, hafva förr varit och äro till en
del ännu orsaker nog att förmå nybyggaren till anläggandet af skogseld.

*) Om den tid som er-fordras för renlafvens återväxt är man, märkvärdigt nog, ännu icke
på det klara. Middendorff uppgifver (sid. 174) efter de ryske Lapparne tiden till 20,
25, ja 80 år för Kola-trakten. De nämnda 10 åren, torde, som i texten sagdt är, vara
den allra minsta tid man kan antaga. D.
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Det ofta åberopade Lappmarks-reglementet föreskrifver uti 12:te mo-
mentet, att svedjande, — hvaröfver man redan då klagade, liksom öfver
skogarnas ödslande — ej får användas på annat ställe än der åker och
äng skall upprödjas och blott i det fall att nybyggaren ej, medelst
skogens barkande och rothuggande — "hvilket desto nyttigare är, som
matjord derigenom icke förbrännes" — medhinner det samma; samt i
13:de momentet att så snart någon skogseld förmärkes sig hafva yppat,
det åligger den, sont elden varse blifver, igenom natt och dag sådant
kunnigt göra hos närmaste kronobetjent samt kalla till hopa grannar
och angränsande byamän till eldens dämpande, vid plikt och ansvar
efter lag; skynde sig ock alle, som bådade och tillsagde äro, eller eljest
elden varse blifva, till den ort hvarest skogseld å färde är, och vike ej
dädan förr än all fara synes vara förekommen och kronobetjent gifvit
hemlof samt undersökt blifvit, af hvad tillfälle eller genom hvilkens
förvållande elden lös kommit.

Dessa stadganden synas icke förutsätta att nybyggarne sjelfve komma
elden åstad, men detta har, ty värr! i allmänhet varit förhållandet; se-
nast under den torra sommaren 1868 rasade elden, efter all anledning
med flit anlagd, ohejdad i de närmast fjällen liggande delarne af Pite
Lappmark, i Lule Lappmark och annorstädes, så att Lapparnes ren-
betestrakter i den sist nämda inskränktes till hälften och månge bland
dem nödgades söka nya uppehålls ställen för renboskapen. Äfven under
sommaren år 1871 har elden rasat i öfre delen af Jokkmokk och
Lapparne der motse framtiden med ängslan.

En kortsynt egoism drifver nybyggaren till anläggandet af eld.
Det bete för kreatur, han derigenomerhåller, är tillfälligt och räcker blott
några år, efter hvilkas förlopp växtligheten upphör, hvar jemte de ängar
och slätter hvilka skola hägnas från renarnes åverkan, genom förlusten
af det skydd den lefvande skogen förut lemnat dem, snart blifva
torra och förlora i växtkraft. Derför att hans blick blott ser stundens
behof, stundens fördel, betänker han dess utom ej, att skogen är hans
bäste vän, att skogen ensam gör landet beboeligt, att skogen, om den
ännu ej för honom har något synligt värde, i en framtid kunnat blifva
för honom och hans barn en källa till välstånd.

Huru olika är ej Skogslappens förhållande vid skogsbrand? El-
den är hans värste fiende, ty, såsom ofvan är nämdt, genom den
samma ödelägges renbeteslandet för decennier, ja stundom för århun-
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draden. Skogs-lappen är ock derföre skogsvårdare, som ingen annan i
Lappland. På att skydda skogen från eld beror hans väl; den förstörd
bereder hans undergång eller tvingar honom att flytta till andra af
skogseld ej hemsökta trakter. Ett synbart bevis der på är icke allenast
de ståtliga skogar som ännu finnas der Skogs-lappen ensam haft sitt
tillhåll, utan äfven det nit, med hvilket han hastar till hvarje brand,
den händighet och skicklighet med hvilka han dämpar, det tålamod
med hvilket han vaktar hvarje eld, som tändes inom hans land, den
ängslan som står att läsa i hans anletsdrag vid upptäckten att skogseld
någon städes utbrutit. Det är derföre ock hans, endast hans förtjenst
att obrunna skogstrakter ännu finnas i Lappland, det är honom man
har att tacka der för att landet omkring Pite elf och uti Arvidsjaurs
socken är från skogsbrand så bevaradt som det är; det är Skoglappen-
nybyggaren som är orsaken der till att landet mellan stora Lule- och
Råne elf har att framvisa ståtliga obrunna skogar; och om än, hvilket
vi för vår del ej kunna antaga, Skogs-lappen skulle utträngas och för-
svinna från Lapplands skogstrakter, har han åtminstone fyllt en mis-
sion, hvars värde knappast kan uppskattas och för hvilken hela landet
står till honom i en tacksamhetsskuld, den, att från förstörelse hafva
räddat åtminstone en del af skogen, som bordt utgöra en hufvudkälla
till dessa nejders välstånd.

För Fjäll-lappen är det der imot omöjligt hindra skogseldens fram-
fart, då han under sommaren är så långt aflägsen från skogen. För
honom är det blott möjligt att från de höga fjälltopparna åse huru från
de trakter, som under vintrarne af hans förfader och af honom begag-
nats till renbetes-land, digra rök-kolonner uppstiga mot skyn, eller om
elden rasar ännu längre bort, att med östanvindeu i den disiga luften
lukta nidingsdådet. Det är så att säga hans hem som fortares af lå-
gorna, och husvill måste han, ned kommen i skogslandet, för att icke
förgås, irra till för renarna och honom sjelf obekanta trakter, lycklig
om han kan finna någon oförstörd fläck, på hvilken de och der igenom
han sjelf kan släpa fram ett uselt lif under vintern.

För den som vandrar i den del af Lappmarken, hvilken vi benämt
sjölandet, är afbränd mark ett ganska säkert tecken på att man närmar

sig bebyggda ställen. Der finnes knappast någon bostad, i hvars när-

het icke eld rasat; och när den blifvit tänd då marken varit torr, har
den fortplantats många mil och i allmänhet fortgått till dess regn ut-
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släckt den samma. Vid fråga om hurudant betet är vid sådana ställen,
mötes man af det svaret: här är det bra, ty här är nybrändt; här är

det skralt, ty bränn-landet är gammalt, etc.

Men om än förhållandena hittills varit sådana, kan man dock nu
skönja gryningen till ett bättre och till aktsamhet med elden äfven från
nybyggarens sida. Den som bor så till, att hans skog kan afsättas för
trävaru-rörelsens behof och som således funnit, att den för honom har
verkligt värde, blir sjelf aktsam om att skogseld ej må uppkomma; de nu
mera i Lappland stationerade skogstjenstemännen hålla noggran hand
der öfver, att skogseldar, när de varsnas, blifva släckta, och nybygga-
ren, som uppbådas att dervid biträda, inser med lätthet, att tiden under
sommaren är för dyrbar att förnöta vid ett arbete, som icke gifver ho-
nom någon synbar ersättning. Det är derföre att hoppas, det allt flere
och flere af den bofasta befolkningen hädan efter skola taga sig i akt
för att anlägga skogseldar och att flertalet der af dess utom skall blifva
behjelpligt att upptäcka, i bevis leda och till straff befordra sådane,
som möjligen af inrotad vana der till göra sig saker. 1868 års lands-
ting i Norrbotten har dess utom utfäst premier till dem som angifva
anläggning af skogseldar och förete sådana bevis, att de brottslige
kunna lagbindas.

Innan vi afsluta denna afdelning, eller förhållandet emellan ny-
byggaren och Lappen, återstår att vidröra en sak, som menligt inverkat
på Lapparnes ekonomi, vi mena det hos dem inrotade starka begäret
efter spritdrycker, och det sätt, på hvilket nybyggare och andre per-
soner begagnat sig af detta begär för att vinna fördelar af och utarma

Lapparne.
Redan år 1723 fästes myndigheternas uppmärksamhet på Lapparnes

begär efter bränvin och utkom en författning, som förbjöd införsel af
starka drycker till Lappland; sådane förordningar utkommo ock 1740
och 1743. Imellertid måtte denna författning under årens lopp hafva
råkat i glömska, ty man har många berättelser om huru i slutet af förra
och början af detta århundrade Lapparne genom förtärandet af sprit-
drycker, som nybyggarne höllo dem till hända, blefvo utfattige, ljöto
döden, mördade m. m., allt till följd af detta olycksaliga begär, som de
icke kunde stäfja sedan det en gång var väckt. Ännu för några år-
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tionden sedan var det omöjligt komma i handel med en Lapp, så vida
den ej inleddes med en sup. Under marknaderna måste handeln inle-
das med bränvin och Lapparne gingo vanligtvis i sus och dus under
hela den tid marknaderna varade. (Se ofvan sid. 185 och följ.) Mån-
gen nybyggare har i förra tider ockrat på detta begär, mången har
blifvit förmögen, genom att till hända hålla Lapparne bränvin.

På grund af framställning af Hernösands konsistorium och till-
styrkan af landshöfdinge-embetena i Vester- och Norr-botten, upplif-
vades den 29 nov. 1839 förbudet mot införsel af fa och dess för-
säljande i Lappmarkerne, hvar jemte, då klagomål fördes der öfver, att

bränvin infördes från Norge, förbud för införsel der ifrån äfven utfär-
dades 1842. Då man, för motverkande af dessa ledsamma föreskrifter,
fann på det rådet att i stället bruka rom, konjak etc, eller att färga
bränvinet rodt, då det fick namn, heder och värdighet af vin, eller
blanda diverse (sprit, bränvin, sirap, vin etc. etc.) till s. k. "spansk",
kringgicks här med författningen, till stor belåtenhet för både säljare
och konsumenter. Genom missions-sällskapets försorg bragtes detta till
kgl. m:ts kännedom, hvarföre en kungl. förordning af den 15 dec. 1848
utsträckte förbudet^ äfven...tni^kgnjak^ojrn^och^arrak.

Men att hålla hand öfver författningens efterlefnad är i de vid-
sträckta Lappmarks-församlingarna svårt, ja nästan omöjligt, och vi tro

att detta förbud, om det än verkat något för minskning af superiet,
dock icke på långt när verkat allt hvad lagstiftaren der med afsett,
samt dess utom fram manat lag-öfverträdelser, bedrägeri och svek.
Långt mer än detta förbud har den andliga rörelse, det nya religiösa lif,
som hos Lapparne tändes i början af 1850-talet, verkat till förminsk-
ning af superiet. Denna andliga rörelse har dock icke sträckt sig öfver
hela Lappland, utan verkat blott i Tornio Lappmark, i Gellivare socken
och i norra delen af Jokkmokks. Genom den har superiet derstädes
helt och hållet upphört, och detta har haft till följd, att välmågan och
bergningen på ett märkbart sätt tillväxt. Der imot är fylleri-lasten bland
Lapparne ännu i flor uti södra delen af Jokkmokk, Arjepluog, Arvids-
jaur och till någon del ännu bland Lapparne i Ume Lappmark. Ny-
byggare och kring ströfvande half-handlande lemna i Jokkmokk och
Arjepluog intet tillfälle obegagnadt att förse sig med bränvin, i afsigt
att der med skaffa sig fördelar vid handeln med Lapparne, af hvilka
isynnerhet de förre äro för sitt uppehälle i hög grad beroende. —
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Exempel saknas ej der på, att nybyggen blifvit i Arjepluog ansökte i
närheten af Lapp-byarnes höst- och vår-visten, på ställen som varit allt
annat än lämpliga för jordbruk och boskapsskötsel, och har de sig der
ned sättande nybyggarnes näringsfång varit att genom bränvinet drifva
handel med Lapparne, något som också lyckats så bra, att Lapparne
nu mera i dylika nybyggens närhet äro alldeles utarmade och att ny-
byggena måst öfvergifvas, då födkroken icke längre varit gifvande. —

Flertalet af Arjepluogs nybyggare äro lönnkrögare, hvilket dock icke
nu mera kan sägas om Jokkmokks, utan införes bränvinet der af den
hydra, som lagligen benämnes landthandlare, men i orten gå och gälla
under det för dem mera lämpliga namnet af "skojare". — Uti Arvidsjaur
äro äfven nybyggarne laglydige och göra sig i allmänhet ej saker till
lönnkrögeri, hvilket, om det stundom här inträffar, dock nås af lagens
arm till följd af den goda moraliska ståndpunkt, på hvilken nybyg-
garne befinna sig. Men den lapska befolkningen derstädes är föga
bättre för det; ty dels äro Lapparne, genom närheten och den lättare
kommunikationen med kusten, i tillfälle att sjelfve förskaffa sig sprit-
drycker, dels uppföra och utminutera landthandlarne derstädes ett sorts

billigt och osmakligt vin, af hvilket Lapparne förtära så mycket, att de
blifva rusige. Försäljning af dylikt vin eger äfven rum i Jokkmokk
och Arjepluog. Välmågan bland Lapparne i Arjepluog har mycket
aftagit, till följd af deras superi och andra medverkande orsaker, hvilka
på annat ställe skola anföras; så är det äfven i södra delen af Jokk-
mokk, och i Arvidsjaur går det för Skogs-lappen med stora steg utföre.
När sådant inträffar i de trakter af Lappland, hvilka minst lämpa sig
för jordbruk, som förhållandet är med Arjepluog och Jokkmokk, är det
i hög grad betänkligt, och dessa socknars framtid står på spel, så vida
detta sorgliga förhållande längre kommer att fortfara. Nybyggaren är

nämligen här för sin existens beroende af Lappen, nybyggaren måste
hafva renar för att kunna uppehålla sig och ingen annan än en Lapp
kan sköta dem åt honom. Arjepluog var för blott två årtionden sedan
den socken, inom hvilken största antalet renar fanns. Nu mera finnes
der inom icke hälften så många renar som då, och i stället för främsta,
har denna socken nu intagit näst sista rummet i ordningen bland dem,
som höra till Norrbottens län. År 1848 uppgifves nämligen ren-an-
talet i Arjepluog till 50,000, år 1870 anses det icke öfverstiga 20,000 *).

*) År 1871 ansågs det dock uppgå till 25,000. Se ofvan sidd. 78 och 453. D.
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Huru kan man ock begära att det skall vara annorlunda, när det en-
skilda vinstbegäret icke skyr några medel att anskaffa och förse Lap-
parne med bränvin, när bränvin skall vara bytesmedlet vid ren-handeln
i stället för penningar och matvaror, när män och qvinnor, redan innan
de uppnått stadgad ålder, förtära rusdrycken med lika stort begär? På
grund här af finnas ock i Arjepluog nybyggare, som på några år blifvit
egare af stora renhjordar, hvilka de dock så att säga öfver-afverka, för
att erhålla penningar, dem de sedan skrinlägga. Lapparne nedsjunka
först till nybyggarnes ren-skötare och legohjon, och då de blifvit äldre
falla de fattigvården till last samt framsläpa sedan ett sorgligt lif, under
sommaren vid fisk-sjöarna i fjällen, under vintern med bettlande. Der
finnes ock der före nu i Arjepluog knappast någon större sjö i fjällen,
vid hvilken ej bo en eller flere fattige Fiskare-lappar, hvilka för icke
lång tid till baka varit burgne Ren-lappar.

De åtgärder, hvilka hittills blifvit använda för att bota detta onda,
hafva icke ledt till målet. Åklagaren har intet stöd, får inga vittnen
bland befolkningen; supandet kan der före icke med lagens hjelp ut-

rotas. Andan måste göra det, och man har ett hopp qvar, hvilket ej
gerna kan svika, det nämligen att en stigande upplysning, till följd af
ett på sista åren utveckladt undervisningsväsende, möjligen skulle kunna
blifva den häfstång, genom hvilken Lapparne i dessa bygder skola höjas
en ljusare framtid till mötes, och att man der igenom skall kunna motse

samma förbättring i Lapparnes förmögenhets-vilkor, samma tillväxt i
renhjordarne, som under de sista årtiondena med jemna steg fortgått
i norra delen af Lappland. Skulle der jemte på samma väg kunna
vinnas det önskningsmålet, att nybyggarne komme till sådan upplys-
ning, att de insåge lagstridigheten och den moraliska uselheten i deras
eget och andras nu varande förfaringssätt mot Lapparne, samt tillika
kunde få en klar öfvertygelse der om, att den vinst, för hvilken de
utföra dåden, i sjelfva verket blott är skenbar, att Lapparne med sina
renar äro absolut nödvändige för att betrygga nybyggarnes egen till-
varo såsom bofaste i dessa trakter, samt att Lapparne således i främsta
rummet böra af dem hägnas och skyddas; kan upplysning i en snar
framtid verka detta, då, men endast då, kan man hoppas att en ljus-
ning skall genombryta det mörker, som nu ligger öfver denna del af
Sveriges Lappland.
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I det före gående äro Lapparnes flyttnings-färder med renarne af-
handlade. Läsaren har der af inhemtat, att månge af Sveriges Fjäll-
lappar under sommaren flytta öfver till Norge *), en del blott för kort
tid, strax inom gränsen, en del ända ned till kusten och ut på öarna,
såsom fallet är med dem från Tornio Lappmark. Dess utom finnas
ren-egande Lappar som ständigt vistas i Norge, såsom i Lule Lapp-
mark en del på fjällen i Norge hela sommaren, såsom i Pite Lapp-
mark. Alla de Lappar från Ume, Pite och Lule Lappmarker samt från

*) Med afseende på dessa vandringar torde här vara på sin plats att något omtala deras
historia.

Från den äldsta tiden finnes mig veterligt intet faktum som häntyder på att sådana
vandringar brukats. Ottar fann vid Vester- och Nord-hafvet bosatte någre fogelfängande,
jagande och fiskande Lappar; finn-skatten upptogs vintertiden öster om fjällen, inne i
landet, hvilket naturligtvis varit obehöfligt om Lapparne till någon väsentlig del kommit
ned till kusten. Ar 1310 och må hända ändå senare gingo norske skatt-utkräfvare till
väga på samma sätt.

Så långt fram i tiden som 1594 säges uttryckligen att Vestersjö-finnarne, af hvilka
Svenskarne taga skatt, bruka icke något af Sveriges skog eller mark, fjäll eller sjö eller
vatten, utan allt det, hvar med de födas, tillhör Danmark. Vidare klagas samtidigt här
med, att till dessa Lappar "i Vardöhus län vid sjösidan" komma svenske köpmän hvar
vinter till intrång i de norske köpmännens rätt och bestånd, ty främlingarne uppköpa
Lapparnes varor, så desse hafva intet att lemna Norrmännen, hvilka dock i förskott
fått lemna Lapparne lifsmedel, fiskedon etc, på det de skulle kunna lefva. Detta bevisar
att i fråga varande Lappar voro bofaste på norska kusten, uppehöllo sig der äfven öfver
vintern och icke företogo några vandringar.

Hvad angår de svenske Lapparne, så är det klart, att i fall de i något anmärk-
ning värdt antal vandrat ned till norska kusten före denna tid, och än mera om de gjort
det från urminnes tid, samt om det varit sådane som slagit sig ned på norska lcusten
innan Norrmännen besatt denna; kortligen: om Lapparne innehaft dessa landsträckor
och utan skilnad vandrat fram och till baka öfver dem och bosatt sig hvar de behagat;
så kunde hela tvisten kring början af 1600-talet icke hafva uppstått: då hade norska
kusten följt med Lapparne. Hade det varit Lappar från Sverige som vandrat till norska
kusten om sommaren, men vändt till baka till Sverige under vintern, så hade största
delen af de för häfdande af herraväldet öfver dem vidtagna åtgärderna varit öfverfiödiga.
Detta såsom negativa bevis.

Men äfven ett positift finnes. I Gerhard Jostlings berättelse af den 14 febr. 1595
om de punkter han förhandlat med de danske finnmarks-fogdarne, säges i 23 punkten:
"Efter det man förnimmer, det någre Finnar, som varit boende på fjäll-marken, draga
år från år ned till sjösidan att bruka deras handel och vandel, så efter man icke full-
komligen kan veta, hvem der till orsaken vara kan, hvilket borde vara, en Fjäll-finne att
blifva uppå fjällmarken och en Sjö-finne nere vid sjösidan, der igenom sådant och annat
mer mister konungen sin skatt och rättighet". Ehuru meningen här icke synes vara full-
ständig, utan troligen några ord äro öfverhoppade, torde väl ingen tvekan kunna uppstå
der om, att de ur berättelsen anförda uttrycken häntyda på ett då nytt och ovanligt för-
hållande; och då vi icke någonsin förut finna sådana vandringar antydda, gifver detta
mig anledning antaga, att vandringarne mellan de två landen börjat komma i bruk kort
före denna tid. .

Efter denna tid blefvo de väl vanliga; men förff. kring år 1670 och ända till Högr
ström (1746) omtala dem sparsamt, icke såsom regelbundna, och ingen vigt lägges på dem
eller på deras jemna gång. Vid medlet af 1700-talet måste de hafva varit allmänna och
äfven hafva ansetts såsom vigtiga, ty vid gräns-regleringen mellan Sverige och Danmark
(Norge) år 1751 fogades till sjelfva traktaten en kodicil n:o 1 i 30 gg rörande dessa van-
dringar och förfaringssättet dervid.

Om de här ofvan omtalade stridigheterna i Tromsö amt och behandlingen vid 1871
års riksdag af frågan om en lag för ordnandet af förhållandena mellan Norrmän och

a—Lappar, se en artikel i Svensk Tidskrift för 1872. D.
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Jämtland, som flytta öfver till Norge under sommaren, röna ett vänligt
mottagande af de der bofaste. Förhållandet emellan dem har alltid
varit godt, några stridigheter afhöras ej och de svenske Lapparne sköta
mot ersättning de bofastes renar, hvilka somligstädes äro rätt talrika.
Uti Helgeland och Salten af Nordlandens amt uppgifvas de renar, som
tillhöra norske Lappar, uppgå till något öfver 17,000, och att dit flyttande
Lappar från Sverige föra med sig 20,000. Lapparne från ofvan nämda
Lappmarker flytta ej ned till kusten, med undantag af några få hushåll
från Gellivare, utan uppehålla sig på de höga fjäll-platåerna och i de
obebygda fjäll-dalarna samt företaga blott sjelfve en eller annan resa
ned till kusten med några ox-renar, för att, innan de åter draga till
Sverige, förse sig med erforderliga förråd af tobak, kaffe, mjöl, m. m.,
som der fås billigare än af landthandlarne i Sverige.

Der imot eger ett spändt förhållande rum mellan Lapparne från
Tornio Lappmark och de bofaste i Tromsö amt. Mellan dem har länge
pågått stridigheter, hvilka stundom urartat till af sjelftagen rätt föran-
ledda sorgliga uppträden. — Klagomålen öfver ett ömsesidigt intrång
och förfång hafva två särskilda gånger (1844 och 1866) föranledt kom-
missioner af män från de bägge intresserade rikena, utan att ännu stri-
digheterne blifvit bilagde och förhållandena ordnade. De undersöknin-
gar och noggranna lokal-besigtningar, som isynnerhet af 1866 års ko-
mitté blifvit verkställda, hafva till fullo å daga lagt, att de svårigheter
som möta vid försöket att förena de bofastes och Lapparnes skiljda in-
tressen här äro större än annorstädes. Hit flytta svenske Lappar med
omkring 90,000 renar. Här hafva ock dessa svårigheter för hvarje år
ökats i samma mon som bosättningarne i denna trakt af Norge. Under
de senare decennierna hafva nämligen desse bosättningar tilltagit med
jättesteg; år 1865 räknades i hit hörande del af Tromsö amt 33,600
innevånare, med en produktion af 27,000 tunnor korn, 3,250 hästar,
21,000 fä-kreatur och 46,000 får. Ett fisk-rikt haf och utmärkta betes-
marker för boskap hafva varit de orsaker som framkallat dem. Många
af de platser, som af Lappar förr begagnats till kåta-ställen, äro till
följd der af nu mera upptagne af bofaste, hvar jemte de vägar, efter
hvilka Lapparne varit vane att färdas ut till kusten och öarna, äro
stängda der igenom att åkertegar blifvit upptagna, marken inhägnad
och bostäder lagda der de gått fram. Der finnes nu mera knapt någon
dal i Tromsö amt, som ej blifvit långt in åt landet och efter elfvarna
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upplåten till odlings- eller betes-land. Stränderna af fjordarna hafva
från äldre tider till baka varit odlade, men det är egentligen under nu
varande århundrade som odlingen börjat ifrån fjordarna sträcka sig in åt
efter elf-dalarna. — Den bofaste förer klagan öfver att hans åkrar, gräs-
marker och myrar ned trampas af renarne, att Lapparne utsträckt sina
vandringar till trakter dem de förut aldrig besökt, att de på vissa ställen
blifva hela vintern qvar i Norge å vid kusten liggande öar, samt att
han aldrig kan få rätt på den som vållat en skada, följaktligen heller
aldrig ersättning. Lapparne klaga der öfver, att de år från år blifva
mer och mer inskränkte i sin betesrätt, att de få och trånga vägar, som
ensamme göra deras vandringar till norska kusten möjlige, allt mera stän-

gas, att Norrmännen skjuta deras renar, att Norrmännens hundar inrusa
i och skingra renhjordarna in. m. — Man har aldrig å någon dera sidan
gjort sig fullt reda för hvarje parts verkliga rättigheter och förhållan-
dena voro helt olika 1751 och nu. Imellertid: vid den senare tidens
strider anser hvar och en af parterne sig hafva rätt, nybyggaren der för
att han eger skydda det som blifvit till honom upplåtet till begagnande
och uppodlande; Lappen genom den häYd, han anser sig ega, såsom
den der allra först intog marken till renbete. Nybyggarne påstå dess
utom, att kor ej beta der renar betat, att dessa djur icke kunna beta
till sammans m. m.

Vid de sammanträden som hållits med Lapparne för att få upp-
lysningar till bedömandet af Norrmännens förhållande till dem, har sva-
rats, "att i allmänhet mellan dem och Norrmännen är god sämja och
vänligt bemötande, men att en och annan af de norske inbyggarne visa
afvoghet emot Lapparne". Om man än således måste medgifva att

skäl till klagomål finnas på båda sidor, så tro vi ej att de äro större än

att de genom ömsesidigt till mötes gående skulle kunna fås att tystna.
Det förefaller oss, och detta synes äfven framgå af lapska allmogens
här ofvan intagna yttrande, att det blott är ett mindre antal af de
bofaste i. Norge som eggat till oenighet samt begått våldsbragder
och olagligheter, hvilka framkallat repressalier från Lapparnes sida.
Om förhållandena mellan Lapp och nybyggare i Norge icke i allt
kunna jemföras med de i Sverige, måste de dock i många hänseenden
kunna det, och bör man då på grund af den i Sverige vunna erfaren-
heten, utan fara för att mycket misstaga sig, kunna draga den slut-
satsen, att de stridiga intressena icke äro så stora, klagomålen icke så
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berättigade, de vållade skadorna icke så betydande, som de äro ut'
skrikna och förstorade.

