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Utgifwarens Företal.
Ofttt&tttlUt om $offjlags fcöer, lynnen, bösc\J jclfcc, hushällning och lefnadssatt, samt
om Landers art och beffaffeichet, hällas allmänt
i wärde af £>cm, som högakta wetenffaper,
bland hwilka den, som wisar sättet at rätt
kanna mannissor; männiffliga snillets upfinmngs
gäswa och tanke' kraft, i sarstild belägenhot;
huru wiya siagter dragit sig tilsammans; ef*
ter hand förenat sig til et Folk; lämpat sig
efter omständigheterna af orten, hwcumi de
genom Försynens stickelse diifwit sattt och sä
widare; kan med stal räknas, om tefc för en
af de yppersta; dock likwal för mast ledande
til nyttig uplysmng.

Under 9ior&ij!a Kronorna Sweriae,Dan»
nemark och Rytzland, leswer et Folkslag, foni
ifrän an&ra waric afwen sa myfket stildt i si»
na hemseder, som af Naturen stndradt frSti
de ficstas gcmcnstap, genom Landsortens
afiägsenhet lngst i Nordm, nämligenLap-
parne.

Om den delen af detta Folkstag, som ly»
der under Snxnsta Kronan, om deras Se?
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d«/ Sprilk, omwändelse til Cbristna Reliyia»
nen, «£>anDel, Hushällning Landets Jdcie,
tn d mera; äro re&an at*!lHotc <S?riftec dels
jv^cciomc, bai9 i £ans jP:tft férfatta&e, dels
gn>?n Trycket utglfne; dock ej (3 fuiijtdn&ige,
«t ill a nu ropefvt torde kunna läggas dertil.
1.,awil, S"v«liss<» Lärdoms Historien ttlup»
lysning, anfö-a naaro af de förnämsta, om
j)i >!ka jag kulmat ärhälla nägon kunstap,
h.vanvid jag d 'ek sördigär Rudbeckii Atlanticå
och Olai Magni Hift-nia om de Nordista Folk-
slagen , som handla om Norden i gemen-

I Johannis Schefferi Lapponia , fcu gentis regionis*
que LnppoHum defcriptio accurata, cum Figuris. £r.» Rranffurt f)Oé Chriftian Wolff, av 1 67Z in 4:to. Jag harock funnit benfamma Tryckt dersammastides är 1674,
och 1677, in 4:to. At den want gansta 6egar!it),
synes el alienoft as de sa tätt, p.a hivar«ndra fölgde
Uplagor; utan ock af fi«ra Ofttserfdftningar som
ötorb«« derutaf innom fä är. Den blcf strart öfwcr»fatf pu 2fnael|Ta ocf» mrt> et sarstildt Furetal Tryckt
t Orford Ur 1674. Eraimus Fraflcifci gjovde deraf htt*
jja utdrag, dcin han pä Tysta.yaf ut i Nurcnbel!»
Ar 1674. 8-vo, «ch samma Ar utkom jämroäl he-
U Boken öfwcllatt pä TyCa in 4:to I Hans Ex-
cellence Herr Riks »Rådets och Ofwerlle 23?ar«
ssaltcns m. m. Grcf adam horns kostbara Qsof«
forrnt» pa F "fidTOif, finnes 25f!chreibung »ort L.ap«
lant>, Tryckt 1675, hwiilcn forir.obtligen ar en for*
«yad Urlag« af nytznimnda ?ysta öfwersatlning. Fö
ar dcrefter utgafs den pä Fransyska, »nöer Titul:
Hiftoire de la Lnponie par Jean Scheffer, traduite en
Francois pär It P. Lubin. Paris 1678, 4:10. De>
finntf i ÄVflöl. (|4c t,^(«ckholm.

2:0 O/'?'*'

Företal



5:o Ohvi Petri Niurettii Defiriptio Lnppori<t , fide%ti i Manufcript i Upfala Academies Bibliothequt.
©t Differt. de fVeftro-Botthnia , p. 20. 21.

3. Johannes Renhorn, som warit Prafcitut Lao-
ponutn , har 0(f stlif»!t De Oripne Ltipponum , jotttlikwäl icke I«lr wara tryckt; men Hans afh«ndli»c> öbe,
ropas i namda Diir. De Weftro- Bothnia pag. 11.

4. S. Rhen, fordom PaiUr i kappland, har eftersamme Auftors berättelse författat en Defiriptio Lap-
fonia. Cit. Dijfert. p. 21. in not.

5. Dammni a Gocs, Equit. lufifani, Depbrni»
Lappkn<£ gentis & Läppja defiriptio , är tryckt Dfl l5OO
Talet tillifa med hans Boskall«d: Fides, religio mo-
rtsqw Atthiopum l<fc. Hwad ar första uplzgan ssedt»ir obefant. Sedan sinnes den wara tryckt i t<swen,
1540, och 1544 in 4:co, samt i cöln 1574, B>o.

Denne Lärde Portugis tilbraate 24 ar pa resor odj
besticknmgali I Dantzig träffade han Bröderna Jo-
hannes Magnus och o'avs Magnus , blef deras wän ochumgicks sedan med dem i Vicenza. Efter de unßtr»
rättelser han ftif af dem, fammanjTref han denna lill«
Skrift, hwaruti han föreställer Päfwen Lappsmes olt>c»
ka i anfeentie til Religionen. Se Jfchtrs Oel: Lex.
Chäufepied Supplem. au Dicl. de Bayle voc. Goes. -fyanS
Skrift criticerai badt «f Schefferui och i Diff. de We-
ftro - Bothnia.

6. Olavi Rndbccki, Filii, KORA SAMOLAD, fi
et Lapponiti Illuftrntn & Icer per Uplandiam, Geftri»
dam, Helfingiam, Mcdelpadiam, Angermanniam, Boch»
jiiam, tam occidentalem le huic annexam L»poniam
Luleniwn, qvam Septcntrionalem, cum Laponia Tor-
nenfi, se Oricncalem,item Finlandiam, Alandiam &e.
«dcurate exponent flngolarum qvidem regionum fltum
& incolarum ingenium , inprimii autem Laponum cuin
habituKi corpori», tnm animi indolem, grin il reiigio-
nem , «öres, linfvam, conrerfaadi lacionem, flim»m«
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4|ne Originem. Atque fimul tradens Animalium,'Her-
barum & Minerarum diverfitarem , montium quoque &
fylvarum , lacuum , paludum, fluvioium 'atque catattha-
ftarum naturam & amoenitatem. Nsc non pro rs nata,
quas ex antiquitatibus eruditioneque reliqua elegantio-
re icicu jucunda funt, necprorfus indigna,fubinde infper-

ens. Opuscertit ltbr s partibusque diftinftum. Cuiadcal-
cem GloflariumLaponicumaccedir, cum inicr\ptioneLapo
Hehraizans in Septentrione, Figuris asneis ligneisque
crnatum, & propriis impenfis edirum. Upfalse Anno
Salucis per Chriftum reparat» 1701 qui nobiseft be-
cularis.

Eller:
Olof Rudbech Sonens NORA SAMQLAD el-

ler uplpste Kapland, mcd resan igenom Upland,
©fftriflant», Medelpad, Ångermanland, SBsjler6otn,
Sitle- £apitu»rfr 3}i>r6ofn, £ornc-s!apmarF, Dflcr&Mi,
Finland, Åland, k< .jjwarutinnaii wäl a''a 6cga Land-
ffaperé 6c(?aff<nfjct och inbynqare; dock lifwal i syn-
nerhet 2.«pparne, sa til deras Kynne som kynne-
Jag, @ii&«fjeii(i, Dedcr, Språk, Lttnadsatt, färsia
härkomst, 3)jur Orter,Berc>artcr,FiäUar, Skogar,
Ojöar, Trast, Forsar och Floder, ibland anbra fmå
infall och gahsamhcter föreställas och på det nogafic
lestrifwas; uti roijja flocfrv fördeld, och wid anda»
försedd med en 2ap|l Ordebok,kallad den Hcbraista
lappen uti Sfjorben-. Alt igenom mcd stona Koppar'
Nycken och trafni&fo utsirad, och ul egen befoflnab up--
lagd uti Upfala, Ar efter ef)fi|li Byrd 170J. Det
»f nu afttl)åt. 79 sidd 4:to, på £atin och @roen|Ta.

Denna Skrift som kallas och är rar och sällsynt
f (ge Catalog. Hift- Fresn. Menck. p. 472. Åtta Eru-
dit. 1703. pag. 28s5eci.,) är allenast början til et
fort Werk , som efter Auftorens upfåt, fFnlle bestå af
12 ©dar; men d/n olyckliga wadelden, som lade Up-

fala Stad i ojla Ar 170«,,fora 'Mellan , sä at ej
mer
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«er dcraf kunde «tgifwas an denna forfla Flocken, hwil,
len blott innehåller Resan aenom Upland til Slf»Karlcby. Doft. Rudbeck anträdde rc|'an pä K»" ng
carl xittes befallning den 21 Maj i 1695, i sällstap
med unga Grefwarna Jacob o<!i) Carl Gyllenborg,
samt 2 Mare, af hwilka txn ene war en Medicu»
n»id namn Anders Holtzbom. Som olyckan betagit
eftcrwerldeu na(!an all u»dcrrattelse, om hwad hanj)å denna Resa uträttat och i akttagit, will jag
här meddela oet som Canceiiie-SXå&et och Riddaren
Herr Johan Jhre , uti sin Parentation ofrocr Archiat.
Rudbeck, hällen od) trnckt i Upfala 2(r 1741, betOllt
anfördt. Orden lt)Da sa:

Sequenti Anno ( 1694. ) qtaum idem ille Rex cle-
jnenciflimus ( CAROLUS XI. ), ut fuis ipfe oculis fo-
lem fupra horizontem inocciduum tfontemplaretur, ad
ultimam usque Thulen penetrare, haud" gravaretur, te
non terram minus& aera, guam calumprodigiorum fe-
racem arbitraretur, Rudhecki» nofco injunxit , ut co
fe conferret , & quaevis natur» j;ariora phaenomena
folicite indagaret. Ille tanti Prinéipis adeo exoptat»
imperio , ftatim ac anni tempeftas viarumque ratio per-
milic, obfecundavit , & d. XXI Maji MDCLXXXXV,
fvavibus itineris fociis ufus generofiflimis & excelfi
qu?evis jam tum fpirantibus , Domino Jacobo Gyllen-
borg, illiusque Tratre Carolo, noftrae jam Acade-
inias Cancellario illuKrissimo ExcellentifTimoque, & duo-
bus item Piftoribus, fingula quae vifa forent penicillo
exgepturis, itineri fe accinxit. Dici autem vix poteft ,
quas lud ecidem moleftias devoraverit nofter , antequam
ad ultima Lapponias tesqua, per catarra&as, abfcifa
montium altiffimosque fluvios, non niii concretis ni-
vibus pontium loco ihftratis, fuperabiles, per fentes du-
mosque pedibus maximam partem perreptav.erit. Sed
fefellit tamen moleftias hinc rhultiplex illa rerum va-
rietas, quae oculis übique obvia fuic, inde adverfut
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Ijbojvlj hhotti btflrmata & improb* omnJa IndajantS
eupido. autem fmgulii locit obfervaverft , vel-
lem equidem - - ordine enarrire; n«c fadtu id diffici-
Ic föret, 11 omnibus perfefta nuracris Lapponia eju*
illuflratn !ucem vidiflet, übi plenam hujus itineris hi-
ftoriam ipfe Duodedm voluminibus Latina Suethicaque
lingua contexuic. Jed, qua plura alia, hunc quoque
Rudbeckiani ingenii foetura inrercepit feralis incendii
injuria, prima tantum parte, fed quie difcendi ,cupi-
dum '.cftorera in ipfis fere crrceribus ö: ad Upiåndia
terminoideftituit, jamfuperftite. Ex hac vero promul-
flde, quid intc;ro onere praeJlicuiut cfTet nefter abunde
colligitur. Habuiflemut tum fcilieet confummatam ejus
regionii defcriptionem:depi&as noftriitum oculi» con-
fpictremu», quicquid na -uraeji»pläga rar?, quicquid aer
ic aqua infoliti, qucquid fuperftitis prodigiofi, quicquid
prifcamortaliumflmpticitas rudis habet. Poflideremu» tu»
fcriptorcra, qui fuis oculii, non qoodCeleberrimoScbeffir*
«ccidiffe deprehendit nofter, incertisaliorumnarrationibuc
liderit: immo fciremus ca ne, quod coronidil loc»
fibi indaganduiafamferat> qux genus 8t onde domoeffec
ll»c ftib ol:imum Septentrioncm projefta natio, coelo
tiobis multo quatu fertione, iabUu moribuique
propriot. In ca feilicet opinione verfabatur nofter,
yepcr6»c3«, ti toto orbe huc usque fruftra qneefitas,
{ICiaeiitarum tribus, in hit vicinisque traäribus fua qua»«
fiviffe latiLula: quarn cojijeäuram, quantumcunque
locorum iatercapsdo duhiam primo intuitu reddere poi-
-Br, tamen v»:la noftsi rationeJ adco veriil-*
tnllem reddant , ut msjj:io Norrmanno plurimisquealiis
eruditie oon potuerint r.6a affenfumextörquerc.Cer«
te ii coirpoiif formam ll lincamenta intuemur, dum cc*
«*ri ftptcarrionales proceriori fere-öieora, fiawica-
ipillit «aciiyoquc coiorepr&diti etefpiciuatur Hii fub-
Iwidi , tägto ctiae pafilloque corpore func , ita quidea
*t intet ccatsaos alloi bore» filios vel mäam Lap-
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poflem faclTe primoque intuitu dignoveris. Si in moi
res & vivendi rafionem inquirimus, illi aeque ac pri»
fci ex Bberina genre mortales nomadicamviram vivunt,
animaftbus non nifi raundii vefcunfur , a menftruatie vel
folo attaftu relifiofe abftinent: ad morem orientalium
fedibus fub corpore decuffatim po.iris feflitant; lepra,
Jud\Tis pecnliari morbo, confliftantur, lucro inhianf,
commercia rrnctanr , cet«ra libidinofi, fallaccs, prs-
ftigii-sque dediti. Si porro ad religtonem, vel fuper-
ftitionem potiui, advcrtimus , lapidum rruncorumque
cultum, seque ac Judxi ampleftuntur, usqu; ad tsm-«
pora nolb-is propiora circumcifione , culrris lapideis
fatta, parvulos initiabanc, dicm fabbathi ce!ebrabant,
& hodieque pafchali tempore agnum integrum affiitum
pcr familias cum azymis ipfl vicinique comedunt. S»
lingvam porro in confilium vocaverimus, illam es»
Ebraea multum trahere, ad oculum demoaftrp.vit Rud-
heckius nofter, qui etjam non fecus ac Troja profugi
in novis fedibus alten Färgarna falfumque Simocnca
nuncupavcre, eadem locorum jiomina, quse per Lappc-
niam inveniuntur, e Palsftina finitimisque regionibus,
mutuo fumta deprehendit. 2IIt hwad efter denna r«»san blef bibehållit, bestod i nägra fä ritningar och <it
förf Catalogus rariorum Plantarum , som finnes trycket
i Aft. Lit. SVec.Anno 172V. GtLintuti Flora Lappon.

7. Nicolai Örns L.appländische Beschreibung,sr. Hannover 1704. och Bremen 1707.Denne mannen har »arit af ringa härkomst ;
men wid detta århundradets början reste han Ktnfring
<n stor del af Europa , ech Fallabe sig undcrsixndom
Pvinte v&n iLapplarit», och ibland den stora Lir-
karlen { Magnus Birkarlus ) , hwilkct synes af fjanS
Sendschreiden an seine 2.and««L,eute, Tryckt 1708/som si«l »ara såsom Företal til Hans BestrifninF
om Lappland. I sjelfwa bcstrifningen pastar han,
fafl utan grund, ~<tt lapparne i gamla tider hast
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«sina egna Konungar, och at ql-ib ett af &irFarf<]rM«
»Dcrtil blifwit Uttt)«HD ». JämförDi//ck^e/l^.Lotb.
nia, p. 23. in not.

8. Gerhard Scbellems Reiscbeschreibung
von kappland und Bothnien. jena 1727, husC6cker 6 at"F. 8:vo- <Ie Crttrt/. Bihliotb. Cederhamnianä!.
& Fl. Lappon. in Prolegom.

9. 08* N<e Dijfert. De Urhe Urna et ad-
jacentihus Pnroeciis. Prsefide Fah. lörner. Upfala
1731. in 4UO.

10. Pefri Steckfenii Graan, Dijfert. De Urbe Pi-
tovia & adjacentibus Paroeciis. Prsf. Fab. lörner.
Upf. 1731. 4.«.

11. Mc. Hackzell Dijf. De Urbe Lu!a eique ad-
jacentibus Pnroeciis. PréEi". Joh. Hermanffon. Upf.
1731. 4:to.

12. Erici Brunna Dijf, De XJrbe Torna eique ad-
Jacemibus Paroeciis. Praef. Erico Alftrin. Upf. 1731/

4UO.
1;. Jfr D. Steckfenii DijJ. De JVcftro* Botb-

nia, Prasf. Fab. Törner. Upf. 1731. 4ttc>
14. Petri Nicolni Mathefii DiJ/l De Oflro - Both-

nia. Fraef. Fab. Törner. Upf. 1734. 4Uo. ©ejje 6
Disfcrtationer Funna t\\u<\ fnfom hjelpmcdcl, til sam»
ma Noldista Orters nosia» k.innedom.

