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Gurchlauchtlgste Uörste
Nadigste Herre*

®|pteänfrm af den 9töb/ omJJBr hwilkenSwear qwäda/
Och hwmttf strålar sprids til

jutetsfjäll och strand.
Den ger mig mod at för ErsKong-

lig Höghet trgda
Med enbestrifning af et inlänjkt

Folk och Land.
Et folk / som sig omkring wär norra

Pol utbreder :
Et fjärran land/ som ost til werld-

fens ända leder. Det



Gurchlauchtigsta Uörstinna
Nadtgsta Fru.

faD#r andra Nordens Folk denWD Nåd och sallhet njuta/
At sig församla för wär Nord-

sta glädjesol/
Hwi ffull ej fin hjer-

lan fa utgjuta
Med djupsta wördnad för Ers

Konglig Höghets Stol?
Min ringhet far nu bli en tolk for

detta ©lågte
Och Folk/ som nyligstblitt ur otros

sömnen wäkte. Et



Det Folk/ om hwilket man mång
sålsam ting plar tälja/

Har altid för sinKung et wor£>-
samt hjerta hyst/

tndocf des frägb en tid sig tykts i
mörkret bwälja/

Hartro mot Ofwerhetbock stän-
digt hos dem lyst.

De gläds/ at styddad bli med tiden
af Dens wingar,

Om Hwilken ryktet sig kring Nor-
dens balar swingar.

Det Land, hwars widb och bredd
mångt Kungarik ej eger/

Kring hwilket Samers siägt sta
opjtntjåll och tält/Ej öbet ämnat tyks åt bestås ringa

läger.
Jag spar/at Himlen görmed ti-

ben Fält/
Der Byar/Hus wår efter-

werlb stal bygga:
DerFolkaftrenne fpråk ftgtilhwar-

anbra hygga. Låt/



Et Folk/ som länge nog har måst i
mörkret famla/

Som blifwit drifne bit wår
werib sägs taga stut/

©emhar ben Högste Ms meb Nå-
bens hanb församlaOch ifrån mörkrets tjåll i ljuset

falla ut.
När ©werge lyckan fick Ers Kong-

lig Höghet ståba/
Då fick man (amma Nåd å nyo dem

bebåda.
Det Folk man hittildags knapt hol-

litwärdigt nämnas/
Lär tiden ofortankt i ordning

hjelpa opp:
Dem man lätutan ljus i blindan gä

och lämnas/
Nu göra om fin frägd och n?äl-

färd säkert hopp.
Sin plikt mot Ofwerhet de nu somförr ej glömma/
Fast berg och dalar dem ifrån roat

åsyn gömma. Som



Låt/ Store Prints/ bet Folk/ somlänge nog måst wandra
I mörkret/ hjelpas op och brin-

gas i gobt stick,
©a Wrer Himlen fjelf be Länbers

stånbféranbta/
Då ADOLPH FREDRICH »itil

©wensta Thronen fick.Låt Himmel bågar Hans få långe
blifwa tålde/

Tilsalla Norbens Fjäll til åkermark
bli walbe.

GurchlauchtigsteWdigste
Jörste /

Ebers Konglige Höghets

Underdöntgste och Troplikttgste

' Tjcnare
PEHR HÖGSTRÖM.



Som Norben forbom tid fin upkomst
haft af DISA,

Om man får fåttja Ut til gamla
Sagors tro/

©å hoppas Nordens Fjäll M en
ULRIC LOVISA.

Lät Himmel af Des Stam fåmånga grenar gro/
©om i ewårdltg tib all sallhet ost

mebdela:
©å lårer i wår Norb hwad önstas

kan ej fela.
Gurchlauchtigsta Mdigsta

Vörstlnna/
EbersKongliga Höghets

Underdantgsie Senare
PEHR HÖGSTRÖM.



Efa.fi: 75, 22.

§5i säger HERren/ som him-
melen (lapat hafwer; Gub/<WZ som jorbena berebt haf-

wet / och hafwer gjort henne och
tilrebt/ och.icke så gjort henne at
hon flutte tom wara; utan haf-
wer tilrebt henne at man stal bo
deruppå: Jag ar HERren och
ingen mer. Wänber eber til mig /
så warden I salige, alle werldenes
andar.



Företal
Min Läsare
5. i.

Gna karleken hos de dödeli,
ge har åtta tider uträttat,; at hwad som warit osi nar-

-1 mast, har hälft wunmtwärt
tycke, samt hwad som otzminst angått eller funnits ifrån osi län-

gre ciffitwt , derom hafwe wi gjort osiomdöme, alt som det warit osi eller
tvätt mer och mindre likt, eller olikt.

San-



Företal.
Sanningen häraf kunde man öiwerfiö-
digt stönja, dä man allenast betrakta?
de wärt begrep och tanka i gemen, som
rot äro benägne at fatta om de osi än-
nu förborgade delat af wär Guds stad
den stora Wcrldenes sammanhang. Men,
at allenast holla osi innom strankorna af
wär Jord, ja behofwe nu ej wid detta
ämnet andraga wär benägenhet at dö-
ma om andra människors gåft*oor;stänö,
törmoncroch lefnadsjätt, om gamla ti-
ders seder och maner, fordna händelser,
de hos osi oupodlade konster och wetcn-
staper, med annat sådant , som osi minst
angör och hwaruti wi följaktcligen ega
minsta insigten; emedan Geographi til
fullo öfwettyga osi, at intet Land Har
blifwit bättre utmålad och Härligare
bestnfwit, an det som haft den lyckan at
w.na deras eget Fädernesland.

L. 2. Emedan det Folk, om hwil-kas niständ jag fatt Mia, före i denna be-
stnfning kortcttgen fala, idka el lefnads-
jätt, som ät* a nästan (frön alt an*
nat Zolks i bcla »erlden, och bo uti et
land och under et clirnat, som ifrån an-

dra



Företal.
dra orters och länders ej är mindre skil-
jaktigt,

Extra ami folisquevias , übt cceliferAtlas
Axem humero torquet ftellis aräenti-

bus aptum.
Vir^il.

fä har det jteot, at da man fött se ochhöra, huru andra orter ej sällan blir*
»it öfwer all mätta emot förtjenstenbe-
römde, fä hur oftast Lapmarken emot
förtjensten utom alt hos och lag blifwit
förnedrad, och mast nöja sig med at blott
få njuta den fattningen til godo, at des
inwanare werkeligen warit männistor,
famt at man pä desie orter någon gäng
om öret fått fe Solen. At man forben*
stul i en del tungomål brukat det ordet
Lapp, Lappist, etc. för et wedermäle
af det, som är groft, ringa och af intet
»ärde, är ej underligit, hälft dä man
betänker, huru en del af de gamla haf*»a trodt desie orter »oro Fäderneslan-
det förde Cycloper, fom hade allenast
et ögafram ipannan, Bufar,Trogloditer
och andraförmenta naturens wanfiaplin-

gar,



Företa!.
gar/ dem man understundom haft be-
tänkande wid at räkna ibland alla för»
nuftiga. En del Skribenter rycka sig
altfä ej utan grund hafroa hollit detta
landet for fädant, som ingen Potentat
bar tykt löna mödan at bringa under
sir wälde. Och at des Inwänare, wä<
ra gamla trogna fast än föraktade med-
borgare, ej warit hos osi i någon far*
deles om ätanka, bet kunna ibland an-
dra, en del af wära Poeter intyga,
som, dä de welat qwäda sina gynnare
och wänner til behag famt bnfta dem
gobt, fä hafwa be ej wetat namngif-
»a någon annan ort, tit de kunde borr*
wisa alt ondt och alla olyckor,än til Fjäll
cch23låe»tlar, etc.

§. 3. Hurulebes jädaNt med rätta
eller orätta stedt, beröm har jag på
detta stället ej nödigt at utlåta mig.
Den omständighet bör man dock ej lem*
na obemält, ät om be främmande ta-
git hos detta folket mycken grofhet och
obelefwenhet i att, si hafwa qfwen de
tilbaka i stelfwa werket rönt många
Hednista feber och åtbörder, farm q\U*

ligt



Företal.
llgt framfarande hos en del af bern,fom
desie orter genomrest, och haft namn
före at wara bäbe af Skriftligt blod
födde och blanb högt uplyste Nationer
och Folkstag opammaoe. Jag kan for*
lätra, at ehuru föraktlig detta folkets
enfaldighet fådana förekommit, fä haf*»a dock desie tiltrodt sig bejaka, at
»långe fädana löst, fast än högtberöm-
be och belefwade människor stulle i Lap*
marken , och ibland det grofwa folket,
finna sina Läromästare i många delar
af det, fom fan angå et förnuftigtop*
förande, och kan lända til utrotande af
de egenskaper, som, efter oesias omdö-
me, säjas likna och bra pä be oförnuf-tiga djuren.

§. 4. Mit upsät tillätet icke här-om wibare tala, så wiba min tanka
nu egenteligen ar, at hos min Läsaretil bet bästa befordra närwarande rin-
ga arbete, fom jag om detta Folketstilständ, art och lefnad, famt fjelfwä
Landets beskaffenhet, nyligen famman-
fattat, och jag nu bar den förmon, at
fa för best ögon framlägga.

Det



Företal.
Det är mig ej obekant, at ut-

sfilligc Lärde Män (*) för detta låtit
widlyftigare wrrk i detta ämnet utgå,
med långt större arbete och befwär stum
manstrefne, än denna lilla Tra&ac ,
pä hwilkens utarbetande några fä »ro
kor blifwit anwänbc. Men , som mig
är okunnigt, om något ttlförene på wärt
Modersmål utkommit, och de andre,som mästcdels måst famla sina arbeten
af anbras Skrifter och berättelser. haf<»a haft nödigt at genom Au&orers
radfragande, åtskilliga meningars up*
repande/ jämförandeoch »vederläggande
etc. undertiden bruka någon öfwerstö-
tia, wiblyftighet; har jag tytt mig tun-
na med mindre befwär korteligen fram*
gifwa hwad jag sed: i alla desie mal
warit nödigast at weta.

§. 5. Min mening har wät warit,
under bet jag tog mig berta arbetet för
hänber.at allenast widlyftigare genom-
gå hwab som länber til Lanbets Geo-

gra-

(*) Ibland hwilka med beröm förtjenar
at



Företal.
xraptne och fpecielare bcstrifning (*) ,
utan ock til des Antiquiteter och tilständ
ifordna tider ( * *). Men fä wloa jag
fant at arbetet blef ändå öswer up*
fatet stort nog, och des utan hwarken
»ar försedd med behöriga Subfidier,
eller hitttls meb någon enda haft til-
falle at pläga Brefwäxling, har jag
lemnat til tjenligare tid hwad som i
besie mal fan finnas nödigt at andra-
ga, tå jag förmodar mig, seban jag
sätt någon samling af nödiga Skrif-
ter om bet sednare, samt tid och lä*
genhet at göra mig om bet förra bät-
tre unoerkunnig, kunna framdeles,

om

«t nämnas sal. Herr Joh. Schefferus, som ar.
1673 lat i Franckfurt fin Lapponia af trycket ut-
gå: hwilken ock, utornDarniani a Goes korta
berättelse om Lapmarken, ar den enda, som
angående detta ämnet kommit mig i händer.

(*) Hwarom jag arnade i Första Capit-
let bifoga en särskild legion Om Landets
Belägenhet och Bestassenhet i synnerhet.

(**) Som jag tänkte i Andra Capitlet
widlyftigare utföra.



Foretal.
OM Gud wil, alt fädam no.gare, fomock til äfwentyrs mognare, utföra.Och. altja har jag för denna gängenätnögt mig med,at blott bestrifwa hwadjag antingen fjelf sedt och rönt i Lap*
marken, eller af trowärdigt folks mun-teliga berättelfer befunnit tvära meb
fattningen öfwerens tommanbe.

§. 6. Och, emeban jag märkt atbesrättelserna om er och annat warit osä-kre, at lita på, har jag på mänga stal*len måst gå ifrån dels bwad Scheffe-
ru» unbertibeu för fanning mgttwit,dels hwab anbra for ung berättat. Förhwilken orsak min Läsare ej får un-bra, om han här finner något meb
andras Skrifter och omdömen stridan-be. Jag har dock ej altib funnit nug
befogab at säja emot ber n, fom annor-lunda ment j emeban jag uogfamtrönthuru Mäktiga jeber och maner befin?nes wara Lapmarkerne emellan , jaofta emellan Byarna och lmsholden i enSapmarf. Och, som jag ho- Schefferurnoch jämwälaf allmänna rykten funnitmycket, fom jag wäl ej kunnat neka til,men dock fjelf af forfarcnyeten ej kunnat

fä



Företal.
fä tilräclelig kttnostap om, har jaghal-
te tvelat i mina berättelser stulle un-
bertiben blifwa nägon brist och cleseK,
än jag wille päborba nägon at tro fä-
bant, hwarom jag fjelf ej warit ös*
wertygab och förfäkrab.

§. 7. Jag wet wäl, at man den-
na tiden, stdnn Lapmarken begynt
komma i större anseende/ samt fä män-
ga wittre, lärde och förfarne Män
dels kommit der at resa och wistas,
dels Församlingarna berstäbes bewifta
och förestå, bör wara mer omtänkt
wib et sådant arbetes utgiftoande, än
tilforene; Men fom jag »et mig ej
annat strifwit, än hwad jag mast
stelf förfarit, hoppaslag, at defmär-
re felaktigheter, fom undertiden in-
flutit, blifwa hos hwar »älsinnab
Läsare benäget öfwerstylde, och be
brister tolbe, som jag bels ej ttiftat,
dels för ofwannamde orfaker ej kun-
nat upfvlla, til bes jag wib bättre
tilfälle, fom förr förmält åt, får
detta ämne i somliga mål widlyfti-
gare utföra, då jag ej stal finnas o-

be-



Företal.
benägen at andra och (indraga , famt
i öfrigit meb all tacksamhet ärkänna
och nämna, hwab någon härtvib i meb-

lertid behagar påminna, eller til
et sådant arbetes fullkomnande

mig mebbela.
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Första Kapitlet.
Om Landets beskaffenhet i gemen.

§. I.

Dm Skaparens »vishet aldrig wi«
far sig for «n upmarksam åskådareögonstenligare, an då bonat krea-
turen utdelar sina gäfwor och rike-
domar uti någon olikhet; altfä lwac

hans godhet ej mindre ontosclig, da hon tuffe*
gifwa somliga Länder brist och saknad på alla for-delar och beqwamligheter, än da hon öfweryo-
pade andra med all tings öfwersiöd. Ty, da
wi märka, huru ben allwise handen genom en
behagelig ordning uti alla stavade ting gifnm sin
almagt tilkänna, få wi tillika röna, huru allatandstapcc i werlden, so»n tyckas i det ena Hafwa
fatt någon brist eller förmon fram for andra, Haf>wa åter merendels i et annat fatt någon egen-
stap, som antingen ersätter och upfyller hwadsom fattas, eller afbrager Hivab som synes lända

21 * til



Cap. i. Om lapmarkens belägenhot4

til öfwerfiöb. At fordenfful så många Länder i
norr och söder blifwit somliga tider bolbne för
obugelige, samt til bonings - platser osticke-
ge, har man orsak at tilssrifwa ej så myc*
ket bet stick och ben beffaffenhet be fatt af Natu-
ren , som fast hålbre människornas ofullkomlig-
het, fom ej hunnit utröna bwaruti beras förmo«
ner bestått, och i hwad mål be fram for andra
någon förbel af Almazten hafwa unbfångit.

Detta ödet hafwa merenbeles be orter un«
dergatt, som haft sin belägenhet antingen under
och omkring scquatoren ,eller inunder och när-
mast omkring polerne, af hwilka be förra för
den starka kölben blifwit ansedde for såbana,som
til åkerbruk och annan inrättning warit platt o-
dugelige. Hwaraf har händt, at bå man sebt,
huru ofta et stycke land af få mil har förorsakat
buller emellan mågttge Potentater, hafwa bege
tänder af många hundrade mils omkrets meren-
dels utan någons afund och påtal antingen fått
stå öbe och blötte, eller i frib besittas af en ega-
re, som på deras förbättring aldrig tänkt, min-
dre arbetat.

§. 2. Jag lemnar Africa och de sobre or*
ter i deras Zona torrida , om hwilkas bristersamt sörmoner andre må döma, och förfogar
Mig

e
til Zonamlfrigidatn, hwarest bet lanb arbeläaet, som jag tagit mig före at kårteligen be-

ssrifwa, nämligen lapmarken (a). Denna
tratt,

(a) Källos rf Jlaplanö, samt pä Latin, Lapp».
nia, lappia, och pä i!i!p!?a Samtxdtta , SamiUdde,



och bestaffenhet i gemen. 5

tratt, som til fin wibd och begrep öfwergår mångt
magtigt Konungarike, plägar af Geographis
Zemenligen inbetas i den Swensta / vanlta och
Rxsta Lapmarken. Den största och »vidlyftiga-
ste Horet egenteliaen til Swerige, och fördelas i
Jämrelands » Hngermanlands- Ume» pire*
Lule. Torne * och Rimi * Lapmarker. De
dre af detze Länder äro tilwibb och omkrets nu
widare mera inskränkte, är de til äwentyrs förr
warit, emeban be allenast bestå af be orter,som
ligga närmast Fjällryggen öfwer Angermanlanb:
lämttanb och Dalarna. Men längre i norr Hö%
ra alla be wiblyftiga angber Lapparna til, som
ligga emellan Norrige (somligstäbes från sielf-
wa Wästersjön til räknanbes) och ©of i
Wasterbotten, unbertiben 6 och 7 mil ifrån wår
Botniffa hafswik(b), samt sträcker sig in emot

21 3 Rytz-

(b) Hos Schefferum (L2ppon. C2p. 11.p. 15.) st»ttl som Uti Sal. Kyrkoherdens «H»8. Ilr. Steckfenii di-
fputation om Wasterbotten CpaB.2o) berättes wäl,at
lapmarken pä intet ställe kommer närmare Sinumßoth-
nicum, än 18 och 22 mil/ som man hollit före wara
lippis & tonforibus notuni ; Men emedan sädant äremot
all förfarenhet, har man orsak at tro, det sal. Mas.Olaus fel. Niurenius, forbom Paft.i Umo, som päbäg»
ge ställen citeres, mäsie hafwa förställ gamla milar,
hwilka fomltgstäbes t bege orter brukas, och bolla ej
stort mer, än halfwa. Set finteg ock af sal. M3g .
Job. Afkt difput. om Umo , hwarest samma Olaus Petri
citeres, och finnes (1>«8.22.) hafwa satt en ort til 6
mil, som man ej tror stal wara stort öfwer 3. Ehu-ruwäl det blir ända för mycket, emedan mänga Lap-
marker (i finnas ligga öswer ? och 10 mil/ ja ofwer6



6 cap. I. Om lapmarfens belägenhet

Ryssland och Ishafwet. Detta Landet gör få*
ledes påwåra LanbChartor et tamligit anseen-'de, ändock man måste tilstå,at fa orter blifwit ån*
nupå sina behöriga ställen satte, och efter fin rätt
ta och egenteliga belägenhet utmärkte. Imeb-
lertib kunde man meb någorlunda fog Ma/ at
hela detta Lanbet stal til latituden något nar
hinna tit 1 20Swenssa milar , och tillongituden
wara somligstäbes ännubrygare. Men wil man
ratta sig efter ben rakning, fom inwånarenahaf«
roa ifrån ben ena Kyrkan Och marknadsplatsen
til ben anbra, sa blir ifrån lämtelanbs Lapmark
til Kusamo på Rysta gränsen något öfwer 200
mit. Men ehuru stora och wibtbegrepne besse
Länder må wata, få är det dock tvist, at man
uti betta wiblyftiga Landet näpligen lärer finna
större antal af människor, än man kan träffa uti
någondera afwåra mindre provincier.

$. 3. Sådant kan ickekomma af betta Lan*
dets wiba astägfenhet, emedan hela Europa stul-
le ifrån älbre tiber haft lättare före at skaffa co"
lonier hit, än til någonbera af Inbierne; utan
hälbre af ben allmänna tankan, som (fulle »bet
wara af ben bestaffenhet, at intet folk kunbe
der blifwa, hwilka ej, som Lapparna, kunbe lef*
roa af bjur och Mången. Och emeban man
måste bekänna,at bege orter wib första åstaban-
det synas både obehagelige och för derasförmenta

ofrukt-
mil ifrån hafsjon (som ivib Räne), ändock man följer
ålfvoetnt, som ej nliii> ga dueHe, utan merendels sncdttil hafwct, »■ f. w.



Och bestaffenhet i gente*. 7
ofruktbarhettil all inrättningotjenlige, få har bet
stjedt, atbe blifwit föryafde och owärbige holb»
ne at blifwa af folk och människor bebobbe, som
på annat satt och i behagligare länber kunnat (ef*
iva och få sit uppehälle. Här til hjelper, at man
på be flaste stallen fer har ständigt både winter ochsommar afsnö och is hwita skinande spetsar och
klintar af berg, som sträcka sig op til molnen,
wib hwilken omsiänbighet jag ci wet, hwab fasli-
git en del människor förestalt sig wara förbunbit.
3lt man åter på anbra ställen har til många mil
ej annat, an sumpiga kärr och olänbiga orter at
finna, besatte bär och ber meb smala mäfl i be-ras hajfroa »ärt förtorkabe björkar och wibebu-
stor. €ter annorstclbes torra sanb-hedar ochståt*
ter, betakte meb mossar, sanbmo, ljung och an-
dra til ingen ting dugelige warter. Men allestä-
bes ben ena stallota angben och torna fältet, ben
ena wilba marken ofwer ben anbra, liggande i
sit glömstos och förgatenhets mörker öbe och o-
bebobbe.

Heu loca felici non adeunda viro!
Ovid.

$. 4. Och, emeban detta Landet til sin
större del ligger under och norr om Pol-cirkelen,
synes sjelfwacllmgtctwara all gröba til hinbers.Förbenstul söker man fåfängt at ber finna några

och jorbista eller an-
dra d»)lika mannlstans lystnad kittande fordelar.- Pontica tellus
Tu neque ver fentis cinåum florente co-

röna ,
21 4 Tu
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Tu neque menorum corpora nuda vides.jsfec tit)lpalnpineaB autumuuB porrigif uvaB.-Cuncta led immodicuui tempora frigas

Kabet.
Jag har märkt, at i de wildaste fcklter ochöderum har jagfåfängt tystnat efter Näkfergalers

och andra lefwanbe iiiftrumenters klang- ockdet har förekommit mig, som (Me el eller all fa-nab hafwa lust at bo på be ställen, dem männi-storna såsom onyttiga forstufit.
§. s. Förutan besse ölägenheter stulle benlanga och beswarliga wintren, be kalla och mör-ka »vinternätterna, samt ben ofwerfiödiga snönsynas wara magfige at afsträcka ifrån denna or-ten alt hwad lefwanbe ar och fallas. I benorra Lapmarker har man wiss tib på aret"snartmit en stadigwaronde natt. Och ändock manocho ester Martii manad sär här längre dagaran pa andra orter, sa kan dock Solen besnnner.ligen »ib de högsta fjalr&a.aarneej werka st starkthar som annorstädes. Forden»?ul jag ock wet

«'g , samma Lapmarker fatt somliga ar köra of*»er ifar och sjöar äfwen pä samma tid, somjaahatt det.no/et at se Solen öswer horizontenstandlgl både dagar och nätter. Ianseende hwar-til m ej fatt undra, om jag funnit en del myror
och sumplqa orter öfwer hela sommaren botten-tialabe, samt sedt sjöar oppe wid fjällen, som,efter mwanarenas berättelse, pä några är e, detrmgasie synts tinat op, etc.

Och, dä warman ändteligenpå bege orter be-
gyn-
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gynner midsommars tiben taga öfwer hanben,
har man en olägenhet, fom ej holles i Lapmarken
för ben minsta eller ringaste, jag menar af myg-
gor (c), fom infinna sig kring all mark i sådan
myckenhet, at be kunna fatta mörker for Solen,som molnstobar; at en främmanbe napligen(kul-
le tro, bet någon människa, bå besse församla
sig, kunbe unber bar himmel göra något arbete.
Lilla anbra swårigbeter nu at förbigå , fom wi
gcmenligen pläga föreställa oss unber åtankan af
besse obebobbe Norbista orter.

§. 6. Men förutan bet jag holler före, at
be behageligaste ldnber i wertden icke hafwa haft
i förstone och innan be af ibkefamma inwånare
blifwit bebobbe, til alla belar få fagert anseenbe;
så har jag ock funnit, at äfwen betta öbelanbet
har af naturen be fördelar, som stulit kunna
ställa bes inbyggare nagortunba tilfribs, om en
tib komme, då det blefwe rätt upoblabt, och
alla bes förmoner meb alfware eftersökte, igen-
funbne samt rätt kdnbe och nyttjabe. Om bet
för bes behagelighet kring beta werlden bekanta
Egypti land Hörbe man i ålbsta tiberne nästan
sådant, som wi nu i allmänhet tala om Sapf

21 s mar-
(c) Inbyggarena dela bege förnämligast uti trew

ne Claffer: kalla den första gcmenligen Myggor (på
iapfta Tjucika) , som komma fram i Junii manad: Den
andra Änart (Lap. Muockir), som aro mindre, och
begynner framte sig i lulio; den tredje■£>'* si.zf',Muti-va.)
som ar den minsta och giftigaste, aro af dm besiasscwhet, at de otroligt tunna matta en niaunifla, dä man
antingen på resa eller wid nägot arbete fladder är.
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marken (cl). Huru bet härliga Italien för et
obugeligit lanb och nästan för en ödemark war
utropadt den tiben Aborigines berstädcs hollo
hus , är af gamla berättelser kunnigt. Men bethar bock fått annat utfeende, sedan folk kommz
dit, fom kunde gifwa landet bättre rykt och stöt-
set, an de förra (e). Af mången i forna tider
hollit ostland föret land, fom ej til stort bogbe,
och af jcmwät des Landsfotk måst Cielswe tilstå,
at det få fordom warit, fes af J. Bocmo Au-
b.ina (5). Fördenskull kallade man då detta
förträffeliga lanbet en Urram Infotmem, afperim
coch , trifiem cultu ? fyfois htrridtm , puludibus in-

foecundam y frugiferarum arborunt & omnis cultur£
impatientem telturttmreghncmauro atqut argenioimmu-
»em , vilem atque ab omnibus <ie//>eii^«», meb flera
titlar, som man nu stulle hafwa betänkande wid
at lampa på Lapmarken.

Det
(6) Hwarom l>nntanu«:

Egyptum Cafii foivtns de rupe feeabat
Kanta vagus. Nondum ullum illi nomenque detusvt,
Sed pelago ftagnantc palus ,'udaquc lacurue,
Nunc regio ($ populos late faecundat ($ urbeis,
Pyr/y.nidumque ofientans monumtnta (i nomina regttnt.

(e) Hwarom til en del Poetens utfago är bekant:
lloc quodcunque -vides , guje nunc efi maxima Roma ,

Ante Phrygem Mneatn collis 0" herb*fuit.
Atque übi navaliftant Jacra palatia Pbvebo

Evandri profugdt procubuere baves.
Fiäilibus crrverc Deis, hxe aurea templa ,

Ntn fuit opprobrio , faiia fine arte cafa.
(k) ©C bCÖmom , /<z« 8" ritus gentium 1.11,. 111.

Cap. XII.
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Det araltfå ej allenast af detta, utan ock af
många andra witnesbörder, bern man for fart*
heten går förbi, nog bewisligit, at alla be klagomål
af något wärbe,som man hörer öfwer Lapmarken,
så tvål til bes ofruktbarhet och odugeliga jorbmon,
fom anbra ölägenheter, be (amma bet man for-
bombags hört nästan öfwer alla be orter, fom nu
oro be fruktbaraste och behageligaste i wertben.

§. 7. Emeban bet dr et gammalt fel hos oss,
at wi gärna wilja förakta anbras formoner, e-
huru stora be matvara, bå fakna något hos
dem,fom wi finna hos oss och i wart eget, ehu-
ru ringa bet i sig sjetff är, (a har man oftast
rönt hurtl be södre Länbers inbyggare meren-
dels wetat föreställa sig, jag wet ej hwad o»
behagligt uti be norra Ldnber, bå be ej träffathos bern sådana saker, som be hemma wa-
rit wane wib. ThefTalienwat ef stönt och här-
ligif lanb; men bå Arabemekommodit, ttftesde rdtt wara komne ien annan wertb, sann fun-
no (tratt något af undra pä och få oförmdrkt be-
swära sig ofrecr: tit exempel, af man ej här,fom
i deras fädernesland, fick fe skuggan af Solen
i föber från trän och hustak, etc. Af ju Thra-
cien warit et godt och rikt lanb, Har man ej
orfak af twifla på. Icke bes mindre fet man
huru den af en hop Geographis blifwit bestrif-wen för en ort, fom war både köld ock ofrurf-barbct unberkastab, och habe hwarken fått him-
mel eller jorbnogKeqwäm och god. At en del ut-
länningar hafwa om o§ och tvärt goda (Sivert*
fie underliga begrep och ej stort bättre, än wi

om
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om Lapmarken, ar ock bekant (g). Det ar ej
minbre sant, af hwab Ovidius (n) stref om be
Norbissa Länber i gemen, bet lampa utlännin-
garna på otz , men rot på Laplanb. Och hwad
Baxo fabe om Finnarna : Smt Fw»i feptentrhms
so/'»//, vix e/uidem babitabilem »»'öl/ tenarum partem
cultura ac manjlone complexi (i), bet har man ise-
nare fiber befunnit ej kunnat sa jas om bet wiben-
na tiden kalla Finlanb, utan om Lapmarken, som
alla sådana äretitlar måste opbäro, utan af haf-
wa någon ort norr om sig af stjuta (kulben på.

§. 8. Men af ef lanb fålebes af anbrom
blir förhaft, försmåbf och föraktabt, titräknor
jag bock ej attib beras ofog, fom klanbra berup-
på; emeban jag är af ben fankan, at mångalän-
der i werlden blifwit efter handen, dels genom
naturens egenwerkan, dels genom ibkefamma in-
wånares fiif och konst tib efter annan mycket up-
hjelpte och förbdttrabe. At jorbmonerne, bå
man betraktar fjelfwa jordarternas bestaffenhet
i anfeenbe fil wåtlänbta orters uptorkanbe,
swartmyllans förökanbe, och anbra på goba
ffläl grunbabe omstanbigheter, blifwit alla fi-
ber ej minbre, dn Konungariken
emellan, ombytte och som förwanblabe, beröm

tyckes
( g ) ©e ibland andraKruger» nneersnck. des tem-

perament» einer Nation.
(h) Se Hatts libro* de Ponto lib. 111. El.I. Lib. IV

Eleg X. Lib. Trifi. Lib. 111. Eleg. 111 X. och mänga «W'
dra ställen i samma böcker.

(i ) Citan«e Scheff. Lappon. pag, 44.



Och bestaffenhet i gemen 13

tyckes, utom anbra orsaker, ben wälbige Gu-
bens outgrunbetiga wishet wtlia öfwettyga mig,
som låter att hwab stapabt kallas stå i en stänbig
ömsning, famt bagetiget af-och tiltaganbe. Om
bå någon »ville tilstrifwa sin egen flit och sticketig-
bet, om Lanbet befinnes bättre betala sina bru-
kare i hans eller i hans förfäbers tib, få kan han
i tvist afseenbe hafwa orsak bertil, men kan (fe
ock tillikabebraga sig; emeban naturen fjelf för-
be hafwa imedlertib gjort flera föränbringar,än
ban metat utaf, (a meb jorbens berebanbe,fom
fäbens tilwänjanbe ock anbra såbana Gubs wis-
het och gobhet fortåtjanbe omstZnbigyefer, som
jag hos sanstvlliga Phyficos tit wibare utspä-
nanbe på bet Högsta recommenderar.

§. 9. Imebterfib ar jag af ben fanfan, at
man ingen ting kan meb säkerhet sdja och borna om
et lanb, så länge bet ligger i sit glömstos mörker
antingen albeles oupoblabt, eller på bet sättet
jag på sit ställe kommer af berätta, eller ock innan
man genom rön och påfund mebelst konstiga grep
och försök samt efter ctituatet cmstätte inrättnin-
gar, budif tit at meb alfware brifwa åkerbruket
och oparbeta jorben- Tenam infacmdam , sabe
for betta en tärb Man, & ccelo afperam baudqua-
quam pojleris fuis rtliqutffént Meteres Germani, Scj-
tha, atque ihraees , &in \tatU vetuftifjimi AborigU
nes ,fi rufiicari guam exrapto vivere maluijjint : Fru~
fira enim agrorum fterilitatem & coeli noxiam frugx-
bus intemperiem accufant, qui fotnno ciboque dediti
utatem in orio transigttnt \ fruftra folum afperum ,
aut fyhis horridum , cir paludibus fttdum qutriUn-

tur
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tur , quibus otlofum effe pro honeftijjimo ö/löet»»' (K).
Och , i betta affeenbe bör man altså båt ,

som i alt annat, »vänja sig wib at bafwa folamob
och afbida tiben innan man kallar ef lanb obu-
geligit och tit fåbeswärt otjenligit; emedan man
(a ofta märker huru be gamle i sådana mål un-
bcrtiben mer än illa förgripit sig. Så, at än«
dock jag sebt orter i Lapmarken, på hwtsta man
denna tiden aldrig har hopp at fa göra någon on-
stclig stjörbeanb, bristar jag bock ej säja , af ju
dersammastädes antingen nu eller frambeles fan
wäxa sdb.

§. 10. Om de Lärdas hypothes detripjm
telluris noftraftatu Har något at betyda, få tor-
de någon wanta på en lid, då be södra orter blif-
wa en Arabia dslerta och tvära Lapmarfer et
Canan. Ty, bå ben sista ftatus nalkas, fom
fallas cotjflagrathnis, torde man få orfaf af tro,
det ingen ort wore lyf ligare än Lapmarfen, och
då de södre orters inbyggare ej annorstädes, un-
ber bet förlossningen nalkas, än unber fjelfwa
Polerne habe at föfa sin tilsiyff. Om någon bå
meb alfware »ville täfia om benna egenbomen, an-
tingen några nya Migjationes Gentium yppa
sig eller ej, så förbe dnnu en annan omstänbig-
het något bertit funna bibraga ; jag menar om
?arace!ti Prophefie fillifa träffar in, som spåbf,
at man emellan 60 och 70 grad. (fulle i Torben
upfinna en så stor rikebom af metaller,af i Orien-
ten bes like albrig blifwit funnen (t) >«</.

(k)Frifchlin oratio de vita ru/lica\p. 271.
(1) Cit* Job, Torna© ap, Sckfff. Lappojj. p. 36j,
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. . Adveniet /,//?>tt properanXibtts tetas t

Cttm pelago emerget tellus noya ~ - -. . _ Pofl, tempore certo
lex?<« recens, coelumque novum , »»'pH Ut tora O' »/i
labentes paffim lymphis crepitantibus omnes
IntipUnt pr&here novis alimentu colonis
TauUtimjue no\us fato infiaurabitur orbis,

Pontanus,

§. 11. Men emedan desie äro saker och
gisningar, som flå i den Högstes hand och efter-
werlbcn allena får utröna, få blir mitt göromål
at bessrifwa nu waranbe tilstånbet i Lapmarken
och Lanbets bestaffenhet, til de formoner, som
redan äro bekante, allenast de blefwo rätt nyt-
tjade. Ehuru Ömfeligit dettaLandet förekommit
en det människor , så har det liftvät fått afSka-
paren så många fördelar, at man fått stönjadet
bes inbyggare ej funnit sig öfwer beras Aäbernes-land mHnögbe, ej eller at be förr uprafnade be-
swärtigheter warit mägtige at strama dem bert*
från; som jagfast hätre tror, af de inbilla sig nap-
ligen funna i heta wertden finna behagetigare och
säkrare boningsplatser.

I synnerhet fdgna wi osi denna tiden at faderdtta, bet fdb fan tvära i Lapmarken, hwar-
om mantvid en bet Prestgårbar och Nybyggen,
htvarest man rätt brukat sig, atbetes och til fullo
blifwit öfwertygad. Denna faten btef ej ldngre,
an för några ock 7° år tillbaka bollen för få otro-
lig / at ben lärde scnct?sruz bob til at weder-

(dg-
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lägga en annan sm), som hollit före bet »vore
mojeligit. SchefTerus ( n) Holt sig förnämligast
wib sin fats, emeban be orter, fom ej »voro tvåt-
tänbfe, lösa och sumpiga, befunnos för steniga,
sandiga och bcrgaftiga, som plogen och annan
akerrustmng ej funbe förbraga; hwilfct omstän-
digheter ban trodde så mycket kunna göra, at
ingenmed framgång funde berstädes brifwa åker-
bruket, änbock han fyntes wilja mebgifwa, at
klimatet stulle dertil et »vara så mycket hinder-
ligit-

§. 12. Men jagtror, af om Schefferus eller desamma fom nu fälla sina omdömen omjorbmoner-
ne och Landskapens bestaffenbet iLapmarken, Habe
fått fe huru bet för par tufenb år tilbaka fåg ut
i be anbra »våra Swensta Provincier, torbe be
måst tilstå och bekänna, at Lapmarken fer få god
ut och tjenlig ( om ej i många betar bättre och
tienligare) til åkerbruk od) bonings platsar, än
fom många af be fobre orter och länder dåför-
tiden.

To , at bär aro wåtländfe och sumpige or-
ter, fan inaen nefa; men jag menar at sådana
lära jemwdl finnas i andra länder, och lära af
ben goba Skaparen ej »vara fåfängt eller utan
orsak antagbe få wdt här , fom annorstdbes.
Men af har äro flera torra än wåta orter, bar

jag
(m) SflemligeN 01. Petri Niurenium, hwars be>

»krifnma. öftver Lapmarken ssal anm, finnas in M;S,
Wid Uplala Zlblinc!,.

sn* Se bes l.appon. paz. 22. l«lZ.
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jag fått erfara, fom ofta unber mina refor fom»
martiben genom (fog och marf til många milfäl-
lan af något watn blifwit befwärab, menalbrig
beraf från min fofa hinbrab. o

Jag twiftar ock
el, af ju be myrldnbta och »våta trader stulle
stå at förbättra och »vara nyttige, om be antin-
gen blefwo upbifte, eller ock naturen fjelf meb
tiben gjorbe bern torras At fäb på många ställen
och somliga är ej wdxer meb minbre framgång
i sanbiga och steniga orter, dn i annan jorbmon,
dr på besie orter öfwer att pröfwabf. Men at
såga bet man i Lapmarfen ej finner annan jorb-
art dn sten och sanb, dr ogrundadt, emeban
hår finnes undertiben båbe mylla och lerjorb,och
man bar ej fällan sivårt för af finna en sten eller
sanbbacka, få at Lappen merenbcts unber sina
flyttningar, befynnerltgen om »vintern , måstefo-
ra stenarna meb sig, bern han brukar lägga om-
kring sin etbstab. Och , ehuru man mebgifwer,
at hdr, fom i anbra länber, finnas många berg
och stenar, i fynnerhet omkring fjelfwa fjällryg-
garne, så wil iagbock förfdkra,at få orter omen
Mils omfrets Ifoa träffas, hwarest jorb ej stut,
le finnas fil många tunnors utstbe, och ber man
ej finge bruka båbe plog och harf, om ej anbra
orfafer »voro mera til hinbers.

§. 13. Om någon wil af beten bel berat-
tar , af regn dr i Lapmarfen mibf i sommaren
salsvnt (o;, (Tuta, bet jorbentorde ej få så myc-
ket watn, som behöfdes, få har jag af mina hit

B fils
(o) Scheff. Lapp, pag. 18»
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tils bctgeligen gjorbe observationer öfwer två-
bertefen «j annat kunnat finna, ån at bet reg-
nar om fommaren få tidt och ofta i Lapmarfen,som annorstäbes.

Om ben förta sommaren (Me wilja förmå
någon at siuta, bet besie orter woro til allgröba
och fäbeswäxf ostickelige, så dro twenne omstdn-
bigheter bekanta, fom kunna fömma honom på
anbra fanfar. Den första dr, at bå fommaren
dnbteligen fommer i Lapmarfen, få blir jorbere
snarare torr och bar, dnpå någonaman ort; (a,
at man ofta meb forunbran får se gräs och örter
uprunbne och töfwen utfprufne, hwarest för fa
»veckor fyntes »vara ibel »vinter (p). Jag har
be förra åren unbertiben febf sjöar, öfwe-hwil-
fa man ena dagenförde med Ren, och påhwil-
ka den andra ej tans et enda isstycke öfrigif. Den-
na omständigheten t/enar ej allenast grds-och få»
deswdxten til fromma, utan gör ock besie orter
ej litet behagelige for bern, fora komma ifrån an-
dra länber och dro meb be långsamma samt be-
(»vårliga bö|te ;od) wartiber wane.

§. 14. Den andra omständigheten dr dfwen
af förfarenheteu kunnig, nämligen at faben på
besie orter förr mognar, odn på anbra. Tv, bå
man på be sobre orter måste unbertiben fil i s och
flera »veckor wånfa innan wårsäben blir mogen,
så har man på många orter i Lapmarfen ofta in-
nomBock9(q), ja, efter fomligas(r) berdttelfe,

in-
(p) Corif Setreff Lappon. pag, 2?.
(q) Se Swen- Wet. Acad. handl. för i73y»paF,2i
(O Sal. ölstop Lllberz dt filt imecidm l>^.V
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innom ser och fm wefor fått båbe få och (fåra*
Åtminstone ar man i mebelmåttiga år och bå två*
dertefen så fogar ftg, attib förfäfrab af innom
Julii månabe slut fa stdra ben sdb, som man
sådde omkring meblef af Majo och dfwen något
sedermera. I anseenbe hwar fil man bar albe-
les fullkomlig orfafattro, fom bet ock dr afför-
farenheien onefetigif, bet man på be måste stål»
len i Lapmarkerne, om jorben bleftve rätt ansad
och man funno på rätta stallen, stulle i goba år
få göra fårif och ymnig störbeanb, som annor-
stäbes. ©fulle man til öfwerfiöb, efter fomli-gas tofwen, hitta på något fdbesflag, som an-
tingen reban wore want, eller hdbaneffer funbe
wänjas wib climatet, få wore bet dnnu fäfrare.
Tv, at ben fab, man tager ifrån tgnbsbygben och
be sobre orter, gcmenligen i förstone flår fttt,fan
ingen undra på, fom wet huru fwårt man håratwdnja tvaxter och orter wib kallare elimat. Imeblertib wet man Nybyggen i Lule-Lapmarf,
från hwilka man omfommaren ser be bwita fnc»och isbergen, bwarest man öfwer 40 år, febanbe blifwit uptagne, ej fan påminna sig af nå-
got forn blifwit af kölben stababt. Hwaraf har
stebt, at man kan namngifwa folk i wåra Lap-
marker, som fått siid nog badeat äta fjelfwa och
foryttra åt andra , bå eljest hela ben wdsterbot,
nista landsbygden blifwit hemsökt med mitzwätt,som af köld blifwit förorsakad.

§. is. Hwad graswärten angår, få måste
B 2 man

pag. 79. cit. uti vilpul. om Wasierbotn, paL. 33.
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man tilstå, at på be ftäste ställen wäxer ansenligt
gräs, sa at beras förnämsta uppehälle , fom hit-
tils gifwit sig til Nybyggare, bafwa be haft afsin boskap, hwaraf be funna föba anfenligt, och
en bet si mycket be någonsin wiha,dnbock be på si*na dngars upröbjanbe ci fostat ef enba bagsiver*
fe. Tv, emellan rötterna af fjelfwa isbergen,
har man unbertiben funnit en anfentig gräswdrf,
och på be nebrigare orter har jag träffat större
hörnyror, htvarest gräset stått mig tit mibjan,
och på hwilfa jag napligen nått se dnban. Man
wille tro, at be ofrige myror och wåtldnbta orter
(kulte, om be blefwo opbifte och meb höfrö fåb-
de, til många belar anfenligt i bet målet funna
ophielpas; fan ock hdnba, filgob och förfwar-lig åferjorb upoblas. De torra och ofruftfam-
ma sanbhebar, som finnas i Lapmarfen, synas
wat måst tjena Lappen fil gobo, emeban be ge*
menligen dro, som bergen, öfwerwdrte med
Renmotze och Tallstog. Men om man måste to*
la fåbanaianbra Ldnber,så bör! man ock »vara fil
fribs meb bern i Lapmarfen; emeban bet dr ej alle-
nast möjeligif at få gob åferjorb af ber n, utan
be tiena ock mycket til beqwämlighet wib lanbs-
wägars opröbjanbe, busbyggnab och anbra bets
kunnige, bets ock til dwentyrs dnnu okunniga nyt-
tigheter.

§. 16. Så måste man utom betta i synner-
het lemna Lapmarfen ben förmon och förträbetfram för många anbra länber i werlben, at honpå allehanda (Tags bjur, fogel och sist öfwerfiö-

bar.



Och bestaffenhet i gemen. 21

bar. För biurssin bättre och sämre (s) hafroa
årligen många Rifsbalrar fommif tilLapmarfen.
På stogsfoglar (t) dr på be (låste ställen ingen
brist blefwen försporb. Af be stora samt ansen-
liga fjöar och fräst (u) , älfwar (x) och ström-mar, hafwa ej allenast många männistor halt sin
föba, utan ock församlat en anfenlig egenbom.
Ty/ af sist (y) hafwa båbe många Lappar och

B 3 Ny-

(s) AfBjörnar, Wargar,Bäfrar, Uttrar, Mar»
dar, Älgar, Renar och tama, lärfwar(hwilkck
i, efter Scheff. mening, lefwa i watnel, som Uttrar*

utan altid pä landet), Hermeliner, Harar, Ickornar,
Rafwarfwarta,röda, hwita, brand-ochtorsrafwar,etc.

(t) Som Tjädrar, Snöripor, jemwal somlig-
siades Orrar och Hjerpar, samt Falkar och andra flags
foglar större och mindre.

(uj Som©tor4lma, stora W«ndelm,Horeawan,
Storawan/Storlula, Kaitomträst, Kalistrast, Tor»
nytrast, Enaretrast, Kimi-trdst, och mänga andra o»
rakneliga, af hnvilfa en bet aro is ock ftere mil län-
ga, och i hwilka blifwit räknade sä mänga öjar, fom
dagarna i året, hos Schefferum (Kapp.p. 374. ) be»
rattes om Storawan; ja ock om Enareträst, at dersro otaliga öjar, fom ar fä stort och widt, at in-
gen Lapp fä länge lefwat, at han alla des wrär, »t*
tar och wintlar kunnat hinna med at upföka.

(x) Som Hnaermanalfwen, Ume.slmaul)5i,//e//<?»
P,ite-(paictof. gerra)Lule-{ Leulius.) RatlS- (Gal lus)Tor»*
(Taranus f. Taruntus Rimi-alfwer, etc hwilka alla haf-
wa sin uprinnelse i fjällen, Utom andra oräkneliga
större och mindre alfwar och strömar, öar och backar,som löpa och rinna längs och twars pä denna och ar-
dra sidan om fjällryggen, omkring och genom alla Lap,
Marker.

t/) Som Lat/ Gäddor, Sik, Abbor, Löjor, Getf,
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Nybygare haft rifeligen hela året sit uppehälle,
och ånbå fått unbertiben anfenligif »ät anbra
Lanbstaper sälja och foryttra. At pärlor, fom
blifwit tagne ur alswerna iLapmarfen,framför al'
la åffa pärlor i hela werlben behollit sit goba pris
och warbe, ar allom funnigf, som funnat om
desie fafer moget Urna-

§. 17.Af har ingen brist är på sjöfogelc»
kunna be sobre orters inbyggare ssuta, bå be höst
och »vår så fe få många stora hopar och stockar«f ochöåsi paflera beras lanber,hwilka
då aro på sin flyttning fil och ifrån Lapmarfen.
Desie taga om »våren in be boningsplatfar, fom
Lapparna wib beras flyttning fil wästerf jö-stran<
den öfwergifwit. Och innan FMLapparne hinna
om hösten filbafa, så hafwa besie tagit afsteb.
Naturen har welat at icke lanbet stulle sta någon,
tib albeles lebigt och tomt, utan alfib hafwa in-
wånare, förnuftige och oförnuftige til skiftes,an-
dock bet af bägge i betta titstånbef ingen förbar-'

ing fan fa. Jaghar iaft tagit, at en betafan-
dra fogfar och bjur finnes merenbels umnigastpH
de stallen, hwarest Nybyggare satt sig neb. An->
tingen berföre, af be »vilja nära sig afmänniffans
arbete, eller at naturen befalt bern Hella sig til
deras hetnwisten, för hwitfas (ful be blifwit
jfapabe. På norra siban om fjällryggen mot

Is-
tatar , Rödingar, Harrar, Börtingar , MörtarMe-
nbitar, ©tämm, etc.

(z) ©om Swanor, Gäst, tornar, och Hnber afSnipor, Sträckor, Wrjander, Wiggar, Gr«sdnder,och
»ånga ankra stag>
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Ishafwet stot wål ej finnas få ymnigt af fog-
lar, fom ide föbre Lapmarker. Men at lanbet
ej må stå tomt, så finnes ber få mycket större sf»
werssöd på Bafrar, Stilrenar och anbra biur.
Ja, man förunbrar sig at någon männiffa bri,
stat fättja sig ber neb, bå man lifwal omfring
be orter, utom bet Norrsta folfef »vib
hafsstränberna finnerNybyggare, fom få (a of-
werfiöbigt sist, at be beraf lefwa hela aret och
byta sig fvanmal före, hwarom wibare på sit
ställe.

$. 18. At manflagar, bet i Lapmarfen ej
sinnes stog, utan förtorkabe tratt och obugeliga
bustar, bertil har man just icke någon fullkomlig
erfaf, bå man e> talar om sjetfwa snöbergen och
fjällryggarna. Tv, på anbra stållen, enkanner-
ligen emellan bälberna famt wib ålsioch f jösträn-
derna, sinnes en få titräckelig ymnighet af trän (a)
af på be måste orter (fulle ingen inbyggare blif-
wanöbfafab af lefwa unber bar himmel,eller fry-sa ihjäl, om han sig af bern »ville betjena. Har fin-nas inga ptanterabe wingarbar, eller genom
människors flit från jorbenes änbar tithopa fam-
lade rara orter och fragårbssafer; men här åt
ro bock på be fiäste stallen få många nyttiga
Orteroch Bar (b), jämteBlomster, Färggräs

B 4 och
(a) ©om Gran, Tall, Björk, En, Rön, Wi«

be, Afp, Al, ©älg, Hägg, etc.
(b) ©om Hjortron, Lingon, ©inbärröda ochfwar<

ta, Kråkbär, Blåbär, Åkerbär, hwita, mörk-och ljus
röda,Njupyn, Tagbar, Hallon, Smultron, Mjöb
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och anbra nyttiga wärfer, som warit titräcke-
lige at tjena en lärb och wibtberest Naturens
eansafare för et ämne til en wibtyftig f/om l.^,
forne*.

§% 19. Alla bege Trän, örter ochBlomsteraro wälejafmännissobanb planterabe ochi orb-
ning bragfe; Imeblertib har naturen fjelf
haft berwib befwär och hulpif bern op. I Invit*
fet affeenbe jag finner unbertiben hos ber n, somför betta bestrifwif Lapmarfen, htvab jag ej säl-
lan fjelf rönt, nämligen af en bet trän tvära
närmast fjällen i bet stick och orbning, som wo-
ro be ien Hrtegärd planterade (c). I of-
tigit hafroa inbyggarena frägårbar nog, somgifwa bern båttre frufter, än många Wiwoch
örtegårbar, jag menar beras Furuskogar, af
htvitfa man, utom annan nytta, afwen wet
befjena sig til liss uppehälle: sa, af mången he<
berlig man och mobig Solbåt i »vårt gobaWå<
sierbofn, blifwit af bege frufter få wål upfo-
sirab,fom anbra af hwete och rog; emebanman
just ej altib betjenar sig af saban spis förnobs(ful, utan til bibehollanbe af en gammat och a-
bet, men bock nu på många anbra ställen för-
ståten bpgb, fom fallas Gparsamher. Ge-
nom barfbrobs förtäring, fänner arbetaren in-
gen minskning af sin styrka.

§. 2,0

dar, etc. ehuru tvål af alla slag och allestädes ej fä
ymnigt.

(c) ©e Scheff. Lapp. p. 358'
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Häräro wilba och ofantetigaberg(cl).
Men betje, som tyckas fil en bet mara opför-
be af ffybba be nebrigare orter för wirfiar och
stormwäber, räknar jag billigt ibtanb Lapmar-
fens prybnaber och hebersstycken / emeban be
håtre förlustat mina ögon wib beras åståbanbe,
ån upwåkf någon otolighet ofiver bem. Den
fanfan, fora (fulle ffyarna på bege bergen fun-
na borttaga båbe Lapp och Ren, famt fasta bern
unbertiben ostabbe neb några mil berifrån, ar
en falst inbilbning hos gemeneman, emeban bet
i Lapmarfen är ohörbt och eljest meb renaptin-
cipier minbre enligif, förmobeligen upbtffabt
at ställa barn filfrebs, bå be aro olåfige (e),

B 5 §.21.

(d) Detze indelas af Inwånarena i åtskilligadaffer. En
Mtatta&tuoddarlf\åltx)a,a,at: andra fom hafwa si«
na hufwubenoch fpetfar i högben; be anbra -rvare, tjaro,
f/c. fombestå antingen af hallaroch lösa stenar, eller holg«
be med mull och torf,famt öswerwärte meb buskar och skog.

(e) Icke bes minbre ser man dock trykta berattel»ser härom, t. e. accidit, ut, tempefiate in alpibus nor-
vegieis orta , peregrinantesrsngiferes fuos aere (£ nubibus
Matos, vel in totum ptrdant, vel ad diftantiam avel j
mill. quosdam innoxios, qutsdam lafis reperiant : homi-
fies ne?» in receptaculis montium habitacula fua qvartre
cogantur; alias et/H«» ittis una cum pimentis />c7-e««a'«»»
«F". Herr Prof. tinndus%at til en fåban gemenemans
tanka gifroit stjäl (Wettenst. Acad. Hanbl. Tom. i. p.
330) , få tvål fom beffrifning öfwer de hastigt påkom»
mande mörkren , fom ej annorstädes märkas, an wid
de höga fjällen; ty i skogslandet! har jag, hwad aw
derleken angår, ej funnit något skiljaktigt ifrån andra
orter. Imedlertib må man undra at få många orim»
ligheter om Lapmarken blifwa trodde ej allenast af mån?
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§. 21. Befynnerligif ar bet meb bege ber-
gen, bet be finnas mast wara få lagbe, atom
lanbet wore bebobf, (fulle man omkring och un-
der be »vildaste fjällen funnafå be jämnaste tanbs-
»vägar. 3 det affeenbet har jag ofta forunbrat
Mig, bå jag i benna Lule-Lapmarf til 12 och if
mit unber mina refor ej blifwit befwärab af en
enba backe : och bet har föref ommit mig, fom
stulle naturen meb (tit inbett »viga ställen til
lanbswågar och ofwerfarfer. At altsåLapmar-
ken blifwit af be oforfarne f)oUen for fåban,som man sommarfiben ej funbe genomresa («?/?<*-
te minime pervia) , bertil har jag ej funnit annat
stjäl, an brist på uprsgbe lanbswågar. Ty,
jag wet intet stolle, ber man ej båbe meb Ren
och Häst sommartiden fan slippa hwarf man wil,
allenast man har tvål funniga lebfagare. We-
tanbes jag ej ef utan många(jag wil ej säja al-
la) stallen, hwarest man fommit meb Hästar,
Kor och Får öfwer f jelfwafjälryggen,ochsluppit
hwarf man arnat sig. Jag har altfå fwiftaf,
om man uti någon annan ort och lanbstap (ful*
le fomma få fort och tvål fram, om man ej ha-
de några »vågar, utan måste gå ffoglebes, blott
at hafwa sijernorna och bergen til wågwifare,
som mig ofta hänbt i Lapmarfen, hwarest jagpå
bet sättet innom få bågar ftuppif hela 20 och 30

mil
ga i Wästerbotn, utan ock af dem, fom ärligen resa
tillLapmarken, ja ock många år warit dersiabes rot'
siande. Men en gammal inrotab tanka siar swårligen
at utrota, ändock man fet comraxium med ögonen»
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mil wag, och således fatt genom förfarenbeten
stönja, at Lapmarken ar e? bieme & ceftate mdxi-
meperyia. Til förtigande, at man pä de måste
ställen har under fina resor god hjelp af f/öar och
älfwer, da man förser sig med nödiga båtar och
fartyg.

§. 22. Men at i ofrigit et land, som i an-
seende til berg ock dälder har mangehanda för-
ändringar, eger större anseende och pryder me-
ra , an et widt och jämt fäldt, har jag på et an-
nat ställe ( 0/ yttrat mig. Del samma harjag
sedermera nogsamt rönt i Lapmarken, da jagwct
mig ofta afsärdeles nöje och lustbarhet hafwa
statt pä klinterna af de höga bergen, och tvarit
en åskådare af de torna och obebodda angder til
mänga mil omkring mig: hwarest det ena grö«
na fctlbret synts efter det andra, den ena skogs-
lunden egt sin stalning i en gausta artig ordning
och situation emot den andra: den ena högden
uphäfwit sig öswer den andra. Ej til förti-
gande de fagra stick och ordningar af alswer ochströmmar, med deras olika fall och föränderli-
ga bredder, forgar, högder och abraddar: de
smärre och större sjöar med deras förnöjsamma
belägenheter och blandningar af holmar, ssogs-
arter och jordmoner: de klara springekallorna,som från bergsrötterna utsprida sina grenar och
gifwa, som gemenligen alla sjöar och älfwer i
Lapmarken, et mdgta klart och walsmakande
watn, etc. Under alt detta hafwa de snöhwita

is-
(t) s<ft»«ft, T«.nk. ont Guv 5 styck. 5.149»
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isbergen, hålst bå be på en flat och ljus fora-ntarbag från fjärran uphögt sina hwaga ochssuf-
ta spetsar, fora molnstobar, gifwit alt fammans
et utfeenbe, fom waritmeb ef orb oforlifneligif.
Sal. HetrArchiat. och Medic. Profeil Doct.
Olof Rudbeck fil. fabe alfja ej utan stjäl sig
hafwa febt stallen i Lapmarfen , hwarest han(om
någon probabilitet warit möjelig ) welaf tro
Parabifet haf»va haft sitrum. Den för lärbom
och förfarenhefen befante Frantfosen Matiper-
tuis, som en bet af bege norra orter febt, måste
tilstå af han båt funnit (fållen, fom waritiblanb
be behagetigaste i werlben, allenast be ej tegat i
Lapmarfen- Och, om alla, fom bese bege orter
något närmare än af gemene man (ler, »ville
bruka eftertänka, twiftar jag ej, af man funbe
fäja om Lapmarfen, ("om en tärb man om Tor-
ne-Tofnar(g) : o»»»e/, quihat loca adivere Mel
adeunt, prgcipue temportbus ver»,- is' </iiv,/, «<?><
biscum certifjime teftatum ibunt, fingula ejje confpe-
Slu jucundijjima.

§. 23. Men Utom bet bege bergen fctgna,
som bewist är, ögonen, så har man reban nog
prof, af ber be blefwo noga utranfafabe, (fulle
be finnas få rife på goba metaller, fora anbra i
werlben. Man »vit nu ej beropa sig på ben ut-sago, som finnes hos Iob: IfränAordeit kom-
mer gulb (h), eller Paracelti prophetie, fom

fram-
(8) Kyrkoherden Mag. Er. Brunntus i sitt Difput.

öra Torne p»?. 23.(b) C»?. 37; v. ,2.
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framraanföre omrörb är; emeban erfarenheten
»vist , at har finnas metaller i ftelfwa werfef, båt
be af bättre och sämre (lag. Ty, änstönt man
ej är i stånb af wisa så många prof, få äro nå-
gre få tilrackelige, fa wiba man wet orfafen,
hwarföre Lapparne (ofa, få mycket möjeligit är,
fördölja, om be weta någon anlebning eller tit*
yclfefilmetal, och iöfrigif åro fa, fom tvib st*na sommarresor i fjällen funna säja sig bafwa haft
ttlfälle af bcbörigen fofa berefter. Imeblertib
har man funnit golbiff t folswer (i): bly, fom
fillifa bollit folfwer (><): jårn(l), koppar fm),
solfwer (n), 0. f. w. På htvista mångestä-
des meb nytra blifwit arbetabf, od) ännuarbetas.
Men huru en bet fommit af sig, samt anbra
omstänbigheter härwib, temnar jag anbrom at
berätta.