Renarnes betesmarker ligga egentligen å de delar af fjäll-sidorna,
som äro ofvan björkskogs-regionen och å fjällplatåerna; de sist nämda
förekomma dock icke till någon stor areal i Tromsö amt, fjällen gå i
allmänhet upp i spetsar. Den bofastes ängar ligga ej i dessa regioner
och hans kreatur hafva i alla fall tillräckligt stora fält att beta på.
Förnämsta vilkoret för frid mellan den bofaste och nomaden beror der
före, så vida vi kunna bedöma förhållandena, der på, att den förre får
komma fram efter sina gamla flyttningsvägar till de platser, der han
under sommaren plägat vistas med hjorden, eller, om ej de gamla kunna
begagnas till följd deraf att odlingar vid dem skett, att nya framkom-
liga sådana honom anvisas; att han söker samman hålla hjorden så
mycket som möjligt under flyttningstågen till och ifrån Norge, och ej,
såsom det oftast tillgår, låter alla större han-renar begifva sig af förut,
endast åtföljde af de yngre och oerfarne bland barn och tjenare, under
det att korna och kalfvarne, ledsagade af husbonden, husmodren och de
mera erfarne, komma en å två veckor der efter *).

Det är visserligen sannt att fjäll-renen af gammal vana trår mot

vester och blott mot vester om våren, mot öster och blott mot öster

om hösten, och att han dess utom vill uppsöka de betesmarker, å
hvilka han förut uppehållit sig; men det är äfven sannt, att renen under
dessa tåg kan hållas i styr genom uppmärksamhet hos förarne och ge-
nom goda hundar, så vida icke omsigten och följaktligen äfven ren-
vården och renarnes samman hållning göres omöjlig genom oväder och
stark dimma (tjocka), hvilken senare i Norge ganska ofta sätter in från
hafvet, och så vida ej de bofastes hundar rusa in i renhjorden, skrämma
och skingra denna. Dimman, tjockan, medför ock den faran att renarne
under sådan sjelfve söka hafsstränderna. — Faran för hundarne är nu
mera icke så stor, om lagen tillämpas i dessa trakter, ty de fastboende
äro nu mera ålagde att, under den tid renarne äro i landet, hafva sina
hundar "klubbade". Såsom ett bevis på huru en omsorgsfull renvård
kan segra öfver renens vanor meddelas: att månge Gellivare Lappar,
som förr flyttat ned till kusten i Norge, upphört dermed, och att en
Lapp från Jukkasjärvi jemte en stor renhjord för 2 år sedan, dock ej

*) Dessa sätt att skilja renarna från hvar andra begagnas visserligen äfven i andra Lapp-
marker af en del bland Lapparne, men det är icke nödvändigt.
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utan uppoffring af renar, qvarblef i Sverige under sommaren och se-
dan der med fortfarit.

I sammanhang med denna utredning af förhållandet mellan Lappar
och nybyggare i Norge, torde det må hända icke sakna intresse att be-
röra några omständigheter, hvilka framställas såsom skäl för Lapparnes
flyttningar till Norge och för de olägenheter som der igenom tillskyndas
de der bosatte.

Så har det nästan blifvit en trosartikel, att renen drifves af in-
stinkten till hafvet för att dricka af dess salta vatten. Vi hafva fler-
städes här ofvan (sid. 49, t. ex.) antydt oriktigheten i detta påstående;
men tillåta oss här i ett sammanhang anföra de skäl som tala der imot.
Först och främst är det sällsynt att se renar dricka vatten (förf. har
under tioårigt vistande bland dem aldrig sett det), utan synes det
som den fukt, som innehålles i de växter renarne förtära, jemte den dagg
som nästan hvarje natt faller och den snö som här och der påträffas, i
allmänhet under sommaren vore tillräcklige att släcka deras törst; och
i öfrigt äro nästan alla renar i den öfriga delen afLappland lika många
vittnen derpå att renarne äfven i Tornio Lappmark skulle kunna lefva
godt detta salta vatten förutan. Nej, detta är ingen fördel, ingen nöd-
vändighet för renarna, huru begifna på sälta de än må vara, utan fördelen
af flyttningen till Norge ligger der uti, att djuren vid den norska kusten
och på de norska fjällen plågas mindre af värme och äro mera fria
från mygg än i Sverige. Under kalla somrar stanna nästan alle Gelli-
vare Lappar på svenska fjällen, under varma och myggrika der imot,
draga månge af dem med sina renhjordar till norska kusten. Renen
dör dock ej, hvarken af mygg eller värme, derpå är skogsrenen ett
talande vittnesbörd, men han lider både af det ena och andra.

Det påstående man å andra sidan ofta hör framställas af nybyg-
garne, att deras kreatur icke beta der renar gått fram och icke trifvas i
sällskap med dem, är icke heller sannt. Det är nämligen ett faktum,
att månge Lappar, åtminstone i Pite och Lule Lappmark, i Norge köpa
kor och föra dem med sig på sommaren till sina flyttningsställen i
fjällen, att flertalet af desse Lappar hafva getter, stundom äfven får,
som åtfölja renhjordarna, och att dessa tre djurslag efter någon dags
sammanvaro med renarna finnto, sig väl och beta till samman med dem.
Denna erfarenhet hafva äfven de nybyggare som bo långt upp mot fjällen
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både i Vester- och Norrbotten, ty de intyga, att deras kreatur utan

märkbar olägenhet snart vänja sig vid renarnes sällskap, blott de hun-
nit öfvervinna första intrycket af undran, parad med räddsla, hvilken
dock är störst å renarnes sida. De fleste Skogslappar hafva kor, får
och getter, hvilka följa dem på deras sommar-flyttningar inom ren-
beteslanden, och detta utan men för renhjorden; nybyggare som bo i
ren-egande Skogslappars omedelbara närhet tillfogas der igenom för krea-
tursbetet och kreaturen ingen skada. Att äfven hästen snart vänjer
sig vid renens sällskap hafva vi haft tillfälle se flerstädes både å fjällen
och i skogslandet *).

Att det ofvan anförda utgör bevis för den sats vi förut uttalat, att

de ömsesidiga olägenheterna och skadan icke äro så betydliga, som
icke mera utskrikna, hoppas vi läsaren medgifver. Vi tro äfven att

förhållandena skulle med till mötes gående från bägge sidor, lätt kunna
ordnas, att några storartade expropriationer af mark i Norge eller andra
ännu märkvärdigare åtgärder icke derföre behöfvas, samt att invecklade
lagar icke dertill äro af nöden. Det förslag till lag, som, upprättadt
af 1866 års komité, 1871 var framlagdt för Sveriges riksdag och Norges
storting, hade till mål att förekomma upprepandet af dessa stridig-
heter; men det förkastades af bägge representationerna; och ofvan
omnämnda kodicill till 1751 års gränstraktat, som för den tiden ord-
nade förhållandet mellan nomaden och de få bofaste, är det enda
stadgande som nu finnes. Men detta stadgande kan och bör måhända
icke helt och hållet läggas till grund för nytt förslag, då Sverige till
följd af den land-afträdelse, som efter denna tid från Lapplands om-
råde egt rum till Ryssland, icke kan fullgöra alla sina förbindelser mot

Norge, hvadan detta land ej heller kan anses bundet vid sina. De
65,000 norska renarne i Finnmarken kunna nu mera och sedan 1852
icke få vinterbete i Sverige.

Då det enligt hvad vi här ofvan anfört, synes otvifvelaktigt att

Lapparne först omkring 1590 börjat flytta med renarna till norska
kusten, så följer deraf att dessa flyttningar visserligen äro häfd-
vunna, men ingalunda af "urminnes tid", lika som att de icke här-
flyta från något ursprungligt nödtvång för renarna. Detta vistande
i Norge under sommaren bereder utan tvifvel Lapparne många för-

*) Om dessa förhållanden se utförligare i svensk tidskrift för 1872, sid. 326 följ. D.
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delar, och om Norge skulle afstängas, tillskyndades dem med säkerhet
stora förluster, icke minst derigenom att de under de senare åren så
betydligt ökade renhjordarne finge allt för inskränkta betesmarker.
Men för att förekomma sådan afstängning från Norge är det nödvändigt
att Lapparne underkastas vissa förpligtelser, åläggas vissa skyldigheter;
och vi äro öfvertygade derom, att äfven om lagen icke skulle lyckas
väga jemt mellan de bägge nationaliteterne, om han äfven gynnade
den ena parten något på den andres bekostnad, en sådan lag dock vore
bättre än ingen, och att ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i lagen
noggrannt bestämda, i det allra närmaste skulle, i likhet med hvad nu
eger rum i svenska Lappland, förekomma de strider som nu beklag-
ligtvis årligen alstras, förnämligast der igenom att hvar och en af par-
terna anser sig som herre till landet. Som dessa flyttningar till Norge
och dess kuster för Lapparne hafva fördelar, hvilka man om möjligt
bör söka åt dem behålla och för framtiden betrygga, är det nödvän-
digt att en lag snart utkommer, som ordnar dessa flyttningar så att de
år från år tilltagande bosättningarne i Norge icke hindras. Vi tro dock
icke att det af 1866 års komitté upprättade och af kongl. maj:t i något
modifieradt skick för de två rikenas representationer till antagande
framlagda förslaget i alla delar lyckligt löst sin onekligen mycket svåra
uppgift. De utlåtanden som framlades i denna lagfråga vid sista riks-
dagen och många af de anföranden som vid dess behandling afgåfvos,
visade nämligen tydligt att tillräcklig sak-kännedom fattades och att man
kom till falska slutledningar der igenom att premisserne voro falske.
Under sådana förhållanden, hvilka alltid mer eller mindre måste göra
sig gällande inom församlingar som på afstånd från ort och ställe råd-
pläga rörande undantags-tillstånd, kan med allt skäl tvekan uppstå, huru
vida det är lämpligt att stifta lagar, gående in i smådetaljer. Vi äro derföre
ock snarare af den öfvertygelsen, att riksdag och storting böra inskränka
sig till fastställande af de allmänna grunder, hvilka de administrativa
myndigheterne, med afseende fästadt på olika lokala förhållanden m.
m., skulle hafva att följa vid utfärdandet af de särskilda ordnings-
stadgar som erfordras *). — Det torde ock vara den närmaste framtiden
förbehållet att föra detta spörsmål till en lycklig lösning, då man redan
i Norge på egen hand och, som det vill synas, med framgång börjat

*) TJndertecknads här ifrån afvikande tanka är nedlagd i ofvan påpekade artikel i svensk
tidskrift för 1872. D.
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ordna förhållandena i Tromsö amt och då svenska regeringen synes
vara betänkt på att låta i Norge anställa ett juridiskt ombud med upp-
gift att der städes föra Lapparnes talan och vaka öfver att de icke
kränkas i sina rättigheter.

I början af 1600 talet anlades de första kyrkorna i Lappland.
Lycksele anlades omkring 1600, Gråträsk samtidigt, Jokkmokks och
Jukkasjärvis kyrkor under Carl IX:s regering, Arvidsjaurs, Arjepluogs,
Nasafjells och Silbojokks 1640, Åsele 1648. Från denna tid kan man
ock börja räkna Lapparnes undervisning i kristendomen. Den första
egentliga undervisningsanstalten inrättades för dem år 1619 i Piteå,
men då denna skola icke fyllde sitt ändamål, till följd deraf att hon var
belägen utom Lappmarkernes område, flyttades hon år 1632 till Lyck-
sele. Efter hand inrättades skolor i öfriga Lappmarks-socknar, såsom
1730 i Jokkmokk, 1743 i Arjepluog, 1744 i Jukkasjärvi. — Det antal
barn, som i dessa skolor undervisades, var dock obetydligt och på
långt när icke motsvarande behofvet af upplysning. Åsigterna om
lämpligheten af deras anordning hafva äfven under tidernas lopp vexlat,
så att skolorna stundom varit fasta och lemnat två-årig undervisning
åt ett visst antal, stundom varit ambulatoriska, så att lärarne (missio-
närer och kateketer) rest omkring bland Lapparne, följt dem under
deras flyttningståg, uppsökt dem på deras uppehållsställen samt under
några dagar på hvarje meddelat en knapphändig undervisning. Det är

först under de senare årtiondena, som undervisnings-väsendet blifvit
mera utvecklat och detta leder oss till en kort redogörelse för de åt-
gärder, som från statens, landstingens och enskilda sällskaps sida vid-
tagits till upplysningens utbredande bland Lapplands befolkning.

År 1846 utkom nytt reglemente för ecclesiastik-verket i Lappmar-
ken, uti hvilket bestämdes, att lapska barna-undervisningen skulle om-
besörjas i fästa skolor i Lycksele, Jokkmokk (nu flyttad till Qvikk-
jokk), Gellivare och Arjepluog. I de öfriga Lappmarks-församlingarne
skulle lapska barn inackorderas hos nybyggare samt undervisas på
svenska i de svensk-talande och på finska i de finsk-talande församlin-
garna. Kursen i dessa skolor är två-årig och prester äro, med bi-
träde af kateketer, anställde såsom lärare. Skollärarne skola dock icke
allenast undervisa i skolan, utan äfven ställa så att öfriga barn inom
distriktet erhålla nöjaktig undervisning. I hvar och en af de fasta sko-
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lorna erhålla 6 lapska barn undervisning, kläder och föda på statens
bekostnad, med ett obetydligt årligt bidrag från Lapparne, bestående i
renar. Dess utom finnas anställde några kateketer: enligt 1872 års stat
för ecclesiastikverket en i hvardera af Undersåker, Hede, Arjepluog,
Arvidsjaur, Jokkmokk och Gellivare; två i Jukkasjärvi och Karesuando.

Svenska missionssällskapet hade, straxt efter dess bildande 1835,
skickat missionärer till Lappmarken, men då det visade sig att icke mycket
vanns med deras ambulatoriska undervisning, beslöt sällskapet att anlägga
fasta skolor. Sällskapets verksamhet har än ytterligare kunnat utsträckas
genom den år 1865 stiftade fem-öres föreningen för inrättande af barn-
hem i Lappland; så vidt vi kunnat inhemta af dessa sällskaps berät-
telser, har förhållandet varit följande. Missionsskolor hafva funnits: i
Lycksele vid Knaften (1839 —48 och 52—66), Mårdsele och Hornmyra
(kring 1841); Åsele vid Löjda (1839?—47), i Sorsele vid Stensund
(likaledes kring 1841); i Arjeploug (1844—5), hvilka alla upphört. Der
imot qvarstå ännu sådana vid: Laxsjö i Fölinge (sedan 1845), vid
Badstuträsk i Stensele (1839), Glommersträsk i Arvidsjaur (1844—52
och från 1859), vid Tannsele i Lycksele (för endast flickor, 1848), i
Åsele vid Gafsele (1846 —52 och från 1858) samt vid Vajkijaure i Jokk-
mokk (från 1861). Der jemte hafva af dessa skolors lärare söndagsskolor
hållits eller hållas ännu i Fölinge, Stora, Flyttjehl (upphörd) samt i
Oldsjö, Laxviken, Tuvattnet, Björksele, Hällan och Noret. Barnhem
finnas vid Bäsksele i Vilhelmina (1866), Båtsjaur i Arjepluog (1866),
Knaften i Lycksele (1866) och Jukkasjärvi (1868); de (s. å.) vid Skarf-
sjön och Bastuträsk i Stensele socken inrättade hafva upphört 1870,
emedan inga Lappbarn kommo dit, det 1867 i Gellivare inrättade upp-
hörde d. 1 april 1871, då läraren lemnade stället och emedan ingen ny
stod att få för denna tre. språk talande befolkning. Året 1869—70 lem-
nades i då. varande anstalter undervisning åt 388 barn, hvaraf 192 lapska
och 196 svenska; alla de lapska njöto dessutom kläder och föda. Allt-
sedan missions-sällskapets början hade genom dess försorg till och med
nämda år undervisats:

i Vester- ocb Norrbottens Lappmarker .. 1,132 Lapp. 829 Sv.
i Vester-Norrlands —

... 159 — 164 —

i Jemtlands —

... 263 — 522 —

1,554 — 1,515 —

Summa 3,069.
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Dessa ofvan nämnda äro egentligen de anstalter som finnas för
Lapparnes undervisning. En ombildning af statens skolor torde vara
önskvärd, ty det mål som med dessa skolor ernås och det antal barn som
erhåller undervisning, motsvarar ej de uppoffringar staten får vidkännas
för dem. Vi vilja minnas att hvarje barns undervisning, kläder och föda i
statens skolor uppgår till omkring 160 rdr. Prestbristen gör ock att mån-
genstädes föga lämpligakateketer bestrida helaundervisningen. Litet, verk-
ligt litet lära barnen sig i en del af dem. Att skolornas godhet mycket beror
på lärarnes förmåga samt större och mindre nit, är nämligen klart, och
framgången såväl af statens undervisning som af den missionssällskapet
beredt, hänger ytterst derpå om kallet vuxne lärare erhållas; ty utan

tvifvel bör under en tvåårig kurs icke så obetydligt hinna inläras.
Den undervisnings-materiel som finnes uti statens och missions sällska-

pets skolor är inskränkt till det allra nödtorftigaste för att undervisning
skall kunna meddelas uti stafning, innanläsning, räkning, skrifning och
kristendom. Der af följer att detta sist nämda ämne upptager den mesta

tiden och är det hvari egentligen undervisning meddelas. Med fullt er-
kännande afdetta ämnes stora betydelse och den lättnad denna förut gångna
ämnets läsning i skolan bereder presterskapet vid undervisningen till den
första nattvardsgången, kan man dock från flera synpunkter hysa tvifvel
om principens riktighet. Ty justmed afseende på kristendomens betydelse
för lärjungens hela lif, kan sättas i fråga om undervisning deri bör för
åratal anförtros åt personer, hvilkas sinnelag och vetande i detta ämne

ingen kan garantera. Denna undervisning skall ovilkorligen af lagligt
kompetent person lemnas och det är från denna synpunkt ett spillande
af tiden, då man så länge undervisar deri i skolorna. Det är ock fara
värdt att man genom ett ständigt återkommande af det samma och
samma gör den kunskap man vill hafva lefvande till död; skolorna i
Lappland torde icke vara de enda der man gjort, om äfven icke ännu

erkänt denna erfarenhet. Omvexling är för barnet absolut nödvändig.
Små, korta kurser äfven i andra ämnen än de ofvan nämda, tro vi skulle
vara af verklig nytta; vi äro, af erfarenhet från samtal med Lappar,
fast öfvertygade der om att de med begärlighet skulle mottaga allt det
vetande i naturlära, geografi, historia m. m. som dem kunde meddelas.
Genom sådant meddelande vunnes den stora fördelen att mycket af
den fiatalism och vidskepelse, som hvilar på djupet hos denna folkstam
och som i kanske flertalet fall bero på en från gamla tiden fortplantad■ —

* ■ -
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falsk mystisk uppfattning af den omgifvande naturen och dess fenomen,
skulle uppryckas med roten. Till detta fordras antingen lärare som
hafva förmåga att meddela muntlig undervisning i dessa ämnen *), eller
ännu bättre och då sådane lärare sannolikt icke stå att få, goda läro-
böcker utarbetade icke allenast till begagnandet skolorna, utan äfven
till läsning afLapp-allmogen. — Hvar före icke vid dessa skolor de långa,
långa vinterdagarna meddela undervisning och handledning i slöjd?
Lapparne äro i allmänhet ganska händige och hafva smak för slöjder;
det finnes goda skäl att underhålla och öka dessa anlag. Man har ock,
ehuru i ringa omfattning, meddelat sådan undervisning i missionsskolan
i Jokkmokk.

Utom ofvan nämnda skolor, finnes uti Arjepluog en ambulatorisk
för lapska barn och utgår aflöning till läraren vid denna skola från
kommunen, med något bidrag af staten. Der jemte anlades år 1847
af enskild person en lapp-flick-skola i Tallsele af Ume Lappmark.

De skolor, fasta eller ambulariska, som af kommunen i öfrigt un-
derhållas, hafva genom bidrag från landstingen under de senaste åren
något utvecklats, så att t. ex. i Arvidsjaur finnas en fast och två am-
bulatoriska, i Jokkmokk tre ambulatoriska. Dessa skolor, jemte dylika
i de andra Lappmarkerna, om hvilkas antal vi dock f. n. sakna känne-
dom, äro alla afsedda för och kunna blott begagnas af de bofastes barn,
ehuru den lapska befolkningen äfven bidrager till deras underhåll.
Der igenom att de distrikt, inom hvilka hvarje skola har att verka, äro

vidsträckta, hinna skolorna knappast till baka till samma ställe mer än

en gång hvarje år, och många ställen kunna ej besökas till följd af
fattigdom hos nybyggarne.

Imellertid, om ock mycket ännu återstår att verka på det den
bofasta befolkningens undervisning må blifva hvad den kan och bör,
skall dock något vinnas genom de nu vidtagna anordningarne, samt
hopp vara att församlings-medlemmarne skola inse folkskolans välgö-
rande verkningar och omsider finnas villiga att offra mer än hittills på
barnens bildning till goda samhällsmedlemmar. De långa afstånden,
de vidt spridda ställena, missväxtåren och fattigdomen äro faktorer som
göra detta mål svårt att upphinna.

*) Missionsskolan i Jokkmokk är der uti mycket lyckligt lottad och utgör just genom lära-
rens personlighet och förmåga en mönsterskola i sitt slag.
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Af det som i det föregående blifvit anfördt om nybygges-kulturens
uppkomst, och utveckling, hafva vi sökt ådagalägga 'att mycket af den
mark, som egnar sig till odling, redan blifvit dertill insynad och upp-
låten. Der imot hafvä vi ej ännu vidrört huru denna landets uppodling
utförts och hvilka medel den lemnar befolkningen till uppehälle. Åker-

bruket är i allmänhet i hela Lappland osäkert, och lemnar blott undan-
tagsvis god afkastning. Boskaps skötseln är mera lönande, om den på
ett rätt sätt ordnas. De stora myrtrakterna lemna många och goda
tillfällen till ängar, de månge bäckarne lemna äfven obegränsade till-
fällen till beredande af ängs-rödjningar. Likväl hafva olika flod-dalar
en olika bördighet. Så är både Skellefte och Pite elfs vattensystem
mycket sterilt, mycket magert, myrarne äro grunda och hvila på sten-

botten, bäckarne äro oftast omgifne af steniga stränder och försvinna
sjelfve bland stora stenar. Lule elfs flodsystem är något bättre och
ju längre man kommer mot norr, desto bördigare äro elfstränderne,
desto vidsträcktare tillfällen finnas till erhållande af ängslägenheter.
Pite elf är bland alla den sterilaste, dernäst Skellefte. Redan Lais-
elfvens vattensystem är bördigt, så äfven Vindelns, Urnans och Ånger-
manelfvens. Detta gör ock att af Pite Lappmark de trakter, som höra
till Skellefte och Pite elfs vattensystem, minst af alla lämpa sig till
kolonisation, att Jokkmokk och Qvikkjokk af Lule Lappmark äfven i
allmänhet sakna goda ängslägenheter, men att sådana finnas i det öf-
riga Lappland. — Då nu största antalet af dessa ängslägenheter redan
är insynadt under hemman, fordras för nybygges-kulturens vidare utveck-
ling och för att ökad befolkning der skall kunna draga sig fram, att

jordbrukaren genom afdikningar, vatten-öfversilningar och rödjningar
förökar sitt höbord samt att han mer än hittills förkofrar sin ladugård och
utvecklar boskaps skötseln. Lägger man der till den inkomst hvilken de
nybyggare, som bo i Lapplands skogland, erhålla genom skogsafverk-
ningen, så bör der inom kunna existera en betydligt större bofast be-
folkning än för närvarande.

För de nybyggare der imot, som icke bo uti skogslandet och som
inom detta land uppslagit sina nybyggen omkring Pite och Skel-
lefte elfvar samt i Jokkmokk, för det stora antal nybyggen mena vi,
som ligger uti sjölandet och invid fjällen *), är ofta nog boskaps skötseln

*) Att invid fjällen finnas ställen med rika ängslägenheter, såsom vid Qvikkjokk, vid Lais-
elfven m. fl., är undantag, ej regel. Betet är dock alltid godt.
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ej till fyllest att lemna erforderliga förnödenheter till lifsuppehälie.
Der måste derföre, i allmänhet att tala, nybyggaren för att hafva sin
bergning tillika vara renegare. Den del af Lapplands areal som lemnar
eller kan lemna utkomst åt en jordbrukande befolkning, innefattar så-
ledes äfven Lapplands skogsland, men stora trakter af detta land egna
sig dock icke för boskaps skötsel, emedan de bestå.af hedland och berg.
Dessa nejder utgöra der imot, så vida de äro skyddade för skogseld,
utmärkta renbetes-land, om vintern för fjäll-renarne och om sommaren
för skogs-renarne. Af det ofvan sagda draga vi derföre den slutsats,
att nybyggaren i Lappland icke ensamt från jordbruket kan erhålla sitt
uppehälle^ utan att han måste här med förena inkomst från andra håll,
såsom från skogs-arbete och från renskötsel, samt att således denna
senare framgent för Lappland bör utgöra en vigtig näringsgren. —

Fjällen och de stora fjäll-myrarne, hedlanden och bergen kunna, ej på
ett bättre eller mer inkomst bringande sätt användas. Landet är till-
räckligt stort för att de båda näringsgrenarne skola få rum bredvid
hvar andra, och en stor del af Lappland blefve en ödemark, om ej
renarne funnos der, ty deras dervaro möjliggör nybyggarens.