15. Caroli Linnai, DocJ. Acad. Imp. Nat.
Cur.Soc. FLORA LAPPONICA, exhibenj Plantas
per Lapponiam crefcentes , fccundum Syflema Sexua-
le colledlas, in Itinere, impenfis Soc. Reg. Litter.
& Scient. Svedas, A. coidccxxxii inftituto, ad-
ditis Synonymis & locis natalibus omnium, defcri-
ptionibus & Figuris rariorum , viribus medicatis & oe-
conomicis plurimarum. Amftelsedami apud Salomo-
nem Schouten, ciaiaccxxxvn, 37a sidd. med. g:vo
Utom Dedicat. til Societ. I,ic. Upf. Frolegomena oH
12 i Koppar jlucflia Tabeller.
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ffSrtaflcn af ArcTiiat. RudhecTrs Samlingar, tlp«
wack!? ben Llirda Socieccten i Upfala at r'nfa pä cit
ny beffirfnittg til öcga orter. De som tilslyrktt ben*samma, woro i syn,!erhtt Erofeffbr Anders Ctlfius.
Prof. DO/. Cc//w den fllbre, och Archiat. O/. Rud-
beck. Sfrrenbet 6Jef nuroaranDc Archiat. och JRiW-
4?frr von Linné jipbragit, som Ar 1731 bcqiftvicsig
från Upfala ti! Lund. I April Manad ar 1752återkom han ti! Upfalaoft)(jjorbe |iq fä fciijtil refart, Den
han äntrade d. 13- Maji 1732r'dandcs, och titmfub
tiid.ill mcD ett SMtxTÄaDpfdcr, samt Papper, pcunor och
mattstock. I Urna lemnabe han kandswagen och for
t'l Lycksele Lappmark, beqaf sia sedan til Pithä,Lu«
la, gcnomwandrade be§ Lappmarker, for öfwcr Sid!»
lm in « Nomar, alt til Nord<Haftvet. Widarc qe<
lv'm Torna Lappmark til Torna @tab; Uld,2Bafa r
Abo, öswer Åland och til Upfala, dit han ankomsamma ar i Novemb. manad. En dcl af de Sam»
lingar han gjordt pa denna resan behöll han fjelf:
cn dcl sicl Doft. cellis , Upfala, Sprekelfon i Ham<Burman i Amflerdam , Clifford t Hartecamp ,
Gronovius i Lsyden och Dillcnius i Oxford. 5 Herr
Auftorens Företal finne» en kort och nöjsam bcstrif<
Ning om kipplands art ocht beskaffenhet. Innan Herr
Archiat. och Ridd. hann satta detta wcrf i fuMn<
dig ordning ed) utgifwa bet genom Trycket, inlcmna»
de han til föreuamde Wetcnstaps Stcietet: Floni-
la Lapponica, quse continet brevem catalogum planta-
rum per Frovincias Lapponicas , Weftrobothnienfes :
Umenfem puta, Pithoenfem & 'I'ornoenlem, obferva-
tum in itinere Lapponico , quod Soc. Reg. Litt. il
Scient. Stipendio munir us pertecit 1732. Pars krior»
Hwilken dr tryckt i Att. Lic. Svee. »7)2. 933. 46»
48-

--16. Journal d'un voyage au Nord, en 1736 Ö*
1737> tnricbi de Figures «»_ latfe . douces, pir Ml'

Quibitr,
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On'iitr , Pj-Ar* /u Diocefi de Bepmcon, Corrtff>«M»
dant de t Academie Rwale des fciences. Amft.

H. G. l.öhner 1746, %yo \*:M>. g.-ro uOm
Dedfc. Fästtal och Register. Ar sedermera omtrp^fl
I reg. 4:to.

16. Jorden» Figur upfunnen af Herrar di
iiaupertvis , Chirnut , Camus, Le Monnier , Utbet*
»noter af &©ngl. Wetenfßspa Acndemien i Pnris,
«ch Herr Abboten Outhier, eorrcfponient af sam»

f*mt «fHerr Cejiwj slortg[. Afiron,
Profejfor i Upfala, iqtnom *>t pa Ronungrn» i
Frankrike btfaUnina, wit> tZovta Pohirkekn gj«r»
>.a obfervationer. Utgtfwit 4f H?vr de Miupertuis.
Öfwersatt ftf ,s*GHf>l'i?<m- Stockh. Tryckt hos Joh.
L. Horrn. , i7zz, 68 sidd. 8:vo. öfwersättaren dt
Herr Diredt. Änders Htllant.

18. .A-diW Ekrenmalms s?ef« gettorn wester»
lTorclan?> til 2ifete Lappmark. Stockh. 1743-

19. Bejkrifning öfwer de til Sweriges Rr«»
na lydande lappmarker, innehallanoe kort un,
derrättelse s» wal om landets belägenhet ocl> be<
staffenhst i gemen , fom detz Inwänares tilständ
och huohäldning, d<r»s ftder, maner och» lef-
nadg,art, samt laster och wi*f?eppelfet , m. tn.
framgifwcn af Magift. Pehr Högftröm, Miffion. sch
Xt)rfo < Herde »vid Gelliware. Stockh. txytt pä Di-
red. L. Saivii kostnad 1747 8:*o.

Af»lla egcntcligm sä kallade bessrifninyar »m bes«sa orter, är öcima formodeligeu den fu>stsnd gaste, och
har mycket wunnit allmänhetens fölttoende. Aret tf»
ler utgafs »ensamma pä 3ysta under följande Tttul:

pltr. Höchsträms Mfflomrii und pastori»
in Gelliware Beschreibung von dem untcr
Schwedischer Crone gehörigen kappland, ii»
sich f(?gen& einen kuryen unterricht, son?ol ve»«

»e*
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des 2.&nUe beschaffenheit überh«upt, el« «uchvon dem 3tijt«»rte der lymwohner, ihrer ha«s-haltung. Sitte,,, manteren, lebeneart, tafterr»und aberglauben, avs den, Schwtdischen i»»«
Deutsche überseyt von Tcmplin. Stockholm und

loJwr 1748 , 328 sid.
B:»o,Jamte <n carra och ca 5a6e1l (om i Koppar»
pi<f föreställer cn kapp-Koja.

20. Rört berättelse ©m Lapparncs Njörna«
f»nge, samt Ittdi derwid brukade widstcpeller. Ut«gifwcn af?e!il Pidiftröm, Probst 06) Kylkl».Herde
i tykscle. stoekL tryckt i WildifEa Tryckeriet 1755/
8:vo.

21. Afhandling om wäslerbotten«och tLapp*
mavtttxS upoblinq, af Herr Friedrich Fryxelf,

rerare. Tryckt 1771 i Owenska Patnoti|T*
©.'l!f!fl}>cfé Handlmgar. Andra Stycket.

22. Omband > och Fjäll -Ryggarna i Sw»«
rige od> Norricze, af Premier Ingenieuren HerrN»if Mareiius , är en » flera stycke» fsrdelt afhand'ling, infsvb i Koxgl- Wtt. Acad. Handlingar, föe
aren 1771 och 1772.. Lappames omwändelft (il Christna 2«r«n
handlas egentrligen i t» Diflerration, kallad:

33. 2elus Regum Septentrionalium ia conytrten»

dis Lappis. Praf. And. GrSnvall, Refp. And. Swe«
bilius. Upf. 1721. B*.ro.

T>l lapparncs un6tri3i?'mHg i Chrisina lärsll
kunna följande böcker namngifwas:

24. y. Tojjia-iManualelapponicum, Stockli. 164g#g:vo. Hwarem mera här «edanföre.
45. O/. Graans Spörsmål oftver Cattchefen

för Lappmarken, Stockh. 1667. 8:vo. Tord» h»ln«
da, at del är densamma som eljes i Botföltefmnzal
falla^ : Hört»Frågor ocf) @tv>araf «a/i»/ Thejaurus
Otvkmctts,pa Lapsts/ «f *fa*% Tlplftst. 1668. 8:»o.

»6, Ptt,
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26. Pet. F\ellftrnms Lapvsta A<w?''fH«nmg
af Doct. Swebelii Fmllart!!g ofwer luthen liffa Crt-teches. Stockh. 1738. k:,o.

Uttöcrvsttclfe om Lappffa Sungcinftef, kan in-hemtas af dcsia:
37. Pa. Fjellftroms Grammatica Lapponica, St.

1733. 8:vo.
2g. Ejusdem ViQionariam Sveco Lnpponkum. St

1738- 8:^0.
29. Joh. Ohrlings Diflert. kallad Obfervnriones ,'»

Ortbogrnpbiam Lapponicam. Praef. 'Job. Jhre. Upf
1742, 4:to.

30. Henrici Ganandti Grammatica Lnpponua. St.J74- B:*°'
Men ibland alla &e§d , och tör hända ännulängt flera. som angä Lappland, tyckes dm

Bestrifning som här sramgifwes, efter jämt
100 ars förlopp, sedan den blef författad,förtjäna et ypperligt rum. ©en ar en af de
äldsta, som hos o§ blifwit i pennan fattad,är upsalt, efter kännares anmodan och as ensom länge, tvistats i orten, samt kunnat be-
ratta det hwartil han sielf warit asyna witt<ne. Zovm och Remi s.app,narker aro »välendast Außorens föremal; men han har de«
flo omständcligare utförDt deras tilstand, focsin tid. slf några Italien i Berättelsen synes,
at den blifwit upfatt va dä warande Kongl.
Antiquitets-Cellegii bcgdcan; men finnes se«öermeraicfc wara genom Trycket allmän gjord.
Et Exemplar beraf i Handffrift, förwaras an»
»U i K»Ngl. >\miquitets-Archivo, lMdtl.' Ti»

tu(:
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tul: Job, J. Forsat, Pafl $f Pr<ep. in
Tomeå Berärcclft om Cappunias up
fprung, seder och Gudocjsnst,mcd hwadmera curieufl härwid kunde n>ara ar
vera och i cfttog«, fÄcfattaö pä ÄonttL
Antiquitets-Cotlcgii äsiundan, är 1672,
«11 r rom fram!. Herr Cancell. i)lad ock Nidd.
von Stiernman, densamma anfördt: Bcräc-
telfc om Lappmarkerna och desi tiljtant».
Biblioth. Svio-Goth. p. 797. Men xoit Ut*gifwandet häraf har jagnyttjat et Manufcripr,som wckcs warit framledne Probstcn Jomcei
«fl« Original-Concept, hwiiket ar funnit iHalls Exc. Kongl. ÖtåDctö och Camzli-Prx-
fid. ©ref BENGT OXENSTIERNAS efter»lemnade Paper. Hufwud - Timlcn f)<u jag
är.drai efter arbetets bcj?affen&ct och innchäll :Auöorens Cflen Tit»! finncé wid Docu-mcnrcts
början. Markeligt år, at ProfelH Scbfffenui sin Lapponia , som utkom aret efter, sedan
denna bestrisniug war färdig, i älskilliga styc»
ken betjänt sig af betca arbete.

Auttoren Jona Tor7ueus,fcm
efter wal anlagda Studier wid Kgl. Acad. i Up-
fala, bles Part. och Prspof. i Torna d. 17 Jan.1640, har med mycket beröm förestått detzaFör-samlingar imil si-dödd. 16 Jul. i6Bi. §{t hanmed döden afgätt är 1671, som dcc berättas iDiff. De Torn a, p. 19, larer waraman grunöc
Hans Skrifter aro,enl C. R. v. Stiemmans
nmtEnins, Biblioth,.SvA9G.p.7s6/ 1.

Företal.



1. Difpuratfo Flarwtaria de Stella Afarte. Pt*f. G<-
Srinius. Fro gradu. L;f. 1632. 4:to.

2. Mantnle Lingva I.apponica iA
quo contincmur. 1. Pfalmi Davidis. 2. Salomonij pro»
verbia, 3. Liber Sapientise. 4. Syntcfdes. f, Catechii-
mus I«theii. 6. Rituale Ecciefize. 7. Evangelia & Epi»
Sola. 8- Kiitona Paflionis Chrifti. $>. Defoiatio Hiero-
folymorum. 10. Cantiones & Pfalmi Rythmice. St.
£n;cft af Hentic Kejfer pä Kongl. Bckostnal» 1648»
4UO.Fövfatta«n sjelf anför mera om dtnn« Ssof i
sjelfwa ©ffrnfningen.

3. Karratiuncula de Lapponibut, eornmque mori-
fcus ac iiidolc. Mfcrpt. Den har funnits i Profe/T.
Schefreri Boksamling. Se Hans Svec. Literac-( Edit.
Holleri. ) pag. ls7.

4. En «vidlyftigare Berättelse om kappland ochdttz belägenhet, Mftr. 103. Sid. 4:co. Efter schef-
fen titfaga- har den funnits i Kongl. Bibliothequet
och i hans en|Ti(fca; och ar utan twifwel 6«famm«som jjiir letmia* det Allmänna i hinder.

Ät Skriften här och där div något gammal, ochliknar förledna århundradets smak, i anseende til inbland?
ning afl.atii,, fmut genom Enallage Numeri & perfona-
rum,-fj njdl som onfva lalefttt un-jerflunbom »iker frän
nu waranbe bruk «ch wedertaana granlagenhet/ hoppa<
jag ingenilla uttyder. Både fcflar hade lurmat sndras,
«m icke upsalet warit, at fraina;fn>aDocumen:ec»f6rdn«
dradt och sädant som det af ålder warit. Dock har jas
yn ficfia ställen, der nödigt synts, iiiunber Texten b>
fpgat Swenst Ofwersättnwaaf de Lati«(!a ordasrttcn,
t»l deras tjsnst, som halst wilja alt pä modersmålet.

Deu uplysta amnänhetensbenägna Dtnbome utbeder jag
wlg saslun belöning fsret wilment upsat, at bidraga ttl
B<|Jnsi«osu9tta. Stockholmen 5. junii 1772.

Sam. S. Loenbom.

åfobsw*
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Johannis Tornaei Lapponica,
Eller

Lappiska Beskrifwelse.
Prooemium. Företal.

"M man nfigon fatm och fattiman»
Hifloria, mo& sina Cir-

cumftatiricr med Bappatn< fom i
Nordista Fjällen bo och wistas,

fovfarra wille, da trt)ta deye Requifitcr.
i. Al inan tgtnteligcn icf« wtt tcrabOriginem ,

«j I)dlcr sjelswe Lapparne det ringafh funna
berätta om fin härkomst ; t» £>et hasw 'r warit
incuriott, barbarijft/ sakcrc fo!k, fom intet
annat söker dn fara efter fin ndrtns/ daqelig
foDa ccb med avariria samka mobilia, särde»
les Silfwer och Riksdaler sä mycket st.' kan
och deras ämne tillåter/ deras de kunde wäl
fara och bchäidne dliswa.

2. Wct man incet tala om deras <??/^
menter, progrefftoner eller declinntu
säsoin eljest uci Nationers bcfFrifniiia ackcas
böl. Alld<nstund de aldrig nägon egen Ko»

B »uilg
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liung öswer sig uphäfwit hafwa, säsom foitt»
lige uton grund och ffdi berdtwt; ty de f>af#
wa warit et fritt folk, och lefwat under
pimine patcrno ficnt in mwuio priore ct

('). Ej heller hafwa de fört Krig och
Ärlig emot något annat folk, utan allenast in

principio welac förswara sin frif)«t föl' statt,
hwarom jag strax referera sia!.
De Origine. Om Lapparnes Orsprung.

©et ar oj; et stort fel, at Hiftoricus o-
laus Magnus , som i de tider om Lappames
origine närmaste wetffap hafwa kunde, icke
något deroin sirifwer, utan hwad man tänk-
wardigt nu e.v pojieriore derom judicera och
pröfwa kan, sa chnes sanning lift ivara, at
Lapparne först aro utfomne mas Jnphet ,
Noachs Son, sedan af Magog, af hwllkcn aro
Giöther, Tartarer , RylFar, Turekar, Palacker.
Men at en gammal tradition, ben ena al«
dren efter den andra, har hafwer fållat Lap-
pames Stor«Fader eller deras Patriarch Ju-
my, som roat Magogs broder, ihen 1. Para-lipT. kallas jovan; hwaruii bet Finsia Folket
har kunnat felat, som »av olärdt, och Bibli-
(fa Hiftorier woro dem icke kunnige; hafwa
taait Javan för hans Broder, st-

dan
(*) tlnbcr Hnsfssdcls tvali?ct, som fordom och i stna»

re t,d bntfat»c3-
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dan muterat Javan Uti fåfoitt Fin,
fFa Språket frdmmanbe namnen föga man
Mutation exprimera k«1N : sä kalla de Stock-»
hoim, Jukidmi-, Upfala, Uxalo, Gefle
Kayld, Åbo Turku , Aknd Ahrvcnncma etc.
Kail för den stull icke annars wara, utan
Lapparne aro komne iftan Skythisia Orcer,
besynnerlige» isran Tartarne. Ty äapparncs
c,amli Mores och AffcElus y seder och åtbör-ber, gifwa dcc tilkjanna/ at de cc sådant
groftbarl>arifft lefwcrne fört hafwa, som Tar-
tare nu gjöra. De fitta intet garna pä Sto-
lar eller sta, pa knä räti, uran sätta sig bak»
längs pä benen. Kan wara at Tamm da [)af>
wer waric folkrikt, och 2anbet fattigt; mäste for*
bentfuil en Part söka utrymme och sin Näring
pä andra orter, såsom de gamle Gjoth-r i för-
tiden utur Swerige farne aro. Medan Fin«
latidet och Savonia, förutail ©jofanternc, pä
dm tiden mcd folk och abyggare iife war be*
fatt; sä hafwer betta Partiet, som eljest sm lnst
med ffogs - lefwernct har, uppe[)å!lit sig tici
de stora widt degripne trafter wid stora fjoan;
och wida skogar, som aro imellan sjelfwa Fin-
iflnbit od)JKcxholms Län, bet dä
tilhörde. toeban den Tractcn Savonia begi)n*
te brukas med magt ined 3!kcr, Angår ochSwcdjeland, dro Lapparne fovbvcftu längre
och längre Norr ät.