De största ffrif-
»ver sal. Herr Archiat.Bromell(o) blifwit ta-

gne
(i) Som Wib Skangllware i TorneLapmark.
(k) Som i Rekstasware i forenåmbe Lapmark.
(t) Som wib Gelliware tLule«och Jonusuands

jntfroaoch masugn i Torne Lapmark, famt amtorstä*
des.

(m) Som wib Swappaware grufwa i Torne Lap<
mark, worvnacka i Lule» Lapm. och annorstädes.

(n) Som £T«f«fi3U i Pite Lapm. arbetabt wid
Stlbojoks hytta ; famt Rtndteware i Lule Lapm. wid
O.n?icfjorff( Dfwerhytta, til förtigande Ananas, lereo,
Orrasoiwe och andra ställen i famma Lapmark, frän
hwilka man haft wakra prof, utan at tunna lita pH
lapparnas ledsugning, bä man welat följa dem dit.

(o; c des Mineralogie ?az. 39.
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gne i Lapmarfen, bern Schefferus (p) berättar
Lapparna hafwa.brufaf at stå elb meb i stället för
flintor. lämtvät purpurfärgabe Ametifter ochTopaferjamf Magneter, Qwicfsilfwer,meb röd
Zinober, famt anbra nyttiga mull-och jorbarter.
Utom surbrunnar och annat fabant, fom man
tib efter annan i Lapmarferne ofwerfommif.

§. 24. Af myggor måste man tvål befanna
at Lapmctrfens inwånarehafwa någon olägenhet.
Men fom jag tror ej af bege orter åro be enba,som benna ohyra oro unberfastabe, få wil jag
ej förmoba, at något folf låta sig strama ifrånet
lanb af myggor. Och, förutan bet man fan
genom fonst fått ja sig för bern i tåmmelig säfer-
het, få har man ej oftare (arbetes men af bern,
an bå bet är ltmgt ock stilla. Ty af en wäber-
pust eller het folstråle är hela beras ftagorbon fött
ssmgrab. Det dr ock" befarit, at man båbe i
fjällen samt anbra jåmna fålbf ej färbeles wet
maf bern, utan blott i stogslanben. Hwara/
afwen ster, af man be (fållen, fom blifwit
bebobbe och bwarest Angår blifwit behörigt wis
uprogbe och stogen borthuggen, ej bar fa stort
befwär för dem, fom eljest. Hwilket fommit
mig at tro, bet be »voro tit straff för bern, fora
ej »vilja röbja sina ängar cd) bruka op jorben.
Om be t ofrigit, innan lanbet blircultiveradt, gö-
ra og fil »vår balfa något gagn, må Mcdici
borna, Imcblcrtib wörba »vi Sfaparen, och
befånna ar alt HErrans rverk aro god/ och

t>rt?öt:*
(p) i.app„n. pag. 226 och 369.
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hwardera är i sinom ctd nxrrigt; sä arman
icke torfsåja>det ar icke alt godr; ty hwart
«ch et åt i sinom tib kosteligtr (q).

§. 25. Blanb anbra swårigheier man af
flenmobighef plägar inbilla sig i Lapmarfen, är
ock ben mörfa winfertiben, emeban man hår
har »viga fiber på året förta bågar och långa
nätter. Men efter mit ombome gör ben ljusa
och behagliga sommaniben så mycket, at manmagarna waranogb meb en eller par månabers
mörker; bå man bcsutan om wimern blir up-
lyst bels af snön, som ef tillåta fåbantmöre
fer, ai man tu fot fcirbas, dels af månan och
stjernornct. Tv, som jag i be norra Lapmar-
ker om sommaren febt fölen båbe bågar och
nätter, sa har jag winfertiben sebf månan
båbe bag od) natt, bå hans gång »varit i som-
marteknen. Och, bå månan »varit osynlig, har
jag merenbels bliftvit lyst af be harliga ijufen,som man fållar norbffen, hwilfa här lysa myc-
ket fibare, ån ibe sobre tcmber. Det ar ock
funnigt, af ändock solen intet eller fega lyser
»vib winfersolstånbet, fan man bock både förr
och efter fotens oppewaranbe längre än på an*
bra orter hafwa gagn af sfymningen, fom man
båbe morgon och afton får nyttja längre tib här
ån annorstäbes; få, af man heta 4 och 5 timar
förr an foten fommer op får fe bagsranben, ochåfwen få wib nedgången, och ester mebtet af
KHartii månab nyttjar man henne hela natten,

hwil-
Cl) sr- 33 : 39, 4».
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hwilket va be föbre orter ej (fer (r). I anfeen-
be fil alt betta wet jag mig om wintren och äft
wen iblanb unber ben mörkaste tiben hafwa hår
haft mycket jämnare livs, än på be anbra or«
ter. Jag har ock märkt, at unber bet inwå?
narena folgf naturen och anwänbt bet mäsia
af ben mörfa tiden til fömn ock bet masta af
ben ljusa til sina fosfor, hafwa be htvarfen til
beras hälsa eller arbete fomtnit något fil for-
ta; hålst, man fan ej annat, än förunbra sig
öfwer Skaparens alwifa tilställning, som stickat
al ej minbre Lappar an anbra inbyggare sin*
na sig hafwa längsta ljuset, bå be hafwa måst
åtgöra: och bet minsta, båbe bet minstbehöft
wa.

j. 26. Här är merenbels en skarp »vinter.
Men Skaparen har forunt ost få många bjur,sotn
meb sina »varma och miuka stin kunna wärja otz
för all köldens häftighet. Så, af jagroål hört
folk på andra orter frusit ihjäl, men ej i Lap-
marken, så framt sådan olycka ej kunnat hän'
da någon enda, som af hunger och ålderdom i

be
s» ©al. Herr Bistop Bilberg har utan twifwcl u*

ti sina berättelser om fölens lyfanbe i bege orter s bern
jag ej febt ) alt betta wiblyftigare omrört, emeban
man ock bä förtibcn tog sig anlebning at qwaba:
/ nunc , quicunque es , noftris atque objice terrtt

jEternumque gelu, Cimmeriumque Chans,
Hac lege, qtt£ narrat Bilbergius
Cognofces, quantofulgore hic ferveat teftas; tfc.

Lagerlöf.
Se Nilpur. cic,' de robotnia, pag» 8.
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be astdgsne obemarker begynt fomma på wtld-
sirå. Hår faller tvimertiben en anfenltg fnö,
bock ej alla wintrar få ymnigt, som tag förrhört ryktet beröm ; och jag hat* unbertiben hela
wintrcw febt ställen, besynnerligett fufwor och
gräs oå myror och anbre fläta orter, stått ba-
ra och fana. At wägarna ci fällan blifwa affnöigenfastabe, har jagfebt, bock aldrig fommit ut
for fåbant wåber, at jag behöft göma mig i
snön och låta (noga öfwer mig, fora anbre be,
rättat; (a framt man ej for samma orsaf, sotn
anbre männiffor, måste unbertiben taga natt-
härbergs, eller htvita sina Rmar, hwilket, e-
meban lanbet ar obebobt, ej sällan måste (fe
under bar himmel: matt tvål »vib siifa til»
fallen ej har större olägenhet, än som dr brd-
gelig; åtminstone står man albrig i någon lift*,
fara.

§. 27. I öfrigit dr ben myfna fnön i Lap-
matten og tit ingen olägenhet, utan wi fägna osi
berofwer at han fjenar og wib wåra winferre-
for til gobo, så at man,så länge winfren påstår,
wet at man har »vinter, och albrig behöfwer
frukta af föret stat oförmobligt flå af, fora man
måste på många anbra orter erfara. Jag år
förfäkrab, at ber fiere grufwor och berifebo»
mar, fom finnas i Lapmarfens berg, begynna
någon gång at blifwa med alfware nyttjctbe, Id-
rer mången ej wilia mista benna olägenbefen
för många tunnor guld. Man bar ock bitfat på
Utwägar at bruka sådana rebfTap på fötterna,
at oakfabt ben höga snön har bet gansta ofta

C hänbf,
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hcinbf, och hänber årligen, af mången Lavp tat
git »vargen på språng, bå han »velat ssingro
hans hicrb, hwaraf jag fjelf »varit åssåbare:
och hwaraf förmobeligen be gamlas fabler fom»
mit om be folf flag, fora ilopanbe ofwerträffal
wilbbjuren, hwilfa ej anbre lära wara, änLap-
parna. Och emeban f jelftva glupanbe ulfwen
hat på bet fättet större orsttk at frukta för Lap-
pen, än Lappen för honom (utom hwab ban
fan göra hans Stenar) , få räknar jag ock for
fabel, hjvab en bel skribenter berätta om Lap'
marfen, nämligen at folket berstäbes blifwit as
wilbjur mycket efterstälbe, mcb hwilfa be, til at
frälfa lifwst, woro nobsafabe at wara i enstatv
big strib. Såbanfarlighctlvcf manutomßww
jagfer ej utaf, bå äftven mycket fållan någon (fa*
ba blifwit förfporb.

§. 28. Så ar ock, i anseende fil htvab förr
tatabt ar,märfeligif, at ehuru fölben påstår som-
liga år långt in på wåren, och snön ligger qwar,
ba myror och ängar snart hela sommaren tigga
som frusne; så wet man åter anbra år och måst
attib, at hår blir nog bittida »vår, och at jor>
ben på be masta ställen, utom fjällryggarna,
( h»vare(t

Mixjacet, & jaßamnecfotpluVmrve refohunt,
Indurae Borens, per facit. Ovid.)

blir om fommaren få »väl tinctb och opwärmb,
som annorstabes. Och ehuru jag sagt, at solen
ej »verkar sommartiden altid så starkt, så wet'
kar hon des längre, od) gör bermed en tempe<

rcrlld
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rerad luff, fom ej fienar minbre jordens groba
til ssynbfam mognad, an Lapmarkens inbygga*
re til forlustning och fromma.

§. 29. 3 betraktande af alt betta, och un-
ber bet man tillika ntedgifwer at Lapmarlen
bar, fom alla andra länder, sina egna och en-
ssildta beswät tigheter, få år bet i alt tall wist, at
man ci med stål for en eller annan olägenhet skull
fan eller bor (Tuta tit en ständig och allmän olyc-
fa. annor händelse (fulle intet land finnas i
wiba werlben fil bonmgsplatsar bugeligit, sa »vi-
da ingen ort lärer wara , fom ej har sit onda och
goba, sina lyckor och olyckor til (Mes. Man
får forbenffull ej forstjuta en ort berfore, at ber
ej »våra dplcu od) päron, od) tro der för ben or-
sak ej eller något annat aodt funna finnas.

tNår altså en bos Bcttefkcru!n(3) namd
Alliftor fager: Lapponum gens nequcfruges »sv/e,

få funbe man bet någorlunda tola(t);
©Jen då han tillägger: neque ullam ornmrn vel
terra, ve/ c<?e//' bemgnitaiem , så säger han nästan
för mycket, och mer än ban borde. Jagfan för
min el fäja och filsiå, at jag i Lapmarfen tvål
funnit orter af månnissor forstutne, men ej af

C 2 »var
CO kappan,p2F. 357.(t) Ehuruwal det ar anbä för mycket faaY,f& walsom be fiusias utlåtelfe, at i Lapmarken ej finnes nä«

gra fruktbarande trän , emedan jag förr räknat up
Winbarötrån, Hagg, Ene, Rön, etc. Och jag
lar ej; at ju ock ett del af be andra tunbe ber tvära*allenast be blcfwo först med behörig försiktighet plan»
terade, och finge sedan komma sig före.
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roar gobe Sfapare öfwergifne. Hans oånde,
liga wishet har sa st at , at man finner , hur»
ben bliba solen lyser hår hwarfår lifa långe,fass
ej lifa mycket i fänder, fora annorstädes; t»b»vabsom fatfas i ben ena årstiben, bet fplles op pil
en annan. Hans outgrunbeliga godhet låter til
öfwerftob lanbet årligen frambära be frufter, af
hwilfa sig ingen betjenar. Ja, hans faberli-
ga fårlek styrer och har omforg om alt, famt
låter sin nåb »vara h»var morgon ny öfwer bent
och beras barn, som frukta honom, under hwad
elimat och Polhögb hans Gubomeliga hanhdem behagar leba, fatt/a och befasta.

AndraKapitlet.
Om

Lapparnas Ursprung.
§. i.

©mßs säga pä hwctb tid Lapmarken af in«o|ti wånare alraförst blifwit intagen, tärer
ej wara tattare, an af meb någon tvifj*

het berätta hwarifrån bet folf ar fommif, son»besie orter nu förtiben bebo. Deras stål, som
wilja bewisa, bet laphefs efterfommanbe haftroa t förstone intagit bet ofta af Finlanb, Lap,
marfen och Helsingelanb, innan be gaftvo sig
til be söbre delar af wårf Swerige, samt sedersmera
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mera til Dannemarf, Tostlanb, Angelanb och
andre orter, aro funnige (u). Om besie, som
mycket sannolikt synes, af tycke och behag förbe
ljufa fommarbagar, bern be mårfte blifwa altlan,
gre och ljusare, ju längre bet bar i norben, u-
tom anbra bewefanbe orsafer, begifwit sig bit
åt, så måste be just icke strart Hafwa gifwif sig
tilbafa berifrån och tagit fosan söder åt. Och
så wiba be första jorbens inbyggare merenbels
minst lade sig på åferbrufef, (a ser jag ej hwabförtrade be föbre orter hafwa for besie norra,bå
man beträffar ef folk, fom gifwif sig at genom,
wanbra (fog och marf, famt lefwa blott afbjur
(bft(fjfånge, hwaruppå besie orter nu förtiben

aro nog rike, och måste förmobeligen forbom-
dags »varit ännu långt rifare och öfwerfiöbigare.
Imeblerf ib år bet mycket fannolif f, af be orter,
fom nu äro måst bebobbe, förbe ej först utan(na-
rare sibst af inwånare blifwit funbne och optagne;
ech at båbeScytherne, fornt mara forbnaCim-
merier, Cimbrer eller Kjempar, och anbra
Norbissa fotfssag blifwit forbna fiber bestrefne
både til lefnads sattet, som »våra nu waranbe
tappar, famt af climatet sä, som be ber
bo under polen. Hwaraf man fan (luta, både
«f det dragits långt ut, innan alla besie ofwergtf-
wif sit förra lefnctbssaft och begynt brufa jorben;
samt at bet sätt af lefwa, fom Lapparne nu bru-
ka, icke ar något nytt utan gammalt, och så-

C 3 bänt
(u) Och funna fes uti ben wida namnkunnigeV»K.

Ol.Rudbecks Fat. Atlantica,
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dant, som til äwentyrs »vara gamla förfäber
©tvearoch Gothar äfwen fordowbags öfwer
alt ibfaf, få framt be tagit den fofa och tvåg til
wårt fädernesland, fom förmält år.

§.2. Men stulle det ej med fåkerhet kunna så*
ja' bet »våra förfäder tagit denna reagen (fora
lag temnar fil ■ anbras omdöme), få måste det
wara ssebt, at besie orter blifwit först intagne af
det solf,fom bern nu bebo, be råtta Thutes (x)!
inwanare, nämligen tvära Latpar- For mig
år bet mycket troligit, at be alt ifrån de äldsta
tiberna måste hast i bettet lanb sit tilholb. Åt-
minstone måste be ber hafwa bodt innan Wa-
sierbotn af Swenstt folk blifwit intagit, hwil-
ket förmodeligen ej så nyligen stedt, fem mån-
gen tror, utan for långliga fiber tilbaka. Det
kunbe man, alla andre goda stal at fortiga,
sluta bergs, at mesta beten af ©öknarna'iWäsierboiL, nämligen alla, som bollas for be
«lbsta,haftva sina namn af be orter, fora ligga

när-
t» Efter alt utseende mäsie de gamle meb den-

»ta orten förstått Lapmarken, emedan ben eljest hivar-
fen kunnat heta ultima 55«/e, eller af sä många ©fru
benter utmärkas mcd ben omständighet, at solenber gjor-
de ben längsta bagen, etc. Men om man febermera
begynt falla hela s»anä!N3?,2meb bet namnet, är
hwarfen obewisligit eller otroligif'; emeban wi finna
aftven hes be nyare Geographer fabanoförfwarKg o-
ktmnighet, at en bcl synas göra alt tilLapmark, hwabsom ligger snart fagt norr cm Uplattb. Mycket mitt-
dre böra wi tindra , om be gamla i sådana mål för-gripit sig.



Ursprung. 39

närmast in tilsjelfwa fjällryggen. Tt) Ume,
Pite, Lule, Katte, Torne, hafwa sina namn af
beälfwer, omtring hwilfa be äro belägna, och
fallas altfå gemenltgen Umeå , Piteå, Luleå ,
Torneå, etc. Men af alla besie ålftver eller a-
ar åter fått sina namn af be sjöar, från b»vi(«
ka be i själlen hafwa sit utlopp, är aldeles one-
feligtt; To, ibland alla de många hunbrabe sjö-
ar, som finnas i Lapmarfen, har man aldrig
bort någon enda hafwa sit namn af sin a eller
bäck, utan altib twårt om. Så åro Uma,Lula,
Ranc»/Ratas etc. Träff eller sjöar i Lapmarfen:
men beras alfwer fallas Umttno (Umeå), Ra-
»*«»(?Kåneå) Ock
emeban både landmonerne och fistewatnen befin-nas i stallen långt beqwämtigare och båttre för
en flyktande nykommencolonie, både til genom-
fart och uppehälle, an orterne »vid sjökanten,mil*
le jag napligen tro,bet be sednare bliswit förr in»
tagne, an be förra.

§. 3. En del Lappar witja aldeles påstå, at
deras förfader fordomdags marit egare af hela
©tvetige; men af wåta förfader hafwa brifwit
dem undan sig och instrånft bern efter handenmer och mer, ej annorledes, än bet beråttes

C 4 om
(x) Om altfå Ume, be gamlas Tmisiand, fått sit

Namn af en SKcfe fmer (st fal. Mag. lok. Alks Difput»
om Ume, ig), få måste samma Tmer hafwa bobt
wib fjclfwa Eter-Urna träff i fjällett, hwilken fjö må»
sie bå först af bonom fatt sif namn, och ligger tit 30mtl ifrån hafsjön of:w.



Cap. 2. Om kapparnas40

om de Nmoreer, at be trängde Dons barn in
pä betten, stadde dem icketil, at de tom-
mo neder i talarna (r). Men, om manffulle mebgifwa bern, at be någon gång egt innehela Wåsterbotn, få funbe bertil wata något
stal, nämligen förr dn bet Swensta Folket be«
gynte utwibga sig omkring besie orter. Men
af be någonsin »varit egare af beta Swerige,
lärer ncipligen meb mara Swensta Antiquite-
ter tvära enligif, så framf man ej säger, at bewarit de albraförsta, fora besie orter strävt ef-ter fynbastoben intagit, och bet förr an »våra
förfader fommo af taga besie länder i besitt-ning.

§. 4. At be i fordna tider hafwa watit et
solf med Finnarna, bewisar Schefferus (a) ochsynes af flera omständigheter ej funna emotså-jas. Men af han påstår, at be ifrån Finnarnablifwit förbrefne eller utgangne, är blott engisining. Af alla Finnar fordomdags »varit L«p-
par, år

e jag benägnare attro, samt förtsammalefnadssatt, som besie, men småningom seberme<ra begynt säftja sig neb, samt bygga sig husoch hem, etc. Lapparnas lefnabssåff, som omga
meb bostapsstötsel, är otwiftvelaftigt albre, anfinnarnas, som bruka jorben; och bet synes i
ofrigif otifare, af ef folf öfwergifwifhus och hem,
samt beflutit at bo unber bar himmel, ån twärt
om.

Råd-
(l) Dom. B. i : v. 34.sa) kappan, Cap, VI.
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Råbfrågar man sig meb
forbnct fiber tält något om Finnarna, få finnes
på beras lefnabsfätt föga stilbnab ifrån betLa-
pparna nu ibka- Schefferus bewifar bet (amma,
och tilöfwerfiod ansörer båbeTaciti..b)och 3axc>-
nis(c) uttåtelse om Finnarna, fom til större be*
len c

låter lampa sig tilLapparnas lefnadsfätt ochopsörande denna tiden. Hwad altfå Bctrefte-
rus talar om Lapparnas migrationer, bå be
antingen friwilligt, eller meb »votd blefwo af»föndrade ifrån Finnarna, sådant måste, ester
mit omdöme, ej förstås om Lapparna i gemen,
utan om wisia hovar och flockar, som an-
tingen

o
sjetfmante funno sig befogade at gifwa

sig ifrån ena orten tit ben anbra, eller ock meb
wolb blifwit bortbrefne, på famma fått, fora
alla Tiggarelappar på lanbsbygben i Wctster-C s norr-

(b) Nob arma , non equi, non penates ipfts, viålui
htrba ; vefiitui pelles; cubili humus. Sola in fagittisfpet,
qtias inopiaferri ojjibus afperant. - Nec aliud infantibus
fararum imbriumfuffugium, guam ut in aliquo ramorum
nexu eontegantur, Huc redtunt juvenes, hoc fenum re-
teptaculum, Hwilket febnare ej är otroligit, den ti-
den de ej ännu af ftna grannar finge walmar tiltält etc.

(c) Til en del af otz förr anförd: Sunt Finn, ul-
timi Septentrienis populi , vix quidem babitabilem orbit
terrarum partem eultura ae manfionc complcxi. Acer[/'/'«-
-dem telorum c/? «/«^ , »»« <,/,<, gens promtiore jaculandt
peritiafruitur, grandibus tf latis fagittis dimicant, in.
cantationum ftudiis inoumbunt , venationibus eallént, in-
terta illis habitatio efi, vagaque domus, übicunque fe-
ram oecupaverint locantibus fedes , pandit trabibus veiti
tonferta nivibus jugapercurrunt.



<sap. 2. öm kapparnas42

norrlanb bléfwo i wårt minne berifrån brefne
och tilbollnc at förfoga sig til Lapmarfen, hwar-
if> an be eller betas fåber »voro fomne.

§. f . Om man fördenskull frågar hwad tib
Lapparna och Finnarna ffilbes ifrån hwarandra,
få lärer näpligennågot annat fwar funna giftvas,
ån at be btefwo ben tiben fönbrabe, på hwil-
ken de sednare begynte öswergifwa sit förra tef-
igsbe-fatt, bygga sig ordentliga hus och brufa jor-
den. Men at fora sådant til någon wisi tid, lä-
rer ej eller »vara möjeligit, efter man ser fåda-
na ssildnader dageligen. Ty , få snart en Lapp,
på de stallen jag warit, begynt fom Nybygga*
re bruka jorden (hwilfet i somliga Lapmarfersom oftast ster), så blir han ock strart Finne,
bygger sig (frätt hus, talar, fläder sig och tef-
wcr som en Finne, ändock hans Syston och

ingår bo i Tiäll, fala Lapsta, kl'da sig och
lefwa i alt annat fom Lappar. Och sädana Lap-
par, som på det sattet blifwit Nybyggare, har
man (wårt före af fil alt deras opforcmbe (Tilja
ifrån annat Finstt folf. Imeblertib lärer man
bock måst tilstå, af någon besynnerlig tib wa»
rit, bå be mera enhälligt labe sig på åkerbruket,
nåmligen be som bodbe närmast intit Bomista
hafswifen och i be ofrige delar af Finlanb; dä
man ock fant nödigt at falla dem med sdrstilb-
tct namn, och fålebeé göra en stilncib uppa
dem, som på beras stiljaffiga tefnabssätt fö»
n»;ra!igast mar grunbab.

§. 6.Ont nu Finssa Nation hade någon fil-
för-
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forlileligare f undstop om sit ursprung ifrån äldre
tider, än besie, så stuiic man ej hafwct swått före
få rätt på deras härkomst. Det stulle »vara
tvårdt, om någon funde anställa en nogare
jämförelfe emellan dche språken och de osira
foitcno lungomål, som man förmenar tvära inå-
gon ssägtstap meb de gamla Spyther, då det
stode af utröna, om icke alla besie folkslagen
»oro en flägt eller afföda af dem. Jag wet
»ål, at under detta namnet blifwit t fordna ti-
der flera folk och tungomål gemensamt inbe-
grepne, som ock mara gamla Göthar bet nam-
net i högre bemärkelse burit, under det be, så-som rättwisans wib makt hollare och bestybba-
re, »voro be anbras filsiykt wib alla hos dem
nykomne fwårare mat och twistighefcr, etc. I-
meblertib måste jag bekänna, at om man be*
traktar Lapparnas lefnabsfätt och borgeliga up-
foranbe benna fiben, så tärer man napligen hos
något folfssag finna lifare åtborber och efterbö*
me, än ba man hörer hwab Juftinus ock anbre
berätta om be gamla Scyther. Detze brukabe

jorben, habe ej Hus eller stonbig hemwist, left
te af bostap, och unber beras hcrbalefwerne
»otro i en stänbig fiykt i be obebobba obemarfer.
Förbe sina hustrur och barn meb sig ehwarf be
togo »vägen : lefbe af mjötf och honung, fläbbe
sig i stinn ; wiste ej af lin och ull ; ansågo stolboch
tjufweri för ben atdrastörsta misigeiming 0.f.1v.

§. 7. Om man fager, at den gamla Scy-
tluslis axwfot stM sig til bege orter, få säger

man
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man ej annat, ån bet, som fan mara troligif.
Säger man ock af detta folket, under be up-
komna folkens rörelser, gifwif sig undan til desie
länder, btvarest de funde få lefwa i fred, och
htvarest de funno freatur för sig , nämligen
Wildrenar, dera be tamt op och gjort fil sina
hemfreatur, dfwen fora be habe anbra i beras
eget lanb, (a säger man ej eller annat, ånhwabsom kunnat lätteligen hafwastebf.

öra Saraogetherna, Samojedi, warit en
trust Nation, och forbombags bobf om-

kring be ställen, fomQeoZraplti geraenligen fät*
tja bern, så är bet ej otrottgif, af be warit istdgt*
sfap meb same och some, bet år Lappar och Fin-
nar , åttbock be for be olita oben, man på alla
sibor unbergått, ci (Fulle befinnas wara til tun-
gomålet mer enlige, ån Göthernas efterfomman-
be uti Italien och Spanien benna tiben meb osi.
Om man alfså mit anställa någon jämförelfe e-
mellan fpråfen, få gör bet ej fyllest, at man up*
räknaren hop termer och orb, fora äro otifa.
T») (eban be på bägge ftbor blifwitbåbe til tun-
gomål och lefnabsfätt meb anbra folkslag inwik-
labe, får man ci förmoba sig så stor likhet, at
man funde tvära säker, seban man rafnaf op en
hop otifa tenninos. Det år ock märfeligif,
af et folf genom befrynbetse meb anbra, besyn-
nerlige» giftermål', mycket lätt fan fomma at
förbyta sit språf. Hwarpa jag sebf prof i Lap-
macfen, af pure Swensfar , som fått mafar
antingen af Lappar eller Finnar, hafwa efter en

kort
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kort tib begynt förgåta sit mobersmål, och be-
ras barn hafwa ej förstått et enba Swenstt orb.
Hwaraf jag nogsamt fått stönja, huru (wårt
betar, af blott i anlebning af et folfs tungomål
utspana meb hwilfa Nationer de åro i någon
siägtstap eller ej.

§. 8. Deras förnämsta stdhsom wilja bewi-
fa, at Lapparna äro en afföba of be tio Israels
flägfer, iblanb hwilka sal. Herr tremat, och
Medic. ProfetToren Doct. öl. Rudbeck fil.
»varitbenförste, torbe mast mara tagneaf bet Lap*
sta språkets öfwerenssiåmraanbe mej) bet Hebrei-
sta Cd). Ty, om likheten hårufinnan wore o-
gonssentig och fäfer, så stulle man tätt funna tro,
at be aro fomne af forendrabe siagfer, fora of-wergäfwo Guds Bud/ gjorde sig Halswar
och lundar; tilbädo himmelens här/ tjenre
Bal, lätö fina söner och döttrar gä genom
eld,foro med spädom och truldom (et;
samt blefwo altberföre bortförde i bet Asivrista
fängelset, hwarifrån ingen »vet hwarf ut be to-
-20 »vågen : utan twifwel, efter Gubs egen ho-

telse
(6) Af sal. Herr Probsien och Kyrkoherden i Byg«deä, Mag joh. Telin, fom tog sig före bege fpräten

«« profeffo at jämföra, minnes jag mig Hafwa hördtberättas, bet han funnit det Lapsta fpräfets likhetmed
Syro-Chaldeistan och 52w2lif,nstan närmare, än
med det Hcbreissa. Om des tankar och arbeten an»
gäende detta ämnet någon gång tomma i dagsljuset, tor»
de de om denna faten ej gifwa otz ringa uplysnino..

fa -. Kon. B. 17; 16,17,25.
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felfe, iet tand/ som hwarfen de eller de-
ras fäder fåne hade/ hwarest de stulle eie*
na andra gudar/ stoefar och stenar: ja,
der de intet wtst hemman hafwa stulle/el-
ler deras fot någon hwilo fä: dä Herren?
wille gifwa dem et baswattde hjerra(f)etc.

§. 9. Ehuru benna safen fan på et och an*
not sätt göras fil mycket sannolif, måste mats
dock bekänna, at dnnu några stål lära fattas,
innan man bristar utgifwa henne för fäfer och
oemotsäjclig. Och, hroab i synnerhet språken
angår, sä tyckes bet tvål »vilja något betyda, at
orben besinnas wara hwaranbra lika, men gör
bock saken ej mer, än probabel; emedan man
i många anbra språk stulle funna wifa mycken
likhet med Hebreistan, om man med flit och uv»
fåtgåftve sig at tanka beruppå: och bet år bes
utan bekant, at de lärde långt fö: detta budit
til af jämföra både Americanffan och andra
folfs tungemål med samma Hebreiska språf,efc.
ImebKrtid ginved o§ wib bege likheters i att
tagande ankdmug attvöi-bä skaparens »viSher,som låtit alla tungomål, somliga mer och (om*
liga mindre, komma meb bet språk öfwcr.us,
fom bolles for det dldsta, och på hwilket tom
sin lag och löften bedagat för alla männiikor
uptäcka. Och duru wiba desie språken quaGraäv
maticalia fomma ofwercns,lärer l.utel-gen mår*
fas af be Mfomna Lapsta Grammatiker, iam^

förbe
(f) 5. Mof. B. 23 : 35 65. Jämför hwad som

talas om deras aftefa i 4.€(*.s&
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förbe med ben Hebreiska ; i bwilken händelse jag
hollet före någon likhet (p) kunna i akt tagas,
(som emellan alla anbta spräk); men ock »nycken
olikhet fh).

§•10. Imedlertib ät betas flit och möba
til betömanbe, som meb besie språkens jämfö-
rande arbetat, eller torbe anm: arbeta. Jag
har fort påmint, at man wib ssike tilfällen, t
anseende til ben förändring alla tungomål äro
unbergifne, ej bor förmoda sig någon fulkom-lig öswerensstämmelse, hälft emellan deras tun«
gomål, hwilka båbe til tiden och orten aro sä
wiba skilde, som wssra nu tvärande Lappat ochde fotbna Hebteet. Och, om man kunde afanbra omständigheter taga i akt någon likhet el,
let ofelbat egenssap, som detta folket befunnes

haft
Cg) Til exempel, at de Lapska verba til en del i

anseende til sina bemärkelser ga at böja efter Hetteer»Nils conjugationer, hafwa en del Grammatici wist bä«
de i Lapstanoch Finstan (se Gananders Gramm. Lapp.
Och Vhaels Gram. Fenj; åndock man måste tllsiä, at
harfinnes ännu flera verborum modificationes, an i fry
fcreistan. o. s. w.

(b) Til ercmpel cafus numinum, som en del hoskapparna obferverat til antalet 9, eu del 14,och for m-
da stilja sig ifrån Hebreerna. Äfwenwal differentia ge-
nerum, som sinnes i Hebreiskan, men i Lapstan ej; ty
at en del kalla Genus Malculinum Warjes och Pair..
VinMlHf ar ej accurate tält, emedan med bege t.
ej förstas hwöb Grammatici talia Genus, utan l)!vad
Pbyfici falla Sexus. Qftab nian ock i detta målet bclät'
tat för Scheffero (Lapp, pag. $7) ,dr oa,'.und«l)t. AU
annat at förtiga.
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fcafwa meb Israeliterna gemensam och allena ,
få twifiar jag ej, at ju en likhet i språket, om
den kunbe meb någon säkerhet ston jas, skullesynas sit tum ibland be bästa och tryg-
gaste stålen.

Det ar icke utan, at några Historier ochLegender, som kringföras af Uppätna, oro
til en bet icke olika be gamla Rabbiners fabler
och berättelser. At ben Israelitiska Nationen
watit af naturen mycket wlbstepelig, är en egen,
stap, fom afwen wil hänga wio>etze; afwen,
»ål egennyttig, samt högfärbig och föraktare afalla andra Nationer; utom andra sinnes bö,
jelser, i hwilka be synas komma meb hwaran-
bra i någon nära jämförelse. Til kropsens ge-
stalt och stapnab, i anseende til bes korthet,
brunbleka hy och swarta hår, samt andra mär-
ken, torbe be ej besinnas wara ifrån bwatan,
dra mycket stiljaktige; afwen så til kläbebona,
ben efter ben beffrifning man har på be gam-
la Israeliters mantlar, kjortlar, barhet i brin-
gan (i) och sölfwerbälten, som hos Israeliter,
na ej lära hafwa warit i mindre pris ar hos bes-se (k). 3lt Lapparna äro benagne at insättja
©lita, blå, roba snören, wivpor, klutar ochbräm wib fållar och öpningar af beras kläder,ser man bageligen. Ock man wet Israeliterna
til något bylift Hade af Gubi en särstilb befall-
ning (1). §. ii.

(>) i. Mos. B. 27: 16.
(k) lamf.2. Earn, ig: 11.
(!) 4. Mos.B. 15:33.
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K. 11. Manfolkens fösta war bos I,rae-
literna at fläkta och laga mat : äfwen få bos
Lapparna. Och fom be förra twåbbe ofta fina
danber, fa göra ock befle. Höftesfenan af sina
Renar äter ej Lappen, utan spinner beraf trä.
NärLappen griper til sin köttgryta, sä kan man
tämligen nät inbilla sig Israeliternas appetic
»ib sina köttgrytor i Egypten (m).

Da man kommer i Lappens kojor, och serhonom ej allenast bo, som Patriarkerna i tjdtf,
utan ock breda sina kläber på bet stället man skal
sittja, så bär han sig ej olik åt Israels folk, da
de wille betyga någon särdeles tjänstaktighet oct>
arebewisning(n). Ock som Ifraelittrna genom
Wande betygade hwarandra sin tro och kärlek,
altså ock Lapparna. Deras BränCurer, dem
jag på sit ställe wil omtala, torde kan sse wara
af samma slag, fom omtalas iMofis böcker(o)«

§. u. Så äro ock wisa meningar hos
Lapparna ej olike Israeliternas. Til exempel :
be wilja ej tro, at han syndat, fom dräper en
tjuf, ba han finnes bryta sig in i ens annars e-
genbom (p). Sa wil bet ock an i bag hänga
wid alla Lappar at bolla Lögerdagen helig, och
då ej taga sig något arbete för händer. T», at
flytta sina boningar om Sondagen, detöfwer
göra de sigej famwete; men omLögetbagen sker

D det
(m) 2,M05,8. 16: 3.t») 2.Kon. B. 9- i?» Match.»i: g«
(°) 3. Mos. B. 13: 24,

i (f) 2.M05.8.22:«.
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det ej, äfwen sä at sista, skjuta, o. s. w. mom
flört nödfall, emedan de tro at alt Lögerdags ar-
bete siar tilbaka och bar städa med sig. För
de hora Helgerna bolla de ock dagen förut som
en forberebelfebag, hwarwid de taga samma om-
ständigheter i akt, som wid Lögnvågen. Wid
Qwinfolkens mänadstider oro Lapparna mycket
like Israeliterna, emedan en sådan människa
hwarken blir liden annorstädes , ån wid dörren,
ej eller far hafwa sådana kläder pä sig, som an-
dra, eller äta med dem, utan anses som en o-
ren person. Det ar ock bekant, at detta folket
oro gansta mone och angelägne om lifsfrukt:
samt at de4 som Patriarkerne, måste köpa sig
hustrur. Afwen, at de förbehollit sig en rättig-
het at efter eget behag gifta bort sina barn; och
gifwa sit tjenstefolk kreatur til belöning, lika som
laban gaf Jacob. Sä ar ock deras sang eller
joikande til ljudet och sänkningarna ej olik den,som Rabbinerna an i dag bruka i sina Synago-
gor ; broarom jag lätit mig försäkra af dem,som bägge delar hört, och men jemwal desutan
af Note böcker det samma fått inhämta.§. 13. At de fordna Finnars och Lappars
afgud lumala warit beprydd med en krona,som tvär besatt med tolf ädla stenar, be,
wisar Schefferus (q) af gamla SwenstaHisto-
tier, hwilket torde mara gjordt til någon b
minnelse af de tolfIsraels ssagter. Och, som
hos Judafolket »ar en flor fubordinationemel-
lan deras förmän äldre och yngre, sä aro ock

La»,
(q) t.«ppon, P«L. 6v.
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Lapparna mycket bögoe at wörba och lyba bwad
be äldsta af deras folk för gobt bolla och anstäl-
la. ©eras offer får man, kan (fe, ej taga nå-
got stal utaf, emeban snart sagt hela werlben
i forbna tider brukade bet samma. Besynner-
lig ät bock blobstrykningen. På sina gubar, al-
tare och stobat komma Lapparna icke gärna med
knif, utan be af trä göra be mast af rötter,
forloradt tilhugne meb yra, och be af sten äro
mast sa, som naturen lenmat dem (r). Af up-resa wårdstenar ock stobar på sina lanb, måste
hos Israeliterna »arit i bruk, efter »HtSßren
nobgabes meb et förbob afhella bern berifrån (s>
De löften Lappen got åt sina gubar, går han
«j ifrån, ehwab bet stulle kosta (t). At Lap-
pen äter sjelf köttet , och gifwer benen åt sina
gubar, at ej olikt Israeliterna, som woro nog
benägne at förfalska HErrans offer. At be af-fallige Israeliter brukabe baka kakor för himme-
lens Drottning (u), berutinnan aro Lapparna
dem ej olike, fom ock wisi tid på året göra et
slags kakor och utfått ja åt en, fombe kalla Rim*
ra (n). At Lapparnas qwinfolk, hunbar och
kreatur ej få komma wib be betgsänbar, hwa-
rest beras helgedomar äro opstälte, stal på sit

D 2 ställe
(O lamf. 2.Mos.B-20: 25.
(s) 3. Mos.B. 26: 1.
(t) 4. Mos. 32:3.
W Jer. 44: 19.
O) Druana, eller Drotts, et gammalt ord,sm betyder Hjelte eller Konung/ Hwarom framdeles,
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ställe omröras (x). At Lapparna forbombags
offrat sina barn lefwanbe at en afgub wib Be*
loltnz en mil från Kimiträst, berättar Gabriel
Tuderus (*) , i hwilket målibe ej äro olike de
offalne Iftaelitet widbetas afgubatjensi åt Mo-
lech etc.

§. 14. Om nu Finnar och Lappar warit
et folk, få måste de ock bägge wora komne af
famma Israels siägter. Någon torde Ma, at
Lapparna (Same) Hafwa sin härkomst af Si,
meons siägte, som med.sin broder och hela I,
sraels gemensamma siagtinge Levic>w)ffut[e
blifwa stingrade och förströdde ej allenast!
Israel (y), utan ock kring be nordiska fjällen.
Men suomaLifet eller Finnarna af Sebulon,som
skulle bo t»ib hasshamnena och (dep,
hamnens (x) både i Israel och wåra hafswi<
kar och så widare uti be anbta (lagtet sins a
mellan.

Ehuruwäl man låret förmodligen bolla
störte betenas besie stal och omstänbighetet försåbana, som wäl kunna göra benna saken nå'
got sannolik, men ej öfwertyga, som jag ock ej
föt annotlunba utHifwet bern; fa twissar jagej,
«t ju många fiera långt wigtigare, fan ock hdn-
da albeles bindande, torde af andra (a) , fot»

ha*r*
(») lamf.Ebr. 12:29. 2, Mos.B. 19:12,13.
(*) I si" berat. om Lapparnas tilftändin «,lcli>

1. Mof, S. 49? 7-(?) Ibidem v. 13»(») Förbemalte fal. Herr Archlawr. DoÄ. c>l.
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härom bafwa bättre tilfalle at ofwerlägga, stå
at optäcka: oå man meb tiden finge blifwa om
denna salen aldeles och til fullo försäkrab.

§. is. Imeblertib, och at komma til det,
som något säfrare ar, sa blir bet i alt fall wist,at
lappar och Finnar warit t början et folk, som
jag sagt wara af Scheffero bewist, och ät för-
nämligast af bägge språkens öfwerensstammelsesa klart och oemotsäjeligit, at intet mer kan twi-
flas berpå. Förnämligast som jag ock tönt, at
unbettiben be Lappar, som warit aldralängst i*
från Finland boende, hafwa i somliga mål Haft
meb Finnarna enligare otbfotmet, an be som
bodt bern närmast, etc.

Den tiben be woro en nation måste de afan-
dra folkslag en lång tid blifwit kallade Finnar,
Fennar,ellerßännet, famtiälbre tibet antingen
11/m^n^«</es(b), eller VygmaKc) eller Q/dop* (d),

SÖ 3 el-

Rudbeck, som tog sig före denna saken « plofelfo at
bewisa, hade utan twifwel härutinnan gjort otz full*
komligit nöje, om Hans lärda werk Nor*(ödde) Sam»-
lad, eller Lapponia illuftrata af ben beklagel. wadelden,som i början af detta feeulo förstörde Upfala Stad, efHade blifwit ben lärda werlden til större sin del, be»
synnerligen til det, som angick denna saken, beröfwad.

(b) Rrokfaeave, antingen för dera* stobonad,
eller deras fötters ställning, dä be äta pä sina ftib>
ben/ etc.

(c) För deras merendels liSlga och korta ftatur.
(d) Med et öga i pannan; emedan man, dä dekol»

»no fram i deras rätta wuttethabit, ej kunde se mera
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eller cynecepbali (e), Bufier ( Busat), eller an« l
notlebes (5).

§. t6. Ty/ at man af et folks klädebonad,
gång och andra omstänbighetet, besynnerligen i
forbna tiber, ej allenast giswit mänga Nationer
öknamn, utan ock giort sig sällsamma begrep
om beras stapnad , ar nogsamt bekant afalla .
de underliga folkslag fotbna Geographi bessrif» >wit finnas i Africa, Mbioviett, Arcadien,',
Indien och annorstädes, isom eftetwetlben fått
röna bestå afblotta fabler. Wara Lappar Hafwa
ej eller kunnat llnbgå samma öbe, som af be»
rörde namn kan skönjas; och en del afwenHolla
före, at be äro besamma, om hwilka ben gam»
le Herodotus stal hafwa berättat, at deras \fötter habe en stapnad af GeteMter, förmebe<'ligen genomber befrämmande, som Dem i hastig- ihet
bart pä dem, ätt en liten öpning fram i ansigtet. St
Schef. Lapp. z>az. 209.

tellibus ($ futis areent malafrigöra braceis ,
Oraque de toto corpore fola patent. OviJ.

(e) Som, efter de gamlas berättelser, ej allenast
hadehundhufwuden, utan ock et tungomål, som tom
närmare ställa, än tala. Hwilken wilfarelse. hos de
gamla utlänningar ej ar underlig, när man i war tid
hört Swenstt folk wara af den tankan, man kunde ej
tala Lapsta, innan man tilförene lärt sig ställa, etc.

(i) ©e ScbefF. Lapp. Cap,2. paz. 13. Öm be någoit
tid gemensamt meb wära gamla forfäder blifwitkaffade 'Hyperborei; dristar ifatt wal ej aldcles bejaka; bock sy'
nes en bel / som b? forbna Skribenter berättat om
Hyperbords, ej kunna mindre patza sig pä Sappcirnfl/äit«s eller wara fader. 6onk. Flin. Hift,lib, iv. cax. 12.
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het sebt, falsteligen slutit til fotens stapnad af
stons. Och man behöfwer ej gå tilbaka til b e
gamla tider, emedan jag mins mig sjelf, bå jag
wistabes ibe sobra Lapmarter, hafwa fått falsta
begrep om be norra Lappars stapnad, bå jag lik-
wal sedermera wibditkomsten ej fant någon mät-
felig stilnab på bern, undantaganbes at fläbet-nas form gjorbe bern ifrån be anbra något stilj-
aftiga. Imeblertib fan jag försäkra, at få un-
derligaoch förakteliga tankat anbraNationer haft
omLapparna, (a underliga hafwa ock detzehvstoch hysa ännu om anbra tilbaka.

§. 17. Men at Lapparna i sebnare tider,
seban be blifwit stilbe ifrån Finnarna, antingen
alla, eller en stot bel af bern, blifwit fallabe
Skridfinnar / Skriksinnar, Smtobini och
emsi(pivet, af bet Swensta otbet strida eller
strinna, for betas stribstot eller ssidot de ha*
de på fötterna, omtotet äfwen Scbefferus mån-
gestäbes (q), unber hwilken tid de woro et frittfolk och habe förmobeligen sina egna Konungar
in tilKonung MagniLadulås tid, fom regerade
ar 1277. Men huru de bå kommo under Swe-
riges krona, famt febermeta unbet och utur
Bitkatlatnas wälde, utfsret samma Scheffe-
rus wiblyftigt (b). ©å wål som tiben då de-
las grannar begynte falla dem Lappar (i);

D 4 dwil-
(F) Lappon. p. 10/ 50, 250, 323.
(b) Cap. KU.
(>) Bet ordet Lapp låret napligey wara tagit
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hwilket han bewifat wata stebt emellan de åtta-
len 1077 och 1190 (K).

§. 18. Hwab meta, som kunde talas sa
wal om deras ursprung och härkomst, som til-
siånb i älbre tiber, går jag alt förbi, såsom uJ

tom mit upsåt, emeban både Schefferus och an-
dre beröm wlblöftigare strifwa, och wil allenast
anföra något af betas egna betättelset om for-
dna hänbelfer; bock et mer, än Hwab jag stelf
hört utaf dem, och fom jag mätft med anbraS

berat«
af deras fotat/ ändock något orb, som Lappet bort«
tappa, förlora, Lappo laf (Hmarmeb beras Renar för
brist pä motze kunna lefwa, och som be altsä först
pläga efterspörja bä be komma pä mofNanbta orter i
landsbygden) kunde synas gifwa bertil någon attlcb»
ning Imeblcrtib meta be et ens at be blifwa af otzoch anbra Nationer sä fattabe, emeban be i betas t*
get spräk heta Sabme eller Same. Måste altsä t försto,
ne hafwa warit et ©roenstt eller Finskt öknamn, som
seberntera hos anbra Nationer blifwit webertagit; af»
l»en som be katte» otz Swenstar antingctcmed FinnarnaKaotta etter Druou» ( Drottar, som mara Konun»
gar tallabes imil 7be fecuium), eller r>aro, som amin»
gen är i ssagtstap meb darock bebragelig, etter daret
salta , bjuba ut. Men om bet orbet Lapp kommer af
Finnarnas t^åppu , eller Swenstarnas s.app, säbansom man lappar kläder meb, eller Gettlöf, som de
gamle Göthar stola kallat lapp. eller lappa, somman i Norlanben kallar fiäbermotzen, etter ock af löpa,
etc. gör mig lika mycket, emeban ben som först gar"
lem et säbant öknamn, napligen tärer warit af ben
frägb, at man kuttbe förmoba sig finna i detta Han!påfund några nyttiga hemligheter,

(k; l.app«n. p. 7.



Ursprung. 57

berättelser t>l en bel stamma öfwerens och til
en del från bern afwika.

Då jag wib min första ankomst til Kat-
torn i Luleå Lapmark böd til at utröna om de
hade några berättelser, bern be fått barn ifrån
barn af sina förfader, (a wäl om et som annat,
gåfroo sig somlige at förtälja hwad be hört af
de gamla, om werlbenes skapelse, och begärte
få utaf mig weta, om det wote sant. De sa-
te, at nät Gud ffapabe wetlben, labe han råd
meb Perkel, eller ben Onba, huru alt skulle til-
ställas, Gub wille at alla trän skulle bestå af
märg, alla sjöat af mjölk, och at på alla gräs,
blomster och örtet skulle wata bar. Men den
Onde lade sig beternot, hwatmed bet ock får*
blef. Jag sporde ber n, huru det kom til at
icke Gubs man den Onbas wilja fick framgång?
de fabe sig ej weta; men trobbe ben Onbawar
orsaken, hwarföre icke alt blef få godt, som
Gub wille hafwat.

§. 19. Under bet jag tilspott dem, om de
wiste, huru deras fäder kommo at bo uti det-
ta landet: samt om något folk der bodt, innan
be kommo dit? hafwa de fwarat sig ej weta bet
förra, men hello bock före, at få wäl der, fora
på anbra stållen, habe bobt folk förr an ©ad
fjjelpte om werlden- Jag frågade huru bermed
tilgick? Defabe, bet har forbombags warit en
tib, bå Gub (jubme!) hwälfbe om jorben,(a
at watnet ur trasten och älfwerne steg op pålan-
det och fordlMte alla männiffor, unbanto-

D s ganbe
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ganbe twänne Syston, en golle och flicka.
Dcsie tog Gud unber atmen på et högt berg,
som kallades vafie-Wm. Hwilka, seban faran
war förbi, och ©ub habe siäpt bern ifrån sig,
stilbes från hwarånbra, och gingo på broar sin
wag, i mening at söka, om ej furmos mer folk i
werlben, än be. Sebanbe (alebes wanbrat tre
års tib omkring, kommo be åter tilsamman och
känbe hwarånbra igen. Förbenstul'stilbes be
äter, och gmgo tre anbra år förbi, innan be
möttes, och kanbe hwarånbra igen. Men bk
de trcbje gången möttes efter anbra tre år, kun*
de ej mer igen känna hwarånbra. Derfore gåft
wo U sig at följas åt, famt afiabe barn tilfam*
man, af hwilka febermera alla mannistor, som
nu lefwa i werlben, hafwa kommit. Flera om»
sianbigheter wiste be ej at berätta. Men betta
sabe be sig för fonning hafwa hört förtäljas af
gammalt folk.

§. 20. På tilsrågan, om be wiste ifrån
hwad ort deras förfäber kommit, och huru wi-
da de woro meb annat folk förbundne, har jag
fått til swar, bet be gamle wetat säja, at Lap-
par och Swenstar warit i början et folk, ochbe-
ras siamfäber woro kötsiige Syston, fom habe
haft samma faber och mober. Men bet hänbe
sig, at bå et häftigt siormwäber opwärte, blef
ben ena förstrött, och sökte at förgoma sig un*
der et bräbe. Af hans efterkommanbe blefwo
Swenstar, och Gub lät betta bräbet förwan-
bias til et hus. Men den andra, fom war fri-

MO*
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mobigare och ej wtlle söka någon unbanfiykt,
blefstamfar för Lappar, hwitta än ibag hafwa
sit tilholb så gobt, som unber bar himmel.

§. 21. Men angåenbe några beras manliga
bebritter i sebnare tider, weta be almänt i fam*
ma Kaitom-Lapmark at omstänbeligen berätta
om et fältslag, som beras förfaber (kola wågat
emot Rytzen (K<*r;W), unbantaganbes bet be ej
«ro i stånb at nämna tiben och huru länge bet
ar seban det(febbe. Saken stal hafwa hängt
så ihop, at et Rysst pZrtie begifwit sig på ben
norra siban opfore til Lapmarken; och wib det
de angrepo Lapparna oforwaranbes singo be i
pengar och Renar et ansenligt byte: gåfwo sig
förbenstull tid efter annan at sttöfwa omkringalla
Lapwagar be träffabc, betjenanbe sig wintetti»
den mast af stidben. Man har wist mig fom*ligstädes jordkulor, bern man fommartiben
gjort imening at förbölja sig. Och, emeban be
befatabe en allmän unbergang, hafwa be i ben-
naLapmatk mangrant fammangadbat sig, och
tagit en gammal man af sit folk til hufwub. Densamma har på bet fättet anfört bern, at bå be
kommo bit be fötmobabe fienben stulle komma,
betjente han sig af et krigsputz, i bet han på et
högt berg lät opföra en ansenlig hop timmer-
stockat. Detpå låt han wål trampa neb snön
utföre hela berget, samt bära watn berpå, at
det blef islupit op til öfwersta kullan. Seban
lat han uti isen hugga trappsteg ovföre, samtgöra magar från alla sidor och kanter ditåt,

pä
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pä det fienden (Me hitta igen deras läger. Vom
ock gick efter önstan; ty, dä Rostarna kommo,
hade denne stalt op sit manskap öfwerstpä bergs-
klinten, som syntes til en tammelig wäg pä alla
sidor. Men nar fienden, som wagade stiga oy
til dem, kom pä halfwa berget, släpte bestepa
en gång ästad sina timmerstockar, hwilka för-
krostade masta delen, få undantagne, dem ds
sedan med hands kraft nedergjorde. Men twän-
ne släpte de med lifwet, den ena med en arm,
och ben andra med en fot. Defje fingo lof atresa hem, och berätta sit folk, hwab ändalykt
deras manffap hade fatt. Antalet pä de slag-
ne hafwa de ej annan räkning uppä, an de be-
ratta, at man tog de eldstål man fant hos dem
och trädde pä strängen af sina träbogar, broar*
med halftredje sträng opfyltes. Men emedan
hwar sträng pä detze bogar inneholler gemenli-
gen til längden en göd famn, måste det haf-
roa warit en ansenlig hop. De hafwa wist mig
en djup dal på et tvist ställe opföre berget, ge*
nom hwilken dsfört op watnet; afwen få roista
stallen raid bergsfoten pä norra sidan, hwarest
ar bättre graswäxt än eljest , föregifwande, at
de'slagnas blod gjort detta stallet fruktbärande.
Samma berg falla de an i dag, efter Rysta
anförarens namn, nappmare. Det ligger wid
pa§ 4 mil norr om Gelliware. Det enda pä
den kanten, pä hwilket/ag sedtsnö och is ligga
<war in i Mi manad.

§. 22. Detta tyckes t»al for wisa omstau-
dig-
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digheter wara swårt at tro. Men emeban be
så allmänt tala beröm, samtaro enhalligeisina
berättelser,ochRystarna afwen i förra kriget med
Swerige woro tämligen långt opfore på den
kanten, torde bet wäl i äldre tider kunnat
at et fiendtllgit partie gifwit sig til at hälsa pa
et, folk, som roar säkert och kunde bespisa en ar-
mes med kött, ost, mjölk och andra matsaker,
höljt förr än et större antal af Swenfft folk be*
gynt sattja sig på deste orter ned. Och , ändock
man skulle twifia, om en sådan frimodighet
kunde finnas hos Lappen, som gemenligen blir
höllen före at wara af en mycket rädd och klen-
modig natur af dem, som ej lärdt känna honom
rätt; så wil jag dock ej råda någon at hälsa på
honom, i mening at angripa hans hjord och e-
gendom, emedan jag tror honom om, han la*
rer i den händelsen til bet yttersta bjuda til at
förswara sig och sitt. At deste Lule-Lappar af*»en fordomdags hollit med Rystarna en drab-
ning på en holma i LuleM, ar ock et gam-
malt tal (l). I sista kriget meb Ryglanb wo-
ro åtskilligt Lappar, som wiste mig til 30 och
40 pilar meb hwasta järn i andan, jemte klub-
bor, dem be arnade bruka, i fall någon fiende(fulle komma til dem, 0. f. w.

Tre-

(!) Se Äyrfoh- öI»F. Nils Hackzellt Difput. «m
lule och kringliggande EstMp/ i>»B. 'l'



62 c«?. 3. Hm lapparnas

TredieKapitlet.
Om

Lapparnas Tungomål.
§. 1.

IvlII I IfvI JivW IL'vi.IvI- M(> vit UlcliCt L U|

Finssan, men utspädt och mblandadt
med andra tungomål, besi)nnerligen Swensta
ochNorrsta. Sa, at undertiden ganffa mån*
ga ord förekommit mig, om hwilkas ursprung
jag ej något wist dristat säja. En del tyckas
wara pure Swensta, som dock i sit sammanhang
och stägtstap aro (a i Lapssan inwiklade, at jag
ofta tänkt, det »i få snart fatt dem af Lappar-

sm) Til exempel tarbaebet, tarfwa: almeg, almag,
almogc, varjekt, wärja: dapptt , tappa: rauhe, raffe,
ro, fred. /<»«", fatta antiq. lofwa. sv«/«<« dräng,
swan, tirdn»yiw\, tärna. Jabd jamtlltf. ««ömei, hu«
ma, berykta, träta. Nuokcs, nog: £«'»» wäg,
ab anriq. geina contraire. dr™.!, gör) mogen, far«
tig. jptyi»», lefnad, wäsend. s«>-r<», särr, sarsttld.
Mattet, magta, forma. Jacka, jaka, tro: G*»** ab
antiq, gieta, confervare; och mänga andra nästan o*
»ätneliga ord, yalst då töfltt jämförel dt!N med gamla
Sncnstan.
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torbs påstå, at betta språket warit någon gång
et meb Swenstan, efter det har sina idiotismer
och egenskaper, som tyckas for wlda sträcka sig
derifrån.

§. 2. Imeblertid måste denna likheten med
de nästgräntsande språken gifwit somligom (inled*
ning at tro, bet wore et sammanlappade språk
af andra tungomål, etter at Lapparna någon
gång warit nödsakade at updikta sig fjelfwa ef
nyttoch teget språk (n). Men, ehurumanmeb-
gifwer at de hafwa många ord lika med andra
tungomål, st kan det likwäl til fjelfwa grunden
ej wara sammanlappad* eller af dem fjelfwa up-
diktabt, emedan bet befinna konstigare, an at
det skulle af et folk kunna blifwit fingeradt och
til fadan fullkomlighet bragt, som det synes haf-
roa* Tb , ehuru obändigt be gamla föreställ sig
detta fpråket, så har man man bock nu funnit,
at bet i sig fielft är få nätt, rikt (o) och behage-
ligit, som något språk kan wara; samt går myc-

ket
(n) Se Scheff. Lappon. Cap. XV.
(o) At detta spräket ej är fattigt pä ord, som de

hafwa af noden, kunde man widlyftjgt wisa, och man
finner ej fållan hos dem skiljaktiga termer pä be ord ,
som andra uttrycka med en. Til exempel ©roågrarfal»
las Maka, dä den ena har den andras byster til akta,
men be som tagit -ne Systrar til hustrur, kalla hnw
onbra SviUe, Sa heter et fogelbo b,F, bet kallas ock
Weude; det ena bygdt i trän, det andra pä marken.
<5«»«betyder wäg, &*&*« sommarwäg, &#* winter-
wäg, Ait» boflytningswäg, #& en gammal igenyrd
Wag, 0. s. w.



c»?. 3' Om lapparnasfl

ket lätt och otwunget för bern, fom äro bet wäl
magtige. Och måste jag bekänna, at watt
Swensta! är långt grosre och hårbare, än betta,
egande hwarken en fåban orbning i bes böjelser
(p) och bemärkelser (q) , eller saban lätthet i ut«

talans
(p) TU exempel be mänga verborum modificatio*

ne», som hafwa flera förändringar ätt nästan t något
annat jpräk. Ty, dä taidet betyder leda, sä är La.
dela fortfara med ledande, Laidttetlåta leda, LaidetaU
/c? lata sig leda, Laidcg&et begynna leda, Laideftetfa
da litet, Laidantt blifwa ledd (nämligen i Aaivocon.
comitanter, NNN i ?2li'lva Laidam-vtt då det flit invite
eller viribus non concomitantibus ) Ltidetallet hindra
frän lebanbet, etc. Sä finner man ock tlti komina en
ntycket förtraffelig orbning, som man til en del kan fe
ef cafuum böjelser och rediga stildnad ifrån hwarandra
til erempel uti Cafu Nom.Sing. Herr* Herre» Gen. Hen
ran , Herrans, Ust. Herrai, Herranotu. Accuf. Herrai,
HcrraT», Herratia och Herras Herren. Voc. ut Nom.
Ablat. afHerren. l.a«tivoHerrafne&cHerränne

utiHerren, Mediativo Herrainiå) Herrain.itmed Herren.
PrivatiYO Herrat, Utan Herre, Negativo Herradaka, Her»
telos. Fa&ivo Herran, til ett Herre. Nuncupativo j/c?.
ralaka perliga. Penetrativo Herrai, in i Herren, Jn-
ftruaivo HerrAi , Herrewis / etc. och emedan en del af
fccfje Cafus ändas lika, fä finner man dem i synnerliga
Grammatifer slutne under et ; och ester man i ofrigit
tytt en bd kunna räknas ibland Adjediva, som Neeati»
vu«, en bel bl«nd Adverbia, som Muncupativus, sä är
det stebt, at Numer», Caiuum ej ätO hos Grammaticoi
lika-

(<\) Ty/ at fortiga alt annat, har jag ofta för«
undrat mig ofwer deras brukeli Partiklar, jbmAd*
veibia och besynnerligen Prapofitionr -, som ej allenast
til (jette delen (äta i mänga Cafibm cUciijis™ sig, utan
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talande. For hwilken orsak be mästc Lappar
hafwafwärt före at talarent Swensta, och äro
benägne at på somliga orb, befynnerligen be
stafwelser, som hafwa flera , än trenne moras,
formera sig et lättare utfprak(r); hafwandesjag
eck anmärkt, at fomlige dialefter tola harbare
utfprak,äfwen i be orb, fom clro werkeligenLap-
sta (s), hwilret jag febt ej litet bidraga til dia-
lekternas stiljaktighet.