I förslaget till kronoparker inom Norrbottens läns skogsland, har
landsh.-embetet den 13 okt. 1870 äfven hos kungl. maj:t hemställt, att

Lapparne fortfarande skola ega rättighet att uppehålla sig på dessa mar-
ker samt der fritt få hemta vedbrand och tältvirke. Landsh.-emb. har dess
utom i sitt, med anledning af en från landstinget remitterad motion,
afgifna underdåniga förslag till afvittrings-stadga för Lappmarken af
den 24 aug. 1865 hemställt, att Skogs-lapparne icke skulle få vistas i
skogslandet under sommaren, utan hänvisas till fjällen; "att den mark,
som icke blifvit använd till hemman, nybyggen eller lägenheter och
som särskildt afröses, skulle ställas under allmän tillsyn i afseende på
skogens vård och till godo görande"; och att Lapparne skulle
ega "der inom tills vidare begagna betet utan annan afgift än den vanliga
lappskatten; dock att der renbetes-land äro till enskilda personer upp-
låtne, der vid må förblifva till dess landens nu varande innehafvare
afgå. Lapparne må dess utom icke förhindras att hädan efter
som hitintills under vintertiden beta sina renhjordar inom de skogs-
marker som undergått afvittring". — Nu nämda förslag har den 24
okt. 1871 af kungl. maj:t blifvit gilladt och antaget. Der igenom har
till kronopark blifvit lagd en areal af 27 qvadratmil omkring Pite elfs
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nedre lopp och räddad för sköfling. Högst önskligt vore att flere så-
dana sträckor kunde på samma sätt bringas i säkerhet*).

Då vi nyss uttalat nödvändigheten af renar för nybyggarnes be-
stånd i Lappmarkerne, kan det vara skäl att med några rader antyda,
dels huru många renar för närvarande finnas i Norrbotten, dels huru
många som möjligen der kunna underhållas. Bägge antalen kunna dock
endast approximatift bestämmas.

Ofvan (sid. 455) är det nu varande ren-antalet i de egentliga Lapp-
marks-socknarna uppgifvet för 1870 till vid pass 146,100 stycken. Dess
utom finnas skogsrenar uti Pajala, Ofver-Kalix och Ofver-Lule, så att

man .torde kunna antaga aft för närvarande inom Norrbotten finnas om-
kring 150,000 renar. — Det högsta antal renar, som för närvarande
födes på 1 qvadratmil, utgöres af 400. Detta eger rum uti Jokkmokk
på norra sidan af Lule elf; men landet i denna trakt utgör också ett

af de bästa renbetes-landen i Norrbottens Lappmarker. I Tornio Lapp-
mark födas redan nu 350 renar på qvadratmilen; men dels vistas dessa
renar i Norge en del af året, dels begagna de renar, som höra till
Enontekis, äfven betet på norra sidan afKöngämä elf, dels användes
norra delen af Pajala socken till renbetes-land. Man torde der före,
äfven med afseende fästadt der på, att afdrag bör ske för de trakter
der landet är tätt befolkadt af nybyggare och der skogseldar mycket
rasat, icke böra antaga antalet af rendjur, som öfver hufvud taget kunna
näras i Norrbottens Lappmarker, till mer än 300 stycken pr qvadrat-
mil, och skulle således uti länet kunna underhållas omkring 210,000
renar. — Mesta tillökningen skulle komma på Arjepluog, som har ut-

märkta renbetes-land. Vi äro öfvertygade der om, att derstädes föda
finnes för 60,000 renar, att der imot uti Jokkmokk fjällen visserligen

*) Sedan detta skrefs har, i öfver ens stämmelse med nåd. proposition af den 3 jan. 1873,
riksdagen den 15 mars samma år beslutat, att den blifvande afvittrings-stadgan inom
Vester- och Norr-bottens län skall innehålla de allmänna bestämmelserna "att egare af
frälse- och skatte-hemman och lägenheter i Vesterbottens och Norrbottens läns Lappmar-
ker ej må öfver den vid afvittring tilldelade skogen ega vidsträcktare dispositionsrätt än
enligt g 1 af nåd. förordn. den 29 juni 1866 angående dispositionsrätten öfver skogen å
vissa skattehemman är egare af deri omförmälda hemman förunnad; samt att äfven efter
afvittringen Lapparne skola vara, såsom hittills, berättigade att för renhjordarne begagna
bete å all skogsmark inom Lappmarkernas nu varande område, dock å de enskildes sko-
gar inom de till odling tjenliga delarna af landet endast vintertiden, äfven som ega att,
i den mon för betes-rättens utöfvande är nödigt, till hushållsbehof begagna skogen". Ge-
nom dessa bestämmelser, om de i stadgan ordentligt utföras och praktiskt i verket sättas,
är skogen i Lappmarkerna för all framtid räddad, Lapparne uttryckligen försäkrade om
nödig rätt till bete och till bruk af skogen, två för deras bestånd ytterst vigtiga men
aldrig förut så kringgärdade säkerhets-akter. D.
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lemna föda för ett större antal än det nu varande, men skogslandet
icke, hvar imot i Gellivare både fjäll och skog kan nära ett större antal.

En sak, värd uppmärksamhet, är att de skattande Lapparnes antal
mycket varierat. Detta visar nämligen att förmögenheten bland Lap-
parne är mycket vexlande, och att den som det ena året är rik, det
andra året kan vara utfattig; förmögenheten bland Lapparne kan vissa
tider vara någorlunda jemt fördelad, vid andra tider åter vara samlad
på få händer. — Skatte-lapparnes antal utgjorde nämligen:

Dessa olikheter bero till största delen på antalet renar, och huru detta
kan vexla synes af länsmannens i Gellivare rapport i dec. 1871, enligt
hvilken ren-antalet i socknen under året ökats med "minst 7,000 styc-
ken". För 10 år sedan var Sör-kaitom by fattig, nu är hon der imot
rik. Den allt högre stegrade välviljan mot Lapparne torde väl ock i
någon mon hafva inverkat till sänkande af skatte-lapparnes antal, lik-
som af skatten. Det höga antalet i Norrbotten år 1748 torde bero der
på, att en del finsk-norske Lappar räknats dit, emedan de för sin ge-
nom-vandring och sitt vinter-vistande betalat skatt.

Efter att i det före gående hafva visat huru administrationen i Sve-
riges Lappland börjat och utvecklat sig samt den inverkan detta haft
på den der sig uppehållande nomadiska befolkningen ända in i nu-
tiden, hafva vi kommit till den slutledningen, att välståndet hos Lap-
parne under de senare årtiondena betydligt tilltagit i norra delen af
Lappland, dels genom det hägn lagen lemnat, i det förhållandet mellan

*) Jfr ock hvad här ofvan sid. 425 säges om sänkningen i lapp-skatten. — Här till kan
möjligtvis läggas ännu ett statistiskt bidrag från 1570—1571. H. Forssell (Sverige 1571,
sid. 33) uppgifver

Tornio Lappar till mantalet 131.
Pite Lappar dito dito 113.
Lule dito dito 78. 322.
Ume och Angermanna Lappar , 37.

summa 359.
Är nu mantal, som jag förmodar -■- skattelapp, så kan jemförelse ske. D.

år 1748 i Norrbotten: 846, i Vesterbotten: 186. Summa 1,032.
» 1795 i dito 497, i dito 133. » 630.
» 1801 i dito 665, i dito 158. » 823.
» 1848 i dito 394, i dito 127. » 521.
» 1870 i dito 393, i dito 172. » 565 *).
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de olika näringsgrenarna blifvit på ett rättvist sätt ordnad, dels genom
den upplysning, som der inträdt, dels der igenom att nybyggarne, syn-
nerligast till följd af de många missväxt-åren, som hemsökt deras jord-
bruk, mer och mer börjat inse, att de olägenheter, nomaden tillskyndar,
äro obetydliga mot de fördelar han skänker jordbrukaren, och att mån-
gen städes i Lappland ensamt Lappens dervaro gör nybyggarens bestånd
möjligt. Vi hafva sålunda haft glädjen omnämna, att de misshällig-
heter och strider, som förr varit så vanliga mellan de bofaste och no-
maden, nästan helt och hållet upphört; att de stora skogseldarne på
några trakter äfven märkbart aftagit, der igenom att skogen fått ett
förr ej anadt värde; att både Lappen och nybyggaren, nomaden och
jordbrukaren, synes hafva kommit till insigt der om, att landet är

så stort, så vidsträckt, att de kunna vistas der i och trifvas der jemte
hvar andra, utan att deras olika intressen der af lida; att således sämja
och frid trädt i stället för oenighet och split. — Vi hafva äfven följt
nomaden på hans flyttningståg till Norge och ned till dess kust, samt
funnit, att det mottagande han der röner af den bofasta befolkningen
är godt med undantag för Tromsö amt, dit största antalet renar flytta,
och vi hafva uttalat den öfvertygelsen, att med något till mötes gående
från ömse sidor, de stridigheter som nu der pågå och årligen tillväxa,
skola kunna biläggas; att orsaken till stridigheterna mest är att söka
der i, att inga lagstadganden ordna de inbördes förhållandena, samt att

detta är en åtgärd, som kräfves af den närmaste framtiden. — Vi hafva
ock visat att nomaden i sina södra svenska hemvist på senare åren icke
lidit någon egentlig förträngning, utan äfven der snarare tillväxt än

aftagit, fast än han der i allmänhet är med sina renar inskränkt till
det egentliga fjäll-landet. — Vi hafva dess utom icke underlåtit att
fram lägga den dystra bilden af nomaden i Pite Lappmark, huru hans
existens såsom sådan hotas, icke allenast der igenom, att han utsträcker
sina flyttningar för långt, utan äfven och förnämligast der igenom, att
han under dessa kommer i tillfälle att till öfvermått skatta åt sitt olyck-
liga begär för starka drycker; vi hafva dock vågat uttala det hoppet,
det önskningsmålet att, med en stigande upplysning, hos befolkningen
äfven i dessa trakter skall den sanningen vinna mark, att inbördes stöd
och hjelp, icke den ene folkstammens höjande på den andres bekostnad,
är ett oundgängligt vilkor för dessa trakters bestånd; och i sammanhang
der med hafva vi lemnat en redogörelse för de åtgärder, som synner-
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ligast de sista åren vidtagits för att äfven i dessa ängder och i hela
Lappland utbreda den välsignelsen, som en på rätta grunder fotad folk-
undervisning medför, samt sökt visa nödvändigheten af dess vidare ut-

veckling, på det nomad-folket må erhålla de kunskaper som sätta dem
i jemnbredd med den jordbrukande befolkningen. — Vi hafva äfven
kastat en blick på Lapplands lämplighet till uppodling och de delar af
detta land, som icke egna sig till annat än renskötsel, och till sist hafva
vi uppgifvit ren-antalet för närvarande, samt vågat en beräkning öfver
det som bör kunna framfödas, hvar jemte vi äfven lemnat några upp-
lysningar om det hägn myndigheterne i utkomna författningar gifvit åt
den nomadiska befolkningen.

Det är nämligen Lappen som nomad vi hufvudsakligen tagit i be-
traktande. Ty om ock det störa antalet bofaste Lappar i Norge (år
1865 icke mindre än 15,601) jemte ofvan anförda erfarenhet från Vester-
och Norrbottens samt Finlands Lappmarker, häntyda på en framtid för
Lappen såsom bofast, såsom jordbrukare, när -en eller annan generation
stupat på försöken, är dock denna framtid blott en hägring, som ännu
bortskymmes af Lappens närvarande vigtiga bestämmelset att till godo
göra det stora, för all annan kultur otillgängliga land han bebor i den
höga norden.

De stora fjäll-sträckorna, fjäll-öknarna, äro i allmänhet för all annan
koskaps skötsel odugliga och kunna ensamt åt renarne erbjuda föda; här
är Fjäll-lappens verknings-plats. De stora icke odlingsbara landsträc-
korna, som ligga emellan fjäll-regionen och kustlandet, kunna icke heller
på ett nyttigare sätt användas, emedan den föda, renen egentligen förtär,
icke af andra kreatur användes der till; här är och bör vara Skogs-
lappens hem. Han är icke blott nyttig utan till och med nödvändig i
dessa nejder, icke minst genom den skogsvård han egnar åt de trakter,
i hvilka han ströfvar. Här öfver allt trifvas Lappar och renar väl; de
produkter, hjordarna lemna, äro inga obetydligheter. Detta visas af de
approximativa beräkningar, man har från ett och annat håll, af hvilka
blott en må anföras, den af landshöfdinge-embetet för Vesterbotten,
hvilket i embetsber. 1866—1870 nämner, att under femårs-perioden
årligen afyttradt renkött går till 7—Boo centner, renhudarna till 17—
1800 stycken. Om också denna uppskattning måste anses vara i hög
grad opålitlig, är den åtminstone icke för hög.
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Detta med afseende på Nomad-lappens betydelse såsom den enda
möjliga befolkaren af Lappmarkernas största del. Att han äfven är

nödvändig specielt för den bofasta befolkningens välbefinnande och ut-

komst, hafva vi ock sökt visa.
Men i ett fall till är han både för den och för Norrlands kustland

nödvändig, der igenom att han inleder och utvecklar samfärdseln med
Norge, hvilken bör blifva större och större, ju mer innebyggarne komma
till insigt om de stora fördelar för båda rikena, som der af skola upp-
komma. Ehuru ännu icke bestämda statistiska data kunna före brin-
gas, är det dock i landet tillräckligt kändt, att samfärdseln, företrädesvis
i Tornio Lappmark, år för år tilltager; att sill och färsk torsk komma
öfver till Sverige i stora qvantiteter och spridas i bygderna, t. o. m.
söder om Piteå; att Lappmarkernas produkter söka sig väg till Norge
i stället för till Sverige; att till och med det smör, som produceras i
Pajala (oöh hvilket icke är obetydligt), går till Norge, samt att Tornio
Lappmark der ifrån fyller största delen af sitt behof af spanmål och
specerier. På samma sätt raisonera Friis och Daa från norsk synpunkt
om Lappens och renens betydelse för den bofasta befolkningen och för
kommunikationen (se "En Sommer", sidd. 25—27, m. fl.); endast vid
Bosekop marknad säljas 4—6,000 btE svenskt smör. Den samfärdsel
Lapparne ombesörja för denna landsdel, är således ganska stor, och an-
tagandet att den i en framtid äfven skall blifva af betydelse och vigt
för Norrlands öfriga flod-dalar, inne bär i sig ingen öfverdrift.

Efter allt hvad vi nu sökt utreda, önska vi att läsaren, i likhet
med oss, måtte hafva fått den öfvertygelsen, att lapska folket såsom
nomad-folk, har framtid för sig, att denna framtid nu mera står uti en
ljusare dager än för årtionden till baka, samt att denna folkstam hädan
efter, såsom hittills, skall bibehålla sig i Sveriges alla Lappmarker, och
såsom Fjäll-lappar i norra delen der af föröka och utveckla sig till en
för dessa nordliga trakter allt vigtigare och nyttigare del af fädernes-
landets befolkning.

För att slutligen gifva läsaren ett begrepp om nybyggens beskaf-
fenhet i denna del af vårt fosterland, då de af ett eller annat skäl råka
i vanvård, lemnas nedan stående natur-trogna bild. Det snedvridna
huset; den rått-hål liknande hus-öppningen utan dörr; det insjunkna
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taket, på hvilket skorsten saknas (han låg nedfallen bakom huset); det
med brädlappar till hälften igenstängda fönstret, m. m., gifva en före-
ställning om tillståndet. Och likväl bestod familjen af man, hustru och
tre arbetsföra söner, och virket till ett nytt hus låg sedan ett par år
multnande vid foten af berget till venster. Sådant var det år 1868 och
är sannolikt ännu i denna stund.

(Fig. 77,) Nybygget vid Njunjes i Tarra-dalen, det vestligaste i Lule Lappmark.
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Tillägg

till sid. 1: Lapparnes namn.
Lapparnes namn på ryska var i äldre tider Lopäne, Jjopnäne eller

Lopläne, samtliga tydligen härledda af Lapalainen. Senare hette de
ibland Lop, såsom t. ex. i Ivan Vasiljevitz's testamente af år 1504, der
det talas om Vild- och Skogs-Lop. Nu mera heta de Lopari (Lehr-
berg, sidd. 216—217). Således äfven här benämningen hemtad från
finskt språk.

till sid. 6: ryskt-lappländska ishafs-kusten.
Tidningarne berätta att den 1 juli 1872 afgått en rysk expedition

för att på denna kust uppsöka lämplig plats för handels-hamn. Expe-
ditionen består af medlemmar från inrikes-, finans-, marin- och riks-
domän-ministerierna, under ordförandeskap af verkliga statsrådet Sobie-
sczansky. Den har till disposition två ångbåtar. I sammanhang med
undersökningarna af Kariska hafvet och om der visar sig en väg till
Sibirien, torde denna expedition blifva af ännu större vigt. — Här jemte
hafva Ryssarne ungefär samtidigt börjat anläggning af en större kyrka
vid Boris och Gleb samt utsett plats till en stad i granskapet, nära
norska gränsen.

till sid. 18: snöns djup
uppgifves i skogarna till-4 fot. År 1873 i mars skrifver H. A. Wid-
mark, att snön i kustlandets skogar är 6 fot, i Lappmarkernes 4,5 till
5 fot, "hvilket icke inträffat i mannaminne".

till sid. 29: guldfynd i Lappmarkerne.
Hösten 1872 berätta tidningarne att 17 kompanier med omkring

500 man finska guldvaskare vid Ivalo-joki och tillstötande elfvar, ehuru
årets arbetstid varit kort, hembragt mellan 50—60,000 gram (117 —140
svenska «) fint guld, af 112,000—134,000 r:drs värde.

till sid. 51: Lapparne i Finland.
År 1847 säger Warelius (sid. 98), att alle Lappar försvunnit ur

Kuusamo, Kuolajärvi, Sodankylä och Kittilä. Blott här och der i dessa
trakter samt i Rovaniemi (2—3 familjer), Tervola och Alkula finnas
någre Lappar, som vakta Finnarnes renar. Innevånarne i Kemi äro
rene Finnar och sköta sjelfve sina renar, ehuru flere sådane finnas der
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än i Rovaniemi. I Kuolajärvi och Kuusamo är dock befolkningen något
blandad.

till sidd. 55 och 56: renar i ryska Lappland.
Der varande Lappar hålla renar egentligen blott för skjutsning,

såsom dragare, föga till slagt, icke ens till afvel; förlora de sina renar
(genom ut-körning, vargar, sjukdom), skaffa de sig nya genom köp från
Nomad-lappar. (Middendorff,* sid. 175.)

till sid. 60: "renens namn" upptagas i rubriken till kapitlet,
men finnas icke der uti. De tillernades på ark 5; men då ark 4 var
tryckt, beslöts, till undvikande af upprepning, att först längre fram i
kap. 11 upptaga dem; och finnas de der, sidd. 296, 297.

till sid. 171: Lapparnes kropps-bildning.
Näsans form är temligen vexlande, dock har jag aldrig sett henne

krökt, örn-lik. Ofta är hon något utplattad, ibland mycket; sällan stor

(lång), vanligen liten (kort), med upp stående spets och något vida
näsborrar.

till sid. 180: pratsamheten.
Tungan är jemt i gång och minspelet så lifligt, att man ser sig

tvungen antingen att anse skildringarne om nordbons slutna, föga säll-
skapliga, ja dystra karakter för foster af allt för fri fantasi, eller ock
att deri se ett mäktigt fram brytande af den medfödda stamkarakteren,
säger Middendorff (sid. 178).

till sid. 198: bröllopps-ceremonierne.
Bruket att med stål och flinta slå eld öfver brudparet omtalas re-

dan af Olaus Magnus (lib. iv, kap. 7) och på samma sätt som af Reg-
nard. Förmodligen har han fått sin uppgift från Olaus Magnus, liksom
Eden, hvilken har den samma (sid. 224).

till sid. 200: nordiska giftermåls-seder.
Här kan tilläggas, att brölloppet i äldre tid kallades bruÖkaup och

att köpe-skillingen eller brudgåfvan hette mundr; likheten blir här
igenom så mycket större och det nordiska ursprunget af Lapparnes
bruk så mycket sannolikare.

till sid. 225: Maderakka och Sarakka.
Castréns åsigt om ordet Maderakka ses ytterligare af några ord i

hans "Resor och forskningar", del. I, sidd. 115—116, hvarest äfven ut-
talas den senare frångångna tanken, att Sarakka skulle hafva sitt namn
af finska ordet saari (holme), och beteckna en på sjö-holmar dyrkad
Seite. Ordet härledes utan tvifvel af såret, skapa.

till sid. 236 och följ. om Seitarne.
Pastor Joh. Mörtsel (i Mala) berättar i bref, att han fått en Seite

från Vuovos-träsk; "den liknar ett midt itu klufvet kalf hufvud, i hvil-
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ket ena ögat finnes qvar. Ett notvarp midt imot denna sten heter seite-
varpe. Då Lapparne skulle draga not i detta varp, satte de blommor
i stenens öga och sade: gif oss, gif oss, ymnigt af fiskar; och då fingo
de stora fiskar, tillägger sagesmannen".

till sid. 258.
Kiälde-muora härleder Friis (sid. 142) från gieldet, förbjuda, värna

om; det betyder således skydds-träd, och min tolkning i texten är oriktig.
till sid. 273.

I samband med det anförda nåid-namnet Guttavuorok bör nämnas
att, åtminstone i finska och ryska Lappmarkerne, nåiderne allmänt an-
sågos kunna efter vilja antaga djur-skepnader. Detta omtalas flerstädes
af Castrén, särskilt del I, sid. 29, hvarest desse nåiders lapska namn
säges vara viroladsch, det vill säga: Estländing!

till sid. 287, noten.
Castrén härleder (111, sid. 207) ordet Seida (Seite) från forn-nord.

språket, "emedan det hvarken förekommer i finskan eller andra besläg-
tade språk". — Lönnroth anser det lapska Seite och det finska Hiisi
vara samma ord.

till sid. 353 och följ. flerstädes.
Här och på många ställen i det följande finnas utsatta latituds-

bestämningar; vid några har jag satt "omkring", vid andra icke; det
gäller dock alla. Ty pålitliga kartor, i tillräckligt stor skala för nog-
granna uppgifter, har jag icke haft att tillgå; för Sverige åtminstone
finnas inga "sådana. Det har heller icke varit nödigt för mitt ändamål:
att för läsaren angifva ett ungefär och hvar han på den bifogade öf-
versigts-kartan kan finna rätt på de omtalade ställena.

till sidd. 356—357 om Taciti Fenni.
I sin afhandling om "Nordmändenes herkomst og folkeslägtskap"

gifver R. Keyser (sidd. 106—117) i hufvudsak alldeles samma fram-
ställning (tolkning) af Taciti geografi öfver iEstyer, Sitoner och Finnar.
Detta vigtiga stöd, för sent kändt att begagnas i texten, har jag dock
velat här anföra, så mycket hellre som Keysers argumentering är full-
ständigare än min. Men då K. låter Lapparne hafva besutit hela Fin-
land, tillåter jag mig fortfarande tvifla; inga bevis finnas här för.

till sid. 358: härledning af ordet Finne.
I nyss anförda afhandling (sid. 115) härleder Keyser namnet Finne

(Lapp) från forn-nordiska finna, hvilket skall betyda icke blott finna,
utan ock veta, förstå; Finnr skulle således betyda en "viismand", en
trollkarl. Men lexica upptaga icke sist nämda betydelse af finna eller
Finne, hvarken i forn-nordiska språket eller dialekter, och derföre synes
mig K:s härledning icke vara till freds ställande; han är dess utom
både lång-sökt och obehöflig.
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till sid. 381, not, om Svase.
Keyser antager (sid. 51) att Svase eller Svade sannolikt var en

"landvätte" för Svadabu, ungefär det nu varande prestgället Ringsaker
i Hedemarken. Der igenom får vexlingen af Svases natur och natio-
nalitet ett nytt tillägg, som ytterligare försvagar hans bevisningskraft:
han blir således på en gång Lapp, jätte, dvärg och landvätte.

• Sid. 398 om Lapparnes invandringsväg till Norden och deras ut-
bredning härstädes, synes Worsaae hysa samma åsigt som den jag of-
van framlagt, för att döma af hans senaste arbete: "Ruslands og d.
skand. Nordens Bebyggelse og äldste Kulturforhold" i Årböger f. nord.
Oldkynd. o. Hist., 1872; man jemföre sidd. 345 och 429. Han upp-
lyser ock (sid. 343) att de ben-saker från Lappland, som i stor mängd
finnas i Christiania museum, äro mycket olika, icke blott med dem som
tränas i ren-grottorna och afskrädes-högarna, utan ock med dem som
tillhöra yngre sten-grafvarna; att de röja senare tid än desse, och att
de tydligen äro ofullkomliga, plumpa efter-bildningar af den yngre
stenålderns kilar, lans-spetsar, hålmejslar och hammare. Ar detta rik-
tigt, må det tjena som ytterligare bevis på Lapparnes låga stenålders-
kultur.
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lehti".

— Russisch Lapland; mit Karte. I Peter-
manns Mittheil. 1870, Bd. XVI, sid. 358.

— En Sommer i Finmarken, russisk Lap-
land og Nordkarelen. Skildringer af
Land og Folk. Christiania, 1871; 8:o.
(Resan företogs 1867.)

— Lappisk Mythologi, Eventyr og Folke-
sagn. Christiania, 1871; 8:o. (Mytho-
logien XVI, 176 och IV sidor, Eventy-
ren med x och 176; hvarje med sär-
skild titel och paginering, men i sam-
ma band.)

Enligt Kraft (Forfatter-Lexicon) fin-
nas af Friis flera tidnings-uppsatser
rörande lapska förhållanden, i Morgen-
bladet 1848 (n:o 177) och 1854 (n:is
207, 213 och 278); i Christiania-posten
1849 (n:is 403 och 405) och 1854 (n:o
2027).

Frisch, C. F. Die Lappen Schwedens
und ihre Lebensweise. Globus, XIII,
sidd. 207-209 och 245-247. (Mest
efter Petrus Lsestadii "Journal".)

Fritzner, Joh. Bemserkninger ved Pa-
stor Stockfletbs Grammatik i det lap-
piske Sprog, l:e del. I Nor, 111, 1844,
hft 4, sidd. 66 117.