B 3 P5
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Pa den tiden woro inga Abyggare eller

SB&nbcr i Tomå, ej [)dler uti anbra nu om-
Itggan&e ©ocfnar. Haswa de uti Savonia
fördrefne Lappar, bo fatt sig neder wid sjö»
kanten och Skargårdar, pä éar, brufat (sig)
i Skogen efter Willdjnr, fisiat i Hafwet,
säsom ännu några deras Monumenter ochRudera äro til, där deras Käta - Ställen sy-
nes med kringmurade gråsten; nagre Byar i
Torna kallas efter Lappar med Namn:
Lappnäs, Lapprräst;Sammalcdes ock i nast
omliggande Soknar, äro nagre Byarnämda
med Lappissa Namn. Sedan kom folk ifrau
Finland, en folkrik ©ocfen Birkala bendmö ,
hwilken ännu är en stor och berömd Försam-
ling. De hafwa jagatLapparna ifrän Slö-
kanten (kan wara, de haft gammalt f>at til
dem, at Lapparne förr hade gjorde o-
ffdl i deras Land) undan för sig, upföre den
stora Tomå Elf, alt untKv Fjällar, satte sig
sjelfwa neder at bruka Åkrar och Angår,
Skogar och Watten. Nar Lapparne sa wo-
ro drefne i fjdll , lefbe dc i fin egen fribet, gjorde
ingen statt til Konungen i Swenge. Da gaf
Konungen låf ac de Bönder, som uti Tomå
dä bodde, och kallades Virkaler (af Sokna-
Namnet tädan be komne woro) at ffattlägga
Lapparne och troiuga dem. Samma tTatt be-
höllo ta Bönder eller Birkaler sjelf, allenast
de gaswo Konungen en gcncmdc med willwa-

ror;
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ror. $bet dr (Febt uti honung Johan IH:é
tit», 2>e&an satte Lxonumcn ter sina Fog>
dar och dmbaeömdn fotn dem ratt be-
siattade, efter Personcrnes Qualiteter och for»mSga: Dock förr an be gafwo första 9&l*
gen sig under Bönderiias statt, togo de emot
och stridde för sin sjelfswaldiga frifjet, sa at
folk fåll nog pä päda sidor; mäste sig lifwÄl
Botxrcjifwa.

Nu wil jagkomma til det förriaa om Lap<
parits Origine. Ac de ffola wara fdtnne ifrån
Tartaria och Skythiff.i Orter, betygar, at de
halwa sic egic språk mast, och rätta egna ge-
nuina ord, som af andra tungomål icke äro
murucradc och deriveradc; med tiiinbre Krigs»
Radci Herr Stiervbielm uti fina mänga
Sprakels Collation:r icke något annat obser-
verat bafrocr. Af hwilka Lappista egentclign
ord jag en farraginem har wille följa [åta ;
men titen är mig för kort, Cm sa begäret,
sa ffal det en annan gång efterkommas. Sä«
bane Språk och egentcliga Bappi|?fl ord, kaf»
wa de fört med sig, dädan de komne aro,
och sig tnuHan brukat och än öfwa, förr dit
de kommo uti Swen>ka och Finska folcf» om-
gange, af hwilka de imitera andra Språk.
IlUfå äro ock be§c Ord: En ?app, Lapp<
lind, intet af Lappars egit Språk, ufan af
Swenika tagit, lika som, Lappar wore et
«hoplappat folk, och deras Språk, säsom faw

B 3 man



H)6 ( *man colligerat af andra mngomäl, som det
nu aemenligen hallcs före, och man aldeles
det icke neka ma, få wida som de frdmman&e
iraitation bruka måste. Men Lapparne hafwa
likwäl särdeles namn om sig jjelfwa: Same,
Same-ednam, Same- Same-Olma,
Same - Nisfun , h. e En Lapp, Lappland,
Lappfolck, Lappman, Lapphustru. Oansedt
Lappar sjelfwe afwen sä sig kalla: En Lapp;
deruci sa roäl som uti annat imiterandes an«
dra efter. Men thet Lappissa Ord: Same,
tagit af Finffa: Suomen maa, Finland. «S
vie-Ednam, Lappland, arguerar, at Lappar-
ne äro komne genom Finlands Orter, til
Norr och. uti Fjällar. Sä är ock> en <Soc*
ken uti Österbotten, som kallas ä.appfiord,
en annan Socken Lappoa, uran twifwcl der»
fåtc, at Lappar i förtiden ther wistats och
dodt hafwa. Midi pä den stora Tavafte-
Skogen ar et licet träff, runde och högt alt
o«!krmg, lika som med mduniffjo händer up«
fa|lat, som de Abyagare kalla Lapin Kalva
b.e. Lappames brunn.

Wäl woro Den, som uti TamrifFa spra«
ket wore något kunnig, sa kunde mail för-
inarka, om the egcincliga Lappiffa Vocahän
et modus hquendi med Tatterfl?an naaot 6f*
werené komme, eller uti dcc Språket finnas,
få woro lätt jadicera, om Lapparne cU'O as
Tartarer? Eljest om nägoll täckes säga an-

nac,
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nat, at Lapparne aro mtttfomnetfcSTamriflto
och Skythissa Orter, sä niap han e»not sin
egen wilja bekänna, at be aro
tiifomnc, Coe!it:;s delapfi, och up-
penbarade va Jorden. Ti' af 9U)garnc Ato
t(>c ituct offomru, cijcfr l)ut<e de Lappar,
först kommo til Norr bpö9t sig hus, brukat
Åkrar, dngmart', haft Fä och SSoffap, som
alla Rytzar qjöra; id: heller dfo de af Fm"
nav, ty de äro derifrän drlfne : mycket mtn<
dre dco de af ©twtiffac, 5?fl?« eller Po-
lacker. Ty Lappar hafwa intet Linguam Ma-
temam af chem. Det ar raäl faiu, Lappi-
sia Språket i ftna proprictctcr är tva! I gt och
lyder allenast om de ting, fom af begynnelse,»
hos dem kunnige warit hafwa. Såsom koS
dem mänga fEona fatet och raltwr icke fFal
funnits , som lef&e i Barharie et extra bom-
jiorum Converfatkmem , (*) lika som <Wl!I<
djur, ingen Coromuniöo eller Commercinm
med andre hafwandcs ; sä kunde deras Språk
ock wara trängt, efter matenen och objeöa.
Men jedan som sagt ar, de kommo uti an-
lifltj folks converiation, znafte dt imiicra an»
dra Språk och siamn, pä de ting, som hos
dem icke kunnige «ack hade; sasoni de Lap-
par , som bo på Söder sidan ifrän pillar
och umgås med Finstt folk, de kalla en Hast

B 4 "c/
(*) Det ar: lade i Sarbavi och ulan utua<S»ä< mcd

Ciyfliferadt fulf.



H) 8( *Hepoitz, af Finsta //evoincn: £f)C fötti p 4
Norra fiban om Fjällar aro, ed) umgäs med
Norrssa, sa ock med $i)jf\ii: som dit segla,
kalla en Häst ÄoyO- ; u) inga hästar aro i
Lappland. Deras tugnriohm kalla the
fßff»., af gemacb .- Pz benna sidan kalla be

etc. Sadane Imitationer aro ock i an*
dra Europcdflfa tungomål wanlige; hwar icke.
Latin infitis terminis och mänga an>)ra ot&/
mycket af Lingua , Neder B«xista, af
Vwenffa/ Swänsta acer nf Högtysta, för»
Ulan bet som cljcft uci Spräken
af §ranf6(fa inblandas; likwäl aro de icfe
lappade; utan Original- och cgentclt*
fla Dialefter som hos den och den Nation bru-
kas le. Härom ma nu aequus judex döma
od) jiidicera, om Lappspraket ma meb råtta
kallas et ihoplappadt Språk eller icke. )c.

II. De Divulgatione. Om Utspridandet.
Sedan, som sagt ar. Layparne blcswo

drefne, af Birkaler (Bönder) ifrån S,z«
fantcn alt up i di wida Fjällar, hafwa de
förökc sig och waxc ti{, ty de aro frußtfatr.t
folk, sa wal som andra Nationer; hafwa
de utwidgat sig Söderät, följandes alt Fiäll«
Ryggen efter samt Skogar och Fiffe ♦ Trä<
sien, som där mänga och örnniga finnas > och
där satt sig neder. De andre ttln>d|fan&« 4f«

wcn
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wen sä alt pedetentim smäningom) fogat sig
Söder åt, sa at.Lappar, wäl behållit folk, aro
nu alt fult uti Ångermanlands Fjällar, hwil-ka un&er tiden fara til Stockholm' och sälja
stagt-Renar, At samma <S&t>et*gappat ifanning dro komne isran Torna Lappar, £>et
betyaar deras tungomål; ly de blanda Tor-
ni Fmffa uti deras Lappiffa mngomäl, ochdagelig Communication. Såsom ännu unga
Lappar oé Tjänst r j3igor wrakas både dit
och annorstädes. I Ångermanland der har jag
tall med några af dem, som ifrän Torna
mark komne woro.

III. De Situ. Om Belägenheten.
Situs Laponics. {*) Deras som Norost«ro i Torna Mark, är Circulum po-larem ar&icitm totaliter (f). Deras poli

elevatio är major et minor, efter säsomras Boställen langie Norr eller Söder sig
sträcka. Habitantes inträ hunc Circulum,
ante et po/i Solftitium in Capricorno y ali-
qitot feptimanas non vident folem, nequefax diurna ipfis apparet , verum quafi dilu-
adum aut crepuscidum tantum homines
circumdat ("). Oansedt at Kjölden hosB 5 dem
(*) eöpplanM belägenhet
(f) Mlbelcé inncm Norra Pol ■- Cirkelen.< *) D. d. De som bo innom denna eller Pol, C'»
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dem hela Wintren är magta stor, sa ar sett
dock temporefolftitii brumalis intenfijjimuni;
mcn deremo: tempore Jolftiti ajiivalis,
qilando fol ingreditnr Cancrum [\) t hafwa
i>e magta l)tta dagar; ty ©olen gar dem in*
tec neder. man gar klar i kring HimmelenHM natten: derföre blifwcr c/?/o?-behållen ?'»

faperficie terra , äfweil sa Otlt Natten, som
Cm Dagen. Dock blifwer <7<?/o?- något tem-
pererad , propter vicinitat.em Occani, et ni-
vem in montibus perpetuo jacentem (ff).
Men akcandes ar pä middags ti&cn dä So-
len är in Meridiano, sä wäl tempore bnjus
folftitii som eljcft om aret, ar hos dem icke
f<s fervidum soln längre Söder i werlden;

radii folares, propter magnam poli
clcvationem obliquius caJunt, (fff) utatl
contimta folis prafentia (*) gjör then
httcan om Natten, hwaraf folket och deras
Renar försmagla. Uti Norrige juxta mars
glaciale C*) hafwa de sä när 6 månader

ci»

kelcn, se icfe Solen pa några rcecFi?r för och effer
Wmter -- Solsiandct, ej eller hafwa dc Dagfen i
ljus, utan lifa fom en stymning Ditigifme.r folfet.

(f) I Soinmsr > Solsläudct nar Golcn gar in. i
Kräftans tecken.

(ff) Kölden blir tempererad flf Hafwets granfT^
och af @!'in som alltid ligger qw.ir j>å bergen.

(fff) Ty OMra!arne falla mrr siicdt.
(*) Solens 6cfwn&iga »<<rwareift.
(**) W'd Is - Hafwet.
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en Dag abingrefjiifolis in ar ietem (f). $£t)
Solen uti sin Circulo diurvo, går bern alt
omkring, alt in til aquinoClinm autumnale>
in prima punElo Librce s.j-f). Dock dro bS
icke all direcle fub polum arEiicum komme;
därföre hafwa de icke fulla 6 mänaderm Dag,
titnn om &c segla m eller 2 dagar
iftän fafk landet g«ra& til Norr til Rupes
nigras > den Klippan, såsom Geographi före
mala, ar direfle fub polo och dar Watten
upbrusar, som gjör 4 fioder mi Hafwet. Sa<
fom nu sagt ar, at de Lavpar wid maregla-
dale hafwa sa nar 6 mänaders dag; altsä
hafwa de däremot, sä nar 6 månaders natt,
F)0/? aquinoxhtm autumnale in til aquino&ium
vernale. Hwad eljest Lapplands Propriete-
ur och Qualiteter belangar, sä ar det en
n>ib mel nieb höga Fjäll och Sjöar, bäde
Norr, ©obcr, Öster och Waster. Somlige
Fjäll dvo höge och spiisige, at be längt bortsrnas som Himmelelis i?» i luften / och saga
Lappar, at när et flygande moln darpä ra-
kar, sa bclar bet sig i tu. Pa sådana l)b>
ga Fjäll cörs folk intet komma; men där som
micjoii dahl eller stort gaap är, dar wä-
Jjvet icke kan biåfci snöen bort,, där ligger

han
(f) Ifn°n Solens ingång i Wädurens tecken.
(ii) Ti! Höst ' Dagjäinliiligcn, i början af Wagens

tcck?!i.
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han otinad är frän ar. Gud wec fjuru gam-
mal han är. Han ar wal härd och starck åf-wanpa, af solsken om dagen och frost Dm nat-
ten; likwäl ar han underbaddat blöt och miuk,
därföre ar farligt om en Manmssja clkr Renrakar komma darpa och bryter igenom, säfar han neder i ©jupct och ingen Mänmffa kanhjelpa henne upp igen. Fjälltrast hafwasituvfprung af stora upspringande murJorden, som dar måiu)a finnas, bi där >il«
drig fri)fa, därförc ock dcc wantutuii Fjä!l<
Träff är sa klart, at man hwar sten kan rak«na i botten, ehuru djupt det occ ar. Ehuruwida traaer och många Trast Lappar ock haftwa, ackca de dock sa, at be med Renjagt,
§t!Tasbet , eller något annat bruk icke trädain pa anbi!a Lappmarkers Parker dier Fisie»Träff.

Trasten aro dar mänga och fomltge mag<
ta stora, sa fom i Torna niark, öfwerst midt
ibtonö Fjällar är cc $rif! io stora mil längt,
l Uti lapptnarfen aro sä langa milar, somSwenffa nymilar.) kallas Torneå Träff:Gör Matten od) flod både til Norrige ochSwerige; däraf hafwa Torna Elf och Soc«
ken sit Namn Tomi. Det Träff ffjuter sinIs först om S. Johannis tid om Sommaren,
och gör med sin sto: a fiod, pä bastå Lar«|st»(j et store afbrack. I Kemi mark dt et
Trast, som kallas Enar-Trast, med mänga

stora
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f > >W i; vic uti, sä ftort och widt. at ingen
V,. -iV-.una Enardo, hafwer lefwcu sa laV
n; :. S:an alla hörn, wik och wmcklar
[V .- > faa och upjoka, som dar uti äro.
ti.iiaua Enarby ar stor och (Fattar t l Try
£:rii!Hvu'/ v* \r>erige, Danmmark od)£Ri)t3cn.
M'.'nSw«rlge bcf>å'Jcr Juditienoch (>cfa Skallen,
Danmark f,oa Skatten, Rytzen far allenast
\Dif yenantt. Om dem garnågot under ögonen
cUccblifroaofoivdttftöe ; sa mäste de angiswa sig
för Swcnffa Fogden och tmbvV Sweriges Lag.
Un andra Lappmarker äro ock stura Träss,
ömniaa af delkära Fiffar. Men särdeles äro
smä Träff, som allenast f>ålla b«fi>nnerlig
stor Fist/ sä när en aln läng; den §ij?en arsa set, lika som han med fetma wore alt ige»
nom guten. Sadane Trast hafwa ingen an-
nan Fist och kallas Saivo iifa, fotn et besyn-
nerligit heligt Träff, och i E>es watten ssal
ingen orenlighet giöras; de töras fuller ock
nägot offra daruci ät Träff - Naän, at
han tcfe wredgas och gömmer bort Fisken, ty
sådan? TM äro twäbotmade.