§. 3- Ty/ at uti
e
detta fpråket äro mångahanda

dialeder,ar almänt kunnigt. Menat be bock i
fjelfwa werket komma på et ut, och at blotta
mfpräket är bet förnämsta, fom gör at ofta ben
ena Lappen ej förstår ben andra, har jag fiereE re-
ock onwyta undettiden i hwar Cafu sin bemärfelse. Sä
är lufa en Pr«posltiun och siar i Cafu Dativo, hwareft
bit betyder til. Ludne eller lunne ar Galuz l.ocativuz
och betyderhos. Lutte åt Cafus Abl. och betyder ifrån.
Sä åt p en Prapof. fom betyder in. Uti vat. (fa
(■veadfe /^«, gäck in), uti i>ocat. fisne eller finne(orro
finne, blif inne), uti Abl. ftfte båta ftfte , han fommer
in ifrån). Och emedan jag funnit hos bege och andra
tN naturam nominis BubKantivi, har jag ej UNdrat 0M
Pripolitionerne taga gemenligen Genetiv. til sig. Si
älv ock en hop Partiklar, fom werteligeN conjungeras
tftet Verborum Paraditzmata. Til etempel lekan bett)*
det ändock, fastan- lckam, ändock jag- Ma, ändock
du. Ickebe, ändock wi, etc, -Attit at, attiam, pH det
jag, attiabe, pä det t»t, etc.

(O Til etempelför Knekt 5«<«,<,; för ©rang
ga) för freatur uttur : för ©rott (som fött ät nämbtj
&uotta; för «probst R°ft* ettet Poroft, tfc

(s) Til exempel, bä man i de södre Lapmarfer sa«
zet akt en/ "<!,« tätt/T***/« siatf/ tiktes fläder/»»^»
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refor blifwit warfe. Man fan just ej neka, at
man ju ock röner, hurulebes be olika dialecter
befinnashafwa skiljaktiga termer på et och sam-
ma begrep (t), samt unbertiben Makliga be-
grep pä en och samma term (u); men få har jag
ock tagit i akt, at ofta be orb, fom bådeTolkar
och jämwcki språket färbige Prestman försäkrat
mig i den eller ben Lapmarken ej wara brukelige,
har jagfielf sedermera afLappens egen munfatt
höra , anbock jemwäl han forrut pä tilfragan
sagt sig det samma ej förstå. At man ock i för-
ra fiber härutinnan ofta bedragit sig, kan jag
märka af Scheffero, som berättar l», ati
stallet för toarra, jtxki, feibig, »</«, tfV. fom
man talan Pite-Lapmark, brukas i Torne-Lap-
marker tådar, tpirte , otrre, kab , 07, då lik-
w>äl babe bege och be andra orben äro ofwer alt
kunnige och uttrycka samma sak, bock meb nå-gon ssilnab (x). §. 4.
/li betala, /ok Doga, tiptet tillåta, etc- sä säger manMerendels i de norra apta och auta, reutss och «/i«.tftufas , pitttas > mauftc, joufa, tiuttt.

(t) Til etempel Bafwer fallas pä somlige ställenttiajef, annorstädes "osadnem, 0. s. w.
(u) Til etempel de föbre Lappar falla norr nuortal

wäsier ålas, foder örjas, öster /«K eller M/a. De not«
ra Lappat falla norr <-?<«,wäsier örjas, föber lukf* ,
ester nuorta. Mm detta alt fommer af Fjällryggen/
dit alla falla opat och fäfebes ålas , och ar för be norra
lappar i norroch förbe sobre i wastcr. Dä be altfä Haft»a nödigt föra och flyttade andrawädersttefen detefter.

(yfj l.appon. p. 184.
(x) Ty tmdiur betyder et fjäll/ men-»*™ etberg/
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§. 4. Unber bettet har jag blifwit warfe,

at ba man förstår til at lampa sig efter hwac
och en dwle6tB kunniga egenskaper, famt wet
huru i andra fprak plägar (Te, at liter* uniusor-
ganifacile inter fe ptrmutantur , famt hwilka be a-
ro / och huru de i den ena eller andra dialecten
pläga mast forbytas, tärer man wid nogare ut-
rönande finna få ord i ben ena dialekten, fom
antingen med något ändradt utfpråk eller til
de§ radices, och förbindelse med andra ej stola
finnas igen uti be ofriga. Til erempelwis,
bå man wet huru litern bumaph pläga omby-
tas och brukas for Hwar andra (y), sä kan man
lätteligen,fe jnckap, jac\_am, jacka-f
och äro et £ch somma ord: äfwen **/>»<*,
///tet och t\utet\ gåb,gå)v ochFHV<l: Herrab, ber-
raf och berraWa, 0. s. w. Meb de ofrige bok-
stafwers ombytelfer, fom äro i flagtstap med
hwarandra, är famma fa! Til exempel
tat denne, # och <#* mi§gerning, golm och
*»/« tre, etc. fom ej eller i andra fpråk ar owan-
ligit.

§. s. Sa bör man ock ej förgata at gif-
E 2 wa

or« en €dortt,men/«/># et bjur, som har längswants
(cauäatuB), **£, *<*-»* ettet *eU en ägta hustru, men
»'/« en qwinna, etc.

(?) Det man ock ej sällan finner ske i fjelfwa
Swenstan/tilexempel oppe, ofwan (isomligekrovin.
cieroman) hwataf Tystatnas sben, anffen, hafwa
kommit. Pä samma sätt /Eopff / uti Iwk«f. vulz.köp»
W, aerm. frwiffer», o. s- fl?»
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wa aktning pä bokstäfwernas besynnerliga ont*
fcytetfer och transpofuioner, som äro i somlige
dialeÄer brukelige. Tv/ bå man gifwer ber«
tippa akt, och finner huru bokstäfwerna til ex*
empel uti witza orb hos be sobre, pläga hos
de norre forbytas tilrk, samt at be förras br
plägar hos be fenare transponeras til rb; fa
kan man lätt finna sig, bå man härer huru be
sobras hotUmt brista, rttket ssilja, «foo regn,
dahettt fasta, och många andra dylika, hetaibe
NOrra Lapmarker porganee, mrket, arm, tarive-
tet , 07. Hfwen fa aro en hop bokstäfwers til-
sättningar i witza orb och i witza Lapffa dialekter
ef obrukelige. I bet anfeenbet finner man i be
sobre Lapmarfer (likafom bet fomligstäbes sser i
Swenstan), at be äro benägne til at fatta j
framfor en del ord, som begynnas afen voealj.
Då man således lätt kan se, at beras m»», elf,
/e»e«jord, /e/e, trifwas, /Ho hjord, j"et affött*
dra, etc. årojamma orb, fom be norras i»*,
ana/», Sit , a/o, aret , årot, o. s. Tt).

§. 6. Och som be sobre således öka pä en
hop ord, hwarigenom de hos en , som ej beg
mer ar i språket ofwad, unbettiben blifwa mör-
ka, sa pläga äter be norre hafwa i witza ord si-na tilokningar, ej allenast , fom mycket gängfe
Hr, wid flutet af orden, utan ock i meblet, etc.
Sålebesfinnes huru betatharlma ganska mycket,
»£*»<? Ume, fabmt Lapp, Domare, ä/ö»
»w* man, forlebit åt,järnet få, åbmet
gammal, guoibme kamrat, jårima^floft paråneson.
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son, adm elf, f*rd»ot berätta, ådnam yvtb ,påd-
»<hund, <«as»< mycket, etc. ar famma, fom de
andras härma, »ms, fame, domar, H/«<<, tima,
jtmet, amt, qutime, barnt, ja»o, f*rnoty
/e»e«, öa«/e, a»/e, ett. At förtiga vocalium
förbytelfer merenbels ifrån i til a, fomto/,f*;W
öfwer; mi»gel,mangel efter: »il,nalpå, ett. ifrån
O til u och OU, fom njÖktjem,njouktfama tungaett.
Samt de hårdare contra&ioner, som tes och
Uttas ledamot, »»i»** och wt»*s båt, etc. somgöra nästan det Masta til saken at den e-
na dialeHen ar obegripelig för den andra;hwil-
ket med hwad mera jag för kortheten nu måsteförbi gå.

§» 7. I ofrigit har jagför min del funnit,
«t ehuru skiljaktiga dialecier finnas i Lapmarken,
är dock ffilnaben ej få stor, fora i Swenstan; e*
meban bet hänbt mig, at ehuru jag tyckes täm-
ligen wäl förstå bet Swensta språket, som ar
mitMobersmål, jag bock träffat Swensta
byggare, meb hwilkas språk jag haft fwårt
före at komma til rätta, och jag har i förstone
måst tala med dem Lapjfa. Men fom jag ef-
ter en kort tid kunnat märka at deras tungomål
warit ren Swensta, fast än något brutit, fa
twifiar jag ock icke, at ju ben enaLappen mycket
lätt och snart lärer finna stg med den andras
dialeät, som i början förekommer honom fwår
at förstå. Och / hwad SchefFerusfade om Fin-
skan och LapstaN, «t quiomnei
lingua Finnomcx perfteöas babeat dialeäos , etjam in

E 3 '/>/l
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ipfts inMeniat, bac licet ufu \ulgari difcrepantia , in
fronte con\e»ire, har jag ofta funnit iLapstan bes
dialeder emellan; fö, at ju större infigt jag fått
i språket, ju mindre har jag funnit stilnabenpa
ckaleNerne,famt at ingen högre och mer klagat
öfwer deras olikhet och fwarigheten dem at före-
na, än de famme, fom i fpraket warit minst for
sig komne (x).

§. 8- Och emedan jag i ofrigit uti alla
de skiljaktiga Lapska böcker , som albramäst i or-
thographien warit oense, ci funnit så stor olik*
het, som uti några ©wensta ssrifter, bwilkatid
efter annan utkommit efter be dialeKer, fora
i åtssillige Swensta Provincier talas ; sa twif-
tar jag ej, at ju en tt>i§ antagen dialed .stulle
med tiden i alla Lapmarker med famma tryghet
brukas och förstås, fom en Bibel i Hela Sweri-
ge, ehwab en del amingen af okunnighet eller
obetänkfamhct häremot hast eller hafwa at in-
wänba. Och/ ändock jag wille mebgifwa, at
folket i någon wifj Lapmark fa nål förstobe et
frammanbe, fora sit eget mooersmal, hwilket

jag
(2) Som ej ät at undra pä; ty mången född

Ewenst (fulle i förstone näpligen tro, at (liroanlaus
och Sannletts, som är et gammalt ord och brukas äw
nu somligstädes, (kulle betyda det samma, som Ens-
ling , sä (tamt han ej kunde efterstnna at det woresamma fom Nwtnnolog, os. w. Pä det sättet har
jagofta funnit mig i Lapmarken bedragen af Tolkaroch
lappar at tro det wiZa ord ej furmos hos dem, som de
litwäl sjelfwe brukat, fastän i något litet änbradt
utspräk.
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jag bock ej gerna rost tro, få holler jag likwäl
före, at de ändå wid Lapstan hälre böra bollas
under beras Cbristenboms inhämtande och bok-
ligakonsters ibkanbe, få wida man näpligen för
någon nyttig Lapsk bok i framtiben larer kunna
få förläggare, bå man knapt i halfwa Lapmar-
ken kunde berpå hafwa affättning. Och utom
einbra olägenheter man eljest wore underkastad,som wib Presters och Bcnolebetjenters tilfättjan-
de, på Hwilka ej altib i en LaMark kan tvära
tilgång; och fom böra undertiden ifrån den ena
lägenheten beforbras til en annan, famt an-
dra tilfållcn, så förekommer det mig ej annor-
lebes, än om uti hela Swerige allenast en en-
da ?rc>vince (kulle bruka Swensta böcker ochlprebikanter, men be ofrige bets Latinska, bels
Hysta, Danska, Finsta, o. f. w. filtet lätte-
ligen hade ffebt(*), omPresterstapetoch bet en-
falbiga folket i Lanbsorterne ej blifwit i förstone
tilholne at rätta stg efter en Bibelverlion,fora
på Swensta war utkommen- Hwilka anstå!»
ter, at be ju ock i Lapmarken blifwa gjorde, wi
ej hafwa orsak at twifla.

§• 9. Imeblertib fägna rot ost, at Lapska
bråket nu mera blifwit af Lärbe Män til des
natur och egenskaper få noga bestrifwit, fom det
tåtet kunna trotfa många andra beromliga Na,
tioners tungomål ; få, at man ingen orsak harpå något ställe i Lapmarken bet samma förkasta
eller förakta. Detta stal wifas af de wackra

E 4 for*
('s)o,nt. Mag.Pct. Steckfenii Difput om Plte, l>«L.l0
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förfok, fora til bet Lapsta fpråkets grunbeliga
utfpananbe af stickelige och beröralige Mån å*
ro gjorbe och i ljuset framgifne. $», ehurunu
på hunbrabe ars tib en hop Lapsta Böcker ut*
kommit efter åtskilliga diale&er (a), har bock
ingen af sielswa grunbenbudittil atwifa otzfprå*
fett egenteliga art och bestaffenhet förr, än Herr
Kyrkoherden Petrus ljelllrom, hwilken, sedan
han en rund tib förestått Scholan i Lykfele od)
således haft tilsälle at nogare göra (ta om fprå*
fets egenskaper underkunnig, utgaf til Trycket
jemte et Lexicon Lapponicum och andra fina
arbeten år »738 fin Grammaticam Lapponi-
cam; hwarutinnan han, få mycket bå i forsto*
ne mojeligit tvär, rotfar den dialeås bestaffen*het, som brukas i Ume - Lapmark, . samt äswen
til en bel ben norra i Pite-och Lule Lapmarker,
dem han, efter wederböranbes befalning, i bet
andamålet genomrest. let så beromligit up-

fa) Af hwilka fcljanbe blifwit mig bekante: Ni-
colai Andrea ( Paft. Piteni".,a b c och Sängbok trytt 1619,se Schefr, Lapp. p. 72. M. J. Tornai ( Paft,&Praepof.
Torn.) Manuale är 1648 (holles för bet bästa af alla,som forbna tiber blifwit oplagbe). Oiai Stephani Grans
(Paft. Lyckfel. som war Lapp föbb) Paulini Cateches ,
1668/ samt bes Manuale Lapp. 1669» Anonymi a be
bok 1667. Anonymi ab c bok och Lutheri Cateches.
1726. Maitini Lunds ( Paftoris Norvagi) Cateches. L.
Rangii Paft. Ariepl.fom war ockLapp föbb) Nya Testa-
mente strifwit omkring är 1710 tutai Manufcrip. Lutheri
Cateches defeft , mtnnes jag mig hafwa fett vel««H
af en Njurenio / förmodligen t fiJrraSecuio, &c,
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fat bar honom Kyrkoherben iSiunboHerr lien-
ricLanander esterfölgt, fom mera år 1743
afwen låtit af trycket utgå en wacker Gram-
matica Lapponiea, (tålb efter bet Lapsta, fora
brukas uti be östra Lapmarker, förnämligast E-
nonteckis i Torne Lapmark, hwisten Församling
han tilförne beromligen förestått, Wib betze
böckers jemföranbe kan man någorlunba slutadialeäternag stilbnab, och man lärer finna, at
förutan det be stulle genom et nogare jemfö*
ranbe fynas komma närmare öfwerens, an be
i förstone tyckas (fom ock febermera uti famman*komsterne blifwit funnit), få fynes ock ben för»namsta stilnaden,bå man tager unbanförbemalte
Grammaticorum olika metnod och partium
inbelning, bestå uti OrtKoZrapnien och ordens
olika uttalonbe på bagge stållen.

§. 10. lag,fåfom boenbe emellan detzeLap-
marker, skulle kunna betjena mig af bägge dia-
lecierne; har bock hittils hulpit mig fram med
den fodra , emedan det »varit troligast at bensammatil hufwubspråk ffulle blifwautwalb. HosSchefferum berättar man, at dennaLule-dialeA
stal wara ibland alla andra ben grofwaste och o*
händigaste(b). Häremot stulle man tycka sig
med bättre fog kunna påstå, bet famma dialecl:
är ben renaste och bästa, emeban ben broarfenär få utspäbd med Finstan , fom i be norra ochöstra Lapmarker, eller meb Swenstan, fom i be

E 4 södra
(b) tiull* hamra dialeäorum horridisr i£ incultiar

i-ulcnfi, »c. Lapp. p. 184.
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sobra , och kan i öjrigit få wiba gälla för et me*
del emellan be andra, fom samma Lavmark lig*
ger nästan i meblet af de öfrige. Ty, om man
wil fluta til en förträbe framfor ben an-
dra , så måste man söka grunben bertil antinge»
derutinnnanat sama är mast allmän, eller
at den med andra timgomål ar minst utblandad.

Hivat) bet fenare angår, få ar detiflart,at
fedan et fpräf blifwit meb andra tungomål in'
mängdt, fa kan man med fog faja om det fam*
ma, at det ock misiat en stor bet af sin egen full-
komlighet. Och i det affeenbet måste man iilstå
i>t Lapsta fpråket (fomliga dialecter mer od)
somliga minbre) mycket mistat af sin egen na-
turliga renhet och ordentlighet, seban man be*
gynt utblanda bet samma med andra tungo-
mål (c).

§. li. Men at fråga hwilfen dialeH ar
måst univcrfel och allmän, tyckes nu mera wa-
ra onödigt, sedan man redan kommit om et hus*wubspråk til masta delen ofwerens, som man

for-
(c) Äfwen som matt mäste tilstä at tvärt Swensta

ingen ting wunnit genom bet mänga främmanbe ord
influtit, och man sökt lämpa bet samma efter andra,
besynnerligen Latinska Grammatiker, hwartfrän bet
likwäl til sin 'natur är rätt mycket skiljaktigt. Förhwilken sak man näpligen wil tro at bet Swensta wi
bruka i Trycket är bättre utan snarare sämre, än betsom talas af Allmogen i Provincierne , besynnerligen
iftorrlanb och Wasierbotn, hwetrest det förmodeligen
talas renast och säoant som meb gamla Göthistan när»
mast kommer ofwerens, o. s. w.
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förmodar stal blifwa i alla Lapmarker brukeligit.
Detta bar efter höga weberböranbes befallning
och anstalter uti åtskilliga fammankomster nyligen
stedt, bå witza och i språket färbige gérfamlin*
garnas Lärare ifrån alla Lapmarker, undanta-
gandes Kimi, blifwit fammankallabe til en wist
mebekdialeås utwäljande och be böckers (d) of*
werfeende, fora nyligen aftrycket äro utgång*
ne. Icke besi mindre tror man bock, at ber
man kunbe finna bet någonbera dialeN wore u-
mvecklare än anbra/ stulle man ej allenast fa
lättare före at förena bern alla, utan wore ock
en förmon for dem, fom komma at fysta med
Forsamlingarna iLapmarken, fom hade nödigt
«t framdeles lära sig fpråfet. Men at Lule-dia-
leN är bårtil tjenligast wille jag hålst tro. Ty
utom förr omtalte omständigheter, har man
märkt, at den fom ar denna Lapmarkens tungo-
mål wäl maktig, har mycket lätt at i många mal
finna grunden til de andra dialeNerß olikhet e).

Ock,
(d) Nämligen a b cbokeN/liUtberi Gatecbel,psalms

echEvangelii böckerne meb hårige stycken ochböner,
samtKyrkochanbboken. Detze äro (ammans! afHerrKyrtoh. Fjelftråm, samtuti en congrefs ioä. manad 1743öfwerfebbe af Pallaribuz i Åfele och Gellivare på Ängerl
wanlanbs och Lule-Lctpmarkerttes »ägnar; och federme»
ra uti en annan sammankomst i April 1744 tmber wibarecensur tagneafbackes.Leitoren och MifF.onaricn Mag Pet.
Holmbom, Paftore i Arieplogfrän Pite-Lapmark Och PaKol
Gananäer a Torne-Lapmarketts wägnar.

(e) Tilexempel, bä be föbre hafwa uti Accuf. 8Ir»F.Jubmeleb , men be norra Jubmela, sä synes be mycket
variera, Men bä man uti LuwLapmark undertiben sär
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Och, om man kunde utspana alla ord, fom i
denna Lapmark brukas och forstås, lära ganska
få uti de andra Lapmarker finnas tnämligen fomdro pure Lapsta), dem man ej här, fastan un*
dertiden något brutne och mindre brukelige, stullefå igen. Får hwilken orsak man för berasstul,som ffola lära språket, wille önsta, bet et full-
komliait Lexicon, siälbt efter orbens naturliga
siagtstapmebhwaranbra,kunbe i ljuset framkom*
ma på alla de i LuleLapmark brukelige vocabula;

§. li. At mer omtala detta språket
holler jag denna gången onödigt, emedan hwar'
och en, fora wil hafwa någon grundelig kunb*
stap beröm, har tilfälle bertil af be uckomne
Grammatikeroch Böcker. Och hwad Lule-dia»
le& angår, torde man wid annat tilfälle, om
den Högste förlänar lycko och lefnabs tid, taga
sig anledning at beröm något tala. Nu wil
jag allenast til slut påminna, at emeban i Lap*
marken äro få skiljaktigt folk, fom i hanbel och
wanbel hafwa at göra meb hwaranbra, Swen*
står, Lappar, Finnar, Danskar, Rytzar, fora
ega alla färff ilta tungomål, få hafwa be måst i
alla Lapmarker något wist, bet be i allmänhet
bruka, fom en linzua communi och gemensamt
språk, hwilket de alla förstå. ILule-Lapmark
brukar man Lapstan, bet måst alla båbe Fin-'
nar famt Borgerstapet och anbra ©n>enstar

kunna
höra JubmeUva ,'fä fer man sirart likheten meb be sö<
dras Jubmeieb eller JubmeUv, och finner tillika at benorras Jubmeia är af samma Galu en contraÄion.som
hos detta folcket alt för mycket är gängse, o.f-1».
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kunna någorlunba bärga sig meb. Men i Tor*
le.ochKimi*Lapmarker år Finstan webertagit,
bet alla fa wida förstå, at be för nöbs stull
kunna bje!pa sig bermeb fram, babe Swenstar,
Lappar, Rysiar och anbre.

§. 13. Ibe föbra Lapmarker förstå en stor
bel afLapparna Swenstan och en stor belSwen*
står Lapssan. Men fomligstäbes kunna mast al*
la utreba sig i bet fpråk, som be falla Vorgar-
maler. T», jag wet icke af hwab Anbelfe bet
kommit, at en bel af Borgerstapet iKöpstäder*
ne, fom handla med Lapparna od) på deras
manliga marknadsplatser årligen hafwa at go*
ra med bern, hafwa begynt bruka et språk, fom
hwarken med Swensta eller Lapfka tungomå-
lens art år enligif. TU exempel : Du stick uti
mag din stin/ fä ja jätt tm dag min bran*
win, det är: Du gifwer mig dina stinwaror,
få gifwer jagdig bränwin igen. du släpp bin
räf uti min wam, fä fä du din bak den pel-
somesak. bet är : Du ger denna rot ellerrofwa
åt min maga, få gifwer jagbig tilbaka detta
mubbstin. Ven H.apman fast sin renost/ bak
i den borgar, Lappen ger Renosten åt Bor-
garn. Som du wara ratt sttn. bet år: Duår mycket byr. Hur sit bin bett? det är: hu-ru heter bu? o. f. w. På fåbant fått förstå be
hwaranbra wäl. Och, emedan Lapparna tagit
i akt at detta fpraket icke är rätt Swensta, fafwara de gemenligen, da man frågar dem om de
dro det Swensta tungomålet mägtige, at dekun-
na ej annat än Borgarmalet, eller, fadant fom be
larbt af Borgerstapet. Fm*
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Fjerde Kapitlet.
Om

Lapparnas näringsmedel/ flögder
och förnämsta egodelar.

§. i.

«BKjs: et folk kan blifwa och trifwas 'utanIWM at m$ med åkerredskap, utan at stoch plantera, utan atwäfwa och spin-
na, brygga och baka, man at hafwa hus och
ständig hemwist , deruppa hafwe »i exempel uti
Lapparna- Desie aro «t Folk/ som med bo-
stap omgä ifrän deras barndom / bäde be
och deras Fäder (O, och hafwa altsä ännu i
behold det äldsta, ossyldigaste näringsmedlet,somroar at idka boskapsskötsel.

Men st wida de bo uti et land, hwarestdet
masta afaret bestar af numer, och betttore nä-
stan omöjeligit för dem at bärga hö och foder,
feroarmeb de kunde uppeholla st mängakreatur,som de behöfde hela aret til uppehälle, st har
naturen gifwit dem sädana djur i bänder, för
hwilka de hafwa minsta omaket. Jag menar
deras Renar, som aro of den beskaffenhet, at
de kunnastjas ibland alla hemtamda kreatur be-

böfwa
G Skåp. B. 46: 34.
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hofwa den minsta stotssen, och dock göra sina
egare det alrastörsta gagnet.

§. 2. Jag sade at deste kreatur behöfwa
den minsta stötssen, emedan desommar och win-
ter föda och försörja sig sjelfwa. Sommarti-
den lefwa de af mosie, lös och gräs, som de fin-
na i fjällen efter nödtorften, men wintertiden afmotze, kallad Renmofie, och på Näpsta W§e ,
som wäxer ifatt alt i hela Lapmarken. Men
Lappen behöfwer allenast träffa denna sin hjord,
at den icke kommer ifrån honom, eller blir afodjur förssingrad,bwarmed han, hdlst sommar-
tiden , tycker sig på sit sätt hafwa nog at sysla.
§»> wintertiden har han dermed mindre omak,
da lnön ar djup, atRenarna ejså lätteligen få lust
at sprida sig widt omkring, och då man mast al*
tid ser fjäten efter dem. Behöfwa altså ci of-
tare ständigt bewakas, ändå wildjur äroåfär-
be. Och emedan delaro benägne at följa winter-
wagarna bort, pläga de undertiden stänga ris-
eller gärdesgårdar twart öfwer de magar, som
löpa åt kojorne med en port eller grinda för
wagen (g\ Men sommartiden är långt större
beswar med dem. Tv» utom det deras kor sso-
to då bindas, undertiden omstängas och mjöl-
kas, hwarmed både män och qwinnor ärv sysel--

satte.
Cg) Sådana gärdesgärdar hafwa ' ock i somllge

kapmarker en be! förmsgne Lappar med stot kostnad
lätit stänga öfwer fina land, til 4 och 5 mil, hwilta
ej tjena dem mindre sommare än wintertiden til sägn
och nytta.
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satte, hälst då de hafwa en myckenhet at stöta,
så hafwa de ock nog beswär at bolla dem til-samman och drifwa dem dit dewiha, men då
de af myggorna anfäktas, sinnade sig twun-
gne, at s,elsmante söka igen Lappen, sedan de
fått wanan atblifwa af honom med rök för be'
malte ohyra beskyddade.

§. 3- Jag sade at de wintertiden lefwa af
Remnoste , hwilken,emedanhan ligger undersnön,
måste de sjelfwa med fötterna flå sig igenom til
best de nå honom. Och efter denna moste just
icke allestädes kan wanka, så har naturen gifwit
bege kreatur den egenskapen, at de aldrig sko*
la bjuda til at söka derefter på andra ställen an
ber moste finnes. För hwilken orsak det för Lap-
pen ej ar swårt at märka hurudant hwart Land*
(kap är, då han är på sin flyttning. T»), då
Renen begynner gräfwa, sa wet han der är
moste til fångs; men börjar Renen sträcka huft
wudet op åt trän och söka efter Laf, så måste
ock landet wara otjenligit at slå op sit tM och bo
uppå. Iöfrigit äro de med mycket litet nog-
be; ty sedan mankört med honom hela dagen,
har man under resorna ej större beswär, an at
man antingen släpper honom lös, eller binder
honom wid et trä (K), då han ej synes taga stort

mera
(5) Hwilket Lapparna i synnerhet göra dä be för<

nimma odjur mara å farde, föregifwande at War<
gen aldrig angripeHKenen, dä han finner honom tum*
den.
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Wra til lifs, an hwad man kunde bolla i sinahänder. ..
De aro eljest rått tacka och hyageliae krea-

tur- Då man kommer til Lappens koja, bor
man med nöje at beffåda, huru befje tamde, ar-
tiga och renlatige djuren, stora och små, wan-
ta fram och åter omkring kojorna, och göra
bermed, at omkring Lappens hemwisten (frö al-
tid wintertiden hårda njallar påalla kanter.o.s.w.

§. 4. Hus behofwer ej Lappen göra åt
bern, emedan de trifwas bäst under bar himmel;
sch sa länge inga odjur aro å farde, hwarom
Lapparna altid göra sig underkunnige, slappas
be, som för ar sagt, lösa i, skogen. Men eljest
Mosie altid någon person wara med dem, som
stal st om dem. Hans hundar göra honom ef
uti denna sin wård en öfwermåttan god tjenst,
med hwilka han regerar och drifwer sin hjord
huru och hwart han behagar.

Om en rätt Herdes egenskap är, at han
känner sin hjord och boskap, sa måste man gifwa
Lappen det berömmet, at han i det målet sin
Herde-plikt ej a sido sätter. Tv, förutan det,
at om han an hade öfwer tusende Renar, hwar
«f många dro egare, sa har han färstlldtnamn
på dem och känner dem: har jag ock märkt, at
han i stor hastighet kan skönja , om allenast
en #alf år borta. Jag har sedt, at då hans
Dräng eller Piga kommer tilkojan med dem på
be stallen, som aro slätte, hwarest han nar pä
m gång fe öfwer dem, da kan han mycket snart

F M
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säja om han har dem alla i behold eller ej» än-
dock de löpa om broar andra i oordning. Härtil
lärer, utom det han dageligen omgår med dem,
fa at han har tilfalle at wäl känna dem, den
ordning han bar uppa dem mycket hjelpa ho-
nom. Ty/ då han hardem i h?iga ClaiTer indelta
efter åldern och könet, samt wet hwilka och hu-
tu många han har i broar ClafT, efter som de
ärligen blifwit lagde, så kan han i sin räkning ej
fela, ändock de gå om hwarandra i oordning.
At man fördenskull ej gärna far Lappen at
säja huru många Renar han inalles äger, hat
jag således ej haft orsak aträkna hos honom t'k
någon widsteppelse, utan snarare för en oför,
mogenhet at det i hastighet göra, såwida ban
sjelf aldrig brukar någon sådan hufwudräkmnsuppå dem.

§. s. Och, som Lappen har sina Renar,som sagt år, t.wisiå ClaiTer mdelte, få har han
ock haft nödigt at hafwa sarffildta namn på
broar Claff och indelning. Sålundakallar han
Renar (i) i gemen ratfo. Hannar kallas «*•/>/,
honar ningeUs. Kalf kallas -»e/e. Sedan han
sylt et år, kallas han kjarmat, ware sig Or-eller
Ko-kalf. Sedan göra de Monad pä könen,

eme-
(i) Ren ar ej et Lapstt ord, efter Damiani ,

«oes berattcise, som fager (åt Lappu fan g tjut regio-
nis incolis hos J.Boern. Auban. mores gentiurn p. 498),
at be kallas' pä Lapska Rainri. Men hwarfore mtfttpl
Ewensta begynt falla bern Renar, åt mig okunnigt.



emedan en Orßen öfwer tu ar heter w^^eller
Srnk. Ofwer tre ar Jobbet> De som da ut»
ffäras (k) , /allas herke ; meit osnöpte fånest
Ofwer fyra år \addt>tm ,

droare sig herke eller
farves. Ofwer fen*» år ktfeus (NB alla larvez
blifwa mast,i den åldren slaktade), Ofwer ser ar
m\*r>ät. Dlwer fiu år Sedan
fallas de öfwer-.alt ä"6e ehuru länge de lefwa ,
pch äro ro*kjo}
eller Last Renar iuorkmeherke\. <£Tt
Waja dier Renfpjifwec tu år, kalla de w»?
gnid. Ofwer tre är wtgniarodno* Sedankal«
lan be *ln sa länge de lefwa. <l/t» en Galt-
ko. Men /«#«<* ni/so, då hon fot ålder ej
mer kalfwar. H*la si» Renhjord öfwer alt fak
lar Lappen a/s. .

§. 6. At »et! kunna ;» tina Stenar ifrån
Hwars annars, so.m ofta pläga komma ibop, och
at ej några trätor eller twistigheter i detmaletma
uvkoinma, harhwaroch enLapp sitegit marke(m)
på alla sina lreawr både stora och små. Deste
parken aro ej fotte på RenshorNeN, som man
berattat for Schefferorn), hwilket ock Napligen

(k) s?wilkct Lappen forrattar med tänderna, idet
han framåt fonder det , hwaruti Renarna hafnxi i bet
målet sin kraft.

(m) Hfwen som be ock hafwa sina bomärken pä
alla sina husgerabs saker, lika fora bondfolfet på lands?
bygden.

(n) Lappon, pag. 306.

«5Näringsmedel ett.
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lärer någonsin hafwa warit ibruk, emedan Re-
narna få hwart år nya horn, och man desucan
etfår någondag wara säker, at någon witz Ren
stal bebolla sina bom, efter de få ofta och af så
mångahanda hänbelfer blifwa bortstötte. Utan
betze märken, få mycket jag erfarit, fatta Lap-
parna på Renarnas öron, nästan på bet sättet,
som man hos otz plägar märka Får: Hwilket
kan ske meb så många föranbringar och på (a
mångehanba fatt, at ofta uti en hel Lapmark
ej en stal finnas hafwa samma märke, somben
andra.

§. 7. Jag bar ock sagt at Renarna göra
sina egare fram för alla hemtamba kreatur bet
bästa gagnet. De aro Lappens åker och äng,
hans hästar och kor. Han har af sina Renar
alt hwab rot hafwa af land och strand, frön
Indien och Lewanten. Dem brukar han win-
tertiden at köra med på det sätt och med den be»
händighet, som jag framdeles far berätta. De-ras kött är bans förnämsta uppehälle. Med de-ras skin kläder han sig til hand och fot, samt
lilbyter sig sommarkläder och tält, dem han bru-
kar för hus. Af dem har han ost, som tjenor ej
allenast honom, utan ock androm för en behage-
lig spis. Af dem har han mjölk sommar och
winter. Af deras fenor bar han trå: af deras
ben och bom har han (des Gud förbarms sig!)
offer åt sina afgudar. Kort sagt:Renen är bans
alt. Når han mister honom, få ar hans wäi-

fart
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farb förfpilb. ©å länge ban har Renar, frå-
gar han ej stort efter fiffa eller anbra näringsfält
och hanbaflögber, emeban man ej garna fermänga anbra meb alfware fiska och skjuta, an desom aro fattige på Renar.

§. 8- Desie kallas sistare-gran-eller skogs-
kappar, emeban de til större delen ligga qware i
skogslandetöfwer sommaren och behöfwa ej flytta
til fjällen, fom de andre. Hafwa dock meren-
dels , få framt de ej äro aldeles tiggare, några
få Renar, med hwilka de hjelpa sig at flytta
omkring med sina saker och redskap. De lef-roa mast af sist, samt fogel och djur, dem de
undertiden sälja, eller byta och få Renar igen
«f be andre at fläkta : samt sommartiden af-
wen til en del af den mjölk och ost de kunna haf*wa af sina Renar. Men i somlige Lapmarker
fråga de ej efter sina Renar sommartiden, utan
ssäppa dem lösa i skogen eller på holmar i de sto*
ra trasten, medan de ligga wid sina sjöar och
sista, samt omhöstetiden åter söka igen dem. Hwil-
fet man berattar ste iKimi Lapmark, bwarest
be äro frie för odjur och der Renarna fått ma*
nan at få lefwa. Men ide södra Lapmarker
flulle det ej gå an.

§. 9. Lapparna hafwa i gemen blifwithol-bne för stora flyttar, bwilket loforb man ock
somligom,besynnerligen SkogsLappar, ej får med
stal wägra. Men ibland dem jag warit w

F 3 tian-



86 c,?. 4. Om lapparnas

siande.har jag träffat få FjaliLappar, som egt
bylia eller stålbHa; utan helaberal jagthar be-
stått dermi, at de med sina träbogar (o) flutitpå örnar,,samt fångat Snörypor och med
MeNljggat efter Sargar öch dräpit dem, då
deras bostap blifwit af dem angrepne. Men
fiskarlappar och de fattige hafwa lärt. bättre
IN konst, an de§e: och aro de samme, somma»t,bieje mål larer tagit sig tilfälle af, at i geMll
for* yttert berömma den Lapska Nationen.

§. in. Ehuru Lapparna i gemen hafwa-en
stor raddhoga för Grufwor och Bergwerk, dem
de söka<fter.M mölelighetatMdra, om de mc*
t» någon anledning dertil; så hat c ock en MWWit sin rMmg wib at göra arbece wid -de
Mfs/om kunnat komma igång, Hwarmed de
haft sin godK utkomst. I synnerhet haswa> de,.
M egt Henar, haft god fochenst med malm-
forsél, ; emedan De som hafwålegfolk,sedt sig föga
■nyttigare, wintertiden taga sig före. IdeMe Lapmarker plägar en stor btl emot betalning
k1... '.'■•. ■:■■. ■•■> '.'■ ■ lW
' («) DDeMstrifwas til bildel af Herr Prof.Lin-

«*o (Ew. Wet. ram.t. p. 121) warandts
«ida stilde ifrån be af stal, som aro af långt större»arbe och waraktighet. Ty, pä b? förra ar .t«ac»ken stock ellersitte, utan blott en tak boga ont enfamnslängd jämtesträngen: och då öppen skjuter, fattar Ha»
med den ena Handen i bcgan och ined denandra i stramgen, famt mättar blott pä hof med pilen, i JjnMlfeni
ändar Han tillika Heller med bägge händerna, os. w.
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fljufd Borgerffapet marknadstiderne, samt haf»roa och skota deras Renar öfwer sommaren emot
en skälig wedergällning.

Så har man ej eller orsak at hotto Lappar-
M för sådant folk, som ju skulle genom hwane-
hanba slögder kunna nära sig, om de blefworattanförde; emedan man til sådant ej funnit dem
wara få aldeles oflickelige. Men denna tidenhar jag märkt dem, besynnerligen FjälLappar ,
hafwa för styfwa ryggar , och wågar mig säja
om större delen afdem, som Paulus om de Kre-
ter, at de äro onddjur och lare bukar. £ap*
Vjn ligger hälre hela dagen i sin koja och sofwer,
an at han »il taga sig något arbete före, sär-deles om han eljest kan komma til rätta. Me»
be, som rakat i fattigdom, har nöden lärt ar-
beta: och af deras exempel finner man dennaNa*
tion ej tvära til allehanda handsssgder sa oskicks?lig.

§. ii. I synnerhet ser man, huru be gan,
sta snålt och wäl bygga sig båtar och annan nö*
big redskap. Deras ackior eller slädar hat
man fedt rätt artigt wara inlagde med bornas
allehanda figurer. Småkistor eller wackar ochaskar göra de i alla Lapmarker. På deras Trunt-
mor hafwa de på sit satt ej anlagt någon rin-
gakonst. Korgar af dem gjordepå mångahan-
sätt, töet man utaf och brukas öfwer alt. Sina
hornffiedar samtRunstafwar både på horn
«ch trä göra de fielfwc, så wäl som former, i

F 4» hwil-
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hwilka de gjuta sina Tensaker, samt ssjutredssap,
kortspel och annat sådant. Afwcn (a deras Ten-trå, fom qwinfolken göra , och som de så kom
(ligt draga samt fortena, fom hade be lärt afden yppersta Mästare , och hwarmed de ej o-
afwet weta brodera fina balten, kläder och kor-
redskap, samt snusdosor med allehanda formeroch fasoner, som öfwer att är kunnigt. Såtockes det ock fordra någon wetenflap at af
tågor förfärdiga de nyttiga bastrepen, samt affenor göra den bäsia och jämnaste trå. Tilförtigande, at intet Lapskt qwinfolk är, som ju
på många s tt kan och brukar bereda allehan-
ba fluwaror, samt fp alla hos dem brukeliga
kläder, som mösior, muddar, lapstöstor, flor,
bandflar, wantar, bwarom framdeles flal talas,
jemwäl af remar slingra töntar, samt af fenorsläta snörrep, och annat dylikt.

§. 12. Af det, fura sagt ar, tärer kunna
skönjas ej allenast hwad Lapparnas egenteliga
näringsmedel är, utan ock hwarpå deras wäl-
stånd sig förnämligast grundar, samt hwarutin-
nan deraswälmående mast består. Nämligen,
ej uti egendom af stora och widlöftiga länder,
bern Lappen har wäl nödige, men gör ej något
stort wäsende deraf, emedan mången Lapp,som
besitter större land än mången JSrstelig person,
ar ofta den fattigaste. Utan deras rätta och
förnämsta rikedom bestar hufwudsakligen uti
Renar, och af hwilka somlige kunna »ara e*
»are til några tusend. #»iifet,da man räknar

hwar
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hwar Ren til en Riksdaler öfwer bufwub (e-
--medan en del fösta mindre , och en del mera),
fä blir deten wacker egendom. Och emedan jag
tyckes wiljct försäkra, at uti mången enda By
allena stöta finnas til trettiotusenb Renar stora
och små, så kan tagför min bet ej samtycka med
dem, som hos Schefferum flera resor so) kal-
la bege et folk, hos Hwilka är brist och ftfnadpå
all ting (rerum omnium inofiia), I bwilket afse-ende jag wille tro al province i werl-"
den warit och är i många delar långt fattigare
än Lavmarken, och jagskulle i öfrigit funna namn-
gifwa Lappar, fom i rikedom skulle kunna trotsaden rikaste åt minstoneaf Almogenuti wårtSwea
Rike.

§. 13. Men den rikedomen, som bestårblott uti Renar, är, som all annan, mycken
wanstelighet underkastad. Det bar bandt, at
mången Lapp , som warit egare af tusend Re-
nar, på en kort tid näpligen haft tio i behold, ja
icke en enda. Det kommer dels af odjur; fa at,
när Wargar komma uti en Lapmark at rota sig,
åt det ett syndastraff för Lappen. Jag hat
oelf warit i Lappens koja, då han på bet sattetoch på en natt mistat 4° och so Renar. Men
bege djuren finnas dock gemenligen i de fiäste Lap-
marker ej gärna i sådan ymnoghet, som på an-
dra orter, förmodeligen emedan deblifwa afLap-
varna utödde. Dels aro Renarna mångasiuk-
domar underkastade, då de under tiden besmit-

S's H,
(k) Lappon, '"''i'' XII.
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ta broar andra oK dö bort fora myggor. "Så
stedde det för få år tilbaka uti Sockiocfé By i
Lule Lapmak, broarest en sådan bostaps sjuka
war iswang, ai af hundrade Skatt-Lapparwo-
ro napligen tio, som fingo beholla sina hjordar
och Renar. Och, ehuru större delen, som »o-
ro formogne, köpte sig strart derpå nya Renar
af andra byar, få gingo de bock året derefter
af samma sjuka äter til kost, siat de, som ej
»oro af den förmögenhet, at de tredje gången
magtade köpa sig nya hjordar, bleswo allesam-
man utfattige och tiggare. Sa kommer ock
Renarnas trefnad mycket an på den wäderlek,som är höstetiden, som ock då hård och lång-sam staresnö blir om wåren. Tv/ då en sno,
fom kommer om hösten, förwandlar sig til is,som blir liggandes under snön ofwer wintreu,
bå är bet et oår för Lappen, emeban hans Re*
nar, sim dåej mägta flå sig ned.genom isen in-
til mosien, måste lida af, om ej si mycket LE
(som fallas Granträs måfå) ar för hands at be
funna beraf få sin föba. Förutan deste olägin<
heter blifwa ock ofta j somliga Lapmarker Re*narna bortlockade af Mö-Renar, som gå i
stora stockar; ba Mången Lapp, som egt ansen-
liga Renar, ej haft en i behold, utan berättat
sig sedan haft swårare at fånga och skjuta sina e-Ana, sim bliswit wilde, än de andra. Ihwil-fet mål jagock minnes mig hafwa sedt l)osscKes>
{erumberattas, at Lapparna undertiden fångat
Mlb-Renar, som M deras eget märke i b»
tat.

§.14.
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§. 14. Så aro ock.många Lavpar, som
äro egare af några hundrade lod solfwer, dem
de at ega uti balten, ringar, maljor, kosor,
stop.och skedar, etc. Dock alt detta så gjordt,
ålder sitta ringar ochlofwerkpå alla ändar och
omkring , at det skramlar, famt mast förgylda.
W detta bruka de mycket uti giftermål och an-'
nan handel fins emellan, for hwilken orsak de
måste Lappar äro förfedbe med lodwigt. Men
O mera hafwa ock reda pengar kommit of*
cher alt i bruk, dem de mast wilja hafwa uti
Holländska Rifsdatrar, förnämligast derföre, at
ber Norrsta folket, med branta de om somma-
ren handla, wilja ej taga. andra pengar utaf
dem. Fördenskull aro inga pengar hos dem i
HWe warde. Ty de större och mindre sölfwer»
Mynten af »åra Swensta pengar taga de »ät
eDot, 'bésinnerligen dubbla Caroliner, äfwetienkla; men derunder blott si mycket be be-
Mwa på denna sidan at handla och betala stat-
ten med. Kopparpengar wilja de aldeles intet
»M utaf, «l eller Ducater.

Huru stora deras Summor pläga wara ,
kan man ej gerna få mta si länge de lefwa, e,
medan be weta bet knapt sjelfwa. Men bå bet
efter deras bod kommit tit bytnings, wet man
Lappar, som, utom 3000 Renar, lemnat sina
örnvingar i redbart solfwet och hwita pengar si
mycket, sompat kartor me-d plats mägM fram-
stassa, 0. f. »♦

i. 15.
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§. is. Men man wil beratta, atLappens
anhörige kunna icke altib efter bans bob bliswa
af des pengar ochfölfwer belaktige; emedan be
bruka grafwa dem ned i jorden och låta ingen,
icke sina anhörige, weta berutaf. Antingen det
stec derföre, at han har fwårt före at fora sina
pengar med sig omkring fjällen, då han ock ofta
ej skullekunna wara saker om sit tif, och de kun«
be eljest förkomma och bortstjälas; eller om
meningenär, at de efter döden witja hjelpa sig
bermed fram, kan jag ej tvist faja> Imedlertidsom det förra tyckeswara en skälig orsak, si fy*
nes det senare ej otroligit, i anseende til de
omständigheter,som bättre fram komma atomrö-ras. Detharjag märkt, alen del af de rika Lap«
par pläga wäl gömma i jorden sit fölfwer och pen-
gar, men ej bolla annat doldt, än det, sim de
nedgrafwit på et wist ställe af fina land, hwilket
be förärt fom en gåfwa eller tacksamhets tekn åt
sjelfwa tanbet, hwilfet de broarfen si uppenbara
eller fjelfwaröra wid. Men de stallen, hwarest
be eljest hafwa sin egendom nedgrafwen, pläga
en del årligen på en wisi dag besöka, då de
lägga ock dit de pengar, sim de det året kun-
nat famla; pläga ock undertiden med det sim-
ma byta om ställen för bättre fäkerbet. Och e-
buru de blifwa undertiden hela dygnet borta i-
från sina kojor , då deras gomflor äro ifrån de-
ras hemwisten längre belägna, si taga de dock
den omständigheten t akt , at de ej på den resan
taga någon mat eller wägkost med sig. I sim-liga
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liga Församlingar har man allmänneligen tllbu-
dit dem, at til deras säkerhet få lägga sit.silf»
wer och pengar t Kyrkokistorne, emedan de si
ofta blifwit i stogen (tulne. Men det bar (si
mycket mig bekant ar) ej någon welat wåga
ber uppå.

h. 1 6. "Deras öfriga egendom består uti
husgeråds siker, fom tålt, grytor, killar af
Masting och Koppar, Ranor eller tjocka filtar,
samt anbra gång -och fångkläder: wackra ock
granna körrebstap, yxor, båtar och annan fiske-
rebstap, o.s.w. somtilsimmans kostar dem an*
senligt, bå be ssola sdttja bo och Bpa sig alt å
nyo; ehuruwäl be fattige si ej wara si öfwer-
slodige, utan hjelpa sig meb ssattare fram. Isynnerhet kan man rafna deras högtids fläber
ibland deras förnämsta egendom, och alrabälst
de stycken, som de skaffa sig af sölfwer, nämli-
gen bälten, maljor, ringar, etc. Om hwilket
att stat längre fram hwart för sig utförligare blif-»a talade.

Femte Kapitlet.
Om

Lapparnas hus och hemwisten /
samt kör - och båtredskap.

§. i.
■Mg har sagt, at detta folkets närings-
medel bestar hufwudsakligen uti bo*

jkaps,
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stapéstötfd. De hafwa derwid sin goda be*
gwämbgbet och förmoner, men derjemte ock
stora beswärligheter; emedan de för den or*
siken ej, sim annat folk, bo på et ställe, Man
måste wanka af och an hela året öfwer. Ty,
få länge FjallLapparne äro wintertiden härnedrei skogsbygden , stal man sillan träffa dem of-
»er en half månads tid på et ställe. Och si
snart waren tilstundar, måste större delen göra
med all deras bohag en resa opfore til Fjällen
och mot Norrssa gränsen til sjelfwa Wästersiö-
stranden til 20 och 30 mil, ber be blifwa til
hösten, då de åter komma tilbaka, och äro så-
ledes uti et ständigt flyttande.

§. 2. En lärd man bar hollitföre(cz),at
tapparna för Renarnas Rom* eller Kurbma biff*
roa nödsakade at begifwa sig alla somrar tilfiiåP
len. Hwaraf en annan tog sig anledning (r)
at til remed dexemct förestå en smörja, sidansim Lappen plägar stryka på sig sjelf, hwari-
genom han mente Lapparnas flyktiga lefnad
skulle kunna hämmas» Mm detta måste hafw«
kommit af osäkra berättelser dm alla dessa saker,
emedan andra orsaker aro, hwarfore Lappen
måste flytta och ej kan liaga oroar på et! ställe.
T», först bar denna fiugå i sielfwa Fjällen, dit
Lappen sommartiden fiytter, sit egemeliga tit-
hotd; och de Lappar, hwilka sommartiden ej

sit)ti«

(q) Se Swnista Wet. Acad. Handl. för är 1733.

ft) Dersammasiades F-IZ. 135-
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flytta, hafwa ej eller af samma flugor fällor o-
lägenhet, som de förra : da det således ej wore,
at flytta undan, utan til denna ohyran. Se-
dan hwad läkedomen angår , sa måste man til-
sta at sådant larer fatta söt* Lappen ej mindre
kostsamt än omöjeligit, (jdlft. sådana smörjelser
aro ohörda ibland FjalLapparna, som aldrig så-
dant bruka, utan endast Nybyggare och kan
hända någon enda Fiskarelapp. Manbemödar
sig ock fåfängt et öfwertala Lappen dertil, e-
medan de ej wardera denna olagenhet för så4tor, som talet är; t» de Renar, som hafwa
någorlunda hull, samt aro unge och frisse, blif-wa af denna sjukdom ej särdeles plägade: ej
eller dö några Renar deraf bort, förutan falt/roar', bock ej med mindre de af facilt blifwa
tillika plägade. De Renar, som slaktas eller
dö wattiden, oro til skinnen stadde. Men be/som slaktas hösietiden, taga ingen widare städa,
anat pä deras skin, som likwäl aro grodde, blir>wa ärr, etc.

$. 3° Egenteliga orsaken, hwarföre Lap-
parna flytta sitta hemwisten, är dels den, ett de
hafwa sina land oppe i fjällen, för hwilfa de til
Kronan betala statt. Dä de således winterti-
ben och medan de tvistas i skogsbygden, wer*
keligen ligga pä andras land , hwarföre de må*
ste gifwa dem en skälig wedergällning. Och e-
medan Renarna lefwa sommartiden masiafgräs,som de i fjällen mittå ymnigt nog, men om win-
tren kunna Lapparna i snöfjällen för brist pä wed

och
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och andra orsaker ej lefwa, hafwa både Lappar
och Renar fatt wanan at flytta, ben be näpli-
gen lära assägga, och utlåta sig således ej tvära
m,eb sina indelningar mitznögde.

Dels trifwas ock Renarna s besynnerligen
de som fatt tranan) bättre i Fjällen. Deblift
wa för det falla climatet med mindre sjukdomar
plågade, och pade ssäta Fjällen ej få hårbt af
myggor ansatte. Här til kommer ock, at be i
Fjällen, iwarest ej finnes någon skog, bafwa
bättre före at bewaka sina Renar, hälst som-
martiben då be ej kunna se fjaten, än i skog*
landet, der de icke altid kunna hafwa dem så no-
ga t ögnasikte. Dock tror jag, at om alla Lap-
par hade pä denna sidan om Fjälryggen sina
afstilda land och marken wore tilräckelig, skulle
de, i anseende til de ölägenheter de hafwa af
flyttningen, wal giswa sig tilfrids at wistas bar
hela låret. SDerfore ser man, at ingen af Ar-
vidsjaurs Församling i PiteLapmark ar Fjal<
Lapp, afwen sa Umbys<£appari Ume>samt©ock*
jocksLappar i jemte en stot del
af Torne-och KimiLapmark, emeban be alla haft
tpa sina afstilba tskogsbygden. Det ar icke
utan, at beste Lappar, som blifwa qware, äro
til större delen fattige, och förbenstul föba sig af
sist. Men til deras fattigdom aro likwul anbra
orsaker, bern man nu ej får upräkna. Smed*
lertid finner man ock ibland betze en del ganska
wdlmå, jaså rike, at mången skulle kunna
räkna sin Renhjord til några tusend, samt i

peV
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pengar och solfwec kunna allena opwäga måna,
Kyrfosokn på landsbygdett.

.§. 4. Höstetidett förfoga FjälLapparna stcj
allmänt ifrån Fjällen, emedan be i annor hån*delse for brist på wed skulle frysa ihjäl- Ej el,
ler funna de öfrver wintertl sörblifwa widWa-stersjösidan, emedan der ej finnes mofie tilräc-Mia for deras Renar. Då de fara hitåt, haf-wa de witza ställen, på hwilka de alla år ett
t»ig lid ssafta sinaOxßenar, af htpilfas fött be
lefwa in på wintren De hafwa sina stabur ochbodar pa witza ställen upstagne, hwarest be lam*na en bet af sina matsaker, bern de om wåf

ren taga igen, äfwensom de wårtidcn påwifla
ställen (ämna qwar sina sommar-rustningar: de
hafwa gemenligen witza orter, hwarest be*
tasWajor årligen bära, dit både Lappen och
hans kreatur om wären stynda sig, och ber de
sörblifwa tils del är bestått

§. f. Omkring älfwer och backar kan man
somligstädes i Fjällen träffa någon större och mog-
nare skog än allmänt. Fördenskull bänder det
undertiden, at någon fattig Lapp, som ej har
Renar, då och da gifwer sig at der blifwa qwar
öfwec wintern, och uppeholler på det sättet sit
lif, at dan gildrar efter Mllrypor, af bwilka
man ej sällan fan fånga ansenligt. Men sådana
måste lifwäl förse sig med annat kiött at blanda
uti med; emedan, efter deras foregifwande, alt
fogelfjött ar af den Mstaffenhet, at MM allena

G bo*
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dermed ej kan uppeholla lifwet, som med Ren>
och annat kjött.

§. 6. Men ifall detta folket ej skulle haf-
wa ärligen en sa beswarlig resa til Fjällen, som
sagt ar, sä tilsäger dock deras näringsmedel dem
ej at fä lefwa ed) ständigt bo pä et ställe. Det
kunna wi se af de Byar och Fiskare-Lappar i
alla Lapmarker, som icke kaswa at göra några
Fjällresor, men kunna dock aldrig ligga stilla.
Högstsal. Konung CARL IX bod w»al til at hin-
dra deras widlyftiga flyttningar/ idet kan lat
at n>i§a Familier och hushold indela witza land,
med förbod at ej fiyttawida omkring men
til denna dag har Mn ej fatt dem at aldeles
sätta sig pä et ställe ned at bo. Det kan ock näp"
ligen ste, sa länge de bebolla sina gamla naringsj
medel. Tv/ dwadFistareLapparne widkommer,
sä hafwa de mast tillika Renar, som, jemtewa«
nan at flytta ifrån ena Trastet til det andra,ef-
ter som Fistelekarne, hwilka ej i alla Trast stepä en tid, locka dem til sig, ej tilstäd/a dem at
ligga pä et ställe. Och närFjällLappen, samtal-
la andra, som hafwa Renar, kommer winter-
tiden pä et ställe, begynna strart hans kreatur
pä alla sidor om hans hemwist at söka föda
och sia sig ned genom snön til mogen. Och
ehuru de icke hinna förtära den motze, som väsamma ställe finnes, sa går han dock aldrig igen
tilde sammarum, hwarest hanförr grafwit, utan
söker et nytt, som är otrampadr. Utan twift

ml
(s) St Scheff. Lappen,pag, 190.
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mel efter naturens påyrkanbe, på bet han an-
nat år måtte äfwen kunna lefwa på samma or*
ter, och at han icke en gång måtte göra änba
på alt sammans, emedan denna moste befinnes
wäxa och mogna mycket långsamt. Men det tje-
nar bock Lappen til den olägenhet, at så snart
hans Renar på alla sidor wandrat omkring, så
måste han begifwa sig på en annan ort.

§. 7. Midt i wintren har han wäl icke altid
nödigt at flytta så långt stycke i sänder. Men
wårtiden sker ofta, at de måste med alt tilbe-
bör flytta til 3 ock 4 mil om dagen. Och sedanhan slagit op sit hus, får hatt stundom ej längre
uppeyolla sig på et ställe än en dag eller ock en
natt, da han måste åter bort. Hälst då snön
begynner blifwa hård, och Renarna mena ben
tiden är inne, på hwilfen de skola få fara juförr
ju hälre til sina fommarwisten. Då be ock stun-
dom ej stort fråga Lappen til råds, utan laga sig
på resan, om deras husbonde wil eller ej.
Derföre wet man wara händt i en rots? Lapmark,
at medan Lapparna för några år tilbafa woro i
Januariimånad tit marknads, kom en sådan »vä-
derlek, som satte Renarna i den rörelse, at wå-
ren wore nu inne; och togo altså afsted samt be,
gåfwo sig på resan, medan deras Herrar woro
til marknads: då det ej annat roar til görandes,
an fkynba sig efter til deras wanliga sommar-hemwisten. Häremot hafwa be Lappar , som
icke flytta til Fjällen, ingen swårigyet at bebolla
fina Renar qware, seban be fått wanan at blift

G 2 tv«
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roa här nedre. Men då detundertiden händt, at
detzeSkogsLappar mistat sinaRenar och måst af
FjällLappar köpa sig andra i stallet , hafwa de
ock måst med bege sina nya Renar följa til Fjals
och blifwa Fjällappar. Hwarpå man i Lule-
sapmarf har åtskilliga exempel.