— Beskrivelse över de i Östfinmarken
forekommende hedenske Begravelser,
tilligemed nogle.Efterretninger om an-
dre i Östfinmarken og tilgrsendsende
Egne levnede Oldtidsminder. — I Nor,
111, 1844, 4:de hft, sidd. 117—132. (Out-
redligt!)

Ganander, Christfr. Mythologia Fen-
nica, eller förklaring öfver de nomina
propria deastrorum, idolorum, loco-
rum, virorum, etc, som förekomma i
de äldre finska Troll-Runor m. m. Åbo,
1789; 4:o.

Ganander, Henr. Grammatica Lappo-
nicse linguse, Europaaarum prope anti-
quissima, opera studio H. G. Sthlm.
1743; 8:o.

Gissler, Nils. Underrätt, om den nu i
Lappmarkerna gångbara rensjukans
kännande och bot. Vet. Akad:s Handl.
1759, sid. 295 följ.

Gottlund, C. A. Försök att förklara Caj.
Corn. Taciti omdömen öfver Finnarne.
Jemte en öfversigt af deras fordna vid-
skepelse. Sthlm, 1834; 8:o.

Graan, Johan, Landshöfd. öfver Vester-
och Österbotten. Underd. Berättelse
om Lappmarken, "insinu. d. 20 Oct.

1670". I Handlingar rörande Skandi-
naviens historia, del 31, sidd. 309—320.

Graan, 01. Lapplands beskrifning uti
28 Capitel förf. af 0. G., Past. & Prasp.
Pithensis A:o 1672. Manuskr. 4:to;
218 sidd. med register. Sign. "D. 63".
— Dedic. till Rikskansleren, daterad
Pitheå d. 8 maj 1672. •- I kungl. Bi-
bliotheket.

Graan, Petr. 0. Exerc. acad. delinea-
tionem Rangiferi breviter exhibens.
Prass. M. Jul. Micränder. Ups., 1685; 4:o.

Grafström, Frith. Fjell-Lappen. Skalde-
stycke, belönt med Svenska Akade-
miens stora pris år 1861. — I Akad:s
Handl. del 33, sidd. 119-133.

Grape, E. J. Beskrifning öfver Enon-
tekis socken. Vet. Akad:s Handl. 1803:
sidd. 197-226, 259-288; 1804: sidd.
1—39 och 81-108.

Grape, Isacus. Historia religionis Chri-
stianse in Lapponia propagatse. Upsala,
1805; 4:o. Prses. Fant, E. M.

Grape, Isak. Minne af presterskapet i
Lappmarks-församlingarne inomHernö-
sands stift. Umeå, 1853; 8:o.

Grape, Zach. öfversigt af culturens till-
stånd i Norrland under catholska tide-
hvarfvet. Diss. Prses. Joh. Henr. Schrö-
der. Upsala, 1851; 8:o.

Grönblad, Edv. Nya källor tillFinlands
medeltids historia. l:sta Samlingen.
Köpenhamn, 1857; 8:o.

Grönlund, J. U. Om Lapparne och de-
ras Gudar. Diss. prses. J. H. Schröder.
Ups. 1848; 8:o.

Grönvall, And. Se P. N. Matliesius och
And. Swebilins.

Haeffner, J. C. F. Anmärkningar öfver
gamla nordiska sången. Svea, 1818;
sidd. 78—93. På sidd. 87—91 förekom-
mer litet om några kringresande Lap-
pars sång.

Häger. Neue Beweise d. Verwandtschaft
d. Hungarn mit den Lappländern. "Wien,
1794. Citerad.

Hagström, Joh. Otto. Jemtlands oeco-
nomiska beskrifning e)ler känning, i
akt tagen på en resa om sommaren
1749. Sthlm, 1751; 8:o. (Om Lappmar-
ken och Lapparne sidd. 75—85 sär-
skildt.)

— Om de örter och gräs, som renar äta
vid fjällen om sommaren. Vet. Akad:s
Handl. 1750, sid. 95 följ.

Harmens, Gust. Se Joh. Fjellström.
Hasselhuhn, Abr.Rol. Om Skytteanska

Scholan i Lycksele Lappmark. Akad.
afhandl., praes. J. H. Schröder. Upsala,
1851; 8:o.

Hellander, And. Kort underrättelse om
Utsjoki by i Torneå Lappmark. Åbo
Tidningar 1772.
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Hellant, And. Om den ovanliga köldeu
i Torne och Lappmarken d. 23 jan.
och följande dagar 1760. Vet. Akad:s
Handl. 1760, sid. 312 följ.

— Om climatetshelsosamhet inorra Lapp-
marken i anledning af förteckningar på
födde och döde. Dito sid. 234.

Helms, Henr. Lappland och Lapparne.
En skildring ur höga Norden. Öf-
vers. Sthlm, 1868; 8:o. (Originalet:
L. u. d. L—n. Eine Skizze aus d. hoh.
Norden; Leipzig, 1868; 8:o.)

Herberstein, Sig. von. Notes upon Rus-
sia: being a translation of the earliest
account of that country, entitled:
Rerum moscoviticarum commentarii.
Translated and edited by M. H. Major.
Vol. I & 11, London, 1851 2; 8:o. Prin-
ted for the Hakluyt Society. — Vol. II
sidd. 105—112. För bihang se Eden.

Hermansson, Joh. Se Björner, E. J.
Hermelin, Sam. Gust. Försök till be-

skrifning öfver Lappmarken ochVester-
botten. Del 1., Sthlm, 1810; 4:o. (Berg-
verk och mineralogi.)

— Tabeller öfver folkmängd och närin-
gar i Lappmarken och Vesterbotten.
Sthlm, 1810; 4:o.

Hodell, Dan. Se Esbergius, J.
Hoffberg, C. F. Se Linné.
Hogguér, Major Freih. von. Reise nach

Lappland und d. nördl. Schweden. Ber-
lin, 1841; 8:o. Nebst Atlas von 20 li-
thogr. Tafeln.

Holstein, G. B. Stael VOn. Anmärknin-
gar om Piteå Lappmark, och underd.
förslag till Lappmarkens Uppodling.
Skrifvet på Adolfsström 1804, tryckt
i Sthlm 1809; 8:o. Bilagor af J. F. Car-
pelan och Em. öhrling. (Ekonomisk.)

Hollsten, Jonas. Om djuret Järf eller
Filfras. Vet. Akad:s Handl., 1773, sid.
230.

— Afhandling om Renen; dito dito, 1774,
sid. 124.

— Om folknummern uti några socknar
af Svenska Lappmarken (Jukkasjärvi,
Jokkmock, Gellivare och Arvidsjaur).
Vet. Akad:s Handl. 1777, sidd. 44—52.

Hulphers, Abr. Abnson. Samlingar till
en beskrifning öfver Norrland. Sami.
5. Bd. 1 Om "Westerbotten; Vesterås
1789. Bd. 2 Westerbottens städer; Ve-
sterås, 1797; båda 8:o.

Hurton, William. A Voyage from Leith
to Lapland, or pictures of Scandinavia
in 1850. 2:d Ed. London, 1852; 8:o.
(Tourist; eftersägningar.)

Hutchinson, Alex. H. Try Lapland. A
fresh field for summer tourists. With
ill:s and a map. London, 1870; 8:o.
(Reste från Luleå till Qvikkjokk.)

Hvoslef, Fred. Valdemar. Noget om
den religiöse Bevsegelse i Kautokeino;
i Theol. Tidskr. for den norske Kirke,
Bd. VII, sidd. I—3B.

— To Breve til Biskop Juell ang. de
religiöse Bevsegelser bland Lapperne.
Christiania-Posten 1852, n:o 1539. Jfr
äfven n:is 1542 och 1544.

Högström, Pehr. Beskrifning öfver de
till Sveriges krona lydande Lappmar-
ker, innehöllande kort underrättelse
så väl om landets belägenhet och be-
skaffenhet i gemen, som des Innevå-
nares tilstånd och husholdning, deras
seder, maner och lefnadsart, samt la-
ster och vidskepelser, m. m. — Sthlm,
8:o. utan tryck-år, men tryckt 1746.

— Tre öfvers. af detta verk, nämligen:
Beskrivelse över de under Sveriges
Krone liggende Lappmarker. Kiöbenh. ;
1748; 8:o. -■■ Beschreibung von dem
unter schw. Krone etc Aus d. Schwe-
dischen fibers, von Templin. Stock-
holm und Leipzig, 1748; 8:o. — Be-
schreibung des der Crone Schweden
etc. Uebers. Copenhagen u. Leipzig,
1748; 8:o.

— Folknummern i några Lappska för-
samlingar (Ariepluog och Åsele). Vet.
Akad:s Handl., 1777, sidd. 155—159.

Ihre, Joh. De Qusenlandia antiqua. Ups.,
1767; 4:o. Diss. resp. 01. Eneroth Olofs-

son.
— Se Öhrling, Emanuel Johan.
— Se Öhrling, Johan.
Jessen—S, Érich Joh. Afhandling om

de norske Finners og Lappers heden-
ske Religion, med en Tegning af en
Rune-Bomme. Se Leem, Knnd. (Huf-
vud-verk för äldre lapska religionen.)

Jflterbog, Mr. de. Mem. sur la chasse,
I'oeconomie et la commerce des La-
pons, etc "Ur Journ. oeconomique" etc.
för 1751, juni-häftet, sidd. 104—128,
juli 122—140.

Juusten, M. Pauli. Chronicon episco-
porum finlandehsium, annotationibus
et sylloge monumentorum illustratum.
Utg. af Gabr. Porthan i disp. åren 1784
—1800. Åbo; 4:o. Se Porthan.

Kall, Abrah. Undersögning af Finmar-
kens gamle og itzige Tilstånd, Indvaa-
nere og Grsendser, og den deraf hsen-
gende Danmarks eller Sverrigs Rettig-
hed dertil, meddeelt af Abr. K. (Förf.
uppgifves i förordet vara "Stampe").
I Nye Danske Magazin, 2:t Bind. Kiö-
benhavn, 1806, 4:to; sidd. 65—96 och
104—118.

Keilhau, B. M. Reise i Öst- og Vest-
Finmarken samt til Beeren-Eiland og
Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828.
Christiania, 1831; 8:o. (Spridda, goda
uppgifter.)
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Keyser, Rud. Om Nordmsendenes Her-
komst og Folkeslsegtskap. I Samlede
Afhandlinger. Chr:a 1868; 8:o, sidd.'
1—246. (Förut publicerad i "Samlinger
til det norske Folks Sprog og Historie",
VI, sidd. 263—462, år 1839.) Om Lap-
parne passim; specielt sidd. 112—117.

Kildal, Sigvat. Nogle Observationer om
Trommen eller Runebommen, med en
kort Beskrivelse över de hedenske Af-
guder bland Finner og Lapper etc,
meddelade af S. K. Jentoffc till Skan-
dinav. Litt.-Selskabet och af W. H. F.
Abrahamson införd i Selskabets skrif-
ter, 1807, sidd. 446-476, under titel:
"Efterretning om Finners og Lappers
hedenske religion".

Knag, Niels. Kort Beskrivelse om den
Malmiske Reise (1590 d. 18 Dec—ls9l
d. 21? Jan.). I "Danske Magazin" etc.
5 Bind. Kbhvn 1751; 4:o, sidd. 273—
288. (Intet om Lapparne.)

Knorring, O. v. K. Till och ifrån Kok-
kinmodka och Tromsö. Reseskildring.
(I Tidn. Nya Dagligt Allehanda för
1872, n:is 279, 283, -85, -8. 291 samt
1873 n:is 2, 4, 6, 8, 14, 19 och 23. Re-
san företogs 1872.)

Laestadius, L. L. Om möjligheten och
fördelen af allmänna uppodlingar i
Lappmarken, etc Sthlm, 1824; 4:o.
(Spridda uppgifter om Lapparne.)

Laestadius, Petrus. Journal för första
året af hans tjenstgöring såsom Mis-
sionaire i Lappmarken. Sthlm, 1831.
— Fortsättning af Journalen öfver mis-
sionsresor i Lappmarken, innefattande
åren 1828-1832. Sthlm. 1838; 8:o. Den
förra signeras I, den senare 11.

Lagus, Elias. Beskrifning öfver Kuu-
samo socken i Kemi Lappmark. Vet.
Akad:s Handl. 1772, sidd. 17, 222, 349
och följ.

Om hushållningen och näringarna uti
dito dito. Vet. Akad:s Handl. 1773,
sid. 76 och följ. (Bägge ekonomiska.)

Landshöfdingarnes femårs-berättelser
för Vesterbottens och Norrbottens län
från och med år 1822. Tryckta dels
särskildt, dels såsom bihang till riks-
dags-förhandlingarna, dels såsom bi-
drag till Sveriges officiela statistik.

Laurbecchius, P. Se Forzelius, Nicol.
Leem, K. En lappisk Grammatik i Por-

sanger-dialekt etc. Kbhvn, 1748; 8:o.
— En lappisk Nomenclator efter dito.

Trondhjem, 1756; 8:o.
— Beskrivelse över Finmarkens Lapper,

deres Tungemaal, Levemaade og for-
rige Afgudsdyrkelse, oplyst med mange
Kaabberstykker, med J. E. Qunneri An-
masrkninger og E. J. Jessen—S Afhand-
ling om de norske Finners og Lappers
hedenske Religion. Kiöbenhavn, 1767;

4:o. Spaltad; halfva sidan Latin. (Huf-
vudverk.)

Leem, K. Lexicon lapponico-danico-lati-
num. Vol. I & 11. Havnise, 1768—1781.

Lehrberg. Untersuchungen zur Erläu-
terungen der älteren Geschichte Russ-
lands. Herausgeg. von der kaiserl.
Akad. der Wissenschaften durch Ph.
Krug. Petersburg, 1816; 4:o. (Lapparne
passim.)

Lencquist, Chr. Er. De superstitione
veterum Fennorum theoretica & prac-
tica. 4:o. Diss. Åbo, 1782. Prses. H.
G. Porthan.

Lessing, Chr. Fr. Reise durch Norwegen
nach dem Loffoden, durch Lapland u.
Schweden. Berlin, 1831; 8:o. (Sidd. 93 -

137 om Lapparne.)
Lindahl, Eric & Öhrling, Joh. Lexicon

lapponicum, cum interpretatione voca-
bulorum sveco-latina et indice svecano-
lapponico, etc; illustratum praefatione
latino-svecana Joh:nis Ihre, nec non
auctum grammatica lapponica. Holmise,
1780; 4:o. Utgifvet på lapska ecclesia-
stik-direktionensförsorg och bekostnad.

Lindheim. Observationes de diversa ori-
gine Finlandorum et Lapponum. Nova
Acta Societ. scient. Ups., vol. 11, sid.
23 följ.

Lindström, J.A. Hafva Lappar och Fin-
nar på skiljda tider invandrat till Nor-
den? Suomi, 1859. Rättelser och til-
lägg här till i Suomi för 18Q0, sid. 343.

— Om de fordna Birkarlarne. Suomi,
1860, sidd. 1—34.

Linné, Carl von. Lachesis Lapponica,
or a tour in Lapland, now first pub-
lished from the original manuscript
journal of the celebrated. L.; by James
Edv. Smith. Two Volumes. London,
1811; 8:o. (Resan företagen 1732; huf-
vudverk om Lapparne.)

— Flora Lapponica etc. Amstelodami,
1737; 8:o.

— Om renarnes brömskulor i Lappland.
Vet. Akad:s Handl. 1739, sid. 119.

— Anmärkningar öfver lapska limmet.
Vet. Akad:s Handl. 1740, sid. 213.

— Tankar om nyttiga växters plante-
rande på de lapska fjällen. Vet. Akad:s
Handl. 1754, sid. 182 följ.

— Ammoenitates academicse etc. Vol.
IV. H01mi33,1759; 8:o. Sidd. 144—168:
Cervus Rheno, dissert. resp. C. F. Hoff-
berg. Ups. 1754; 4:o.

L ...r (Linder, Joh. And.). Om sven-
ska Lappmarken och dess innevånare.
I "Läsning för Folket", årgång XV,
sidd. 146—165, 200-250 och 341—351;
XVI, sidd. 147—169, 265—283 och 345
-361; XVII, sidd. 120—146, 271-287
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och 351 -361; XVIII, sidd. 249—269;
samt XX, sidd. 154 178 och 370—376
(tabell). Ett hufvudverk öfver land
och folk.

Lund, Nicolai. Reise gjennem Nord-
landene og Vestfinmarken i Sommeren
1841. Christiania, 1842; 8:o. (Citerad.)

Lundi, Nikol., Lappi, descriptio Laponia
descripta. Upsalia MDCCXV 28 Oct.
ex avToyonq (o b. autoris hoc ms. com-
municavit D. P. Hök, etc Sign. "N:o
88"; 34 skrifna blad in 4:to. --- Beskrif-
ver Ume Lappar; hänför sig till Rehn
för Lule. — I kungl. Bibliotheket.

Låstbom, Joh. Se Fjellström-, Nath.
—■■ Se öhrling, Samuel.
LÖnnrotfl, Elias. Om Finnarnes magi-

ska medicin. Helsingfors, 1832; 8:o.
— Ueber den Enare-lappischen Dialekt.

I Acta Societ. scientiarum Fennicse.
Tom. IV, sidd. 133—280. Helsingfors,
1855; 4:tö.

■ Om ursprunget till Finnarnes Hiisi.
I Acta Societ. scientiarum Fennicse,
tom. V, sidd. 569-578. Helsingfors,
1858; 4:to. (Anser det vara det samma
som Lapparnes Seite.)

Malm, A. W. En vinter och tvenne som-
rar bland fjellen, eller resa i Skandi-
naviens nordligaste Lapp- och Finn-
marker. Göteborg, 1851; 8:o. (Lap-
parne passim.)

Marelius, Nils. Om landt- och fjäll-
ryggarna i Sverige, samt om gränsen
mellan Sverige och Norge. Vet. Akad:s
Handl. 1771, sidd, 1, 95, 175 följ. samt
1772, sidd." 3 17 med karta. (Geo-
grafiskt.)

Marmier, Xavier. Voyages de la com-
mission scientifique du Nord, en Scan-
dinavie, en Laponie etc. pendant les
années 1838 40 sur la corvette la
Recherche etc. sous la direction de M.
Paul Gaimard. Relation du voyage
par M. Xav. Marm. Tom. I.& 11, Paris;
stor 8:o med pl. in fol. Om Lappland
hufvudsakligen tom. I, sidd. 140. 164,
185 samt 287 370; i tom. 11, sidd.
1 38. — Uppgifterne äro af L. L. Las-
stadius.

Martiniére, Pierre de la. Médecin
francais (?). Reise nach Norden, wor-
innen die Sitten, Lebensart und Aber-
glauben derer Norwegen, Lapplän-
der, Kiloppen, Borandier etc. accu-
rat beschrieben werden. 2:a uppl. Leip-
zig, 1706; 12:o. Om Lappland och Lap-
parne sidd. 29 80. Förf. reste som
kirurg med ett nordiska handels-kom-
paniets skepp från Köpenhamn 1653.

MathesiuS, P. N. Disp. de Ostrobothnia.
Prass. A. Grönvall. Upsala 1734: 4:o.
(Ekonomiskt mest.)

Mémoire sur les Samojedes et les La-
pons. Copenhague, 1766; 8:o. Öfvers.
på Svenska af S. L. Sthlm, 1773; 8:o.
(Utan värde.)

Meylan. Histoire de I'Évangélisation des
Lapons. Paris, 1863. Citerad.

Micrander, M. Jul. Se Graan, Petr. O.
Middendorff, A. Th. von. Bericht fiber

einen Abstecher durch das Innere von
Lappland, während der Sommer-Expe-
dition, im Jahre 1840. I "Beiträge zur
Kentniss des russischen Reiches" etc.
II Bändchen. S:t Petersburg, 1845; 8:o.
Sidd. 137-183. (Botaniskt-geologiskt;
om Lapparne passim.)

Milford. Norway and the Laplanders.
London, 1842. (Citerad.)

Mone, Fr. Jos. Geschichte des Heiden-
thums im nordlichsten Europa. Darm-
stadt, 1821-4; 8:o. (Bd. V, VI af Creut-
zers symbolik.)

Montin, Lars. Diss. historico-medica de
medicina Lapponum Lulensium. Lund,
1751; 4:o. Praes. Eberh. Rosén.

Motraye, Aubry de la. Travels through
Europé, Asia, and into part of Africa,
with proper cuts and maps. etc. etc. etc.
Vol. I & 11. London, 1723; fol. (Om
Lappland och Lapparne i vol. 11, sid.
287 följ.; synes pålitligt.)

Munch, P. A. Historisk-geografisk Be-
skrivelse över Kongeriget Norge i Mid-
delalderen. Möss, 1849; 8:o.

- Om Finmarkens politisk-commercielle
Forhold til den norske Stat. Sidd. 336
—364 i "Annaler for nord. Oldkyndig-
hed", 1860.

Negri, Francesco. Viaggio settentrio-
nale fatto e descritto dal Fr. N. de
Ravenna. Opera postuma. Padova,
1800; 8:o.

— La Lapponia descritta. Venezia, 1705.
(Citerad af Warmholtz.)

Neikter, Jak. Fr. De veteri Finmarkia.
Diss. resp. G. A. Hallman. Ups. 1798;
4:to. Öfvers. på Norska i "Budsticken",
1824, n:is 86 - 88 med noter af Dein-
boll och J. C. Berg.

— De gente antiqua Troll. Diss., partes
VI. Ups. 1793-99; 4:o.

Nicolaysen, N. Om Levninger af Norges
Urfolk i Årsberet. af "Föreningen til
Norske Fortidsmindesmerkers Bevä-
ring", för 1857, sid. 22.

— Reiseberetning (for antikvarisk Virk-
somhed Juli—Dec 1860), indsendt til
det akademiske Kollegium i Årsber.
af dito dito för 1860. sidd. 5 och följ:de.

Niurenius Plantinus, Olaus Petr. Lap-
landia sive descr. orbis illius arctoi
quam in remotissima Scandiaa sive Sue-
cise parte Lappi inhabitant, authore
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O. P. N. P. Manuscr. sign. "D. 62".
4:to; 45 blad. -- I kungl. Bibliotheket.

Nordvi, A. G. Undersögelser af seldre he-
denske Grave i östfinmarken. I "Overs.
över Danske Vidensk. Selskabs For-
handl." år 1853 (sidd. 120- 134) samt
år 1855 (sidd. 191—198).

Olai Magni Gothi De gentium septen-
trionalium variis conditionibus stati-
busque, etc. Basilese, 1567; fol. (Om
Lapparne handlas sidd. I—-12, 114—
116, 131—135, 484, 671-673 samt 677
och 678.)

Outhier. Journal d'un Voyage au Nord
en 1736 et 1737. Amsterdam, 1746;
12:mo. (Resan företagen för bestäm-
mande af jordens form; deltagare:
Maupertuis, Clairaux, Le Monnier och
Camus; Sommereux sekreterare och
Herbelot ritare; af Svenskar: Celsius
och Hellant. Föga om Lapparne, pas-
sim.)

Pettersson, Carl Anton. Lappland, dess
natur och folk, efter fyra somrars van-
dringar i bilder och text skildrade.
Stockholm, 1866; tvärfolio; 21 kolore-
rade taflor. Utkom 1870 i en mindre
form, icke kolorerade taflor. (Texten
tyvärr! icke redigerad af förf. sjelf.)

Pietet, Jo. Lud. Observationes variae
occasione transitus Veneris per Solis
discum in Lapponia anno 1769 insti-
tutse. I "Nov. Comment. Acad. Scient.
imper. Petropol"., tom. XIV, 1769, 11,
sid. 73 följ:de. (Föga om Lapparne.
Observationer om hastigheten af re-
nens språng.)

Planman, Andr. Se Bilmark, Joh.
Poignant, E. Samling af Författningar

angående de så kallade Lappmarks-
friheterna, utgifven af E. P. Sthlm,
1872; 4:o.

Porthan, H. G. De Bircarlis. Diss. I,
resp. F. M. Franzén. Åbo 1786; 4:o;
11, dito dito, 1789.

— De antiqua gente Quenorum. Disp.
resp. Henr. Vegeliv-s. Åbo, 1788; 4:to.

— De farna magise Fennis attributse. Resp.
Fred. Joh. Rosenbom-, Åbo, 1789; 4:o.

— Anmärkningar rörande finska folkets
läge och tillstånd vid den tiden när
det först lades under svenska kronan,
etc. Sidd. I—3; samt

— Undersökning om de nationer, hörande
till finska folkstammen, hvilka i den
äldre nordiska historien omtalas. Sidd.
36-51. Båda i Vitt., Hist. o. Ant.
Akad.s Handl., del. IV. Sthlm, 1795; 8:o.

— Annot. ad Juusten Chron., se Juusten.
Possart, P. A. Fédor. Kleine laplän-

dische Grarfimatik mit kurzen Verglei-
chung d. finn. Mundarten; Stuttgart,
1840; 8:o.

Possart, P. A. Fédor. Nachrichten aus
der schwedischenLappland. I "Zeitschr.
fur vergleichende Erdkunde", bd. 11.
Magdeburg 1842; 8:o. Sidd. 289—323
och 473-542.

Protokoll 1687 vid Lagmanstingen i olika
Lappmarker hållna för ransakning om
trolldom. -~ Manuscr. i kungl. Biblio-
theket.

Rachlew, Erasm. Grammatica lappo-
nica. (Citerad.)

— Specimen vocabularii lapponici. (Ci-
terad.)

Rask, R. Ottars og Ulfsteens korte Reise-
beretninger med dansk Overssettelse,
kritiske Anmaerkninger og andre Op-
lysninger. I det "Skandinaviske Litte-
raturselskabs Skrifter". 1815. Ellevte
Aargang, sidd. 1—132.

— Rsesoneret Lapsk Sproglsere. Kiöben-
havn, 1832; 8:o. (Omarbetning af K.
Leems lapska gram.)