IV. De Religione. Om Religionen.
Nu masts »nan nagor Specialius i hog kom-

ma et och annat uti Lappames wäsende.
Först om deras Religion , den uti deras för»
sta inträde til Fjällar, siäcc mgen hafwer wa<

rit,
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rit/ utan idel afgudeci och widffepclse. £>oc?
hafwa be intet dyrkat Elden, n?o,-e Orientu-
luim (f). Dcc är aldrig igenom nägon gam*
mal tradition hördt, cl)ui'U wälnägre, OA/m*
Magnus, som dä Archiepifcopus (fulJc wara
eller någon annan därom sa memorera. $a*
bi fast bättre waric, at ben gode Herren 0/W.r
Magrws hade bekymrat fig om Lappames
Christeliga omwandvlse til salightten, än hem
(åbanc in miindo divulgerar,

©et ar nog ac 2appavu« som da woro
»o« baptizati, hafwa dyrkat ide bättre dit
(£lbcn/ Utan Creatunu muitoviliotes: gra»
stenar, Stockar och Stubbar, hwilka E>É
fjelfwe med fötterna träda, och röra hwarc
£»e wilja. Dem upfattc de för Gudar, dem
tjänte de, dyrkade och för sina Gudar ära-
de; at sa mänga Lappbyar,

o
ja snarast sagt,sa många Lappar woro, sa mänga Gudar

hade de hwar pä sit ställe och $rdi?,b<m de
kallade Seitä. Af hwad Språk det Nämner
är tagit, tnet jag icke, utan det kan wara af
Lappista OliZwgl-Språket. Sådana Sce-
nar upsatte de pa högt eminent Rum, ben
&#><» som hela Vyen dyrkade, eller pä w>ac#"
ker gräsmark, dem som enstylta hwar i sitTräsk, bå-c bredewid och särdeles tilbado, och
af dem god lycka begärade. Under och alt
omkring sadane feitar y strödde, de och i

ordning
(t) Sassnl Oiluirtitningarwc.
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orbning wackert struko grönt granris; men
om Sommaren gvöiu Löf. Nar det war blekt
och fSvtovcaDcö, labe be fcifJt i stället och be>
prydde det rummet alt om kring. ©år kom-
mo de witza ttlcr tiistädes om $elge - dagar
och eljest, nar dem något mifgicf/ eller de nå-
gon otycfa fingo, mfriade sig mc6Högtiders
fidbcC/ gicrDc sin bön och devorion , där offra»
de de Will Rens hornar til stora högar, af
hwilka Hornhögar an pa mänga rum synas,
där någon Seitä t>ar statt. De sten Seker
hafwa ingen Figur eller stapnad, hwarken
af Naturen eller med händer 9JOl'b, Utan
en jläåtod) gemen gvåften, fomliga swarta,
fula, gropota och iholiga, som de af »ätten
och forhar uptagit hafwa. Trä Seitar hafwa
icke heller någon stapnad, utan eljefl en stub-
be pä sina rötter, eller en stolpe nedersatt ut«
wald och helgad at tilbebja.

Men dar dcc stora Torna Träff Utfaller,
äro pä en holma midt uti en stark britman*
de forh fom kallas darra, lika som manni-
sijor: Af dem sta i rad främst en stor Karl,
efter honom 4 stycken andra i folkffap,
nad och hattar pa hufwudet. Dock in-
gen Lapp wet saga huru be dickomne dro , ej
heller aro de binxfabe wordne, efter folcket
swarligen pä den holmen komma kan. En
Namnkunnig Scita har fordom statt midt i
Torna Lapp < mark, den de kallade Viran

Acka,
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Acka\ b: e. Lifländers Rärling; Tt( hennehafwa alle omfrtngliggan&c Lappar sökt, ochhenne hafwa de offrat. Birkalcr hafwakastat t>ennc en gäng (ånc\t bort iftän sit rum,
efter hon war intet annat ån en traftubbe;
likwäl f)abe hon kommit i sit rum igen; mmnu
är samma fövruttnad. Inga ficra afgudar
hafwa Lappar dyrkat, förutan Sdrar:' inga
Renshorn, säsom somlige, de dar intet annat
berätta weta, sagt, at Lappar j&prfa Rens-
horn; (>nru siola de dyrka tet, somde til fina afgudar offra' Stor-lunckaren
weta Torn.i och Kemi Lappar intet af, nap»
pelig ock Pithl , och Umå Lappar. Utan alle-
nast sä mycket jag understätt har, är den(lorc lunckaren i Lulå mark allenast wid
Gra'Trast, uti et Berg sig uppenbarandes.
Hwilket sa ar kundstapat, at en Fogde med
sit följe, reste daröfwer: dä Lappen den ho>nom ledsagade, kom gent emot Berget, sattehan sit <Dre hörn uti Ism och hwarfiade dar
omkring, Scor-lunkarcn til ära och tjänst.
Ty han sade at Stor - lunkarm bor i detBerget. Nar Fogdm frdgat?e:,4>ö>a& gout
gör Eder den Scor-lunkaren ? Sad? Lap<
pen: Dä wi roo och sista i detta Trast, sästär han pä stranden, har en liten bötza i
handm, dä wi roo står han i bacen, narhan ser flyta en fogel, stjucer han honom ochgifwer ät ost: Han ar wacf«v, läng karl

uti
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uti swarta junckare kläder, men fottcrne äro
lika som Fagla-föttttr. Hac Lappo. Mera
tjänst har jag icke kundstapat, ,eu wid gra-
Träff, £apparne gjöra ät sin Stor- lunc»
käre.

Man fotnmcr. atcr til det förriga. Efter
Diefwulen icke hade magt de Seitar ww z;o-
-ce gifwa swar, såsom Öraculum Appollonis;
Sa stiftade satan et annat medel dänil, ncm-
liaen, et Inftrumenr, som de jjelfwe kaNa f«o-- Kamins h. e. Lapp trumba, tåt*
tare troll» tntmba. Hon är gjord af trä af-
läng, or///?, öfwerdragen med samjkadt
Ren-Kalfstin, darpä med röd färgad ale»
barck målade allehanda Imagines. Först é>af>
wa be benne dividera meb öfwerdragna Lim-
er/ uti trenne regioner', uti den f&bra an*
dan ar Norrland, och Torna Kyrcka,
Prästen, Fogden, samt andra saker, l>n>abi
Norrland wanckar, sa ock en gerad wäg ifrån
Torna til Lappmarek, därpå se de och spä
hwad dar händer, f)iiru fnart Prästen och
Fogden eller nägon annan wyrdig (f) til dem
jficfab warder. Et bi vocant fe beneficoSy
Mtpote qui mala non tentant , aut finiftri
quid ominantnr. (ff).

C Uti

(f) Eller myndig.
(ff) D. <f. ©efje kalla ji<j walgjorande efter dc icke

försöka något ondt, ellev spä nsgot olyckligit.
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Uti Norr-ändan är Norrige med sina sa»

ker och Lägenhet afmaladt: midt pä är 2app*
tnarf, som största Regio ar, och har un In-
ftrumentet största fpatium; £)erpå aro ttie&
rödt afmälade allehanda Djur som hos dem
wancka, såsom will-renhopar, hwar de skola
finnas; tamd Ren borttappad, hwar han är;
Ren-Kalfwar om de ffola kfwa; därpå står
Biörnar,Räfwar, Ulfwar och allehanda jfogé'
Vjur; godt Nocewarp och Fiffe<drägt; dar-
pä ar mälad en sjuk mdnni(!ja, om hon
stal bllfwa bättre; Barna födersian, om hm
ma sä en lockelig födelse : Döden, om dm eller
den mäimiffja, eller den kranke pä fote«fdngcn
dö stal k. Ehuru wal somlige kalla sig med
t>e§«///, beneficos, men man ma haNa dem
ölla maleflcos; ti) di l)ruka alla ««o princi-
pe ac JeduSlore diabolo, guamvis fere
nefcientes (f). Hllru de bruka betta Inftru-
mentet : om bet ar hela by§ folennis auf*
fa, sa ffdba be sig, synnerlig deras Qwin-
nor om helgedagen uci sm prydning och bä-
sta kläder, komma tilfamman: Inftrnmenti
peritus (ff) faller pä fnd , de andra meb ho«
nom: han tager Trumman i sin wanstrahand uti gcepet som under är: han har en

indieem

Ff) D- <<r: de Enifa alle djcfwlilens förftrclser fasttiiiftau owetaiidc-
di) Den foin är tvan at in;ttj« £app- trumnifln.
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tndtcem lööS därpä (som' de kalla «rd«)
Mdt tn Centvo inflrumentt , af allahandaJärn, Koppar, Mähing, Silfwer-länkar **/o»-«/7» "»« reptantis sammanfogat: sedanhar han en liten Ven» hammar i handen dmhögra; lorm, Tttau: han häller trummanuppe högt med wänstra handen, begynner
V« sakta alt kring om indiern , hwilken faf*la upspringer pä trumskinnet, och rörer sig
til någondera sidan: dä begynner han sishärdare pä, sä länge index kommer pä nsgot
Signum som han weta will: dä menar hansig rätt hafwa drabbat; hwarom icke sä gar
det och hans Fropofttum lyckas imet.Alt lsdant speuakel ster med en hög ljudsang, sä at Praefentes intoncra med, tydandes!
ö« bedje wi, sä bedje wi le. Seäquem
adovant (ff)? Kan ingen annan wara, utanderas Skogs Gud Seitä. Ty om de lättapä will«Renar, hwar de finnas och räka ps:
ta lätta de straxt efter pä samma satt,hwad Offer afguden för sm wälgerning haftwa will. ät han wist dem willßenar. Sä«som det allom dem, som med Lapparne förrumMs hafwa, wäl kunnigt är. En mig watbekano, hade mi Enarby, Kemi mark, sedt,
at de med sädan trullkonst lättade, hwad Cre.«mr afguden, för sin wälgärning hafwa n>i(f
le, dä ftll Lätten pä en hund: Sirar€ 2 teud«<t) Men hwilken tilbedja >ck
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terade de hunden, och foro därmed foknni-
ter til afguden. Woro mycket referera om
sådan deras olofilg konst; men det förtryter
tala om sådana djefwulsia saker och hans be,
dragen.

Dock ma iag det uppenbara/ huru de blif-
wa trullkarlar? Alla Lappar hafwa intetsamma natur, ej heller aro lika konstiga &ir*
Uti, icke heller weta, eller nu pa denna tiden,
willja weia af Trolleri. Men somlige blifwasaoane af naturen, somlige ex informatione,
et u/u. (t)

De som af naturen blifwa sjuke in pue-
ritia, ta larer han något i sin swaghet be*
gynna at phanriferay blifwer han a!'.dra gan>
gen härdare sjuk, da far han se och lära mer ;
men blifwer han tre&je rcfan betagen, det är
swärast och gar pa lifwet : da far f)an se alla
djefwulffa fi)ner och blifwer i trollkonst per-
(eii. lärd. Det hafwa de sjelfwe, få&ane in*
C3ntaror£s, för mig bekändt, de som hafwa
leftccrerat fina trummor ifrån sig, och lafwat
öfwcrgifwa sådan ochnstelig konst (ff). Men

därhos
(f) Efter undcrwisinnq och fcbirnna-
(ff) Ufa» at gilla fåbanna toibflfcppcliijo bruk, åt

HftDiil at nidrfa, det en litttrecien cd) enfaldig
'tanka om trolldom, i förra arbuxdradct war gan»

ska alitndß/ in lil J>e§ Urbao,Hytn»
samt ben rt)cff6ava ?roII.-CommifEoren, (leuoin sin
dom började upta«a hwad i dylifa fafer kunde wara
sant tlcv faljkr, inbilladt eller wcrkeligt.
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dom sådan konst hafwa fatt, at de likwal
utan trumma, fe franwarande ting ehwad öc
wilja eller icke. Såsom för några ar feban,
en medelålders Lapp (han lefwer än) bar til
mig fin trumma, den jag länge påyrkat hade.
Sade han: an&ocf jag denna nu bortgifwer,
och ssjör mig ingen annan trumma, såser jag
likwal, nimirum abfentiay och tog mig sjelf
til Exempel , sade alt hwad pa den resan mig
r>dnbt hade, och det war alt sa sant. Hwadstal jag gjöra med mina ögon, sade han, jagser om jag wil eller icke? Sa ser man hwad
djefwulens kraft warkar i dem, hwilka han en
gäng fångat hafwer, at de bredewid den rät-
ta Gudstjänsten och de f)dga Sacramenccrs
bruk, måste och hafwa bjefn)ul|?a syner, at
de hans onda wilja och förchafwande däriöre
ara och prisa måge-v Men jag sade til sam<
nia Lapp at han log altsammans hwad han
om min resa sedt hade. Ty jag wille intet ac

Lappen stulle berömma sig af satans uppen«
barelse, det han nagrn sanning berätta män-'
de.

De Lappar som igenom information font'
ma til trollkonst, det jag icke wal hade trodt,
sedan jag denna berörda Lappens

o dnnelfe
hörde, at djeswulen ffullehafwa en sådan magt,
eller at Gud wille tillaca en manniffa. som
är född pä nytt igenom W>Uten och Anda-

C 3 nom
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nom, stulle sä wida warda förd Uti djeftvu»
lens garn, ar hon sä aldetes blifwer hanS
trål och amanuenfis. Men nu mäste jag tro
det/ at satan af Guds lilstädjelse, för otro
vch obotfärdiga syndares stull, kan aldeles «n
nyfödd mänmffa til et ewinnerliglt lif, inta»
ga, och henne genom s»t Partie och anhang
sig til lif-egen giira, sä at en, sedan han är
fdmmen til sit rätta wett och förställ i Chw
sti kunffap, låter förföra sig af djeftvulen
och dans Ledamöter, blifwa argare och wärre
trullkarl an den som af ungdomen böjelse där-
til haft Såsom i denna förflutna
Winter Ar 1671/ uti Kemi mark äro män-
ga trullkarlar yppade, de där mycket ondt
Ziordl hafwa, Urbe as fina Fäder: De haf»
wa giswu iftan sig sina trummor ss stora
och bre&a, at man tefc fuiiDc föra dem mfö»
re; ty de rymdes imet uti ackia (som Lappar
bruka för uäda); utan man mäste brdnnd
dem up i Eld. Ibland hwilka lrull - Lap-
par war en sina 80 ar gammal, sade den
djeswulffa kon''en hafwa lärt af sin fader pH
sit io:de älders är. Densamme bekände sig
foafva un Kemi foclen är 1670 förgjord! e»
Bo>ide, at han föll mi forsten, för et par
Wmnar ffull och bfef borta: han blef dömd
frän lifwec och nederförd; men ds
hm <?u!!e föras i Landsens fängelse tilPithä,
uutiabe han sig si>elf ihjäl, ty nav han ftiff

sch
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och sund fatte* i Släden, blef han död iv
pim&Oy som han förr hade sagt, at jag kom-
mer al&rig un&er Skarprättarens hand. Wo-
re nägot saga om deras trollkonst och afgu-
deri, som den onda andan lika som fit Ca-
pell, bredewid den rätta Gudstjänsten stiftat
och hos Lapparna continuerat hafwer, alt
därifrån Lapparne den rätta Religion och
Christi tro annamat hade. Men hopp.ag
man, at genom Guds werckan, höga Of»
werhetens alfwariga straff öfwer sådant P*r-
tie, och genom Presternes gudeliga nit, sa-
tans magt mer och mer dampad wai&cr. Jag
sade detta särdeles om Kemi Lappar, darföre,
at hos dem hafwa mest Troll-Karlar »va-
rit, efter de gräntsa ihop m:b Rosta Lappar
och Caftdlet Kala - Hus, där som största Troll
l)ch Venefici af begynnelse warit haswa och
an äro, warande intet ransakade ej heller nap«
ste, alldenftund de alle äro af den Nysta och
Grekiska Religionen (*).

V. De Christianismo. Om Christen-
domen.

Nu mäste följa mera om Lappames rat-
ta Christeliga Religion. Til Cyriftcndom,
Döpelse, Guds ratta kunstap och til trona,
dro Lappar aldra först k,,mne uti 4J)iV][ofliye
i åminnelse Konung JoH4NsvaIli:i:je6 aö.

(*)Den tillåter eljest icFc ma- tufepn trolldom, da wnv
religion; men här har warit brist p°\ tilfpn.
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Han hafwer i?tcfat Prester til Lapparna, som
dem bopte och underwiste. Jag hafwer in*
tet förnummit af de gamla, at £apparne (Ful*
le satt sig batemot eller intet wclat, såsom
hedningarna gjorde emot Apostlarna , och finner i
förstone wid Hbo ernst Biffop Hinric, den
drapo och mördade; dock kan, utan twifwel
in Archivo Regni finnas rott Hiftoria 0M
Lappames primo Chriftiamfmo. £)e go&C
Prester hafwa wal uti begynnelsen och altse-
dan gjordt sin mögeligaste flit in fimplicibus
Ekmentis fidei, lärt dem cnfalDeligen läsa
partes catechefeos, Fader war, trons Arti-
klar, £to Guds Bud, 2C. Hwilket alt war
et godt fundament, til widare. Dock feltes
dem mest det rätta förståndet danui: men lik-
tr>dl hafwa de warit devoti uti denna fuperfi-
ciali cognitione Dei. Jag talar nu om 3orna
och K'mi Lappar allena ester Digniff. Col-

Antiq. hafwer (frtflßtt Paftoribus in
P cha & Umä, at de afwcn få stola gjöra
relationer om deras egna Lappar. Derföre
l'mtur jag deras particularia bcm sjelfwa til.
Dock Uti Generalibus aro alla Lappar ens.
I Konung CARL b:n IX:&eö Höglofiig i
åminnelse eftersta 3ti'nem:nté tid, begpnte
bygaas Ky kor i Lappmarcker, Torna mark
uti Enocckis en Kyrka Sinno 1600. Den an-
dra upsattcs 3 ar birefter Anno 1603, uti
luckasjerf, alt med omkostnad.

