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Förord. 

en handskrift om Lappland ock lapparne, som här för 
fårsta gången i tryck utgives, har jämte andra begag-

nats av SCHEFFERUS såsom källa till hans värk om Lappland ock 
citeras av honom på flera ställen. Dess författare, OLAUS PETRI 
NIURENIUS, föddes 1580 i Njurunda i Medelpad, efter vilken socken 
han tog sitt namn, blev student 1599, magister i Helmstedt (Braun-
schweig) 1607, rektor i Gevle ock pastor i Hille 1610, kyrko-
herde i Umeå 1619, död såsom sådan 1645. År 1634 nämnes 
han som »rektor», d. v. s. inspektor för lappgossarne i den 
Skytteanska skolan i Lycksele. År 1633 utgav han en lapsk kate-
kes, troligen översatt av NICOLAUS ANDREN., pastor i Piteå er 
QVIGSTAD und WIKLUND, Bibliographie der lappischen litteratur, Hel-
singfors 1899, s. 16). En annan av NIURENIUS år 1632 i Stock-
holm utgiven katekes »Eenfallige och korta spörsmål öfwer wåre 
Christelige hufwnd styckior och trones artiklar, uti wår lilla Catechesi, 
enfalligen stält för ungdomen i Lappmarchen af 0. P. N. är ute-
slutande på svenska. 

Uppgifterna i hans manuskript torde förnämligast hänföra sig 
till förhållandena i Um e lappmark, som på denna tid omfattade 
nuvarande Åsele ock Lycksele lappmarker. Att han likväl i någon 
mån kände förhållandena även i andra trakter, visas därav, att han 
på ett ock annat ställe omtalar något, som hänt t. ex. i Enare. 
Såsom följeslagare åt sin svärfader, ärkebiskop KENicrcrs, på dennes 
visitationsresor hade han nämligen haft tillfälle att se även de nord-
ligare orterna; sålunda säger han sig i kap. 11 i detta manuskript 
hava besökt Torneå den 24 juni 1616, vilket förmodligen skett på 
en dylik resa. 
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LAPLANDIA seu Descriptio orbis illius Arctoi quem in remotis-
-sima Scandice seu Svecice paris Lappi inhabitant Authore Olao Petri 
Niurenio Plantino utgives här i översättning efter en i Kungl. 
Biblioteket i Stockholm förvarad handskrift med signum »D. 62 i 
Ant. Arkivets katalog». Att dömma av en till största delen utplånad 
.anteckning på titelbladet ha dess »spridda blad» (dissipatasque pagellas) 
insändts till »Illustriss. Dni Cancellari», varmed säkerligen menas 
MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIE, SOM i dec. 1654 blev Uppsala uni-
versitets kansler. Insändaren tecknar sig ZACH. PLANTINUS. Denne 
var son till Ml:J-REMS, föddes omkring 1 620 i Umeå, blev lektor i 
Härnösand 1652, kyrkoherde i Offerdal i Jämtland 1672, död 1688 
,(jfr E. N. SETÄLÄ i Journal de la Scciffl Finno-bugriennS VIII, 
Helsingfors 1890, s. 86 f.). Handskriften, som omfattar 42 blad i 
kvart (jämte några tomma blad här ock där), synes utgöra en avskrift 
av ett originalkoncept ock har skrivits ock överarbetats av flera olika 
händer, av vilka en synes vara identisk med den hand, som skrivit 
den nyssnämnda anteckningen på titelbladet, således troligen ZACFIARIAS 
PLANTINUS Själv. I företalet till Lapponia säger också SCHEFFERUS, 
att MURENII handskrift blivit honom meddelad av dennes söner 
ZACHARIAS ock ERICUS PLANTINUS. Först sönerna upptogo namnet 
PLANTINUS; i den ovanstående titeln har detsamma tillskrivits av en 
senare hand. Av kap. 19 saknas ett blad. 

SCHEFFERI eget exemplar av handskriften, mot slutet kopierad 
av honom själv, har signum S. 164 å Uppsala universitetsbibliotek. 
Handskriften upptager här 28 folioblad. En lucka är lemnad för 
det blad, som saknas i originalet. Om bandets innehåll i övrigt se 
Sv. Landsm. XVII. 1, s. 5. 