R. D. G. Description de la Laponie. I
"Melanges interessantes & curieuses ou
abregées". Paris, 1763; 12:o. (Citerad.)

Regnard, Jean—Francois. Voyage de
Laponie. Sidd. 49—159 af "Oeuvres",
tom. I. Amsterdam, 1753; 8:o. (Re-
san utfördes år 1681; sträckte sig till
Tornio träsk; uppgifterna stämma i
allt väsentligt öfver ens med samtida.)

Rehn, Sam. Een kortt Relation om
Lappmarkens beskaffenheet, så och
Lapparnes Lefwarne, Seder och Wid-
skiepellser sampt i många Stycker
grofvaWildfarelser. — Manuscr. ikungl.
Bibliotheket. Fol., 46 blad-; dat. Stock-
holm d. 24 febr. 1671; sign. "D. 67, 28".
— Häraf dublett-manuscr. i 2 häften;
det första sign. A. 26. D. 65; det an-
dra B. 26. D. 66. (Hufvudverk.)

Rein, Gabr. Statistische Darstellung des
Gross-Ffirstenthums Finnland. Helsing-
fors, 1839; 8:o.

— Materialier till utredande af Finlands
Statistik. 11. Uleåborgs län. Utgör
10:de häftet af "Bidrag tillkäunedom
af Finlands Natur och Folk, utg. af
Finska Vetenskaps-societeten". Hel-
singfors, 1867; 8:o.

Rode, Fredr. Optegnelser fra Finnmar-
ken, samledeiAarene 1826—1834. Skien,
1842; 8:o. (Hufvudverk.)

Roman, Abr. Berättelse om Norrbotten
och dess Lappmarker, enligt kungl.
Bergs-kollegii beslut utgifven. Sthlm.
1818; 4:o. (Ekonomiskt.)

Rosén, Eberh. Se Montin, Lars.
Rosenvinge, Eil. Hagerup. Noget om

Nordlandene, isser om Saltens Fögderi;
dat. d. 28 okt. 1790. I "Budstikken", V,
1824, n:is 95—98 och 99—102. (Om
Lapparne föga, passim.)
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Rudbeck, Olavi fll. Epistolse ad virum
celeberr. Dr. Fabian Toerner, etc, de
Esthonum, Fennonum Lapponumque
origine. I "Acta liter. Suec", 1727;
sidd. 300—306.

Rudelbach, A. G. Den Finn-lappländ-
ska Missionen till 1726 och de norrska
Finnarnas förste Apostels Thomas von
Westens lefnad. Historisk framställ-
ning ur källorna. Sthlm, 1841; 8:o.
Öfvers.

Ruhs, Friedr. Finland och dess invå-
nare, öfvers. 2:a uppl., tillökt och om-
arbetad af A. I. Arwidsson. Del I & 11.
Sthlm, 1827; 8:o.

Sainovics, J. Demonstratio idiomaUnga-
rum et Lapponum idem esse. Köpenh.,
1771; 4:o. (Citerad.)

Scheffer, Joh., argentoratensis, Lappo-
nia. Id est, regionis lapponum et gen-
tis nova et verissima descriptio. In
qua multa de origine, sacris magicis,
victu, cultu, negotiis Lapponum, item
animalium metallorumquein dole, quse
in terris eorum proveniunt, hactenus
incognita produntur, et eiconibus ad-
jectis cum cura illustrantur. Franco-
furti, 1673; 4:o. (Hufvudverk; efter
Rehn, Graan och Tornaeus.)

— Fyra öfvers. af detta verk, nämligen:
The History of Lapland, wherein are
shewed the original, manners, habits
etc. Oxford, 1674; fol. — Lappland,
das ist: Neue und wahrhaft. Beschrei-
bung von L. und dessen Einwohnern.
Frankf. a. M. u. Leipzig, 1675; 4:to. -
Histoire de la Laponie, la description,
I'origine, les moeurs etc. Träd. par
L. P. A. L., Geographe ordin, de sa
majesté. Paris, 1678; 8:o. — Waarach-
tige en Aen-merkens-waardige Historie
van Lapland etc. uit het frans vertaalt.
Amsterdam, 1682; 4:o. (Talrika koppar-
stick!)

Schellern, Joh. Gerh. Reisebeschrei-
bung von Lappland und Bothnien, wor-
innen etc etc. etc. Jena, 1727; 8:o.

Schröder, Joh. Henr. Se Grönlund, J. U.
— Se Hasselhuhn, A. R.
Schubert, Fr. Wilh. von. Resa genom

Sverige, Norrige, Lappland, Finnland
och Ingermanland, åren 1817, 1818 och
1820. öfvers. Bd. I—III. Stockholm,
1823 & 1824; 8:o. — I bd. 11, sidd.
284—478 samt 622 följ. om Lappland
och Lapparne.

Schöning, Gerh. Forsög til de nordiske
Ländes, sserdeles Norges, gamle Geo-
graphie, hvorved Finmarkens og hos-
liggende Lappmarkers gamle Graendser
og Strekning, Indbyggernes Oprindelse
etc. undersöges. Kbhvn, 1751; 4:o.

Shairp, Thomas. Up in the north. Notes
on a journey from London to Luleå

and into Lapland. London. 1872; 8:o.
(Nio dagar från Luleå till Qvikkjokk
och tillbaka, med besök vid Niommel-
saska der jemte; kände icke svenska
språket och hans följeslagare icke en-
gelska.)

Siljeström, P. A. Anteckningar och Ob-
servationer rörande Norrige, i synner-
het de nordligaste delarna af detta
land. Norrköping, 1842; 8:o. (Om Lap-
parne passim.)

Sinius, Benj. Se Bilmark, Joh.
Sjöborg, N. H. Tympanum schamanico-

lapponicum in Mus.hist. Lundensi. Lund,
1808; 4:to med 1 tafla. Resp. C. A.

Wassberg och G. Broomé.
Sjögren, And. Joh. Anteckningar om

församlingarne i Kemi Lappmark. Hel-
singfors, 1828; 8:o. (Hufvudverk.)

— Gesammelte Schriften I. 11, 1, 2. S:t
Petersburg, 1861; 4:o.

Skjöldebrand, A. F. Voyage pittoresque
au Cap. Nord. Cah. I—IV med plan-
cher. Sthlm, 1801, 1802; tvär-4:o; samt:

— NouvelleEdition,sansgravures. Stock-
holm, 1805; 8:o. (Mest naturskildring.)

Stecksenius, Israel D. Se Törner, Fab.
Stockfleth, N. V. Grammatik i det Lap-

piske Sprog, saaledes som det tales i
Norsk Finmarken. Christiania, 1840.

— Bidrag til Kundskab om Finnerne i
Kongeriget Norge. Del I. Christiania,
1848; 8:o; här uti: Sendebrev til de
Hrr Representanter ved 12:te ordent-
lige Storthing, som stemmede for For-
slaget at lade Lapperne lsere Norsk.

— Yderligere Bidrag til Kundskab om
de finske Sprogforholde i Finmarkens
og Nordlandens Amter. Christiania,
1851; 8:o.

— Norsk-Lappisk Ordbog. Christiania,
1852; 8:o.

— Dagbog över mine Missions-Reiser i
Finmarken (åren 1825—31, 1833—36,
1840—45 och 1851—52). Christiania,
1860: 8:o. (Hufvudverk.)

Dess utom lära (enligt Kraft, For-
fatter-Lex.) af Stockfleth finnas flera
tidnings-uppsatser, rörande Finmarken
och Lapparne: i "Rikstidender" för
1825 och 1826 och i "den Constitutio-
nelle" för 1842 (n:is 175, 176), 1843
(n:is 43, 47, 54 och 61).

Styffe, C. G. Skandinavien under Unions-
tiden. Ett bidrag till den historiska
Geografien. Sthlm, 1867; 8:o.

Suhm, P. Fr. De nordiske Folks seldste
Oprindelse. Kiöbenhavn, 1770; 4:to.

Sund, H. Anmärkningar om Utsjoki by.
Åbo Tidningar 1791; n:is 2 och 3.

Swebilius, And. Zelus Regum Septen-
trionalium in convertendis Lappis. Up-
sala, 1721; 8:o. Diss. prses. And. Grön-
vall.



WALLMAN ÖHRLING. 509TAYLOR WALLIN.

Taylor, Bayard. Nordisk Resa. Som-
mar- och vinter-bilder från Sverige,
Lappland och Norrige. öfvers. Sthlm,
1859; 8:0. Sidd. 69—129 om Lappland
och Lappar. Utdrag häraf: "En vinter-
resa i Lappland". Hernösand, 1859; 8:0.

Thomsen, Vilh. Den gotiske sprogklas-
ses indflydelse på den finske. En sprog-
historisk undersögelse. Kbhvn, 1869;
8:0. (Hufvudverk med afs. på lapska
språkets förhållande till det nordiska.)

Tigerstedt. Finland och Finnarne före
landets underkufvande af Svenskarne.
Helsingfors, 1849; 8:0. (Citerad.)

Torneeus, Joh:s. Berättelse om Lapp-
markerne och deras tillstånd. Manuscr.
in 4:to; 103 sidor; sign.."2s". — Ikungl.
Bibliotheket. (Hufvudverk.)

— Beskrifning öfver Torneå och Kemi
Lappmarker; författad år 1672; utg.
af S. S. Loenbom. Sthlm. 1772; 8:0.
(Betydligt sammandraget af manuscr.)

Triewald, Mårten. Ytterligare rön och
bot emot Renarnas elaka sjukdom,
Curbma kallad. Vet. Akad:s Handl.
1739, sid. 130.

Tuderus, Gabr. Två berättelser om Lap-
parnes omvändelse ifrån deras fordna
vidskeppelser och afguderi. Stockholm,
1773; 8:0. I samma häfte v. Westens
bref, se v. Westen.

Tuneld, Eric. Geographie öfver Ko-
nungariket Sverige samt därunder hö-
rande länder. Tredje bandet: Norr-
land, Lappland, Finland och Sveriges
utrikes besittningar. Sthlm, 1794; 8:0.
(Sidd. 179—242 om Lappland.)

Turdfjäll, Jacob. Utdrag af Jukkas-
järvi kyrkoböcker och folk-tabeller för
50 år, 1725—1774, med anmärkningar.
Vet. Akad:s Handl. 1779, sid. 55. (Sta-
tistiskt.)

TörneK, F. De montibus Riphaeis. Up-
sala, 1720; 8:0. Resp. Petr. Enewald.

—De Westrobotnia. Diss. resp. /. D.
Stecksenius. Upsala, 1731; 4:o.

Vahl, J. Lapperne og den lapske Mis-
sion. Haft. 1 & 2. Kiöbenhavn, 1866;
8:0. (Väl gjord skildring af Lapparne
och ett hufvudverk med afseende på
kristendoms-undervisningens historia.)

Wahlenberg, Göran. Geografisk och
ekonomisk beskrifning om Kemi Lapp-
mark etc Sthlm, 1804; 4:o, med karta.

— Berättelse om mätningar och observa-
tioner för att bestämma lappska fjäl-
lens höjd, etc. Sthlm, 1808; 4:o, med
karta och 3 utsigter.

— Flora Lapponica etc. Berolini, 1812,8:0.
Wallin, Georg, fil. Narratio de ortu et

progressu religionis christianae in Lap-
ponia suethica. — Act. lit. Suec. åren
1725—9, sidd. 346, 470 (läs 370) och följ.

Wallman, J. H. Historisk och geogra-
fisk Afhandling om Skandinaviens be-
byggande efter orientaliska och vester-
ländska källor; i Vitterhets, Historie
och Antiqv. Akad:s Handl. Bd. XII.

Warelius, Andreas. Beiträge zur Kent-
niss Finnlands in ethnographischer Be-
zichung. I "Beiträge zur Kentniss des
Russischen Reiches", etc. 13:tes Bänd-
chen, sidd. 73—213. S:t Petersburg,
1849; 8:0.

Wassberg, C. A. Se Sjöborg, N. H.
Westen, Th. von. Berättelse om nor-

ska Lapparnes vidskepelser, uti bref
till svenska Presterskapet i Jämteland,
skrifvet 1723. — Se Tuderus. — (Detta
bref finnes äfven i manuscr. i kungl.
Bibliotheket i flere ex.) »

Wheelwright, Horatio W. A spring
and summer in Lapland; with notes
on the Fauna of Luleå Lapmark. By
An Old Bushman. London, 1864; 8:0.
(Zoologi och "sport".)

Widmark, P. H. Beskrifning öfver pro-
vinsen Helsingland, hörande till Gefle-
borgs Län. Del I, Afd. 1. Upsala, 1860;
Afd. 2, Gefle 1849; 8:0. (Afd. 1, sid. 39
följ. om Lapparne såsom ur-invånare
i Helsingland.)

— Underd. berättelse, innefattande eko-
nomiska och statistiska upplysningar
om Norrbottens län, samlade under
embetsresor år 1859. Sthlm, 1860; 8:0.

Wolff, Jens Lauritzsön. Norrigia illu-
strata, eller Norriges med sine under-
liggende Lande og Öer, kort och sand-
fserdige Beskriffvelse m. m. m. Kiö-
benhavn, 1651; liten 4:to. Sidd. 73—80
handla mest' om Lapparne.

Zetterstedt, Joh. Wilh. Resa genom
Sveriges och Norges Lappmarker år
1821. Lund, 1822; 8:0; i 2 vol.

— Resa genomUmeå Lappmarker år 1832.
Örebro, 1833; 8:0, med kartor. (Lap-
parne passim.)

Ziegler, Alexaild. Meine Reisen in Nor-
den. In Norwegen, auf den Orkney-
und Shetland-Inseln, in Lapland und
Schweden. Bd. I & 11. Leipzig, 1860;
8:p. 1 Bd. 11, sidd. 3—lBB, diverse om
Lappland.

Ziegler, Jac. Terrse sanctse, Syrise, Ara-
biae, iEgypti & Schondise doctissima
descriptio. Argentorati, 1536; fol. —

"Lapponia" bladen XCIIII—XCVI.
~

(Källa: Biskop. Joh. Gothus.)
Öhrling, Em. Joh. Diss. de convenientia

linguas hungaricse cum lapponica. Ups.,
.. 1772; 4:o. Praeside Joh. Ihre.
Öhrling, Joh. Excercit. acad., nonnullas

in orthographiam lapponicam observa-
tiones sistens. Upsala, 1742; 4:o. Prses.
Ihre, Johan.

— Lexicon lapponicum, se Lindahl, Erik.



Öhrling, Samuel. Diss. historico-oeco- I
nomica de Arieplog, paroeciaLapponise.
Ups., 1773; 4:o. Pr<es. Joh. Lostbotn. \

Örn, Nic. Kurtze Beschreibung des Lapp-
landes. Bremen, 1707; 12:o. Förf. sjelf
Lapp; kallade sig "Prins afLappland".

Skrifter på lapska *).

Alenius, And. Gallegagie Christenhwo-
ten hiettielwaseh je wastetzeh, nuireh-
woten ankan diet dilletalletiem mis-
sionariast A. A. (= kristendoms frågor
och svar). Sthlm, 1742; 8:o.

Almatja-vaimo, akt Herran tempel jalla
pärkelen viesom-saije etc. Tjuorgetum,
1850; 8:o. (Menniskans hjerta, Herrans
tempel eller djefvulens boning.)

Andelin, And. öfvers. af M. Lutheri
Kyrkopostilla. (Citerad.)

Andersson, Nils. ABC-bok med tillägg.
Ny upplaga 1620. ■- Dito En liten sång-
bok, huru ledes messan skall hollas,
läsas eller sjungas på lapska. 1619.
(Citerade; båda — de följande?)

Andrese, Nicol. En liten sångebok, hu-
ruledes messan skall hollas, läsas eller
sjungas. Sthlm, 1619; 8:o.

— A. B. C. Bok. Sthlm, 1619; 8:o.
Angurdolf. Liber abecedarius & cate-

chismus minor Lutheri ad mand. editi
sunt 1726; 12:o. (Citerad.)

Anonymus. ABCBok, lappsk och svensk.
Sthlm, 1667; 8:o.

— Dito, lapsk. Hernösand, 1844; dito.
1851; 8:o.

Elsan Lauren neitan wuokokes wiesom
jasalog jabmen. Hernösand, 1811; 8:o.
(Elsa Larsdotters fromma lif och saliga
död.)

Engelmark, Dan. Tat akt tarbes. Sthlm,
1813; 8:o. (Det ena nödvändiga.)

— Almatjen naturelats wuoke. Dito dito.
(Menniskans naturliga lif.)

Fellman, Jac. Prima dua capita evan-
gelii Matthsei in linguam lapponicam
translata. Åbo, 1825; 8:o.

— Muttom Laulagak etc. Åbo, 1825; 8:o.
(Aftryck af Weldinghs sångbok, se
denne.)

Fjellström, Pehr. 01. Svebilii cateche-
sen tjälgestene katjelvasi ja vastadusi
pakti (Svebilii lilla katekes utan bibel-
språk). Sthlm, 1738; med dito, 1755,
1775, 1779 och 1806; allt 12:o.

— A.8.C.-Bok på lapska. Sthlm, 1744,
1799; 8:o; af Grape och Grönlund, 1804.

Fjellström, Pehr. Åddå testament tåte
ailes tjalogest, same kiälei puoktetum
(nya testamentet). Sthlm, 1755; Hernö-
sand, 1811; 8:o.

— Dr. Mortinus Lutherusen uttjeb kate-
chismus (Lilla katechesen). Stockholm,
1744; 16:o. Upsala, 1761; Hernösand,
1807, 1811; 12:o. Sthlm, 1828; Piteå,
1867.

— Gät-kirje etc. (Kyrko-handbok). Sthlm,
1744; 8:o.

— Psalm-kirje etc. Sthlm, 1744, 1786,
1806; 8:o.

Friis, J. A. Lappiske Sprogpröver. En
samling lappiske Eventyr, Ordsprog
og Gåder; med Ordbog. Christiania,
1856; 8:o.

F. R. S. N:o 1. Jukkaleswuoten pira.
Sthlm, 1841; 8:o. (Om dryckenskapen.)

— N:o 2. Kristelats åppetusah tale ailes
tjalogest. Dito dito. (Kristliga lärdo-
mar ur den heliga skrift. L. L. Lae-
stadius?)

Giet-kirjadtz mi moadde guatte jakirko-
rokkus etc. Åbo, 1825; 8:o. (Liten
handbok för hus- och kyrkoböner.)

Graan, Olof. Lutheri catechesis, nyli-
gen på lapska språket uthsatt och uth-
tålkat, såsom Lappfolket för denna ti-
den naturligen och klarligen talar uti
Piteå och Luleå Lappmarker. Sthlm,
1667; 8:o. (Svenska och Lappska.)

— Korta och enfaldiga spörsmål öfver
Catechismum, lämpade till ungdomens
förkofring i kristendomen, enkannerli-
gen sammanfattade för Piteå och Luleå
Lappmarker, samt med flijth deras egit
språk bijfogat. Sthlm, 1667; 8:o.

Graan, Olof Steph. Enfaldige och kårte
frågorsampt svaraf thesaurocatechetico
sammanhämtadeför Lapparnes ungdom,
uti Lycksele Umeå Lappmark, på lapp-
ska tungomålet förvändt och samman-
fattat. Sthlm, 1668; 8:o.

— Manuale lapponicum minus, übi agenda
ecclesiastica & omnia quaa supra in ma-
nuali Tornsei, etc. in usum Lapponum
Markise Umensis. Sthlm, 1669; 8:o.

*) De flesta äro religiösa, dels läroböcker, dels predikningar, samt bibeln i öfversättning. Utan tvifvel
finnas många flera, fastän de icke varit för mig tillgängliga.
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Grape, Isac. Kristjakkokes åppetus tåb-
damesne ja pargosne, ailekes ja passe-
peivi Evangeliumi melt tjälgestum.
Hernösand, 1855; 4:o.

Hålaitakkatem kuokt farolattai kaskan.
Sthlm, 1813; 8:o. (Samtal .mÄan två
resande.) £^FHögström, Pehr. CatechJHfus, katjal-
vasi ja vastadusi pakti (= katechesen
i frågor och svar). Stockholmesne, 1748,
8:o, -79, 12:o, 1805, 1837, 1851; 12:o.

— Tat rektesja"kkskes christesdom. Stock-
holm, 1748; 4:to. (öfvers. af Gtittner,
rechtgläub. Christenthum.)

Josef. Tat häjos Josef (den fattige Josef).
Hernösand, 1811; 8:o.

Kildahl, Jens. öfvers. af Freylingshau-
sens Salighetsordning. (Citerad.)

Kota Pekkeh lokke naln tan Evangeli-
umelat ja sebren Tjalogist, nan aj Ak-
tatje Råkkålvasah mainati ja manatjiti
låkkåmasan. Hernösand, 1849; 8:o.
(Evangelier och böner.)

Kyrko-käta-kirje, juosne piejetowa,
kokte jubmel teudnestem taro tjåg-
golwasisne. Hernösand, 1812; 8:o. Dito,
1850.

#

(Kyrko-handbok.)
Laestadius, L. L. Nobbe hålaitettem

ristagsaja satte almatja kaskan. Hernö-
sand, 1839; Sthlm, 1847; 8:o. (Samtal
mellan en kristen och en orättfärdig.)

— Prediko nobbe Jåulå peiven naln etc.
Hernösand, 1842; 8:o. (Juldags-pre-
dikan.)

— Tåluts suptsasah, Jubmela pirra ja
almatji pirra, etc. Hernösand, 1844;
8:o. (Gamla berättelser om Gud och
menniskan.)

Lund, Mörten. Dr. Mörten Luther liden
eller mindre katechismus etc. samt Sen-
tentser af Guds ord etc. Kiöbenhavn,
1728; 8:o. Hvarannan sida dansk och
lapsk, på Altenska dialekten.

Psalm-kirje. Same tjåggolwasen ps. k.
Hernösand, 1849; 8:o.

Rachlew, Erasmus. Luthers kateches
på Porsanger dialekt. (Citerad.)

Rhen, G. E. Dokt. Mårt. Lutherusen ut-
jeb katekes akten tjälgestemin Dr. 01.
Svebilius. Same kiälei puoktetum G.
E. R. Hernösand, 1829, 1847. (Luthers
lilla kateches.)

Sandberg, Gerh. Luther utzeb Cate-
chismus Auftanago Lasine etc (Lu-
thers lilla kateches med bihang och
skriftermål, hustafla etc.) Kiöbenhavn.
1776; 8:o. (Citerad.)

Stockfletjl, N. V. Finske Stave- og Lsese-
tabeller. Christiania, 1837.

— Abes ja Låkkan-girje. Christiania,
1837; 8:o.

— Dr. M. Luther Utseb katekismusashj.
Dito.

— Bibelhistoria, mailme sivnedume rejast
Moses jabmem ragjai, bibel jethjas
saniguim muiltaluvvum; ja 22 David
psalmak. Christiania, 1840; 8:o. (Bibel-
historia till Mosis död och 22 Davids-
salmer.)

— Utseb asatuvvum Altar-girjashj. Chri-
stiania, 1840; 8:o. (Altarbok.)

— Rokkus-ja Oappo-girje (Bön- och läro-
bok efter Wexel). Christiania, 1840; 8:o.

— Hserramek ja bassstamek Jesus Kristus
åddha Testament (Nya Testarn.). Chri-
stiania, 1840. — 2:a uppl. 1850.

— Buollevine anekottaivuodha kate-
chismus (omarbet. af K. Andresens "Af-
holds-katechismus"). Chr:a, 1847; 16:o.

— Oadnedubme Dr. Erik Pontoppidan
tshilgitusast. Asstuvvum oappo girje.
(Utdrag af Pontoppidans förklaring).
Christiania, 1849.

— Utsa Bibbalhistoriashi popast W. A.
Wexels samas jorggali. Aftanaga dar-
rogiela tekstain (öfvers. af Wexel med
norsk text). Christiania, 1854.

— Dr. M. Luther loge passionsarnek (Lu-
thers 10 passionspred.). Christiania,
1854.

— Dr. M. Luther kristalas postille. Chri-
stiania, 1857; 8:o.

Tale. En kort, i Lappernes Sprog paa
Kongens Fredrik den Femtes, Semi-
narii Fredericiani Stifters Födselsdag,
af den aeldste Seminarist. Trondhjem,
1755; 8:o (lapskt och danskt). Dito för
1756, 1757 och 1758.

Tjalog. Tat ailes tj. (den Heliga Skrift).
Hernösand, 1811; 4:o. Tre delar. Abme
(gamla) testament i två; åddå (nya)
testament i ett band.

Tornseus, Joh. Manuale lapponicum con-
tinens psalterium Davidis, proverbia
Salomonis etc. etc. lingua lapponica.
Stockholm, 1648; 4:o.

Weldingh, Christ. Muttom Laulagak,
majt Ibmeli gudnen ja Samijdi bayas-
rakadussan lse samas jorlagam-(nogle
Psalmer hvilke Gud til iEre og Lap-
perne til Opbyggelse ere paa lappisk
översatte af C. W.) Kbhvn, 1764; 8:o.

— Udgivne af P. V. Deinboll. Christia-
nia, 1821; 8:o. (Se ock Fellman.)
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Uppgifter om Lapparnes forna vistande i Finland finnas i följande
skrifter, hvilka i öfrigt icke hafva något interesse för detta arbete:

Anonymus. Anmärkningar om Ren-sköt-
seln i Paldamo. Åbo Tidningar 1776.
(Finska förhållanden.)

— Anmärkningar om Utsjoki Socken i
Kemi Lappmark. Åbo Tidningar, 1791.

Aspegren, Gabr. G. Försök till en hi-
storisk, geometrisk ochphysico-oecono-
misk beskrifning öfver Pedersöre sokn
i österboten. Andra eller historiska
delen. Diss. Prses. H. H. Aspegren. Åbo,
1766; 4:to. (Sidd. 43—51 om Bjarmerne
och Lapparnes forna vistelse i orten.)

Castrén, Erik. Historisk och oecono-
misk beskrifning öfver Cajanaborgs län.
Diss. Prses. Pehr Kalm. Åbo, 1754; 4:to.
(Om Lapparne sid. 8, Quenland sidd.
4-7.)

Castrén, Erik. Kortt beskrifning öfver
Pudasjärvi Socken i Österbotten. Åbo
Tidningar, 1776.