Jag
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Jag sade pä stan at Lapparne woro nog </<?-
iyo£z in Jimplici cognitione , få hafwa de
ocf en part mc& wercfet det bewisi;ty i £or*
na mark är en Lappby midt i Fiellar, kallas
Rounak, pa den tiden rike och bchaldna Lap»
par. Där woro Try bröder beffedelige man.
Da de sago Exempel af Kyrkor som upbygg-
des, togo de samme Try bröder, af et gude-
ligt nit sig före, upsätta i sin by en liten wac-
ker Kyrka; Timber förde de öfwer fjällar
ifrån Norrige, och köpte en liten wacker Kläc-
ka dartil. Uti den Kyrkan hafwer jag ve-
grafwit en gammal Lapp-Prest; ty han pa
fote* Sangen sade: Har ibland Lappar-wil
jag ligga begrafwen, at de stola starcka sin
lro, om de dödas upständelse, som jag dem
ofta inbillat (*) haswer, at &e stola igen med
mig upsta pä den yttersta dagen. Den Pre-flcri hette Dommus Georgius. Sedan genom
Guds nådiga werkande, ifrån Anno 1640,
hafwa Lapparne i Torna och Kemi marcker,
hwilka nar ihoparansa, wackert augment in
Catechismi LeSione och htelle&u tlltagit;
t>drttl hafwer warit ett godt och bequämligt
adminicuhim en liten Finik Catechefis Utta*
it och extraherat ex majore Catecbefi Lu-

tberi, med korta frågor och klara swar, dm
jag try gånger hafwer låtit uplagga och af
Trycket utgå. Men nu ar acer manad pa
Exemplaren; ty måste jag an lata trycka dem,
(*)£aé:63st. C 5 sä
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Ss at Lapparne nödiga Böcker hafwa kunde.
Först jag lil Torna kom Anno 1640, tog
jag en snäll Lappe»Pcjke til mig, informera-
de honom wäl til läsa Od) första sin Cateche-
iin, sedan fotfdnbe honom til Lappmark, at hanblef en tid hoS den ena od) andra Lappen, lare
de deras Barn A. B. C-darium och Cate-
cheffn; därefter lärde de af hwarandra, at
i Tomä mark äro fä af ungdomen, som icke
kan i Bok, allenast de fä nu nya Exempla-
ren för dem som tilwaxa. Ta jag eller Com.
minifter är U!i Lappmareken, sa mäste man
witza 3 timmar eller fyra hwar dag wara
med dem i Kyrkan; först begynnandes med
wanliga Sänger och Psalmer af Christi pi»
nos Hiftoria,l!et de förra icke hafwa warit
lvane til, ej heller kunnat melodi»; altsä
brukar man samma säng, sä länge at de lära
den och kappas de m?d hwarandra, hwilken
af dem bättre kan. Sedan stiger Prästen in
Suggeftum , precib. prsemiffis, proponerar Ca-
techismi Quaeftiones, eller Christi pinos Hi-
ftoriaj identidem idemrepetendo, ut intelli-
gant ac teneant: när han nederkommer ex-
aminerar han perfonatim det samma: det gif*
wer dem sädan ftinulum och aktsanchet, at
det Examen gjör mera frukt, an oelfn>a Con-
cio Catechetica; sa at gamla Qwinnor
taga och tämmeligen til. De unge äro wäl
quickare»' vch det Qwinfslk som ifrån Norr-

sta
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i Lappar igenom giftermål hitkomma ehuw

U Norffe aro mera grobianer «n detze)lärer
snart det Finjka Sprskel och Catechiinu för-stand; men unga Karlar mäste lägga Boken
ifrån fh, tager händerna för sm ögon ochswarar til frägor, fa at man hafwer hugnad
däruppä at höra. Men det gamlaste folk,
dem man icke med klubban mera wm kan stelin i, stallen, de blifwa i det förriga quafi in

fenfu communi et fuperficiali cognitione
Dei. Hoppas man dock/ at de genom Guds
Mdc, sä wida dt-o uplyste, at de kunna fa*lige warda , efter de icke hafwa förfölgt ellerföraktat Guds ord och de fromma.Jag mäste och det bekänna, at de Lap-
par som wistas in emot Norrige, hwilka deNurdiste kalla för Fjäll,Finnar, de hafwaintet sä wäl lärdt Catechismum , fom de aH#
dra, om hwilka nu sades. Orsaken är, al
de intet wilja lata sina Barn lära i Bok,som jag dem budit hafwer; de blanda ihop
tre Språk, Finffa, Norska och Lappssa. Lik-
Wäl läsa de alla fimplices partes Catecbe*

feos och hafwa godt förstånd om de heliga Sa«
cramenten, om ®ut> och deras ewiga salighet,
öro sediga, renliga, tuchtiga och ftrstaudi»g , lata icke l>«flet mycket narra sig förr än
Bötzan och Bägan aro uti handen. Hos dem
finnas inaa Seitar eller Skogs-Gudar, icke
icke heller bruka de Trummor, ändock dc grän-sa
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sa nära til Kemi mot?, fom äro dchaByar:
Kouto-Keino, Aivovara , Xeno och Uzio-
kiy. En ung £app, första gängen jag dit
kom, war allenast uti Teno B» / sm hade
en Trumma., <£)onom rådde och förmante
jag ifrån &ej? bruk: Han hörde mig wal och
lydde; men efter hans mo&er war fjuf fresta»
&e han likwal, flög pä sin trumma/ at mo-
dren mätte wederfas, sch bliswa bättre. Me«
6an jag war längre bort, til en annan By/
blef likwal modren död: dä sade Lappen, han
hette Clemmet: Hu rror \as rvara sanr
det prästen mig sade, ar Trumman hjel-
per inret, tog sä sin Trumma, högg henne
i sma stycken och under isen stoppade.

Efter jag nu kort hafwer sagt om Lap-
pames Christendom, wil också litet förmäla
vm deras Christendoms frukt, hwad den hosmangen werkat hafwer: uti en By Paldo»
larf, bodde en Lapp, hette Påder PäjviS>
en ärlig, walbehällcn och ©u&fcucftig Lapp.
Han wardt död för twä ar sedan och hade
mänga Söner, hade ock en tid i förstone med
alt sit husfolk troligen tjänt och dyrkat sin s"«'-
-t/?/ men det hände sig en gäng, at Renar-
ne begynte mycket dö för honom, darföre han
anropade och flitigt ärade Seitan, men det
halp intet, Renarne dödde immerfort. Pa
sistone drager han med alla sina Söner til
afguden, förer med sig mänga Latz torr Wed,

pryder
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pryder wackert' med fri(fa granqwistar kring
vm f gifwer honom effcr, de hudar med bel-
lingar, horn och huswud, som han af de dö>

t>a Renar dragit hade, falla alla pa knä, in-
nerligen bedja Seitan , at han med något tekn
fia uppenbara wille, om han en Gud wore:
När pa sädant, tecken intet fantes, ändock
de hela dagen lika som Baals Propheter ( i.
Reg. 18.) tilbedit hade, stodo £»e upp ifrån
sin förmenta gudclighet och kastade all den
torra Wed som de meDfort hade, uppa af*
guden, och tände Eld pa honom och sä up'
brände hela Bys afguden : da hans pagani
wille dräpa honom derföre, swarade han likasom Gideon (Jud. 6.): Lät afguden hämna
ftg sjelf pa mig. Denne Lappen Päiviä,
war sa fast i sin tro, at da öfwerdadige kam>
pade emot honom, och sade sig wilja trolla
f)onom, begynte han sjunga emot dem Tro-
nes och Fader rvärs sånger, irem Hu be«
dje wi rhen Helige Alld. (!) ! tu helige An»
de kom, (lic sönder djcfwulens snaro :c
Han brände sedan alla , hwarest han
dem fann, oct) fdn&e sin äldsta Son som hette
Vitollaba til at bo i Len nrmnfunniga Lap>
pebyn Eenar, |bm tTaftar til tre Konungar, at
han där matte förbränna alla deras asgudar
och HeltH?, hwilka i den b»n rätt mänga
woro, det Vuollaba ock efterkom, och darföre
måfte han dem undfly uti annat Konu aa-

Rlke
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Mike Norrige, där bor han sn. Dm sam»
ttw hafwer in perpetuum sörswurit Bränne-
lvin, efter han en gäng Excefs därmed gjort
hade. Andra Lappar nu «nera icke heller o!t*
ta Seitar och afgudar. Sä hafwer nu Gud
,'» äejolationem regnifatame, af hans egn»
tjcnare och dyrkare, af stÄfwa Lappar uplyst
och med trona begäfwat, såsom med Påivil ffedt
åt, hwilket hans gudeliga nit, hans Sö»
ner och fiere gudfruttige Lappar efterfölgt haf«wa; sa at Guds Ord åt dem en glantz i
ögonen, hwareflsr de wandra mage. "Sföet*
Gud bättre är fördenstul icke alt rent och
purt; utan djefwulen säär altid ogräs ibland
Hwete. Säsom ock nappelig nägon Försam-
ling i werlden simie-, där icke nägon ziza-

finnes ibland; därför: bör o§ icke allenast
för otz sjelfwa, utan ock f>sr de benägne Lap»
par til afguderi, bedja Gud,at hqn dem och
vtz med sin Heliga Anda uplysa och regera
wille.

VI. De culta Divino.
Om Guds tjänst och Dyrkan.

Helgcdaqar räkna Lappar, som i Torna
vch Kemi mark boendes äro af §in|?a Psalm»böcker, eller Manualer, som af ©n)ånj?a /pä Finsia tungomålet är afsatt, däruti 10 böc»
kn finnas: 1. Calsndarium. 2. Säng • Psal^
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mer. 3 Evangelia och Epistler med ColleEJer.
4. L ltheri Cafeches. 5. Symbolum Athavafii.
6. Handdok. 7. A#&» Cbrifti, 8. lerusa»
lems Förstörings Hiftoria. 9. Davids Psalta-
re. 10. Bönebok. Detta Manualc bruka ocf
alle Finffe Församlingar i Österbotten. ©e
Lappar som i Finsta tungomålet icke fä kun-
noge äro, såsom de som ifrcm Norrige kom»
ma, &e bruka det Lappista Manuale, som
efter Drottning CHRISTINAS befallning,
jag efter det stora <©tricnj!aManualet,p3^ap*
sia transfererat hafwcr, däruti ar» 10 Böc,
ker: 1. Davids Psaltare. 2. Salomons Ord-
spräk 3. Salomons Predikare (*). 4. Sy-
rachs Bok. 5. Lutheri Catechefis tttcb Hus»
tafian. 6. Hand Bok. 7. Evangelia och Epi<
silar med Colleöer och Böner. 8. Paffio
Cbrifti. 9. Jerusalems Förstöring, 11. Bö<
ne söof (**). Eljest hafwa mest alle Lappar
deras egit Calendatium «Ner Rimbok (f) , sä«som Bönder i Swerige hafwa deras Rim-
stafwar [ff]. Deraf räkna de just alla är«
fens tider och An (a). Jag hafwer och

under-
(*) I Herr Canc. o{. von Stierntnans Biblioth. Sviq-

Goth. namnes tvishetens H«k. Tom. 2. p. 795.men icFe i Manufciiptet.
(**> Tryckt stockh. pa Kongl. bekostnad 1643 hsiHenric Kejfer. 4'o.(f) i&x böra läfts Prim-Vok.
(ft) Runstafwar, Primstafwar.(a) £>rsrliga Högtidtr.
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underwist dem weta Annum lijfextilem (") ,
som sker hwart Fjerde Ar. Noga wäl (jålla
Lappar Sön- od> andra Helge-dagar jod)
de stora Festa onMrei; Dartil hafwa alssil-
nad imellan Apoftk Dagar, och imellan Bt.
Johannis Baptifts, Michaölis och S(fla Hell-
.qons dag, den de högre jTatta an Apoftla-
Dagar: oansedt Presten dä icke är hos dem,sa hälla de sig likwal ifrån «arbete,, ga
i sina helgedags kläder, bruka böner och annat
Gudeliqir; men de unge fä mast lära i bok:
Om någon arbetar och bryter Helge«dagen,sa klaga de andre för Presten när han kom-
mer om Marcknads tiden, da alle Lappar
sma och stora är» tilstades, komma de hwar
dag i Kyrkan, därom förr är sagt, sedan ut«
ratta de fina werdsiiga sysior med Fogdm
och meb' Borgerffaps handel. Men aldra-
först bara de Barnen til Dopet och fordra
deras hustrur til Introduöion. Altarens och
Döpelsens Sacrament wörda de högt, albe*
les som hos andra Christna: De böra i högt
warde hällas. Uti alt deras Kyrko > wasen-
de, afta be med gudelig Devotion, alla de
Ceremonier som eljest Uti hela Swerige bru-
kas. Först de komma uti Kyrkan, falla de
pä knä och läsa under Mähan, såsom ock
unber Predikan ställa de sig stilla; ty man ock
om Söknedagarne ofta måste hälla dem mäs-sa,
(*) otti Ar.



45 ) 33 ( ■»
sa abfolvera och ©acrametttct adminifteraj
efter som man i stora Byar eljest icke ljinn<i
kan, sådan Gudsljcnst at fovwtw; ty f'c
den wioa marken (M och flera Byar, som
förestå, far Presten intet töfwa öfwer 14 da-
gar, uti et marknads ftdlle; dock vii de fää
weckor, fä Lipparne mera Kyrkoltjäi.st ån oe
Binder, som bo neder pä Landet och längt
ifrä Kyrkan belägne aro.

Om dagen de j!ola ga til abfolution ochAltarens Sacrament, hälla de sig nyckire,
sä at de icke dricka en drick »attn. sedan he»
la dagen taga de intet Branwin; om någon
det gjör, honom hälla bi inttt för en rätt bot,
färdig Christen. Druckne töras de intet kom-
ma i Kyrkan, om någon det gjör, sä uppen»
bara de antre, och Prästen låter köra honom
ut, och han mäste til Kyrkan plickta därföre.
Om nägon är borta ifrän Kyrkan, laier
Prästen Klockaren och och Profofren söka I>o*
nom upp, där. han hafwer gjöml sig hos Bor»
gare til Brännewuw frukost, honom tågade
hufwudbonaden af och barat in facrarium %

det stal han af Klockaren igenlösa. Tilförene,
ante Chriftianifmum £f />o/?<s/7, hafwa be fl*
na döda begraswic uti ffogar och inhuggit dem
uti iholiga trän; ty dem war mycket befnx?t»
ligic, besynne ligen om sommartid föra de döda
10,20, 30 milar tilKyrkegarden eller til rätta
Lägers> Plats, efter Lapparne ingen sådan fov*

D den-
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tenssap om fommaren hafwa. Ty Renen
drager ingen ting om fommaren / utan alle»
nast lwa bplltor pa bägge f&ot. Nu föra
de alla un Lik, Kistor sina döda til Kyrko-
fiår&en , eller uti deras gamla Lagers - rum,sa framt dödsmäl ster icfe om sommaren,
och wid aftägen Ort; eljest mäste de begrafwa
dem där, och Presten om wintern reser dit
ock haller Lik«serman öfwer Liket. Därtil
kallar Lappen Förwanter, närmaste Slägt
och st,'llker dem et qwarter eller i stop Bran»
win pä graf» backen, därmed ar begrafningcn
ändad. Deras döda sörja de nock och följa
dem til arafwm, lika som andre Christne uti
sina wärsta kläder. Wackra Korv gjöra de
öfwer arafwen och fFdra den dödas namn och
ttumeruh anni darpä; de som begrafwas in uti
Kyrkan, lata smida wackra hörniga jdrnf
och (13 pa grafwen, somlige as fldDe jfjdra
konstiga förf och (la pä Knrko-wäggen,-eller
under taket där &en döda ligger. En gäng
för några ar sedan begrof jag en aldrig Qwin-
lia Uti Kyrkan, när jag Ceremonien ändat
hade, sprang hennes Man ned Uti grafnxn,
famntog Lik-Kistan, och wille icke därifrån
förr än jag befalte S\lecfaren kasta mull pä
i)onom, och låddes säsom n>iflja bcgrafwa
honom tillika med sin hustru. De som i Kyr»
kan begrafwas, betala Lägerstaden mct» en
Riksdaler, eller med des warde til Kyrkans

uprät-
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uprättelse. Nar Kalfwar begynna dö, sä oss»
ra de en kalf hud til Kyrkan pa Altaret un-
der Prestens fötter, och pä Predikstolen,
wäl många med klöswar, hufwudet och horn
sammanhängande (sädant de sina Seitar for»
&om offrat hade) utan twifwel därigenom bät»
ter lycka hoppandes.