I Rålambska samlingen på Kungl. Biblioteket finnes en avskrift 
av Nirrmign verk på 66 blad i kvart, vilken en gång tillhört »Abra-
hamns Ericus Gyllengrijp». I denna avskrift, som här följts vid 
de saknade partierna av kap. 19, återfinnas nästan alla de ändringar 
ock tillägg, som av olika händer gjorts i D. 62. En annan kopia 
av samma värk finnes å Riksarkivet i Topographica Lappmarken 
I på 38 folioblad. 

Till icke ringa del avse täxtändringarna i D. 62 själva den 
latinska språkformen, vilken i originalkonceptet icke tyckes ha varit ' 
alldeles oklanderlig. Även i sitt nuvarande skick är täxten ofta 



XVII. 4 	 °LÅDS NIIIRENDJS, LAPPLAND. 

dunkel, ock det skulle nog ibland ha behövts vidlyftiga täxtkritiska 
undersökningar för att utreda, vad författaren egentligen kunnat 
mena med sin mer eller mindre lyckade latinitet. Någon större 
reell vinst skulle man dock näppeligen ha fått av ett dylikt arbete. 
Jag hoppas i själva värket, att den anspråkslösa översättning, som 
här framlägges, till sitt innehåll ingenstädes i väsentlig mån avviker 
från vad originalet velat säga. Det är endast de etnografiska par-
tierna som översatts; de rent geografiska eller teologiska delarna 
torde icke förtjäna utgivas. 

Från ZACHARIAS PLANTINUS härrör också en lapsk ordlista, vil-
ken finnes avtryckt i nyssnämnda Journal VIII. Till denna ordlista 
hänför sig förmodligen ett i samlingsbandet S. 163 i Uppsala univ.-
bibl. förekommande företal (prwfatiuncula) av samme författare, vilket 
även innehåller några partier av folkloristiskt innehåll, avtryckta 
eller utförligt refererade därsammastädes. I något annan form åter-
finnas de i kap. 5 av NrcrRENu handskrift. 

Den som bihang avtryckta handskriften utgöres av svar på några 
frågor, SOM SCHEFFERUS ställt till ERICUS PLANTINUS, en annan son 
av NIURENIUS. Dessa svar finnas i original bevarade i den nyss-
nämnda handskriften S. 163, om vars innehåll i övrigt se Sv. Landsm. 
XVII. 1, s. 4. I PALMSKÖLDSKA samlingen å Uppsala univ.-bibl. 
XIV, tom LVII, n:o 8 finnes en avskrift av PLANTINI svar på 14 
sidor. En annan avskrift finnes i Riksarkivet, Topographica Lappmar-
ken I. Om författaren har härr bibliotekarien A. L. BYGDtN i 

Uppsala välvilligt lemnat mig biografiska upplysningar, av vilka fram-
går, att mag. ERICUS OLAI PLANTINUS föddes på 1620-talet, dispu-
terade i Wittenberg 1656, utnämndes till prost ock kyrkoherde i 
Umeå 1661, tillträdde 1663 ock avled "ht 1688. Den 24 maj 
1662 fick han »commission om inspectione scholarum Uhmensis et 
Lyckozeelensis» (Härnösands domkapitels prot.). De upplysningar om 
lapparne, som ERICUS PLANTINUS lemnar, torde således även de avse 
lapparne i U me lappmark. Själva de frågor, varpå han lemnade 
svar, ha icke blivit bevarade, varför meningen med några av hans 
svar numera ej är klar. 

Uppsala i nov. 1904. 

K. B. WIKLUND. 





Lappland 
eller 

beskrivning över den nordiska trakt, som lapparne bebo i de 
avlägsnaste delarne av Skandien eller Sverge, 

av 
Olaus Petri Niurenius. 