Freudenthal, A. O. Om Ålands Ort-
namn. En undersökning af A. O. F.
I "Bidrag till Kännedomen af Finlands
Natur och Folk, utg. af Finska Veten-
skaps-Societeten"; hft. 11, sidd. 23—

57. Helsingfors, 1868; 8:o.

Gadd, Äetr. Adr. Försök till en oeko-
nomisaßheskrifning öfver Satakunda
härads OT^a del. Sthlm, 1751; 8:o.

Ganander, Christfried. Bref om Lapp-
grafvar och kummel i Siikajocki. Åbo
Tidningar, 1783.

Indrenius, And. Anmärkningarom Keuru
Sockens fordna och nu varande till-
stånd. Åbo Tidningar, 1776. (Uppgift
att Lappar funnits der i forntiden.)

— Om några forntida minnesmärken i
Ruovesi Socken iBjörneborgs län. Åbo
Tidningar, 1777.

Lencquist, C. E. Om Lapparnes fordna
hemvister i Finland. Åbo Tidningar,
1778. (Antager att de bebott hela Fin-
land.)

Limnell, Chr. Schediasmatis historici
de Tavastia Cap. prius & posterius.
Diss. Prass. Henr. Hassel. Åbo, 1748;
4:to. (Lappar sid. 11, hvarest namnet
Tavastland härledes dels af lapska or-
det tavas = nord (davve), dels af "ta'
fast", dels af adels-namnet Tawast, dels
af finska tapa (vana), i ablat. tova-
stan, etc.)
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Förteckning och förklaring öfver illustrationerna.

I. Träsnitten äro ritade på trä: n:is I—3, 11, 26, 43, 59, 65, 75—77 och titel-
vignetten af Hofmålaren P. D. "Holm, de öfriga af Hr C. F. Lindberg, dels efter
original-fotogram af husgeråd och utsigter tagna här eller i Lappmarken af L.
von Duben, dels komponerade af Holm (n:s 2, 26, 65 och titelvignetten), dels från
original i Statens hist. museum (figg. 68 och 69); de äro skurna på Illustr. Tid-
nings atelier. Bråken vid figurerna beteckna delar af naturliga storleken.

Fig.
n:o Sid.

1. 30. Mellersta fallet i Stora Lule elf nära Porjus nybygge, Napar kalladt;
omtalas i not sid. 21. Detta fall, jemte de ofvan och nedan detsamma
liggande Porjusfallen, bör ses från elfvens södra strand, dit man begifver
sig i båt från Porjus nybygge; Niommelsaska bör ses från norra stranden.

2. 36. "Njalla" eller visthus på en påle; omtalas föregående sida; är stundom
ännu enklare bygd.

3. 59. På ett underlag af 3-4 hvarf liggande och i hörnen infällda stockar, reser
sig den af furu-klyftor gjorda sommar-kåtan, hvars dörr å kåtans fram-
sida hålles på glänt af en ut tittande Lapp. Till "aule-muora" (sid. 115)
har man tagit ett långt smalt träd, hvars ändar sticka långt utom
kåtan och, stödda af saxformigt ställda björkstammar, tjena till ställ-
ning för sakers upphängning. I bakgrunden mellan träden synes "suog-
ner" (sid. 126) och "luove" (sid. 35).

4. 62. Benhorn med qvar sittande hud; om detta se texten samma sida.
5. 68. Kenskalle med horn, för att visa läget af panntaggarne; se der om sidd.

67—68. Hornen synas på fig. väl runda; skallen icke utförd.
6—7. 72. Kastrep af grantågor; från Arvidsjaur; se text samma sida.
8. 74. Mjölk-stäfva, skopa, "näppe" af björk; från Lule Lappmark.
9. 75. Mjölk-kagge af björk med lång sked af renhorn för utskrapande af i

kaggen qvar fastnande mjölk; Lule Lappmark; se texten.
10. 82. Björnspjut; se texten.
11. 88. Ren-hjord i skog, för mjölkning drifven in i omhägnad. Jfr sid. 40.
12. 90. Skidor och staf; Lule Lappmark. På skidan till höger synes undersidan

med en djup långs-fåra.
13. 91. Vinterstaf för qvinnor: "klakka" (Arvidsjaur).
14. 92. Lapp som bär båt; efter Linné.
15. 97. Matsäck, "parka-vuossa" af fin gulgrå sämsk (Arvidsjaur).
16. 98. Packlåda af trä, "kisa"; för klöfjning å ren (Jokkmokk\
17. 99. Sadel, "svaka", hörande till sådan klöfjning (Jokkmokk).
18. 101. Lokor.
19. — Bjäller-rem.
20. 102. Tömmar.
21. — Körkäpp.
22. 103. D:o.
23. — "Kerres" (vanlig lass-släde).
24. 104. Locksläde.
25. — "Pulka" (res-släde).

(Figg. 18—25 efter original från Lule Lappmark.)
26. 113. "Raido": höst-flyttning i Källo-jokk-dalen; toppen af Sulitälma till höger

på en mils afstånd.
27. 115. Kåtans trä-stomme; se texten.
28. 117. Kåta-dörr; Lule Lappmark.
29. 130. Prof på utskärningar i horn, gjorda af Amma Pirkit af Sirkas stam i

Lule Lappmark.
30. 130. Vanlig tälj-knif med slida af trä; Lule Lappmark.
31. 132. Tenntråd, grof, i rulle; från dito.
32. 132. Penning-pungar, broderade; se underskriften.
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Fig.
n:o. Sid.
33 \
„/> 135. "Härna" och "belling" af rentjur; från höstslagt 1868, Quikkjokk.
35. 136. Ren-blod eller blodmage, hängande i vidja; från Seite-tjålme i Arjepluog.
36. 139. Mat-skål af björk; Lule Lappmark.
37. — Utsirade skedar af renhorn; den med häng-björken prydda är från Ar-

vidsjaur, öfrige från Jokkmokk. I skeden nederst till venster synes en
svart skugga: hornets inre svampiga substans.

gg'| 142. Ostformar.
40. 146. Saltflaska af färgade grantågor.
41. — Dryckesskopa af trä.
42. 147. Kaffedosa. — Originalerne till figg. 38—42 från Lule Lappmark.
43. 149. Fjäll-lapps sommarkåta (se underskriften).
44. 151. Vinter-skor (qvinno-); Lule Lappmark.
45. — Sko-hö i "pilka"; d:o.
46. 152. — i "vier"; Arvidsjaur.
47. 153. Vattentäta sommarskor, "tjatjekah"; Lule Lappmark.
48. 156. Tenn-broderad krage; Lule Lappmark.
49. 158. Bält-trissa och spännen af horn; Lule Lappmark. Obs. menniskofiguren

utskuren i spännet till venster.
50. — Skinnpungar, (Arvidsjaur).
51. 159. "Taskon" från Sorsele.
52. — Qvinno-bälte med sysaker; Lule Lappmark.
53. 160. Silfverkrage, och
54. — Silfverbälte; båda från Lule Lappmark.
55. 161. Dubbel mössa från Sorsele.
56. 162. Vinter-vantar; Lule Lappmark.
57. 165. Karin Merak från Lule Luospi, klädd i "njalmefatte" (jfr sid. 161).
58. 168. öronslef af renhorn; Arvidsjaur.
59. 178. Fiskare-lapps bostad (se underskriften).
60. 187. Tobaks-pipa med fodral; och
61. — Tobaks-dosa; båda från Lule Lappmark.
62. 188. Tobakspung af säl-skinn; norsk.
63. 197. Förgyld silfverring; Jokkmokk. GrÖras af guldsmeder i kust-städerne.
64. 202. Inrättning hvar i barn bäras: "kätkem"; Lule Lappmark.
65. 213. Kaffedrickning i kåta. I midten hänger grytan högt öfver elden; till

venster synes ett skrin, beslaget med jernband, sådant Lapparne allmänt
bruka att föra sina små-saker.

66. 236. "Seite" af glimmerskiffer från en gammal renvall vid Saskam-jaure, 3/i
mil från Jokkmokk; har troligen tillhört någon Skogslapp; icke dyrkad
i manna minne.

67. — "Seite" af glimmer-skiffer; har stått på en klippa i Kaskers fors (mellan
Storavan och Udjaur) i Arjepluog; dyrkad in till senaste tid; anses af
traktens folk, äfven svenskar, hafva haft stort inflytande på nybyggets
vid Kasker årsväxt m. m.

68. 237. "Seite" af skiffer; i Statens hist. museum; af okändt ursprung.
69. 238. Hufvudet af n:o 68, sedt ofvan ifrån.
70. 246. "Seite" från en holme i Norrui-jaure (se underskriften). Sjön ligger midt

i Jokkmokk-byns och en del af Tuorpen-byns flyttningsväg; på holmen
finnes ingen annan sten.

71. 268. Fyra hammare för troll-trumning. Från statens historiska museum.
Af renhorn; den mellersta ofvan och den nedersta på skaften klädda
med skinn och tennbroderade; alla mer eller mindre prydda med skär-
ningar; prydnader af skinn-remmar i hålen i skaft-ändarna.

72. 288. Offer-lafve åt Thor; efter Rehn (se texten).
73. 317. Bomärken.
74. 347. Prof på lapsk teckningskonst: vargjagt (se texten).
75. 402. Strandparti vid Niommel-saska. Elfven, inträngd mellan svarta skiffer-

klippor, brusar fram åt venster.
76. 455. Njammats-berget vid Rapa-äno (se texten).
77. 495. Njunjes nybygge (se texten).
78. Titel-vignetten: hvilande Lappar på ett låg-fjäll.
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11. Plancher. N:o I—61 —6 efter original-fotogram från Lappar af L. v. Duben och
(figg. 13 och 14) af St. Stenberg. Lithografierade af Hrr Schlachter & SeedorfE.

N:o 1. Fjäll-Lapp från Lule Lappmark; mössan från Gellivare.
N:o 2. Tuorpen-Lapska från dito; mössa och staf (klahka) från Sorsele; ett barn i

kätkem på ryggen.
N:o 3, fig. 1. Pava Lars Nilsson Tuorda, af Tuorpen by, Lule Lappmark, 24 år;

skjortan icke lapsk.
» 2. Per Olof Amundsson Länta, af Sirkas by, Lule Lappmark, 27 år;

västen icke lapsk.
» 3. Enkan Ristin Menlös, född Panzi, af Tuorpen by, Lule Lappmark, 44 år.
» 4. Ogifta Inga Kajsa Granström, Tuorpen by, 22 år.

N:o 4, » 5. Johan Anders Svensk, Jokkmokk by, Lule Lappmark, 25 år.
» 6. Stina Larsdotter Rim, dito, hustru till föregående, 30 år, halsduken

icke lapsk.
» 7. Per Pålsson Sjolosjo, Sjokksjokk by, Lule Lappmark, 60 år.
» 8. Inga Matsdotter, dito, hustru till föregående, 70 år.

N:o 5, » 9. Sorsele-Lappar. Qvinliga sido-figurerne visa formen af högtidsmössan
med "rafte" (se sid. 161). De å dessa samt å fig.

» 10. Arvidsjaurs-Lappar; förekommande näs- och halsdukar äro icke ge-
nuint lapska. •

' » 12 I S Persson Tappa, 23 år, Arjepluogs-Lapp, i face och i profil.

,
/> Maria Magd. Matsdotter, 31 år, från Åsele Lappmark, i dito dito.

N:o 7 och 8 ritade på sten af C. F. Lindberg.
Figg. 15 och 16, spå-trumma, sedd ofvan och under ifrån. Den största i sta-

tens historiska museum, öfver 2 fot 8 tum lång, 17 tum bred; gjord af en enkel
afjemnad furu-klyfta, böjd i oval. Skinnet räcker öfver hela den nära 4 tum höga
sidan och är fästadt i underkanten med trä- och ben-naglar. Långs kanten äro
fastade lösa trästycken till ett slags partiel botten.

Figg. 17 och 18, öfre och undre ytan af en spåtrumma. Längd 13,7 tum, största
bredd 9,5; gjord af helt träd, urhålkadt ofvan ifrån, med handtag och andra pryd-
nader i botten.

Fig. 19 simplaste slaget trumma, sned och ful, gjord af en böjd furuklyfta, lik
en vanlig spånask; huru dessa fogas ses å fig. 20, som tillika visar huru trummorna
rätt ofta äro behängda med tennklädda skinnremmar, hammare, messingsbitar, m. m.

Med afseende på de å trumskinnets öfre yta med tuggad albark målade figg.
må anföras följande: fig. 19 (som på taflan är vänd upp och ned!) företer mest
typiska figg. I midten afbildas solen (fyrkantig) med sina tömmar; midt ofvan re-
narne på fjällen, midt under i "kerdan" (hägnaden). Till venster om nedre, mot
rengården pekande töm, synes trollfogeln; till venster om honom i kanten en njalla
med stuga; till höger om tömmen trollreuen; under denne något åt höger "ganet"
(korsade käppar med ringar), under detta i kanten mot rengården de tre "åkkorna".
Solen (fast utan tömmar och rund) samt rengården (fast i annan form) synas ock
på fig. 17, å hvilken möjligen ock de tre "åkkorna" finnas. På fig. 15 i öfre spetsen och
på fig. 17 å öfre. strecket stå tre gudar, hvilke vanligen tolkas som "radier", men
någon gång som åskans, vindens och jagtens gudar; på n:o 19 finnas två gudar (kors
mellan qvistar i venstra öfre hörnet, fig. alltid upp- och nedvänd!). Figurerne i
öfrigt äro icke förklarliga; de äro aldeles konventionela. För den som önskar se
ännu flera variationer är tillfälle der till hos Friis, Mythol., tafl. I—ll1— 11 sidd. 30—47.

111. Kartan är utförd af Hrr Schlachter & Seedorff på grund af Hahrs och Petter-
sons öfver Norrland, Alfthans af 1862 öfver Finland, Waligorskis och Werge-
lands öfver Norge och Friis' öfver Kola.



SAK-REGISTER

(Till guda-läran hörande och lapska ord kursiverade).

sid.
Acclimatisering af renen 70, not.
Adam bremaren om Skrittfinnarne 353

'x Adde-nabma-kastates = annat-namn-vätning 2&3
Administration 432 -3
Aflelsen, en akt af åkkorna 223—22(»
Aftagande, Lappars och renars förmo-

dade, se Minskning och Ökning.
Afton- och morgon-rodnad: vid Vittangi,

23; helig, 219, 243
Af-vänjning: kalfvarnes, 74; barnens 204
Aija och Aijeke =• farfader, morfader, ett

Thors tillnamn 229, 230, 280
Ailekes eller ailekes olmak (af ailekes, helig

och olmai, pl. olmak, man, män) 216, 219
Akja, forn-sv. för släde 102
Åkkorna (af åtta, hustru-qvinna), 222— 226;

286
Al, -albark, alträd; brukas till färgning,

133; heligt 244; gaf den röda färgen
för ritningarne på trumman, 267; bru-
kades vid björn-slagt, 281 följ.

Alfred, kung af England, om Skridfin-
nar, Qväner, Odmord 352, 362

Amasonerna, 351, 353; det samma som
Qväner, 356

Amuletter, förmodade, funna i grafvar. 251
--Andarnes beskaffenhet efter döden 247, 328

Angelica archangelica: i mjölk 140; an-
nan användning, 144—5; gåta, 346

Ansigte och ansigts-uttryck, 170,fö1j., 175,497
*-* Antal Lappar: statistisk öfversigt af dess

vexlingar, 440—455; i Sverige 448—449;
i Norge, 450; Finland och Ryssland,
451; antagliga summan nu, 455

Antal renar: behöfligt för ett hushåll,
77, 78; hos fattigare och rikare Lap-
par, 78; i hela Lappland, 452—455, 478

Antal barn i familjerna 178
Apparts, se Eppar.
Arbeten inom hus 129
Arf: kulturord, 312; qvinnans, 312 noten,

och 332
Arjepluogs socken och Lappar 440
Arpa, visare för troll-trumman 267
Arvidsjaurs socken och Lappar 440
Askevits, Atjevits, Atsits, den svenske

askfis 333

sid.
Attje, Atja och Atjekuts, fader, 217; Thors

tillnamn, 230
Attjis-ene, måndottren 330 följ.

Bak-dörren till kåtan 278, 284, 328
Bakning 143, 308

•_Band, 131; i skorna, 153; lapska ord, 305
Barbmo, Barbmo-akka, gudinnan öfver

flyttfoglarna 244
Bark af tall lagades och förtärdes som

delikatess (sauto-petsi) 145; af björk, al
och vide till garfning 132; af sälg
lägges i skorna, 152; se ock Färgning
samt Al.

Barmkläde 157; bild, se plancherne; jfr
med amuletter funna i grafvar, 251

Barn: antal i familjen, 178; utom äkten-
skapet, 182; behandling vid och efter
födelsen, 201; i "komsen", 202, 203; dia
länge, 204; klädsel, tandgåfvor 204;
namn, 205, 263; lekar, 205; sjelfsvåld
och hårdhet mot föräldrar, 206; mör-
dade späda barn spöka 246; offrades
fordom åt gudarna 262; forna dop, 263

Bassen (ett namn på Radien), 217; se
ock Passé.

Beck-plåster 174
Bedrägeri, se Behandling:

-- Begrafning, 207; forna: 247 följ., 335;
af offer-djuren, 258, 259, 283; afsides
i dy och kärr, 250, 329

Behandling, Lapparnes: af Birkarlarne,
420 följ.; af fogdar och bönder, 415,
434 följ.; vid bergverken, 460

Beive solen, se Peive.
"Belling" 135
"Belling-skor" 151
Berg, se Fjäll.
Berg-verk 459 följ.
Betryck, se Behandling.
Bevakning af renarne, 54, 133; början,

enligt sagan, 331 — 334, passim.
Bi och biskötsel okände af Lapparne... 400
Bild, bilder af gudar; se Seite.
Bildningsgrad 210

—Birkarlar (från sid. 412, passim), 417—423
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sid.
Biägga-galles och 8.-olmai, vindguden,

245; (af biågga'.eller piägga, vind, och *

galles, åldrig man, eller olmai man).
Bjarma-land, (400); och färder dit: Ot-

tars, 352, 403
Björk-regionen 12, 458
Björk-svamp brukas till moxa 174
Björn, 26, 79; heligt djur, 278; lapska

namn, 280
Björn-jagt i forntiden 280, följ.
Björnmossa 119
Björn-slagten förr en religiös handling 282 följ.
Björn-visan 282
"Blanka" = silfverspecier 183
Blod (renens), behandling vid slagt,
. 134—136, jfr Al, Menses, Offer.
Blod-mage 135
"Blutun" = blötnande snö, vår och höst 18
Bodar, 34, 35, 126; vid kyrkan, 211
Bok-trädet okändt af Lapparne 400
Bomärke 204, 317, 348
Boskap hålles af Fiskare- och Elf-lappar,

33, 48, 51; trifves samman med renar 481
Boskaps skötsel ursprungligen okänd för

Lappen; kulturord der för 308; drefs
af trollfolket, 383; Lapplands lämp-
lighet der för, 488

Bostad, se Gamme, Kåta.
Broderier, 132, 157-9; figg. sidd. 101,

132, 156, 158, 162, 188
Broms (renens), 49, 84; säges drifva re-

nen till hafvet 49 och fjället 84
Brud, brud-klädsel och brudens uppträ-

dande vid vigsel, 199, 345; brudköp,
194 följ.,, och tillägget, 497.

Bruk och bruks-rörelse, 459 följ.
"Brunn-ren" = ren-tjur 36, m. fl.
Brunst, renarnes 41, 64, 76
Bråck 173
Bränning, ett medel mot värk, 174; af

skogarna i Lappland, 470
Bränvinet och dess missbruk, 36, 43,

147, 185, 196, 432; 473 följ.
Bröd 143; 308
Bröllopp, 199; jfr Giftermål, Vigsel.
Bröstlapp, se Barmkläde.
'By (Lappby), hvad? 437; hvilka? namn,

vandringar, m. ni., 437 och följande.
Byxor 155 följ.
Båge, se Vapen.
Båtar: beskaffenhet, 92, rodd, "märk-

ning", stakning uppför fors, 93; "släpp-
ning" och rodd ned för fors, 94—7;
ursprungligen hemtade från nordbo-
arne, 387, not.; bild (efter Linné), 92

Bädd 119, 125, 176
Bäfvern fanns fordom i Lappland, 26;

hans skinn gafs i skatt, 407
Bälten 158 följ.
Bär förtäras ymnigt af Lapparne 44, 140, 145
Bär-sadel för renen 99
Böndagarne i Lappland 211

sid.
Bördor: huru Lappen bär sådana, 97;

renen dito, 98

Dagningen, helig 243
Dalgångar i Lappmarkerna 8, 9
Damen, eller Tamån, Damen-gare: kärl

hvar uti offer-bitarne nedgräfdes i jor-
den 257, 258

Dans 182, 309
Diandet: barnens, 203; kalfvarnes, 74
Dielles, titte, nåidens trolldjur 273
Diermes, Tiermes, 229, 230
Digerdöden Qcokketahk, kräksjukan), tra-

dition der om hos Lapparne 365
Dirre, dirrev, tirrev, tyre: verktyg i all-

mänhet, men särdeles nåidens 272
Djur: till finnandes i Lapplanden, 26;

föremål för dyrkan, 285; lapska namn 295
- Dopet, 205; i forntiden, 2(_3— 266^
Dragrem för släde .T. '

101
Drama hos Lapparne 339
Dressur, renens 100
Dryckenskap, se Bränvin, och
Drycker, 146; kultur-ord 307; jfr ock

Bränvin, Kaffe samt Rusdrycker.
Drägt, se Kläde-drägt.
Duura, sång-stämman vid troll-trum-

ning (?) 269
Dvärgar (sagornas): icke Lappar 378—386;499
Dyrbarheter samlas; gräfvas ned i jorden 183
Dyr-skinn, fordom värde-mätare, 311; ett

sådant var ock hvalens (vall-rossens?)
hud, 324; lemnades i skatt, 352, 405, 423

Dysterhet 172, 210, 432
Döde, 241, 247; jfr Andar, Begrafning.
Dörren, se Kåta; fig. sid. 117; se ock

Bakdörr.
Dörr-käringen, (TTks-akka) 224, 225

Ed, edgång, 278; vid giftermål... 325, 330
Ekorre-skinn värde-mätare i forntiden,

311; gåfvos i skatt, 423 och fl.
Ek-trädet okändt af Lapparne 400
Eld anlagd i skogarna af nybyggarne.. 470
Elden länge känd af Lappen; namn der

för 295
Eldstad i kåtan, 118; märken efter så-

dana: förmodade i Finland, 369; verk-
liga på öde fjäll, 401

Elf-lappar, norske 47
Elfvar i Lappmarken, 7, 8, 457; färdpå

sådana. 93—7; jfr Floder.
Elgen: förekomst i Lappland 27
Eli-ntitah, skydds-jungfru, 245; (neita,

neida, nitida, pl. -dah, -tah, flicka,
dotter).

-Enontekis socken och Lappar 437
Epidemier, se Pest, Sjukdom; onda an-

dar 243
Epigram 346
Eppar, eppari, appares (ande af barn,

hvilket modren dödat) 246
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sid.
Exstas vid bruket af troll-trumman 269, 274

följ.

Fadder-gåfvor 204
Fanos,fadnos, fudnos och F. olmai, 245, 253,

(af fanos etc, ond och olmai man).
Farsot, se Pest, Sjukdom.
Fattig-Lappar 35
Fé, fé-sagor, lapska 341
Feghet, 191; lapska ord der för, 313.
Fetma, Lappens, 168; fett i mat, 124, 137
Ficka, på kläder, brukas ej 155

Se Barm-kläde.
Fiende, lapska ord der för 357
Fiendskap sällsynt mellan Lappar 193
Fin, Finne = Lapp, 1; betydelsen af or-

det "Finne", 358; hvad Tacitus menat
med"Fenni", 354—357,498;namnenpå
olika finska stammar, 357; Lapparnes
forna utbredning i Finland, 360—362

Fin, Finne, (stafvelserna) i ort-namn 391, följ.
Finn - färd: skatt - hemtnings-resor till

Lappmarken i fordom tirna.. 405 och följ.
Finnmarken, färder dit: Ottars, 352, 403;

för skatt-hemtning, 405 följ.; folkrö-
relser' derstädes, 408, 410, 414; tvist
mellan Sverige-Danmark der om, 413
följ.; mellan Norge och Ryssland, 416

"Finska Lappar, 51—54; kåtor 126—128;
undervisning och kristendom, 430; be-
handling, 434 följ. passim; antal och
minskning, 451

Fiskar, matnyttiga, 28; torkning, 129;
lagning, 143; sko-smörja af fettet, 155

Fiskare-lappar: svenske, 31 — 35; norske
47; finske, 51—2; ryske, 55—6; kåtor,
126; arbeten, 129; viste, fig. sid. 178

Fiske, dertill hörande ord äro lapska.__ 296
Fiskerier vid nordhafvet, 5 —6, 414; deras

produkter föras vintertiden af Lappar
till Sverige, 494

Fjäll: sträckningar i Lappland, 3, 457—
458; regioner, 13; heliga, 233

Fjäll-landet 458
-Fjäll-lappar: svenske, 35—38; jemförde

med Skogs-lapparne, 41—45; norske,
46, 48, 49—51; finske, 51—54; syssel-
sättningar 129 följ.; sommar-kåta fig.
sid. 149; fördelning, förekomst och
vandringar i svenska Lappland, 438—445
passim.

Fjäll-lemmeln, se Lemmeln.
"Flen" = isklädd mark 68, 447, 467
Flinta: vigsel under eldslagning med stål

och flinta, 198, not., 497; sällsynt i lap-
ska grafvar, 251; saknar lapskt namn 295

Flintredskapens förekomst i norra lan-
det 251, 389, 398, 498

Floder i Lappland, 7, 8; färd på sådana,
93—7; stignings-förhållanden, 457

—-Flyttningar: vår och höst, 35—38, 41,
44—46, 52, 54, 113; öfversigt för alla
svenska Lappar, 438 — 445, passim; till

sid.
Norge dito, 477; stridigheter i Tromsö
amt, 478 följ.