§. 8. Denna deras owarccktiga lefnad gör
ej allenast, at man sällan kan mata försäkrad
om at träffa detta folfet, då man roil resa til
dem; utan ock at de sielfroe måste förse sig med
sådana hus , som de kunna (om icke aldeles,som
Snäckan, bäramed sig, dock) fora och fiyttae«
broart det bär. Jag menar deras kojor, som
aro gjorde af walmar(t), bet be tilsydt i twenne
betor och hänger på en hop bertil gjorde och
til en del ofwantil hopknäpte stänger. Hela ko-
jan liknar til sin stapnad en afstympab pyramid
eller kantig kägla, broars botn, om 6 alnar i
diametern (somliga större, somliga mindre),
gör et fält af 16, 22 och fiere kanter; men kojans
perpendiculair högd til en famn, och stundomlitet"högre. Idetzefinner han sin beqwämlighetba-
be mintet och sommar, och dem har han med sig
ehwart han fiytter och far. Sin eldstad har han
midt i kojan, omkring hwilfen bern lägger en hop
stenar, at elden ej stal sprida sig för wida om-
kring. I röfholet af denna sin boning hänger
han par jarnkädjor öfwereldstaden medkrokar i än-

dar-
CO En del färmsgne as tamt eller filbtar; fädk<na som de löpa i Sportigt
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darna, på hwilfa l,an sätter sina grytor och kit-
tar at fofa sig mat och uptina is til dricka. Om-
fring detta huset hafwa be sina matbodar O'-//")som hänga på stolpar, eller blotta lafwar, berest
hans Renar och Hundar ej funna göra honom
skada, fcmt sin för-rebstap och bagage-adijor.
Omkring wäZgarna innan til breber han kläber,
at, det icke ma blåsa for kalt unber tjället. Påskorna runbt omkring lägger han Björkris, eller
ock Granris, samt Renebubar ber ofwan uppå,
at sitta och ligga på. let sabcms hus kunna
nu rymmas rit 20 personer, som snacka och roa
sig på bet sätt be kunna, samt tro sig enbast
wara och c lefwa lyflige i wertben , nämligen fatangc be äro i wälmagten. Men bet händer ock
iblanb, at unber all deras lyksalighet kommer
en wäberilning, som tager meb sig hela huset, då
be ej allenast fa den olägenheten at blifwa sitt
tanbes och ligganbes unber bar himmel, utan
ock ofta sia i fara för stogen, fom wil falla båt
be öfwer bern och beras Renar, Dertil aro
be mast fjelfwa orsaken, som mcrenbels sätta
sina kojor på höglänbta ställen, föregifwcmbebets
at bebå hafwa minbre olägenhet afröf, betsat
de hafwa bättre tilfcille at hafwa sina Renar i
ögnasifte. En hederlig man har berattat, at
da han för några år tilbccka wille resa til en
roif Lappby och kom til Lappens boställe, roar
kojan omkullbläsen, od) %an blef ej warfe des
husbonde förr, an man begynte staffa undansnön,
ber han låg med sin hustru inmurad, och wän-
tade på fit legfolf, som skulle komma ur skogen

& 3 och
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och ställa bet til rätta igen. Eljest har man
dock fiere fatt, meb yroilka man roib siika tilfällen
fåbana olägenheter plägar förebygga: utom bet
ej gerna någon koja af storm går ofroer anda, då
hon stått par dagar, at des grundstänger fått
frysa fast, och således roat fasta sig t marken.

§. 9. Sin koja sätter Lappen, om någon
Ulojelighet är, på de flallen, hroarest finnas tor*
ra Furor, dem han får betjena sig af til w»
Men höft och roar måste FjällLappen holla til
goda med wed af de små Björkar, som här och
der funna finnas. Och, om sommaren, då han
bor omkring snöfjällen, har han ej annat än
buskar och smått ris til bränsel, hroarmed han
måste hjelpa sig fram. Då han har roeb , brän-
ner han oömt, och kan hasroa roarmt nog, eme-
dan elden tigger på sjelfwa jorden, få at han i
sprittkalla wintern kan holla sig roarm, men
ltfroät roid en ständig eld. I sin koja bchofroec
han icke stolar eller faten, emedan han sitter hål,
dre på marken. Och man harmärkt, at då deras
Nämndemän måste för slam skull undertiden
sitta på stolar, eller bankar, aro be dock gla-
de , at be få ibland huka ned sig mib bordet,
der de få sitta på golfwet t större beqwämlighet.
Nar man kommer in i kojan, måste man fatta
eller lägaa sig strart. Husbonden sätter sig
främst pa ena sidan ofroanför eldstaden, od) der
nast hans hufiru. Men en främmande, som
man holter i någotroarbe, plägar han altib sat-
ta emellansig och hustrun. Barnen, förnämligast
sönerna, sitta på andra siban gent emot. Men

hans
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hans pigor och drängar hafwa sit tilholb om*
kring boren. Men när brängen wib matrebnin-
gen förrättar sin husbondes syfla, plägar han
ock taga in bet rummet, som wibmatlagningensr husbonbens. Ty, bå Lappen har heberligit
främmcmbe, tycker bern bet wara emot anständig-
heten at fielfbefatta sig meb några fosfor ,- För-benstul sättet ban bå, som ock eliest, unberti-
ben antingen sin bräng eller någon annan, somhan holler iminbre wärbe, bertil.

§. io. För Scheffefo bar man berattat,
atFiffareLappar ej bruka tält afwalmar, utan afbräder eller tors, dem de upsätta til någon myc-
kenhet här och der, besynnerligen wib trast-Vrander, då de flyttet ifrån den ena til den andra
orten,utan at behöswa föra några kojor meb sig.
Detta wore beqwämt nog, och torbe roål i som«
ligaLopmarker mata i bruk. Men så mycket jag
örfarit, bafroct alla Fistare-Lappar, som hafwa
rab od)ämne, sina kojor så gjorba, som Fjäl-
Lappens, nämligen af walmar. Men som bet
unbertiden händer, at Lappen blir ifrån sinrät-
ta koja och hemwist någon längre tid tvistande,
under det han tigger wib tvista sjöar och fiskar,
plåga ock somtige finnas, som hafwa hår ochber
någon sådan tilfiykt, ber hanen tib antingen al-
lena eller raeb någon af sit folk uppeholler sig.
De kojor, som han bå upfatter antingen af torf
eller ris, äro af ingen waraktighet, och ej stort
bättre an löffalar. Men sin rätta koja har han
wib sit rätta hemwist, med hrotllen hem flyttar,

G 4 som
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som FjallLappen, ifrån ena stället til det andra.
§. ii, Men som det för alla Lappar wore

en ängslig werld och nästan omöjeligic at lefwa,
om de wid sina flyttningar winter ock sommar,
jawäl som deras refor til Kyrka och annorstä-des, da de baswa längre wäaar än annat folk,
ej finge bet/ena sig af sina Renar i stället för
hastar; sa har jag sagt, at bege hans kreaturaswey göra honom denna tiensten. Men eme<
dan desie djuren ej aro starkare, än at han läg-
ger efter en£ag«Cßen '° a 12 lisp., men efter
en Kör-Aen gemenljgen en person/ sa måste han
ock hqfwa sädana åkdon / som ej allenast äro
lamvads efter Jonens styrka, utan ock st gjorde,
at de ga lätt, Dchelsiadarkallar han Ker«; afhwilka en b«( aro större, dem han brukar til lag,
och en del mindre til at aka sjelf uti, Wi kalla
dem acklior eller actar, hwilket ej dr tagit af
Lapssa språket (u) / utan larer wara et Swenstt
öknamn (af Ack eller Ok). De Ma ä-
ro^ibpa§9 5<Q qwareer langa, och sa breda,
at man beqwamligt kan sitta uti dem. I som-
liga Lapmarker hrukas de djupare, somlmstädes
grundare, dock fa, at man altid har stöd mot
ryggen / Ut man ock kan uphöja för den, som ejsp wan wid tabana aktyg. SDege kallar man i
de södra Lapmarker s?umij?or ellerKumberffor,
men i benorre Pulkor (;?*%). Man brukar
somliastades innefatta dem pä sidorna och hörnen
med Rens,horn, och öfwerdraga dem til den de-

(u) Som Sehefferus synes mena, Lappon.p. 2J4>
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i hwilket fästes et stycke kläbe, bet man binder, då
man åker, för bröstet och op under hakan, un?
ber detman snörneb sig i ackijanmedlbertil gjorde
sentog, för hwilka lyckor dro pä siborna fastabe,
at man sitter stabigt och tvål bewarab. Detze
städar haswa inga mebat, utan i bet ställe en
bred fjol, på hwilka de gå, emedan de äro nä-
stan bygde som små slupar på klinck; dock st, at
uti dem , som aro »af gjorde, har man ingen
swarighet at sitta: aro ock berjemte st täta,
at intet watn slipper uti bem. 3)e§e aro i som-
liga mal långt beqwamligare, an siabat; hwat«
före man ock wmligstdbeé begynt bruka stbana
ester hastar, bock mycket större gjorbe, at et ful-
komligit hastlast kan läggas uti dem. Lappen
brukar ock undertiden fadana latzackiiot, som a-
ro gjorbe med lock uppå, för hwilka han sättet
lås, hwarest han har sina saker säkrare, an i
de andre, bern hangemenligen tacket meb Rens-
hudar, och binder öfwer med de omtalte snöt-
logen af fenor, på fatt som sagt ar.

§. 12. SjelfwaRenen pryder han ut meb et
bredt kladesbälte broderadt med Tenn, som
han binder öfwer Renens rygg. ©timan är af
läder eller tjokt barkabt flin, i hwilken törnen fä-
stes, och sitter omkring hufwubet och halsen, men
ej fastab »ib hornen, som Maupertuis mente.
Halsloka gör han af hwittßenstin, som armjukt
och e» stafwer Renens hals, hwilken han kal-
lar Käfts. Hänger ock unbertiden en större eller

G s min-
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mindre Mecalklocka unber halsen, som sitter wid
et halsbanb fästad , gjorbt afkläde til et oroar»
ter brebt och broderadt. Fimmelstdnget eller
staflat dro obrukelige, och i bet stället bar ban
en brag-rem, som sitter fästab wib Kåfas eller
halslokan och gar under Renens buk til främre
dndan af ackijan, under hwilken den ien ldder<
tycka är fästad. Samma rem kallas ibe södre
Lapmarket raktes, men i de norra twottaraipe.
Tornen (fcfc/O har han bunden från wänstra
dan om Ren, ben han seban fastat öfwer Re-
nens rygg til höger, ba han körer st fort och
behändigt som andra meb hast och släda.

§. lz. En främmande, som meb bege åk-
rustningar dr o»an, förekommer en sådan skjuts
både löjelig och dwentyrlig. Men sedan man
dermed bliswit »an, låret man firma, at ben
dt st behändig, som på denna orten, om man
mil komma fort, oundwikelig. Ty, utom det
man kan sitta uti bege flabar wäl bewarad för
kölden, måste man tilstå, at det ock går ansen-
ligt fort; hwarfke ock förbemalte Herr Mau-
pertuis utlät sig, at denna farten tyktes konu
ma närmast til fogelfiygt: men, wdlförståenbes,
bå man får Renar af ratta siaget, hälft af
2öilb;René art. Dock, at försäkra bet bege
djuren, efter anbraé berättelse, ssola på etbygn
mdgta springa f 0 mil, bristar jag ej. Efter
mit omböme tog ock Schefferus nog til, som
satte(n), at en Ren gemenligen på lo timars

tid
(▼) Lappon, pag. 272.
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t»d kunde löpa 12 til 16 mil, få framt han för-stat dermeb Swenffa milar (x). Ty, ehurujag wille tro, at man, bå goda wägar och godt»re wore, ffulle i Lapmarfen funna komma stfort fram , då man ock hade tätt ombyte af gobaRenar; st »il jag bock näpligen tro, ätenRenstal, et löpande funna innom en sådan tid faraen wag til 16 ©mensta milar.
, §. 14- Ty, ändock jag ofta fötundtat mig
huru bege b,uren kunnat härda ut, emedan jag
»et, at en Ren sprungit med mig i et löpande til
& och 7 mllwag, utan at stabna en handwänb-WD« »il jag dock ej försäkra, at han länge
M stabi, om manforcerar honomför mycket,och e, låter honom st sin behöriga hwila. Wil-Mbes jag iofrigitej »åga uppå at med de ge-mena Renar, som jag »il bruka til någon långresa, fora fortare, an en mil om timan, och detnar föret ar godt. Men stal man, da det lidetva wintren, taga aldeles ny »äg, tor man »a*ra glad, om man med en god Ren hinner enmil pa 2fa ; och kanste 4 timar. Ty , då Lap-
pen, nar fnön blir d,up, fan taga wild Renenva sprang.och dräpa honom, som ofta sser, fanman »al tanka bet måste ej gå fort förbe tama,som måste braga et lag efter sig.

§. is. Man berattar, at somligaKör-Re-

(') De förr omtalte gamla milar, som man »a"bege orter brukat , lära kansse mycket hafwa hulpit tilat öka ryktet om dcge djurens lopp.
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nar skola hafwa det okynnet, at de wanda sig
om och med fötterna bulta, samt ofta illa stä-
da den som åker, då han ej har annan utwäg,
an at i hastighot wanda sig under ackijan, bå Re-
nen klappar och siat henne, til bes ban trötnat
bermed och giswer sig åter at löpa. Men jaghar
ännu aldrig kommit utför någon sådan, ändock
jag wet at de finnas, dock mycket rart, så at
man napligen larer funna räkna flera an en af
tusend andra. Då man kommer ut för dem,som are af yra slaget, tyckes det ml eljest wa-
ra någon liten äwentyrligbet derwid, emedan
man sitter nedsnörd och far som foglat genom
tat stog öfwer dalar och berg. Men förutan
det, at om det stjelper, st har man ej långt
til jorden, wet man i annor höndelfe flera fått
at i backar och eljest förebygga all fara: och af
alt det jag iLapmarfen fört, fan jag ejrufna öf-
wer par gångor jag haft den olyckan at stjelpa.
Så aro ock för tustningarne stdana, at man
gansta lätt, och undet Renens största famf häf-
tigaste lopp, fan få honom at twar-stabna,
o. f. w.

Iöfrigit då man hat stöna kteatut samt
ordenteliga ttlhortghefet, ar det en artig ed)
nöjsam (Tjuts, samt ser ej illa ut, då man,
besynnerlige» »ib stort följe, kommet på detta
fättet resandes. Man ät ock ofta ej få alde-
bes angelägen,om man til aftonen hinner un-
der tak eller ej, emedan man albrig behöfwet
bekymra sig för hästbete och foder, hwilket man

får
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får för intet bit man kommer, och man des*
utan altib fjelf fan wara fötsebb med st goda
fläder, at man »ib en stockelb (y) of»et natten
eller ldngre fan wara behollcn.

§. >6. Då Lappen är på sin flyttning, ellet
eljest forer en hop lag meb sig , går bet ej st
fort for honom, som bå han får föra tommom.
Gemenligen kan en man lebsaga 8 och rzßc
nar, bock stunbom mer och stunbom mindte, ef-
ter fom tilfdllet fan wata. Renarna, fomdra-
ga bege lagen, följa icke, fom Schefferus men-
te (2), friwilligt och af en »ana efter hwaranbra,
utan be dro alla estet hwataunan bundne med
tornen, ben efterföljande med den föregåendes
lag; då det ej sällan händer, at de blifwa strypte
och eljest stadde, när et hinder kommer för nå-
gondera, emeban masta beten äro af naturen be-
nägne at streta emot, kasta sig undertiben omkull,
samt sätta horn och hufwuden emot frän, fom
stå brede wid wdgen, i synnerhet då be hafwa
tungt at draga.

Om Lappen har wdg för sig, st sitter han
sjelf i den främsta ackiian, som är tom, hafwan-
des de tmdra på fått, fom sagt år, h»ar efter

an-
(x) Lappen gör dege pä besynncrligit satt under

finaresor, i det han fastar twänne furustockar ofwanpä hwaranbra, famt tänder eld emellan, hwaraf ster
at de gift»a en mycket stark heta ifrån sig, utavat brin»
na Ned i snön, eller at stockna, emedan de fjolla sig ftelf*wa tilhopa sä länge de racka, hnnlkef kan ste hela bya-
net. Sädana eldar kallade nuerfa

(x) Lappon, pag: 271.
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annan efter sig bundne. Men hat han ingen
»äg, som gemenligen ster då han flyttat, st går
han på (Tid främst och hat den främsta Renens
tom i handen , som ock mast går med en tom
ackiia, efter hwilken de näst följa, som hafwa
de lättaste lagen- Efter hans raido l.stfallasen
hel rad af lag-Renar) kommer hans hustru med
sin rad, och så widare de öfriga af hans folk ef'
ter, utom de fom drifwa Renhjorden, fom haft
»a nödigt af »ara stundom efter, stundompå
sidorna. Schefferus berättar fierestadeö(l>),at
»ib flyttningar föret man fpåtrumman alraef-
terst, emedan de tro det wore någon fara wid,
om någon männista, befynnerligen qwinsperfon
skulle innom tre dygn komma af fara famma»dg, hwarest fpåtrumman wore framfaren. Det-
ta ar justicke otroligif, ändock jagdet hifils ej kun-
nat märka. Tv, ehuru jag ofta kommit.efter
dem på betat flyttningar, har mig dock ej gift
wits tilfälle at fe hwab be haft i ben eftersta adu
jan; men altib haf»a be lebsagat mig fram e*
mellan be främsta raidorne, om bet af höf;
lighet eller wibsteplighet, är mig obekant.

§. 17. Förutan sin åf-rebstap, brukar jem-
»ål Lappen en machine på sina fötter, som fal-
las stibor eller stibben (/i*M.). Men emedan
bege ej allenast i Lapmarken och Wasterbofn, u-
tan ock of»er hela Norrland och Finland of-
»er alt med stor nytta och behandighet brufas,
ar onöbigt at bern bestrifwa. Utan twiswel la-

rer
<.«) Se 1.2?p0n. p«z. 132.
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ter den Lapsta nationen warit hårtil upfinnare,
emedan de äro för honom oumgängeligast.
När Lappen har beste på fötterna, går han bri-
siigt och på fri hand emot sjclfwa Björn. Och
när Wargen angriper hans hjord, wårbar han ej
(Tjuta efter bonom, utan bjuber tnåst til at taga
honom på språng och meb bandsfrast bräpa ho-
nom: som ock icke gernaflår felt, berejWar-
gen kommer på någon hårb wäg, eller hinner
for långt undan, innan Lappen blir honom roar*
fe. Utom beste ssldben gifwer han sig ej gerna
på någon resa; ty i fall hans Ren (Me för ofö-
re upgifwas och trotna, eller wägarna blifwa v
genyrade, st står han aldrigrådlös, då hanhat
detze meb sig.

§. 18. Sommartiden boga wal icke Renat-
na at rida pä, som Olaus Magnus (b) inbillat
sig, hwilken berättar ej allenast at Lappen brukat
rida sin Ren, och utmålar således en Lapp sittan-
des på Renryggen i ordentlig sal med betsel i
Renens mun; utan ock at man sättet Lapparnas
brudar, som äro beprydde meb sabel och hermelin,
på Renens rygg, etc. Detta, st wäl som det
at man kan i Fjdllen bruka dem for kärra, ät
vhördt; men Lappen bärgat sig bock med dem
»ib sina fakers flyttande, då han åtskilligt wis
lägger uppå dem bördot ellet klöfjor. Wib
andra tillfällen betjena sig beremot i synnerhet
Fistare-Lappar i be sobra Lapmarker sommar-
tiden af et slaH båtar eller håpat (>;»«, x*at-

nas),
O) Ck.Scheffero, tapp. paz. 269 288»



c«p. 5". Omkapparnas112

»*O, meb hwilka be hjelpa sig h»art bekomma
öfwer watnet, hälft dlfwerna. Deste äro ofden stapnad och beffaffenhet, af han tagerdem
meb hat, stoft och öskar, och änbå fin mat-
fack bertil på hufwubet och ryggen, och bär
(it fartyg hwart han »i(. En bel hafwa sina
hunbar st filtamba, af be hjelpa til och bära
en bel, befynnerligen stoften. . Äro altst bege
båtar gjorde af gansta tunna bräder , dem han
nätt fogar tllfamman och binder behändigt i,
hop meb tågor, eller ock meb hampfnöre, få*
fom i Umo Lapmark ster, st wdl för mindre
kostnab af fpik, fom ock för lättheten skull: och
dro stbana meb tågor eller hampfnöre hopfat-
te båtar tätare, ån be meb fpik gjorbe. Hos
SchcrTerum berättes (c), at deste båtar hopbin-
das meb fenor, men beraf rott man icke b»ar*
ken i benna eller be anbre Lapmarfer nu för ti-
den. Opföre forstarna aro be oförlifligt »ige
at fara meb, emeban han Har ing"" swårighet
af ofta i sitiba fotstat »anda bern i stot hastighet
emellan stenarna j efom han behagar. Men då
han kommet ut for stora fortzar, få tar han
sit stepp på ryggen och »andrår lanbwägen,fils
han får åter någorlunda fogligt och stilla»af
Jaghar fedt at be i en sådan bår gifwif sig til ;
och 6personer, och det ar under at fe,huru de dri-
sta gifwa sig utföre en först, hwarest ofta enslifkommer an på et årtag, och man ofta emellan
de höga strömråkarna i wilda (ttsten på långa

stun*
(c) Lapp. r»s, 253.
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stunben ej ser til honom. Det wågar han ej al-
lenast i be förstår, fom äro honom tilförene no-
ga kunnige, utan ock ofta i be obekante, om be
ej äro bes större; bå han likwäl ser sig wäl före,
medan han är ofwan före i det stilla, och då han
stapt utföre, hukar han ofta op sig at se efter,
hwarest stenar eller något brantare fall torde
möta honom, dem han i hastighet föfer af war-
jaoch undfomma.

, §. 19. Hos ScherTerum(d) ses, af en del
berättat bet Lapparna sitta nafne i bege båtar,pa
det de mage, om någon fara åfommer, ssippa un-
dan med simmande och bärga sina waror. Men
denna tiden wet jag ci om någon Lapp brukar sit-
ta nafen i båten, åtminstone är det owanligif pa
de ställen jag warif tvistande, Och, utom det få
tappar funna simma, st år han st wan wid deste
båtrebstap, at han ej anfer stbanf for någon syn-
nerlig farq,. Det höres ock fållan, at någon på
detta fältet omkommit.
I be NorreLapmarfer brukas större båtar

til4, s och flere famnar i långben. Detze bris-
»a be opföre forstarna antingen meb rep, eller
står en i främre och en i effre stammen meb stan-
ger i sina händer, hwarmeb be stjufa honom op-
före. Men utföre formarna bruka de undertiden
på(amma sätt med stakar och tog ssåppa honom et
stycke i sänder, då forsarna äro för mycket bran-
ta och steniga. Men eljest ro de med starf force

H ut-
(H) L. c.
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utföre strömmen, t»å en sitter i stammen, (om
siyrer. Justarkare be magfa ro , ju lättare!baft
»a be före at rödja stenarna, efter båten då bät-
tre lyderrodret, an om han (fulle »räka. Smed-
lertid må jag »ål fåja4 at en stdan fart kommet
unbertiben tämligen när fogelflygt.

§. 20. Af det, fom stlebes i korthet om
Lapparnas hemwisten och boningar, famtZ flykti-
ga lefnabsfaff är falt, larer hwab öfrigit wore
at påminna h»ar och en af sig fjelf funna til en
del sluta och döma. Jag fan för min bet fäja,
at betta folket af stban lefnabs att och bestaffen-
het kunna fäjas lefwa båbe (pflige och olyklige.
Olyklige förekomma be ost i anfeende til deras
flyktiga lefnab, obeqwämlige hyddor famt
siätta och owaraftiga boningar. Men be
aro lyflige, at be få ibfa (amma lesnadssätt,
fom Patriarkerna. »Lyklige, emedan de fa åt*
njuta de förmoner, som de, befynnerligen i ål-
dre tider, stkallade Eremiter, med (å mycken a-
stundan efterfökt, hwilfa med lustoch glädie ös«
wergiftvit sina hus fixdr sir ars, blott
derföre, af de matte, papporna, få ega
härbergs i öknen(e). Lyklige äro de ock, eme-
dan de förmena sig st wara. Man har märkt
huruLappbarn, fora gå iScholarna, »ib sina
lofstunder unbertiben funnit sit nöje at bestka de
Lappkojor, fom »ib Kvrforne äro af trä och
näfwer opsatte,samt göra sig der eldar ochförnöja
sigaf åtankan af deras egenteliga lefnadsart. De
tappar, som pa Landsbygden blifwa brukade til

wall-
(o) Jereni. 9- 2. 12:7,
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»vallhjon, hafwa undertiden kojor upbygde bre-
dowid hufet, emeban be finna sig bättre uti
dem, an uti »åra hus. Jag hor låtit mig i
sanning berätta, at en Lapp , som i högstsal.
Konung Gustav Adolphs tib gifwit sig i krigs-
ljenst, och efter utwista nogfamma prof af mod
ock tapperhet, blifwit, efter de tiders bruk, ef-
ter des förtjenst ihogkommen, st, at han fickavancera til Ryttmästare; Men då det efter
enrund tid föll honom i sinnet af fom hastigast
bese fit fädernesland, och han »tb httkomsten be-
gynte tanka på sit gamla lefnabs sätt, gas han
sig åter at aldeles blifwa Lapp, som hons fsber
och anhörige. Jag »ef i Lule - och Torne'- lav»
marker flere exempel, af ej allenast Finnar utan
ock Swenssar, fom genom giftermål befrynbat
sig meb Lapparna, gifwit sig at bruka samma
lefnabssätt. Och st länge be haft lycka mebRe-
»ar, har man ej hördt at be funnit sig ånger-
köpte.

Jag finner mig alt ja icke warif i mit om-
döme bebragen, bå jagfor någontid tilbaka,och
innan jag sedt Lapmarken, hollit före och utlåtit
mig om Lapparna, at be hafwa titt»alt såda-
na wilda och af alla andra månnistor för-
fltutne örter til deras angenämaste bonings-
platser: finna mellan berg och stenat; beha-
geligare hemwisier, an jorderits Ronun-
gar uti deras präktiga Slott, etc. (i).

H 2 Sjet-
(k) s«'tr»»f«g« tankar »m Gny, 5 Styck-h-153.
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Sjette Kapitlet.
Om

Lapparnas Spis och Matlagning.
§. i.

®3js)2fa bar rebanfagt/at nar Lappen har
9^enar' st bar han både mat och fläder,

v3SV och alt b»ab han behöfwer. Och eme<
ban hans egenfeliga fpis består af kött, utan at
»eta wibare af hwete,rog, korn eller annan
fåb, ån bet lilla han kan få af Borgerffapet och
på Lanbsbygben af stbant til köps, st (Me han
»ål for iwgeligit bråd kunna bebja om båge-
ligit kött. Ty, när han har bet, st har han ock
fnart alt hwab han behöfwer. Och, fom han
betjenar sig af benna fpifen oömt och bageligen,
få kan man lcltteligen fe, at han behöfwer en
myckenhet beraf. Ty Lappen får ej hafwa st
stort husholb, innan bet går til for honom en
Ren i weckan. Om han förbenssull ej har st
många Wajor,at han får årligen läggapå få mån-
ga Renar, st har han fwårt före at bestå sig.

§. 2. Men fom Lapparna hafwa utom kött
afwen annan mat af sina Renar, nämligenmjölk
och! ost, etc. st bör man göra åtssilnab emellan
de matfaker han brukar fommartiden, och bern

ha»
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han hufwubfakligen brukar om winteren. Hans
fommarmat (jag talar om AällLapparna) ar
förnämligast mjölk, ben han äter både kokad och
okokad, både fur och färst. Ock emedan hon
är mycket tjock och mägfig, st behöfwer han ej
bröd derwid, efter han ock desutan ej har til-
gång bertil. Afmjölken gör han ock fommarti-
den sin ost, den han »ål til en del, likafom
mjölken, (par fil wintren, men han betjenar sig
deraf efter nödtorften om fommaren, st wälfom
af ben wasla, som blir wid det han gör osten,
och den han fedan kokar op famt beraf lefwer.
Har han något fpikif kött eller ock torkad fiff at
äta berwib ibland» , st mår ban bes båttre. Så
plägar han ock om fommaren betjena sig af al-
lehanba slags bår, bern hanjemwal blanbar i
sin mjölk, ben han (par til winteren: åfwenle-
bes allehanba flagg gräs, men befynnerligen bet
han kallar Hco t hwilket wärer på fomliga stål*
len rätt ymnigt, och stunbom til i* alns högb.
Detta gräs afes antingen färstt, och förr an bet
blifwer til web, eller stares bet i fmala rimfor,
forkes i fölen, och förwares til winteren at afas
stfom besynnerlig läcker spis. Knopparne afbetta gras, hwilka fe ut stfom Dillknoppar, plä-
ga Lapparna fönberhacka, af upblanba stnRen-
mjölk meb, fom förwares i blåfor til winfer-
kost, och kallas Gombo.. Angelica ar et får*
(filt grss ifrån betta, hwilket allenast åtes meban
befar wåxanbe; men beraf blanbas ej något i
mjölken.

H3 §.3.
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§. 3. I September manad, förr ån stim'tlden kommer, slaktar han alla de Brun-Renar,som han

c
arnar det aret til mat betjena sig utaf.Deraskött sätter han antingen i sina stabur ochbodar, eller forer han det til en del uti sina ack-jor med sig, at äta deraf sa länge det räcker.Men chest slaktar han af fina öfriga Renar tilftt uppehälle litet efter handen, hwilka alt sf*wer Jultiden til fetma och huld tillaga. Förhwilken orsak de den tiden pläga fläkta någotansenligare, än eljest.

Ehuru Renkött är deras egenteliga spis ,
plägar dock en del, besynnerlige» de rikare ochmer walmaende, undertiden köpa sig kor och farsommartiden iNorrige, emedan de ledsna widRenkött, och Mia, som annat folk, garna haftwa ombyte. Sa länge sommaren pastär.lata
de &«fje kreaturen följa deras hjord och mjölka
dem dageligen. Och ändock de ej wärdera ko-mjölk emot den de fä afRenarna, fa mäste hondock wara deras hautgout, och wid flifatil*fallen behagelig, dä de dermed pläga sinawanner och sielfwe dermed stilla sm lp(l*
nad. Men sa snart snön begynner synas, blif'wa detze kreaturen fläktade, emedan de ej, somRenarna, kunna om wimeren försörja sig fielf*wa.
. $.4. De Lappar, fom åro wälmående,bruka utom Renkött ej annat, ån det, fom argodt och tag

cit af stdana kreatur, fom i alman*het bolla* for rena. Besynnerligen år Björn-
fött
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fött ganska högt i beras fmak och tycke, samt
Bäfwer och annat bylikt, st »ål som foglar bå-
be urstö och skog. Men Hund, Råf, Warg, etc.
wilja de ej weta utaf, åndock deras tiggare och
andra utfattige måste holla sådant til godo, som
dock de andre holla för onaturligit.

Tiggare Lappar, somuvpeholla sig på lands-
bygden, plåga ock med god gpetit åta hästkött.
Man wet atsådana fattige Lappar glabeligen gif-
»itpengar, ell(rl(fwanb( Renar, samt ånbå hu-
den tilbafa åt egarenför stbana då de stelnat.
Men detta (Ter for nöds (Tull och for brist på na-
turligt uppehälle, emedan fottet efter en hast år
5 k 6 resor drygare i wigt, ån efter et Rendjur.
Och har det äswen händt Swenstt folf, som
gifwit Mil Nybyggare,at be unber be förslutne
hårba aren måst forsöfa bet samma och i hungers
«öb flafta sina hastar.

§. s. Men Fjäll-Lappar, st »ål som be ri-
ka Sfogs-Lappar, bolla sig båttre. Hafwa ej
eller, om be åro fattige, berpå tilgång, eme-
dan be til en del albrig i beras lifstib febt
någon hast. Derstre mins jag mig ock hafwaträffar före (abana, for hwilka jag, efter deras
begäran, mast bestrifwa, hurubege bjuren fe ut,
emeban be åro mycket forwetne och frågwife,bå
de st höra några bjur och foglar nåmnas, fom
be ej förr wetat utaf. I Lule-Lapmarf har jag
funnit en del st kloka, at be welat inbilla mig
det albrig någon hast bör utaf sig fjelf; utan
når han blir flammat/ flår Swenika folfet ihjäl

H 4 hö*
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bonom. Ty, huru (Tal den kunna dö, faja de,som Gud ej har (kapat? Och på tilfrägan, hwil*ken fom ffapaf håften, bief fwaraf, den Onda;
och förmente de det wara et (Tål dertil at hanej
dogde ata, emedan han wore (kapad af Ptrty
eller ben Onda.

§. 6. Förutan kött, fom winferf iden årbe-ras hufwudmaf, weta be, fom jag ockförr på»
mint/ iemwal at anwända bet öfriga af sinaRe-nar ttl sin nytta. Tv, förutan ost och tungor,
fom, fa framt han ej är bes mer förmögen, just
tcke far wara hans hwardags mat, st »ef hanat på mångahandafått tillaga fin mjölk,st at honboger fpara til winteren. Den (amma lägger
han in, bels uti hinnor och Renmagar, i hwilkahan forkar op henne, bete lägger han henne utiraggar och åttingar, fom aro st gjorbe, atman behöf»er allenast (Tilja bern i twånne belar,
ba han wil hafwa henne ut och hon år frufen fil
is, bete blir hon frufen ståendet uti större ochsmärre fräMar, stopor och byttor, hwilken ge-
menligen ar den bästa, emedan hon årmjölkad
fenf på hösten och stlebes ej kunnat blifwa fur.Men bos dem är fot och fur mjölk i (amma pris,
och plågaren stban fagge af 6 eller 7 kannor bern
emellan faljas för en bubbel karolin. Uti en del
mjölk, besynnerligen den be förwara i Renma-
Zar, plåga de lägga allebanda (lags gräs ock bär,
Lingon, Hjortron, Kråkbär och annat sådant,
hwilken be for (amma orsak bolla bättre an an-nan mjölk. Då han om winteren »ii behena sig

af
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af denna mjölken, hugger han henne med yxa i
stycken och belar ut åt (it folk et eller, (lera stycken
i sänder, dem be äta som bröd. Ar hon frist,
plägar han ock tina op henne i panna ock åta
med enhornssed, denhan alfid bår wib sit bälte.

§. 7. Nåstan stmmalebes bär han sig åt
meb sina ostar, bern han meb yxhammaren flår
fönber och belar fedan ut. Hans Renmarg år
rätt angenäm, och fitte deraf uti Renens ben
ymnigare an nästan uti något annat kreatur.
Dege (Tiljer han ifrån köttet, kokar bern och flpf>
»er feban behänbigf meb yra, bå hatt har låt-
tast före at st igen altfammans.

Mjölk och ost plågar han jemwål lägga uti
sin blobwålling, fom wintertiben mast är hans
fpis om mornarye. Ty bioben har han förwa-
rab uti hinnor, bern han, bå han wil koka ber-
af, hugger meb yxan fönber. Den famma fo-
tar han i watn och lägger jemwäl Rentalg bert
mer eller mindre, efter fom han wil hafwa finwal-
Ung gob til: och fåjes en stbanrått ej stola (ma-
fa st illa. Utom beg bar han ock forfwor,
bern han gör nästan fom kötfkorfwar och kokar i
sin köttsoppa, fom ock blifwa räknade ibland hatte
båsta matsaker.

§. 8. Detta är nu FjällLappens egenteliga
spis, ben han undertiden uphjelper, enkannerli-
gen sina soppor, med mjöl, som han köper af
wåraBorgare. FissareLavpen betjenar sig ber-
emot utaf sist, ben han ock på mångahandafått
tillagar. Sy, bete åter han honom fårst, bete

tor-
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torfar han op honom och steker honom, samt
äter som bröd, bete brukar mani somlige Lap-
marker at stöta sönder honom samt med torkad
och sonderstötf furubarf koka ihop honom fom en
»älling. De FWreLappar, fom hafwa Re-
nar af fläkta, pläga mycket bruka at fofa fött
och sist filsammans, somär hos dem en högtids-
rätt. Hos Schefferum sF) beråttes, af deras
sist af den starka kölden blir uptorkad, hwaraf
meningen lärer wara, af de pä det fattet fun-
na hela tomteren holla dem friffe utan falt, nem-
ligen da de grafwa dem ned i fnön> Men at
eljest forfa i föld lärer ej gå bättre an i Lap*
marken, ån annorstädes. Stekt fisk, både tor-
kad och farss, bruka Lapparna mycket, i bet detrå«
da dem på fmå tråfpetf och fatta dem for elden.
Schefferus wille på anförde stålle stdant ej tro.
Och at det ci torde wara något nytt, fynes af de
gamla Humorer, som han tyckes »ederläggo.
Imedlertidhar jag sielf ätit stdanfiss, fom Lap*
partiapå (tt fått stekt, ochfunnit den famma »ål-
fmafelig.

§. y. Jag har tilförene låtit mig inbilla, at
Lapparna eWlle bruka salta sin mat. De torde
fanste st hafwa brufat i fordna tider. Men på
de orter jag warit wisiande har jag funnit we-
berspelet, och fedt at ingenLapp,som har någon
liten råd, fan wara det förutan, famt brufaratt
st falt, om icke(altare mat, ån »i. Hanföperdet

fom-
'■> (e) Lappon, z,,,. ,2«.
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sommartiden i Norrige och wintertiben af»åra
Borgare. Ock emedan det understundom hol-
lesnog dyrt, fa en del wara fparfamma derup-
på, och fan hända, al en del fattige få ibland
wara denna oumgängeliga »äran förutan. Af-
»en med tobak, hwilket brukas af Man och Hu-
stru/ Piga och Dräng. Men ehuru brufeligit
det är, fa bock många »araben kryddan för-
utan, för hwilfen de undertiden måste gifwa r©
och 60 bal. Ltep.l

$. 10. Det år til markandes, at intet qwin-
folf hos Lapparna ( utan på resor ock för nöd
(Tull) får befatta sig med någon matlagning; ri-
tan husbonden har forbebollit sig bet befwäret
fjelf, ellerfätter han dertil sin dräng. Orsaken
lårer antingen wara, at han ej beswära dem
dermed: eller, som år troligare, heller han dem
för ostickelige bertil; hälft så långe de hafwa at
fpfla med barnen, och i fynnerhet, fom de jem-
»ål wiga tider blifwa holne för orena. Sjelf
flagtar husbonden, sjelf mjölkar han (hwart-
från dock ejeller qwinfolfen åro utflutne) : sjelf gör
han förf: sjelf tager han in mat, lägger i sinkittil, kokar, etc.

Om Lapparna fordom ätit okokadt fött, ar
mig obekant, st fromt man ej fållar det okokadt,som år fort och fpikit. Eljest koka be dennatiden
sin mat wäl, och i stort nodsfall wct jag dem,som giort sig grytor af näfwer, hwaruti deko-
kat, nämligen då de under fina jagfer fommit
for långt ifrån sinahemwisten. Sina grytor pasta

de
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be eljest mycket jämt uppå; och har jag märft at
gemenligen lyfta be bern af elden, fedan be hast
bern halsannan tima högst uti et jämt kokande.

§. n. Under det föftgrytan kokas, plägar
husbonden taga fram ost eller frufen mjölk,

ofort
fött eller något annat stbant, fom be falla /äfc,t
be sobra Lapmarker swargald,fom enforberedel-
fe-rätt. I fall ban ej har sådant, plågar han
ock taga af det samma han lade i grytan och steka
på globen eller för elben. Ty, ehuru Scheffe-
rus £h) nekar af be (leka kött, st finner mandet
likwal i fattning. Men mårgbenen bruka be eal«
tib fofa, men ej, efter hans mening, stefa. Af«
wen stRentungorna, bern be gerna stefa, med
mindre de åro torkade.

Wid det be stledes efter beras orbasattlakatdU eller bolla en förut-och bimåltib, Hat
man noga opsift på grytan, af hwilfen man ock
på flutet afstummar och famlar ihop bet feta i
en farssilb fopp, uti hwilket man feber mera un-
ber målfiben plågar boppa fottet. Da ban fåttsin gryta eller fiftil af elben, Har han antingen,som Eli Söner, en gaffel, ellerbetjenar han sig,som allmännare (Ter, af be fem, fedanhanmed
en stöpa tagit föftet eller Men ur fjelfwa gry-
tan. Seban beskådar han noga hwart och et
(jycke, emedan hos dem wibbelningen lärerwa-
ra något hemligit at i aft taga, i anseende til
dem de arna gifwawiga (tycken, efter hwars ochens

(h) Loc. cir.
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ens stånd och kön, famt hwart styckes belägen-
het ut. Renen, i anseende til fram och åter, etc.

§. 12. Desse stycken lägger han på sit<iH/«
eller bord, ("om består antingen af et stycke wal-
mar,

e
eller en dertil lagad nafwer, nåstan på

det sättet slätad, fom wåra näfwerforgar. På
bara jorden lägger ban aDrig sin mat; utan,
om ban ej bar annat för händer, fom under hans
refor, få lägger han den på sina wantar eller
handssar, då han roil äta. Så många, fomnukunna rummas, omkring detta dållo, för dem
utdelar han »Ha (tycken. Men åt dem, fom
sitta längre ifrån, lägger han uti wista tråkäril
och fänder til bem.

Sedan han således lagt omkring st mycket
ban har, st fager han af sig motzan, b»ilfet en
del göra förr ån de begynna stifta ut. Somlige
knappa ock ihop sina händer och se up åt himme-
len, samt bebja helt fort at Gud wille walsigna
beras mat. Derpå tar broar och en sin fnifop
och fattar be stycken , som ligga bern närmast ,
då be boppa uti ftottssopan, som är satt på få-
bänt ställe at alla nå henne. Och sedan be åtit
fottet, taga de soppan (iei«<,) ur grytan, den de
dricka ur små stopor, st länge den råcker.

Hustruns och qivinfolfens fyssa är, at ef-
ter måltiden göra karilen rena. Hwarpå de al-
rasist knappa ihop sina bånder och tacka i korthet
Gud för mat, tagande sedan alla hwarandra
i band, först man och hustru, och sedan de of-
rige.

§.'3-
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§. IZ. Sedan jag falt om deras mat, må-
ste jag ock helt kort tala något om deras dricka,
som består hufwubfaf iwatn. Alla Lappar
bära en liten träffopa eller fofa (*»/0 jbarmen,
hwarmeb be öfa (ig watn til bricka. Ofta har
jag ock febt bern bricka fom Gibeons Solbater.
Men i fojorna hafwa be altib watn i en fittil,sont
de hafwa måst iet hörn främst if ojan. Scheffe-
rus (i) wille ej tro, at Lapparna, fom hafwa
tilgang til st många båcker, sjöar och ålfwer,
behofwa någonsin fmålta is eller fnö til bricka.
Men blanb alla be husholb och fojor jag befje å*
ren om wintrarne febt, har jag ej öfwer par
gangor träffat för Lappar, fom legat st til, at
be haft watn. Tv, ehuru be ofta ligga wib
fjöar ock ålfwer, st pläga be likwal ej gerna
hugga hol på isen, utan fmälta halre sno i sina
titlar, eller taga af bet watn, fom står ofwan
på isen, bet be fallafiule, st framtbe ej bo al*
deles wib öpna wafar eller for§ar: hwarifrånbe
lifwäl ej hämta watn, om bet ligger öfwer et
stenkast borta ifrån bem. Wattenförningen fal-
ler bern ock til en bel oläglig, emeban be måste
ånbå lägga fnö ofwanpå watnet, om bet ej
stal spillas eller fqwalpas bort, bå be föra bet
uti sina ackior, och blir ofta ånbå altfammans
til is, innan behinna åt fojan. Men at fylla sina
killar med fnö, fom winferfiden altid fins brewid
kojan, och fatta på elben, faller dem minst befwår-
tigit, och de hafwa jemwål deraf samma nytta.

§.14.

(i) Lajppon. pagt 2»l.
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§. 14. Många flag af Winer och starfa
drycker wefaFe ej utaf. Öl och eljest gobt dric-
ka, som be st hos BorgerfTapef, bricka be wäl
med godtnöje. Men emedan det ej går ber n,
fom de wilja, i hufwubet ock doger ej spara,år
det ej ändå i (arbetes warde hos dem. Franfft
och andra Winer, som wåra Borgare, de för-
fiutne åren,fort til dem, bricka de ock; men de
falla dem nästan för dyre. Ingen ting går i de-
ras tycke ofroer bränwin.- hwilket då be förra b
ren singo för billigt pris , war det öfwer alt en
gyldnetid. Det år nuwål förbudif; men jagharmärkt, at be ånbå få litet efter nöbtorften, och
ej st litet ånbå iblanb; änbock bet kostar mera:besynnerligen sommartiden i Norrige, hwarest
de så mätta sig deraf efter all åstunban.

I gemen holler man betta folket för stbant
fom ej har återhold, när de komma af supa, samt
blifwct fom galne, om de få fe bränwin handfe-
ras utan at få någotberaf. Men jag har bock
funnit en bet få nyktre, fom något annat folf.
Flera resor hafwa be febt mig wara försebb med
Resbränwin, utan at begära något beraf. Jag
wet ock exempel, äten bel haft alt til Jultiden
qwar af det bränwin, de sommartiden föpt iNor-
rige, at då ock då fagna sina wanner med. Ock
ändock många hos dem, fom hos andra, blifwit
genom brånwins fupande utfattige, få tror jag
dock denna Mtion, fom gr af naturen mycket e-
gennyttig, beröm, at han ser åt hwad han ger
for bränwin, som for alt annat. Imedlmid

»3?
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»ar dock förbodet ganfTa gobt, och man
wille önsta, bet blefwe af weberbörande wib
magt hollit, emeban man förr, och st långe brän-
win warlofiigit at föra til Lapmarfen, fällan kun-
be wib Kyrkorna göra något gagn meb bern, un-
der bet på stbana stållen st mycket folk sig medsit
brånwinsmångleri infunno; hwnrigenom Lappen,
fom hade st godt tilfålle, blef lockad at taga til
lifs mer, än han borde, ja undertiden mer, än
han sjelf wille.

Sjunde Kapitlet.
Om

Lapparnas Giftermål/ Barna-op-
fostran/ samt Tjenste-och Hus-folk.

§. i.

!JJ9£|<sn frihet, som en månnissa tyckes böraWjJC/ haf»a at utwälja fil maka den hon be-
bågar, hafwa Lapparna hollit betän-

kande wib at efterlåta sina barn. Föråldrar-na hafwa ock tilwållat sig st stort wålbe och myn-
bighet i befta målet, at når be wilja gifta bort
fina barn, fråga be bern ej ens fil råds, utan
når bet as Förålbrarna blifwit faststålbt, måste
barnen, ombe wilja eller ej, taga hwaranbra.
Ock emeban Föråldrarnas enda bufwud-afsikt
gemenligen år, af deras barn må blifwa rifeoch

wäll
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»älmåenbe, st år b.et sällsynt iLapmarfen äten
rik och fattig genom Äktenskap komma tilsamman.Och, ehuru be, som äro fomne til åren, eller
eliest råda sig sjelfwa, (Tuffe undertiden tyckas bö-
ra bafwa andra afsitter, få witnar dock förfa-
renheten, at ingen egenskap och förmon, ware
sig dygd, ärlighet eller annat stdant, fom plå,
gar öfwerwinna andra människors tycken, galler
hos Lappen: famt at han tycker sig finna alla e-
genffaper han aftonbar hos ben, fom ar bemeb-
(ad, ändock hon wore den odygdigaste och wan-
stapligaste i werlden. Kunnande jag med godt
fog i detta målet sina om Lapparna, fom jag fedt
berattas om en annan wH Republic i Europa:

Hår åt fåfängt at begära
Bli med dygder gudar lik.

wtsher, stönhet/ rukr och åra
Har man här, när man är rit.

§. 2. #äraf ser man det fomma, at en(lie*
ka eller piga hos Lapparna, som låtit lägra sig,
icke derföre har mittåt hoppet at blifwa gift.
Hwartil bock åfwen anbra orstfer torbe något
bidraga, bels emedan en fåban gemenliaen fås
för billigarepris, i anseende til den utgift, om
hwilken ratt nu stal falas: dels emeban man i
betta (lågtet år mycket angelägen om lifsfruft,
ock menar at ingen kan wara olyckligare, än ben,
fom måste wara utan barn. FordenfTu! få snart
en (Ucka wift st ogonffenligt prof, kunna be göra
sig någorlunba stfert hopp om arfingar, stmtatundgå den städan och stammen at »ara barn.

I lös-



330 c»p. 7. Om kapparnas

lös. Deras egenteliga husholdning och närings-
medel gifwer dem ock dertil nog anledning, st»i*
da det åt en formon för Föräldrar at in förr ju
bälre få hafwa gagn af sina barn. For några
är tilbaka blef en piga i en wist Lapmark lagrad
af sin Swåger, fom haft beg (Syster til hustru,
men blef for witzct omstänbigheter benådad med
lifwet. Icke bet mindre woro ftere fårdige at
begära henne och et ar war icke förbi, innan
hon war på deras sttt och wis hederligen för-
förgd.

§. 5. At begära någon blods-forwant eller
når i ssägtentil ofta, blirci bot Lapparna fporbt.
Varemot åro Svstonbyten mycket gängse, ochsåg jag år 1742 i Umo Lapmark twänne Änklin-
gar, som togo hwarsannars döttrar til hustrur.
IKaitom Församling har i Lule-Lapmark äro fa
af de förmögnare, fom et på flere sidor och fått äro
i Swågerstap med hwarandra : äfwen fom de
mindre förmögne åro fnart allefamman förbund-
ne. Twegifte, eller af hafwa twänne hustrur
på en gång har hos Lapparna hwarken fordom
eller nu blifwit bördt. Men at gifta sig an,
dra, trebje och fjerbe gången år ej obrukeligit;
finnande man sällan någon Änkling eller man u-
tan hustru, ehuru gammal han må wara. Och
om en Anka wore ofwer hundrade år, samt bå-
de böf och blinb, st får hon friare nog, om
hon allenast är bemeblab.

§. 4. När något gifte stal (Te bot Lappar-
na, fan bet ej förböljas eller bollas tyst, eme-

ban
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ban unber bet Äktenskaps-bandelen bafwe? för
händer (fom hos Lapparna meb all r«tt måkal-
las en handel), åro de närmaste af (lagfen på
bägge sidor nårwarande. Ty, når Forälorar-
na besiufit at på något tvist ställe föka sig Sona*
hustru , taga de Sonen, om han wil eller ej,
famt några af ssäqten med sig, och begifwa sig
til den tilarnade Swärfadrens bem»ist, bcfwan,
be bränwin meb sig, om bet eljest är til fångs.
Det kommer fedan just ej an på något widloftigt
och bewekliat tal, utan bränwinetblir ben första
taleman, hwilket, när det af den tilärnabe Swär<
fadren gobwilligt emottages och fupes. hålles bet
för et gobt fefn, at bet frieriet winner framgång;
men om bet aldeles »ägras, få är intet hopp om
bet giftermålet. Dock bänber icke fällan, at et
stbent brånwins frieri påstår ofta och i lång tid
bort åt, ja 2 å 3 år, utan af något wist f»ac
blir lemnabf; skulle nu et stbant frieri få afslag,
och aldeles blif»a wagrabt, st måste flickans för-
åldrar betala bet bränwin,fom blifwit utfupef un-
ber bela benfiben,fom frieriet påståbt; hwarbet
icke (Ter, räknar han bet för ef giltigt jäf i et an-
nat giftermål. Menfeban Äktenskapetår bewil-
jabt, bå kommer man at accordera om, huru
mycket Brubgumens Föråldrar böra bestå Bru-
dens i pengar och waror. Denna afgift eller
morgongåfwa råfnar man stycketals, beståenbe
hwart stycke eller H',på be stållen jag warit i
Lule-Lapmarf, gemenligen af en Sölfwersseb om
3 eller 4 lods wist: bock somliga (torre, fom

I * Sölft
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Solfwer-Bålfen, Sölfwerbagrar, somliga min-
dre, som Maljor, Killar, Ranor, Riksdalrar,
Renar, o.s.w. plägande man måst få jamka,at
be större stycken ersätta bwab som brister i be min-
dre. Af stbana stycken wef jag dem mast gifwa
til 30, innan de fått Sonabustru. ©ock har jag
märkt, af man i somliga Lapmarker brukar gifwa
(ler och i fomliga mindre. Men detta år ejnog,
utan de måste ock begåfwa de närmaste af Bru-
dens siågtingar med wackra stänker, som hos
be fikmogne ej gerna plägar (Te mindre, än en
Sölfwersteb åt hwart Syston, f.w.

§. s. De fattige få ej wåga st mycket, utan
broar och en rättar sig efter råd och ämne. Så
brukas ej någon egentelig morgongåfwa, då man
friar til en Anka, fom råder sig fjelf, ändock jag
ock wet Föräldrar, fom twänne gångor stldt
bort sina Döttrar , förbehollanbe sig famma gif«
torått andra , fom första gången. Men de må-
ste dock, då inga Föräldrar äro, förära några
»ackra gåfwor antingen åt deras barn ellerförta
måns flågtingar.

Men alt detta göra de just ickeförgafwes,
utan det åligger ock Brudens föråldrar at
utom arswet utrusta sina nygifta med få myc-
ket husgerådsfaker och Renar, fom kunna wara
deremot fwarande. Och be siägtingar, fom
fått gåfwor, måste ock gifwa något beremot i-
gen. . _ ' . .

5. 9. Iblanb går denna handel mycket
fnart för sig, men stundom dragés det ock ut

på
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på tiden några år, innan något wist blir stulit.
Men då man om gåfworna blifwit aldeles evige,
lemnas de Brudens Föråldrar och ssägtingar i
händer: då heller man strart trolofning, ochiem'
wälbröllop, st snart lägligit nlfälle dertil gifwes.

Wigssen förr ittas wid Kyrkorne, och wet
jag ej Lapparna bruka någon annan Brude-
(Trut», ån atBrudgumorna åro flådde i sina e-
gno flädesfoftar, och åfwenst Bruden, som
bock i fomliga Lavmarker brukar i ställetfor krona
eller frants et eller twänne Sölfwerbälten bun-
dne omkringbufwudet, och fom (lapa ned åtryg-
gen. I gemen låtsa de senare wara mycket blyg*
satne, då be (Tola fram antingen wid förlösnin-
gar eller fjelfwa wigslen, då man undertiden
måste med wold draga fram dem, och de spjer-
na emot lika fom deras Renar- Efter wigslen
förfoga de sig fil sina fojor och bolla gåstebod;
dock få at måst hwar och en har sin gästebods-
föst med sig, ändock man fedan under mafred-
ningen blanbar alt iet och äter mast ben måst
förmår. Finnes bränwin, st fopa be åfwenalla.
och tradera hwar anbra.

Derefter begifwer sig Brubgumen til sin
Swarfars hemwist, hos hwilfen ban tillika med
fin hustru altib bor första året, fom en Soni hu-
set. Men når året år ute, fommer bänt Far at
håmta honom berifrån tillifa meb Sonahusirun,
samt be Renar och bobagsting, fom Swårfa-
bren bå består bern; bwarpå be ssaffa sig fjelfwe
koja och blifwa fina egna.

3 i §• V
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§. 7. Så mycketfom jagkunnat förmärka,
befiita be sig om af bolla ÄttenlTapet ärligir och Af-
tenffapsfäng obrsmittad. Lurandes bet, fom be*
råttes bos Schefferum (K), nåmligen at de
undertiden med wilja admittera andra til finahustrur, antingen i fordna tider warit wanligit,
fom jag dock näpligen tror, eller fommit af blot-
ta gemene man? rykten. Jag har warit i Lule
Lapmarf wistande, och just på ben orten,
hwarest ben bot Schefferum omtalfe Lappen
måste hafwa bobt. Men jag har mårft, at bet
folket warit i by mål af st stark Zelotypie, fomanbra. Men at bet unbertiben torbe (Te, bet
en eller annan af lättfärdighet och okyssbet för-gäter fin pllkt emot Gud och sin maka, dertil år
i Lapmarken famma orfaf och beskaffenhet, fomannorstädes.

§. 8. At detta folket bafwa namn före at
ti »ara särdeles fruktsamme, år nog kunnigt.
SchefTerus menar af deras f»aga spis och den
stora kölden wore bertil orsaken. Men bwad de-
ras spis angår, fan jag just ej fe huru den må
fallas fwagare, ån annat folks, fom iag fast
hålre tycker dem äta mägtigare mat, ändock de
ej Kaf"a bröd. Men om i öfrigit be, som äta
i»ag spis, åro minst fruktsamme, »et jag just ej
eller om o*l altw med förfarenhefen ståmmer in.
At (Tjuta skulden på climatet, torde man ock ej
med fullfomligit fog funna göra, emedan det

bor-
$} Lappon, pag. 294, »95.
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borde följa, at det Norrlänsta folket (Me wara
ofruktsammare, an andraNationer, hwilketlä-
rer studa emotförfarendeten. Andra orsaker at
förtiga. Dock dermed ware huru det kan, sa
fan man ej aldeles säja omLapparna, at deä-
ro oftuktsamare, an annat folk, emedan jagwet
rätt mänga, som haft en ansenlig Hop, och som
kommit fram med et barn om aret. Men at
de ej synts mycket hafwaförkofrat sig, der tilkun-
na wara andra orsaker. Jag har märkt, atdä
näringsmedlen på något ställe genom Rendöd eU
ler andra olyckor förswunnit, har ock folket blift
tt>if stingradt och minstadt: utom det deras barn
mycket pläga i barndomen dö bort, o. s. w.

§. 5. Qwinfolken hosLapparna måste
ta af en mycket stark natur, emedan de un-
det sina barnsbörder wintertiden i sprittkalla
kölden utan stor olägenhet och sweda föda fram
sina barn. De blifwa ock mycket snart kriste, och
jag tror snarare, an andra qwinnor. Man wet at
de 4 och s dagar efter födelsen kommit resandes
några milwäg med sinabarn och begärt at fä tagas
in iKyrka. Tv mast komma mödrarna sietfroa
med sina barn, och wilja merendels samma gäng
tagas in i församlingen, som barnen blifwa bt*
fordrade til Dop och Christendom, hwilket dock
för deras länga wag plägar stundom dragasnog
långtut pä tiden; ja hela aret, som ofta stedt til-
förene i denna Lule Lavmark, innan sådant ge-
nom goda anstalter blifwit behörigen motadt.

$. 10. Sina barn pläga de inlinda uti Ren-
I 4 Kals
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s?alff?in, docki>fta löga och bada dem uti watn,
dä de sätta ned dem i en kittil, at watnet står op til
baksn, i bwilket bad barnen befinna sig mycket
itéabe. Men det sker ock, at modren löser op
sit barn i kalla kölden, dä jagci ens dristar blott
ta min band , och holler bet spritt naket i sina
händer, fastan wid en koleld, eller lägger bon
det pä yttra sidan af sin nwbd, som år kallare,
ån is. Deras Vaggor, Gatorna eller G<H<iw<f,
i hwilka be hafwa sina barn nedsnörda, åro myc-
ket wige och beqwäma både hemma och pä resor,
emedan barnet ligger deruti utan fara at blifwa
qwast, stött eller pä annat såttffababt. Pä resor
fan man hafwa barnen uti bege, samt lågga dem
dermed onten pä ryggen fastbundne, eller ock
på sina Renar sommartiden, men om wintren i
flrftoma. Når barnen blifwa olåtige, plågade
ock binda bege wagaor fast med snören wid slö*
den i kojorna, samt sedan gunga dem af ock)
til; men eljest hafwa de dem stälde i det stick, at
barnet undertiden ligger deruti, undertiden ståroprest va sina fötter.

§. »i. Mödrarne föda måst Barnen sielf-
wa med egen mjölk. De gifwa dem ock under-
tiden Renmiölk med sked, samt wånia dem små-
ningom wid fött och sist, det de satta dem formunnen,och låta dem åtminstone suga saften der-
utur.