Kap. 1. Om namnet. 
[Själva kalla sig lapparne Samenolmaj eller Samolaiset.] 
— Från denna landsända komma för varje år, nu liksom 

-fordom, en stor mängd tiggare till de närliggande norra provin-
serna ock visa sig för bönderna, ock eftersom de alla uppträda i 
sönderrivna ock förstörda kläder, ha de av det svenska folket med 
rätta fått sitt svenska namn, nämligen lapp. — — Men då de 
förnämligare lapparne höra sig hälsade med detta namn, bli .de 
icke litet förargade ock anse sig värda en bättre hederstitel. — 

Kap. 2. Om läget. 
Kap. 3. Om landets longitud ock latitud. 

Kap. 4. Om folkets uråldrighet. 

Kap. 5. Om folkets ursprung. 
— — Lapparne själva leda sin härstamning från Mieseho-

giesehe. Då jag frågade, vilken ock varifrån denne var, sade 
de sig icke hava inhämtat något annat därom av sina förfäder, 
än att han för länge sedan flyttat till deras trakter' från Fin-
land. — — [Vid tiden för Kristi födelse hände det,] att några 
familjer från Finland begåvo sig från Birkala ock Rengo sock- 
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nar till Tavastlands skogstrakter ock uppslogo sina bopålar på 
Österbottens kust, där nu Nerpis ock Mustasara ligga, men där 
på den tiden ingen dödlig bodde, ock att de där utan något 
som hälst besvär av de skatter, varmed finnarne plågades i sitt 
fosterland, i största lugn samlade många handelsvaror. ock för 
varje år bragte deni med sig därifrån ock sålde dem till sina 
landsmän. Från denna tid började de på ett förunderligt sätt 
utmärka sig genom präktiga kläder, kräslig mat, rikedomar ock 
prydnader, så att man därav i sanning kunde se, att de levde 
i största välstånd. Tavasterna, från vilkas land de hade flyttat, 
berördes mycket obehagligt av att se ock berätta detta ock valde 
till ledare ock anförare en framstående man vid namn Mathias, 
vilken omgav sig med en stor mängd tavaster ock bröt in i 
deras hemvist, rövade bort allting ock slutade icke, förrän han 
fördrivit dem från deras 'hemort till floderna Chimi ock Tornö. 
När en kort tid förgått ock man efter endast några få år fått 
reda på att de, som drivits ut ock skingrats, förde ett ganska 
bekvämt liv vid dessa floder, angrep man dem åter med mycket 
stor kraft ock behandlade dem då så omänskligt, att de tvinga-
des att utan några dragdjur eller någon boskap, endast med sina 
nät taga sin tillflykt till de öde trakter, där de nu leva. Ock 
man slutade icke att förfölja dem, förrän de på sin flykt 
kommit till bärgen Birkala, även kallade Quenar, ock till ett 
minne av denna rysliga ogärning ock en beständig skam för 
vad de gjort, byggde de upp pyramider, på vilka inhuggits nam-
nen på tavasterna, vilka för de i fjärran skingrade framställas 
såsom dansande män. Härav följde, att emedan de länge ock 
oavbrutet voro utsatta för sina förföljares försåt, de icke vågade 
bygga hus såsom förut, utan måste nöja sig med blott tält. 

* De ansågo det därefter farligt att använda sitt mo-
dersmål. Om natten varseblevo de nämligen ofta omkring tälten 
späjare, som lyssnade efter vad de hade i sinnet, varför de toga 
sin tillflykt till den list, som deras förfäder i Rengo socken i 
det Nolniska länet begagnade, ock uppfunno efter inbördes över-
enskommelse ett alldeles nytt språk, vilket är fullständigt olika 

* Följande stycke har jämte andra av en bearbetare utbrutits till ett 
särskilt kap. 6, men passar bättre här i sitt ursprungliga sammanhang. 
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det finska, så att synnerligen få finska ord återfinnas ock be-
gagnas i det lapska språket. Detta begagnade ännu i dag med 
största färdighet, både inför rätta ock på marknader ock i andra 
samtal. — — — 