Flyttningsvägar, 37; 438—445, passim.
Flätnings-arbeten, se Korg-arbeten.
Fogdar, Lapparnes, 432 följ.; deras fram-

fart, 421, 434—5
"Fogden, som gjorde sig till Stalo", saga

från Varanger 342—344
Fornlemningar, ansedda såsom härröran-

de från Lappar, 368—371; verkliga
bland fjällen, 401

Forn-nordiska ord i lapskan 315
Forn-nordiska sagornas uppgifter om

Lapparne, 363, 364; om Dvärgarne,
378, följ.; om lapp-skatten, 406, följ.

Fors-färder 93—97
Fortplantning 177
Fotens utveckling hos Lappen 168
Fred älskas högligen af Lappen 209
Friare, friare-gåfvor, frieri 195, följ.
Frugtsamhet 177
Frusen mjölk, dess behandling 142
Fruset kött, dito 122—124
Fräken fortares gerna af renarna... 65, 466

skadar deras munnar 65
Främmande ord i lapskan 315
Fulhet 175
Fångning, renens: se Ren och Vild-ren.
Fur, furu, se Skog.
Fylgia 265
Färd, färder: se Flyttningar, Forsfärder,

Vinter-resor, Åkning, o. s. v.
Färgning, 133; kultur-ord, 307
Föda, födo-ämnen, Lappens: se Mat; re-

nens, 65, 68
Fölinge Lappmark 443
Förare vid ren-skjuts 105
Förbrytare, fördes en tid upp till Finn-

marken att kolonisera detta 411
"Förfallet" 18
Förfäderne (de döde) ansågos med reli-

giös vördnad, se Begrafning, Odödlighet.
Förlofning, se Frieri.
Förskräckelse, 191, 192, 411
Förvaltning, Lapplands, 432, 433

Galle, björnens, ett medel mot ögon-
sjukdom 283

"Gamme" = norska Haf-Lapparnes jord-
kåtor, 47, 128; ordets härledning 302, 315

Gan, och gan-flugor 267, 272, och not.
Garfning, 132; kulturord 304
Gellivare socken och Lappar 439
Gengångare: späda barn, mördade af

mödrarna ... 246
Get (getter), hållas af fiskare-lappar, 33,

51; trifvas väl samman med renar, 481
Gieddagäts-galgjo, 224, (af giedda-gätse,

utkanten af odlad mark, och galgjo,
käring).

Gifmildhet 179
—Giftermål, 194; mellan Lapp och andra

34, 200; tidiga, bestämmas ofta af
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sid.
föräldrarna, 194; messaliancer, 195,
444; ursprungligen brud-rof, 200, 310;
forna ceremonier 198, (not), 324

Glupskhet 148
Glädje, glädtighet 180, 181, 209
Glöd-kakor 144
Godmodighet 191, 193, 208
Golf i kåtan lägges med ris = tuorg 118
Gotiska ord i lapskan 315
Grafvar vid Mortensnäs i Finnmarken.. 250

se ock Lappgrafvar, Begrafning.
Gran-Lappar 39
Gran-regionen, 11; se ock Skog.
Grannlåt, se olikaslag: Broderier, Bälten,

Kragar, Ringar. Köpas mycket, 183
Grodor och paddor, Attjisenes förtrol-

lade hjord 333
Gråt på förfädrens grafvar är helig, 249, 323
Grå-verk, se Ekorre-skinn.
Gränse-spärrningen år 1852,sidd. 46, 416,454
Gräns-traktaten af år 1751, sidd. 416, 477
Gröt, åts såsom offer åt Sarakka 224
Gudar, forna, 216; se i öfrigt Religion.
Gudsfruktan, nu varande 210.
Guld i Lappland, 29; tillägg, 496
Guli-ibmel, fisk-gud, 245, (a,iguli, quele:

fisk och ibmel gud).
Gutta-vuorok, den som kan antaga sex

skepnader (en nåids tillnamn), 273, 498
Gyldene tiden 330
Gåbdas, se Kåbda.
Gång, Lapparnes 89, 169
Gång-grifter, härledda från Lapparne, 368,

371, 388, 389
Gåtor 346
Gärde, gärdsel, se Hägnad.
Gästfrihet 179, 189
Gömmandet af silfver och dyrbarheter i

jorden 183

Haf-Lappar, norske 47, 128 —9
Hahe 238
Hakan, spetsig, utdragen 171
Hali-neitah, skydds-jungfrur, 245 (neitah,

flickor).
Halsduk 158, 163
Hals-kotan, renens första, brukas till

nät-sänke .'_ 137
Haltia 241—243, 246
Hammare, hvar med trolltrumman slogs 268
Hampa, ord der för 304
Handel, sätt der för 184 följ.
Handtverk, se Slöjd.
Handskar, se Vantar.
Harar, fordom icke förtärda af Lapparne,

27; lycko-djur, dito.
Har-språnget, vattenfall, 21; bild från

dess omgifning, 402
Hasseln, okänd af Lapparne 400
Hastighet vid åkning efter ren 110
Helger firade af Lapparne: moderna, 211;

gamla, se Höst-offer, Jul.

sid.
Helsa, 173; helsosamt klimat 25, 173
Helsingland 353, 363, 366, 390
Helsnings-sätt 180, 209
Hemgift, se Brud, Brudköp.
Herjedalen, 363, 365; dess Lappmark, 444
"Herk", ren-oxe, 71, 98, 297, m. fl.

— Historia, Lapparnes: äldre, icke skriftligt *
upptecknade, 367— 402; första anteck-
nade till 1200-talet, 348—366, samt
403—409; till 1800-talet, 409—416;
inre, 417—437, samt hela kap. 15.

Historiska sagor, föga historiska... 340, 341
Hjernan, (renens), åts icke fordom 136
Hjertat (renens) genom stinges vid slagt,

134; offrades, 258
Hjord af renar, se Renen.
Hjortron, 44, 140, 145
Honing kallas "humle-smör", 301; för

Lappen en utländsk produkt, 400 •
Horagalles (af Thor och galles gammal

man, vördnadsvärd), Horangalles, Ho-
ranorias, Horesgudsk, 216, 227, 230—231

Horn, renens, 61—4; form, 61; utväxt,
62—3; duga icke till snö-skofling,
67—8; offrades, se Offer; tuggas af
renen, 259

Horn-arbeten, 130; se i öfrigt Slöjd och
Sniderier, synnerligen för figurer.

Hud, renens; flåendet och behandling,
134; skadas af broms, 37, 84; hår-
beklädnad, 61; beredning, garfning,
132, 304; värde-mätare i forntiden,
311; gafs i skatt, 352, 404

Hufvud-skålens form 172
Hull, Lappens 168
Humor 181
Hunden: hans vigt, antal, olika slag,

värde, m. m., 83—84; får ej komma
i "påssjo", 138; lades hos sin egare i
grafven, 250; första användande enligt
sagan, 334; ohelgade offren, 256; men
offrades, 257; lapska namn, 301

Ilurrikainen 237
Hus-djur: se Boskap; kultur-ord, 308
Husgeråd, i allmänhet, 119; se i öfrigt

namnen på särskilda sådana; lapska
namn, 302

"Hyan": ett slags mygg '_ 85
Hy, Lapparnes 167
Hår, beskaffenhet, färg m. m 167 följ.
Hårdhet mot föräldrar och tjenare 206
Hägnader: att fånga vildren, 27, 53, 370;

för mjölkning af tam ren, 74, fig. 88;
kring höhässjor och stackar, 466 följ.

Hällristningar från Sajanska bergen 100
Händighet, se Slöjd, m. fl. hit hörande

ord; samt 381 och 487,
"Härna" 135
"Härn"-skor 151
Hässjor, (nybyggarnes hö-), skadas af

renarna 466 följ.
Hö lägges i skorna i stället för strumpor,

151; beredning, insamling och anbrin-
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sid.
gande, 152; nybyggarnes ohägnade hö
angripes af renarna, 466

Höflighet 208
Höft-senan (nerven), smärtor der i 333
Hög-ljudde 180
Höst-flyttningar, se Flyttning.
Höst-offer och höst-slagt 136, 261
Höst-visten, 35, 36, 189; 438, not., samt 438

—444 passim.
Ibmel, jubmel, jumala, jo-mala (gud), 227 —-228
Ilmar, Ilmarinen, 229; 325 och not. 2; 327
Instrument, musikaliska, okända af Lap-

parne 319
Invandring, invandringsväg, Lapparnes

till Skandinavien: enligt sagan, 372;
öfver Östersjön, 386; sannolika van-
dringsväg till norden, 388—400, 499;
se ock Utbredning.

Itarma 253

Jabmek och Jabme-aimo, dödingar (af /«_.-
met, dö), 217, 240, 253 följ.; resa till
Jabme-(saivo-?)-aimo, 274— 276

Jagt, 26, 33, 38, 40; på järf, 79; på
björn, 79, 280; på varg, 81—82: lap-
ska ord för jagt, 296

Jagt-redskap, 296; nedlades i grafven, 218,
250, 251

Jami-kiatser ( = jabmekats, döding?) 259
Jemel, Jen 227
Jern: malmlager, 29; jernetsbruk af gam-

malt okändt för Lappen, 306; han göt
sina äldsta jernpilar, 296

Jern-rustning omtalas i sagorna, se Pi-
schan-Paschans son 327—329

Jernverk, se Bergverk.
"Jobmo", "jnbmo", "juomo" = ren-mjölk

beredd med syra m. m 140
"Joikning" (juoikem, af juoikat sjunga,

jodla) 3, 44, 182, 319
Jokkmokks socken och Lappar 439
Jomala, se Ibmel.
Jordbruk, ursprungligen okändt af Lap-

pen, kultur-ord, 308, idkades af Stalo,
337; olämpligt för Lappland, 488; se
ock Nybyggen.

Jordbrukare, de första i Lippland, här-
stamma från Lappar... 447, 463—4, 493

Jornandes om folken på ön Scanzia 350
Joulo-gadze (jul-andar) och Joulo-herra. 221
Jubmel, se Ibmel.
Jukkasjärvi socken"-och Lappar 438
Juksakka eller Uksakka: 216, 223, edjuks,

uks dörr och akka qvinna).
Jul, jultiden, helig, 220; juloffer, 220—221
Juma, Jumala, Jummel, se Ibmel.
Jämtland, 363, 365; dess Lappmark, 442
Järf, renens fiende 79
Jättar, se Solsonens frierier och Stalo;

i nordiska sagor, 376, 377

Kaffe, dess tilltagande bruk, 147, 173;
fig. öfver kaffe-drickning i en kåta, 213

sid.
Kalf (ren-), se Renen; dess lapska namn, 296
Kalfning, se Renen, Vår-visten och sid. 79.
Kalhet å hufvudet 167
"Kalla-sönerne", se Peive och "Solsonens

frierier".
Kamning af håret 42
Kana-neidapor, 217; ( = Ruona-neita, grö-

na flickan).
"Kapte", "kapto" = rock, kolt, 156 följ.;

fig. planche I och 11.
Kapuschong, 161; fig. 165.
Karaktär: allmän, 179—213,passim; sär-

skilt 193, 208—210; 214.
Karf-stock 77, 186, 310
"Karka" = katket — binda, snöra hårdt fast

med "kark" 89, 99
Kastrep, renens fångning der med

... 72—3
Katten saknar lapskt namn 301
Kaunes, kaunus, (verktyg) trolltrumman 266
"Keriss" eller "kerres" = släde 103
Keure, trolltrumma 266
Kjortlar brukas sällan af qvinnoma i

svenska Lappmarkerna, 156; i finska
oftare, 163.

Kiälde-muora (skydd-träd), 258;a,fkieldet,
förbjuda, värna om, och muora, träd.

Kiöse olmai = Tjatse olmai, vattu-man 245
Klimat och årstider, 14— 17; rikedom på

ord i lapska språket, som beteckna
kallt klimat, 400.

Klimatet helsosamt 25
Kläde-drägt, 151— 161; i Finnmarken,

162; Kemi, 163; barnens, 204; figg. se
hvarje plagg och plancherna.

Klöfjande, af bördor, på ren 98
Knifven det hufvudsakligaste verktyget

för sniderier (130) och annan slöjd;
dess lapska namn, 303.

"Knorten" eller "knotten", ett slags mygg 85
Knutar, se Troll-knutar.
Ko, kor: hållas af Fiskare-och Nybyggare-

Lappar, 33, 48, 51; offras, 260; hos
troll-folket, 384; trifvas samman med
renar, 481.

Kok-kött 45, 185
Kokning, långsam, omsorgsfull 130, 137, 138
"Kokse" = skopa, slef = "kosa", 146, 186;

ordets härledning, 303 not **, 315.
Kola (ryska Lappland), 4, 54, 414, 417;

samt tillägg, 496.
Kolten, 156—8; i Kemi, 163.
"Komager", norsk förvridning af kab-

makah = skov 150
"Komse", ett slags vagga 113, 202
Konst(-er), skön, okänd för Lapparne __ 310
"Kont" eller "konte"=spån- och näfver-

låda, hvar uti saker bäras på ryggen 97
Korg-arbeten, 131; figg. 38, 4*o och 42,

142, 146, 147.
Kort-spel, 181; kultur-ord 309
Krage, se Rock; broderad, fig. sid. 156;

silfver-krage, 159; ytter- eller öfver-
krage (kapuschong), 161; bild, 165
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sid.
Kristendom, införande och undervisning

deri bland Lapparne, se Undervisning.
Kronoparker 489
Kroppsbeskaffenhet, 166—168;växt och

gestalt, 166; hud och hår, 167; späda,
muskel-starka vådor, 168; fötter, lätt
gång, 169; ansigte och ansigts-uttryck,
171, 497; röst, kranie-form, helsa,

hög ålder, 172; läkemedel, 174; åldras
tidigt, orenlighet, 175; ohyra, 176;
lukt, frugtsamhet, 177; kultur-ord... 309

Kudortscha 232
Kultur: närvarande, 41, 58, 210; vid

första möte med nordiska folk, 316—317
Kultur-ord i lapska språket, 292—315;

slutsatser, 316—317; kultur-ord för na-
turföremål, 294, 295; jagt, fiske, vapen,
renen, 296; tam, mjölk, ost, smör, 298;
hund, katt, bostad, 301; husgeråd, 302;
verktyg, 303; slöjder, 304; spanad, väf-
nad, tyg, skrädderi och skomakeri,
305; snickring, smide, metaller, 306;
färgning, målning, skogsafverkning,
mat och dryck, 307; boskapsskötsel
och åkerbruk, 308; kroppsbeskaffenhet,
lekar och spel, 309; slägtskap (309)
och tjenste-förhållanden, vetenskap och
konst, räknetal, 310; mynt, vigt och
mått, 311; tid, lagbundet samhälle,
312;sede-begrepp och själs-egenskaper,
313; främmande kultur-ords ursprung
och ålder, 314

Kungs-lappar 419, 420
"Kurbme", "kuorbme", "kuorsma" = brom-

sen i renens hud, så väl kulan (knö-
len), eom den der i inne slutna larven,
84; ordets härledning, 298, not.

Kut-rygg hos Lappen 167
Kust-landet 457

-Kyrka(-or)^ i Lappmarkerna: namn och
anläggnings-år, 437—445, passim; 484

Kyrkobodar, kyrkogång och kyrko-
plats '211—212

Kyskhet 182, 201
Kåbda, käbdes, gåbdas, trolltrumma (af

kåw, bild) 266—269; 274 följ.
Kåta, kåte, 32; beskrifning, 114— 126;

trä-stomme, 115; tyg, 116; rök-fång,
dörr, 117; golf-ris, eldstad, af delningar,
118; inre tillstånd, 120; restält, 122;
"suogner", olika slag, 126;finska, 126;
norska, 128; ryska, 129; lapska ord
för bostad och omgifningar, 301; kåta
för allmänna öfverläggningar, 326

Kärlek mellan makar 193
Kärr, se Myr.
Köl på båt 387, not.
Köld, farlig för renkalfvarna, 795; se Klimat.
Kölen ("Kölarne"), en platå 3
Köra, körning, se Åkning.
Kör-käpp 102
Kör-renar 98, 100, 111

sid.
Körslor: af viktualier verkställas af Lap-

par mellan Sverige och Norge i stor
skala, 454, 494; för bergverken for-
dom en plåga för Lapparne, 460

Kött, renens: behandling vid slagt och
förvaring, 136; kokning, 137 följ.; be-
handling under resaaf fruset 122—124;
fördelning af bitarna vid styckningen 332

Laf, renlaf, 67; man-laf, 68; renlaf in-
samlas ibland åt renen, 48

Lapp (folk-namnet), dess härledning, l—3;
392, 393, 496

Lapp, stafvelsen, i ortnamn m. m. 376,392 följ.
Lapp-grafvar, 27; vid Mortensnäs, 250

följ.; förmodade: i Sverige, 368, 371;
i Finland, 369

Lapp-gräns, 9—10; flodernashastigalopp
och stigning der inom. 457 not.

Lappland, Lappmarker: omfång och ut-
sträckning, 3—7; natur, 7 —9; växt-
regioner, 11—14; klimat och årstider,
14—17; helsosamt, 25; fauna, 26—29;
metaller, 29. Se i öfrigt Finnmarken.
Svenska Lapplands omfång och natur-
beskaffenhet, öfversigt, 456—458

Lappmark, se Lappland.
Lappmarks-gräns 9—lo, 457
Lapp-ringar, Lapp-rösen, 369, 370
Lapp-skatt, se Skatt.
"Lapp-skott" 272, 376
Lass (renens), huru stort, 109; jfr Raido.
Laugo, laugo-ädne, 263, af laugo bad,

dop och ädne, moder.
"Laxen och rödfisken", saga från Tanen,

339—340
Leib, Leipe = al-trädet, heligt, 244, 245,

267, 281; jfr Björnjagt,
Leib- eller Leip-olmak (al-män, af olmak,

män), skogsgudar 244
Lekar, 181; barnens, 205; kultur-ord,

309; dramatiska, 338
Lemmeln, 27, 70; fortares af renen (?)

och Lappen, 65—66; Saxos uppfatt-
ning om lemmel-tågen såsomkrigiska
inbrott, 353 (jfr 377, not).

Lifvet efter detta, se Odödlighet.
Lik, 241, 247; jfr Andar, Begrafning.
Lim kokas af renens horn och ben 60, 137
Linne, brukas icke af Lappen 155, 176
Ljud i renens fötter 05
Ljuset (sommar-nattens) och dess infly-

tande på växtligheten, 20; de ljusanät-
terna i Lappmarkerna länge omtalade
af gamle författare, 350, 359

"Lock-renar" 27, 111, 352, 404
Lokor 101
Lom-näbb brukadt till pilspets 344
Lott, lott-dragning, om arf, 312, not.
Luftens renhet i Lappland 25, 173, 174
Lukt, egendomlig hos Lappen 177
Lus, se Ohyra, Vägglus.
Lynne, Lappens, se Karaktär.
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sid.
Lyrik, lyriska sånger 318—321
Låg-fjäll B—9
"Lång-näsan", ett slags mygg 85
Långsamhet 133, 188
Lång-synthet 171
Läke-medel 174
Läte, renens, 64; Stalos, 343
Lätja 133, 188
Lön, tjenares 206
Löpe 142

Maa-emma; Maa-emä (jord-moder; finskt)
225, 226

Mader-akka, 216, 223, 225, 497 (af »ic.d,
madar härkomst, och akka qvinna).

Mader-attje, 216, 217, 222; 225 (af ma-

dar, härkomst och attje, fader).
Magen (renens), användning 135, 140
Makar, kärlek mellan dem, 193; äkten-

skaplig trohet, 201
Maklighet 133, 188
Malm-lager, 29; se ock Bergverk.
Man-laf 68
Marknader, fordom 185, 474
Mat och mat-lagning, 130, 136—145;

lapska ord för födo-ämnen, 307
Matsäck 97
Med på släden, 102, 104; samma namn

för köl på båt, 387, not.
Menses, deras troll-lösande förmåga, 277 följ.
"Mes" = ställning att bära bördor på

ryggen 98
Messingen helig, och dess bruk, 248, 263,

279, 282, 283
Metaller, 29; Lapparnes forna obekant-

skap der med, 306; se ock Bergverk;
köpa mycket metall-saker, 183

Meuret, idka trolldom 230, 269
Midnatts-ljuset och midnätts-solen, 20;

omtaladt af gamle författare, 350; be-
tydelsen af denna uppgift, 359

Minnes- eller märkes-stenar, 253, 286, 335
Minskning, Lapparnes och renarnes upp-

gifna 446 följ.
Missdådare, se Förbrytare.
Missionärer i Lappland; se Skolor och

Undervisning.
Miss-ost af renmjölk 143
Misstänksamhet 184, 210, 464
Mjöl och mjölrätter, 43, 144; se ock

Bröd, Gröt, Välling.
Mjölk och mjölk-rätter, 140; offrades,

260; mjölkens bruk sent hos Lap-
pen, 298, 405

Mjölkning af renkor, 73—5; dess infö-
rande enligt sagan, 334

Molekit 237
Moral, Lapparnes, se Karaktär och sär-

skilda hit hörande ord.
Morgon- och afton-rodnad: vid Vittangi,

23; ansedda heliga, 219, 243
"Mörka", se Mårka.

sid.
Moxa 174
Mubben, mubben-aimo, 217, 253; af mub-

ben,andm och aimo, hem.
"Muddar" 156
Mudder-akka ( = Mader-akka, se denna) 225
Mulgedium alpinum 140
Munterhet 180, 181, 209
"Murmanski" 5
Musik 319
Muskel-utveckling 168 och följ.
Mygg, olika slag: obehagliga, samman

hålla renarne 39, 41, 85—87, 481
Mynt, taga helst silfver-mynt, 183; ur-

sprungligen dyr-skinn = mynt; kultur-
ord, 311, skinns mynt-värde, 424

"Myra" =* trolla; se Meuret.
Myrar, talrika i Lappland 4, 86, 457
Myr-ängar 466 följ.
Mythologi, se Religion.
Målning, infördt handtverk, 307; afbild

af en lapsk målning, 347
Måltider, när de hållas, 149; vid offer,

se detta ord.
Månadernas namn på lapska 188
Månads-rening, se Menses.
Mdndottren, se Attjisene.
Månen, solens hustru, 219; dess dyrkan 220
Mårdskinn, gåfvos i skatt 352, 423 följ.
"Mårka", "märkning" (af muorket, rättare

muotket) => draga båt öfver land mellan
två farbara vatten 93

Mått och vigt 311
Måttlighet 149
Märgben, 138; nedlades i grafven, 251;

fördelning mellan familjen, 332
Märkning, renens 64
Mårro-åive, 274.
Mörka årstiden, 22 följ.; dess långavar-

aktighet namnes af gamle förf. 350, 359
Mörkningen, helig 243
Mössan, i svenska Lappmarkerna, 161;

i norra, 162; i norska och finska, 163
Mötes- och rådplägnings-kåtan 326, 338

Nabma-skiello, 264, af nabma namn och
skiello ( = skalo, skallo ?), litenmessings-
kittel.

Namn, namn-gifning och namn-byte, 205,
263 följ.

Natt-läger, Lappens, på vandringar, 89;
i kåtan, 42, 119, 125

Natt-scener 19, 22, 24, 121
Natur-föremål och
Natur-makter, dyrkade af Lapparne, 243,

285; kultur-ord för natur-föremål, 294
Natur-skildringar af: Andersson (Qvikk-

jokks-trakten), 19, 24; Pettersson (Ni-
ommelsaska), 21, (Stora sjöfallet), 22;
Sjögren (vintermörkret), 23; Castrén
och Stockfleth (vinterscener), 23, 122;
af Norrbottens Lappmarker, 456—459

Nedgräfning af silfver och dyrbarheter
i jorden 183
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sid.
Nema- eller nemoi-quele, 265; (sannolikt

förvridning af nabma-quele, namn-fisk).
Nigning, Lappens sätt att helsa 209
Njavvis-ene, se Sol-dottren.
Njuren af björn ett älskogs-medel 283
Nordiskt språk, hvad der med i detta

arbete menas, 217, not.; lapska ord ur
n. språk, kap. 11, sid. 289 följ. passim.

Nordstjernan, lapsk benämning 322
Norr-sken 24
Norska Lappar, 46 — 51; kåtor 128; un-

dervisning och kristendom, 429; be-
handling, 434 följ., passim; antal och
ökning, 450 följ.

"Norsk smorning" 155, 157
Not 296
Num 227

v Nybyggen och nybyggar-väsendet, 33,
35; men förnämligast kap. 15, sidd.
456—495, (459—477); tvist mellan
nybyggare och Lapp om gräs och hö,
465 följ.; om skogen, 470följ.; nyb:ne
locka Lappen att supa, 473 följ.; böra
lägga an på boskaps skötsel, 488

i^Nåid, trollman, en som förstår trolldom,
240, 256, 257; 266, 271—276; ut-
manare, härold och domare vid strid,
326 (med not 4)—329 passim.

Nål 304
Näbb af lom, fordom brukadt till pil-

spets 344
Näfver, rifves om våren, 16; begagnas

till täckning af kåtor (126) och "gam-
mer" (128), fat (140), plåster (174),
"kontar" (97) m. m.; fordom begrafdes
Lappen svept i näfver, 250, 323, 335

Näsan: form, 497; gnida näsorna vid
helsning, 180

Näs-bromsen = Oestrus trompi 49
Nät, 296; egendomliga sänken af renens

halskotor, 137
Nöjen 181

Oblo (blixten, åsk-viggen) dess mystiska
betydelse 328

Odling, Lappmarkernas, se Nybyggen och
Bergverk.

Odlingsgräns, provisionel, af 1868 och
1870, sid. 463, not.