Sä snart barnet år födt, ware sig gosse tU
ler flickebarn, få gifwer fodren det Tamnia tt
bomärke, samt utmärker dermed en Ren, dm

ha»
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hai tilagnar barnet. Nar man i den tillagande
åldren först märker at barnet sär tänder, plå-
gar man ock gifwa det en Ren: hwilket ock bru-
fas i somlige Soknar i Wäsierbotn, et den som
först får fe barnet har tänder, måste föråra något
at barnet. Samma Renar, fa wäl som hwad
af dem fodeé, härer barnet til utom arfwet, då
detblir sä stort at det gifter sig, eller sätter eget
hushold.

§. n. Under det de wid ©Spelfen gifwa
sina barn namn, plåga de wål kalla igen sina
siagtingar, men somligstådes hafwa de ej brukat
kalla igen någon som warit i lifwet, utan de bo-
be, föregifwanbe at barnen i annor händelse an-
tingen wamrifwas, eller dö bort. Hwilken wid-
sseppelse mycket warit gängse i kattorn Försam-
ling, hwaresi jag wet folk, som ibland sina barn
och barnabarn til tredje och fjerde siagtet (bwil-
ket hos Lavparna ej ar något rart at se) af en
stor myckenhet, ej haft en enda af sit namn. Mendä de dödt, hafwa de pä en gäng af alla blifwitigenkallade.

De gamla namnen, som Thor, Finne ;pagge, Rauras (Grels), panie,Asta, etc.
hafwa de nu til större delen lagt bort, emeban
Pr esterna, efter Schefferi berättelse (l), sökt
afbolla dem ifrån sädana. Men jag har ej haftorsak at ogilla dem, emedan jag ej tror at någon
Chrisien-eller hedendom är med fjelfwa namnet

I 5 för-
(l) Lappon, l>»A. 301,



c,p. 7. Om kapparnas138

förbunden. så litet som någon kan tro, at en A-
braham ar bättre Christen an en Erik, eme-
dan det sednare ar et hebnistt namn, etc. Fast
håldre synes det wara för et Folk mer beröm-
ligtathafwabehollit sina egna Nationäla namn,
an hafwa apat efter andras. Sf hwilket mal
man kunde med något litet fog säja at Olof,
Knut, Harald, Sten, Swen, etc. kläda en.
Swenst båttre, an Wilhelm, Otto, Didrich*
&c Dock ej förståendes härmed dem, wi hafwa
of Helgonen i den Hel. Skrift.

Med bättre stål har jag sökt afholla Lap-
parna, ifrån den wibstepeliga wanan de haft at
byta bort de namn, som de en gäng fått i Do-
pet. Tv/ da et barn efter Döpelsen blifwit
szukt eller ock eljest oroligit, har man brukat
byta om namn ifrån Pär til Pål, 0. s. w.
Hwaraf har hdnbt, at manfållan fått af Kyr-
kobönerna någon rättelse om deras ålder. Un-
der en sådan olöslig wana hafwa be med spa-
det af kokad Albark först twättat bort detnamn
barnet fått i ©opelfen ; och med afwen sådant
spad plåga de jemwsl twåtta sina hundar, da
be gifwa bern namn.

§. 1?. Hwad deras barna-upfostring be-
träffar, sä år deras bekymmer, at de mage fäbarnen sa goda som de åro sjelfwe. I som-liga Lapmarker plågar man redan bånga wid
deras Waggor sådana leksaker, som stola på-
minna dem om deras lefnadsfätt och närings-
medel, som til exempel små ackior, båtar, pilar

och
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och boga, etc. De begynna ock strart, få snart
be börja tvära, at wänja dem wid allehanda hos
dem brukeligit arbete: Sönerne at stjura til
måls, tälja allehanba trä rustningar, och annat
faoant, och Döttrarna at si), bereda ssin, o.s.w.Til Schola har man swart före at fa dem, an-
dock Kronan består dem både mat och kläder,
warandes hos dem et galet principium,<it Scho-
lar åroinrättade förde fattige, samt Fader.-och
Moderlösa barn, som ej annars kunna haiwa
deras föda. Men eljest pläga de föregiswa, dels
at de ej kunna ombåra bern i hushollet, bels at
be tro bern bä ej kunna komma sä snart at gif-
ta sig. T» , om be måste Föräldrar fingo gif-
ta bort sina barn dä be wille, fä stulle näpligen
något 10 eller 12 års barn wara ogift. Imed-
lertig bolla be likwål ben rätta giftotiden wara
inne, dä gotzen blir sa manlig, at han fan slak-
ta en Brunßen och slå op et tjått. Men för-
nämsta orsaken, hwarföre be clro obenägne at
sätta sina barn i Scholan, torde snarast wara
deras klemmighet, emedan de ej nannas släp-
pa dem ifrån sina ögon, af fruktan, man tor-
de tilfoga dem något ondt. Som de ock beg*
utan lemna sina barn gansta stort sjelfswold,
ändock de fä bet i åldren merendels dyrt omgal-
la> dä de af sina barn blifwa nog föraktligt
holbne och bemötte.

§. 14. Uti sina arfffisten åro de mycket no-
ga, kunnandes ofta ej förlikas utan Domarens
lilyjelv. Förmyndare åro Hos dem, som Hos an-

bra.
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bra, brukelige. Uti delningen går alt efter Lands-
lag. Så snart de märka någon wara bötv efter
hwilken de wanta sig få arf, resa de allesamman
bit at fordra ut si% Hwad som år oroar af de
morgongåvor, som blifwit gifne, wilja de måst
beholla, som det gifwit, utom arfwet. Hwil-
ket dock lärer komma an på Domarens godt-
finnande. De åro i alla sådana fall underti-
den nog hårda emot hwar andra, och har jag
sedt exempel,, at då en nygift Lapp drunknade,
måste des Anka gifwa åt sin Swärfar sex Re*
nar i betalning,för bet han sökte igen den dödas
lekamen, som likwälwar hans egen son.'

§. is. Deras tjenstefolk hafwa ingen wE
tid va året, dä de träda i tjenst, utan nårman
behofwer dem, så betingas be, och blifwa så
mast året öfwer, eller så länge man kommer of*werens. Deras sysla ar förnämligast, at wak-
ta och bewara Renarna. Och emedan den sys*
lan ar w«ntertiden brägeligare, så plåga en del
kappar, då det eljest ar godt efter tjenstefolk, af-
börda sig höstetiden en hop folk, och om wåren
åter taga igen dem. I lön plägar man bestå
dem ärligen en Waja med des Kalf, eller, fom
oftare ffer, en ikalfwig Waia eller Renko, få
wål åtPiga fom Drång. Dock har jagock sedt,
At då bet bege åren warit godt och öfwerfiö-
digt af tjenstefolk, har man twungit dem at
tjena för 2 dal. kop:mt om aret. I alt fall gifwa
de dem likwälaltid nödigagångkläder. De tjew
stehjon, fom få Renar i lön och hafwa bermed

lycka,
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lycka , få utan någons pätal förkofra sig och stö-
ta sina egna jemte busbonbens; Då de sedan
kunna sätta eget bo och gifta sig, så framt bete/
förr stedt.

§. is. Sina gamla Föråldrar måste de
för stam (Tull underholla, fällan ster bet afkär-
lek. Jag har ock fedt dem, fom wäl warit af
sådan förmåga, at de mågtat underholla sinaföräldrar, men låtit dem dock gå omkring och
tigga. Ja, jag wet exempel, at då en gammal
gubbe år 1743, fom gick emellan Lapparnas byar
och tigde, hademåst af magtlöshet och köld blif-
roa liggande död på wågen, kunde man ej öfwer-
tala hans Son, at uphämta sin Faders döda le-
kamen, ej ens at låna Renar åt dem, fom ut-
budo sig wilja det samma göra. Fordenfful ser
man fällan at Några Föräldrar slappa hushold-
ningen och (ef roa hos sina barn, ehuru gamla
be blifwa, få framt be ej warba få fattige, at
be dermed ej kunna komma til råtta. Man må-
ste ock tilstå , at då de blifwa gamle och säng-
liggande, åro de for fina barn nog beswarlige,som ibka et få flyktigt lefnadssätt. ©ock hat
jag ej hördt, at de på något woldfamt sätt giordt
sig dem qwitte, som jag tilforene låtit mig be-
ratta.

§. 17. Uti sina kojor och hus hysa jemwäl
Lapparna undertiden sina ssågtingar samt andra
fattige, som ej hafwa råd at skaffa sig sielfwa
alla nödiga husgerådsfaker, dock så, at de ge?
mtnligen på något sått hafwa gagn mas dem.Då

någon
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någon blir fjuk ibland dem wintertiden, måste
be altid föra honom med, när de flytta. Men
om sommaren låta de honom merendels ligga
gwar på.förra kojestället, då de ej flytta långt
bort. Ar det någon, som de åro mera ange«
lägna om, så lemna de et barn qwar at fe om
honom. Men ar det en Piga eller Dräng,
eller någon annan af mindre angelägenhet, sä
lemna be bos honom allenast wed och mat, da
han undertiden får ligga halfwa månaden, i»'
nan någon besöker honom.

Ottonde Kapitlet.
Om

LapparnasKropps - Statur ochKlä-
debonad.

®fcßs Lapparna allmänt hafwa namn före
at wara mycket fMa och korta til wäx-«rvry ten, för hwilken orsak be ock i forbna

tiber af en bel blifwit kallabe Pfgmati, eller
Dwärgar, är allom kunnigt. Schefferus (m)
gifwer bertil famma otsak, som til beras groin*
folks förmenta ofruktsamhet nämligen ben står-
ka kolben och fwaga fpifen. Jagkan just icke för

min
(m.) ©e Lappon. pag. 29.
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min bel sam ycka bertil för ofwannämbe orsaker.Det är wål icke utan, at be i be fläste Lopmar-
ker befinnas mast korta til Naturen, men fahar iag ock märkt en blandning af stora och småbos dem, fom hes alt annat folk: tvärandes må-
ste delen til wärten medelmåttige, dock jemwåli
somliga Lapmarker nog många, fom hafwa et
laglig karls fulla längd tit tre alnar och ber tf*
wer» At be fynas i §frigit;fmå, tilstrifwer jag
til en bel betas stor, på hwilka be aldrig bruka
några klackar: hwartil äfwen deras maner at sit-
ta krokot, hänga hufwudet ned, etc. torbe nå-
got hjelpa, ändock jag i öfrigit hos en stor bel
funnit en få råt och rak gestalt, som hos anbro.

$. 2. Man kan icke säja om bern, at be of
naturen hafwa fått någon wanstavelig och dis-
proportionerlig ssapnab, fom en bet hos bern
tyckas hafwa anmärkt, hwilko mer torbe hafwa
bömt af kläberno dn kroppen. Och, om be
befinnas bruulåtte och fwarte, få kommer fådant
dels af en owårdsamhet, dels af det de wistaé
mycket i rök och wåder. Men at en stor del
of dem åfwen åro hwitlåtte, får man ock for*märka, lika fom man ej kan neka en del af de-
ras qwinfolk det lofordet, at be besitta alla de
egenskaper, som hora til en medelmåttig såg»
ring och stönhet. Manfolken åro merendels
grsfre och bruka unbertiben stågg, ändock mg
sedt få, fom haft färdeles wärt dertil. Men
bägge könen tyckas hafwa bet befynnerligit, at de
hafwa fwartaktigt bår, fpitsiga hakar, torna kin-
ber, samt breba ansikten, etc. At



<:»?.F. Om lapparna*144

At be i gemen blifwit holne wara lättare,
an annat folk, har man menc komma beraf, at
be ej bruka salta sin mat. Jag, som funnit salt
hos bern så brukeligit som bos onbra, fan ej el-
ler scha, at be oro just lättare ån andra; men
»dl , at be äro wige och snälle ot löpa, klifwa ,
stjuta, etc. bå be blifwa bermeb Zfwabe. H-
ro jemwäl til en bel starke, samthärdige, soat
man må unbra, huru be ofta meb sina jagtet
och stjutsningar kunna hårba ut.

§. i- At någon obehagelig lukt stulle wara
meb betta folket förbunden, har man öfwer alt
trobt, hwilken jag mårkt måst härröra af bet be
wistats långe i luften, bå be ock wid sina flock,
eldar måst bränna både sig och fina kläder, u-
tan at få oftlädo sig , broar igenom en sådan
stank blifwic förorsakad då dekommit til andra.
I deras kojor, broareft de fått, som andra,
dageligen kläda af och .på sig, har jag ej märkt
en sådan lukt. ©om jag besutan twärt om
ofwen hosannat folk kant samma luft, bå be wa-
rit fom Lappen en tid ute, ci fått byta famt tor-
ka sina kläder, o. f. w. Men meb Tiggare-
Lappar på Landsbygden lära tvära anbra oms
ståndigheter, emedan det år bekant, otdebetje-
na sig af fådan mat, fora år mindre beqwam
och renlig, bet de ratta Lappar anse for orent,
och toroe be utom des af sina matsäckar und-
fl en sådan lukt, som år mindre behagelig, och
så widare.

I öfrigit måste jag bekänna om detta fol-
ket
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ket, at ehuru deras hus och lefnadssätt «j tilsta-
tja dem at bolla sig sä renlige och snygge, besit-
ta de sig likwäl afwen om den delen fa mycket
möjeligit ar, ja mer än mängt annat folk. Al-
drig någon morgon har jag sedt någon Lapp,
tingen hemma eller pä resor stadd, da han ej twa-
git sit ansikte och sina händer, utom det de jenv
ipål oftare, besynnerligen dä de stola handtera
mat, pläga twä och twattasig.

§. 4. Ikladebonad finner man demkla«
da sig pä höfwifft samt dem anständigt sätt och
maner. Men emedan de, som alt annat folk,
göra en atffllnad emellan Högtider och hivar*
bågar, sä göra de ock en stildnad pä sina klä-
der. Deras Högtidskläder har jag tilförne
sagt kunna räknas ibland deras dyraste och för-
nämsta egendom, besynnerligen de stycken, som
de ffaffa sig af sölfwer. Ibland desie räknar
man billigt deras brukeliga Sölfwerbälten, som
bestå af breda listor, pä ywitka Sölfwerplätar
antingen kantiqe, som Tärningar, eller runda,
äro fastade, sä täta inrit hwarandra, at af sjelf-
wa remen, pä hwilken de sitta, foga eller intet
kan synas. 3>§e plåtar aro (afwen som Mal*
jorna,dem qwmfolken pläga hafwa pä sina bröst*lappar eller kraga och kjortlar fastade) med lö-sa hängande löf ofwer alt beprydde, som plåga
wara förgylde äfwen som sjeliwa Tärningarna
på baltet. Men ringarna, som de hafwa på
fingren, äro breda, samt med ritningar bevryd»
de, och afwen til en del med färjjyiba lof be-
satte. K, §, s.
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§. s. Deras rockar både mans och qwins
(fe»/*0 äro gjorde nästan som koftor eller natt,
rockar, dock hopsydde framman, undantagande
öfwerst i bröstet, bern be seban fasta omkring
sig meb en görbel, at be se ut, som man plägar
utmåla be gamla Osterlänningar. Qwinfol«
fens kjortlar (voipd), aro nästan så gjorbe som wå»
ra Fruentimers ä«w«, unbantaganbes at be 4*
ro rynkte i ryggen, samt sndfware och kortare,
öro af rsbt, blått eller gröntkläbe. Samma,
lebes beras njalmefau eller hufwor, gjorbe afklä-
be, på hwilka är en öpning öfwer hufwubet och
för ansiktet, samt igensybbe neban för hakan, fa
at be behöfwa braga bern på sig, dock så, at be
tacka wal omkring pannan och hufwudet, samt
ligga ned på ryggen, axlarna och bröstet, som
qwinfolkens rechufwor Hes otz, dock längre, at
de unbertiben räcka neb til mibjan.

§. 6. På hufwubet bruka en bet manfolk
mötzor meb bräm afallehanba bättre och sämre
djurstin, en bel allenast kullmösior af kldbe utan
bräm. Men qwinfolken hafwa röba kläbesmös-
for eller hattar, som se nästan så ut, som hattar
på brdnwinspannor: bock" aro i ofrigit moden
på beras mötzor ej allenast i hwar Lavmark,u-
tan ock ofta i broar by skiljaktiga. Somligstä-
des bruka qwinfolken fläta sina hårnndnebhän-
Zanbe lockar under bet be binda öfwer pannan
och åt öronen breda kldbes rimfor , som pan-
stycken. Alt detta räknas merendels til deraS
dåtidsprydnob.änbock jasock sedti somliga Lap-

mar-
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marker en del förmögne, besynnerligen af groin-
folken , dem jag i deras kojor funnit i hwardagS
tvisten klädes-klddde. samt med SölfwwMal'
jor och annat biefs beprybbe.

§. 7. Men eljest och gemenligen bruka be
jldste sådana rockar, som äro gjorbe af Wal«
mar, bet be köpa af Borgerstapet. Om »in,
tren betjena de sig allmänt af muddar, som
ock äro af åtffillige både bättre och sämre
siag, efter som skinnen aro fine och swarte
til. De aldrabäste äro de stin, som tagas af
Kalfwar, hwilka äro fläktade ben tibcn på som-
maren, som be äro alraswartast, gemenligen
Olofs eller LarsmDo-tiden. Sådana pld«
ga be antingen sälja eller ock bruka bern sielfwesomHögtidsplagg. Sedanäro de muddarMin-
dre byre, som äro gjorde af äldre Kalf-Arak-
eller Wajstm, dock för beständigheten hos dem
mera brukelige. Detze muddar både bättre och
sämre dro igensydde framman, som andra de-
ras kläder, och binda de bern omkring sig med
gördlar. Under samma mubbar, fa mål som
under sina rockar bruka de mast snöda stinkld-
der eller undermuddar (wändandes på de ytre
hären ut och på de inre inåt kroppen), dem både
mänoch qwinnorfästa omkring sig med Tenbalteu,
gjorde nästan på samma sätt, som be af(golf-
»er. På desie bälten sitter en pung broderad
med Tenn, i hwilken de hafwa sina eldsaker, pen-
ningar, tobak,etc. äfwenwäi hänga wid samma
bälten hansKnlfsildor, nälhus, sax, och enstor

K 2 hop
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hop stora Mdstingsringar, bundne ihop och ne-
banom hwar andra. Ju fiere ringar de hafwa
wib sidan, ju bättre mena be sig wara prydde.

§. 8. På hufwubet bruka manfolken små
kullmotzor, men qwinfolken långa: bagge slagen
mast af kldde. Byxor bruka manfolken meren-
dels af sämst, meb hwilka kalsuckor eller half-siöflor afRenbillingar äro fammansydde. Qwin-
folken bruka fådana wintertiden af walmar,men
sommartiden bara halfellerstubb-strumpor. Men
både strumpor och stöttor fästa de med långa band
fast wib ston ofwan för fotleben. To stoflsr,
sådana fom mi köpa utaf dem , bruka be aldrig
fjelfwa; utan både män och qwinnor bruka win-
tertiden sådana halfstöfior eller ffaft, som sagt
ar, af Renbillingar, hwilka räcka allenast ned
til sotleden och ofwantil ihopfydde med de om-
talte Sämst» eller Walmarsbyxorne. Under
detze stoflor pläga de ockhafwastrumpor of Wal-
»nar ellerkläde af samma längd och beskaffenhet.

§. 9. På stobonaden göra be ock stilbnad
winter och sommar. Tt) sommartiben bruka be
kängssor, som Finnarna, til hwilka be af Bor-
gerffapet pläga köpa läber. Men om wintern
brukas be så kallabe och bekante Lapffor, som
göras antingen af Renhärnor ellerBillingar, b
blanb hwilka be äro starkast och byrast, som äro
af Brun-Rens härnor gjorde. Emedan deras
strumpor ej räcka ned i ston, få bruka de i des
ställe altid hö, det de i fsmliga Lapmarker ar«
tigt wetg at bulta, kårarna och förfärdiga, at

bet
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det blir mjukt fom Lin. Deras sommarhanb-
siar äro gjorbe af fämst, men bern be bruka om
wintren äro af Renbillingar, i hwilka be
afwen pläga lägga hö, eller ock fobra bern meb
anbra stin, fom äro mjuka. Omkring halfenhafwaen bel kragar af Ickornswanfar, en bet afWarg, Björn eller Marb, (a framt be närmas
fåbana waror til egen tors och nytta anwänba.

§. ro. Til sängkläber bruka Lapparna mall
sim, unbantaganbes Ranorne, eller tjocka Filb,
tar, bern be köpa i Norrige. Unber sig lägga
de utom Björkriset, som ligger omkring helako-
jan, Renshubar, en eller flera , efter fom be mit
ja ligga mjukt til. Ofwanpå hafwa be mast Får-simhallar, bern be köpa i Norrige, eller ock
fållar af Renshubar, fom ock Renbillingar,
på hwilka be gemenligen lägga en Råna. De-ras fållar äro ock mast hopfydbe fom fdckar wid
fötterna. De rika hafwa ock stora och wakra
Fårstius fållar klädde med rödt eller blåt kldde,
dem be bruka då det (kal tvära mål. Underhuf-
wubet hafwa be inga dynor eller kuddar, utan
sim och Lapmuddar samt andra gångkläder.

I gemen är wid deras kläder til marfan*
des, at ehuru be nu bruka Walmar, Kläde,
Ranor och annat fådant, måste be bock i äldre
tider, och förr än de begynts komma meb annat
folk i hanbel, hafwa warit sådant förutan.
För hwilken orsak båbe Scytherne och be beffrif-
tvås af älbre för fåbana,
fom ej wiste af anbra kläber gn ssinwaror.K 3 Nionde
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Nionde Kapitlet.
Om

Lapparnas omgänges art och Mo-
ralisa opförande.

§. l.

Eras opfsrande och satt «t i bestigit öm*
gänge omgas med hwarandra förekom,
mer en främmande i förstone nog twun,

git ochobelefwadt. Det kommer förnämligast der,
utaf, at ock Lapparna skola dä sticka sig efter de
främmandes maner, som ef annat kan, anblift»a twungit för dem. Under detta finner man
dock at dehflftva sins emellan sina egna maner och
»ationäla seder at i akt råga. Handtagande ar
la hos dem, som det hos ost warit, almänt i
bruk: hwarwid de wid hälsningar altid bruka
tet ordet *«r/yf eller puweft, bwilket betyder famycket som falve eller fy% fäll. Det en del i
fomlige Lapmarker begynt bruka peipe sgod
dag), t«r*iddet (gob morgon), fur1 eckeJ (#ob
afton), ?«H»,ei (Gud gifwe), etc. sådanthafwa de lärdt anrinaen af 06 ellerFinnarna. Ty
derasrätta hälsningsformul t alla Lavmarker bä-
benorr och söder ar det omtalte puorejl. Ock är
deras pnoufidtte* det samma som halsa någon
närwarande, men inmiagafäritut, dä manbe?

Ut
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ber anbra halsa någon frånwaranbe.. Då de
spifat, taga be alla hwaranbra i hanb, ja stelfwaman och hustru, sparandes befynnerligit ac in-
gen wib famma tilfälle får taga husbonben iband
eller hustrun, innan be ftelswe först gifwit hwar,
anbra hanben ; och om någon obekant bjuber
bet til, så blir bet honom nekt och afssagit.

t
§. 2. At tytza hwaranbra, befynnerligen wid

hälsningar, lärer ej wara hos Lapparna något
nytt maner det be lärbt af anbra, utan gam-
malt och nationalt, emeban bet ej allenast brit*
fas öfwer alt, utan är ock til wiha omständighe-
ter åtskilligt ifrån andra folks fatt och bruk i b»
mål. Ty , fem be eljest wib sina anors och siagt-
limers i akttaganbe aro mycket noga, få hafwa
de ej allenast, fom ock förr är namt, på hwar
siagt et befynnerligit namn, utan ock emot bwar
ech en, en besynnerlig ärebewisning, efter foradeäro bern längre eller närmare fltlba. Då altså
twänneråkas, som äro foglige Syston, fåfysja
de hwaranbra på munnen. Längre ifrån, fom
twänneSyffonebarn, på kindbenet. Men län-
gre i sscigten sätter ben ena sin näsa emot ben an»
dras: waranbes ock fomligstäbes i akt tagit, at
be göra någon stildnad då ssyldstapen ar på fä-
derne och möderne, i bet be lämpa sig mer an*
tingen åt Högra eller wclnstra siban , o. fw.

§. 3. Som Lapparna bebolla gemenligen
sins emellanen noga fubordination, fa kan man
ej annat säia om bern, än at be bewisa sinaFor-
j«änoch Lärare all ffylbig lybno och undergifwen-

K 4 het,
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het, bå man meb förnuft föreholler sig emot bem.
Aag bar flera refor förmärkt, at bå man welat
rådgöra meb bern om några nya anstalter och
inrättmnaar hos bern, hafwa be beropat sig på
be äldsta i sit fom be hollit före mara sticke-
lige at fälla ombome om alt , och hollit oanstän-
Hat at tala förr än be. I synnerhet hysa be
«II tilbörlia wörbnab för sina Domare, som ej
bafwa fwart före at förmå bern til hwab fora
billigt kan wara. Flereresor har man ock hört
dem erkänna det för.ensärbeles Gubs nåb,at
dan fat Konung och Ofwerhet öfwer ber n, kun-
nande wäl fe huru olyckeligit bet folk wore, fora
ej babe den förmon, man finge lefwa tygelfritt
tch orbningslöst.

§. 4. Men i öfrigit regeras be på sit fatt«f en stark ambition och högfärb , ben be mastwisa i orb ock åtbörber. Hwar af sker, at besns emellan äro mycket misstänksamme och af»
unbsssuke, ja jämwäl, bä bet bär bertil, mycket
fcårbsinre. För en ringa orsak bar bet hänbt
utbe brukat knif och yxa emot hwaranbra. Dock
bar man ej så många erempel at bet kommit til
dråp, anbock bet årligen plägar i somliga Lap-
marker komma bort folk, fom ingen »et berätta
bwarell be tagit wägen. Men be kunna wäl än-
då iwilba stogen omkomma. Dock tror jag ock,
ett många bråp i somliga Lapmarker blifwa för-
dölgbe: Ty, iblanb anbra stabeliga plägfeber
de hafwa, är lämwäl den, at om en begått
båbe hor och morb eller någon anno, gros för-

brytelse,
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brytelfe, få mena be bet bör alt mara förgä-
tit och förglömt, bå be meb en tjenlig weber-
galning kunnat tilfribsställa weberböranbemåls-
egare eller angifware. Härtil kommer ock, at
fadana miligerningar, som ej komma an på nå-
gon städa til deras egodelar, äro de benägne
at dölja med hwaranbra, som hor och dråp;
men häremot tjufweri, woldswerkan och annat
sådant pläga de ej få gerna dölja, få frctmt ej
en tjenlig förlikning dem emellan i godo blir
träffad.

§. s. Til hor och lättfärdighet aro be nog
bsgbe, och bet unbertiben få häftigt, at en wiZ
Prestman berättat sig meb alfwarfamt tiltal
»äpligen kunnat hinbra bern ifrån en fådan
synds werkställande, då han märkt dem wilja
sådant fullborda. Dock blifwa de på många
orter i god tukt och ärbarhet bibeholdne, få at
lönstelager är fälfynt. Och utaf tjufweri höres
i fomlige Lapmarker sällan eller aldrig; men i
andra brukes ben obygben så tibigt, som hos
annat folk. I hanbel och mandel äro de gan-
(fa egennyttige, och stal en obekant fe sig wäl
före, om han i handel meb dem ej på någotfatt
sial blifwa bebragen- Dem fom äro i nöb och
på något sätt behöfwa beras hjelp, kunna be
grufweligen twinga. Jag wet at bå be warit,
til exempel, ibrist på tobak, som gemenligen
plägar ste kort för marknaben, hafwa be måst
sifwa hwar anbra en Serstyfwer och mera för
et gworter, bg be fjelfwe i Norrige ej Qifmt

$]f stort
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stort mer, än en half Orolin ssålpunbet. Deäro så mitztrogne, at bå man af bern welat
föpa sig winterkläber, har man ej ens fått fewaran, innan man mist bern, om man hatt afrätta mynt-forten, nämligen Holländska Riks'
balrar in fpecie. De, fom orbentligt hanbla
meb bern på beras Marknabs-platfar, torbe
bock bättre kunna komma til ratta meb bern, bå
bet f ommer mast an på byte af fåbana waro«
bern Lapparna hafwa så nobige, som anbra haft
w« beras, hwarom frambeles stal talas.

§. 6. Så är bet ock fatt meb beras stän-
ker och begåfningar, hwarmeb be ej annan af*
sift hafwa, dn egm winst. Och ben, fom på bet
sättet får något af bern, lorer måst tilstå, at
han bet samma wäl bubbelt får betala, om bet
annars stal wara wäl. Deraf sker, at ebu-
ru be måste öfwer natten herbergera bern, som
gå emellan beras byar och tigga, samt gifwa
dem en eller par gångor mat, hwaraf en bel ta*
git sig tilfälle at berömma beras frifostighet och
barmbertighetemotbe fattige(n),sa äro belifwol
i fjelfwa werfet, och da be fattige anlita dem ora
något, ganska obarmhertige och hårba emot dem,
emeban be meta sig ej hafwa någon tjenst utaf
dem igen. De rife och formogne aifwa ofta
hwar anbra wafra och heberliga begåfningar,
meban be weta sig få sa gobt tilbaka. Me»
be fattige fåofta ej föpa något af bern för pennin-

gar.
(n) Se Seheff, Lapp, 52539. 65.
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gar, så framt be ej hafwa fpecie Rifsbalrar,
stegranbes sina waror alt efter som be höraköparen wara mer eller mindre nödig om bem.
Och wet jag exempel på bern, som fått båbe
frysa och swälta ihjäl, unber bet be ifrån be an«
bra Lappars kojor blifwit afwiste; ja ock ihjäl-
slagne, bå nöben briswit bern at olofligen angri-
pa be anbras matbodar, ändock ingen welat el-
ler just warit i stånd sådant at öfwerbewisa dem.
Och ehuru de borde ock jämwälkunde for sådant
och andra dylika gerningar blifwa straffade, sa
pläga be gemenligen under sådana ryktens up,
kommande förfoga sig bort til andra orter, hwa-
rest en del Betjente emot all billighet taga emot
dem. Men at i Lapmarken komma unber en
annan lurisäiction,är för flera omstänbigheter
nästan samma, fom at komma i et annat Rike.

§. 7. Til wdllust och lättja äro be mycket
benägne, och fa länge Lappen mår wäl och är i
sin walmagt, få fan man näpligen inbilla honom,
at någon bättre werlb än benna är til. Det harhänbt, at båbe af böben blifwit ansatte, och
febt sig ej mer äga någon förhoppning til häl-sans återwinnanbe, hafwa be låtit framhafwa
för sig be bästa matfafer be haft, famt sina hög,
tidskläber, sölfwer och pengar, at bermebfdg>
na åtminstone sina »gon ben lilla tiben be kunnat
hafwa öfrig: och hafwa ej eller om något an,
nat welat tala eller höra talas.

§» 8. Jagwet icke, om jag ma säja at bet-
ts folket gro af naturen flenmodige och tabbe,

eras"
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emeban jagtyckes nr'a kunna meb mera fog fäja
at de äro til större delen mer behjertade, än man
trodt bern om. Schefferus (o) räknar äfwen
ben fölb be lefwa uti för en orsak bertil, at
be af naturen äro rädde. Häremot plägar Stra-
bo citeras ' quo magis adfeptextrionem ö* cceanum
Vergunt hmines ,co /»»t bellicofiores, Som Man
ock ej med stal lärer kunna fäja, at de Nordistsfolken, fom lefwa i kölden, dre flenmodigan,
än be födre, som lefwa under wctrmare eli-
mat, etc. Härmed må wara huru bet kan, fåär bet wist, at en bet Lappar blifwa lätteligen
få skrämde, at be hastigt fwimma eller hafwa sigsom be missat mettet t bwilfet bock är owist om
bet kommer af flenmobighet, eller någon annan
egenskap. I Kvrkorne har bet ej allenast ssebt,
at man funmt hela hopen affwimmabe, utan
bet har ock bändt, at en bel unbertiben sprun-
git op, samt begynt flå bern, fom futit på st*
dorna om dem. Af det någon hastigt ropat, el*
ler et eldkol otörmodliat fpakat, har jag febr en
del i sina fojor äfwen således hafwa sig. Då de
på detta fättet blifwa skrämde, pläga de likasom
hoppa op, och wdja ej om be hafwa fnif eller
yxa i händerna, utan hugga til ben närmaste.
Jag bar febt bern, som gjort efter alt befyn*
nerligit, fom be febt göra. Om någon
annan wribit munnen, pefat fingren, banfat el<
ler annat fåbant, hafwa be gjort alt lika: och
da bet warit öfwerstånbet, frågat, om be burit

sig

(o) Lapp. l?28. 32.
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sig något oanständigt at, emedan de fagt sig ej
wctat bwab be gjort.

c Ndr åstan går, pläga en
bet stoppa igen sina öron, at be beraf ej må
blifwa försträckte; emedan be i öfrigit tro, at
Gud då antingen fjelf omebelbarligen, eller ge-
nom någon annan, fom M längre fram far
Omtala, låter hora sig. Derföre mins jag,
at bå en witz af en händelfe fom at fråga om de
i fjällen hört få stark åsta fom här, fick han tilswar : Kutlui Jubmel 6,'» xpefumen ttbma } etc.
bet är: Gub hörbes ännu lefwa förleden som-
mar.

§. 9. AtLapparna mycket frukta för Sol*
dats t jenst, är nogsamtkunnigt. Men berafkan
man et sluta til någon klenmodighet hos dem, e-
medcm mår natur finnes för et sådant stånd bra-»
ga en hemlig räbbhoga, och man ser ej fällan
huru be af allmogen hos otz, fom warit tro*
gast at gifwa sig i bet stånbet och föft undan-
flykter , ofta gjort i långben bästa gagnet. öra
ock Lappen blir Solbåt, har hon sedermera ej
hopp at, fem andra, någonsin få komma at bo
i ftt Fäberneslanb, bwilfen omstänbighet ej litet
bibroger bertil, at han ickegerna wll gåifelbt:
Til fortigonbe at betto folket ej bar om en del
fiender, besynnerligen Ryssarna, stort bättre be-
grep, än gemene man hos o§ om Hunb'burken,
»ock wet man flera exempel på bern, fom de
förslutne åren nästan från alla Lapmarker låtit
leja sig til Soldater. Imeblertib har bock et

annat rytteat Lapparna skulle med wold blif-
»fr



c»?.,. Om kapparnas158

wa tagne til Soldater, be förslutne krigsåren
uträttat, at man i fomlige Lapmarker haft wisia
tider fwårt före at få bern til Kyrka. Ty, fem
de äro mycket mitztänffomme, få finna en bel få-
fänge människor beruti sit nöje at bebraoct bern,
samt utfpriba falska rykten hos och iblanb bem.
Waronbes befynnerligit, at ändock Lopporna
ligga undertiden gonsta långt ifrån hwaranbra
skilde / fan bock et sådant rykte innom en kort
tib fpriba sig omkring alla Lapmarfer.

$. io. Mycket pläga Lopporna resa om-
kring ock hälsa på sina wänner och ssägtingor,
då be fägno hwaranbra på sit fatt efter råb
och ämne. I beros somqwäm går bet nu mycket
tyst och wockert til; sebon man så sparsamt säljer
och förer bronwin i Lopmorfen. De pläga
unbertiben, t synnerhet ungbomen, roa sig med
allebonba spel och lekar, samt spela på bräbe
nästan giorbt som Worgspel: löpa til måls,
klifwo i tran, etc. Men båbe unga och gamla
pläga mycket roa sig meb Kortspel, som de gö-
ta sjelfwo afFuruborf och måla meb Renblob,
hwarigenom be blifwa tämligen wäl åtffilbe ej al-
lenast til färgorna, som äro späda (Spobcr),
Acktr (Klöfwer), l,^-(Ruter)och Sjerta{S^\ett
ter), utan ock til beras wärbe, som Knogas^**,
He«/<», etc.

§. »i. Meb sirängospel och annan sådan
Musik hor jaa aldrig bort bern omaå. Uti be-
tas fång, som be kolla judkem, fan man ej
märka någon särdeles konst wid första åhörandet;

fora
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som man fast hälbre skulle tycko,ot bet kommer när-
mare tjuta än sjunga. Dock låter ben ej så al'
bcleé illa, ebå man utan prajudice härer på
ber n, som äro bertil wäl falna. Rimsiutnmgor
höras inga, bock uprepo be mycket och på mån-
gehonbo fatt fommo orb, hworigenom et ämne
of intetwärbe fon blifwa både betybligt och be-
hagligt. I bet målet , nämligen hwob orbens
upreponbe angår, fon jag ej närmare erempel
gifwa, än Debore Sång uti Domare Bof.f.Cap. besynnerligen uti 3,5,7,11,12,1;, 20, 21,

24,27,28,30, verserna. En fåban beras
fång angår bets beros Renar, refor och flytt*
ningor, bets beras älskogs safer, frierien, bjur-
fangen, wåberleken, tämwal spåbomor och alt
fåbant mer, som fan tjena anbra Poeter til
ämnen.

$. '2. I beros sammankomster och som-qwäm bafwa be ofta for seb at genombäkla an-
nat folk, samt bruka mycket annat fåfängt tal;
hofwonbes bock unbertiben en bet sina qwicka
infallen och bons möts, hworigenom be söfa
«t göra sig behagelige. De pläga ock mara be-
nagne at sätta öknamn på folk woronbe få Lap-
par, som ej hor et såbont namn, bet be anbre
Difwit honom, och måste unbertiben toto, at
bet framgent hos anbra beras Förmän och Kre*
ltobetjente blir brukobt för et tilncmn, emtban
man i somliga Lapmarker, hworest äro stora
byar, skulle ofta hafwa omöjetigit at göra ffild?
nab uppå bern, om man ej of sådana namn M

ge
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ge betjeno sig. Til löje, ofta öfwer ingen ting,
äro be nog begifne: kunna ock, om bet bär på
ondska, jämwät fwärjo, änbock jag måste gif-
wo bern bet loforbet, at mycken sworbom och
bonstop är ej hos bern få gängse ock brukelig,
fom hos många anbra folkslag. Imeblertid
hor jag funnit bege och bylike fatt och maner at
swärjo, blanb bwilko jag omgåts, nämligen:

Kirbma eller Germas (Orm), Va^A
hugg*, pabahtje (hwormeb be förstå ben Onba),
-»<«»»« öe/xt (fare til helwiti)/ o. f. w.

Tionde Kapitlet.
Om

Lapparnas Snille-gåfwor och bru-
kelige Wetenskaper.

§. i.

flßab Syroch fager om bern, som om,
gå med boskap- och brifma Oxarna med
giften (o), nämligen at de meta ej an-

nat tala om , än Orör; det kon man fa ja om
Lapparna, ej allenast hwod beros tat angår,fom
gemenligen ej är om annat, än be saker, hwor*
meb be bogeligen omgå, utan ock beros förnuftsösningor. Ty, ehuruwäl de äro just ide få

bum-
W Cif.j»; 26.
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burarna, som mången trobt, hafwa bock hit*
tils inga bokliga konster blifwit brukobe eller ib-
fode ibland bem. At be of naturen ej aro f»
aldeles dumma och enfaldige, fom man hollit
bern, hor mon nogsamt rönt. Men emedanmon
på narraktigt fatt omgåts meb bern, hafwa be
höft nöbigt at sticka sig få tilboko. . Men när
man förnuftigt wis omgos meb bern,

t
får man ock

höra förstånd hos ock är fåfängt at utom
gobo ffäl och grunb pobörbo bern något at tro
eller lita på. Men bå be få hörariktigt tal och
raifoner, oro be lättetigen om en faf öfwertv-
gabe, fällan förr.

§. 2. Man hor funnit,aten bet sjelfwe upbif-
tat sig Charaderer och mebetst bern hulpit sig
from, at sig til minnes uplefna sina Christenboms
stycken. En fådon war för detta i Arieplog i
Pite«Lopmork, fom sina Christenboms frågor
och fwor hobe upteknat på et bräbe, utan at
bofwa of någon .lärt wåro bokstäfwer, eller el-
jest läfa i bok. Nfwenwäl hor en fådon nyligen
i Ume-Lopmorf budit til det sommo: och bor
hons Själeforjore, som bet blifwit worst, ochsjelfwo skriften fedt, fådont til allo omständig-
heter metat förtälja. Men hos Lopporna i ge?
men hor man olbrig funnit några tekn til bok-
stäfwer , unbontagonbes beros Runstofror,
fom jag framdeles mil omtala, och deras bo-
märken , hwormed ben ena plägar sttlja sina
husgeråbssofer ifrån be onbros.

§. 3. Uti de få fålladelAeoretisto weten-
i sta,
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staper hafwa be e, gerno förskaffat sig större im
sikt, än hwob som antingen funnat länbo bern til
bogeligit bruk, eller som kunde posto sig tit de-
ras widsteppelser. Af det sednore slaget är alt
det, som jag framdeles kommer angående beros
afguderi, trutbom och sådont mer, at omtala:
afwenwäl deras tankar om åtskilliga geniis och
wårbnober, samt allehonbo ssags anbor och folk,som bo i luften, på jorben och unber jorben,om
hwilka en och annan frågat mig, änbock jag ej
kunnat få rätt sammanhang på, hwob begrep
och tankar be egentetigen hafwa om allo betze.Det är ock troligit at be ej metar bet sielfwe.

Men i öfrigit och hwod be bogeligen behöf-
wa weto, eller eljest funbe förekomma bern, å-
ro be nog hemma. Ty, ingen Lopp är, som
ej hor och wct et sirffilbt namn på hworenboste
leb i hela Renens kropp.

§. 4. Ont Lapparna hafwa, ottoeko sit eli-
mat eller sin fpis och tefnobsfätt berföre, at be
gemenligen finnos hafwa engoboch bestänbig häl-sa ,är mig obekant. Men bet är wisl , at en bel
fjukbomor, som hos otz äro mycket gängse, äro
hos bern salsynte. Frosie hor olbrig någon män-
nista hoft i Lopmorfen: Pest och olle onbre het-
sige siukbomar äro rare, Koppor äfwenlebespåmango ställen, så at jag twiflor om uti heloGel-
liware Församling (fota finnas öfwer4 eller, 6 per-
joner, nämligen of Loppor / fom i sin tifstib höft
Koppor. Icke bctz minbre bar betta folket fa
mycket hos dem stått,bestitat sig om at upöfwo

och
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och ibfo Läkare-konsten, änbock be ej långt kom-
mit bermeb. Emot ögnesjukan, fom hos bera
mycket wonkor, bels emeban be wistos sa myc-
ket i röken uti beros kojor, dels emedon foten, bo7starefnö blir om wårtiben, otroligt angriper be-ras ögM, plägar mon i fomligo Lopmorker an-
tingen bruka Enolja ot stryka tzton på ögnetocket
eller gallon of en Swon och Örn, fom Näppes
in i ögot, eller ock låta be en annan wänbo utin
på ögnetocket och stropo bort meb en fnif bet,
fom efter beros mening förorfofor ögonens fwog-
het; och har jag ofta unber en sobon Cur febtbioben strömwis rinna ur ögot. Men be hof-
wo utlåtit sig beraf blifwit bättre.

$. s. Af flottet eller bet feta, som flyter
ur Renost bå man steker honom, pläga be bru»
fa til täfebom ej allenast wib förkylningar, utan
ock för hoFo, sår mun och en hop onbro an*
stöter. Afwen som be bruka unbertiben kåba
til plåster, bå be skära eller hugga sig. Tjäder-
flott hålla de för quinteflence af all smörjelse;
och är mig berältodt af en wi§ Presimon, som
for 2 år fedon sågen Lopp-Pigo, fom brutit hög-
re armen af, litet ofwon för handleden, och blef
allenast genom smörjande meb Tjäb rflott innora
'4 dagarfå botad, at bon med fomma bond kuw
beföra mot til munnen,och worbt innan en mnnod
aldeles färdig. Emot benbrott brukas hundstin,
hmistet, få fnort det åt dragit of hunden, lagges
tvarmt kring benet, och bebålles tlls bet begyn-
ner furno, bå et annat på lika fält omlinbes;

L * o«&
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och fortforts dermed tits alt ärbotabt. Enwitz
Prestmon hor ock på delta fättet ifrån sitt ben-
brott på en kort tib blifwit reftituerad. Och,
utom bet be meb stort begär eljest äta Angelica ,
bruka be henne ock til remed for allehonba in-wärtes fjukdomor. ,

Sina barn pläga be strort efter fabel-
fen bobo uti spadet af kofob Albork, hwormeb
stal uträttas, barnen ej bå blifwa af ktåba be-
swärode; fom ock ej illa träffar in. Men
spodet of kofob Wib-bork bruka be emot kläda
så wäl för barn, som för gammalt folk; hwil-
ket ock på somliga ställen ibet bebygbe landetkom-
mit i brist , och wist sin gobo werkan.

Oculifter har man funnit ibtonb Lopporna,
fom ej allenast på förenämbe sätt skrapat ochren-
fat bet inro af ögnetocket, utan ock meb små tän-
ger gjorbe af fin mDingstrå tagit hinnan ofsjelft
wo ögat på folk, som worit mörksynte och nä"
stan blinbe, hworigenom be fått sin syn igen.
Så äro ock en bel (hwilket bock" är rart)fär<
dige i aberlotonbe, ej allenast på ormarna, utan
ock på fötterna och hufwubet.

§. 6. Men i synnerhet fortjenor något no-
gare at bestrifwo et hufwubmebel, som be all-
mänt och i olloLapmorfer bruka wid 0110 onstöterafbufwub-bröst-rygg-eller annan bytif wärf,
nämligen Elbbränning. De göra of tunber eller
fnyste små fegtor af en bönas storlek. Uti betzetändes eld och tagges omfring bet stället, hwo-

märken befinnes wora häftigast. Då ben e-
na
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na brunnit ut, lågges en annan brebowib fommaställe: och bermeb fortfores til bes kolet of sig
sjelf fpritter bort. Ty/ unber sielfwa brännan-
det tager man noga i oft, om kolen ligga of sig
sielfwa få stilla, at man meb knifsubben eller nå-
got annat ej behöfwer bolla bern qwor. I bet
fallet stol (Turen woro fåfängt och förgcifwes af-
lupen: och få länge bet sker, hor mon ingen ön-
stelig änbring at förmobo. Men när elbfolet
fpritter berifrån hastigt och likofom of sig fjelf,som unbertiben plägar ste til några famnar ber-
ifrån; bå behöfwer man ej wibore med brännin-
gen fortfora, emebon man gör sig hopp om so-
ter werkan, föregifwanbes. bet mötte fjufbo-
men, fom tog sit afsteb. Afwen är bet et gobt
märke, när faret icke swartnor, utan hwitnoref,
teråt; fornt när bet unber sielfwa brännandet gni-
strör: ja ock feban, när bet mycket fwäller.För en befynnerligomstänbighet räkna Lap-
parna ben, at man icke of annan elb får itänba
bege keglor, utan ben bör genost mebelst elbstål
och slinta fattas i fnyst et eller tunbret, fom man
brukar titfegtor. Hwilket ock bör tagas ofBjör-
ken på ben sibon fom weter emot Mlbbagsfölen.

Huru wibo Medici fimo sig uti betta me-
del, kon jag ej fäja, (*) menat bet ostost tjenar
Lappen för fäker bot, berpå hor mon nog prof.
För hwilken orsak samma Cur äfwen af Nybyg-
gare och annat folf begynt fommai bruk. Man

L 3 hor
M Se V«a, J»b. Fieliftrém Biffut. de Medicin*
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hor febt en ålderslegen hustru, fom för hufwud-
wärf ofta låtit bränna sig, men fick ej någon lisa
förr, än mon brände henne from i ponnon wid
fjelfwo hårstörben, bå hon efter stor fwedo blef
ifrån sin hufwubwärf aldetes fri. Man stol fäl-
lan finna någon Lapp, som icke bär något såbont
bränmärfe på sin kropp.

§. 7. Lungsoten hollo Lopporna före wara
öfwerwunnen, bå någon hänbelse möter bensin
ka, fom kon komma honom at genom 'opfost-
ning på en gång ofbörbo sig allo be betor, of
hwilka de bolla före Lungfoten bestå. T» , bet
hor unbertiber hänbt, at när en fådon of enstork
och bosiig rörelse blifwit drifwen, at på en gång
aifwo öfwer en otrolig myckenhet btodwor, bor
hon blifwitifrån samma siukdom befriob. För-
denstul pläga be fåia, om icke Lungsoten på bet
fättet får gå ut, so är ingen hjelp beremot at för-
utobo. Uti Ume-Lapmorf aromange, som läg-
ga samma omstänbighet å bogo. Mon wet en
wi§ Lopp, som genom betta meblet återwont sin
bolso på bet sättet, at hon bänt några slog of
bostrep emellan twänne trän, lobe sig beröfwer
fromstupa och gungade tit bes hon fick kosto op,
och fonbe seban intil sirtböb, som stebbe öfwer
en »o års åtber,ingen anstöt af samma paflton,
Huru man en såban werkan fan meb benno sju-
kas ort och egenskaper jämföra, letnnos äfwentil Medicorum omböme.

§. 8. Unber förtigonbe af anbra bos bern
brufeliga fått at äterwinna hälsan, bor man ej

lem-
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lemno en omstänbighet obemolt, i bet be ock e
fallon taga fina tilfiyfter til witzo personer, som
be bolla före genom läsningar och annan wibste-pelse kunna h/elpo bem. Af sådana finnes här
och bet någon enbo, som be resa til och i såbo-
na mål anlita, hälft bå be fastna för några ha-
stiga och obekanta fjukbomar, om hwilfa fådo,
no weta göra besked, huru be blifwit sjuke, hwar
bet stebbe, meb fiere för annat folk förborgabe
omständigheter. Det hänber unberstunbom, at
bå betta folket, fom hafwa sit hemwist meren-
bels på boro morfen , blifwa of Några giftiga
bunster och immor angripne, bå dche weta at
ondraga en hop löjeliga ting och händelser, forabe anbra blifwa påbörbabe at tro. Jag såg år
1742 et exempel härpå, at bå en witz Koitom-
Lapp märkte at fnön på en hons ockio ej funbe
blifwa qwor, utan smälte bort, få at en rund
flack på fomma ockio mar bor och öppen, änbock
bet snögobe så storft, ot be ofrige ockior näpli-
gen fyntes til, öpnobe hon ben fomma, tog ber-
otur bet hon hobe i henne och lobe annat i stället,
men blef unber bet fomma böbeligen fjuk, fornt
hatts husfolk berefter. Man råbfrågobe sig
sirort meb en bet of be wiso, som wisle at fot'tälja bern, huru pesten wore kommen i ockion,
och huru hon ben samma funbe öfwerwinno,
hwilfet stebbe genom morgfolbig wibs?epelfe.
Och emebon be bolla en såbon trulbom för myc-
ket gob och loflig, hafwa ock en bel begärt af
mig, jogwille komma och på samma sätt läsa

bote
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bort benna eller en annan sjufbom, troenbes jag
kunbe så wctt läsa, som betze.

§. 9. Iblonb be wetenstoper Lopporna i
dagetigit bruf hofwo mast nöbige, är jämwäl Ti'
beräkningen, ionseenbe tit beros nodstider,
Kyrkofärder, flyttningar och annat fåbont,bwar
wib be hofwo nödigt at weta wisso terminer
ock årstider. I fobono målhjetpo be sia fram
meb Runstofwor eller Rim, bern be brufa för
Almanack, som äro på bet sättet gjorbe, som be
uti wår Swensto lonbsbngb för betto öfwer att
brufelioe. De äro mast sturne på sju stycken tun-
na bräber eller Renshorn, bock so, at bet sjun-
de ar Klenast på ena siba påssrifwit: och emeban
på hwar fiba af br.äberna äro mast fyra weckor,som de kolla en månab, få blir efter beras tåt*
ma 13 månober i året. Fä hor jag febt ut'
ffurne på käppar.

§. i c?. På månoberna hafwa be sinaegna
namn, onbock be oro på beros Rinu sammolebes
märkte, som på wara stafwar, och komma jem-
wäl mctst at potzo sig efter wåra Almanochor.
T» . den förste eller januarii månob källo be
ödde /e,«e, emeban be då fom wi beaynno et
nytt år. Februarii månat) kolla be x»«"<«»»4»»»,
bå winteren är fom storkos!, Martius heter
Jsijnktja, efter Swonorno pläga ben tiben wifa
sig. April kallas Wort\&s , emeban Kråkan be-
gynner bå synas, Majus heter i«ö»««, bå Tås»serna eller Grobor komma from, som förme-nas falla af himmelen. I somliga Lapmorfer

fäjes
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fcfjes denna månad fallos Gartfogneles. Midsom-
morsmånab nämna be Morbmcs, emeban deras
Wojor eller Kor då fotfwa. SomtiOädes
heter denna månad ock 5-/5»',. Julius heter vetje,
den tiden Fururna och trän löpa. Auguftus fallos
Sne/kjd , då Renarna blifwa snöde och håret sol»tit of dem. September falla be Porks, efterRenarnabå fått nyahår. Oötaber Käkat, ef-
ter Renarna bå stimma. November heter Gal-
te> c bå Renarna öfwergifwit stimma samt gåochwräfo. December Pasfåtis «,«»»«, eller helig
månob: kollas ock yuh^mmno, emeban Jul-helgen bå instunbor.

§. n. Sina Wefotol begynna be från
Nyårsbagen, fora be kolla Kautfad eller x<«K/«l
pthte (ottonbe bogen): och Trettonbebogs me*
konkolla beLopp*tie-\*ack\o. De följonbe weckor,som Nutti eller^»»t/lKpsc^o, Ueinrikjtoacko , PoW-
siacko, Kmeal-toacko , etc. äro til sina namn tagne
ur mara Calender , infil Starija eller sommar-
nätterna ifrån Tiburtii bog. Men eljest hafma
be namn på allo be ofrige weckor, unbontogan-
bes en efter Wolborraäst-weckon, som be ock
berföre falla nmmam-tvdeko eller namnlös wec-
kon. Derefter följa Mk*% Urbams , E/kil,Wtfammdr, och Pet*r-y»M\s. Men beros rätta
Mibjommors ( Kä/ka-ke* ) wecko är näst efterUarix Besöfetse tib i Julii månob, som befäl*
laKaffa Marie <wAck», do Gåsen blir tugg. Men
efter KaJkt-kes-HVAtk» komma Månget-Jacob-Wallis-
Lmr<tsi9acks t Sedan Qrjek-yidfko , emedan be-

t 5 tas
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ras niariaa Kalfwar begynna fallas årt\, Wec-
kon derefter fallo benohme/t (humla), do töfwenbegynna mö.glos och blekas. Så Perti-Marje-pä-
harts sh. fors.) Mattus-tXXidel och pirgit w«-
fa (d.7. Oélob ) Derefter DaWja eller min*
ternätterno. Så Meitva-Simun-Helgo Martus-Paffa-tus-Kadai-Anteras-Anna-Lufji-Thomo - och I<l«/o-Wacko.

Då be fått sig Söndagsbofsiofwen bekant,
hofwo de ingen fworighet at weta hwod dog i
weckon alla andre Helgedogor året öfwer inne-
falla, tagandes äfwen beomstänbigheteriokt,fom
böra märkas wib Skottår, >dem be fallo 5<A-<i-iake. Men namnen på bagarna i weckon, hof-wa de äfwen länt of o§, nämligen: Uamdaga,
Tisdaga ,Kafkatoncko (mibweckan), Tovas dag,Pir-
jedag, Lavordag, Sotm-peiftt.

§. 12.Uti Allronomien äro be mät ej storthemma, men funno bock mast märfo när något
mera owonliqit titbroger sig på himmelen. Co
meterns, fom 1742 och 1744 synts, hofwo be
tämligen tibigt blifwit worse, follobe bern
»a/e, bet är swontsstiernor. Så hofwo be ock
namn på en hop fir-sljernor, som Korlewognen/
ben be fallo Juokfa, (båge) och Orion, som bos
dem heter Arona jobbe (Arons stof). 7)<e)så he«
ter et bjerto på boskapen) falla de Sjustjernor-
na. Caffiopsea , af hwilfen de mycket pläga fin*
ta hwob natten liber, falla be sarva, 0. f.w.

Aflrologien, fosom til beros wibffepelser
mera tjenlig, ar ej eller albeles obefant hos dem.
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As stjernornos ställning omkring månan,underdet
bemärka sina hustrur gå meb barn, pläga be ej
allenast kunna sluta, om bet stal blifwa goste el-
ler flickebarn, utan ock om barnet stot föbos u-
tan lyte, längelefwa, wäl trifwas, o. s. wibare.
Hworom äfwen för Scheffero blifwit berett-
(abt (o).

§. i?. At ock en bet utaf bern haft någon
stäng of Qsonberpraäikan, hor jag förnummit
af beros Prophetier, dels om årswaxten, bets
om tilkommonbe wäberlef. Hwob bet förra an-
går , hor iog hört bern säja, or om trän rinna
Pirgit-wacko, så stal bet blifwa gobt år. £lf*
wenwäl när trän wintertiben äro fulla af snö, så
at be bogna, o. s. w. Om bet sebnore hor jag
bort bern föregifwo, at bå bet Mothes mästo ochWårfrubogen blåser sunnon,stol bet blifwa »armsommar, men blåser bet norbon, falt. Som-
moren wänto be få famnta grad of wärmo, fora
winteren hollit foto. Ar bet storf kölb jultiden,so förmoba be flått wärmo Mibfommorstiben.
Som wäbertefen ställer sig på ny-och fullmåaad
i bönan of året, bolla be före allo ny - och full-
månober skolo til årets slut sticka sig. Då nå-
got moln kommit op på himmelen, som bögbt sig
til frof, bolla be före, at fåbant waber stol fom-
ma , som blåser in uti målnets frof.

§. 14. Uti Staterne sträcker sig beros funb-
siop ej särbeles långt, wetonbes en bet näpligen■ be

(0) Se Lappon, pllz, 29<.
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de Soknors och församlingar namn , ("om
gränsa nast intit bem. I beros Björnwiso hof-
wo de likwäl inryft båbe Swerige, Engelond
Hollonb och Fronbßike. Af Tystland bar en
del något at fäja. Men Rytzlond t**r/«J/-«W
är bern mycket befont, få mät fora Norrige,
på bwitfet be hofwo åtstillige namn, fom^Vg*,
»"<>»<,, Mara, o.s.w.

Hwob be ofrige Wetenstoper angår, är
ci särbeles at påminna, emedon man lätteli-
gen kon föreställa sig Lappens insikt i Philofo-
pmen, bå man betraktar honom såbon, som
mer lägger sig på bet som fatt hetta honom til
nytta , än curiofité : hworof sser, at ändock
han i somliga mål och ibe ting, meb hwitfohon
bor at spilla, kon fynas förwärfwot sig någon
funbssop, få stober sig bock ben fomma merpå
månan och förforenbeten, än några rebigo be-
grep om sakernas natur och sammanhang.

Ellofte Kapitlet.
Om

Lapparnas Afguderi/ Trulldom ochWidskepelser.
§. I.

Huru nu mera alla '©wenffa
fet bekänna sig til det Chrisieliga mm-

n«t,
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M, och aro /ämwäl til en flor bet uti beros Cbri-
stenbom emot mångas förmodan rotade och
grundade, som man framdeles på sit ställe fåromröra; så måste matt bock på många orter i
bese Länber ännu finna så mycket mörfer och
wilforelfe, at mon föga <£hrtstligt fan märka
hos ber n, bå man tager unbon at be oro dop-
te och at be meb munnen bekänna sig för Chri-
stne. Härof stetr, ot på be stallen, hwarest et
minbre antal of nitälstonbe Prestmän worit,
eller ber man för orternas ostägfenhet hworken
haft tilfälle at något oftare få bern til Guds
hus, eller sietfwe hunnit med at få ofta, femkunnat behöfwos, besöka bern, finner man mån-
ga hedniska oflefwor och widstepelfer, jo ock up-
penborligit ofguderi och belätens tilbebjonbe, fomlärer (kon jas ofbet, fom jag i betto kapitel be-,
stulit at forteligen omtala.