* Jag omnämnde en viss Mathias, finnarnes anförare, som över-
vann lapparne ock drev bort dem till ödemarkerna längst i norr. 
Denne säga somliga ha varit av den ädla Kurkska släkten i Finland 
ock icke ha upphört att plåga dem under detta härtåg, förrän de 
utlovat årlig skatt. Trött på den synnerligen besvärliga ock länga fär-
den säges han ha gjort byte med några i Birkarla socken i Tavast-
land ock erhållit några byar i Finland såsom en överenskommen 
lön för lapparnes undertryckande. Härav blev följden, att, såsom 
också sant är, lapparne årligen betalat skatt till birkarlarne 
ända till år 1554, ock att ingen annan än birkarlarne fått handla 
med lapparne. Det finnes ännu några ålderstigna personer i 
livet, som säga sig ha sett Kurkarnes brev ock avtal, förvarade 
hos Johannes Nilsson i Erssnäss i Lule socken, men konungens 
fogde Johannes Trulsson har dels med våld, dels med list av-
prässat honom dem ock därefter i konungens namn gjort anspråk 
på skatten. — — — 

Kap. 6. Om förändringen av språket ock levnadssättet 
ock om andra uppfinningar. 

Kap. 7. Om landets indelning. 
[Förf. delar Lappland i Ume, Pite, Lule, Torne ock Kemi 

lappmarker.] — — 	Ume lappmark, som fått sitt namn dels 
av den älv, som flyter genom densamma, dels av den angrän-
sande Umeå socken, börjar vid Jämtlands gräns ock slutar vid 
älven Skälleptå, såsom några kungliga brev om dessa gränser 
tydligt visa. Hit höra de i Ångermanland eller ovanför Ånger-
manland levande lapparne, vid älven med samma namn, med 
deras grannar från Ornäs, Bindel ock Nundal, Snåsen, Wäfst 
ock Raden, av vilka den största delen lever på andra sidan den 
svenska fjällryggen ock kallas så efter de angränsande socknarne 
i Norge, på vilkas östra sida de äro bosatta i ödemarken. I norra 

* Här börjar åter kap. 5. 
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delen av denna lappmark bo lapparne i Lais ock Gran, vilkas 
innebyggare ha sing boplatser omkring sjön Windelen ock dås 
älv.. Sin kyrka har denna trakt vid sjön Lyksele, i vilken Umå 
Alv utfaller, på 28 mils avstånd från havet. Dessa båda älvar, 
Urnan ock Vindela eller Venan, ha olika ursprung, den ena i 
Vmå Losm, den andra i fjällen; de förena sig.  därefter i Ven-
näss ock utgöra vid Ume kyrka en enda älv. — — — 

Kap. 8. Om de uppdiktade seritfinnarne ock bjarmerna. 
Kap. 9. Om hyperboreerna eller periseerna[?]. 

Kap. 10. Om klimatet. 
— -- För några år sedan fördes en smittosam sjukdom till 

Lappland med hampa, men den bortryckte ingen, förutom kvin-
nor som tuggade hampan, då de sydde. Nordankölden skingrar 
nämligen lätt de giftiga dunsterna. Härav funno lapparne på den 
utvägen, att de som köpte hampa, genast svängde den i luften på 
stänger. Infödingarnes starka hälsa är också ett bevis på luftens 
hälsosamhet. De ha varken läkare eller anse sig behöva sådana, 
men leva ändock till hög ålder. Dessa barbariska människor 
förstå visserligen icke att redogöra för sin ålder, men de bön-
der, som länge känt lapparne, berätta, att de bli mycket lång-
livade ock betydligt överträffa bönderna i ålderdom. En syn-
nerligen besvärlig ock olycklig sak för dem är det likväl, att 
de merendels få tillbringa sin ålderdom i blindhet, som är van-
ligare hos dem än hos andra nationer. — 

Kap. 11. Om de fyra årstiderna. 

Kap. 12. Om landets beskaffenhet. 
— Vilket tillfälle till jordbruk det kan finnas där, har 

jag förut beskrivit. Men emedan lapparne äro tröga människor, 
som undfly tungt arbete ock ivrigt vägra att taga itu med så-
dant, så ha de aldrig gjort något försök till åkerbruk, oaktat de 
många gånger blivit flitigt uppmanade ock hållna därtill. — — 
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Kap. 13. Om älvarne ock träsken samt fiskeriet. 