VII. De Procatione. Om Frieri.
Frieri hos Lapparna gar nögot längsamt

an; ty Föräldrarne hafwa fummumjus öfwer
sinaBarn, sa äten Dotter inlåter sig aldrig
Uti nägot frieri utan Föräldrars wettstap. När
da frieriet begynnes, gar Friaren, proeus ,
med sin paranympho ( Böneman) til Pigans
Föräldrar eller hennes tutores (Förmyndare,
hwilka de sä wal som annat folk, efter För<
äldrarnes dödeliga afgana hruka af närmaste
siägt, at befordra pupilli bastå, lika som sit
«git goda); sa gar han åstad med sm fabcr,
om han är i lifwet, eller med sin Böneman,
tager med sig bästa bränxewin han fa
kan, en kanna, twä eller tre: Bönemännerne
ga in i Kätan, som förr är nigt at
i>e stola komma; Bönemannen med sit följe
(som ocf pä samma ärende kallade års, at
lägga godt til i saken) sätter sig hos Wär-
den; Vedlårens Fader, stär inne wid £åte#
dörren hafwandes Brännwinsfiaffan i handen

D 2 och
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och fFdnFcr bdrur ; Sjelf Pronw eller Ved-
(aren far intet komma in, utan står ute, likasom en hund och oftiarhts j om han man
fallelfe kommer in, raknäs det honom til et
stort naswis-stycke, och kan dar mcd sit frie»
ri fördärfwa. Imedlertid Pigans Föräldrar,
©ettren som Brud wara (Fal, försticka de
henne bort uti Reensiog, eller uti någon an*
nan Kåta. Bönemannen begynner sit tal och
öpnar faten, pä det bastå han kan, men dar
stal man da höra are- titlar, som Vedlårens
fader gifwer ät Pigans fader: Han kallar
honom fiocsfaöcr, lika som en Patriarch,
Ehrwördig faber, bästa och yppersta fader,
högsta f.der, därmed altid brukar Knäbö-
janbe, och om den Titeln Majestätet wore demsa kunnig, torde han wal kalla honom Maje-
stätelig fader, Hac ego ipfe profetis vidi (*).
Sä gar til njeb be myndige Lappars frieri;
men med de andra gar något enfaldigare.
Bönemannen pä sit tal far alt Nej och Bed-
lårens fader har fäfangt de goda Titlar för-
spilc. Wardinnan, Gentans Moder, kommer
t-effå ofca in til dem, dricker Brännwin, som
jmmerfort gar omkring med en Bagare, men
mast bruka de dricka med stedar, 3 pä rad.
Skall dä nägot gobt swar wancka, sä stjuta
de upp, til annatår, Det gar an med lika
frieriets Procefs. Zlr det sa at Fadren, Mo

(*) D. <l. Detta har jag fj<lf Bdrtuaiattö* sedt.
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dren och f>cfa siägten (hwilke me& wilja haft
wa sit votum pa Pigan) äro exorati och
öswertalte, sä lägger Pigan sig däremot, låjj
ingalunda wilja yafwa den tilbudna mannen,
ef>uru cot> han ock wore; mm Föraldrarne
upiTjuta ofta frieriet til tredje aret, ja ock til
fjerbe åut, fpe quidem boni, eventus (*).
Den arme Procus , kan intet öfwergifwa det
han en gäng har cänkt och begärt, bcsynner-
ligen darsöre, om Pigan ar rik och förmögm
pa hwarom jag förmala wil huru
Pigan blifwcr rik. Mangen Lapp som alde<
les icke arnar gifwa sin ©ottcr åt den Bed-
laren, uppehåller honom likawal bona fpe sH
länge, pä det han stere gånger far dricka bran*
win och pidfia sig för sin Dotters tilkomwan-
de förtjänst siull; blifwer da frieriet alt, sä
at han aldeles far Kalsstinn, stdan bar til
Tii'get cd) Rättegång; om Procus bona fpe
deluderadox, begär han betalning för all sin
omkostnad; dömes dä Pigans Fader til be*
tala antingen hela eller halfwa omkostnaden,
såsom Circumftantierne dem imellan afklpit
haswa. Men om Procus strax i frieriets be-
gynnelse far kort nej och kalfsiinn, och likwal
mera wagar darpa, dä far han ingen betal-
ning, ehuru mycket han darä fpenDerat ha-
&e; far Procus pa sidstom godt swar och ia-
ord, sa stal man äter se pä Pigan en yncka

D 3 och
(*) D- a. I hopp om god utgång.
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och' sorg, at f>on sä måste öfwergifwa Fader
och Moder och komma i mansens wald. Dar
leder henne §uDer och Broder eller närmaste
Skyldeman [om hon är orba (**) ] t l Co-
pulation och wigning: Hon hänger hufwndet
ittbcr, lika som hon stulle ledas uti siaatarens
händer: när Presten in Copuktione frågar:
Wil du haftva denna förcstälda Person / til
din äkta man? da hafwer hon intet ovö uti
muntien, utan Slägten förmanar henne tilswara och säga ja; Säger hon da mnjjitan-
do, ja; och det i?al wara hennes pudicitia
(*). Sedan hon är wigd, wardcr hon dri»
stig noa, och häller mycket af sin man.

Uti frieri är wetandes, at förr än han
far atoeleS ja«ord, mäste han förwiha och
strax wisa fram, det ftlfwer och kläder, (»m
han ssal giswa at Pigans Fader, Mo-
d''!, Bröder, Systrar och närmaste Slagt,
lika som han stulle kjöpa henne därefter, som
Pigan är rik pä Renar. Den oseden i försto-
ne >oar jaa. mijrFet emot; men sedan jag koin
til klnffip, hwariaenom Pigan är rik bleft
wm? Förutan det arf som Dotter efter si-
na Föräll>rac bafwer til sörwanta; Ty be
bota eft:r <brocrii>es Lands-Lag, en Bro?
der dubbelt Arf emot sin Syster. När et Pi-

gebarn

(*»)
(", Biygsamhet.
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gebarn warder födt, och sa snart det £I)ti*
tfnabt ar, da gifwa Föräldrarne benne en
Ren Kals, som är Ko-Kals, och ssära uti
heim s märke; sa ock den Qwinnan som den
första tanden finner uti hennes mun, hon gif*
wer henne ocE en sädan Kals. Sädana Dot-
trens Wäyor, äckla Föräldrarne i hennes
Barndom, fåjom sina egna, och hwad de
alstra, blifwer all under Dottrens märcke.
Ofta händer at Dottren blifwer rikare pa
Renar an Föraldrarne aro. Sedan pa hen<nes Bröllopsdag ( hwilken Nätt afgar
med en kanna Brännwin ) gifwa hennes
Bröder och Slagt, den ene och andre, foiti
de aro folk efter, «n lwa eller tre Ore<9?e?
nar til Bröllopsgaswa. Alt för sadane orsa»
ker haswer jag intet welat sta emot at Brud-
gummen gifwer Brudens Föräldrar, Bröder
och hennes Slcigt, medan sädant synes wara
en Pietas och Jus talionis ('); uti frieriet är
ock detta märkandes, atLapparne akta mägta
grant Slagt »Linior och gradus
et Confanguinitatis. Uti förbudna leder fria
de ingalunda; Skulle någon det gjöra, <I
uppenbara de andre. Hordoms last och
löniTaldger imellan Solutos, höres intet ofta
ibland Lapparna, få at många ar förlöpa, at
intet oäkta barn bäres fram til Christendo-
men. Nar det nägon gäng händer, sa törs

D 4 full
(*) Skyldighet och wedklgälmngs-rätt.
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full en sådan Kona sidan intet wilja hafwa
den samma ril sin akia Man.
VIII. De Conjugio. Om Giftermålet.

Om Lappames Conjugio eller ©ifrermåf,
är inret mycket til fdga, medan de akia det
arligic och godt, lika fom andra Cyrisma a>ö»
W, med alla detz Ceremonier och bruk. Thet
fayeé wdi', at de fordom stulle hållit sina hu>
strur communes för ftna wanner, som dem be»
sokie, h.vilkcc kan ock någorlunda troligit wa«
ri efl.r som hos dem da war större barbaries,
sä kunde ock wara däcmi; ty jag hafwer
eftersport / at i min antecefloris tid, haswer
fomtnit en grobianijf ifrån Lula mark, få'som vii Lula marek mera Grodianer hafwa
watit/ än uti Torna och Kemi marcker. Han
kom til en Torna Lapp, som war en ärlig
och lucktiq i3crfon raeö sit folk, kunde läsa i
bok o-t, förde et Gudeligt lefwerne, hwarfö»
re han af stalckar blef källåder Jon Bijkop.
Denne Grobianen kommer til Herbergs hos
honom, uti hans Boställe; men enär han om
aftonen blcf fullas Bränwin, trängde han sig
til liyga hos Jon Bifkops hustru; dar räkte
dä roara tilstades twa Fogde «Karlar, som
Bränwinet sålde, dem kallade Jon Bifkop:
Denne mannen haller här elackt frieri, wil
ligga hos min hustru; I som Kronones män

aren.
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aren, kommer 06 binbcr honom. ©e bundo
honom et trä sfn>cr den ganffawimer-natten.
©roi-ianeu mästc lcsa ftg därifrän, och sade:
9Si f)af»a en sådan wana i wär Lula mark,
mc en wan kommer til den andra, sä lata
n>t honom ligga hos wara hustrur. ©etta
oa> siikt tiiåfle jag strifwa af andras Relatio-
ner, £>4r jag slilf i saken icfe rätt otwifiad
kunffap fett hafwer. o

Men Torna och Kemi
Lappar abhorrera ifrån sådan uxorum com~
muniom j besynnerlig de Lappar, som äro in-
emot Norrige bomde, wid Ten» Elf, de äro
sadare Zelotypi/ at om en Qwinnos person
mö.er en man på en wag, och de räka licet
talas wid, sä sär han strnx mi§tanfar och
swartstukan. Polygamia ej eller divorthnn,
har aldrig waric hos Lapparne, hwarken in
EthnicUmo eller fe6an / utan de äro käre sig
imellan, sä at mannen kallar sin hustru med
heders Namn, min fjäva, mit hjcrta, min
maka it. Ar någondera sjuk, rörd i Lemmar-
na, blind, halt k. sa akcar den andre sm
maka och hustru bäst han kan: Tröstar henne,
laser för henne hwad han kan af Guds Ord: Ar
Prestm för handen, kallar han honom til den
fjuf , låter bereda henne med Skriftermål til
Altarens Sacramemets undfående; dtt gjöra
de med alla oci) Tiggare, eho den wara kan.
Därföre stal ingen tänka, at de in agone mor-
tis, någon annan tröst söka, an hos Gud

B 5 alle-
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allena: Intet hos Stor-lunkarm eller nä-
gon annan afgud, säsom de icke heller weta
af Sanäorum lnvocatione (*). Seiter, om hwil«
ka förr sagt ar, hafwa de tjänt allenast infecula-
ribuS) ut mala averterent ac bona adverterent
(*•). Tillika Fader och Moder upfostra där sina
Barn, och lata demintet ondt wederfaras. När
Barnet hafwer nägot lärt läsa i bok, eller eljest
sina barnsliga Leror, sa hafwa de det fram
sör Prcsten til förhör, ock) fa större ardorem
til lära, ty de hälla det berömligit när et
Barn för Presten läsa kan. Men det ar w-
tuperabile (***) hos dem, at när et Pilte«
barn warder siukt, sä gifwa de th» et annat
Namn, det dock sedan blifwer hans tilnamn,
cd) kan icke sa flört wara lastandes; efter de
icke onDt mena dermed. Uti nästföreg. Na VII
f6rmdite jag at Lapparne byta arfwet efter
Lands-Lagen, nemltgcn mobilia, men fasta
ägor, såsom aro Trästen eller annat fifferijoch
Land byta de intet, utan den Son eller Dot>
ter fem icke begifwer sig til Norrige, eller an-
nan By och Lappmark, ester eljest til at wra-
ka här och där, utan blifwer i sin faders wist-mark, han brukar ock sin faders ägor. An-nars om det ligger öde, sä far »dl en an-
nor bruka samma orter. Jag ma här för-

.. ..... mala
(*") Helgonens åkallande.
(**) I nwfcfltga mal, at de stulle aftöJlnöa olpckor.
och tilsiynda lycka. - (***) Lastwärdt.
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mala om Varna« föderffor : En Qwinna
hos Lapparna gar med sm börda, hafwandessm ratta tid lika som hos annat folk; om
det ar wintertid sä mäste hon foba i kjöld,
ändock be hafwa Eld midt i Kätan; ehuru
swärligt det är, sa bliswa de likwäl genom
Guds hjelp, nadeligen förlo§abc, och strax
efter födelsen dricker hon en god drick af fistfett,som de ifrän Norrige hafwa förstaffat, och
är sa wederwardigträtt som Skjele-tran. Jag
refererar ock om en LapphustrU/ hwilken om kal-
la tDintern war ensam på en läng wag pH
resan, och hade en stor hop Renar och Bor-
gavc gods til föra och förestå; där pä wä-
gen timma&e hennes födelse stund, hon fick
en god födelse, ensam berga&e barnet med lif
och sig sjtlf och kom samma Natt til Her»
bergei hos andra.

IX. De Venatione. Om Jagt.

Detza ©jurjlag wancka uti Lappmarken:
Will«Rcnar, blä Räfwar, Hwit-Räfwar,Röd-
Räfwar eller Fjäll «Räckor, Mardar, Ekornar,
Lekattor, Wargar, Björnar, lärfwar ellerFjel-
fros, (Q3i<l«§ra|j) Lo, Uttrar, Bäfwar,
allenast i Kemi mark. Elgar hafwa där for»
dom warit; men nu intet mera, allenast uti
Kemi marek. För 27 ar sedan fingo de 2

Elgar, sedan är det Djurstag intet sedt wordee.
R«n
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Lappar som i Fjällar bruka, haswa tilförcne
brukat handbogar som alla Lappar an hafwa.
Men nu bruka de langa Bötzorj som föra
stort Lodh och ffjma långt. £pe f>ra uti Fjal<
lar aanjfa längt, och söka wild»Renar, sä at
de pä en resa aro 8, 9 eller 10 weckor om win-
tern; w i Fjällar ar allom läs bruka, densom will, och lägeohet därtil hafwer. 5Då
han finner Ren-däckan eller Renhopen, kry»
per han pä armar och knä, förer Bohan un»
der bröstet, söker wärn af någon sten eller
snö klimp, pä det Renen honom icke mättewarse blifwa, och <!al han hälla sig alt un*
der wadret, pä det Renen icft sär Luckten af
honom. När han kommer til stött, sijucer han:
Om han rakar i hjertat eller rpgg*benet/ sä
faller Rmen strar, kan löper ändock och stic-
ker mcb sin langa knif uti hjertat, med det«samma fiar han sin Ren, den han fatt haf-
wer och lägger uti Ackian (sin Släda): strax
siyndar han sig efter de andra Renar, som
bortftydde; men hans stallbroder kommer ef<
ter, med alt deras Ragage. Hinner han Ren-
däcka», bär han sig sä ät som tiiförene, och
sä ganffa hela dagen,fa lange han ser juta,febati
bliswer han öfwer natten dar de komma, och
sä lata de hela den tiDen sa länge de nägon Nen
finna kunna. Uti sådan lagt gjör hela Byn
gemenlig, eller nägre Lappar allenast et följe och

Contra£l
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Contraft imeHan ftg, feban byta &csngetj£-
cimdum Capita Contrahentinm(*) , men den
Lappen i ffatten icke är injfrifroen, far icfe heller
någon Läct man allenast ssatl'Lappar.

De Lappar som icke wistas i Fjällar utan
dar stogar aro, de hafwa et annat maner at
fånga Renar, för utan det. de eljest hwar
för fia, rakar fänga en Ren eller annan.
Men hela Byn om Wintern, Fastlags «tid
da jnon blifwer fallen til 5 fpitamas eller mer,
til 3 alnar; da masts Renar samka sig til*
hopa och blifwa pä et wiste ställe, där de fa
sin föda, ty dä orka de intet wada och sprin-
ga i den bjupa Snön, sä at deras Plats
är en half eller hel mil wid, som Rendackan
är stor til. Da ackta Lapparne efter wäder-
leken när staran är pä Snön, om dagen af
solens wärma och sedan as nattfrost bli-roersa starck, at han bar hunden och Karlen pä
Skidor: dä om morgon bittida för dag äri?
de uppe, gjöra sakta och stilla snaror kring om
hela Lägret ( den de aHa Kiekero ) på alla
stigar där Renarne hafwa haft sina utwägar,
och gått til at äta ben hwita $$lå§an som be»
ras föda ar; när det dagas, ta jTdppa de
hundarne in uti Lagret eller Kiekero, de siräm»
ma och kjöra Renarne ut. Hwad »efe fast-
nar i snaror, sä jaga hundar och Karlar eftctRenen, som i den bjupa Snön springer alt

ned<r,
(*) Efter deras antal som deltagit i accordet.
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mder, han Ijinncr icfe längt stycke fara förr
<$n Karlen ar på honom och stär Spjutet uti
honom; en starck hund allena nebldgger Re»
nen, och biter af halsen. Säledcs staata be
hela Rendackan, tu icke en undankomma kan,
fast de än sä många woro, och da brukar
Lappen handlboga i sin wänstra hand för
«n staf, Pil«Koger pä ryggen och Spjutet
i den högra handen: med Vägan stjuter han
när h«!'darne haswa stadnat en Reen, och
icke til döds bitit. Pä nedra andan bäaan
och Spjutet ar en liten Circulus af träspra-
ta med siin-remmar fast i korst, at Bagan
och Spjutet uti rännande icke stall in uti
Snön sjuncka. Om deras Skidor ma jag,
har berätta: De söka det skarpaste aran-tra
i stogen, som är swart och härdt säsom en
fiinta, daraf gjöra be en Andra, afwau pä
krusad, under flat, eller 12 fpitamas läng,
den smörjer han för Eld esomoftast, at (Fa*
ran därpä icke biter och förtärer, den sätter
han pä sin wänstra fot och enannan gemen Skida,
stackot, pä den högra foten, därmed han ock med
Spjutet och Bägan stjuter och stöter pä, det
foreaste han orck..r, ftår stadigt meb wänstra
foten pä andrån, läter ränna fram och far
därmed lika som pä 3?'-ldggot, och kan han
gjöra därmed pä en Dag en läng dagsresa.