Såbono bebnisto feber och opfsronbe wil,
jo be få mycket fwårare låta förmå sig at ofiäg-
go,fom benno Nationen är benägen at hysa gan-
ska stor wördnod och höga tonfor för sina .gam-
lo Förfader, bollande gemenligen alt hwob be
gjort och brukat för gobt och lofiigit. Och ,
fom be gemenligen bolla be äldre tider, förr än
Christenbomen blef bos bern /onptontob, för
bättre och lyckligare, än be narworonbe, forntberos Förfäber för rikare och mera walmå-
ende, än be fjelfwe nu; så wet jag mig hof*wo träffat dem, som beklagat at deras konster
och »vidskepelser nu förfallit, emedan de hade

frukten
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frukten beraf, nämligen fattigdom och en tilstun-
bonde allmän olycfo, för ögonen: föga onnorle-
bes, än judafolketbemötte leremiom 'p). I
hwilfet mål jog beflogor mig måste beratta om
detta folfet hwob som fordom sades om be So-
moritoner, nämligen ot de fruktade 4,tkßran
ochtjente likwälafgudomen(q). De äro böp-
te och befänna sig til bet Cbristeligo namnet, men
brufa bock hemligen sina ofgubista konster ochhebnista åtbörber.

$. 2. Om bege saker, nämligen Loppornas
trutbom, wibffepelser och ofgubottienster, hor
jag mycket hört och febt båbe talas och strifwos.
At ock berättelserna om fodont äro undertiden
nog stiljoftige,har jag äfwen i oft tagit, fom kom»
mit antingen of osanna rykten, eller ock, fommycket troligit är, of federnos och manerens skil-
jaktigheti åtskilliga Lopmorker. För fomma or*
fof hor tog i by mål ej dristat anföra något lönt
antingen oj'Schcffcro eller ondro,som sådant be-
strifwit, utan blott hwob jag med egna ögon
sedt, eller of trowärbigt folk, besynnerligen telli-
bus oculatis hört berättas, om bet, som nyli-
gast stebt i bylika mål : och bet i Hairom For*
samling, såsom et folk, fom jag funnit meb all
rätt bära bet namn be fått, nämligen at mara
i Christenbomen minst för sig komne blonb aU
Församlingar i Lopmorfen. I hwilket offeenbe
minLäfore ej får unbra, om jag kommer Otto"

to
(P) CaP 44:17,18,
(y) H. 17: 2«.



Truldom och »vidskepelser. 175

la om fåbant, fom ontingen hos andra ej finnes
eller ifrån beros berättelser något afwiker.

§. 3. Hwob oltfå förnämligas! beros M
guberi beträffar, få bor jog marft ot be bärasig
mycket lift ot meb onbro Qebniffa Nationer ibet
målet, at ehuru be ärfänno en Ofwer-HErreoch Gud öfwer alt, fom de kolla jubmel (r), få
hafwa de jamwäl en hop andra naturer, dem de
byrfo och tilbebjo, en bet fåfom onbo, hwilka
funno tilfogo bern onbt; en bet som gobo, bwilka
funno göra bern gobt; finnonbe sig föronlåtne
ot meb lika fog byrko bern bägge, be förra at
blibko och förmå til at ej tilfogo bern bet onba '■
och hos be febnore at komma i en gob åtonko, på
bet de of deras wälgöronde ständigt mage mara
deloktige.

§. 4. Som hufwubet för beste gobo natu-
rer är Jubmel, som sagt ar, so hor jag ock blif»
wit worfe, at be werkeligen bolla Perkel för en
hufwubmon för be ondo. Ty, emedan detta
namnet Perkel ej är något nytt ord, utan fåbantsom de ctfwen brukat, innan någon of dem fått
swok of den Cbristno Läran, få hofwo ej eller alla
Loppar ännu fått deruppå sommo begrep. Desom ego någon kundssop om Chrtstendomen,
hafwo beröm fomma tankar, fom wi om ben
Ondo andan. Men be ofrige hofwo i sielfwa
werket haft deruppå et fådont begrep, fom de

gom-
O) HnMet ord , utom den bemärkelse de nu somChristne hafwa deruppä, ej sä eg«nteligen [tvärar e'

mot Dcus , som fast mer emot jupinr hos Satinerna.
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gomto Hebniste Nationer om sitonda principio,som be mente wara lika ewigt med Gud. Det-
ta sluter jag of de berättelser jogpå sit ställe til
en del nämt, nämligen Perkel wor i råb med
Gub eller Jubmel bo werlden skulle stöpas, och
at jemwäl hon wor orsaken at intet alt blef få
gobt, fom Jubmel wille hofwot. Och at hon
jemwäl tafiormedGub omAllmogten, hormon
af anbro beras berättelser förnummit. En
wist Lopp hor , utom annat, wetot tala om en
tib, bå Perkel gjorbe sig käbjor af järn, hwar-
meb bon banbt Jubmel, samt kostobe öfwer ho*
nom et stort berg, bå Jubmel låg unber berget,
utan at slippa berifrån. Sebon bonbt Jubmel
Perkel och kostobe et berg öfwer honom. Men
den Onboslet sig lös, få at stenar och bom föröhimmels högt, o. s. w. Om uti alt betto ofbit-
dos någon strid emellan beros förmenta (Stam*
fober )«"»i ellerJmo (s) och någon beros fienbs<
man, Birkal, etc. kunbe någon gisto; men ef
mebon ingen Christen fan hysa få nebriga tantat
om wår Alswolbige och bartige Gub, ej eller
få höga om ben orena Anbon , så stönjes nog-
fornt, at båbe Jubmel och Perkel hos be ford-
no Loppor och jemwäl ännu bos be klentrogne
funno räfnos för beros Asgubor. Det ston*
jes ock tillika, at be ej worit frie ifrån Antb.ro
pomorphismo. Och emebon be hofwo tiläg-
not den Onda jämte Gub en så stor mogt, så
unbror man ej, om be, som andre Hedningar,

sökt
(») Se SeheS, Lajppon, pag. 43.
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Mpå hwarjehanda fatt at biwia hmno Onda
«ttum,på bet hon ej måtte tilstyndo dem så myc-
ket ondt, som hon eljest wore i stånd at ttlfog»
hem. Det ar oltså nödigt för Lätttreno i Lop-
markett, bet bebeflitosig om atrebigtevolve-
»2 notiones Vei & Diaboli efter wår Christen
liga Religion, på bet bet arma folket under
deste namnen ej mage blifwa bedragne och forwil,
labe.

§. f. Jog har tilfsrene förmätt huruiebesLapparna på den ort jag wistots hollit före,ot Gud
pntedelborligen låter hora sig, bå aston bulror.
Men jag bar ock märkt ot en bet hollo ben, <oM
förrättar sielfwa Sclum, eller bulret för et lef-
Wande ting och en särskild natur. SchefferuS
fållar bet Thor eller 'liermeZi som Lappar-
no eljest falla Atjtkj (Aja, Atja), som bet ock
hos ost blifwitkollabt både Thor och Storfader.
Hos mina Loppor bor jag märkt , at be hölls
bet för et särssilbt wäsende ifrån Gud, och jem-
wäl sådant, som är både gobt och ondt, emedon
denna naturen, efter deras berättelse, blifwit ofPerkel stMonoes slopad i en stenklippo, Utan at
Jubmel stulle få weta derutaf; men sedan lub«
mel eller Gud fick det sommo weta, gick bon
bit, samt hämtade ut och föbde op honom. Och
emedon denna Tboroubbe är således den Ondos
bom, men Guds fosterson (efter deras eget or-
basätt), få är bon både god och ond; tväran-
des hons förnämsto och egenteligo göremål at
döda och förgöra allo Troll och spökenen, som ock

M de-
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beros &aktf hworom frombeles stol totos, ofta
af åstott blifwo rörbe; hwilket hon, efter beros
mening , gör meb sin boga, Regnbogen/ fom
de kolla Ajanjokf*, eller Vtorfodrens boga. Och
emedan hon dermeb gör människorna gobt, at
han utrotar besse Trollstaper, hwilket be finna
sig pliktige at erkänna, hälst han ock i annor
hänbelfe, befynnerligen bå honrörer beros hel-
gebomor, kon göra bern stöda, få bör hon jem-
wäl räknas ibtonb beros fordno Afgubor. Men
eliest hor jag åter of andra Loppor fått inhäm-
ta om fomma perfon följande händelfe; at då
en sticka hode i stogen fött sig wib et trä, kom
den Ondo och bob henne lägga torr Tjäruwed
i sin Mudb, ben hon hobe unber hufwubet: men
när hon denna weben itänbt och hon blef worfe
et benne habe horn, warbthon förstrakt och skul-
le fly, men slapp ej unban hans wåldfomhet,
hworof hon blef hofwonbe och födde en fon,som ouphörligen gret och miste sig orolig. Gud
tom och tog barnet med sig op i ston, samt frå-
gode hwilkom bet mille wara til hjelp, anten sinFor eller Mor ? Barnet fworobe sig wiljo bjel-
po Mobren och förfölja Fabren meb all sin slägt,
det hon ock nu gör , for i luften, ktyfwer berg
och slår eld i tron, då de gömo sig unber bern,
o. f. w.

§. 6. At Lopporna ock trobt på någon,som
de fallat Saraeka* hat den nitälstanbe Danska
Läroren Thomas von We/leu för betto berät-
tat, och jemwdl den samma bestrifwit. Det är

»ill/
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"frist,atman i somligaLopmorker brukatbet orbet
Saragads för et kornen Appellativum , i stället
for Creator. IKouom hor man anbra orb pa
skapare och stöpa, nämlipen «e«»e</ieoch seumdet:
menSorok är ej eller obekant, emedon det bändt,
at bå man frågat dem hwilken som skapat werl-
den, bar en detfwaratSarak. Jag hat om den-
no perfen of Loppornas mun ej kunnat så något
redigt begrep. Men ester berättelserna of onbra
hor jag funnit bern bolla honom näston som en
nmuccim naturantem» bock särstilb ifrån Gud,som werkor wib människors och onbro kreoturs
födelser, beros trefnob och bibehollelse, etc. och
lcrer oltså äfwen funno räknas ibland beros gam-
la Afgubor.

§. 7. Utom bege förenämbe Gubor, som
tog ej märkt bern bofwo under några bilder eller
belåten tilbedit, hor jag ock tid efter annan i oft
toait, ot de hafwa jemwäl en hop onbrogem'os,
holfgubor eller något dylikt: wetondes jagej hu-
ru stor ära de göra dem , eller under hwodroar-
be och dbZraNer de blifwaof dem botbne. Det
wet jag, at en bet föreställa sig sådana, som öro
regeronbe bclsi luften, bets på jorden, bets un-
ber jorden, dem de finna sig pliktige af på mist
sätt bedra och wördo. Ibland hwilfo jag ock
fan räkna ber n, som be mena ej allenast mara
regerande wid hwart och et siond och lefnabs-sätt, utan jemwat wib allo tider och monader
i året, o. s.w. En of detto sista slaget hor jag
märkt dem hafwa på Februarimånad, som de

M - fal-
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fallo Kwbw manno: äfwen för Julhögtiden , fom
be falla jakoherra ( Intherren). fornt Julas»
tonen, fom de fallo *j*otu clfcr /)m«t<- (Drott).
Hwod Jauloberra är för en person fan jag ej
wist fäja, få fromt be ej ölen Hednisk***•£****
berunder förslå wår frälsare. Men Kuott»
torde woro någon af beros eller wåra forbtta
Drottar, fom giort dem något gobt, eller ocksnarare onbt, emeban man af bet, som from-
deles skal berättas, nogsamt ser, at bon bos
dem blir dyrkad, som en annan averruncus.

5. 8. At be ock jämte detze bofwo werfeli-
Zen, som andra Hedningar, tilbedit Afgudobe-
täten, är beftogeligm rönt- Ti) at någon nation
skulle denna tiden tibebjo flockar och sienor.bor
jag näpligen welat tro, innan jag i denna Lute-
topmorf tid ester annan fått med egna ögon fe
sodono styggelser. I lockmocks Prestegård för-woros lrenne sodono belåten, tilhugne med yra
af rötter under liknelse of människor, hwilka om
år t738 blifwit tagne of en kattorn Lopp, fom
inför Häradsrätten febermero bekänbe, huru
bon meb bugonbe och titbebjonbe fallit bern til
foto. Den ena follobe hon storjunkjre och wor
den största. Om be anbra, som woro smärre,
reprZclenteraäe hans hustru, barn eller drängar,
år mig obefont- Jog har jemwälsedermera tid
efter annan flerestades under mina resor blifwitworse sodono belatetmvid beros csserlafwor, om
bwilfo framdeles stal talas , worandes ej annat,sn nötter merendels ofBjörk, dem be wändt oo

och
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cd) med pro tiltälgt fom et hufwud, utwifonbes
sielswo stommen eller stubben bet öfrigo of en
kropp med fötterna. Deste stå antingen ständigt
på sina tvista ställen, och blifwa dock årligen med
offer besökte, bå Loppen kommer ot tigga dem sånär, eller upsättos be hwort år höstetiben meren-
dels på be rum, ber be slakta sina Brim-Renon
eller äro be ock på stora berg och högder upreste,
der de of en större myckenhet Loppor blifwo be-
sökte och hedrade. Hworof ssönjes, otofbesie
Afgudor måste giftvas åtskilligt slag, blifwondes
en del ansedde för Lonbsgubor, dem wifio Lop-
por wid något tilfälle åt sigsjelfwo i synnerhet up-
rest: hofwondes jag ock förnummit, at be un-
dertiden göra wotdswerkon po hwars onbros
Helgedomar, hworof jogsåg profom wåren 1742,
då ett häftig fienbffop upfom emellan twänne Lop-
por , emedan den ena hade huggit sönder hornen
och benen, som den andra hade ät sina gudar på
en lofwa wid sit fojestalle uprest. Om allo fö-
renämbe trägudar heta Storjunfore, kon jag
ej försäkra; men at jag ofta under mina resor
febt bern på åtskilligt sätt gjorbe, fon jog ejnefa.
At ock Lopporna sjelfwo falla tern så wäl som si-
na(Stengudar undertiden ?4e (t) , har jag jem-

M 3 wäl
(t) Detta ordet Paffe, Bajfe eller Sife brukas nu

af Satarena i somliga Lapmarter i stallet fsr Sanßus.
Menisjelfwa wertet hafwa Lapparna förstät ber,
web sina Afgubista Helgcbomar. Om det är i nögon
fiagtstap meb be gamla Swenssars *«/?> b/>/e eller
taffe (Se Ku<U,. Atlant. rom. pag. 448), hwarmed de
förstät dm Onda sjetf, kvarn s tilandras «mdo«e.
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mottagit i oft. Det är ock märfeligit, at beTrägubor jag sebt, hofwo mast öfwer alt waritkorsode, somt med blod ofwerstrukne. °$ Ki-mi Lopmorf ochTrinnäs berättar mon,Lopporna
hofwo va Fjällen dyrkat en Afaubinno uti enTrästubbe eller eljest uti et Träbeläte, som be kol-
lat Wiros. 4 eka. Denna bofwo be likasom La-
tinerne Dianamholltt fk et Skogsrå, samt hen-ne offrat.

$. 9» På den orten i Lule-Lopm«rk, hwo-rest jag warit wistonbe, äro i synnerhet berosStengubor mycket gängse och ollmänne. Om
ock b?ge reprXlenterg ©tor juntoren eller någon
annan, or mig lemwal okunnigt. Men jaghor
et bort dem af Lopporna onnorlunbo fallos, änPa/Tc, nämligen sielfwa ställen; men Stenarnakolla be stin På bern hor jog just icke tagit ioft någon sorbeles ssopnob efter någon män-niska eller bjur; utan be hofwo wgrit sobono,som
naturen tyckes sielf hofwo gjort bern; men hafwabock merenbets en fätsynf stapnob, fom petrifi-
rater, krusiga och fnottrigo. En bel koppor o-
ro otbeles i ben tron, at beffe stenar bofwo lifpch kunna ga: woronbes ock unberfiben fiere på
et ställe upreste. Gemenligen finnos be ligga widbergsanbor, wib übbor of Träsk, på Holmar,
wib Forstor, eller onbro helgobe orter: wnan-
des ingen,hwitken som lagt bit bern, eller när bekommit bit: utan man bor wetot inbilla mi<z,otbefje ställen blifwit bern inrymbe rebon i forslaSkapelsen < o. s. ,w. En stor myckenhet af så-

bana
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bona finnes i en belLoptnorker, änbock mon hor
swårt före at få fe bern, emebon ej gärna någon
Lapp åtager sig at följa någon dit, of fruktan
dem torde »vederforas något ondt.- fom be hafwa
at beropa sig på mångfaldiga exempel, huru ds
blifwit angripne til lif och helfo, fom bege stäl-
len welat ohelga eller fortfora, Jag wet ocken
wist Nybyggare, fom igenom bet hon Dristade
angripa ochförberfwo en hop fåbono stenor, be-
rättat sig mistat sin hetsa och krafter, et:*

§. to. Dcste ©tenors mogt plägar man
wärbera efter myckenheten och antalet of bern
fom byrfa bern och offra wib ber- öm fä hän?
ber of man öfwergifwer offra på bern, so mista
be ock sin mogt, funnonbe febon göra enom
hworfen gobt eller onbt. Och fobono mogttö»so samt of sig fomno gubor, hormon ej swårt
före at få fe, emeban ingen fruktar widare för
dem.

Hworuti beros magt egentetigen består,kon
jag ej fäja- Men at Lopporna förmobo sig bå-
de gobt och onbt utof bern, sluter jag åsbergs
berottelser beröm. En trowärbig Nybyggare ,som såg huru en mig Lopp offrade hufwubet, föt-
tren och wwgorno of en Tjäder på en befont
sten wid sagg4 gmi\* ej långt från Gelliwore,
frågade bonom, til hwob änba hon fåbant gjorbe?
dåLappen skal hofwo sworof, bet ssulle utaf alt
detta tvära anbra ock nya fogtor igen, bern hon
fiulle få skjuta, Och emebon be göra löften åt
dese stenar, bå Mingen folk eller kreatur fjufno,

.© 4 Nu-
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sluter jag at be tro bern om til ot hofwo belso
och siukbom, lif och bob i sit wolb. Men ot de
ock förmoda sig ondt utof dem, sluter jag of en
wist Löps egen berättelse, fom filstått, ot do hon
for några år febon fom oförworonbes wib sin
flytfnm" of gå för när infil en fåbon så'*
wib Kåppowoma (et Nybrgge til 3 mit norr
öm Oelliwore), och trädbe öfwer übben ber ste-
nen tåo, fa nära intil bonom, at hon fom på
sielfwa fjäten eller wägen, som stenen s K diis
plaeet) habe länost efter lonbet öfwer til en ud-
de midt emot, lofwode bon, wid bet bon blef så-
dant worse, offer of Or-Renor, Wajor, For,
getter , ett. Men kunde likwäl dermeb icke btib-
ko bonom, emebon Sargar fommo sommo natt
lbop meb honsRenar och gjorbe honom en ansen-
lig stab«t

§. ". Mid en Sten ej långt stber ifrån
Elelliwore, som för betto worit Neberby'sop-
pors stuiramsfaffe och olrostörsto helgebom, likossom stenen på Arm em woritKoifoms Loppors,
ligoer en stor s^ärnyro, som ingen rost stot kunna
bita uppö. ©amma yra bor på bet sättetfem*
mit bit, af bå en Lopp i ätbre fiber, wib namn
?atty.pocjnie, kommit af brobba ibop meb en
Stallo eller fatton (förmobeligenBergtroll), som
hon märkte hofwa tilholb meb sinDotters*);
»en funbe ej blifwa honom öfwermägfig, hor

hon
(*) Om bena tom han således unber wäbret/ at

Wcha» Loppen HM fin feja b"*<&> «?* «n M»ro , ty
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han anropat denna stenen om hjelp. Men eme-
dan Jämn gjorde detsamma, kunde ingendera
fä öfwerhanden; Tv, alt hwad Lappen lofwade
ut,atgifwa ät sin hjelpare, det lofwade ock Jät-
ten. omsider lofwade Lappen sig wilja gifwaat
Stenen den yxa som Jättenhade i sin hand, och i
det samma blef han honom öfwermägtig,säat
Jätten mäste sätta liftort til. Ifrån den tiden
har yxan bllfwit beständigt wid samma sten.Wid
offrandet brukar man den seden, at man hänger
henne pä öfwersta hornet, hwarmi denna Ste-nens Afgudatjenst är skiljaktig ifrån alla de an-
dras, som jag framdeles wil omtala. Denna,
yxa blef om hösten 1745 af en Kaitom-Lapp bort-
tagen, som stal hafwa lofwat i beg ställe lägga
dit bornen och benen af en Or-Ren, bet han ock
förmodeligen gjort.

§. il. Hwad en del, jemwali de bättreför
sig komne Församlingar, hafwa för tankar omen
hop Änglar / som pläga uppenbara sig för dem,
tort jag ej. Men at de hafwa mycket at tala om
sina Änglasyner, hwarigenom de förmena si'g wa-
ra bättre och heligare folk, än be Swenffe, som
ej se sådant, har mig af en wtf? Prestmanblifwit
berättade. Ihans Församling har en man sagt
om sig sjelf,.<at bon en gäng sedt.twänne Äng--
lar, som »jsié honom en wacker grön ang,samt'
toto ändan en ston byggning. Och när han af

M. s be§e
tt>ec hwilken hane? Dotter bags>Kg<n gick/ blef han war>
ft, at hennes fötter aldrig blefwo wåta, och förstodfilefeeé «t Stallo bar henne sfwer Myran.
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besie twå blef anmobab at följa bern bit, men af
en annan berifrån warnad, gåswo be honom
hwardera en kinbpust, st at halfwa bufwudetswulnade och han hade en tid deraf stor watt
Denna gångenkom, pä ben tro, at det måste
hafwa warit onba Änglar, i bet han utlät sig i
desie orb: Nu fan jag se, at be icke aro go-
de. Utan twifwel hade han ock tilförene sedt st-
bana; Men emeban de ej förr lärt honom kan-
na f»c c, fa trobbe han bet be woro goba och he-
lige Änglar. Flera dylika rykten och berättelser
hafwatid efter annan kommit för mig. Ock blif-
roa fäbana uppenbarelser af bern, som hafwa nå-
gon liten kundssap om Chrjstenbomen och Äng-
lamas natur, holbne för Ängla uppenbarelser;
men af be anbra, som näpligen hört talas om
Änglar, för Gudar antingen Storjunkare eller
andra, fom de mena undmiben uppenbara sia
för bem.

§. 13. Om några Lavpar bolla, estet Schcf-
feri berättelje(u), Solen i någon Gudomelig
wördning, bar tag wäl denna tiden ej kunnat
förmärka, dock har jag trissat Lappar, som be-
rättat såbant fordna tider hafwa warit bruket
git. Ej eller Hat jag funnit at. be, efter Dami-
ani 2 Goés berättelse (w), bolla elben för deras
@üb. At b'e ock, befynnerligen Hamtelanbs-
tappar, (Me byrkat någon under den bekanta

' • Her-
(u) tappon.pag. 9!?.
(wj De LappU fittt ö* tjut regfonis incalis , apiHt,

J. Boern. Hull»». de isojcibus Centiusi P.n, 489.
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Herculis namn (Herkel-gud), har jag tilförene
låtit mig inbilla: som jag jemwäl minnes mig
hafwa sedt et Aeademistt arbete de Herculeufcs
gifwit i Upfala i förra Seculo, broars /uåor
berättar sig hafwa hört af Lapparnas mun en
fufurmm ( så fattade man ben tiben bet Lapffa
språket) af något bylikt orb. Men bet torbe
kan ste wara kommit af något misihorande , at
då Lappen sagt terkel, kunde det uti dens öra,
somwarit.om språket okunnig, lätteligen blifwit
uer\el t Åtminstone wet man ej ide norra Löp*
marker, st mycket mig bekant är, af någon sä"
dan Gub. Om Perkel har jag tilförene något
utlåtit mig. Men om Lapparna hafwa fått bet-
ta orbet af be gamla Hednissa folksiag, som dyr-
kabe Herculem, och seban änbrat bet samma
uti Perkel , emedan sådana ombytelser aro just
ej hos dem owanlige, dertil dristar jag hwarken
neka eller jaka.

§. 14. Huru och pä hwad sätt hwar och en
isynnerhet afdesie främmanbe Gubar blifwahos
Lapparna tjente och byrkabe, kan jag ej til alla
betar säja. Man.lärer ock näpligen wara i stånd
«t utnämna några tunga reglor derwid, emeban
jagär af den tankan,at sjelfwa ordningen och sät-
tet at tjena dem läret ej hafwa bättre samman-
hang, än grunden, pä brottfen deras Gudars
wäsenbe och antal sig stöder. Icke bes minbre
»il jagblott upräkna be sätt och maner jag blif-wit warse , samt hwab östige ceremonier derwid
kunnat blifwa merbekante.

Hur»
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Huru be byrka be Gudar och Naturer,
til hwilka be ej hafwa några bilder, är mig okun-
nigt: undantagandes bwkd jag om ben fort
vmtslte ]KuonHS-mamqj famtjwfo-herra och Ruottt
kunnat fä höra "asLapparna sjellwa förtäljas.
Nämligen, bwad ben första angår, berättade
en gammalHustru, det hennesFöräldrar plägade
en witz tid i Febmaru månad binda hö och gräs,
fäbant fom de hafwa i sina stor och wantar, wid
hornen på deras Renar: dä man sedan med rin<
gar och annat fframmel, samt bultande päacki-
jorna, bad Kuowa-manno äta. Hwaraf til'
lika stönjes, at de höllo derna Naturen ej alle-
nast röt et lefwande kreatur, utan ock sådant,
fom kunbe lefwa af hö; samtbehöfbe genomal'
lchanda buller och gny päkMas, etc.

§. 15. At man åt ben sä fallabe Jul-Her-ren plägar offra småffep eller båtar, besynner"
ligen under något gjordt löfte, derpä har jagstdt
flera prof. Detze båtar om tre qwarters eller
högst en alns längd hafwa warit tilhuggne meb y-
ra af Furutrd meb master uti, samt har och ber
kortzabe och mebRenblob öfwerstrufne. Såba-
na båtar göra be gemenligen färbige til ben tiden
be ssakta sina offer-Renat til Jul, emedan de
(fota under ssaktandet med blod bestrykas. De
jag sedt hafwa warit högt upsatte uti stora Gra-
nat, bock ej hängande, utan liggande pänågra
af samma Granar ihopwekne qwistar, maran*
desäfwensjelfwaGranarne korkade bår och der,
lamt et godt (tycke op med blod öfwerstrukne.De|e
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S)ege båtar finner man ej annorstädes, än om-
kring be ställen, hwarest de Jultiden haft sina
koiot och.tilholb. Til hwilkens ära be omtalte
.offerMenar flak tas är owist: men at wib deras
Iulkojor( eller nu mera, et godt stycke derifrän),
altid finnes offerlafwar, sådana som jag fram-
deles wil omtala, har jagflera resor märkt: lig'
ganbe pä bemalte lafwar ej allenast hornen af be
staktabe Renarna, utan ock alla ben af bet fött,
som be då äta, och som ät af samma Renar
tagit.

§. 16. At R«ott4 plägade äfwen sammatid
hänga Näfwer<ryfwor eller små trattar af Näs-
wer gjorde, op i höga trän, hwilka trän äro
tnost på twänne kanter tälgde och kortzade. Uti
bcheryfwor lägga be et stycke af all ben mat,fom
de äta om Julafton och Julmorgon, bwilfet ej
ar Kött, utan gemenligen Ost och Mjölk, eller
ock Fist. Hafwa be Mjöl, få görabe en kaka om
en Rikebaters storlek, men en aod tum tjock,ben
be fylla meb litet Mjölk och öst, samt (leka på
globen. Samma kaka lägga de ut» en af be on*
talte karillen,i hwilkens brädd twenne tröspjel»
kar äro siukne om en hals alns längd, gjorbesom
spabor. Detta blir ophängbt brebowib kojan ,
hwarest bet ock warber sittandes; hwilfet tillika
Med de öfriga ryfwor, i hwilka deras öswerleft
lyor blifwa iorwarabe, äro deftinerade åt ben
förr omraleßuotta, på bet han, etter deras fö*
regifwande, ej ma staba deras qwinfolk på et
Wtst sätt (»e Vf»tsem HUrttm tertbret /e« /»e^ic,^,,);

set»ef-
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Schefferus talar om bege offer något annorlum
da, hwiUet man ock torde somligstädes bru-
kat. Men emedan en Lapp berättat mig
beröm, som i sin enfaldighei ej trodde at sådantskulle wara någon widstepelse, så har jag fölgt
hans tal, och lemnat andras berättelser å ftbo.

, §. 17- Deras offerlafwar,fom jag fleraresornämnt, göra bern ben tjensten som Altare, menöro gjorde af trä och sta pä 3 eller 4 stolpar, ifrån
2 til 4o atnar Högt ifrån jorden. Då de offra nå-
got pa bern, lägga be ofwan på och omkring
dem Gran>och Björkris, samt qwista trän ne-
dantil på alla sidor der omkring. DeKe bafnwdeantingen wid witza tilfallen bak för deras kojor:
eller äro de upbygdepä andra ställett, hwarest de
hafwa sinaTrägubar,bafwandes oprest Träguben
antingen ofwanuppä, eller, som allmännare dr,
bredo wid lafwen, likasom stödde han sig motbo-nom. Pä bege lägga de Renshorn eller det öf-riga som jag kommer at omtala. Men pä de
lafwar, som sta widStengudarna,hafwa demustbe offer, som wildiuren eljest kunde draga bort.

De förnämligaste offren, som de pä ellerbtedowid bege lafwar lägga och tilägna sina Gu<
dat,ato gemenligen hornen och benen af sina Re-nar, häl(t de Brun.Renar, som han HäftatMatKsmästotiden om hösten. De§e offra de bå-
be pä <stett-oc& Trägudar. Utan twifwel lära
de balwa någon witz stildnczd, då de ssola offra åtatssilliga Gudar, som mig ar obekant. Men lamycket jag kunnat inhämta, tjena. de sina Sten-

gudar,
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gudar, dä de äro dem fä nära: men eljest be af
trä, bern be antingen göra nya, eller ock besö-
ka be bern på be ställen hwarest be förrut op-
rest dem. De, som Trumma, fåias råd*
fråga sig meb henne wib mänga tilfallen bä be ,
samt hwad be pä åtskilliga Gudar stola offra,
o. s. w.

§. '8. Utom be offer, til hwilka Lappar-
na årligen finna sig förpliftabe, har jag funnit,
at be offer, som han gör för nöbs (full och un-
ber något löfte, falla honom unbertiden något
kostsammare. Tb, om folk eller deras kreatur
blifwa sjuke och wanttifwas, eller ock om eljest
något widrigt möter ber n, få göra be löfte åt en
tvitz Gub ( ben be antingen fjelfwa hafwa bästa
förtroende til , eller ben betas Trumma pekar
uppå), eller ockät flere tillika at offra det eller det,
om de tvinna fin onstan och undwsta det onda.
Det som de i ringare mal, til exempel om enRen
sjuknar eller wantrifwes, lofwa, plägar ej gerna
sträcka sig längre, ätt til horn och den afRenat.
Til exempel, nar en Nen siuknar, sä gör Lap,
pen löfte, at om ban kommer sig före igen och
lefwer, rott ban en witz tid slakta honom, samt
ej hugga sönder eller låta förkomma något ben,
utan altfammans förwara åt ben Guben, somhan gör lotte ät, och som han menar stal kunna
hjelpa sig, Hwab Lappen sålunda lofwar,boller
han troligen, och bä han fläktar en sådan Ren,
hugger ban icke et ben sönder,utan delar honom
leb ifrån led, samt förwarar benen. Om e»

hund
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hund rakar braga bort något beraf, fä måste han
fatta sit lif til, och man offrar et af hans ben i
stället. Man plägar ock unbertiben få mät wi>
bege fom anbra tilfällen smörja bege Gudar, bet»
de hafwa under några bilder opreste, meb blo-
det och fetman af ben Ren som fläktas, samt af-
wen, som ScherTems berättar, låta el stycke of
hjertat och lungan följa meb offren, bern be Hän*
ga i trän: tämwal binba hwita och röda etc. trå-
dar om hornen på denRen, somfläktas för et mär-
ke ät hwilken Gub han cbtir förärb. Men om
de, efter Schefferi berättelse, med en brott trä
betekna Solen, en röd Storjunkaren, e»
jwarc at be böba, kan wal wara sant, änbock
jagej wiff wet säja beröm.

§. i?. Men ar bet i något wigtigate aret?
be, som Lappen finner sig föranlåten at göralöft
te, fa kommer bet ock unbettiden an pä andra
kreatur, som Bockar, Getter, Far, samtKa-
ttor och Hönstuppar, bern han köper ock staffar
sig frän Lanbsbpgben, ehwab de må kosta, sebatl
han en gäng lofwat bem.

Hwad Stengubarna, eller be så kallabe
sätte i synnerhet wibkommer, så tyck be afLap<
partia blifwa holdne i långt större beliichet, än de
af trä. o Man plägar

comkring somliga stänga
Zärdesgårbar, ibland tämligen w>dt omkring.
Om någon ffiuter Ickormr, fogfor eller anbra
djur innom samma gårbar, bet är innom sie-'nens rå, ja måste han taga fötterna, Kufwuben
med wingarna och c">a pä stenen, men bet öp

riga
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riga beholler han sielf. Man brukar på somliaa
stallen broart är lyfta op stenarna och lägga friskt
Granris unber och omkring ber n, hwtlket Lap-
pen gör meb blottabt hutwub och krypanbe på
fyra fötter , afwen fom bå han eljest går at
»ffra: då han jämwäl af stenens tyngb eller lätt*
het kan fluta om han ät ogunstig ettet gunstig.

Utom Renshornen och annat offer, fom
omtalt är, hwaraf pä trånga ställen finnes en o*
trolig myckenhet, som Ättebackar samlabe, ses
ock unbertiden omkring sådana ställen en ansen-
lig hop Näfwer-ryfwor fulla meb matfakerochfmörning. Tt), likasom Fjäll-Lappar och be som
bafwa Renar offra gemenligen horn och ben, samt
öfwerstryka sina Gudar med Renblob, så bufwaock Fistare-Lappar sina beliga stenat, Råb och
wårbnaber wib sina sjöar, dem de katta saim ,
hwilka Gudar de, utom andra föraringar, som
oftast smörja med fistfiott: hwaraf, efter deras
tro, stal förorsakas, at uti bemälte sjöar meren-
dels är fetare fistflag, än uti andra. Ju tibi«
bigare be smörja sina stenar, ju mera och fetare
fist förmena be sig få. EhuruFistare-Lappar kun-
na således hafwa sina egna särffildta stenar ifrån
de andras, fä finner man dock sällan någon sten
eller Såite, som ej af bägge blir tjent, fa framtbe annars ligga fä til ar bägge nä bem. De
Lappar, som bafwaßenar och fijfa tillika, göra
ock bagge belar, nämligen offra horn och ben,
samt tillika smörja och rykta bem.

§. 22. Hwad angår de öfrige ceremo-
N uisr
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mer och maner förr, under 06) efter fjelfwaoft
randel, så är wäl sådant til en del skiljaktigt hos
Fjäll-och FistareLappar; men kommer bock me-
rendels på etut. Bägge gå be til och ifrån of-
randel icke genom den rätta kojedören, utan ge-
nom en helig dör, som är en liten öpning bak pä
kojan, genom hwilken ock Fjällappen bärmast
altid in sit kött, åtminstone af sina offer-Renar,
och Fistare-Lappen sin sist, besynnerlige» då han
filtar uti de helige sjöarna. Genom samma dör
får aldrig något qwinfolk gå, som ej eller öfwet
hane fjat, da han går at offra eller sista. %U
stare-Lappen får aldrig bafwa något qwinfolk
med sig tilHM, utan måste förse sig med folk an-
norstädes ifrån, då han wil draga not i samma
sjöar, om han ej har sjelf tilräckelig manshjelp:
som ock* aldrig något qwinfolk får på längtholl
komma intil de ställen, hwarest desie helgade
stenar äro upresie, ej eller fara omkring dem,sa at om de wid sm flyttning ifrånFjällen gåttpå
höger om dem, så måste be wid betas flyttning
tilbaka gå på samma sida, fast bet woro tio
mil til krok, emedan det eljest stal komma an
ej allenast på helsan utan ock lifwet. Såtil-
städja de e) etter en del anbra saker komma at
foras omfringielje orter: hwaraf jagar 173;
såg ogonstenligit prof, dä en wi§ Lapp wägra-
be mig en takhud til låns pä minpaWZe.ackia,
föregifwande at hon, efter ben kosa jag före-
satt mig, stulle komma at färbas omkring etxasse, hwaraf hast sig en stor olycka förmoda-

de.
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de. Labe ock til, at der hon warit ny, habe
bet ej haft stort på sig; men emeban han hen-
ne länge brukat, wore bet fara wib.

§. 21. Dä Fjäll-Lappen gar bortåt offra,
få måste hans hunbar sättas i banb. Slipper
någon bunb los och kommer at gä öswer bans
fjät/ få stola objuren strart komma ihop med
hans Renar; och om inga objur äro å färde ,
stola bans hundar i deras ställe bita, färga ochdöda boffapen. Fistare Lappen sätter ock sam-
maledes sina hundar i band, bä han går at
offra eller sista ide helgade sjöarna. Då detzedraga not t samma sjöar , få de aldrig nämna
GUD- Den fiff de få måste de antingen widsamma sio rensa och göra op, eller, om de ba-
ra honom hem oopgjord, lata honom komma
in genom bakdören- Benen gifwa be icke sina
hundar, innan de förrut lagt dem i kalt watn,
0. f. w.

§. 22. Det ömkeligaste ar at se då Lappen
(båbe Fjälboch Fistare-Lapp) går at offra. Tb,
bå ban kommer sånär, at ban ser rummet ,>
hwarest Guden bor, så tager han af sig mössan j
samt begynner buga och bocka sig, och bå han
kommer närmare intil, borjgr han krypa på fy-
ra fötter intil bes han kommer infil stenen, hwa-
rest ban lemnar sina offer. Om,ban brukar
berwib något tal etter andra compleinemer är
mig okunnigt.

Et besynnerligit offer är bet som Schef-
ferus namnet, och som jag äfwen tyckes haf-N * wa
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wa funnit några fpor til benna tiben, nämligen
at man undertiden gör Afgubabeläten, bern man
(tratt eter offranbet tillika meb offren gräfwet
ned i jorden(x). Jag har funnit allehanda be-
låten och bilder (afwen under liknelfe af Renar)
jämte åtstillig fiags offer i marken nedgräfdeoch
ofwerhölgde. Jag har ock sedt dem grafne blott
under snön, samt hölgde med trän och ris, for*
modeligen emedan de antingen för is eller sten
ej ssuppit ned meb bern i fjelfwa marken. Detsynes som stutte såbana offer wara dértinerade
åt dem, som clro rådande unber jorden, ti*
ka som be lägga på marken och hänga op i trän
ät bern som äro pä jorden och i luften regeran-
de.

En omständighet mins jag mig än hafwa
bort wid offrandet, nämligen atdå Lappen går
til och från offrandet, får han ej ens tala, da
någon kunde möta el!er eljest råka honom. Det-
ta har jag ej sjelf sedt, men holler det få myc-
ket troligare, fom jag märkt huru en del Fi-
stare-Lappor, under det de åro på sina Mfäw

gen,
(*) Hwar wibbock SchefFerus (p2z. IllNltet mifjta'

filt sig; ty unber bet han verceradeSpirri-Nilfes ord: den
ve sedan tillika mcv benen i jorden nederarafwa, uti
hwilka synes wara någon twctybighet, och owist,om
particulaöen stal swara emot Renen eller Afguben, har
Schefterus gifwit Latin bcrpä i pojiremo rangiftrum »n*
cxm offibus dtfodiunt in ttrra;ber lltwäl A udtorismening
tärer fsrmobeligen wara: venve, nämligen Afguben,sevan tillika medbenen etc; ätminstoue är bet nu obru>
fenan at Lappen offrar ät fina Gudar nägon hel Ren.
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gen, ej wilia tala; och om man kommer oför-
warandes på dem, fa fjp de, fom wildjur, un-
dan, at be må slippa uplåta munnen. (*)

N 3 §.23.

(*) Det berättas, at i Lule-Lapmark har förfär
sedan sig tildragit, at enär Pesten ibland Rendjurey
begynt gä i swang, hwarigenom en stor myckenhet
af dem bortdödt, hafwer en Lapman trägit och med all
uptänkeljg flit flera resor om dagen infunnit sig hos si»
och grannames Afgub, som de hade i skogen, i mening
at han skulle hjelpa honom. Men enär ingen bot der»s fölgdc, förelade denne Lapman sin Afgud en »i§ til»
med utlakande, at om han wtlle blifwa ärad och dyr-
kad för en Gud, sä (fullehan åtminstone innom samma
tid stilla sjukdomen Men i annor händelse blifwa för-
brand och atbcleé utrotad säsom en bedragare. Sen
förclagde tiden gick til ända, och Rendjursstörtningen
påstod lika fult. Lapmannen lät fördcnskul fit gjorde
slut gä i »verkställighet medelst en stor stockelds göran»
be »kring och ofwanpä Afguben, hwilken sä mycket förr
blef férbetfivab, fora hela Bylaget i mänga tider be»samma med ätstillige feta saker smort, och säledes hade
elben med honom en större kraft, an uti annor ofmord
sten.

Just dä detta psstob,blefkapmal»nens förfäran»
le hos Byamännen bekant, hivtlfa berföre mangrant
sig pä platsen tnstalte, och i fult upsät wille dräpa up-
hovmannen, samt honom, säsom försoning hos Gu-
darna , låta förbränna. Men han gaf beremot tilfän-
na, huru ofta och trägit, som han benne Guben pH
sina knän och meb bart hufwub troligen tilbebit och om
hjelp anmobat, samt änbteligen honom en witz bag få*
relagt, at stilla fänabs störtningen meb tilsäjelse och
hot, som förmält är. Och emedan han ingen hjelp ä<
siad komma kunnat, ty har han honom med allanrätt
säsom en bedragare förbrändt, jämte förmodan: at 01»
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§. 23. At Lapparna, utom deras 2ffgu*
deri, hafwa jamwäl namn före at wara star-
ke i hwarjehanda Truldoms konster, är en fak,som ar sä allmänt bekant, at nästan ingen, som
l)ört detta folket nämnas, ju hollit Lapp och Troll*
karl för Synonyma, eller et och famma ord.
At ju mycken widffepelse fins hos detta folket kan
jag ej neka ; men tror bock at ryktet gjort deras
konst til många delar större, an hon är. At all
widffepelse fordomdagskommit ifrån Norden,bar
warit en gammal sägn, hwilket Herodotusstal
hafwa giftnit de gamla Skribenter anledning at
tro, som sagt,at BcvtKerrm, från Hwilka en
Hop helgedomar sig utspriot kring hela werlden,
hafwa fatt de samma ifrånlivperbc>reißetc.(y).
Af förtiga hwad en del Utlänningar weta förtäl-
ja om ost i Swerige, fa är bet bekant, at fä af
den gemena hOpen i de södre Provincier äro,som ju tro, at man i Norrland är i alla Trul-
doms konster mycket öfwad. 3' deste länder, hwa-
rest sådana konster äro mindre bekante än nästanpä någon annan ort? barman samma tanka om
Lapparna. Dä jag kom til Ume-Lapmark hör-
des ej af sådant, ytan man Holt före, et man i
Lule-Lapmark sådant brukade. Deste ststo äter

fful-
han warit ben rätta Guden, som gjort himmel och jord
meb alt hwad dcruti finnes, sä hade han »väl kunnat
borttaga sjukdomen och altld friat sig för elds förtäring,
hwarmed the uti ondska församlade Sapmäit blefmo
stillade, samt lato sig atnöja med hwad som stedt tvär.

(x) Conk. Plin. »ill. Nat. L, IV.c. 12.
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stulden pä Finnarna, o. s. w. Dock Dwab jag
hos deste af något wärde i dy mål hört ochfun'nit, stal kort blifwa berättadt.

§. 24. Uti Gelliware Forsamling, hwa-rest man kan räkna af Lappar til hundrade mat-
lag, dem jag allesamman mal känner, har jag
ej öfwer par personer fatt namn uppä, som
blifwit holdne for jadana at de kunnat i detta
målet något göra. Jag talar ej om dem, fombrukat allehanda ffrock och widffepelser, eme-
dan sådant ffer snart allmänt, utan blott om
dem, som land Lapparna blifwit holdne förTrollkarlar, och fom kunnat genom Truldom
göra sin nästa något godt eller ondt. I hwad
mål de kunnat göra godt har jag förr tit en
del nämt, och bestar förnämligast deruti, at
be förmenas med någon läsning och andra me-
del kunna hjelpa någon til helfan. De blifwa
altfa af dem, som äro i nöd, besökte; hwilka til-
stå, at deras hjelpmedel ibland hulpit, och i-
bland ej. Afwen holla de det for en god Trul-dom, at de kunna göra igen hwad stulit är.
Men ibland de många stölder, som ffedt sedan
jagkommit dit, har jag ej ännu hört någon en-
da pä det sättet hafwa fatt igen sit, ej eller kan
någon påminna sig sådant hafwaffedt. Sä hafwa
de ock tvista läsningar emot Spökenen (<epPar*
hckus), hwilka dock jämwälbrukas af dem, fom
ej äro Trollkarlar; men detze måste de haf*
wa lärdt af fina grannar, emedan man uti få*dana låsningar undertiden fält hora klara Skrif-

N 4 tenes
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tenes spräf ur Davids Psalmer och andra böc-
ker.

§. 25. $wab ben Truldomen beträffar,
med hwilken man plägar filfoga någon ondt,som ar at sända stoft på honom och hans krea-
tur, med mera sådant, så har jag ej hört nå-
gon berättelse, som jagkan saia om sådant kun-
na aldeles öfwertyga mig. At be undertiden
hotas at göra hwarandra ondt, som dock ar
en tlssughet hos dem, deras fan man ingen
ting slma, få länge man ej rönt af deras hot
haft någon werfan. At man undertiden hört
dem toicfa och sjunga några onda önffningar,som
jag märft ej »vara olika Bufra önskningar i
Herröds och Bofae Saga. Det kan ej eller gö-
ra något til saken; emedan man bar exempel pä
dem, fom hotat förtrolla den andra, ock järn-
wal med de wanliga Truldoms Formulairen
önffat ondt ofwer honom, hans hus och egen-
dom ; bock dermed ej det ringaste uträttat. Den
enda berclttelfe, som warit uti forenamde För-
samling af någon trowardighet, stal hafwa til-
dragit sig »74, om hösten, at dä en mist Lapp-
hustru, som begärat af best Far sin aftedne Mo-
ders fläder, men fick icke, hotades göra ho*
nom städa, blefwo dagen berpä några och 3°
Renar för honom förskingrade. Detta är alt
hwad jag hört i bylika mål iblanb bet folk, som
hafwa namnföre at wara be alrawilbaste. Sä-
dana Trollpackor förmenas hos Lapparna hafwa
larbt konsten af de Swenfke, emedan be til en

bet
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del mast warit någon tid wistanbes nidpä landet.
Warandes beflogeligit, at man wet Nybyg-
gare, fom blifwit hitsande ifrån Wermeland
och andra födre orter, bafwa g!orf sådanakon-
ster, som satt alla Lapmarkenslnbyggare i for-
undran.

§. 26. Jag nekar ej, af Truldom kan
brukas ja wal ibland Lapparna som cndra folf,
siag, och mäfl hos dem, som minst weta; e-
medan jag wal wet hwad den onda Anden uti
och genom otrones barn kan uträtta, och dri-
står för ingen del at draga be exempel och be»
rätfelser i twifwelsmål, som af få (arbe , för-
nuftiae och hederlige Män blifwit rönte (2), fom
bos Scheflferum och andra berattes. Men jag
har den tron, at den Högste ej någonsin tilstadt
eller tilstader,at deste konster blifwa fa allmänt
brukade, fom man foregimnf. Ty, bet är för
mig obegnpeligit, Huru någon nation kunde bllft
wa beständandes, Hos hwilken et sä grufweli*
git Trolleri förofwes, som man for detta be*
rättat om Lapparna. Hos deste har jag mot

N s mmft

t» Hwariblanb jag ock kan räkna hwab en witz
Presiman ien annan Lapmark för mig berattat, om
hwilkens trowärbighet jag ej må tt»ifl« , nämligen at
de genom Truldom pläga städa och d6da hivats an«
dras Renar, samt at de undertiden upmana hwaraw
dra dertil, dä den, som är swagare i konsten, ej fät
taga fädant illa op, om han blir rommen , utan pla»
garhalre utlåta sig i bylita orb: Nu minBror, aloiig
tänkte jag v» haöe wawt ss stark i konsten, etc.



Cap. 11. Om kappamas Afguberi,202

märkt sä mänga träforoch twistigheter, som hos
annat solf. Med Truldom höres ganffa fällan
at de städa hwarandra, men wäl antingen me-
delst lag och ratt, eller hugg och slag. Omsamma konster blifwit nu ide fläsie Lapmarker
mindre öfwade än förr, sedanman märkt,af de
Mrsta Trolkarlar warit gemenligen de störstastackare, är mycket troligit. Men det är tvist,
at de aro ganffa fä, som lägga sig :deruppa:och
bä de samme något besynnerliga uträtta, sä ar
bet ibland bern sä sälsamt och underligit, sombos ost. Och emedan jag således har orsak at
tro, bet en stor bet, som blifwit falt om Lappar-
nas Trutbom, warit blott grundadt på gemene
mans lösa rykten och berättelser, fq holler jag
bet for injurieuft emot sjelfwa nationen af til-
lvita bern en sådan last, för hwilken en ochan-
nan ibland dem kan wara.häftad, och til hwil-
ken de gemenfamt braga en sädan leba, som
någon af ost.

§. 27. Hwad alfsä SckefFerus strifwer (a)
om Trollknutarna, genom hwilfasoplosandede
sjöfarande funna fä sä starkt wäder och wind de
wilja:

HippotaJes, guidatpro »mne/epen/05,
Curvet ut impulfos «ti/il aura /?»«5. Ovid.

eller om et slags djeflar, som Lappen forma-
rar ten pung, ur hwilken han bageligen utsiäp-
per en, och faUaöG4»,hn>j{feit ffadarfolf och bo-
ssap samt sönderbräfar hattar; eller om tyre; el-

ler
(3) Lappon, pag. 144. se^.
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ler at de med sin Truldom kunna komma skeppen
på hafwet i deras häftigaste lopp at twar stadna
och blifwa för alt wäder orörlige, famf mycket
annat, som af gemene man kringföres; fådanfar
denna tiden ohordt pä de orter jag waritiLap-
marken wistande. Schefferus, som om alla deste
saker ej sant något Hcohodiernos Scriptores,af
hwilkas Skrifter och beräftelfer Han sig eljest de-
tjente,menfe sådant bärröra deras, af desie ej
warit wid fjösidan tvistande, utan woro bom.
«ti mediterranei. Men om fäderna faker blifwit
den tiden bedrefne af Lapparna i Norrige och
Wästerfjön, emedan Norrjfe Skribenter i syn-
nerhet citeras, sä hade det i Pite-och Torne-
Lapmarker ej kunnat mara obekant.

§. 28. En annan saf ar det med detta fol-kets nästan kring hela werlden befanta Spåtrum«
mor (6ob</<5), dem jag wål ci ännu fått seiLap-
marfen, men mäste dock tilstä, at de på fomli-
ge orter torde ej ännu aldeles wara fomneur
bruk, eller förglömde, ändock man for de skar-
pa inquifitioncr, som berwid blinvit gjorbe, ej
widare, än i löndom dermed omgar. De fomsådant bruka, göra det i sådan tysthet, atnäp-
ligen deras eget folk fä wefa berutaf, emeban
be meta det kommer på lifwet an, och at de afandra, fom fäbcma ej bruka, läfteligen kunde
blifwa angifne. Och detta ar orsaken, lpvar-
före ej eller någon dristar sig at dem och de ce-
moni«:r,man berwid brukat, redigt beffrifwa.Jag fan således ej meb någon trygghet härom

yt-
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yttra mig widare, an hwad jag afallmännaryk-
ten fått förnimma; nämligen, af de bruka dem
för orakel, i bet be, i anseende til de figurer
deruppä äro målade, förmena sig kunna fä we-
ta hwad som tildrager sig pä fjärran orter,om
derasBiörn-och djur jagter stola mat lyckas,hwar-
af wiste sjukdomar äro tnnade, och buru dekun-
na botas (b): på hwad satt och med hwilka of-fer be tvista tider tunna bäst bebaga sina afgudar
o. s. w. Tv emedan de hafwa i > 'da seidana han-
delser witza och färffilbta märken målade pil
Trumman, inbilla de sig få saker och tilförlitt-
lig fundffap om alt, fedan deras rincstnippaum
der mista sånger och ssag pä Trumman medelst
en hammare, som ar gjorb af Renshorn, pä ef
»ist märke eller figur stabnat. Detta ssulle jaganse för et gyckelspel eller en blott widffepelse u-
tan effecl: och wcrfan, om icke Lappens beswi-
mande, fom meb sä många säkra och ofelbara
mimens besannande blifwit rönt, ryktes hafwa
något besynnerligit med sig, efter man säger at
han under sit flående och sjungande faller nedsom wore han bod pä jorden, och wid upwak-

nan-

(b) I betta makt wet jag exempel pä en wi§
lapp i Neberbon, som fastnabe för en (ib tilbata i
ett swär sjukdom, och rädfrägade sig fsrdenstul meb
sin Trumma. Och emedan under operationen lotten
föll på en af hans häfta Renar, lat han siraxt slagt»
honom, t mening och hopp at fä ps bet sättet fjelf
t»a. Men det lisie ej, emedan han måste straxt den
pä i egen person stelf dö.
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nandet wet berätta hwad pä fjärran orter ffedt
och annat, som ban begärt fä wefa. Men bet,
ta händer ej androm, än dem, som hafwa namn
före af wara Trollkarlar ock äro således meb ben
Onda Andan i en närmare bekantskap och förbin,
delse. Ty, de andre, som bruka deste inftru-
monter, bafwa dem blott fem medel at få wefa
något hemligit(^) : hwilket lörekommer mig sommå,

(*) Det säjes at för 40 är sedan , stal bet tilbra»
,it sig i Lule-Lapmark / unber pästäenbe upbörbs stam-
ning , at en Lapman om en aftonstund kommit til Lap«
fogden, och sig beklagat, huruledes en af des grannar,som han ock namngiftvit, för honom bortstulit nägot
6ilfwec; men hade dock dcrtil intet laga betets. Fog»
den lät fördenstul följande dagen sammankalla de Lap»
män af bylaget som »vore »id marknadsplatsen, och be«
stodo af 10 eller 12,samt anstälte ransalningpå följan-
sande sätt:

Fogden lat ställa et bord ut pä marken, och ?«p<
mannen rundt bersmkring: förkunnande derpä , at ba»
era den angifne stölden ranfaka skulle, och satte Com-
paffen mtbt pä bordet, hwilken han kallade sin Spä»
trumma, och gaf de narwarande tilkanna at sedan ha»
trillat Conipa(Tstjstx>citi tkring/ ftulle det derpä utsatte
tctnet, som bestod af en fogclfsader, stabna gent emot
T»ufwett. €å snart stiswan stannade, och teknet wiste,
efter Fogdens? förut gjorde tilstallning, midt pa den
angifne Lappen, bcgjarte han fä fjelf a nyo trilla om
stifwan, bäde andra och zdie gängen;men bagge gäw
garne hade teknet ock en lika utwiSning, hwilket icke
allenast uträttade fä mycket, at Tjufwen filstob sin ut<
öfwabe stölb , utan ert infant sig natten berpä hosfogden med begära»/ at fä köpa des Trumma, som
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wåraKast-böcker ellerLyckohjul, som wäl äro afförståndigt folk för ro ffull gjorde, men ofta afbe enfaldige til widffepelse brukas. Den som å-
stundar utförligare sammanhang häruppå,fin<
ner sådant bos Schefferum (c), emedan jag,som ej ens fått se dem, dristar et eller mibarebc
ssrifwa dem.

§. 29. I somlige Lapmarker har man
metat berätta om den konsten af göra det den
andra måste löpa Warg, ändock sådant på de
andra och matte stallen ar obördt. För några
ar tilbaka berättade en Lapp uti en mist Försam-
ling för sin Själesoijare, at då Han ffulle taga
ssinnef af en Warg, fann Han under buben et
Tenbälte sgmt pung och knifsiibor. En annan
berättabe for många ar, äfwen för Harabshöft
dingen i orten, at en tvist man kommit och bebt
bottom om förlåtelfe, at han året tilförene, så-
somWarg, bräpfe tre Renar för honom, bet
ock benne sig påminte. Jag wet , at en sådansak bolles iblanb be lärbe inter paradoxa vul-
garia. Jag bar sabant ej sedt. Men är bet
sant, få lärer bet wara ben Onbas gäckeri,
hwarmeb han binder til at apa efter Skaparens
unberwerk på Ncbucadnezar,

§. 3°. Af gammalt hafwa Lapparna bru-
kat åfffillige widffepelfer med fina döda. At de

un-
dan förmarkt wara långt starkare än hatts. För
C&mpaflen bob han ort ansenlig betaltung.

(c) I.appnn. Caj>. IX,
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undertiden offrat några ar Renar til deras å-
minnelse, blir eifwen af BcKeffero(d) förmalt,som berättar (e) dembolla sina döde såsomOeos
minores gentium, och således offra destema-
nibus såsom sina anbra Gudar. De böba,eller
deras månes, berättar han kallas hos Lapparna
sitte(f). Jagbar ej annat orb hört uppå be döda,
fa >/>>«;£eller <*/>/>*>•(g), (få falla de barnen, som
dödt utan bov-elfe), och Lapparna haftva jemwäl
lilståt- det man undertiden en lång tid brukat
offra åt dem. At de eljest haft fälfamma tankar
om dem, har jag märkt dels derufaf, at närde
fwepf dem, hafmabe sedt noga efter om swep-
ningen wälbetäkt hela kroppen, föregifwande at
själen, om kroppen ej wore wäl omswept, ffulle
slippa bort, dels emedan de på fomliga ställen
brukat lägga tobak, yxa, några tl"ra stickor
samt eldsaker, etc. uti Likkistan. I Asele Lap-

mark
(d) Pap. 17.
(e) Tag. 117.
(k) Hwilket larer komma af en oratt verfion af

de orden matte -verro jabmikc /l»e. Ty bä MÖN gttwtt
deruppä et sådant Latin, quodnam facrificium pofciUs
mar.es? sä lunbe bet synas som woro /"c och månes

swarande emot hwarandra. Hade Anonymus ssrifwit:
Quodnam faentcium, månes, poicitis? sä habe Sctiefte-
»u« furmobellgen ej ntitztagit sig, ehuru bet bort eljest
synes antingen »vara mindre accuiar venciaäe, eller
de Lapsle orden orätt utförde.

O) Undantagande ranke, det de bruka likasom wi
det ordet salig ont de döda. Til exempel <,»/«»»mkt,
»lin stilige faw.
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mark blef; man for en tid sedan warfe sådana w
ter, då man wib Kyrkan af en händelse komat
byta om Likkista. IKaifom har det waritbru«
keligif, at när den dödas flägtingar eller goda
wänner farit förbi de ställen, på bwilka dehaft
sina Sik obegrafna, hafwa de kastat åt dem et
stycke tobak. For en gammal widffepelse kan det
ock räknas, at de somligstädes pläga nedergraf-
ma med Liket de kläder, i hwilka någon blifwit
bod,samt merendels förfara denRettenwidgraf-
ölet, med bwilken dendödeblifwit förd til grafwen,
som ock sedermera des ben i jorden begrafwa.

Hurudan tanka de eljest baft om fina döda
bar jag kunnat sluta af en tvist Lavs utlåfelst
ofwer en man som dodde i stn bästa ålder. Gud
hade ej, sade han, få fnavt tagit en sädan
man til sig, om bart bottom ej behöft och
hafc arbete, at särra honotn göra. Det ar
ock mist*, at aldrig sattes denRenför oket mera,som dragit en död til grafwa.