Odödligheten och lifvet efter detta, 241,
247-253; 285, 328

X Offer 218, 224, 228, 234, 255—262, m. fl.
Öffer-berg 233, 234, 236
Offer-djur 257, 261
Offer-lafvar, 257, se Offer.
Ohyra 42, 43, 176
Omgiften vanliga 195
Ord ur främmande språk ingångna i Lap-

skan, 289—315, passim; förteckning
på en del, 315

Ordspråk 346
Osnygghet, 42, 44, 128 (Juutua lappby) 175

sid.
Ost, dess beredning, 142; bruket lärdt

af nordbor, 300, 405
Ost-ställning i kåtan 115
Ottars resa till Finmarken och Bjarma-

land, 352—353; vissa slutsatser med
anledning deraf, 362, 403

Otukt 182, 201
"O-år" 69, 447, 467
Oäkta barn 182

Paddor och grodor, Attjisenes förtrollade
hjord 333

Paha-engel, 217 (af paha, ond).
Panna, pann-hud af renen, se Härna.
Passé, helig 236, 256 och not.
Passe-vare, heligt berg 233
Peive eller beive (solen) 216, 218—222
Peive- eller Beive-slägten 219, 322 not. 2; 431
Peiven-juptse, gröt hvilken åts såsom

offer åt solen 218
Pelsar, olika slag 156
Pelsverk, lemnades i skatt 404, 423
Penning, se Mynt.
Penning-pungar 132-, 158
Perkel, perkels-idéen 227, 231; 421
Perlor, 29; Lapparnes kännedom om dem

hemtad från grannarne, 306; Carl IX
befaller samlandet af sådana, 459, not *).

Pest (digerdöden), 365; hos renarna, 79
Pilar, 272, 344, 420; se ock Vapen.
Pipa, tobaks, 187; musikaliskt instru-

ment, 319
"Pischan-paschans son", sago-sång 325—329
Piska, se Körkäpp.
Pite (floden) af pjettot -förbjuda, altså

helig, 8; landet der ikring sterilt 488
Poesi, se Sånger.
Pratsamhet 180, 497
Prokop om Skrithiphinoi 350
Prydnader, samlas, 183; se Kläder, samt

olika slag af prydnader: Broderier,
Bälten, Kragar, Ringar, m. fl.

Psykiska egenskaper 179—213
_"Pulka" — res-släde 103

Pungar, olika slag 132, 158—9, 188
Pdssjo = innersta delen af kåtan, 118, 138,

278, 284; 328
Påssjo-akka 225

Qvickheter 181
Qvinnan: behandling, 193; tidig utveck-

ling, 194; fick ej deltagai offren, 279;
icke i björnslagt, 281, m. m.; orsaken
här till, 277; arfs-rätt 312, not, och 332

Qvän, qväner: namnets härledning och
förvexling med ordet qvinna, 356; de-
ras hemvist (Qvänland), 353, 362, 363

Radien, R.-attje, R.-kidda, Kirva-R och
Väralden-TL., 216, 217, 218, af rad, råd.

"Raido" ■> rad af samman bundna renar
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sid.
med bördor (99) eller slädar 111;fig.
n:o 26, 113

Raikas (en rusdryck af mjölk) 146
Rariet, se Radien 217
Regioner (Lapplands), efter fördelning

af berg, sjö och skog 457 följ.
Regioner (växt-), i svenska Lappmar-

ken 11—14
Regnbågen, åskans (Thors) båge.. 228, 285
Religion: nuvarandereligiösa ståndpunkt,

210; undervisning, 425 följ.. 486; äl-
dre, 215-288; literatur, 215; gudar,
216; öfversigt, 285 följ.

"Ren-blod" 135
Renen: allmän beskrifning, 60—88; qvar

lemnas ibland på fjällen hela vintern,
38, 440; samlar sig för myggorna och
af Lapparne, 39, 41; skiljande, 39 följ.,
480; brunst, 41, 64; klen föda tvingar
Lapparne till flyttning, 47; vårdasihus,
48; hvarför han vandrar till hafvet, 49,
87, 481; broms, 49; produkter af renen,
60, 137; zoologiska karakterer, 60;stor-
lek, form, hårbeklädnad, 61; horn och
deras historia, 62—64; duga icke att
skofla snö, 67; klöfvar, 63; ålder, 63;
märkning, läte, språng, flämtande, 64;
ljud i fötterna, 65; föda, förtär lemlar
(?), bezoarer, 65--7;gräfverfödagenom
snön, 67; "flen", 68, 467; "0år",69—70;
tamhet, 70—72; åkning, 71; fångning
med snara, 72—3; kännes väl igen af
Lappame, 73; mjölkning, 73—75; upp-
trädande i massa, 75, 112; aldrig stilla,
76; strid mellan ren-tjurar, 64, 76;
antal renar för ett hushåll, 77—79;
sjukdomar, 79; järf och björn, 26, 79;
vargen, 80, vargjagt, 81—82; hunden,
83—4; broms, 84; mygg, 85—6; hvar-
före renen går till fjälls, 86—8; bär
bördor på sadel, 88 —9; släd-färd och
-don, 100—9; lass, fart, 100,bevakning
jemt, 133;renhår i maten, 148; stölder,
190; offrades (se Offer, Tjårve-garde);
tuggar horn, 259; lapskanamn, 296—7;
tämjning gammal, 298; första tämj-
ning och mjölkning enl. sagan, 330
—331, 334; lockrenar (se detta ord);
inkomst i norden, 384; antalet i Pite
Lappmark minskadt, 453, 475; nuv:de
sannolika antal, 455; trampar ned gräs
och skadar hö, 469; skingras i dimma,
men kan eljest lätt hållas samman,
480; trifves samman med boskap 481

Renhår i maten 148
Rening, se Menses.
Ren-laf, se Laf.
Renlighet, 175; se ock Ohyra.
Ren-mossa, se Laf.
Renstöld och rentjufvar 191
Resa, resor: se Fors-färd, Vinter-resor.

Åkning, o. s. v.
Ridt på renar 100

sid.
Ring, rigges, 248, 263
Ripor och rip-fångst 28: 56, not.
Risem-ädne 263
Ristning, ritning i klippor, 100; i horn

och trä, 130, 204, 306, 310, 317
Rock 156—158
Rodd 93 och följ.
Rofdjur, skadliga, 26; se ock Björn, Järf, Varg.
Rota, rotta, råtta, rått-akka, se Ruotta.
Rudok 275
Runo-likhet i den lapska poesien 321
Ruona-neita, 217, 218 (af ruona, -s, grön

och neita, flicka).
Ruotta 222, 254—5
Rus, rusdrycker, 36, 43, 147, 174, 185;

af mjölk (raikas), 146; öl, 307. Jfr
Bränvin.

Rutu, rutu-aimo, 217, 253 (af rutu pest,
och aimo hem); jfr Ruotta.

Ryska Lappar, 55—6; 126, 129.; under-
visning och kristendom, 431; antal
och minskning, 451

Råttor och möss i Lappland, 27; deras
lapska namn, 301

Rädsla, 191, 192; för röfvare, 411
Räkne-ord och räkne-sätt 77 not., 310
"Ränna" på skidor, se Skidor.
Röfvare, rädsla för sådane 411, not.
Rönn-trädet, heligt 244, 259, not.
Röst, Lappens, pipande 172, 375

Sadel, se Bär-sadel.
Sagor, lapska: indelning, 339; exempel

på prosa-sagor, 339 —345; på vers, 322
—338; om Lapparnes vandring till nor-
den, 372; se dess utom sång och de
olika namnen på sagor och sånger.

Sagor och sägner, fornnordiska svenska:
om dvärgar, pysslingar m. m. 375, följ.

"Saivo (pl. saivok), saivo aimo, saivo-gadze,
saivo kedke, saivo neita, s. olmai, m. m.
217, 237, 239, 240—241, 245. 253,
265, 271, 274—276, 286. (Af saiv,
helig, samt aimo hem, gadze följe,
kedke sten, neita flicka, olmai man).

Salt brukas föga af Lappen, 146; älskas
af renen, 71, 481; salt-lake, gnids in i
håret för att framkalla skallighet 167,not.

Same-nabma-kastates, (Lapp-namn-vät-
ning), dop 263, 264

Samhället: kultur-ord som röra detta... 312
Samqväm 180 följ.
"Sand och näfver", 250, 323, 335; se

ock Begrafning.
Saraqads, Sarak (225) och
Sarakka: 216, 223, 254, 263, 264, 277,

497 (af såret, forma, skapa).
Saxo grammaticus om Skrik-finnarne... 354

, Schamanismen i lapska religionen, 266;
inkommen ut ifrån 287

Sede-begrepp: kultur-ord 313
Sedlighet, 432; se ock Kyskhet, m. m.
Segling, se Sjömans-skap.
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sid.
Seid, forn-nordisk trolldom 287, not.
Seite (pl. Seiteh) och Seitarne 233, 234

—236, m. följ.; 286, 497; jfr Saivo.
Sel = vidgadt ställe i floderna, der vatt-

net rinner mera sakta ...,_ 93
Seldon för slädresa med ren 101
Senor, sentråd; beredning och använd-

ning, 131; lapskt namn för sentråd, 304
Sergue (sarjej-edne, 223; af sarje, värk

och edne, moder.
Shiarak 274, 275
Siirtje 243
Silfver köps mycket, nedgräfves i jorden, 183
Silfver-bälte 160
Silfver-krage 159
Silfver-verk, se Bergverk.
Sjadcei 238
Sjukdomar: Lapparnes, 172; renarnes 79;

sjuke lemnas efter vid färder, 206;
sjukdom, en tillskyndelse af de döda
förfädren, (se jabmek och saivoy, ett
slags onda andar, 243

Själa-vändring __ 222, 286
Själsegenskaper, 179, följ.; kultur-ord.. 313
Sjöar i Lappland 7—9; 457
Sjö-gräns 9
Sjö-gudar, se Tjatse-olmak.
Sjö-jungfrun, se Saivo-neita.
Sjö-landet 457
Sjömans-skap: Lapparne dåliga sjömän,

92; först afnordbonlärtsjöfart,294,3B7,not.
Skaldekonst, se Sånger.
Skalle, se Hufvudskål.
Skallighet 167 och not.
Skare på snön hindrar renen att gräfva

ned till lafven 68, 467
Skatt: på Ottars tid, 352; jemförelse med

senare, 404; hemtningaf Lapp-skatten:
norska, 405 följ.; svenska, se Birkar-
lar; i senare tid, 423 följ.; orättvisor
vid dess upptagning, 434

Skellefte (flod), fordom Sieldeft, af _..-

dut, fors 8
Skidor och skidgång, 90 — 92; efter ren 109
Skiello ( =■ skalo, skallo?), liten messings-

kittel 263
"Skiljande" af renarna 40, 480, not.
Skinn, Lapparnes 167
Skinn, renens, se Hud.
Skinn-pels 156
Skjortan 155
Skodon, deras ans, 150—5; goda för föt-

terna, 153, 154, 169; lapska ord för
förfärdigandet af sådana, 305

Skogarna i Lappland, 4, 11, 12; skog-
landet, 467; skogarnas förstöring ge-
nom antändning, 470 följ.; Lapparne
vårda skogen väl, 471; kronoparker, 489

Skogs-gudar, se Leib-olmak.
Skogs-landet 457

• Skogs-lappar, 39—41; jemfördemedFjäll-
lappar, 41—45; kåtor, 126; viste fig.
sid. 59; goda vårdare af skogen, 471

sid.
Skolor i Lappland, 426—431, passim,

och 484-487
Skomakeri, se Skodon.
"Skorf-nacken" 341
"Skrid-finnar", gammalt namn på Lap-

par, 350—359 passim.
Skrif-tecken saknades af Lapparne 310, 317
Skrädderi, lapska ord 305
"Skydd-ren" = ren som spännes bak efter

släden 105
Skyddsgudar 241, 245, 265
Skymningen, helig 234
Skånes namn härledt ur lapskan 373
Skägg, skäggväxt 167, 309
Skämtsamhet 181
Skärningar, se Slöjd och Sniderier.
Skörbjugg, Lapparne frie der ifrån 145
Slagt, 134—138; jfr Offer.
Stickning af sked, fat, etc. 44, 139
Slughet •_ 184, 210
Slåtter-äng, se Myr-äng, Ångar, Hö.
Slädar

_
102—104

Slädresor, se Åkning.
Slägt-förhållanden, talrika benämningar

der för 309
Slöjder, 130 —131; lapska namn för så-

dana, 304--307
Smed och smide, okändt för Lapparne;

ord der för, 306; dvärgarnes skicklig-
het der uti, 379, 381

"Smorning" (norsk) 155, 177
Smör af renmjölk, 142; lapskt namn,

300; smör transporteras under vintern
af Lapparne till Norge, 494

Snabbhet, Lappens, se Gång; renens, se
Hastighet.

Snara, ren-fångst i sådan, 27; fågel-fångst, 28
Snickring och
Sniderier, se Slöjd: figg. sid. 91, 102, 104,

130, 139, 146, 158, 168, 187
Snus: snusning och tuggning 187 188
Snålhet 182, 184
Snö: djup, 18, 496; smältes om vintern

till dryck, 146; ord för snö talrika i
lapskan, 401

Snö-fjäll, snö-gräns, snö-region 13, 14
Sola-neita (solens dotter) 218
"Soldottren", saga 329—336
"Solsonens frierier", sång 322—325
Solen: dess dyrkan som natur-makt, of-

fer till solen, 218; jordiska afkomlin-
gar, se Peive-slägten.

Sommar: varm och ljus, 15, 20; kall,
äfven myggfri, 41

Sommar-nätternas ljus, 20; omtalas hos
* gamle författare, 350, 359
Sorg, drägt och tecken der på 207
Sorsele socken och Lappar 442
Sparbanker, Lappar börjat bruka sådana 183
Sparsamhfjji 182
Spasmer af rädsla 192
Spel, 181; lapska namn 309
Spjutet, 82; se ock Vapen.
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sid.
Språk såsom stam-karakter, 289; det lap-

ska språkets plats i systemet, 292;
dess kultur-ord, 294 och följ., se det-
ta ord.

Spådom, se Troll-trumma.
Spanad, en ut ifrån införd slöjd 305
Spåtrumma, se Troll-trumma.
Spänne 158
Staf, vandrings- 89
Stalo, (af nord. ordet stål), 326, 336—7,

343, samt flerstädes i sagorna.
"Stalo-bruden", saga från Ibestad, 344, 345
Stammar (Lapp-), se Byar.
Statistiska uppgifter om Lappars och re-

nars antal
_

446—455
Stauke- eller Stilko-edne., (barn-värks-

moder) 223
Stekning af mat sker mera sällan, 137;

jfr Passé, 256, not.
Stenar, heljga, se Seite.
Stensele socken och Lappar 442
Steura, steuro, hammare hvarmed spå-

trumman slogs 268
Stjernorna dyrkade af Lapparne, 220;

förvandlade menskor, 322, not 2
Storjunkaren 228, 233
Strand, ett ord som ingått i lapska språ-

ket från nordiskt 395
Strider, sagor och berättelser om sådana

mellan Lappen och andra folk.. 340, 420
Stridigheter (Lapparnes) med nybyggare,

i Tromsö amt, m. m., se Tvister och
Flyttningar.

Struot, Struotta, se Ruotta.
Struot-galles 221
Strumpor brukas i allmänhet icke af

Lapparne, 151; af bellingar, 155
Ström, se Elf, Flod och Fors.
Styckning af slagtdjuren sker i lederna,

136; orsaken här till, 259; hvilken del
hvar person skall hafva, 332

Styrelse, Lapparnes 432, 433
Styrka, Lapparnes..., 168, 170
Stål, ut ifrån infördttill Lapparne, 306;

roten till ordet Stalo, 337
Ställningar vid kåtan för upphängning

af saker = suogner, 126; fig. sid. 149
Stämma, Lapparnes 172, 375
Stängsel, se Hägnad.
Stölder, ovanliga 183, 190
Sueje 239
Suomi= Finnland, Suomalaiset= Finne, 1, 357
Superi, se Brännvin.
"Svedan", "svian", ett slags mygg 85
Svepning, 207; se ock Begrafning och

Näfver.
"Svält-rem" =falde 155
Svärd, se Vapen.
Syd-Lappar, deras invandringsväg till

norden '-----* 373
Synen skarp 171
Syra sättes till mjölk 140
Sy-saker, se Söm.

sid.
Sysselsättningar inom och utom hus, 129;

se i öfrigt Slöjd.
"Sytning", Syto, af fornn. syta = sköta,

vårda om, särskilt renarne 40, 64
"Såbbe" = staf 89
Sång 3, 44, 182, 269, 274, 319
Sånger, lyriska, 318—320; Solsonens fri-

.eri, 322 —325; Pischan-Paschans son,
325—329; Soldottren, 229—336; Tjock-
pelsen, 337—338; se i öfrigt Sagor.

Sädes-odlirig, ursprungligen okänd för
Lappen; kultur-ord der för 308

Sägner om Lapparnes första invandring,
om strider med andra folk, etc, se
dessa ord; jfr Sagor.

Sämsk 133, 156, 304
Sänken af renens halskotor 137
"Sänke-stenar" 322, not. 5
"Sät"-mjölk 141
Söl 133, 188
Söm och sysaker, 131, 132, 157—9; lap-

ska ord, 304

Tacitus om "Fenni", 349; granskning af
hvad han dermed menat, 354 - 357

Tadebtjo 253
Tafel-spel 181
Tall-regionen, 11^ se i öfrigt Skog samt 457
Tamhetsgrad, renens 70 följ.
Tand-gåfva, tand-renar 204
Tara, Taramis., 229
Teckning, prof på Lapparnes tecknings-

konst 347
Temperatur, se Klimat.
Tenn, tennbroderier och tenn-tråd, 132,

158; tennet infördt, 306; se ock Broderier.
»Ter, Tre och Terska kusten 5
Ter-finnar 352, 359 m. fl.
Thor 228—233, 267, 285
Thors-bilder på offerlafve, fig. 288
Tide-räkning, 188; lapska ord der för.. 312
Tiermes, Diermes 229, 230
Titte, se Diettes.
Tjatse olmak, vattumän, vattengudar 245
Tjenare, deras behandling, 206; kultur-

ord, 310
"Tjock-pelsen", sago-sång 337 —338
Tjufnad, ovanlig 183, 190
Tjdrve garde, horngård kring guda-bild, 234

259
Tjårve-radien 217
Tobak och dess bruk, 187; surrogat, 146
Tonto (tomte?) 271
Tora 229
Toraturos bodne = åske-skräll(?), ett Thors

tillnamn 230
Torm 229

-Tornio (flod) af tarrhat-sk-älfya, 8
Torr mjölk 141
Trän: till belysning, 127; till "norsk smor-

ning", 155, 157
Transporter, se Körslor.
Trinnäs _ 6, 359
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sid.
Trohet mellan makar 201
Troll-djur, nåidens, se Nåid.
Trolldom, Lapparne ryktbare härför, 376,

384; undervisade deri, 405, 408
Troll-folket i nordiska sägner 378—386
Troll-knutar 277, 324 not. 4
"Trollkäringen och Jes", saga 342
"Troll-skott"'. 272, 376
Troll-sång 269
Trolltrumma 266-270, 274, 284; 327
Trolofning, se Frieri.
Tromsö, förhållandet mellan Lappar och

bofaste der städes 477, följ.
Trumma, se Troll-trumma.
Tråd af senor och tenn, 131 följ.; kul-

tur-ord, 304
Tråd, heliga, 244; lapska namn för de

nordiska, 295
Träl, träldom, "träl-landet" 310
Trängning, undanträngning (Lapparnes),

mot norden, se Minskning, Utbredning.
Träsk, norrländskt namn på sjö, 8; se

i öfrigt Myr.
Tundra, (tunturi) 4, not.
Tuon, tuoni, tuonen-aimo, 254, 255, (af

tuoni död (finskt) och aimo hem).
Turm, Turrisas 229
Tvister, Lapparnes, med nybyggarne: om

hö och gräs, 466; om skogsvården,
470; med Norrmännen i Tromsö, 478

Tvättning, 43; se ock Renlighet.
Tyg: till kåtan, se Kåta; till kläder, se

de olika slagen der af; lapska ord för
olika slag af tyg, 305

Tåg, för skepps-bruk, gjorda- af hval-
och säl-hud, gåfvos i skatt 352, 406

Tågor af gran- och tall-rötter, brukas
till flätverk och kastrep, 72; korg-
arbeten, 142, 146, 147

Tårar, gråtna på förfädrens grafvar, äro
heliga 249, 323

Tält, se Kåta. Restält, 122
Tämjning, renens, 70- 72, 100; gammal, 298

-9, 404; sägner der om.. 331, 332, 334
Tät-mjölk 141
Tö, med "förfall", 18; "flen" deraf, 69, 467
Tömmar 102

Uksakka, se Juksakka.
Ume (floden) af vuoma =skog, 8
Ume Lappmark och Lappar, 441 följ.
Umgänge, lifligt mellan Lapparne 180
"Undantag" brukas ej bland Lapparne.. 206
Undergång, Lapparnes förmodade. 446 följ.
Undersåkers Lappmark 444
Undervisning, (Lapparnes), 425 följ., i

Sverige, 426, 484; i Norge, 429; i Fin-
land, 430; i Ryssland, 431

Uppfostran, barns 201—205 passim
Uppodling, Lappmarkernes, se Bergverk,

Jordbruk och Nybyggen.
Uppståndelseaf döda menniskor och djur, 259,

265, 284, 286

sid.
Urin fortares gerna af renen 71
Ur-invånare, se Utbredning.
Ursinne (anfall af), t. f. af rädsla, 192;

vid trolltrummans bruk, 274
Ursprung, ursprungligt hem, Lapparnes 399
-Utbredning, Lapparnes, i Skandinavien:

förhistoriska, 367—398; vid historiens
gryning, 349-360, 362 — 366; dito i
Finland, 360—362; efter digerdöden(?)
365 -366; tiden för deras hitkomst
till norden, 400 — 402

Utskärningar i trä och i horn, 130; för
figg., se Sniderier.

Utstyrsel, döttrarnas vid giftermål, se
Brud-köp.

Utveckling, tidig hos Lapskan 194

Vad (vådor), stark utveckling af vadens
muskler 168 följ.

Vadmal eller vallmar, 131; se äfven Klä-
der, Kåta.

Vagga 113, 202
Vakt om renarna 133 m. fl.
Vall-hund, se Hund.
Vallross 352, 405
Vandring, Lapparnes till norden, se In-

vandring.
Vandringar, Vandrings-vägar, årliga, se

Flyttningar och Flyttningsvägar.
Vanmakt: af rädsla, 192; under exstas

vid trolltrummans bruk, 269, 274
Vantar... 162
Vapen, 82; gamla lapska, 296
Varg, 26, 79; namn, 79, 295; skadlig,

fördrifves och dödas stundom af re-
nen, 80; jagt, 81; dödas alltid med
spjut, 82; vargfria år, 82; stort neder-
lag på vargar (81) i bild fig. 74, sid. 347

Varnefrid om Skritovinnerne 351
Vatten-gudar, se Tjatse-olmak.
Verktyg, deras lapska namn 305
Vers, se Sånger.
Vetjer, vetjerats, trum-hammare 268
Vide-region 13
Vigsel, 198; under flinta, 198, not. *),

497; se ock Giftermål.
Vigt och mått 311
Vild-ren 27, 53, 79, 111
Vindel (-floden) af viddol = kringspridd,

med vidt spridda rötter 8
Vindguden, se Biägga-galles.
Vind-knutar, se Troll-knutar.
Vinter-mörker och scener, 14, 22 följ.,

135—8, 122 5; omtaladt af gamle
författare, 350, 359

Vinter-resor efter ren, 105—109, 122—5;
med små barn, 203

Viran akka, Liffländarnes käring 235
"Viste", tillhåll under olika årstider, 32,

44, 438 not.; hufvud-viste, 39, 126;
Skogs-lapps, fig. sid. 59; Fiskare-lapps
fig. sid. 178; se i öfrigt Höst- och
Vår-visten.
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sid.
Visthus 35, 126; fig. sid. 59
Viäro. offer 256
Viåro-lådde, gan-fogel 272
Viäro-muora, offer-(träd), bild 258
Vuodna-passe, (lycko-stek) 262
Vuoigen, nåidens häx-ändar 273
Vuoke, (skepnad)..... 272
Vuorbe, (lott), visare för troll-trumman, 267
Vård, renarnas 40, 64, 133, m. fl.
Vår-visten, 36, 36; 438, not., samt 438

• —444, passim.
Väderlek, se Klimat.
Väfvande och väfnad ut ifrån införd

slöjd 305
Vänlighet 209
Vägglusen (Lohdats), Stalos hustru 337
Välling * 43, 47, 48, 136, 143, 144
Väralden olmai (verldens man, herre), 217,

244
Värk, botas .med bränning (moxa) 174
Växt, Lappens 166
Växter, brukade till föda, 143; till an-

nat, 146; heliga, se Träd; namn på lap-
ska, 295

Växtligheten snabb i Lappland 20
Växt-regionerisvenskaLappmarkerna, 11— 14

Åderlåtning medelst knifskärning (skari-
o fikation) 174
Åkerbruk, åkerbrukare, se Jordbruk, Ny-
„

byggen.
Åkning: på släde efter ren, 71, 100, 104

—9; på skidor dito, 109; på kärra, 100
Ålder, Lapparne nå hög sådan, 172; be-

handling af åldriga 206
Åldras tidigt 175

1 ,sid.
Åra 387, not.
Årja, preses bland nåidens troll-följe... 275
Årstiderna, deras beskaffenhet .....

14—17
Åsar, deras sträckning i svenska Lapp-

marken .... 9
Åsele Lappar och Lappmark 442
Åskan, dyrkad, 228, 230; jfr Thor.
Åskstrålen skjutes med regnbågen (232)

— atjan juoksa _••_ 230

Ådna-muorke-kortje = de många markor-
nas fall = Stora sjöfallet 22

Åggstommar ; 33
Åktenskap, och
Åktenskaplig trohet, 201; äktenskapet

heligt, 325; dess första instiftande en-
ligt sagan, 330; se ock Giftermål.

Ångarna skadas af renar, tvister der om
med nybyggarne, 466 följ.; se ockHäg-
nad, Hö.

Årlighet 189

Ödemarkerna (Ödmord) 352, 363
Ögon (Lappens), utseende, sjukdom etc, 170,

171, 172
Öknamn

,
181

Ökning i antalet Lappar (448 —451) och
renar, (452—454)

Öl, troligen den första rusdryck Lappen
kände •_."_ 307

Ömhet mellan makar, 193; mot barn... 201
Öra, renens: klippes till märkning, 64;

Lappens, 171
Ör-hängen _

171
Öron-slef .• ? 168, fig.
Örter i Lappmarken, se Växter.
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