Et sätt til at fä Renar, bruka ffogs Lap<
par i deras Brunste tid, eller Tempote Coi.

tus,
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tus , som begynnes tempore Divt Laurentit
och warar til Michaelis. Har wil lag först
berätta om Oxe-Renar som de kalla #/™*r,
en SRen»#o falla* hwilka Namn foc
korthet jag härefter brukar. När brunsten
begynnes, och den tiden tilstundar, ta dar
ihop med alla Hirvas, sa mänga som l hela
Nackan äro, til stängas och sias, säsom 2

Karlar sta pä 2 fötter, bulta hwarandra
med klöfwarna, den som dä starkast är, han
körer alla de andra ifrån Waye»hopen, ebu*
ru mänga de äro och fullföljer den, en eller
twä Milar, där han dem hinner stängar han
dem, och således stiljer dem ifrän Waye-ho-
pen; ty han är mycket Zelotypus, och jeDan
blifwer han allena domims öfwer alla Wa-
jor. Mm Ren biter ingen, ty han hafwer
smä och fä tänder. Sedan brunsten ar öf-
werstanden och ändad, är den Oren euetÅ/r-
------«äj sa mager och swulten, at bet ar mtet
annat pä honom än bara bud och ben, ty

hela den tiden intet annat äter än bara sand,
orckar nappelig gå, där dock andra bortkjör-
da Oxar som i brunstens tid en sädan hop
Fajor, til syta, icke hafwa, dä äro de som
aldrafecaste. De som bort! äro,
de fara omkring och söka Fajor, W pä den
tiden om aret är det animal falacifjimum (♦)
oc& kommer dä rätt oförwägen och orädd uti

Lappar-
(*) Et gansi» Kättjefullt Djur.
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Lappames Fajor ; men Lapparna fjcff bru«
ka swaga Hirvas eller Oxar, pä det han te*
ke förmär jaga ben wilda iftän Wajorna,
utan roarbca sijucen. D« ar et maner at fånga
Renar. Ar och det et sätt, ai somlige Lap»
par gillra en snara mi sin Hirvas horn, dä
den willda kommer od) stängas med honom,
fastnar hans horn uti snaran och där hänga
de ihopa sä länge Lappen kommer (fotn pH
d.en tiden icke långt är) och ifjuter honom.
An hafwa de et wackert och konstigt maner
til fånga Renar i blunstes tid, som de kalla
oordo. De fördrefne Hirvas, om hwilka
förmält är, fara omkring, söka sig maka, sä
hafwa Lapparne Fajor därtil tamda, dem
tager han en hop med fig , far kring om Lan»
det, där han wet Renställen wara; han bin-
der sina Fajor uti cc hwitt smalt snöre. (Sä-
som ock han fjelf haswer en Lin»hatt pä l>uf'
wudei, klädd mi Renstintt). Läter en Faja
ga något längre fram ifrån de andra: den
<Wajan gar fram där som Lappen rycker pä
det snöret, och läter henne gräfwa och äta
ibland, lika som alt M,re säkert. Dä wilda
Hirvas blifwer det warse. springer han strax
och sä mänga de äro, komma til Lappens Fa-
jor och dä far han den» juta. Sä längs
far han därmed som han wil och brunsten pä-
står. Icke sä förstämdes at aNa Lappar bru-
ka sädant, ulan de fom därmed äro wane, och

lägen»
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Ifigcn&etcn tmrtil Ijafroa. Mera fjafwa de
än en konst at f&rblinba &c menlösa €reatu»
ren SRenar, som kallas Vaomen, den somliga
kloka och folkrika Lappar in-üßat hafwa, och
är hela Landet ffadeliaic. Puotncn anställcS
således. En eller twä mil längt i flacka och
bara fjällar, dar aldrig någon sioZ ar, och
en mil eller mera bredt, sätter han up höga
stakar, Cbr««*(*): i förstone sät-
ter han något långt imellan stakarna, sedal'.
det lider fram at (ty marken ar läng en mil
eller twa) sätter han tätare och pä hwar sta-
ka något swart och grymc, det Renen kan
sky ifrån: nar det kommer
han «n hög säsom i Swerige brukas,
gjärdsgärdar, sä gjöra de och höga gärdar,
dar Renen icke öfwcrspringa formar: sedan
inanguftitfimo C) är et Vrättfall med 5 trappor
neder, där sedan en hög stark gärd omkring,
säsom et stackett och säck wäl bewarad, at intet
Creatur därumr komma kan. Dä far Lappen
kring om alla Fjäll: där han finner Ren-ho-
par, räddar han dem sakta och makelig til
den sidan, som hans Vuonkn är. Dä Re-
narne komma imellan de stakar, töras de in-
tet gå därigenom pä någonDera sidan, ty &e
ssy för det swarta som pä stakarne är. Lap,
pen med sit folk är efter och hafwer akt dar-

E pä,
(*) Lika som twa horn.
(**) $5 ött tvångflft? stället.
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pä,at Renarne fcfe komma igen tilbaka, man
läler dem saktelig (Fri&a fram , äta iblanD hwit
måfja ( font är deras mat ) ligga ned och
hwiiu sig, lika som ingen farlighet pä fdr&e
wore; men när bekomma til angufliora och
avguftiffima, där en starck gärd pä bagge (w
dor står, dä far han med maar efter/ och
kjörer Renarne in pracipitium ulför,? de 5
trappor, som han gjort hafwer. darifrän de
intet forma* eller orcka springa upp igen, Utan
mDc blifwa där «»./«o carcere (*): sedan kom-
trnr Lappen nar han wil och dräper dem atla,
bäde sma och stora, och därmed öda Ren < al«
stret mur Landet, sig fjelf och androm til städa;
i&avföre sadane ock af andra Lappar hatade
öro. Dock de Lappar som Renar nog sjels
haswa, de bruka inga sådana stora laater,
utan allenast i Brunste - tiden, da wilda tiir-
vas komma och tränga ftg ihop med hans
Wajor; ty han hafwer nog gjöra med fit
folk, wakta sina egna Renar för Willdjur
och hälla dem tilhopa. Jag måste förmala
om den widffeppelstn, son» de förr brukat haft
wa och somlige («mot Pressernas förbod) dti
bruka, den de kalla Kjeppi: At när Lap>
pen hafwer fatt en Wi!d-R«n elicr Björn,
gar han intet in i sin Käta igenom den rätta
Dören, där Qwinfolk gar ut och in; utan
han hafwer iniiefjt i Kåtan ett litet hol,där

au
(*) I sit ftn^else.



■& ) 51 ( ■»
han Froperin: icke Ijeller ma Qwinfolk gä pH
den wägen, dar sädant willdjur ar til Byn
infördt. Sa är ock unbcrlig natur hos Lap»
perffor , al dc intet se kunna manfolk uti de-
ras blobiga kläder, nar de ifrån lagt kom»
ma, utan de dana ftrap bart.

Hl<?« canlja dico {*): Hände sig i des<sa aren, at en Lappfogde war hosLänsman,
hwilkensSon liade jlutit enWild-Ren. Da
T)an kom tii Kålan, war det hol der han in»
krypa ssulle med Snödrifwan lgenyrdt, at
han dcrigenom intet inkrypa funbe: sprang ha»
neder igenom rökholer, som de hafwa öfwerst
pa takcr, bcraf Fogden sa försträktes och för»
särades, lika som han fulle bö; ty han tänk»
te och ropade, at den onb« Dimon fjelf kom
dcrin.

Om Lapverffor är ock betta metandes, al ma»
parten af be gamla qwinnorkunna intetlida el»
täia nägon hastigrörelse ellerförffräckelse: om

någon dem förtörnar, et wrängt ord, pekar
på henne, härmar eller tagerpä henne, eller om en
eldgnista fivger pä henne, strax blifuxr hon wild;
springer pa arlen,rif\r>er i)åut, |Tår med elbbran*
daretler något anat, hwad hon i handen far; Och
fast det albrig sä haaf man inne n>»re, wisar
hon och läcer se all sin blygd och hemlighet,
utan all försyn, lika som hon wore rasande,
sonl l)on ccf da ar bel rasande, pä en hals

E 2 ellet
(*) Jag »fl för ro stul bclstta>
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tllcr M timma, fa* länge at hon blifwer trö«
vch far soswa sit wilda sinne af sig, och blif»
«ver fc&an lika som andra mänmssor.

X. De Rangiferis. Om Renar.
Det Namnet Rangifer, kommer intet öf<wcrens mcd det ordet, e!l«r ©wenflh Nam«

nct fßtn, (S at det (fal wara Nomen Com-
mune och bemärka bäde wild och lamd Ren;
ty en tamd Ren kallas » ferendo rancbas,sa kan ca wild Ren intet wäl sä heta, umn
do£li Latini mäste et annat namn pä en
wild « Ren upfinna. .*

Sä är bäde wild och tamd Ren hos Lap»
parna et aöelt Creaiur. Ty R«n yifwer ho»
no n bäde dsiic-,t föda, säsom wällmaka &t
Kött, Märg, Ost och Mjölk, son, ock Klä-
der, Muddar. Päff, Päls af Bcllingar ochhufwudet, Häsor, Skor ocb, Handjkar. samt
andra Kjör.tog, och l)\Dai> Remmar han der»
af gjöra wil. Af ©cnorna hafwer han sill
trä, til at sy (Finn m:d, sammanfoga sina Bä«
tar oH Ackiar, och annat hwad han behöft
wer. Mcd Ren gjör han sina Resor och baf<
wer snälla och snara fordenffaper. Af Ren
gjör Lappen (med huden) sin bdfla handel,
statt och alla utlagor: af Benen od) Hornen
oj6r han wackra krusade stcdar och allab.anö«i
Behags tina./ och kDar pä honom intet, med

arbett
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arbete lil Sommar» eller Winter-föda, tifnn
dar han kommer tll Nnt»Herberget, fldppcc
han l)onom til sioscn ocb marken, där föder
han sig fl*lf med hwit Mätza, cd> det las,
som p<s gramran wärer oct) hänger, där som
ingen hwit-matza ar, sä at mi näaot Land,
stal et Creamr icke finnas, fcm ädyggarne
sä mpcfct nyttigt är, som Ren är hos Lapparna.

Men det syms wara underligt, hu u Lap»
parne aldraförst haswa Renar inhändigat; ty
de i bcgmmelfcn tiafwa warit wilda och icft
un'.«rma'nniffjorswardnad. Här mmä wa«
ra en sådan difficultas , som war </e Origim
Lapponnm. Men det kan icke annorledcs wara 1
at Renar un andra Södra länder icke finnas,
man i Swmge och allenast i Norrlandels kallaste
orter, och ej heller un andra Länder i Sweri«ges 9Rife tamde äro, an allenast Kos
na. Oansedt wilda Renar löpa ock un Ostcr«
bottens wida ffogar; dock icke sa Innoit Sö«
der: od) mäste det wara aldralikast sannin»
gen, at Lapparne uti deras första ankomst til
Norrlandet pä Österbottens ftba, och se»
dan har Norr, hafwa gripit fast näara
wilda Rm \* Kalfwar, dem waklat och
lama gjordt, sä at de ex divina bonitare, (af
Guds godher ) begynte allstras ocl> sörrkas,
ofoin de tama Renar extra omne dubiitm (*)
äro samma med de wilda; ty oftaEz och
l*) Utan all lwifwll-
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och oftast de tcmta Renar fly bort til de wil»
da och alt sedan blifroa i &erqé hop, fom
Lapparne mdnga sådana Renar (>afroa
fatt, som hafwa Lappens märke i örat. @e*
dan händer ocf , at be ända få fabane n>il*
da Dien Kalfwar, lata dem di ftna tama Va-
jor, och således gjöra tama. Är ock uti Numei-o
IX. De venatione sagt, at dl! VOilbaHirvas haf«l
wa Coitum mcb tama /^^/or ; Sa måste de
wara _//><?«>. Deras allster ar med
nägra tecken afjkildt ifrän andra tama Renar.
Nar sådant wildt allfter begynner fa god art,sa blifwa de aldra yppersta fjsr - Renar af
dem, ac man med honom kan gjöra en gan<
sia lanZ dags<resa. Men om sadane allstcr
begynna fa oart, sa duga de intet hwarken
til braga eller kjöra. Licet för min barndoms
tit» hade en Birkal (Bonde< Lappames Köp-
man ) fått fast en helt wild Kals. När han
blef tamd och stor, kjörde han mcd honom på
«n dag 41 milar, fotn eljest med lagom re-
sande pa z eller 4 dagar kjöras plä-
gar; men det skall man ackta, at den som
med en sädan god Ren kjörer sa hart och läng
wag, sä dager den Ren sedan aldrig mera
til at löpa; ty han hafwcr tagit öfwer sina
wanliga krafter. Sa kan nu ingen annan
utwag finnas, huru Lapparne aldra först un*
der sina händer hafwa fatt Renar, utan det
de hafwa fängit wilda Kalfwar, och gjort

t»*m
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dem tama, de dar fe&an haswa allstrat och för*
ökt ftg- Til 5 är gifwa Lapparne sina Re»
hat Namn. <£n foni Han ar/ Mafcu/ur,
på första aret Jjeter hm Kalf eller Mees,cm*
d a aret Orack y tredje ärcc Puorfu, fjcrde
aret /iTrt/ö« , femte aret M« h. e.
Namnlös: Msedan kalla de snöpta Oxar/
men »snöpta Hirvas. De som Honor äro,
Femella-, quafi in diftinCiionem Mafculini
et Feminint) första aret kalla de Kalf,
andra ä«t « - ('). Or 'Kalfwar snöpa de
på andra aret/ dä han I>etev O/?<76; men besom myckcc haswa Renar, på tredje aret,
Fuorfu, för den orsaken ffull, at hans t)als
blifwer stark och tjock medan han osnöpl är,
til ttt draga stora Latz, Ackiar och kjöra mlt>.
Den snöpningen eller Caftratio sscr rätt snart
och behändigt, at Lappen tager sin Orack ellec
Fuorfu, binder honom, tager l»agon starfwcl/
binder om och sä tuggar jonbet teftiaths*
dariued ar Caftratio gjord, och de Renar d3
aldrig af en sädan Caftration. Jag hafwer
N:o IX. fagt, at en Lapp, churuwäl han haft
wer mera ellet mindre Renar, an far icke
hafwa öfwer alla Vajoma mera än en /s>-
»rfj-j- är det flera sa stänga de hwarandra
ihjäl ; dock be förmögne Lappar som pa Re-
nar bchaldne äro, de hafwa fiera Hirvas

E 4 osnöp»
(*) H<lr sr i c»»!zin2let ruin Icmnadt, och de ösrig«

«amn«H pä Honorna fi)v&ig«ngnf.
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ofr.Spta, och lata dem wara ofnopta til fjer*
de aret, pä det, at halsen warder tjock och
stor, da siagcar f>an ber n, och sär mera foa
huden; mm i Brunst «tiden måste han hälla
dem fast, sä at de tcfe fä stangas och dräpa
hwarandra. Det ar och underligt /at
de Creamren siäh ock stangas sig imellan, ja,
ock understundom springa mc6 hornen p3
männistor; efter &et de hafwa ingen galla,
utan allenast en liten swart rand uti Lefrcn,
lika som det f!ulle wara galla, är likwal icfe
sä Wttes til smak som aalla. En gill Ren,
besynnerligen Peurack, som af wild Ren allstrad
är t-ldnning, uti kjörandet, enär han blifwer
flicfen, och far intet springa fort efter sin e<
cie» wiija ( det mycket farligit är ät den som
efter f>onom sitter) dä wander han sig om
och klappar Karlen me&Klöfwarna; men han
mäste dä wanda pulke-botten upp, som han
åker uti, och atificstet neber, eljest siar Ren
sönder hufwudet pä Karlen. Detsamma är
mig handt, at Nen fick lntet springa som hall
wille, wande han om och gaf »nig et jlag
med Klöfwen, däraf jag nog hade lata balbe«
ra mig; Ren lat jag Lappen taga fast och
föra efter sig. Men Ren wille springa om
honom fort och (log några aanger Lappen uti
sin Pulka; men den som far en lat Ren för
sig til kjöra, han kan intet wärre begära; ty
han mäste (Iå och arbeta sig trött pä honom.

XI. De
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XI. De Aucupio ot Piscatura.

Om Fiskeri och Fogel - Fångeri.
Dogelige Foglar til Männistjors föda uti

kappmareken, om Winttren, äro andra,
an Fjäll »Ripor, sä stora fbm en liten Höna:
Om Winteren äro de snöhwita, om Som-
maren gra, något späka, särdeks närdctsnö-
gar, goda til fånga med snaror: Dä oär
pä Landet ar, sä wanckar mycket fåöcine fog-
lar; men ar god ärswart, finnes intet mån»
ga af dem.

Tjäder-Foylar aro inga uti Lappmarek,
särdeles där Fjällar aro, utan Wärtid in
Martio och Apnli, flyga de iftan stora sto»
gar, som pä dena Södra sidan om Fjällar drD,
til Norrige och ripas occani , dar swalka sig
öfwer den heca Sommaren; dä weta'Lappar
hwar uti Fjällar deras hwilo ' ställen är, där
upgiira de snaror och fänga dem. De träta
sig inicDan ofta om sädaix» fogel-stallen. Rof<
foglar aro de: Korpar, U.qglor mindre och
större, Falekar stora, och Omar som spänna
»ch dta deras Ren»Kalfwar och Far, som
sädana Creatur nägra hafwa. Sages ocf
ac en stor Örn dräper en Ren, spänner sig
fast uti halsen, och med wingarne fördärfwar
ögonen sä at Ren mäste warda honom til
vof.