§. 31. At de jemwäl på många stallenbru<
ka allebanda ffrock med djur-occhfiffefängen,utom
de Afgudiffe konster jag tilförene nämnt, bar
man tid efter annan forsport. En trowärdig
Bonde på Landsbygden berättade, at då han
för en tid tilbaka både en Lapp i sallffap bit
ban wiHe stjuta en Biörn, blef han, sedan de
fått djuret, fillika med de andre följeslagare afsamma Lapp »varnad at ef smörja stna ffor med
denna Björnens ister, med föregifwande, at der
hatt det gjorde, fkulle en Biörn taga lifwet afbo-

nom.
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nom. De§e, fom ej wille tro Lappen, gjorbe
twärt emot bans förmaning. Hmarpå hänbe,
af fammu Lapp året berefter, under bet han gick
wall, måste ej allenast för en Björn sätta liswet
til, utan ock blifwa af honom i grunb opäten.
Om betta ar sant, bwilket bock samma Vonbe
betygabe, måste bet utan twifwel bafwa härkom-
mit af någon bjefmulff förpliktelse, ben han sig
tilförene unberkastat. Eljest kan jag ej bertilgift
»o (fal.

§. 32. Iofrigit ar det mist, at bettafol-
ket, hälstwib Bjornjagter, bruka många Ce-
remonier, om hwilka hwarest be tagit bern, an*
tingen af sina grannar, eller sjelfwa upbiktatbern,
ar omist. Man wil ej nämna om Spåtrum-
man, af hwilken be betjent siZ at få wefa om
deras jagt skulle lyckas eller et, emeban beröm
något orene är nämnt; utan be hafwa benvit»
witza joikningar och sånger, bern be bruka bel*
då.be bräpit Björnen och unber bet be föra ho-
nom hem, bete bå be komma fram, samt äta oj»
honom, etc. hwilka wisor aro af Scheffero* til
enbelbeffrefna(K), änbock man tror, at bege
wisor aro i Lapmarkerne något variable. ©«
de braga honom utur sit bo eller bibe , pläga be
piffa honom med ris, och ben som ar baneman
slår gemenligen en Mastings nagla uti sin bysta,
eller hänger han något såbant märke på sin bals,
det han bar en lång tib antingen som et hebers

O tetn
(b) fcappoo. k's' 233» &<&•
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tekn at han giort en så beromlig gerning, eller
af någon wibstepelfe, kan jag ej tvist sdja. Be-
synnerligit ar bet, at be uti sina wifor iblanb an-
nat afiägga sin tacksäjelse hos honom, at han lå-
tit bern dräpa sig och ej gjort bern ssaba: samt
af deras hustrur måste wib hemkomsten tugga 211*
bark och spotta bern i ansigtet, sjunga segersån-
ger, samt stynba sig ut genom ben ratta boren,
under bet be komma sjelfwe in genom bettsboren.Björnen koka de på somliga stallen op merendels
på en gång, och byta sedan köttet; men hufwu-detkoka de helt och hollet, samt förwara wål huf<
wudffålen och benen, som ffola begrafwas, och
om en hund brager bort något ben, få måste
han sätta sit ben i stället, lika som förr ar tält
om offren. En del tilstädja ej sina hustrur och
barn äta afköttet. Somlige tillåta sina hustrur at
äta beraf, åtminstone witza delar,men bet ffal {fe
genom en Mustingsring, den de satta för mun-
nen. Somligstädes plägar man gräfwa ned ej
allenast, som förr maldt är, hufwudffålen och be-
nen, utan iemwdl et par ssidor, hyfwel, knif,
et stycke Masting, etc. hwarmed han utan fwift
ivel ffal hjelpa sig fram i den andra werlden. öm»
keligit, af bege manniffor wilja änleligentro det
Björnen stal upsta och lefwa efter döden, när
de likwäl äro sjelfwe nog twifwelakfige om deras
egen upståndelfe, ändock de undertiden säja sig
tro, at be efter döden ffola (efroa, eller, efter de-ras ordasätt,wandra i den andra werlben.Hwad
ösrigk b,4'wibn»oce at berätta, och somaf^cbiel-ter»
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jeropå anförde ställe blifwit widlyftigare omtalt,
går jag för kortheten stitl förbi.

§. 33. Så har det ej eller hos Lapparna
warit obrukeligit at lämpa både Guds byrå ord
och jemwälwåra Christeliga helgedomar til fina
widffepelfer. Jag har tilförene något nämnt om
deras läsningar, somfil en stor del befinnas ma*
tatagne urGuds heligaOrb, men genombestas
widffepliga bruk ständeligen missbrukade. Jag
wille tro, at be tagit be maneren til at första si-na Mudabeläfen, etc. af bilderna, som be sedt
uti wåra SwenffaKyrkor, som jag ock har hoU
lit före, at boFartyg.de pläga bdnga op i trän,
äro efterdomen af de Skepp, som man plågat:
hänga op i somliga Kyrkor på landsbygden och
jemwäl iLapmarfen, ändock jag finner SchefTe-

rus hafwa anbra tankar beröm (i). I Jock-
mocks Kyrka war för en tib mycket bruk, at
Van hemligen bar in en Hop byltor och ssarf-wor af allehanba ssag, bern be stoppat unberwaggarna och i holen wib Kvrfogolfwet. Men
seban bergs Capellan lät föka op alla bestegom«
stor och för beras ögon offenfeligen bränna op
dem, har man ej hört wibare beraf.

§. 34. Utom bilfils omtalte Lapparnas 2lf*
gudar och widffepelser, kunde man dnnu uprdf-
ra en hop af mindre märke, der ej detta gjor-
de tilfyllest at wisa, bet tilstanbet i somliga Lap-
»arten är ännu nog beklageligit. Man kan

O * ej

(i) l.2ppon. k'B' llg.
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ej eller neka, at de ju uti alt detta aro, som i
tungomål, seder och opföranbe, sins emellan o-
lika och stiljaktige: och jag har märkt at be nu
mera» sedan Guds hel.Ord begynt wisa sin »ver-
kan ibland dem, mycket kommit t oordning med
sina konster, hwaraf år ffedt, at man nu har
swårare före af komma under måbref meb sjch
wa sammanhanget af deras Afgubatjenster, än
forbombags. De fom ännu lefwa i sit mörker
kunna ej bewekas at rätt befftifwa sina konster,
ej eller brista be bet göra. Ock be, fom fatt
smak af Christenbomen, blyas merenbels wib
tala om fåbant; hwaraf hänbt, at bå jag fåttse ögonffenliga märken til något bylikt, hafwa
fceste fött ej allenast at förtiga bet, utan ock at
wanba bet til anbra ändamål. Jag har just
ej eller warit så mycket angelägen at utspana de-ras werk, efter jag sedt man kunde ingen nyt»
tig sanning upfjnna , om man än miste et nog«
sammanhang på hela deras AfgudaMst, ej el-
ler någon nytta betmeb affa , emeban bet fastnödigare ar» at häfwa otron och mörkret ur be<ras hjertan och sinnen, bå bet öfriga tärer af sig
sjelft, meb Guds hjelp, småningom förswinna,
v. s. w.

§. sr- Imeblertib får man mer än oftaförundra sig, bå man hörer en belaf betta fol<ket så rebigt och förnuftigt tala och utlåta schom alt annat, men t sin Afgubafjenst bara sig f«oförnuftigt åt. Hwaraf man har tilfälle afut*
*%«, &w» djupa fötter, en wedertsgell widiw

ped
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pelfe och måne kunna hafwa i en männiffasbjer-
ta. Och, emedan jag sedt Nybyggare, som
warit få mål för sig komne, af be läst i bok, samt
haft både Bibel och andra andeliga böcker, men
genom omgänget med Lapparna blifwit bögde
(il en hop af be upräknade widffepelser, dem de
brukat utan eftertänka och blott af en wana samt
naturlig räddhoga för landsens belgedomar, har
jag haft tilfålle at göra ofwer detta folket ben an-
märkning, at det lärer både falla swårt och ga
långsamt fil, innan man får alla deras widffepel-
ser ifrån bem. Imeblertib ar på be fiäste stäl-
len en gob begynnelse giorb, och i anseende til
Guds heliga Ords dageliga tillvart och förökelse
i denna werldenes del, har man at trösta sig
dermed, at ändock sådant for männistom är
omöieligie/ sä äro för Gudt all ting möje<
lig (K).

Tolfte Kapitlet.
Om

Kristendomens fortplantande och
tillväxt ibland Lapparna.

§. l.

M det kunde bewisas at kapparna wo«
ro Abrahams barn, sa finge mankan-

O 3 Re
(il) Kl»«i,, 1$; 26.
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ffe ej säga om dem, at de warit Hedningar. En
kapp i Ume Lapmark fortröt få högt for några
år tilbaka, beten afe

bansSlåleförjarefagtom
bern, de woro wärre änHedningar, af han wille
för et sådant tilmäle anklaga honom wid Proste<
vifitation. Det matvara härmed huru detwil,
få kan jag med godt samwete säja om dem, at de
waric Hcomrmar och g<?tt til stninma Aft
gudar : hwarpå jag uti nästföregående Capitel
förmodar mig hafwa giswit tilräckeliga prof.
Och är jag r«b,at de i äldre tider måste i den
beten hafwa stickat sig ännu grofre. Det år ock
kunnigt at det med deras ommJnfrelfe til Cbri,
stum gått nog långsamt til, som förmodeligen
mycket barkommit af deras flyktiga lefnadssäft,
wiba aflägsenbef, samt språkets okunnighet,
hwilln alt kunnat hindra både dem och andra,som deras andeliga wälfärd åtagit sig at be-
främja.

§. 2. At wåra forbna Konungar ifrån ur-
minnes tider ajort försök och stora omkosinmgar
på detta folket at ibland bern fortplanta Chri-
stendomen, är af Kyrkohistorierna och andradocumentcr bekant. Man bar orsak at tro
med SchefFero, at sedan de i Konung Magni
Ladulås lld kommo under <2>wenffa kronan ,
har man ej underlåtit at omwända dem f ilCbri-,
stum.. Som ock Hogstfat. Konung Carl IX
bemjst sin ratt på Lapmarkerne ibland annat der-
maf, at Konung Eric af Pommern, som re-
gerade omkring år 1400, hade strifwit Ihlala

Ca-
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Capitel til, at be (fulle förorbna Prester uti
Lapmarken (l).

Man wet just ej. buru wiba be samma be-
falning efterkommit (m); men bet är wist, at
Lapparna ännutil en del tyckas bebolla någraCo-
remonier tagne af Pafwedömet. Det masta
man under de Papistijke tiderna bunnit uträtta
tvär, at de kunde förmå Lapparna i somliga 2ap*
marker af låta dopa sina barn, samt under Cbrist*
na Presters narwarande och wälsignande träda i
Menffap; bwartil Lapparna förmodeligen af de
Swenffa Konungar blefwo iförstone twungne.
Imedlertid är det tvist, at be ej bunno den ti*
ben komma til den ordenflighet, at man kunde
säja cm bern, be woro Christne. Ty, ehuru
Damianus a Goes berättar, at man i östraLap-
markerne habe unber polens HSgb af 84» gr. et

O 4 präg-
(l) I.ÄPPO». Cap. VIII. pag. 64
(m) Om manaltid haft sådan nit, f«m v2M!»>

»us a <?««« berättar sfe hatts Deplorat. LappiAn* Gtn-
tii ffrif,ven til Päfwen Paulus ill. d. , sez>t. 15:40. bifas
%ab 5.n. Aubani mores gentiump.494) om JobanneMa-
gno Gotho, sedan han töat btifwen ifllänRiket, säha«
de man nägotkunnat uträtta. Ty/ om honom säjes:
nihil mAgis cufit, nihilacYius mcditAtur, qvamquo pa£l*
hétc gem ad Chriffi fidtm teducipo0t; nihilfiebilius depla~
rat, qtiam quodfe außore {id qvod fdpt animo vtluerat)
b* miferandd pecudes adhue propter impiam religi»nemyper
Cbrifiianam fidtm ChrijH oves fatta non fint: net tam
tjueritur fe ab archiepifcopatu , -uel bonis Arvids depulfum,
guam quodcArtat nervis, auxilio 0* facultatibus, quibm
hane Lappianam pUgam, i£ mtditari, & fub Ckrifti jtt*
gum mitten, & Rtmant Ecclefid tonjungerc poffit-, etc.



i 6 Cap. 12, Om Ehr istendomens
pragttgt och kostbart Tempel helgadt at denhel. Andrea , hwilket af lärda och uplysta mänblef förestått ( hwad han dermed förstår,ar mto okunnigt), få bekänner han dock uti föle-»ombe sin Skrift til Pafwen iRom,at detta fol-ket e, kände »ar Frälsare Cbristum, eller wisteof dans Lag, etc. Orsaken säger han wara delsPrelaternas dels Adelens( hwarmed han förstårBirkariarnae) omatteliga egennyttighet, som ej
tolde at dese bleswo Christne, emedan de i den
händelsen ej kunde lägga sa ochristeliga utlagorpa dem, som nu medan de woro Hedningar oche, wisie sin frihet, eller hwad de woro styldige at
Sif«>a sin Olwerhet.

3 3. Det »et man, at ehuru de näsigraw
sande Prester på Landsbygden torde be§e tider
»atwa ibland rest op til dem i somllga Lapmar»ker, och de zemwäl, genom Commérce med deSwensta och Norrssa folken, kunnat kommam någon ringa kannedom af Guds Ord, sä«t de wiste af Chnsto, lato sig döpa ochsådant mer; sa bodö de sig likwäl ej til någrawWFörsamlingar förr an i Konung Gustav denFörstas tid, som under alla andra hälsosammalnrättningar ej eller glömde bort detta folket, idet han ej allenast satte deras Politie i bättresiand, broarom framdeles något stal talas, u'
tan död ock til at med större eftertryck plantera
den Christna Läran ibland dem, samt sandaPre-sier til dem (n). Da ock Lapparna den följande

tiden
(n) Ibland hwilka Dn. Michaél Agricola , Dn.Be-»eäiHu, och jonu Bursus ars bekante, af hwilka den
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tiden blefwo unberwiste i Cbrisiendomen,så myc-
ket möjeligit mar, af Presterna i be nOgränfan»
be Swenffa Församlingar , hwilka merendels
reste op til bern åt minstone Marknadstiderne atse dem i bet målet til godo.

§. 4* Af ännu widare fullborda betta nyt'
tiga werlet, lät Konung Carl IX. omkring år
1600 upbyggaKyrkor i Ume-Pithe-Lule-Tor-
ne-och Kimi Lapmarker. Hwilka Kyrkor na'
stan på en gång förfallit, och aro nya på de flå*
(te ställen! bege förftutne åren igen ovsatte.
£>este Kyrkorblefwo ben följande tiben mast tåt*
nabe såsom Annexer under de nclstgränfcmde
Landsförsamlingar, intilDrottning Christine tid,som rå somliga stallen lät bygga ordentliga Prest-gårdar samtförse Församlingarnamed egna Pre-ster,som skulle wid sina Prestebol blifwa ständigt
wistande: lät ock i Pife<Lapmark nya Kyrkor pä
beqwämligare ställen upbpggas, af hmilfa bock
en bel ej kommo at nyttjas innan be af wådeld
blefwo upbrände.

§ 5. Ifrån ben tiden har man ej alle*
nast kommit alt längre och längre til andarna»
let, i det man efter handen ökt antalet på För-
samlingarna medelst nya Kyrkors och annexen

O 5 up-

siste war Abbot i Bure-Klöster (Se Hi?gW. HerrBistop Rhyzelii Monafteriol. 5,i<,60t1,. XIII); men
blef, sedan Klostret roat utdomdt och ödclagdt/ sänd
til Lapmarken, at der lära GudsOrd och byaqa dem
Kyrkor; men der omsider af Lapparna förtrollad til
fin syn, at han mäste äter bege sig derifrän.
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upfättande, flera Prestera förordnande, o.s.w.
utan man bar förnämligast deste förfiufne aren
om Miffionariers afsändande, samt Scholars
inrättande i de fläste Lapmarker warit forgfällig,
Under bet man sökt genom goda stick och ord-
ningar be förr anlagde Forsamlingar at upraf,
ta, stödja och wid magt holla.

Denförsta Lappskola blef, efter 3enef'
•feri beråtfelfe, anlagd af Konung Gustav A-
voi.?» i Pite-stab omkring år 1619. Men i
seende til de afhonom nämndefwångheter, näm-
ligen nt bolla en LappSchola wib magt utom Lap<
marken och holla den Lapffa ungdomen dit, blefåter afKon. Gustav Adolphfaststält, af Scho-
lan i Lykfele t Ume-Lapmark (Me inrättas, hmil-
ket ssedde genom då warande Riks-Rådet etc.
sal. Herr Johan 3^ytte, som af egna medel
köpte af Cronan 422 dal. Sjlf:mf HemmansRänta i Ume Sokn och ben til samma 3cno>
la donerade, Om benne Scholas öfriga in*
rättning, fes wiblyftigt bos SchefFerum (o).
Så har ock en ffabelig mitzfanka hos dem,fom
haft sin båtnad af Lapmarkerne, somliga tider
warit Lapparnas omwåndelfe til binders. At
Högstsalig Konung Gustavs I. nyttiga anstalter
ej singo eftertryck, bertil mar, efter en del tvä-
ra Beribenter3 berättelse, orsaken, at man be-
gynte holla Presterne misttänkte at upköpa af
Lapparna dyrare ffinwaror, och förböb bemalt»

så
(<,) lappan. Cap.VIII. pag. 75. feq<j,
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sä at oftare resa dit, an en gäng om aret. Isenare tider bar wal afunden och mt§tanfan ej
unnat sa wida komma; men huru högt den on-

da Andan genom en del manmskor sökt at hin<
dra täa nyttiga inrättningar, kan man til en
del skönja af den berättelse, som den nitälskan»
de Danska Läraren sal. Thomas vonWeft
gjort om de smadetidmngar, som be handlan«
de i Norrige om honom och hans företagande
mspridde.

§. 6. Men at man under alla goda an,
siolfer ej ändå de förflutna tider fått alla anlag-
da Församlingar idet stånd man önskat, bertit
hafwa warit flera orsaker. Tv, utom detta
folkets flyktiga lefnabsfätt, som hindrar bern at
så ofta, som be borbe, infinna sig »ib Kyrkor,
ne, och warit en orsak at jag funnit folk, fom
warit öfwer 20 år gamla, hroilka aldrig i the-ras lifstid fedt någon Prest; få hafwa ock större
delen afLärarena bast mycken swårigbet och bin«
ber af beras okunnighet i språket, då be antin-
gen på et främmande språk eller genom en olårb
tolk mast fotebolla sinaåhörare Guds heliga Ord,
hwarafbet enfaldiga folket haft ringa eller intet
gagn och nytta. De fom warit Lavfodde och
således förstått språket, hafwa gemenligen slagit
sig til liderlighet och undertiden fört ef for detta
folket förargeligit lefwerne. Af de andra hafwa
ganffa få beflitat sig om at lära språket, och en delas dem, somemot sin wiljablifwit det samma mag*
lige, hafwa bet ej welgt tilstå eller bet/ena sig

deras,
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deraf, af fruktan be habe bå albrig någon be-
fordring berifrån til någon annan ort widare atförwänta.

§. 7 Såbar man ock at beklaga, bet man
i Lapmarkerne ej kommit af betjena sig af be boc,
ker,fom nb efter annan blifwit til ben Lapstana*
tionens tjmst uplagde. Jag har på sit ställe ut-
låtit mig om bet Lapffa tungomålets skiljaktiga
dialeÄer. De sammahafwa twifwelsutan »va*
rit förnämsta orsaken, hwarföre man bollif be*
rörbe böcker , som efter någon w»st dialeär blil*
»tt strefne, for obrukelige, och deraf bar det
stedf, af hwar och en, fom förstått fpråket,bar
sällan eller aldrig betjenf sig utaf dem, utan
brukat sin egen verlion af Evangelier ock böner,
så, at man uti en Lapmark hört det enda Fadev
xoåt wäl på tjugu sätt och maner läsas. Ja,
bet man kan forunbra sig ofwer, sa hafwa «n
del böcker, som blifwit uti tvista Lapmarker ver-
terade,warit minbre meb samma Lapmarks dia-
led öfwerenskommanbe, an be, som tilförene
efter anbra dialecrer blifwit öfwerfatte. Och
emeban man tyckes wilja tro, at ingen af be ut*
komneLapffa böcker,fom blifwit efter någon wit)
dialekt meb besteb ssrifwen, ffal finnas mer af*
lvikanbe ifrån någon dialecr i Lapmarken, an
wår Swenffa Bibel ifrån bet språk, som talas
af allmogen i wåra masta lanbsbygber; så torbe
okunnigheten, afunben och obetånksamheten
mycket hulpif til, at berörbe böcker, som meb
kublici stora bekostnad blifwit uplagde, ef kom-

mit
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mit af nyttjas fil det ändamålet, som höga Oft
werheten och deras verömwärba Audorer på,
syftat.

§. 8- På bet man ffulle försöka all ting
och all möjelighef, så har man, unber bet man
märkt betze hinber,bubit filat fortplanta ©men*
sta och Finsta i Lapmarkerne, likasom man for*
bom årnabegöra meb Satinen i Cbristenhefen. At
Finffan, såsom meb beras språk nårmare kom-
mande, ffulle kunna i Torne-och Kimi-Lapmar-
ker fortplantas, plägar man disputera både
pro och contra. Men wib mitte ufiförenctmbe
Lapmark holne viktationer, har m funnit wibsamma språks bruk mångfaldiga brister före>löpa. Imedlertid ar det mist, at Swenffan
at på be fläste ställen omöjeligit at så inplanta
hos bern, af be bermeb kunna mara tjente. Tö
eburu en bet kunna tvål Swenffa, nämligen
fåbant som mi bruka i allmänt tal, så kunna
de likwäl af en Swenff Prebikan ej hafwa
någon nytta, bet jag fiere resor förfarit,
och bet be szelfwa filstå. I öfr»git är jag af
den tankan bestänbigt, ehwab någon kan haft
»a at inwänba beremot, nämligen at ingen
förstår bättre et frcimmanbe språk, an sit eget
Mobersmål eller bet han bageligen talar, samt
at bet lårer falla swårt och nästan omöjeligitat
hos et folk på bet sättet utrota et gammalt ochinplanta et nytt tungomål. (*)

§ 5.
(*) c»ns. $ett%ifto2De&J*{tcruile*iii eaaic)

Infiu. §. 15. ..., .
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§. 9. Om någonsin bopo wam af fa detta
folket filen önsselig orbenfeligjiet, sa är betwijm»
ligen nu, sedan roar Höga Ofwerhet, besynner-
ligen wib »733 års Riksdag, gjort be författ-
ningar, som ffulle synas, unber ben gobaGu-
bens wälsignaude, baftva fil alla belar ben fruktoch eftertryck, som »ihår nådige Konung afHsgstbeprisiig Kongl. Nit påsyttat och allarätt-
sinte gemensamt önffat. Ty, unber bet ibland
ost så många båtliga anstalter blifwa årligen och
dageligen giorbe fil wart fåra Fäderneslands
walfarb och widmagthollande, har man ej o»
billigt behjerfaf det wi haft och hafwa innom
»vårt Rikes grdnsor et folk, fom vandrat i et
Hedniskt mörker och likwäl nu öfwer halffem*
te hundrabe år erkänt sig för Swenssa Un"
bersåtare. I anseenbe så wål til benna som an*
dra bewekanbs orsaker bar Hans Kongl. Maj:t
til betta werkets befråmjanbe betze åren låtit sam-
la si tilrackeliga mebel, som til Kyrkors och
gapets upbygganbe. Pressers och Bcnc»le>Be*
tjenters unberholl, etc. kunnat pröfwas nöbige,
och hwars brist hitfils warit fa många goba
Körssag och nyttiga inrättningar til hmbers,som
beklageligen bekant år, 0. s. w.

$. 10. Ock, at ingen ting af alt hwab i
mgnnisso-magt kan stå måtte fattas eller unber*
låtas, låt Hans Kongl. fölay-i i början af år
»739 förorbna si höga Personer och högtupfyste
Mån, hwilfa, unber namnaf öfwer
StfUftaftifHsrVOtvUt ikapmarken, ffulle åta*
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ga sig at bolla wärd och styrsel öfwer et ja an*
geläget Werks utförande, samt med sin myn-
dighet, ömhet och sorgfällighet uträtta, at alla
tjenliga och til ändamålet landande medel mätte,
utan swärighet kunna winnas, alla hinder lat-
teligen motas och förebyggas, samt alla up-
tänkeliga steg och utfrågat tagas, som funttdlända ejmindre til elige Lärares utwaljande,
npmuntring och förswar, an hufwudsakligeu
fielfma Nationen til upwäckelse, hugnad och
fromma, o. s. w.

Denna Ecclefiaftique Dire&ion bestar af
3lte Herrar Riksens Rad och Academiaruni
Cancellerer, Mchie-Bistopen, Juftitiae Can-
celleren och juftkiac Borgmästaren i Stocka
holm, de som nu aro, eller framdeles uti sam-
ma Embete komma kunna.

§. ii. Under aila bege förenamde högst ni)(*
tige anstalter har man ej allenast befunnit den
Lapsta Nationen sa läraktig och bojelig til Gud-
aktighet och en Mristelig ordentelighet som nä-
gon annan, utan man har ej eller försport nå*
gon brist pä dem, som welat åtaga sig bege wil-
sefarande Faren at upsöka och sammankalla,som
hollit all möda och arbete, helsa, (if och krafterosparde, och således dagcligen fått med fagnad
förfara, at öknen och ödemarken i dennawerl-
denes del begynner lustig warda och wild«
marken glädjas och blomstras såsom en lil-
ja, cec, (p).

Ty,
(?) Ll». 3S : 1.
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Ty, ehuru man i somliga Lapmarfa har

ännu nog ämne och orsak at klaga, så kan matt
dock om en bet säja af be reban äro i Christen'
domen mål för sig komne och grundade. Och
af be anbra, som et ännu hunnit lomma siwi-
da, rönes på be fläste stallen et annat, an årli-
ga framsteg och förbättring af goda ffick ochordningar, sedan antalet på Kyrkor , Capeller
och Scholar, som ock Predikanter och Lärare ef-
ter handen blifwit ökadt, och med et ord, all
ting genom goda inrättningar och anstalter bragt
i orbning och sammanhang.

§. 12.Antalet Församlingarna eller Kt)r<
forne dro wål ej ännuswaranbe emot Landets
wiblyftighet / bock i anseende til deras belägen-
heter och anläggningarsi tilråckelige, af fåLao,
par i hela detta Landet lära finnas, fom ej åt-
minstone witza tider om året funna komma til
sinaKyrkor, och fom af stnaSjäleförjareej (Tub
le kunna bå och bå blifwa befökfe. Deste För»
samlingar mil jagi bet följande korteligen up*
råfna.

I lemtelands Lapmark, som ligger längst
i söber, har hiffils ingen mist opiats warit,
emeban beste Lappar,som förståt något Swensta,
mån* hollit sig til de på Landsbygden nästgränlan»
de Församlingar. Dock bar i Januarii fölåf

«ab »746. Mag.piof Bet>reliu?, efter s års tjenst*
görande wib Afele Lapmarfs Schola, blifwit
såsom kattor bit förorbnad, och fått Annexan
Foting til Moderkyrka bestående.af 13Bönder..

2fo«
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$. iZ. Ångermanlands Lapmark har til
medlet af förra Becuto ej haftegen Kyrka, utan
blifwit meb Gubstjenst beförgb wib Anunbsj§

Sedan Kyrkan, efter Drotning
cliriilinx befallning och på Lapparnas trägna
och enhälliga begäran år 1648 blef upsat, lybbe
hon en tib, efter Motigt. Keso!ution afårl6B6til Anunbfjo, fåsom Annexa, bock si, at ka-
flor war pliktig bolla ber stänbigt en Capellan.
Menfåbant warabe ej länge, efter man fantbet en si kringspribb Församlingbehöfbe sin egen
Herbe. Fick altsa benna Församling egen Pa-
ilor, somstänbigt bobt i Å(ele 4 och äfwen nu bar,
Wib et Capetl närmare Fjällen betagit, jemte 01-
-Bomai siön, mista liber om aret, sitt Lapffa Fet*samling tilsamman. Hår ar, om år 1730,en
Benola inrättad, hwarest serLapbarn jemteBeno»
le-Mdstaren har sit ärliga unberholb af Kro>
nan (q)»

§. 14. har sin Hufwub<
Kyrka t Lyckfele (O, som ligger wibUma<Elf,

P 2
(cfi Paltar sr nu fortiden Herr Petrus kl,«d«lF,

Och«cKo!e.Mastar« M.Olof fledenftcdr,
(t) scheffe»us sp»B'?s) Wille bälte bet ffulle hetaijtkfaiA, förmodeligen emedan det Norrländska ordet

«t/ war honom obekant, hwarmeb man förstår be siäl»len i Hlfwerue, hwarest inga forslar finnas, utan åt
flatare watn. At ock samma ord warit öfwer alt bru,
teligit, ser man af be Soknars och Byars namn, fomSetånger, Selö, Degerfel, itl., s«)M«f s«MM P*& bliftt»it forbom nämnde.
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12 mil ifrån Ume-stad. Kyrkan , som blef bygd
i Konung Carl den lX tid, ar förfallen, och en
Ny i ställer, är 1737opsatt. Om Scholan drtik
forene något tält, och der underholles ärligen
Lapbarn. sorfele ar en Annexa bertil , och lig-
ger 12 mil närmare Fjällen wid Windel-elfwen.
Der bor ständigt enConiminiftcr, och Kyrkan,som blef bygd wid medlet af förra Scculo, är
borttagen och en ny är 1744 i des ställe upbygd.
Wib Stor UmeTräff larer afwen etEavel kom-
ma at upbyggas til en del af samma Försam-
lingstjenst sommartiden. UtomLycklele S>row
sta Församling, som bestar af Nybyggare» ar
den Sapsta fördelt i fyra Byar (s) , nämligen
Umbxn, Wapsten/ Kan och (ovan (t).

§.is-I Piee-Hapmark blef upvåKonung Carl
IXbes befallning af AndreaPitnenf. Paltore en

Kyr^

(O Defießyar (på Lapska Sit*, G,idt) kunde meb
bättre skäl kallas Län eller Fjerdingslager, emedan i
somliga Lapmarker mangen födan B») består af mer,ätt
100 aftrappar, och man semwäl fierestädcs i hwärB») har Marknadsplats och Tingsställe. Scheffferus(p.
37) gör famma anmärkning, och fjoller bet fwa?
rar emot Satinernas Pagi, dä de nämnde ptgus Tiguri-
tius, pagiSucvorum, HtVafmed förstodos non i/l« «KM
aitt junßialiquot agreftittm, a-des, fed partes fpatiofaalt'
tujus region/s » quales Graci apptllarunt nomos, £SV.

(t) Förfamlingen föreffäs nit förtiden afKyrkor
herden Herr Petrus Fjelftrom. BcK°l-Mäsiare är HerrBernhard Alk, Comminifter Herr Aflgr, Genius, Ad/.
Lric Lindal. '
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Kyrka upbygb , förmobeligen wibl GmtrafkettUppå Drofning Christina befallning, af år 1640,
blefwo fyra Kyrkor bygbe, nämligen Silbojock,
Nasafjäll, Arwibsjaur och Arieplog; hwarige-
nom hela Pite-Lapmark blef inbelt i flera Patto-
rater, och fiera Kyrkor ber bygbe, så at i Schef-
feri tib upräknas 4 til antalet nämligen Grå-
tråfki ArVidsjaur, Storawd-wik och Arkplog, utom
silbojocks och mfafjells Kyrkor, som bägge före*
stobos af en Pastor. Wid flutet af samma Se-
culo blefwo genom Kongl. Resolution af ben
5 Febr. 1696, Arwibsjaur och 'Arieplog förena-
be, bå i samma Lapmark blefwo 2Ne Pastorer,
nämligen i Arieplog och Silbojock, infil år 1734,
bå Hans Kongl. Maj:ts Refolution utföll ben
26 Junii, at Arwibsjaur skulle blifwa et far,
siilbt Pastorat, men Silbojock laggas som An*
nexa fil Arieplog. Har altfå nu

Arwidsjanr sin egen Pallor, och ligget
Kyrkan wib past t2 mil ifrån Pite-Stab. (w)

Arieplog ligger om 'o mil från Arwiäz-
jaur närmareFjällen wib stora norman, 1743
blef här en Schola inräftab för 6 Lapbarn. Wid
HAo/oc^Silfwerbytta inemotFjällenär nu enAn»
nexa til benna Församling, ber Pastor har mista
tiber om Sommaren sin Församling tilsammans.ArieplogsKyrka,upbygb i Skrotning Cnrilriii«
tib, nyttjas ännu. Hela Försam lingen består af
fem Lapbyar, nämligen BorwzNerl)M, Norr*

P 2 Wår
(v) Paftw är Herr Eiic WaUinder,
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Wåfterbynj I<ollte, BeiniBMr och Arie.
plog (x).

§. 16. Uti £«k;£apmatf äro äfwen twän,
ne Paftorater, nämligen Jockmock och Gelii*
vare.

f*l&oek' Kyrka, bygd i Konung Car*
IX tib, ar förfallen, men nyttjas dock ännu.
Ligger 16 eller »8 mil ftån Lule-Stad. Här är,
omkring år 1730,en Scfaola inrattad, hwarest
6 Lapbarn unberhollas. Q&cKjock Sttfwerhytta
ligger om i t mil närmare Fjällen, och är Anne.
xa til JoeKmoeK, hwarest ock Pastor måst stätv
digt bor. Hela Församlingen, utom Nvbyg,
gare,består af fyra Byar, nämligen «*■*«■, t».
fe», jock>»ocli och en bel af sockjoc\. I jock-
mock bor sta'nbigt en Comminister(y).

Gellharepastorat blef 1742afssnbrabtifrånJockmock,meb hwilket bet tilförene marit et,hgr
sit namn af Cellivare-lärngrufwa, hwarest
Församlingen blef anlagb, och tärer ligga mibt
unber Norra Pol-eircu!en til \6 eller 18 mil i

"NNW. från Lule-Stab. (*) Hckr är ej ännu
någon inrattab, ehuru hon synes mara
nöbig. Wib KillmieftivQ» åt <t Capel inräftabt

när-
(x) Paftot Hr Herr Johan I,«a2äiu«och Bcl,ot.Ma>

siare Hett Jokan ObrNnx.
fy) 9l«tt>(Jrfl«bePaftorsr Herr OlofModen. Lock»

UaittifterHmjonaiHSgling. sclwt'Maslare He»r Carl
lund.

(*) e»3«» fet. UZzltlL», Miffionarim Herr Zall.H«U»,lz.
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närmare Fjällen wib Kaitom-Elfwen. Men
Vsfriloktjomr eban i Schefferi tibwarförbränbt,
är nu mera onyttigt. HelaFörsamlingen, består,
utom en hop Nybyggare, af twanne Übåtar,
nämligen K«itom-<t?oms och Teuft-\t>om* i samt
Neberbyn, som år en bet af^e^^ft).

Uti alla förenämbe Lapmarker holler man
nu mera Gubstjenst på Lapparnas eget Moberg
mål, änbock ingen af be upräknade Lärare »a*
rit Lapföbb eller af Lapfk härkomst* Men ibe
Församlingar, hwarest aro Nybyggare, holler
mm på bagge Språken, nämligen Swenffa
ochLapstatilffiffes.

§. 17. I.Torne.Lapmark aro ock twanne
Pastorater, nämligen JucxasjerKvi och llauto»
keino.

Juckdsjerfwi (påLapfka Tjockeres) liggerom
Torne-Elf, wib past 34 mil från Torne-Stab.
Kyrkan / som blef upsatt i Konung Carl IX
tib, warbtförfallen och en nyför entib feban up-
satt. Annexa til betta Pastorat ar Unontekis, lig*
ger 14 mil längre emot Norr och betjenes af en
Comminister, som bet siänbigt bor. För ben
gamlaKyrkan, som bygbes afKonung Gustav

P 3 l.
(--) En Lärd Man har i sin Difput. om iorn«(s.

«2) >nent, at en del af denna Laptnatf heter Örjas,
nämligen den delen af Sockjock, som gränser til 6fwer«Torne Sockn. Men emedan Lapparna hmat för siakalla dem, fom bo föder om sig Örjas , stm betyde* so«der, fä fan ingen wist lraH btitbos til bet namnet, sä-ga anvMedes, än Hefperia hög be gamla.
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I. ar för en tib seban en ny upbygb. äcnolan
blef inrättab 1744. I benna Församling bob
ler man nu Gubsf jenst på Lapffa och Finssa til
Mes (a). Kounala Kyrka, fom Schefferus
talar ont, ligger 6 å 7 mil från LnonieKiß,är
ännu i beholb, men nyttjas ej. Klockan är förd
fil LnonteKiß.

Kautokeino ar bet Pastoratet och lig«
ger norr om Fjällryggen ° mil "P om Torne,
Dertil böter en Annexa ntsjocki, som gränsar
ungefer 10 mil nära NordCatx och belägen
30 mil ifrån Kautokeino, bit kakor mista fiber
om året rest; lärer frambeles mebLnare blifwa
«t jarstilbf Pastorat, Men 1742blef en Bcnol.
Mästare bifsänb, som jämte Bcnolan står För-
samlingen före (b), Kvrkorne i liautakeino och

Uts»
(a)Presierne i luckasjarwi: kalt. Herr joh,Torn-

berg, V kaltor Bcnol-Mäst. Mag. LarsEngelmark, Com-
miniKel Herr Salomon i Tornberg , och Adj. Herr Ik«
«2rape.

I denna luckasjarfs Kyrka finnes en tafla,på
HWttfen Frantfoserne de kerceurr, de Oorderon och
ll.eZnalä är 1687 den 18 Avg. låtit striflva föliande^u-
tinska verler ;

GalliA nos gtnuit, "vidit kos Gangem
HAttjimus, Europamque oculis lufiravimus qmntint

Caftbus tf -variis dtti terraque marique ,
Stctimus hic tandem, nobis übi defuit Orbis.
I luckasjarwi Forsamliltg aro 4 Lapp-Byar,

nämligen Talma, Rautntvcoma och Kalas-
vorna. • .'■

(l,) Pafiqjr vacant.sckul-Mästare Herr And, Helan'
fler.
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Utsjocki äro bygbe påKon. Carl ben XI be*
falning.

§. 18. Uti«l»» Lapmark är et Pastorat k*.
/<"»", som ligger emot Rysta gränsen. Hufwub-forfamlingen består förnämligast c»fFinnar, hwil*
ka, fom Nybyggare, upoblat lanbet. sodankyU
är en Annexa, hwarest bor en Comminifter:
och Enare et Capel, 60 mil ifrån bes Mober-
Kyrka, förstanlagbt och upbygbt år»639. Ditreser Pastor om wintertiben. Denna Kimi Lap-
mark broars Inbyggare haft ben förmon at be
kunnat nyttja Finsta böcker, stal mara i Christen-
bomen »väl för sig kommen och har blifwit ifrån
Hebenbomen omwänb af ben nitälssanbe Prest«
mannen Gabriel Tudero,omkring år 1670 (e).

Hit bör ock räknas Kim\j<emi Församling,
hwarest enKyrka iKonung CarlIXbestib (anbra
berätta afDrofning Christina ) förmobeligen fil
Lapmarkens fjenst blef oobygb. Men emeban
halfwa Församlingen består af Lappar, och ben
anbra halfwa afBönber, så hörer Församljngen
bels fil Kufamo bete tilKimi Moberkyrkor- (*)

K/mi Lapmark hörer allena fil Åbo Stift,
Men alla be anbre til Plernolanäs.

§. 19. Af alt betta ffönjes, hurulebes uti
wåra SwenstaLapmarker äro benna tibenutom
10Pastorater och MoberKyrkor, afwen ic-An-

ty 4 ne-
(c) Nuwarande Pastor ar Herrjac. K/denius, och

Comminift. HerrUenric V^igelluz.
(*)<ge M. Per. Nic. Mathelii Olsp.de ONrab»tbnia,P.

30.V. V.Oomm. iKimijserwi ar NU foptifcenNilsktllwan.
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ne?er och Capel här och der til Allmogens nyt«
ta och beqwämlighet inrattade; ibland hwilka af-wen sex ordenteliga Scholqr med deras Scho!e-
Mästare blifwa ärligen af Kronan underholdne.De ordinarie FörsamlingarnasLärare njuta al-
la, utom den tionde ochrättighet dem bör af 213*
mogen (d), ärlig lön i Spanmal och pennin-
gar af Publico. Har til kommer at i somliga
Lapmarker blifwit miffionaricr afsände, l)tt)il3
kom åligger at tilse det alt ssickeligen och orden-
feligen tilgär, wara de andra Presten til kjelp,
besynnerligenwid Skristresor och husbesök, under
fina refor göra möten och stämningar med Lap<
parna uti de bertil förordnade Cavel och Kyr,
kostufwor/ äfwen wäl biwista vifitationerne
t»ib Församlingarna, o. s. w. Detze njuta, «<fpro nödigaRespenningar, de förmoner ochw

for'
(d) Efter Högsisal. Konung carl XI. förordning

afben 15 lan. 1696, gifwer hwar Skatt<Lapp Paftori
i (»onde 2 par Laphandstar, eller ethälft Lisp. Gäddor.
Uti Pästmäl et Grawerk af hittat perfon, som beso>
ler Nattwarden. I lulfosi och nast Marknadstider-
ne et Lisp. af Kött eller Fiff, famt en Renost estet
hwa* zode Renko , som Lappen eget. I Likstol efter
Skaft-Lapp eller des Hustru en Ren, for andraLik et
hälft Lisp. Gäddor eller 2 par Handskar. För Lys<
ning och Brudewigning, famt Barndop och Kyrko»
gäng, lika mycket, eller 12 Gräslin, etc. Hwilken
ordning, om ben framdeles til erhollande af en litare
proportion emellan be ritare och fattigare ibland Lap<
pgrna, famt bättre utlomst för Lärarena i några mätHit at förbättras, gifwer tiden.
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fordran, somHansKongl.Majtts Nådige Bref
afden ié Jan. 1739 förmår och mneholler (e).

§. 30, Utom be§e (a wäl ordinarie som
extraordinarieLärare i Lapmarken, blifwa äft
»en Församlingarna undertiden besökte af sina
Bissopar: i hwilket mal Sal. Herr Superin-
eendenten Dodor Sternel på de fiaste stallen
i sin tid dem hugnade; warandes markeligit, at
man somligstades i Lule tapmark wet berätta,
betsal. HerrDomarn war den första, af bwars
mun de fått höra Guds Hel. Ord predikas pH
Lapffa, som sina Tal lät pä samma spräk öfwer»
satta, och sedermera jatydligt utförde, at Lap*
parna det wäl förstodo, hwilket förekom dem
<j mindre hugneligit, an salsamt och undran
lvardt (f Sa blifwa ock de Lapffa Försam-
lingar esomoftast besökte af fina Probsiar,som
äro de nästgränsandeKyrkoherdar pa Landsbygd
den, hwilket gemenligen sker Marknadstiderne;
da afwen Häradehöfdingar, Fogdar och andra
Kronobetjente åta pä de manliga stallen nystan-
de, samt Borgerlkapet i Städerne; hwilket/
jämte det i jomliga Lapmarker aro Bruk och
Masugnar i gäng bragte, samt Nybyggen (sa

Ps at
(e) Ibland bege aro nu förtiden, Mathef. Le,

Hören i Hemofand Mag. Petrus Holmbom, Paftores i Å-
le!« och Gellivare, samtHett AnderiAleniut tt>i& 8»ll«I«
Församling illu«.Lapm.ochHerr)o»nn«s2«ll)erB i Äai#
<DM,

(f In til Hr 1741 bar ej nägon Paftor warif fLule Lapmark/ som förstädt spräket. utan br»
lat Tolk.
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AtUti mångenLapmark är nu förtiden större com-
merce och rörelfe än på mången annan Lands"
orf)tjenar betat upoblabetta Folket ej minbre uti
ChristeliHa feber och orbningar, än en Sorger*
lig omganges art och opföranbe. Wore alle*
nast til önstanbes, at bet Swenffa folkefs för-
argeliga lefwerne ej matte ost förebrås, bå man
mil til enChristelig bygbewanbel bern upmuntra:
samt at bet ej måtte sannas om ost hwab ffrifwit
står: For Edra stul wxrder Guds Namn
förstnädadt ibland Hedningarna (3).

Trettonde Kapitlet.
Om

Lapparnas Politie och Borgerliga
samhälden.

§. l.

M Lapvarnas Politie i forna tider, ut-
fåret Schefferus(h) sa mycket som mö-
jeligit kunnat wara at utsvana. Man

jruiic tro, at detta folket innan de kommo under
Swensta runan, måste ock förmodeligen, som
andra Proviucier här i Norden, hafwa haft^sij
na Konungar, Förstår eller andra För-och Oft
éctmån (efter Poetens utsago

O?) Rom. 2: 24.(k) Ca?. XII.
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Biarmiay Botbmnfes, Helfingiaque afperay Lappt)
Et qu<epr<eterea eji Gens arctofubdita, Regts
Tojfederefitos. Eraf. Mich.Lst.),

fom man i gamla Bref mångastabes finner
uttryckeligen nämnas F>app,RHng«?r, Hwil-
kom tilkom at ssipa rätt emellan z och iblanb
ber n, emedan betta folket ej minbre an anbra
människor bafwa både benagenhet och tilfälle at
ssaba och göra hwaranbra onbt. Icke bes min-
bre ar troligif, at betat Politie måste ben ti-
ben hafwa stått på mycket swaga fötter, och at
bege beras Förstår måste ej hafwa warit i stort
annat anse«mbe, än som (Capita Familiarum:
måste ock, i anseenbe til ben ringa Commerce
Lapparna brifwit sins emellan,bafwa warit mån-
ga til antalet, torbe hättba en i broar Lapmark,
eller ock i hwar och en af be Tracter, som »i nu
kalla Byar.

§. 2. Ester en bel BcribenterB berättelse,
stal Lapmarken först »para wunnen unber ©roe*.
rige af Konung Algoth, fom fags hafwa lefwat
582. Seban stola Uplala Kongar mast råbt
öfwer Lapmarkcrna in til bes ©werige kommit
i Pröbra ssifte. Det wet man mist , at Konung
Magnus Ladulås, fom regerabe ar efter Christi
börb 1276, ochej kunbetola, afbettafolket, som
lågo innom Sweriges Rikes gränsor, ffulle wa*
ra ifrån Riket afsönbrabe, och tillika ej attabe
nödigt, eller snarare möjeligit, at meb wapn
och siribshanb angripa bern i be wibf aftägsneo-
bemärker, Holt likare at be af privata personer
hälst och snarast ffulle kunna öfwertalas eller

of-
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öfwerwinnas, samt utlofwabe til ben änban åt
bern, fom kunbe bringa bern unber Sweriges
Krona, at få ega bern unber sin lybno ochmälbe.

Birkarlarne, som bodbe i Soknarna i
Wästerbotn förr än ber bygbcs Staber, woro
mägfige och brefwo stark hanbel så wål på lanbs,
bygben som i Lapmarken, åtogo sig betta, och
brefwo jsmwäl bels meb list bels meb wolb fam-
ma fak i werfet, sa at be fläste Lappar funno sig
föranlåtne at gifwa sig unber Sweriges Krona.
Om beste Birkarlar hafwa sina namn afBerg"
karlar är owist, äfwen wäl om be, efterSchef-
leri mening, woro komne ifrån BirfalaSokn
i Björneborgs-Län, emeban bet ar troligare,
at be i fallas Birkarlar af bet gamla Swenffa
orbet Bierfy eller köpssaga, för ben hanbel be
brefwo i betze lanbsorter, samt af båbeBirkala
och Björkö / etc. torbe äfwen af samma ord
fått sitta namn, o. s. w. (i).

§. 3. Härom må wara huru bet kan, faär bet bewisligit, at be af Konung Magno La-
eluläs fingo Lapmarfen til egenbom, ba be up-
boro all Skatt af Lapmarkerne, blott at be gåf-
wo Kronan årligen några Timmer Gråwerk til
weberfänsso. Deste regerabe en tid i beste län*

ber
(i) Se Diiput. de Weftrobotnia p. 23. At de

eljest kunnat blifwa kallade af Lapparnas «<>, Birra ,
Birkarer, eller andra ord, är ej eller albelesolikt. 3«medlertid tåtet Lapparnas Borgal, BerkAr, wara fä
snart tagit as detze Birkarlar, som af det, nu brukeli-
ge borgare, etc.
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ber nästan efter eget behag och gobtycko. Da-
mianus a cioes rafnar bern iblanb Swensta
Nobleflen, som förr ar sagt; och bet ärwist,at
en bel woro mycket mägtige, samt blefwo af
Lapparna ej annorlebes änför Konungar anseb,
be. Den foljanbe tiben måste be ej allenast wib
Sjösiban haft sammankomster meb Lapparna, u»
tan ock wista årstiber rest op fil bern, förmobeli»
gen på en bel ställen, som äro nu Kyrfo*och
Marknabsplatser, hwarest be hanblabe med
bern, upboro utlagorna af ber n, samt befiitabe
sig så mycket möjeligif mat: beröm, at hafwa sf*
wer bern behörigt upfeenbe, af be menlöse fuit>
be til bern hafwa tilfiykf och be orättråbigefrufta
för bern, o.f.m. Ehuru man bock mil tro, at
bege sågo mera på sin winning än folkefs istånd,
bringanbe: waranbes Oamianus a 6oez förr
omfalte flagan för Påfwen iRom just ej albe«
les utan grunb, som tilstrifwer bern orsaken, at
et Lapparna funbe blifwa til Cbristenbomen om*
wänbe(k). Ty, som benna rättigheten warärfb-

lig

(k) Hans ord äro iblanb annat bege: VttAnt ut
GMftianes fieri., nt fubditifuavi jttge Cbrifti, aliquid lu-
ttllitorum tyrAnnidi ($ rapavitati fubducanl, tf aliquid
ex vtäigAlibus decreféat - - Nam (i Chriftiani tffcnt, li-
bert tjfent ab illis veäigalibus ö* 'triiutis, quibus ipfi ut,
tthniei multAntur - - impAtientiJJimc ferunt, fi illi Ciri-
fiianifafti, non longeplus veäigalium ipfis pendertnt,quam
Ctteri Cbriftrani fuis Prineipibtis pendunt: aeproihdc dt*
férmem ifikm i$facrilegum qutftumfidei Ai rcligioniCbri*
fttAT)4, centtmtAttt ofiimAxumfakh ,AnttpQn»nt, - - aU
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lig och tilträbbes undertiden af folk och barn, fom
stelfwe bebott ej minbre än Lappen låtasig i Gubs
Orb och et Cbristeligit lefwerne unberwifas, få
stebbe bet at egennyttan och bogmobet togo hos
bern mer och mer öfwerhanben, hwarigenom
be omfiber blefwo bewekte ar föra sig op emot
betta folket icke efter samwetct, utan efter fom
egennyttan och beras kitslighet påyrkabe.

§. 4. Hogstfalig i åminnelse Konung Gu*
stav ben förste, som blef warft bestå oorbnim
<zar, begynte at lägga en bättre grunb til beras
rolitie, hwilken ibe sebnare fiber befynnerligeni
Konung Carl IX och följanbe Konungars tib
blifwit stabfäst och forkofrab , famt til bet mål
kommen, som ben nu i be fläste Lapmarfer befin-nes. ... . A ~,,

Ty sedan bege Birkarlars herrawalbe blef
afstympabt och på flutet albeles uphäfwit, haft
wa Lapparna få wal fom anbra unberfåfare iRi-
ket småningom lärt första hwab förmon bet åt
at hafwa en Christelig Konung til hufwub och
försivar. De erkännatil. största beten Sweriges
Konung for beras ratta Öfwerhef; och änbocken
del gifwer statfen fil Dannemark och Rystlanb,
hwarom frambeles stal talas; så finna be sig bock
hafwa största fog och orsak at holla sig hit, si
wiba alla nyttigainrättningarbåbe i Ecclefiafti-

que
varitiam fame inexplebilem, (f impietattm intolerabilemt
ac apiis pcäoribus Armis tffcriplis, denique totis viribus
txpugnandAm de, Vid. I»oc. atuea cit. Conf, Scheff, Lapp.
P-g- iiB.
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que och Politiska mål äro af wåra Swensta
Konungar båbe anlagbe och wib magt holne. Isynnerhet hafwa be beste åren funnit sig i alt betta;
funnanbes jag tvitna at be meb så tacksamma
hjertan erkännaOfwerhefens wslgerningakemot
sig, som någon annan; och bar tag ej en utan
många gånger hörtbern beprisa War Nonungs
stora !7lad, fom gör den, sa mycket godt,
sätter sa öma och samwetsgranna Domare
och Förinan öfwer dem/ samt lätet o»n fåmänga goda och nya inrättningar med fåstor kostnad anfialtas »bland dem , 0. s. w.

§. s Hela Lapmarfen hörer unber SBa*
sierbofns Lanbshofdingböme, unbantaganbe
lämflanbs, fom feber unber Wäster-Norr,
lanbs. Lanbshöfbingarna falla be ibe Sobre
Lapmarfer men i be Norra Makerrai
be förra ester Swenssan och be fenare efter Fiwsta tungomålet. De bara förHem och beras be*
falningar all tilbörligwörbnab, och räkna ej för
en ringa förmon af få i Lapmarken gläbja sig afberas närwarelse : i hwilket mål äfwen nu wa-
ranbe Högwälborne Herr Baron och Lanbs-
höfbingen Gabriel Gvllenzriri på be ftäsie ställen
tib efter annan bern hugnat.

Unber Wästerboffens Lagmansböme lyber
äfwenwäl Lapmarken, lämtelands fjäll unbaw
taganbe.

§. 6. Alla Lapmarker böra benna tiben til
trenneHärabsböfbinge Jurisdictioneroch Järn-
telanbs Lapmark unber ben fjerbe. Åfele Lap-

mark
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matt har samma Härabshöfbinge meb Anger-
manlanb, hwilfen Nvårsfiden alla år reser op-
före fil Lapmarfen- I7me.Pite»och Lule Lap-
ntarferhöra fil Wästerbofns söbralurizdiHon
och blifwa nuför tiben årligen befökte afHärads-
höfbingen Herr OlofAnzenius. fom firar efter
' 3be bags tiben holler Ting i Lyckfele lörfam,
ling, febermera i
sibst i Lule-Lapmarf wib meblet af lebruano,
unber bet han af Lapska allmogen blir lebsagab
ifrån ena Marfnabsplatfen til ben anbra.

Torne och Kimi Lapmarker höra til Wä<sterbotns Norra Jurisdiktion, som beklabes
nu förf ibenaf Härabshöfbinge» Herr Mich.Eu-
renius Höjer * som årligen reser opfsre til Lap»
macfen, begynnande på lucKaZjerM, straxtef-
ter Trettonbebags tiben, fortfaranbe seban meb
be öfriga, nämligen Lnontee!ii3, Kautokeino,
samt Aviovare,som är blott et Tings,och Mark,
rabOställe, och IstBjocKi. Derefter til fi-
nareiKimi Lapmark, samt de bftim Marfnabs-
platser, nämligen Bombio, Kimikyla , Kuo»
lajers, Kuiamo, sod»nKvleoch Ilittila, broar,
est ban fintet. Denna Tingswäg stal bestiga nå*
got oiwer32sbe mil/ ock plägar återkomsten un»
berfiben dragas ut til ofwer meblet af Martti
månad.

§. 7. Wid aU deste förr omtalte stallen a,
ro Tmgsstufwor och andra nödiga hus för Ha,
rabshöfbingarna, som be kalla orbent,
ligt opsatte. Nämndeman tagas af Lapparna ,

och
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och kallas somligstädes somligstädes
Kotadesåima, och är samma st)ssa ej mindre iLap--
marken begärlig och hederlig bollen, an pä Lands-
bygden. Hittils och ännu ber/ena sig Härads-böjningarna öfwer alt af Tolkar, emedan de ej
sjelfwe aro språket mäktige , och Lapparna ej
eller första något annat språk st wal, at de
beluppä kunna föra fram sina saker. Om ock
detze, äfwen som Tolkarne wid Församlingar-
na, kunna framdeles någon gäng afffaffas, och
Dombafwandesjelfwa förstodo Partemes spräk,
wore det en högst angelägen sak.

§. 8. Samma tid som Ting fjolla i Lap«
markerne, blifwa afwen utlagorna betalte. Nu
förtiden aro ej witze Lapfogdar förordnade, fom
för detta, utan broar och en kapmark ar med
det närmaste Fögderi pä Landsbygden förenad ,
dä Fogden (sunde) fin til|lagne Lapmark pä de
D|benteliga Tingsplatsar ärligen har at besöka.
Ångermanlands och Umeä.Lappar göra sina ur*
lågortil honom som är Krono-Fogde iUmeå(k):
Arvidsjaur och Arieplog til 9Mteå(l):Jock-
m®rk och Gellivare til Luleå (m), samt
§or4ie*od) Kimi-Lapmarker til Torneä(a). För
dege äro äfwen pä alla Tingsställen sarstildta hus-
rum ordentligt opsatte, i hwilka de sig uppeholla
under det upbörden förehafwes. Läns-och %m

Q dings-
(k) Nu för tiben Herr Jon. Nonman.
(t) War Herr And. Bjork, men är nu död.
(m) Denna tiben Herr Mårten Sandftrini.
(n) N» förtidm Herr Anden u»il»«ii.
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tingsmän äro isbroar Lappby tilsatte, och kal/
las be förre lamsmann» och be senare $Ktck*rti
hwilkas göremål är samma som på Lanbsbygben.

§. 5. Hwab sielfwa Skatten angår, (e*
«f Scheffero, at ben i forbna fiber warit at,
stillig. Nu mera och seban iK. Carl XI tib en
Commiflion blifwit förorbnab til Lapmarfens
Skattläggning, betala ej Lapparna några wista
perseblar in natura, som förr, unbantaganbes
Presternas rättighet, broatom tilförene är för,
malt, samt Tingsgästningspengar, för hwilfa
Härabshöfbingarna unbfa matperseblar in na-
tura, som fallas Nästen.

Seban Konung Carl IXfsrorbnat at witza
land stulle åt wifja husholb och Familier utbelas,
har man ej bast någon swårighet at fåwefa hwad
Kronan af hwar och en Lapmarf borbe inflyta,
då bwart lanb och fistewatn blifwit behörigen
taxeradt och wista Lappar tilbelt. Ibe Lap,
marker, hwarest på alla lanb en faban taxe-
ring är gjorb, betalar en Sfattlapp efter stt
lands beskaffenhet ifrån en baler sölsimf til en
och -Mfsbaler och mera i contant. Blir banS
lanb öbe, så filsättes en annan, som samma statt
betalar. Men uti be Lapmarfer, hwarest en
såban taxering ej är gjorb widare dnen wGiumma lagd pa bwarßy, participera be al,
lesamman ester hwars och ens förmago utifam,
nu» iummaz utbetalanbe och nyttsa sedan alla
lanb och ststewatn protuileue och om hwar
anbra.

i,w.
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h. 10. Utom ben Skatt Lapparna gitwa til
Swerige, hafwa armen en bet at utgöra til
Dannemarf och Rpstlanb, emeban be ligga wista
tiber om året i be länder, som hora Danne-
marf och Rvtzlanb til. Seste erfänna dock ej
trenne potentater för deras Ofwerhef, eme-
dan de ofweralt holla sig efter Swenst Lag
och Förordningar, erfänna sig til wåra Kyr-
kor och Lagsagor, och göra således alfid åt-
stilbnab emellan tPona Komnes , Karjeli Konoges,
och Maijen är Vanmarks Konung,
Rrfilands Konung och Wåt Konung. IbeSobra Lapmarfer betala be statt til Danne-
marf , btmlfa en tib om sommaren pläga up-
peholla sig innom Norrffa gräntsen: bock plä-
ga be somligstäbes ej gerna

omeb såban saker-
het som eljest wåga sig bit, bå ofrib warit emel-
lan Swerige och Dannemarf. I juekazjerf.
vi och Lnontekiz betalas inga utlaaor fil Dan-
nemarf utan blott til Swerige. I XautoKei-
no, H,viovare och Utsjocki betalas bels til
Swerige dels til Dannemarf. Häremot be.<
talas i Ät Lapmarf fil Swerige och Rvst-
lanb: unbantaganbes Lnare Lappar, som statta
til Swerige, Dannemarf och Rystlanb, samtKittila, hwarest Swerige allena har statten.

§. 11. På alla forenamnbe fjällen, hwarest
Ting och upbsrb holles, äro utom bus och fo,
jor, som Lapparna for sin beqwämlighet låtit
upsätta, äswen nöbiga hus och bobar, af hwil-
ka Borgerstapet i Staberna sig betjena, un>

& * der
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der det Marknad holles i Lapmarferne. Denrätta Marknaden holles i hwarLapmark samma
tid som Ting ochupbörd derstädes ste; dockaraswen i somliga Lapmarter i sednare tider kom-
mit i bruf at holla Wårmarfnad Mathesmäf»
foreller Wårsrudags tiben, båBorgerstapet alle"
nareser opföre. Derätta så fallabe Stormarkna«
der påstå i somliga Lapmarter inemot par weckor,
men Wårmarknaberne allenast få bågar. Hwarlavmark år Magen ben nclrmasteKöpstab; horan*
de Nngermanlcmbs Lapmark, bels tiltternoland,
dels til Umeå: Piteå Lapmark fil Piteå, Luleå
Lapmark.til Luleå, bet öfriga til Torne*3sorger«
stap, unbantaganbe Kimi, hwarest afwen ules
Borgare från Osierbotn brifwa sin hanbel.

§. 12. På beste Marfnabsplatfer hafwanu pengar fommit mer i bruk än tilförene, bå
man måst brufabe byta Waror emot Waror,
anbock äfwen nu samma sätt at hanbla ärmyc-
ket gängse, vamianuz a Goes berättar, at
den tiben plägabe Lapparna sjelfwa fara fiolebestil sina Grannar at byta Waror, bå Hanbe«
len ebbe blott meb tefnanbe utan at de tala-
be något ord med hwarandra, som han mente
ste ob lingute btrbariem is' afperitatem, ÖV. (o).
Nu förtiden behöfwa hwarfen Lapparna segla
til sina grannar, emeban beras Hanbelsmän
sjelfmgnte komma til bern, ej eller siippa be sär-
deles långt ned på bygden siöledes, undanta-

gan,

(o) Dt täppta (itu -/ /»«/«, I05. cit.pag.49g.
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gandes i Norrige, hwarest de undertiden betjen-
na sig af båtar, dock ej egna: som de ock ej be-
hofma meb tefnanbe göra någon hanbel, eme-
ban be hjelpa sig meb hwarsannars fpråf til
rätta, som förr är nämnt. Så sser ock ej all
hanbel genom byten, utan ock meb penningar
<p), i fynnerhet om Lappen har några byråte
waror, bå han ej nöjer sig, meb minbre han
får Holländska Riksbalrar in cheeie. De
waror, som Lappen har nöbige af Borgaren,
äro förnämligastSalt och Tobak, Mjöl, samtKläbc, Hampa, Kalmar, Killar, Grytor,
Sölfwerstebar, baljor, Bälten,Ringar,Stop,
Yror, Knifwar, Saxar, Oxhubar, Krut,
Bly/ Bflstor, Nålar, Hakringar, Syringar,
Tenn, Swafwel, Winer, Öl, Fikon, och mer

Q 3 få-
(p) Deras räkning i gemen på penningar ät ej

lika i alla Lapmarter. I Gellivare Församling räknar
man »näst efter wigten, och heller 4 @erftyfrar,betär
efter deras räkning 2 dal. Kop:mt, för loda, det är
et lod. /><-/< nubbloda 5hälft annat led) för 3 bal.Kiw.
En siyfwer kalla de Orre (Ickorn, emedan gammalt
köp »varit 1 öre Sölfwermynt för et Grästin) fårat
Huitur. En Sersiyfwer, fom hos bent galler för %
mark, kalla beßemfi (Prims). oha är l dal. 16 öre
Kop:m. Laddidala (en Bonddaler) är en dal.Kop.m.
Ett Carolin är 4 Sexstyfrar: men en lpecie caioli»
kalla btjorbA Carolina (en rund Oaroiin). H/H-<« dal*
ar 4 dal. 16 öreKop:mt. Men jorbaflätta dala fal*
ka de en dubbet Oasolin in lpecie. Pådos dala eller
Skatte dala tallar man 6 dal. Kop.'»n. .i löspenmngar.
Och jorb* daU eller ock Ma i gemen fattas en SXtfsf
baler i lpecie, 0. s. w.
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fåbant. Häremot får Borgaren af Lappen,
utom alla be Skinwaror som jagförr sagt fin-nas i Lapmarken, Renkött, Renshubar, Ostar,
Mudbar, Stoflor, Skor, Hanbstar, Fist,ete.

§. >). Priset på alt fåbant kan ej utsäf»
tas, emeban bet ej allenast t broar Lapmark de
skiljaktigt, utan ock nästan hwart år. Det kora,
mer til en bel deras, at den ena waran steg«
tat op efter ben anbra, bå raitzwärt eller an«
bra orsaker ien bel göra någon anbring. 2?
hwilket mål betos Köpmän stulle ofta omöjeli-
gen funna hafwa sin utkomst, om betat ma*
ror ffulle gälla altib lika. Imeblertib sser bock
deras, at unber en såban bytning fan man of-
ta få en wara för bättre pris ur anbra och
trebje hanben, an ur ben första, o. s. w.

Så finnes ock på warorne och betas god-
het en stor stilnad Lapmarferne emellan, hwar»
af äfwen en olifhet på priset mycket förorsakas.
Ty, emedan til exempel, Gråwerken befinnaswara ju längre söder ju sämre, häremot Mudd<
skinnen ju längre det bar i söder ju smartare ochbättre, så har det stedf, at för beste waror
gifwes olika stal. Och få är det nästan med
alla Skinwaror ja stelfwa Renssagen bestaffabt,
«t hwar och en Lapmarf har snart sagt wista
djur af bättre art och wärbe än ben anbra,
samt ftlebes mera begärlige och följafteligen
dyrare.

§. 14. Utom den handel Lapparna hafwa
med wårt Swensta Borgerstap wintertiben,<Z

4 hafwa
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hafwa ock Fjäll-tapparne under deras mistande
wid Wästersjon sommartiden nödigt at drifwa
någon liten handel vä Norrige. I synnerhetsom de den tiden bchöfwa Salt och Tobak, samtBränwin, Ranor eller Ryor, Kor, Far och
mera sådant. Och emedan det Norrsta folket ej
erkänna andra penningar an Holländssa Riks*
dalrar och Dansst mynt för goda, st bör det ej
tilssrifwas tappens misstänksamhet eller enfaldig-
het , om han ej gerna wil på denna sidan andra
penningar emottaga. Den tiden tapparna ars
pä den tra&en, hafwa de ej särdeles warorat
föryttra utom Renostar och Bastrep; Ti) som-
martiden fas inga dugeliga Skinwaror, ej eller
flagtas dä några Renar, som om hösten och
winteren. Järn och Kopparkäril pläga de ej
sällan köpa va denna sidan, det de sedan med
någon winst sälja ät det Norrssa folket, afwen
»al fjäder och dun, som de köpa af »åra Ny*
byggare och föra med sig öfwer Fjällen. Som
de ock på andra sidan pläga i de fiäste Lap«
marker upköpa Fiss, besynnerligen Sill, samt
Ranor, undertiden ock Tobak , det de sedan
bos fsryttra, htvissen Tobakshandel bock ej
sträcker sig längre, än til Lcwmarkens inbyggare.

§. is. Förutan förenämnde handel, som
tapparna drifwa med Borgerssnpet och Lands-
folket pä denna och andra sidan, idka de jem-
lväl en handel sins emellan, besynnerligen de
förmögnare, som ej allenast sälja ät de andra
Renar, Kött, Ost, Mjölk och andra matsa<ter,
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ker, utan jemwäl Tobak och annat sabant, sombe sjelswe i någon myckenhet köpt op och sedan
minutwis sälja ut ät dem, som sådant behöfwa.
Detta sser ej altid med penningar, utan jem-
roat emot andra waror, som Hudar, Mudd-
flin, etc. det de åter sälja med någon winst ät
Borgerssapet. Om deras opförande i dylika
mål har jag tilforene pä et annat ställe något
rör dt, nämligen at dc oro mycket egennyttige
och sätta priset på waran fällan ester samwetet,
men mast efter som be märka sin nästa, som
af dem sådant behöfwer, wara om waran mer
eller mindre angelagen. Och kan jag i gemen
om deras frägd och böjelse i detta mål säja, at
be äro i sin handel mycket bcsivikelige och
beörägeltge/ fä" at ben, som icke förstår
deras räntor/ kan knape af dem wara o-
bedragen (q). Om deras natur är sådan, el-
ler om de, som Schefferus menar, lärt sig
bedraga andra genom det deras grannar
begynt tvära bedrägelige emot dem, är bägge
delar troligit. Men at handla med dem på detsättet som hos honom berättes fordom hafwassedt, då man lemnade ute de waror man wille
bortbyta, samt gick bort och (ät tapparna taga
bort dem, lemnande på samma rum sina wa-ror i stället, utan at råkas eller talas wid, så-
dant (fulle formodeligen denna tidenej wal (pekas,
fa framt man fan tro, at idet någonsin warit
brukelgit.

§. 16.

(q) Bc!ieseli L-appon. pag, ,77.
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§. 16. Som man bittid bollit tapparna'wara af en mycket bäfwanbe och rädd natur,
har man afwen i anseende til deras flpgtiga
lefnab ej fokt få något gagn af bern wid krigs-
tjensten. At dock en del frivilligt låtit wärf-
t»a sig til Soldater, har man tid ester annan
rönt, ändock Solbatenamnet warit och är hos
dem obehageligit. Man wet ock exempel pä
bern, fornt bet stånbet fort sig meb diftinclion
op och jemwal berwib gjort lycka, Orfaken
hwarfore be ej gerna wilja gifwa sig bertil,
har jag tilförene nämnt, afwenwäl huru man
pä många ställen i Lapmarken ej funnit bern fä
tabbe och klenmodige, fom mången trobt. Om
man frambeles bjuber til at i bet målet fä bern
iorbning, kommer pä tiben an: i meblertid
skulle i ben hänbelfen ej allenast många, fom nu
gå och mata, få sin föda, utan man torbe ej
eller finna brist pä bern, fom både får nöd och
lust (ful woro färdige at i bet stånbet lefwa ochbö; jag menar om be, som anbra, finge utom
ofrebstiber i sit lanb och iblanb sit folk wara
boenbe och wistanbe. Om de äro benagne at
rymma, få (Me be ej långt (Tippa, om tap-
marken wore pä famma fatt roterad fomtanbs-
bygben, emeban be pä ingen ort (fulle wara roat'
komne eller blifwa bestybbabe. Hwad gagn
man kunde göra med dem, må andra döma.
At frukta de fly bort til Norrige, fom bos ge*
mene man warit en allmän tanka, är fåfängt;
emedan för en Lapp at gifwa sig under en an-

£> 5 nan
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»an Krona, är ej lättare än för annat folk, om
ejinägotmäl långt fwårare. Ty/ at hollaen
Fjälltapp qwar t Norrige öfwer winteren, detsr at förfpilla hela hans walfärd; emedan han
måste nödwändigt hit, få framt han wit behol-
la någon Ren wid lifwet. Men for de andra
Fissare-och Skogstappar, som ligga närmare
wär Landsbygd, at flytta bort och ur Riket,
faller det ännu swårare.

§. i.7« lag wille tro at Lapparna ej ssullewara ossicketige til Sjömän, om de blefwo wäl
anförde. Afwenwäl til Fabriquer och Manu»
fa&urer, allenast de blefwo titöfwabe. Mensom man i Lapmarken ej bar tilgång tit några
Rå ämnen, sä mycket mig är bekamt, utom
Tägor ock Näfwer,hwaraf be hittils gjort Bast»
rep, Korgar och Snusdosor, etc. tärer någon
Fabrique i Lapmarken för astägfenheten näpli-
gen kunna inrättas. Och at taga bern berifräusamt sänba bern til någon annan ort tärer ej
eller kunna (fe. Tv ehuru föraktliat detta landet
för andra warit eller är, få larer tappen ej
med godo tunna bewekas at flytta derifrän, e»
medan han hyser för (tt fädernesland (a stor
kärlek, som något annat folk för sit.

Quid mellus Romd, Sfphico quxdfrigörs pejus*
Huc tanten ex illa barbarus urbe fugit.

Ovid.
§. 18. Wib Grufwor och Bruk ssulle

detta folket til äfwentyrs ej wara onyttigt, om
man först lärde och underwiste dem om arbetet,

och
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och feban wät belonte bem. Men (om man för
betta wib en bel af be i gäng bragte werfen
nästan för mycket, och unbertiben emot altfam-
wete och billighet warit tapparna til for stor tun-
ga, i bet man utom annat ofog twingat bern at
arbeta och föra Malm få långt man wille för
hurumycket man wille, och i öfrigit på wissastäl-
len fört et nästan hebnisst och forargeligit lef-werne iblanb bern; få har bet, ester mit om-
döme, ssebt, båbe at ingen wälsignelfe wib betze
werfen welat blifwa, famt at tapparna ej åstun-
da fåbana werf iblanb sig, af hwilfa be weta
sig hafwa sit förberf och unbergång. Förben-
(ful Har man märkt, Huru be på mänga orter
enhälligt fammanfatt sig at ej allenast sielfwe fä»
dant förhinbra, utan ock bäbe meb lock och ho-
telser afbollfl bern, som warit i begrep några
Malmer iblanb bern atuptäcka. Det harfor en
kort tib tilbaka ssebt, at man uti en hel Bpgif*
wit af hwart Matlag enRen ät en wist tapp,som oywist en rik Sölfwermalm, at han det
med någon lämpa måtte åter afböja, det han
ock wiste i werfet ställa. Men eljest plägarwid
sådana tilfdllen mer hot och trugsmät, än mv«
tor tvära iblanb bent brukelige emot bern, fom
tib efter annan opwist wackra prof af allehanba
flagg Metaller. Hwaraf har ssebt, at bå man
welat följa bern bit be fåbant tagit, hafwa be på
flera fatt uträttat, at man ena gängen efter ben
anbra sebt sig wara bebragen. Om man altftwil hafwa fåbana werk fram, måste man ej wi,

sa
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fa fy bermeb föka betta folkets unbergång, u-
tan lata bern i alt hafwa sin förra frihet pä lanb,
(fog och fissewatten, etc. Dä be lära på sisto-ne/jelfwe kunna finna ben nytta be och bet all*
manna i gemen af fåbana werk i framtiben finge
åtnjuta. Då be ock til äfwentyrs berwib kunbe
<iena bet allmänna til större nytta och gagn,
än man formobat.

Fjortonde Kapitlet.
Om

Nybyggare i Lapmarken
§. l.

L>cut<m de rätta Nationäla Surnar*
fena Inwanare, som jag bestitat mig
om at bittitt bestrifwa, hafwa femmat

no esier annan satt (ig der ned atffillige Swew
ska och Finska Bönder, i mening at upodla lan<
det. Huru länge detze derstädes sutit är owist,
ändock jag twiftar om nägot Nybygge stal »a*
ra stort öfwer l>undrade ar, men de masta
wer so. Schefferus, somtrykte sin Lapponia
ar »673, har ingen ting nämt beröm, emedan
fa den tiden lära funnits, som man fast halre
den tiden tvär af den tankan , at ingen säd
kunde i Lapmarken »dra- Detze Nybyggare
hafwa af Höga Ofwerheten blifwit med Gnner-

liga
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liga Privilegier benådade, hafwanbes sina fri-hets år,under hwilfa be aco fritagne för all (fatt
och utgift. Och ehuru be febermera betala en
ringa penning för sina tand och Nybyggen, å*
ro be bock in perpetuum för all annan Krono
utlaga befriade. I de fodra Lapmarfer (fulle
man tycka, at fåbana icke hade fardeles fwårig-
het at taga sig op, emedan man har fedt nog-
farna prof, at då Gud wälsignat årswäxtenpä andra ställen, hafwa jämwäl de haft detaf sin
goda del. I Åfele och Lycklele Lapmarker
öro affädana et wackert antal; hwarföre man
ock i samma tapmarker holler hela fommaren
Gudstjenst pä Swenssa, men wintertiden pä
bagge fpråken. Häremot wet jag i Piteå «tap-
mark ej at nämna öfwer -ne i Arieplogs För,
famling, men i Mwidsjaur icke en, fom lik,
wäl ligger närmare Landsbygden. Antingen
detkommer af fjelfwa jordmonens ofruktbarhet,
eller äten bet Bönder pä lanbet tillvälla sigrätt
tighet tit Fisse-watnenför långt op, fom pa män-
ga anbra ställen sser, eller ock at ingen welat
åtaga sig til at fäna sig ber neb, eller anbra or,
saker, är mig obekant.

§. 2. Somligstäbes förbeholla tapparna
sig fjelfwe sina lanb, och tilstäbja ej gerna at nä-
gon Nybyggare fätter sig hos bern neb, eme-
ban befrukta at befsrderfwa beras siogarfamt.
bränna op beras lanb och mulbete. Tv, broar*
est Nybyggare äro, pläga ej fällan ssogselbar
komma lös,fom länderLappen tit ruin; for ywit-

ken
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fen orfak näppeligen något folk tärer i ben be-
ten wara warfammare än Lappen, efter han
fnapt i mannaminne får komma web sina Re*
nar på be stallen, hwarest ssogselb en gäng
gått. Dels hafwa tapparna affafnad i anse-
ende til det at Nybyggarne pläga fordrifwa
och utöda Wilbßenarna, utom andra olagen-
heter be finna sig utaf dem. Tb, feban en
Nybyggare fått rota sig, går bet gemenligen
sa, at Lappen måste antingen öswergifwa (it land
eller unbergifwa sig Nybyggarens wilja. Och
är altsa ej unberligit, at Lapparna på fomliga
(fållen fammangabdat sig at på alt fält hindra,
det någon myckenhet af Nybyggare ej må kom-
ma at bo och rota sig iblanb dem.

§. 3. I de norra tapmarker (fulle det sy-
nas fwärare at fättia sig t#b för bet falla cli-
maret (ful. Jag har förr omrört, at man pä
somliga orter febt jorden på deras ängar helasommaren botMiälad. På fissewatnen fynes ock
mångestädes wara owist at lita, emedan at (tssa
om wintertiden faller, for ben tjocka isen, för be-
swärligit; och, ehuru alfwerna gå om wåren
iblanb nog tibigt op, si plägar bock på be sto-
ra Träffen isen mångestädes ej gå bort förr, än
in i Junii och .sulii månader. Icke bes min-
dre finnas iLule-tapmark en anfenlig hop Ny*
byggen, samt iTorne Lapmarf ännu flera; och
iKimi Lapmarf består fnart heta Kufamo For,
samling af Nybyggare. Ja, norr om fjelfwa
Själrygaenhafwa äfwenNybyggare widälfwer-ne
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ne fatt sig neb, ber be få en fåban ymnighet fiss,
i fynnerhet Lax, at be beraf tefwa, byta sig fädföre och sålebes hafwa sin utkomst.

§. 4. Förutan Swenssar och Finnar, (om
satt sig neb i Lapmarken fom Nybyggare, har
man äfwen förmärkt bet Lapparna sjelfwa (som-
liga Lapmarker, besynnerligen Kimi, begynt här
och ber bygga sig bus och bruka jorben. Ty,
då beros Renar böbt bort, hafwa be fatt sig
neb på be beqwamligoste (tallen af sina land,
timrat up Stuswur och Porten, fomFinnarna,
köpt sig kor , samt tagit op åker, hwarmed be
jämteWondet hulpit sig from. Ide södraLap*
marker bar sådant ej gerna blifwit spordt, än*
bock de (fulle tyckas yafwa bättre tilsälle dertil ;
utan när deras Renar döbort, gifwa de sig an-
tingen blott at fissa, eller ned pä landet at gä
töad, eller tigga. I mediertid (fulle jag tro at
alla Lappar, om be hade ssiklighet at söka fig ut
goda hemställen, och funde öfwertalasat taga
sig sådant före, medan de woro rike och formogne,
ssulle de utan twifwel ej allenast komma dermed
tilrätta, utan ock i roligare tilstänb, bä ock lan-
det kunbe tillika blifwa upbrukabt. Och, om
det är möjeligit at fmäningom antingen meb lock
eller trug förmå bern bertil, (får til tiben. Men
at be förmögne (fulle hafwa tätt före at komma
sig pä bet fättet fram, tyckes ej ssä mig fett; som
jagock eljest är of ben tanka, at alla Finnar haf,
waforbom, äfwenfom betze, fmäningom begynt
taga sig fast. I LuwLapmark wet jag en »$

Lapp,
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topp, som försökte at wara tillika både tapp och
Nybyggare: Förbenssull bygbehan sig hus på
et tvist ställe af sit lanb, samt föpte Kor och sat-
te hustrun meb somlige af barnen beruppå, som
arbetabe på jorben och stolte sin bossap; men
sjelf bobbe han i Tjall tillika med be ofriga bar-
nen, samt for meb sina Renar omfring. Afhans barn äro nu trenne Nybyggare, nämligen
Uti Kifoowarey furna och &<tppoK>om* , men de
öfrige äro Lappar.

§. 5. Ehuru man wet, at en (for bet afat-
la betze Nybyggare äro ansenligt förmögne och
sitta i tämtigt wälstånb, måste man bock tilstå, at
de fiäste, ooktobt beros! stora Privilegier och
förmoner, icke befunnits göra någon [arbetes lyc-
ka. Detta härrörerförst af den swärighet man
har at utröna och igenfinna be orter, som oro
til Nybyggen mera bugelige. Tb ofta blir manworse, huru gansta olik fäbeswärt försvörjes
wara emellan 2tie Byar, som tigga när och un*
dertiden bredowid hworondra: hwitfet kommer
ej sä mycket af jordmonen, som fast mer af an*
dra omständigheter, fom gör at en ort är mer
eller mindre frost och kolo undergifwen. Jag
har förr nämnt, huru öfwerst i Lapmarkerne
finnas Nybyggen, för hwilka ej et enda korn fru*
sit bort, äfwen de tider, dä eljest hela landet
blifwit med oär och mihwärt hemfökt. Häre-
mot wet man andra Nybyggen, hwilka, ehuru
de legat närmare Landsbygden, bock albrig fått
bärga, någotKornar ostadadt af köld, äfwen be
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är, då säden för ingen annan bortfrusit. Eme-
dan nu en, fom ärnar blifwa Nybyggare, ej
kon weta hurudan orten i detta afsecndet är, in*
nan hon med sin fordel eller ssada fatt bet (am-
ma försöka, för hwilken orfaf han ej eller wid
ortens utwäljande har derpä någon ofsigt, u-
tan mer tippa hwad gräswäxt, fissewatn och
bjurfänge i nägben funna finnas; få är ej un*
berligit, at en (for bel tagit mistom och råkat
före obugeliga (fälten. Och ehuruwät man fän*
ner dem, fom flera gångsr flyttat sina hemwi-
(fett» hafwa de dock med sina fostfamma fiyttnin*
gar föga uträttat, utan mera utblottat sig, fä
at de ej widore mägtat anlägga på åkerbruket
något arbete.

§. 6. Sedan räknar jag for en orsak at
många Nybyggare ej kommit sig före, emedan
be ej rätt bruka sig, utan anwänoosit arbete mer
på det, (em ej tjenar landet til upodling. Ide fiåjfe (Nybyggen ser man mycket litet arbe-
tas på jorden, utan förnämligast på Fisfe<ochDiur-fangen, fom undertiden kon rikta sina ib*
Ute, men ej förbättra jorden. Mången Ni)*
byggare har jag fedt hafwa hela hopen of full*wurna fötter och tillika warit sa wälmaende, at
om be ratt brukat sig, (fulle de säkert hafwa kun*
nat arbeta sig op et lagligit hemman åt sig broar.
Icke des mindre hafwa de år in och år ut foga
annat tagit sig före, än genomvandrat (Togoch
mark, hwarigenom de undertiden kunnat genom
dvratt och sämre stinwarors anssaffande för-R w.irfwa



Cap. 14. Om Nybyggare258

warfwo sig några hundrade baler penningar,
men Nybygget hor förfallit, och fällan efter 30
och flera år warit i bättre stånd, än det war afbörjan. Denna winsten synes för dem ögon*
(fenligore, än om de (fulle trägit arbeta på lor-
den. Men ehuru stor winst de tyckas deraf haft
wa , är dock ostcidigt at be tappa mer deruppå,
änbe tvinna. Ty, utom bet jorben plägar rodl
belöna fina brukare, fast ej få hastigt, få kunna
be icke fe, at om bet undertiden hänber at de få
en lärf, fwort Räf eller annat fadant dyrbart
(fin, för hwilfet be funna haiwa 8,10, eller fle-
ra Riks-bolror, få äro de merendels flera der-
om; och då det händer en dag at de få et sådant
djur, så få de gå kanffe hundrade dagar utan
at funno förtjeno sig födan, 0. f. w.

§. 7. öm detta folket alt detta funde of*werwäga, (fulle de ofelbart finna, at det arbete
de anwändo på jorden, hälft bå be funnit pä
rätta stallen, (fulle ej allenast for ber n, uran for*
nämligast för beros barn ock efterkommande
wara långt förbelaktigore. Ty bå efterkom*
monberne ssola lefwo af sina förfäbers pennin'
gar, äro be på långt när ej få bryge och til*
räckelige, fom om de fingo nyttja beras ar*
bete.

Samma sak or bet meb fissewatnen, broar*
af en bet kunna någon tid bortåt hafwa födan,
men lemno sina barn utblottade och sina Nybyg<
gen odugelige. Nar man betänker, huru den
wise Guden få tefat, at djur och flssfängen äro

för
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för första man, fom (ätter sig på en wifj ort neb,
tilräckelige, få bör man ock besinna, at (å-

--bänt är ssebt berföre , at en nykommen må fun-
na bärgo lifwet til bes bon på annat satt fom*
mer sig före. Om altsa ben förste bege lägen-
heter mi§brukor, slår sig til lättja och äter fälänge bet förråd räcker, som naturen gifwit
honom at begynna meb, så (år hon ej unbra,
om han måste stå råblös när altsammans blir
alt.

§. 8. Härfil kommer ben trebje orsaken,som är fattigdomen, och gör at en bel kunna
ej så bruka sig, at beros Nybyggen blifwa för-bättrade. Merendels hofwa sådana satt sig ned
i Lapmarken, som warit st utfattige, at de o*
mojeligen kunnat komma sig före. En sådan säg
jag år »741 begifwo sig med hustru och barn i-
frånSockfele til stor-Urna 12 mil 00 til Fjällen ochsatte bo i wildo ödemarken. Då honreste op-
före hade hon wäl med sig några Kor, men
egde ej en sseppo säd at begynna med. Han
bärgde dock en tid lifwet med mjölk och fiss.
Men huru man på bet sattet wil.göro någon
lycka, kan jag ej förstå. Ty, när en säban,
utblottad på alt hwab han behöfwer begynna
meb, begifwer sig så många mil oflägse ifrån
alt annat folk, så blir hans hwarbags arbete
at meb fissonde och (Tjutande forsörja sig och si-
na. I det samma (fal han wara bekymrod,
huru hon må få tok öfwer hufwud. Har bon
kreatur, sä får han icke tid at arbeta op nå-

R 2 gon
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gon äng, utan måste sommartiden föka igen få-
bana stallen, broarest han finner hö. Om bet
än wore et Kanan, sä ssulle en stdan synas ta-
ga sig watn öfroet hufwudet. O6) ehuru bon
bärgat, som han fan, lifwet, så blir bock jor«
den aldrig upodlod, emedan hans mage ej til«
stödet honom at ligga med sit arbete en enda
bag i förskott. Jorden wil hafwa lyft, om hon
stol gifwa något ifrån sig. Men när Inbyg-
garen wil stora strävt , och är ej i stånd at
arbeta på något annat, an det, hwarof bon
genast får nytta, nämligen med fissande och(fju*
tände, få gör han, at landet aldrig blir förbat
tradt, och at alla, som i få fattigt tilstånd kom-
ma efter hwarandra, aldrig funna hafwa den
ringaste nytta of sina företrädares arbete.

§. 9. I anseende til alla desse omständig-
heter ,är ej underligit, om man nu förtiden
holler den Nybyggaren för wät för sig kommen,som fan hafwa par Tunnors utsade, samt at
man i hela Lapmarken stol finna få ängar / som
med arbete blifwit uptagne och til gräswärt up-
odlade. Ty , andetiden »andrår man omkring
alt mark och söker 00 de ställen , dem man kan
nyttja sådana som Gud har gifwit och naturen
lemnat dem. Hwarfore ock ej är underligit, at
man har sina få kollade angår några mil ifrån
bwarandra. Man räknar for en formon at
slippa arbeta på bern , som bet ock är; men om
man lägger alla bagswerksn tilsamman, som
blifwit genom den långa wägen förderfwods,

(M
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ssulle bet fynaS, fom funde man meb bättre
nytta hafwa anwandt bern til andra parkers of-
rödjande, fom legat närmare til, af hwilka man
kunnat få bättre gagn, och tillika undwika den
olägenhet man har af de långa och beswarti-
garesor winter och sommar.

Nät* man nu härtil lägger en elak hus?
holdning, få hor jag ofta förundrat mig huru
en del of detta folket kunnat bärga lifwet, hälstsedan bronwin blef förbudit, meb hwilket en
det kunnat tilförne staffa sia någon förtjenst afLapparna. I meblenid måste man lemnabem
det berömmer, at be olbrig stäiräblöfe eller bi
bort of hunger, fa länge någon grön Furu-
«}wist är i Lopmorfen til finnande : hworaf be fin-
na sig så wal och nögde, om ej bättre, än män-
ga anbra, som med bättre spis blifwit upföd-
be.

§. 10. Men at landet genom beras tjenst
«j fan fånågon förbättring, lära be fjelfwa mast
bekänna. At en (for bel of bern, äro Loppen til
ingen tjenst, utan mer til ctifynbastrofT, or ock
kunnigt. I sin Chfisienbom har hon af bern
föga hjelp och upbyggelse, emeban jag träffat
koppor, som förebrått mig Nybyggarenas (ef-
werne, som lifwäl ssulle hetas wara mer uply-
ste än be. Jag har ock funnit at en bet af
bege, fom kommit at sitta en tib få afsibes,
både brukat flera fönster och warit til många
delar i sämre tilstånd än Lappen sjelf. Af Lop-
pen har Publicum owägerligen större gagn, än

R 3 af
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af betze. Ty, fom be ej hafwa några färbeles
waror at föryttra, få fan man beremot fäja ot
Lappen tienot med sina Sfinworor bet Allmän-
na, hworof en hop arbetare hafwa foban, samt
hanblonbe, som bafwo sif gobo stöb of Lap-
marken, utom ärlig Tull för samma woror, 0.s. w. I öfrigit hafwa flera meb mig anmärkt,
at of alla be slogs folk, hwilka som Nybygga*
re satt sig neb i Lopmorfen, Swenstor, Tystar,
Finnar, hofwa en stor bel, som kommit at mera
omgås meb Lapparna, jemwäl iklädt sig Lop-
pens natur; emedan tog funnit dem misstänk-samme, fom Loppen, lote fom Loppen, egennyt-
tige fom Loppen, snåle fom Lappen, etc. Dock
alt rättsinnigt och ärbart folk of bagge slagen o-
förtalt.

§. ti. Men ssulle landet någon gång of
Nybyggare blifwa få tätt bebygdt och wal op-
brufodt, fora på andra orter, måste man til-
stå at Lapmarken blefwe för Publicum långt
fördelaktigare och impotentare. Man bot
fördenssull ej neka detze alla (Tåliga förmoner ochfriheter, dock tillika tilfe dels at de samma Pri-
vilegier ej för mycket mHbrufo, dels at de blif-
wa understödde med godo stick och ordningar,
hwarigenom det, som påsyftas, kunde winnos.

I bet afseenbet holler jag för en högst'
nyttig sak, om be naturkunnige wille åtaga sigot
em alla orfofer göra sig unberrättobe, broar*före wisia ställen och jorbmoner äro mera köld
unbergifne, än anbra: famt hwilfa be oro, och

hu*
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huru man det lättast kunde ffon/o och i akt ta*
ga, o.f. w. Detta ssulle förmodeligen hafwa
en stor nytta med sig, i anseende dertil, at man
kunde då med tiden utmärka hwilka orter woro
til Nybyggen beqwamlige eller ej: hwarefter
man sedan i Lapmarkerne kunde på alla ställen
föressä och utnämna de stallen, som kunde af
Nybyggare cl) Lappar med någon fördel up-
tagas, och pä hwilka det lönte mödan at an*
lägga något arbete. Och, emedan orterne i
Lapmarken blifwitbefundne sä ffiliaktige, at man
ögonstenligen kan märka, huru säden förrmog-
nar, samt jorden blir förr bar, och träna förr
Utsprida sina lös, an pä andra, som eljest ligga
under samma climst, ffulle det til afwentyrs
löna mödan har i Nordlanden, om alt dettablef-
we behörigen utrönt och utforffadt (s).

§. 12. Sedan wore, efter mit omdöme/
nödigt, om man eftersägs, huru hivar och en
Nybyggare, som någorlunda kommit sig före,
förbättrar sit Nybygge, eller ej: dä honom ej
borde tilstådjaé at njuta sina förmoner, om han
satte åkerbruket å sido, late sit hus och dem för-
falla , och blott lefde af ssogen och träffen. Det
sednare borde han fä idka, der han kan ärligen
wisa sig hafwa i proportion efter sit folk, för-
bättrat sit Nybygge i äker och ang, samt ns,

Dl 4 dig

CO Hwab jag i bege mal under mit tvistande i
lapmarken kunnat haft tilfalle at förfara, hoppas jag
ramdeles wid annat tilfalle fä framgifwa.
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dig husbyggnad. Deraf stulle förmodeligen
ffc , at man hädanefter ej skulle se s och 6
fattiga hushold sitta pä et Nybygge, manat
hafwa en kappas större utsäde, an dä en man
roar betaf egare: til förtigande mindre, som
jag afwen somiigstädes blifwit warse, da man
sedt Nybyggen , hwarest man hade par tunnors
utsade da en man satt deruppä, men allenast en
sedan fyra blifwit deraf egare, som satt äkerbru<
ket a ftbo, samt lcfwa af ffytteri, och da detssär
felt; af Mjölk och Furubröd. Jag måste til-
flå at Lappen stulle med samma land göra både
sig och sin nästa långt bättre gagn.

§. 13. At förstrifwa Nybyggare ifrån ds
södre orter, lärer näpligen wara rädeiigit, eme-
dan det funnits, at man ej gerna torde räka ut
for annat folk, an en hop lättingar / som ej kun-
nat på oe södre orter ratt husholla, mindre i
$apuwrfen. Norrlänningar och Finnar woro
förmodeligen stickeligast bertil, som ock, om
Gud förlänar frid at de singo föröka sig, ej torde
wara bertil obenägne, allenast de anstalter jag
förr omordnat, bleswe förrut gjorde. Skulle
den Högste någonsin behaga gilwa osi en sådan
saker tid, at wara Wasterbotningar finge til 20

eller 30 är i stället for at sticka' Soldater i krig,
sanda Nybyggare hwar Sokn til sin nästgrän-
sande Lapmark, sä torde saken wara snarast
wunnen. Men sådant larer kanske näpligenför-
modas.

§. 14- Sist, som jag befunnit at alt för stort
s)M-
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fjelfswold hos et folk ar en stor orsak til des for-derf, ej mindre i nedrigare ån bogre stånd, så
stulle det ingen afstracka ifrån Lapmarken utan
halte mången til flit och tiltagsenhet upmuntra,
om Lapmarlens inbyggare, som kommit sig i
stånd, afwen efter handen finge wänja sig attaga
del mi det, fom angår det Allmannas bibehöll.
Men hprwib bor for alt på hwars och ens för-
måga häfwas afseende, och efter fom han kun-
nat komma i stånd och ordning. Tv, om man
eljest kan göra goda cives af et folk, fom genom
en ordningslos tygelfrihet fått »anan at lefwalaglöse, anstår ej mig at döma om. Men atman
har (bart före at göra af dem goda Christne /
måste jag, emot min wilja, besanna.

K. is. Af dem, som rest i Lapmarken, haf-wa funnits de, som welat upwisa både et slags
Hwete och Rog, som stal roåra wilbt i Lapmar-
ken, och af hwilket man stulle, som af annan
säd, funna betjena sig. Så wiba man har
orsak at hysa den tankan om dem, at de ej lå-
ta et få hogsinyttigt fund med dem sjelfwe dö,
så förmodar man at de lära widare med Lap-
markens inbyggare sådant til alla omständig-
heter cormmmicera,(a wäl som ortcrne broarest
det blifwit funnit, sä framt det ar af något
wärde. Tv/ stulle man efterkomma allenast
en ringa quaiuitet deraf i förstone, det man
finge genom planteringar widare Mer och mer
föröka, såkunde man försäkra sig, at man med
en sådan (ad, som wore förr w<m wid det tal'

SR 5 la
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laclimatet, (fulle wara hulpen, an med den
man nu föret ifrån andra och främmande or-
ter. Och om bet just ej hade den sirid-och
godhet, som annan fot), wore det åtminstone
bättre, an furubark, af hwilfen nu förtiden
många människor på desie orter uppeholla lif-
rart.

§. 16. I fall Lapmarken således i om*
mcmde tider (fulle öfwer alt blifwa en åkermark,
få stulle dock Lappen, der han ej fjelf willeblif-
wa, en åkermän, likafult funna ber bo och blif-
wa , så wiba han hade (of at nyttja sig tillika
med de andra af siste och ssytteri, samt finge
beholla wed för sig fjelf och mosie for sina Re-
nar. Ianseende til landets widd (fulle be ock
walfä rum, emedan man nu på många ställen,
hälft wisia tider om året, napligen fan finna
en Lapp innom hwar zdie och fjerde mil. Men
(fulle med tiden flera Bergwerf blifwa upfun»
dne och komma i gång, få (fulle Bergsman-
nen och Lappen funna göra hwarandra goda
tienster, utan at wara hwarandra til men och
förfång, få länge de å bägge sidor blefwe wid
rättwifan och billigheten.

Men Han, som alla jordenes än-
dar dömer och regerar, förläne, at wisom befittom otz om utransaka och be,
firifwa alla de stora werldens winklar

och
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och »tät , ej mage glömma dun wär
Ulla werld, fom ligger magt uppa til
des fördolda gömor ranfakas, wpodlas
och förbättras, under det den stora lu-
tar til undergång: Han läte sin nädes
och karlekssol sä mvckct kraftigare lysa
och upwarma osi, som den naturliga
solen osi undertiden i »Ärt mörker för*
låter och ofwergtftver. Bä stal det ste,
at en alman lycksalighethär i tiden ej kan
fattas, och en ewlg rolighet, da" rot
blifwa t den stora wär alswoldige Guds
Stad försatte, som behof icke sol
el!er mana , emedan Guds härlighet
uplysir honom / och hans ljus är
Lambet. Wär gode, allwise och har-
lige Gud wöre lof och ata i ewighet
och utan #nde.
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(«J§|? widt opastu Lundar
aW Kring Nordens lwala Fjäll!
\SjSB Dä jag ert stick begrundar,

Fast under glömstans TM,
Mintanka må ej fela,

Som stiger om er lott,
At Himlen har taks dela

Med er bäd ondt och godt.

Ert Land wäl intet hyser
Hwad lystnad wäcker op:

Der solen tidt ej lyser,
Ej ger til trefnad hopp*.

Et land, det lemnadt blifwit
Som det först stapadt war,

Af konsten öfwergtfwit,
Stn egen wildhet drar.

Et Land, som blitt förflutit
Af Swidzots rasta Ma«:

Och derför nu befarit
Af folk, fom lefwat än
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I hedna werldstns seder
Förutan ljus och sol;

En ständig flykt dem breder
Kring Nordens runda pol.

Men sälla ödeländer,
Wist hafwen I ock fatt

Af Himlens milda händer
En rund och ymnig lott.

I Eora rrsta swalar
Pad fanan, djur och folk

Om Himlens wälde talar,
Och är ocs godhets tolk.

Det stilla lugn t»f njuta
Emellan dalars hop,

Gör, ar wf nögd' förstjuta
All famna äras rop.

När man del buller scknar
Från lustars wilda strand,

Som af en sömn man waknar
I nöjtts eget land.

I hyddor fina och kalla,
I IMmm stött ofj bi,

Nar Yöga torn mast falla,
Dem man tänkt enig tit
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I Er osi aldrig trutit
En trygghet utan forg,

När ästewlgqar- brutit
Mängt säkert Slott och borg.

I edra sälla gömmer
Mm ej t fara statt

För den, som ära glömmer
Och ostuld gör til spott.

Här far man se och tycka
Hur det i werlden gick,

Dä man den största lycka
I menlösheten fick.

»fl har du sätt Mata,
Du wllda Samejldgt,

Hwao sörmou är at wara
För werldsens gny förtakt.

Din (MW blefosalig,
Dä för dig restes op

En Guda-hop otalig,
Pä dem du satt dit hopp.

Bewara nu det smrcke
Dig Himlen haswer stänkt:Det ädla hedersstycke,
Hwarpä du förr e; tänkt.
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Dä stal din famn grönflto,

Bin lycka ewigt gro:
Dä tärer Japhet önffa

I Sames Hyddor bo.

Regi-





Register.
Den första Nummern utwisarCapitlet,men den

andra gifwer Paragraphen tilkänna.

A.
Lapparnas 5: 11.'

ö*li Afgnveri, ii: 1, feqq. afgudabelaten li:8/l«Ä,
afgudaoffcr 11 17/ leqc;,

Affiftet »ib Giftermål 7: i- *wtb bcgäfningar 9:6.
Aftmdsjuka 9: 4.
Albarf, dcrmed barnen 7: 12. 10: ,5.
Almanackor, Lapparnas 12: 9., ieqq.
Altare Lappens 11: 17.
2l«va, den onde, 11: 4.
Angdica, Lapparnas mat 6:2 läkedom 10: 5.
2lrsjtiften, hos Lapparna 7- 14.
Ariepiog Församling 12: 15.
2irott9 sias-/ en stjerna 10: 17.
Arvidsjaurs Församling 12: 15.
Aftronomit och Jftrotogie Hos Lapparna &V'llf?ir ifl.C 12:12.

)l B.



Register.

B
Backar i kapmarken i: 21.
Baktal, hos Lapparna gängse 9: 12.
Banskap, hos Lapparna 9: 12.
Barn, Lapparnas befordras til Chrisiendomen 7: 9>

badas 7: 10. födas med mjölk 7: 11. kallas efter
(lagfen 7: 12. Lapparnas borna > upfosiran 7: 13.Bedrifter Lapparnas i fordna tider 2: 21.

Begäfningar Lapparnas 9 : 6.
Berg, hurudana i Lapmarken 1: 20/ 21. bcras

gelighet 1: 22,
Berättelser Lapparnas om fordna händelser 2:18/ leczc».Besök Lapparnas 9 : 12.
Birtarlar 12: 2. 13: 3.
Biornjagter 11: 52.
Blsdsforwant, beaara ej Lapparna til akta 7:3,
Blodwälling, en ratt 6 : 7.
Bogar Lapparnas 4: 9.Bomärke Lapparnas 4: 6. 10: 2. barnens 7:11.
Boro, Lappens 6; 12.
Borgarmal 3: 13.
Borgerliga samhaldcn hosLapparna 15: 1. feqq.
Boskapsskätsel, Lapparnas näringsmedel 4: 1.
Bost«p«s,nka4: 13.
Brudar blygsamt 7: 6.
Brudesfrnv 7: 6.
Brän-Curer Lapparnas 10 ! 6.
Branwin begärligt för Lappen 6: 14.
Bufii, 2: 15.
Byar i Lapmarkcn 12: 14.
Bacar Lapparnas.
Bälten , Sölflverbälten 8: 4.
Bar j Lapmarken 1: 18.
Böcker £ap(fa 3 : 9/ n-

C.



Register,

K.
Cimmeritf, 2'. I»
CLricitts underhöll i Lapmarken 12: 19.
CryfUUer i Lapmarken I! 23.
CurerLapparnas i<>:4, l«qq.
Cyclopes 2 : 5.
Cynocephali 2', 15.

D.
Dialtäer Lapfta 3 : 13,leqq hwilkaaro debästa 3:10,11.
Dieflar, Lappens förmenta 11: 27.
Direthursr öswer Ecciejia/hltottttt i Lapmarken 12: l«.
Djur, hwilka i Lapmarken 1: 16.
Dricka Lappens 6: 13-
-3>ruotta2:i3,i7, Lapst afgud 11:7. des tjenst iv.l6.
Drängars rum i kojan 5: 9- lon 7.* is»

E.
Ifegodclar lappens 4: 12.
tl-Mpten, fordom bcstrifwit, 1: 6.
(£idbi«nning / et hdifomeSc! in: 6.
£Wc Capel 12 : 18-
Énonttkis Församling 12: 17.
Eremiter 5 *, 20.

F.
Fattige, hårdhet emot dem 9: 6.
Finland fordom f&aftafct ' : 7.
Finnar fordom et folk meb Lapparna a: 4/ 14, 15»
M i Lapmarken 1: 16. stekt sill brukas hos Lappar-

na 6: 8.
F,>M - och skogslappar 4 : 8- 5' 3,4-

-)< 2 Flyw



Register.
Flyttning Lapparnas 5: 1 orsaken 5: 2. leqq.
Fogdar i Lapmarken 1;: 8
Foglar, hwilka i Lapmarken 1: 16, Fogclkött/ hu»

rubant 5: 5.Folk, snälle i Löpande 1: 28.
Formars genomfart 5: 19.
Fro#e obekant i Lapmarken 12: 4,
Fruktsamhet Lapparnas 7 : 8.
Far köpa Lapparne 6 : 3.
Förlorar, unbcchollas af barnen 7: 16.
Foraringar wib giftermål 7: 4* leqq.

G.
GelUvarc Församling 12:16.
Gestalt, Lapparnas 8: 1,2.
Giftermål hos Lapparna 7: 1. leqq. Twegifte 7: 3.

Giftotiden7'i3.
Gräs och örter hastigt wärte 1: 13. Znmig gras<

wärt 1: 15-
Gran-s.appar 4 8.
Grnfwor hatade 4: 10. Orsaken 13: 18.
(Snö hållit råt» med Perkel 2: 18. Guds godhetwa'l«

dig allestädes 1: 29. Gudsord mitzbrutadt 11:33.
Gäldas, huru Renarna 4: 5.©aröeagaWt Lapparnas 4: 2. omkring sina gudar
II! 19"Gärvlar 8: 7. H.

Handel i Lapmarken 13: 11, leq<z.
Handslo°gder Lapparnas 4 n»
Handtagande 9: 1.
Helgedomar Lapparnas ii.' 19.
Herkel-Gud 11: 13.
Himmtepodet 2; 15,

H«f*



Hufwor 8: 5
Hunsar nyttige 2: 4. döpas 7: 12. få ej biwisia

Lappens helgedomar 11: 21.
Hus Lapparnas 5: 8-Husbondens rum i kojan 5:9.Hnslakedomar 10:4, leqq.
Hustrur köpas 7 4. Deras rum i kojan 5: 9:Hapar 5: 18.
Hardsinte äro en del Lappar 9 : 4.Hälsningar Lappens 9: 1.
HaradshoYdingar i Lapmarken 13: 6.
Hästar, begrep beröm 6: 5.Hoste-och wårtider korta i Lapmarken 1:13.

I.
laphets efterkommande gått genom Lapmarken 2:1.
3««loherr« en afgud 11:7. Des tjenst 11:15.
Inhyses hjon hos Lapparna 7:17.locfmocks Församling 12: 16.
lordmonernes omwarling 1: 8- Bestaffenhetikap«

marken 1' 12. Stiljakttghet 14:11.Is siadigwarande 1: 3, 5.
Italien forbom föraktadt 1: 6.
lubmei, 3umal«, afgud 2: 13. 11:3. skapat W«l<

den 2: 18. hroålfbe om jorden2:19.
luckasjäripi Församling 12: 17.Järn ftns i Lapmarken 1 : 23.

K.
JUuttkcino Församling 12:17.tmijarosi Församling 12: 18.
&<s«, Lappens spis 47. 6: 1. af menliga bjur äter

ej Lappen 6: 4. ej eller okokadt 6:10.
ÄlSdft. Cur deremot 10: 5.Rladebonao Lapparnas 8:4, leqq.
Rlsfjor på Renarna 5:18

X 3 *<*

Register,



Register,
Rosor Lapparnas 5:8, leqq.
Roppar sins i Lappm. 1: 23.Roppor rare i Lapmarken 10: 4.Rrigspnst et Lapparnas 2 : 21.
Rrops gestalt Lapparnas 8: 1.
Km-vea-manno, afgudn: 7. bes dyrkan II 14.Rurbm» Renarnas 5 : 2.
X«/«»<, Församling 12: 18.
Ryrkor i Lapmarf 12: 19. bygde 1214, 12,1eqq^
Rystas gängsebland Lapparna 9 : 2.
Rorrustningar Lappens 5: 11, 12.

L.
K.andftaper, hwart har sin förmon och olägenhet 1:1,

29. af naturen och konsten förbättrade 1: 8- swårtdöma om deras warbe 1: 9.lapmarken. Des wibb och begrep samt inbelning ochgränsor 1 1 2. des förattlighet 1: 3, 4. olägenheter
1:5. behagelig för sina inwånare 1, 11,22. 13:17Der warer säd <: 11. Des jordmoner 1:12. Der
warer gräs 1:15. öfwcrflöbar på djur, fogel och
sist 1:16,17. ©er fttts skog 1 : 18, Metaller 1:
23. har af solen t'lräkligit ljus 1:25 of den långa
wintren ej särdeles olägenhet i<: 26, 27- När den
blifwit af »nwånare intagen 2: 1. förr bebodd ån
Wastcrbotn 2: 2. Hwad tid denkom under <£»eri«
gesKcona 13:2. Nybyggare i Lapmarken 14 i,<eqq.

L-appar. Om de innehaft hela Swerige 2: 3. hafwa
warit et föll? med Finnarna 2: 4 Nar de blefwo
skilde 2:5. Om be aro af Israels slagtcr 2 : 8,frqq.
Fordom kallade Finnar etc 2:15. Nar begynte
kallas Lappar 2:17. Huru be fallas på sit eget språk
i: ,7. Slagt med de Swensta 2: 20. Deras be»
drifter fordomdags 2:21, Deras tungomål 3:1, leqq.
Näringsmedel 4: 1, leqq. hafwa en noga ordning på
sina Rmar4!4. Fjall<och Astare-Lappar, hwilta
4:8. <fro goda skyttar 4:9. händige 4110,1 u late
4:10. Deras waW»d4'. 12. Rikedom 4:13+ gräs-

n?«



Register.
wa ned fina penningar 4: 5. äro ien ständig flykt
5:1. Orsaken v:2,3,6. Deras hus och hemwisien
5:8. Kärrustningar-: 11,12. Deras lefnabssatt
lytligt 5: jo. Deras mat 6: 1, leqq. Dricka 6: 13.Giftermål?: i,leqq. Äro fruktsamme?: 8. Deras
barnaupfosiring7: 13- Kröps ftatur s: 1,leqq. Hro
renlige 8:3, Deras klådebonab 8: 4, leqq. Omgän-
ges art9:l, leqq. Hro lydige sina forman 9:3. Hög*
färdige 9:4. Hårbfinte9!4 Bögde til lättfärdig-
het 9:5 Migtrogneg: k. Oegennyttige9: 6. 13: 15.Obarmhertige9: 6. Wallustige 9: 7. Ej rådde 2:
»2.9:8,9. Deras tibsfördrif 0: IQ. Sång 9:11.
Snillegafwor 12:1, leqq. Hafwa god halfa 10: 4.Deras huslakebomar 10:4,leqq. Tibcrätning ro 9,
leqq. Bt«tsinfikt 12:4, Afguberi It: I, leqq. Trul-
dom 11:23, och anbrawiblkepelfcr 11:30, feqq. Un«
terwisning i Christenbomen 12:1, leqq. Politie 13:
1, leqq. Statt och utlagor 13: 9, leqq. Wilja ej
»peta af Nybyggare 14: 2. Sjelfwe brukat jorden
14: 4.

fcefnaösfatt, Lapparnas ej nytt 2; 1.
lekar hos Lapparna 9: »o.
luft af Lapparna 8: 3-lungsot curerab 12: 7.
Åvxa.vßfiu)7ria, 11: 29.
Lycksele Församling 12' 14.lake 6: 11.
läkarekonst hos Lapparna 10: 4.
läsningar wibskepelige 10: 8: 11: 2.4- leq^.
iogeroagen helig hos Lapparna a: »2.
lon tjenstefolks 7:15.L.önfteläger sälsynt 9: 5.

M.
Malsor Lapparnas 8: 4»
Malmer och Mineralier i Lapmarken 1:23. Man-



Registet:.
Manfolk laga mat 6: 10 Deras kladebonadB 4,leqq.
Marknader i Lapmarken 13: n, leqq.
Matbodar Lappens 5: B-
mat Lapparnas 6: l.

Mifftonarkr i Lapmarken 12 i 19.
Miolk. Renmjölk 6: 6.
Morgongafwor 7: 4.
Mnddar 8: 7.
Myggor, olägenhet deraf 1:5. Orsaken 1. 24»
Mag bor i Swärfadrens hus 7: 6.
Månadstider Qwinfoltens 2:12.
Margden 6: 7.tftäriJe på Renarna 4: 6.

N.
Namn Lapparnas 7 : 12. bytas bort ibid.
Naturen förbättrar somliga länder 1 : 8»
Nordsken >.: 25.
Nybyggen, hwaresi fåb ej fryfer 1:14°
Nybyggare i Lapmarken 1:17. 14: 1, leqq. haftpa

fwårt at komma sig före 14:5. Orsaken I4;6,feqg.
Näringsmedel Lapparnas 4: 1.
Nätter langa 1:5.
Noden låter arbeta 4:9,10.

O.
Offer Lapparnas 4:7- 11: 17/le^.
Gmgänges art Lapparnas 9: 1.
Omwändelse Lapparnas 12: 1, feqq.
Orcer, dc norras förtrade for de sodre 2: 1. Hurudw

na i Lapmarken 1:1».
Ost. Renost 4: 7.
(P«c Lappens 4:13.

P.
V4rdcelf. prophétle 1 1 10.
perkel 11:4. Des forstag wid werlbenes stapelse 2:18.

pest



Register.
pest rar i Lapmarken 10:4.
pigors rum i kojan 5:9. Deras" 10117:15.
Folygamu obekant bland Lapparna 7 :3.prestrs underhöll i Lapmarken 12:19.
Pygmdi 2: 1 5.pangar, hwilka gängse i Lapmarken 4: 14. gräfwas

ned 4' 15 Lapparnas penningrakning 13:12.
pärlor i kapmarken i:i6.

Q.
Owickjoks Församling 12:16.
Orvicksilfwer i Lapmarken 1:23.
Owinfolk Lapska äro af en stark natur 7: 9. undertiden

dajelige 8:2. Deras syslor 4: I>. 6: 12. Kladebo'
nad B:4,leqq. få ej biwisia Lapparnas helgedomar
11:20. laga ej mat 6:10.

t*.
Regn ej salsynt i Lapm. 1: 13.
Renar behöfwa liten stötsel 4:2. med litet nögdt4,

3. Deras indelningar 4: 5. åro märkte för Lap-
pen nyttige 4-7. Hans förnämsta egendom 4: 12.

Deras wanstelighet 4:13. Ättrbtnas:2 wiljatil
Fjällen 5: 7. aro Lappens hastar 5: 11. i sit lopp
snälla 5: 13,14. En del stästs:is.

Renmosie4: 2.
Rikedom Lapparnas 4:13, 14-
Riksdalrar begärlige 4: 14. orsaken 13: 14.
Rnnstafroar brukeltge 10: 9.
Ruotta se Druotta.
Ryfiar öfwerwunbne af Lappar 2*. 21.

S.
Saivpo heliga lit 19.
Salt brukas t Lapmarken 6:9.
Same få kallas Lapparne 2: 17.
Samctdnam Lapmc k i! 2.

s^.



Register.
Samogtlbx 2: 7.S/iracka afgub I'i6.
ScMor i Lapmarken »2:5. Huru många 12:19.Scytherne like Lapp. 2:1:6.
hilbejecks Forsamling 12:15.
Ssukdomar Lapparnas 10:4. Renarnas 4: 13.
Ssnke beswärlige för Lappen 7: 17.Sjöar i Lapmarken i: 16. frusne hela sommaren I:s'
Sicfoglar i Lapmarken 1:17»
©fatt kapparnas 13:9.Skidor Lapparnas 5: 17.Skägg 8: 2.
Skog i Lapmarken 1: 18.
Skogseld stabelig for Lappen 14:2.
Skogsfoglar i Lapmarken 1: 16.
Skogslappar 4: >B.'
Skyar, hwab de borttaga 1:20.
Skymning lång i Lapmarken 1: 25. *Skytteri Lapparnas 4: 9.
Slogdcr Lappens 4- >o, 11.
Snillegafwor Lappens 10: l, feqq.
Sno mycken i Lapmarken >: 3. Ingen olägenhet der»

af 1:26,27. i
Sodankyle Församling 12: 18.
©olöatetsenst obehagelig för Lappen 9: 9.Solen går ej ned, i»5,25. hottes för ©ut» 11: 134Tjenst 11:18.
Sommar behagelig i Lapmarken 1:25»,
Sorfele Församling 12! »4.Sparjämhct 1:19.Spel Lapparnas 9:10.Spis Lapparnas 6; 1, feqq.
Spåtrumma 11:28. 5:16.
Stockeldar 5: 15.
St.orjunkare afgud 11: 8>
öwear lefwat som Lapparna 2: l. ©lågte meb Lap«

panta 2: 20.
Swe<



Register.
©merige, omdöme beröm 1:7.
&mima hastigt 9:8.
Sworvom Lapparnas 9 1 12.
SangLapparnas9:ll. lik Israeliternas 2:12.
Säd i Lapmarken 1: il. mognar snart u 14.
Sävesfingwildt tvärande it 14- 14: 15.
2>«/re <éten<iubai* 11:9. Tjenst 11: 19.
<s«ngHl«oeL- Lapparnas 8: 10.
Solfwerfms i Lapmarken 1:23. Lappar, egendom4:l3.

T.
rbeffalien omdöme beröm 1:7.
Thor Afgub 11: 5-
Thraciens fordna tilstånb 1:7.
TUmlt 2: 2.
Docräkning kapparnas 10:9.
Tfenstefolk hos Lapparna 7: »5.
Tiufrveri ibland Lapparna 9: 5.
Tobak brukes afkappen 6:9.
Iran i Lapmarkcn 1:18-
Truldom 11:23 feqq.
Tungomål Lappens ar en Dia!e& afFinstan 3: i.Des

lithet med s?c6rci(Tön 2: 9. Swcusta ord deribland
3:1, är rikt och behageligit 3:2. har flera DialeAer
g: 3, feqq. nu noga bestrifwir 3: 9.

Iwegifte 7:3.
Ca>« sig, brukar Lappen ofta 8: 3»
Tyskland fordom bestrlfwit 1: 6.u.
Utgifter n>ib Hktenlkap 12: 17.
Utslscki Församling 12: 17.

W.
waggor Lapparnas 7:10.
Wargar Lappens ruin 4: 13. Huru de bripas 1 27.4:9
Waror tSapMarfen 13: 12.
N>.'.:n god: ! Lapmarken i: 22.
!wed Lapp 5:9. werl-



Register.
Xverldenes skapelse 2:18. Omhwalfwanbtl: 19.vetenskaperLappames 10: 3.XviöfCepelser Lappens i«: 30, feqq.
Xviloßenar 4: 13.
Kvinter lång i Lapmarken 1:5.
&>«rcrle£ i Lapmarken 1: 13, rrnznuttlc.ia: 13.U?äfwa och spinna brukar ej Lappen 4, 1,
XPålmaenöe Lappens, hwab 4: 12.

Z.
Finober fins i Lapmarken i : 2;.

A.
Hker brukar ej Lappen 4:1.Hktyg Lapparnas 5:11.2(trfv»4)rt prognoft 10:13»
Åfele Församling 12: 13.
Askan, tankar dcrom 9:8- 11:5.

N.
äktenskap holles ärligit ibland Lapparna 7:7.itlfwer i Lapmarken 1: 16.
Hngla uppenbarelser 1 1:12.
Nrebcroisningar hos Lapparna 9:2.

O.
Kgnessuka curerab 10: 4, 5.
Mnamn Lapparnas 9: 12.
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