E5 Om
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Dm ©ommarai wankar uti Lapvmarck

noa sommar«foglar, Swanor, Gatz, Zlndcr
slstllliae, £nipot, Swanor atsti'l!gc, Lom-
mar större och mindre k. De faflna pä $tå*
ten, fom de för §i(?ac utlagt hafa>a; deras
Hgi fä de tui kniphälckar» som de sjelfwa
upsatt hafwa, clkc eljest uti mareken finna.
Fistar aro der: Gäddor, Sik, smä och sto»
ra af acffilliq art, Abbor, Mört, Harr,
Röding mi Fjäll-Trasten, fapan som uti
den stora S»in Wätter uti Osterajöchland
wanckar: Lakar och Ahl ar där med; men
te kunna intet ftfFa dem: Giös och Bra-
y:n fa de gcmifa sällan. Pä Norr * fiöatt
Fjällar, där starka Elfwer ifrän Fjällar fal-
la til Ncrrige/ säsom den Elfwen, Alten, och
Tmo @f; där fä de 2av, honom stara beiri
Remmar o 4) strällaar, osaltad, och sedan hän»
gan mi särdeles hus, som därtil upsatt är,
ber wadrec fritt igenom blåser, och ®oJen in-
tet kan ffina pä: Sådan sträng Lax ar god
och smakar rätt wal. Fiste * Redstap hafwa
be intet annat an Not och andra smä Nas,
lika som i Swerige. Glid hafwer ock sä fö-resen Lapparne, at när Fiffen uti det ena §rd»
stet lgenwänder leka, sa begynner han i detandra
trastet, tredje och fjerde, sä at de hinna föra fm
Not«Reditap isran det ena TraM til o«t
«ndra.

xv. Di
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XII. De Victu. Om Spisningen.

Lappames bästa och delicat Spis ak
3Un«3Wtt, «DMrg, Tungor, Ost och Mjölk:
Bästa Ostar göras om ©ommaren; Höste<
£>|tar äro intet sa feta, men Höstemiölken lå»
tade mast mi Byttor och Ren » Magan,
hämta blä> bär och Krake * bär däruti, och
laca sa frysa ihop. Om Wimeren wärmer
han det litet för eld: sa mycket han däraf
aca »il , stafwer han mcd eil ffed därur. Det
är ock androm som dar resa en laff>mat, ty

-Mjölk och Ost är en stadig spis, darpä
man länge fasta fan. Kjött och allahan-
da Fi!?, bäde tort och fdiift, ar deras dageli-
ga Näring, dock alt osaliadt. De fattige Lap-
par lata för falt/ Me-galla utiKck-Kitlelen.
Om Waren finna de mtjefet Foqel-ägg, af
Swanor och andra Foglar , fafhia och Sjö>
Foglar uti deras Nät utlagda, sådant fem*
mer alt dem til matta, få at de om ©om»
maren lida ingen nöd. Om Wmteren när
mycket Fjäll - Ripor t»anfaC/ dä tryter dem
mitt stort. Lappen han dttr mycket, han siö>
ter intet, hwad til andra målet lämnas
stal, allenast mäste han fa! sin maga full.
Mm Lapp<tolck som fielftcfc är en Lapp, han
reste en gäng med tre unga Lappar, tre da-
gar imellan twä Byar, och Maten begynts
tryta för Lapparna, dä singo de stjma en

lvil>
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wild Ren, t>on begynts de koka. Tolken st
en gäng deraf och lade fig;

o
men han swor

deruppä at be tre Lappar äto hela den nat-
ten: när den ena Kimlen war kokad satte tx
annat pa, sa at om morgenen af kela Re«
nen icke mera war qwar är hallen, hufwudet,
bmen o.1) fötlerne. Det anöia aco de mm
salt. Men Lappen i nödfall tröster länge fasta
och hungra, 2, 3, 4, 5 dagar. En licen
och bukot Lapp, hafwer jag kant wid Tcno
Elf, dar de fä Lx, at han fiif för mig be-
kände , &et han uti et mal äter en stor fet Lax
«nfam. Bchä dne 2ap»au kjöpa Bröd/ Miöl
och Salt af Borgare, få mycket de befjofitm
hela aret. Manfolken hos dem FoFar, särde»
les Nens- och Björn «kjött, lika som Qwin»
norne för deras naturliga fel och <waghet stull,
intet wore warde sådant at handlera.

XIII. De Amictu. Om Klädebonaden.
Alle Lappar bruka enahanda wis pä klä»

der, såsom länga häfor, cher bäde byxer och
strumpor sammanhänga, alt neder ni stoon,
säsom Dalkarlar haftva; men Lappar hafwa
intet sa nanga bvxer som the, man något wi-
dåre, både af walmar och der utan pä as
Rewbillingar, tnbopcr , dem linda de ihop med
storna, at ingen snö inkommer. Sammalun-
da med wackra Snölen/ främst om armarna,bin«

dll
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der han igen. @s&ana något wida Koftor,
af walmar eller kläde, brukade, fomsin)?e
Bönderne pa lanDet, $fom de ocf uti alt,
ttieD flä&er hafwa $mj?t maner, fårutan de
tränga Pästar, som be göra afRen < Kalfffin
och armarna af Billingar, al han med möda
den pä fig drager. Ei sädan Päste', eller
Päls, bruka de mast pä resor och lagt. Han
är warm om Winteren, men om Somma»
ren uti hettan kyler. Ehwarest fym om *2Bin«
teren kommer til natt-herberge drager han den
af ftg, wänder honom om, Kjöcc, galen ut,som til toppen warit hafwer och härct in,
breder öfwer natten ute pä Snön: om mor*
Zonen gar han naken ut och drager honompH fig igen, intet annat Plagg under : Dar
med är han hela dagen sa warm, at han kla'
gar om swctten. Muddar som Lappar gjöra,
äro allestädes kunnig:, dem draga de Helfwe
icke ofta, utan försälja bort. Sina Qwin-
nor pryda de nägot bättre, alt med kläde (desom sä hafwa rad) ehwad färga det är, för
utan swarc färga wilja de intet draga. Kjort-
lar hafwa de sida, alt som Qwinlolk i Swe-
rige; men Tröjan hänger i hop med Kjorte«-
len, besatt med hwita och förgylla silfwer»
maljor. Sedan haswer hm «n bröst» duk all
ifwersatt med förgyll Silswer. D<t binder
hon för bröstet, latz därmed wara nog grann
»ch häf. Sädane kläder draga D« om Mark

nåds
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nads>tider alla dagar, och hemnia pä Hclgt«
Dagar; men den fattige far intet sa lata.
Lapp'hustrur och alt Qwmfolk hafwa langa
Byxor, alt äfwen som Manfolck, för ben dju-
pa Snön stull, som de uti wada mäste. Alt
simn och andra kläder sy Lapperstor sjelf, in*
tet Manfolck. Andra Skräddare och Skinna-
re &afvi>a de intet (*).

XIV. De Itinoribus. Om Resor.
Lapparne gj'ra sma Resor allenast til

Nonige, om Wmttrn med kjörande, om
Sommaren med gängande: Hafwcr han ined
fi.a något til föra, tager han med sig några
Renar och binder fimfaratias, (bylcor) od>
smä Barn pä bägge sidor om Ren-Ryggen;
ty en R.n pä ryggen btk intet nägot tungt.
Nedcr pä Landsbygden resa be m'd / allenast
somliga om Wintern, somliga meb sina Hä-
par om Sommaren; ty de aro snålt folck
uti fortzar. Mast deras Resor äro uti hem-
födor och uti jaktande, ps hwilka Resor, om
han ifrån sit Bagage rakar sa långt komina,
at han den Natten dit icfc hinner, sa binbet
han sin Ren til äta och bårar f«g sjelfuti fno*
drifwan, lika som en Mullwad, där ligg«u
han uti sin Paste sä warui/ lika som uti det

warma»
C*) Detta liki»«r nog Kamtchatkalerna, Se J4vt>tf

Tidn. 177j. N;o 94. f(i^.4 »fr.
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warmaste hus. Men bdr de pä stora Fiäs
råfa uti urwäder och storm, sa at de icfese upp, eller weta fin kosa fram, bå måste
&c dlifwa pä samma rum, lägga sia ncder,
läia jh&n yra pä fig, wäl en eller twa alnar
bjup, efter som yrwädret länge warar. Det
famma händer «fom oftast wara Borgare,som ösrocr de stora Fjällar til Norrige och
Wastcrsjön vcfa , at de under sn3n sa ligga
tnåfle; men där en Lapp hafwer nagol til ar
kräfwa af andra, wore £>et icke mera än c»
t>int Vrännwin, en Niksorc, eller hals Riks-
daler, k)ör han wäl dercftcr 20, 30 dUr 42
Milar.

XV. De Hospitalitate. Om Gästfriheten.
Alle Lappar äro mägta Hofpitales och (jif«

mrl&e emot De främmande. Kommer til ho-
110m en kand eller okänd, sa gifwer han mat,
sädant han kafwa kan. Först en främman-
de kommer til hoyom, om hans maltids tid
icfe är sä nar, sa tager han fram ton kjött,
torr sist, ost, mjölck 2c. steker och wärmer
6et för elden, gifwer den resande äta. Det
kalla de Tulifcho. Nar mälcidm blifwer och
kokningen kommer fram, sä äro de alle delak-
tige. Hafwer han Branncwin, gifwer han
med. Sina gamla Föräldrar akta wal od>
föda dem hos sig: Aldrig siappa dem ut pH
Vägar til c» wräkas. Fattiga
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sig några månaö«r> hälft eller helt är. Se-
6an föra de honom til någon annan By med
Renar, ty om Wimren kan ingen gjöra der
nägon fottefa, eller wada den djupa Snön.
Eljes äro de ock lxwägne, til at hjelpa aUa
wägfarande meö Renar, säsom Borgare och
andra.

XVI. De Mercatura. Om Köpenskapen.
Uti Handel äro Lappar kloke, dyre och

bedrageliae; far han weta hwad et stycke ko»
siar uti Stockholm, sä wil han haswa det församma |j6p. Oansedt det allmännelig menas, at
Lappen är enfaldig och läter fixera sig; nej,
utan Kjöpmannen stall akia ftg, at Lappen ic»
ke fixerar honom med orätt wigt, f[av6 *got)s/
sla matfn pä torr Fiik för wigien sinll,tenja
ut Rms hudar k. De Norsta, stackare, nar»
T<\ de mycket, at nar Nen dör, fiär han honom
och förer köttet til Norrige, säger sig sjelf
honom siagtat hafwa och tager därföre igen
goda Riksdalrar och andra dugliga waror.
Det samma bjuda de wal til med alla an»
dra, som med dem nägot at beställa haswa.
Om en ung Borgare först kommer til Lapp-
marken, som icke wet as deras streck, han
(fal icke mycket rosa sm marknad; ty Lappen
Hti $ornä och Kemi handlar «It hemligt:
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©m han hafwer nägot dugligt, som kan wara
en röD Raf, £>tter, Björnhud, Wargstin
ic. det biuder Ijan hemligen ät mänga, pä
det han a köpet gratis far dricka Bränwin
hos alla; men sielfwa waran hafwer han in-
tet med sig. Somlige säga jtg hafwa något
och hafwa dock intet, likwal far han Brän-
win. För 2 ar sedan kom en ung Borgare
til Lappmarcknad som hälles tempore Pauli
in\ Januario , kommer en fattig Lapp til ho»
nom och säger sig hafwa Sumbel Skin til
sälja/ det är Wayehud, som kostar en Riks»
ort; Borgaren länckle det stulle wara nä»
gon fofrciia 'JBill-irara, efter det ss kosteli-
git namn hade. H,in plägar Lappen i 4 da»
gar. När &e dä fara til Lappens Skogsbod
och bese det harliga (Fiimet/ dä ar det en elak
Waje-hud. Således äro Lappar bedräaelige,
der de kunna til wäga komma. De Warorsom Bolgare föra til Lappar, aro: färgadt
Kläde, Walmar, Lärft, Blaagarn, Hampa,
Bröd, Smör, Mjöl, Salt, Bareka-Hudar,
lärn-Smide, Räf- Saxar, Yror, Bränwin
ic. Och taga igen af dem Rens > Hudar,
Röd-Räfwar, torr Fijk jc, Lappens handel ar sä, at Borgaren för-
sta gängen stal borga honom sä mycket ban
bchöfwcr; annat ar därefter betalar han: pä kom-
mande ars betalning måfte Borgaren honom äter
«reditera och altfå är isrän är, eijeft kan f>att

F intet
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intet Fomma til handel med honom, 2app«tt;sa länge lala de säledes / at Lappen antingen
dör, eller sä kommer af sig, at hanintet hafwer
betala med; sä mäste Köpmannen mista alt
det refterar. Uti Räkningen kan Mttt Lap»
pen sela; efter C»e intet kunna ssrifwa, sä [>af*
wer han en karfstock, sadai som pä
set wanckar eller brukas, bAvpå siar han sä
mänga wägar ( hals Riksdaler ) fom [>a»t
ffyldig är, ' och sätter sit Bo < Märke därhos,
det klyfwer [>an i twä delar, det ena sär han
ät Borgaren, den andra delen behäller han
sieif.

XVII. De Habitudine. Om Gestalten.
§il et bestut, som här förmalas ffulle, ar,

at Lappar dro mest fmått folck, sä wälQwiw
nor som Man, somlige medelmättige; mänae
finnas icfe rätt store ibland dem. Alle haf-
wa de f\r>art här , hwilket orsakas af röken,som de bäde Winter och Sommar wistas uti.
Allenast eu ung Lapp hafwer jag sedt, fom
hade gult l)åi'. Mast äro de storfwoge; ty
de twätta sig fdOan och intet ryckta eller bor»
sta hufwudec. Om Kroppen äro de rätt hwi«
te. Eljest äro £>c wäl stapade, sa ock deras
Qwinfo!ck woro noa wackra manniffor, om
de i röken icke sa wistades mpd<t. Mest f)af*
wa de «n läng och hängande haka, ss at de

ifrs»
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tfrän andra Qwinnor wäl kunm ätstiljas, at
hon är en Lappiffa. De aro ock bre&a i ansig«
tet under ögonen; &ocf icke wanffapeliqe. Slu»
ge och fndlie äro &e Qwmfolck at sömma och
krusa med Ten- arbete, pä fPttr -och kläder:
Manfolck at gjöra och siögda af Trä och ben,
hwad de wilja; sä at om en Lapp wore hoL
eji Konst «Mästare, jTulle han snart fatta in
konsten. Ehuru smätt folck de aro, sä äro
de likwäl starka och lätta, durhafliga, pä re»
for och uti annac arbete tålige.

Detta berättade om Torna och Kemi Lap«
par. Hr något. differens imeNan detzas.och
andra Lappars mores och andra particularia,
der jag icke har warit, det berätta de gode
Herrar och Paftores, hwilkom det pälagt är.

Jag önffar nu Lapparna widare uplys»
ning och god Lycko til detta werket.

?ortis den 20 Jan.
Anno 1672.

JOHAN TORNAEUS;



Anmärkning.
(&i\ Fortckmnqen pa de i gorcfalet uprafnabe S?rif«

tcv, anaåcnbc japparna, kunna féljaiibe bifogas:
i. Voyage de Lnpome, par M. Regnard, Oeuv. dt

M:r Regnard, (Paris I7fo, 12:0 ) Tom. 1.p. 63, 203.De!N>a 3u'fnn förrätts åv 1681 af .fjcrvar De Fer-
court, de Regnard, hwilkc til omimref*
fe af sit wiflan&c här, uti luckas-lärfwi Kyrka och
wid Torna - SViff! (cninat efter sil; Dcga wcrser:

Gallia nos genuit, vidiC nos Africa, Gangem
Kaufimus, Emopamque oculis luftravimus oinncrn,
Cafibus & variis acti cerrique marique,
Hic tandem ftetimus nobis übi defuit orbis.
i. Ssefltiftuitg om StadenLorne c»ch om N7id«

näts -Solens lysande derstädes, samt underrättel-
ser för Sjö-farande i 23otmj?<t wiken. Jämtelln-
märkning öfwer tiden af isgangen uti ILorne-- Elf.
Bada detza aro af Herr Direft. And. Hellam och Tryck»
tt i HansAlmanachor, åren 1744 och 1748- Stock-
holm bos L. L. Grefing.Se Herr Biblioth. J. Björnftier-
»as Förtckning pa @lK«(?a Calendarier, p. 78. 82.

3 å'>W Leems, Profctzor i det Lapftiste Sproq, Be-
strifvelse över Finmarkens kappar , dcrcr Lunge-
niaal, leverne od> förrige afguds dyrkclse, oplyst med
manqcKaabbcrsiuckcr-mcd J. E. Gunmri, Qsi|?op o»cc
Tronhiems ©tift,ogS.S. Theol. Doftor, anmärknin»
gar; och E. J. Jenjftn-s Insiitz Raad, Gcncr.'l.'Kirkc-
Infpeftor och Cancellic» @ecretaire, afhandling om
de HortTe Finners och kappers hedenske Religion.
Köpenhamn in 4:to Tr- hos G. G. Saiikath 1767.544fiöOV pä ©anflaocf) Latin. Jämte 100Kopp. Dedicat.
til Hans Mij-t Konung. l Dannemark är bcéufom tilli-
ka med Titulcn 14 sid- Förktalct med innehåls Registret
20 sid. Jenfens Traftat »tgör för sig sjclf 82 Sid. och
wld 3 fiban finnes en 2app--Jruinma(Tympanumßuni«
cum) eller Rune-Bomme afritad.

Exemplaret Kostar 1 Dalcr IS öre Kopp:m:t.
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