Kap. 14. Om träd, örter ock frukter. 
— — — Ett utmärkt läkemedel är för lapparne en ört vid 

namn Måsaroth, som har samma smak ock blomma som pimpi-
nella ock växer till en alns höjd i kärr eller på fuktiga ställen. 
Jag tror den vara av morotens familj. — — Många fattiga uppe-
hålla sig ofta på jortron ock lingon; de rikare förvara dessa 
bär oskadade under jorden ända till vintern. 

Kap. 15. Om lapparnes natur. 
Om detta folks natur, föda ock klädedräkt ha olika för-

fattare berättat på olika sätt. Jag skall för min del söka att 
utvälja ock framställa det, som jag vet vara sant, men förbigå 
det, som är uppdiktat. Naturens skiftande kraft har förlänat 
förstånd ock anlag på olika sätt alltefter olika temperament ock 
sinnelag. Framför andra källor, ur vilka man kan lära känna 
deras flit, stå de prov på densamma, som man kan finna i den 
därstädes upprättade skolan. Några äro utmärkta, andra medel-
måttiga, andra finnas vara begåvade med ganska trögt minne. 
Då proberstenen satts till deras förstånd, ha somliga visat sig 
ganska snabba i uppfattningen, andra mindre läraktiga, andra 
åter ha kommit så långt i latin ock andra skolämnen samt i 
teologin, att de prövats, värdige att bekläda ett kyrkligt ämbete 
ock för närvarande med beröm ock största nytta tolka Guds ord 
för sina landsmän. Härav framgår med tillräcklig tydlighet, att 
deras snillegåvor icke äro sämre än övriga svenskars, om de 
uppodlas genom undervisning ock användning. Deras förstånds-
skärpa eller snabbhet i omdömet lyser fram, då man vid dom-
stolen hör dem disputera, tvista ock rätt talangfullt förhandla 
om villebråd eller gränser eller andra dylika ting. De äldre 
bland dem begagna sig ganska skickligt av sina stavar eller käp-
par, på vilka de ännu i dag ha medels vissa tecken utmärkta 
årstiderna, högtiderna, söndagsbokstäverna ock annat sådant, som 
tjänar att bestämma de olika delarna av året. 
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För övrigt äro de enkla ock rättskaffens människor ock icke 
främmande för goda seder: de omgivas icke av så mycket, som 
kan uppväcka de onda lidelserna, som vi andra. Vad betyder 
icke hos oss den dagliga dryckenskap, som många hängiva sig åt, 
vad högfärden ock lyxen i kläder, vad alla de övriga, otaliga, 
anstötliga tingen? Allt detta äro dessa.  okunniga om. Äkten-
skapsbrott äro hos dem sällsynta, så att de i kyskhet bevara 
sina äktenskapsförbund, mandråp äro ännu sällsyntare ock stöl-
der allra sällsyntast ock alldeles icke brukliga, så att där icke 
blott lapparne, utan även handelsmännen pläga vid transporten 
av sina varor lernna dem under bar himmel utan någon vak-
tare, endast insnörda med rep för att skydda dem mot snön, 
varefter de kunna i andra ärenden begiva sig på den längsta 
resa till andra stammar utan att på minsta sätt behöva bekymra 
sig för att de under tiden skola flyttas från stället eller bort-
föras. Ända till den senaste tiden har det varit alldeles säkert, 
att de icke besudlat sig med tjuvnad. Men såsom beklag-
ligtvis även på andra häll det mänskliga släktet under denna 
sista tiden blivit för var dag sämre, så ha också lapparne för 
icke länge sedan börjat befläcka sig med tjuvnad ock röveri ock 
skamligen utöva detta brott i ödemarken, många till stort kla-
gomål. Om ungdomen icke vansläktats från den forna troska-
pen, har den bevarat sin sedlighet ock fullständigt lemnat den 
magiska övertron. De ha ock numera kunskap om Gud ock 
frälsningen, så att jag till ock med skulle vilja oförfärat påstå, 
att intet folk på jorden övergår dem i fromhet ock heligt 
leverne. — — — 

Lapparne äro, för att övergå till deras kroppsbyggnad, van 
ligen av medelmåttig längd, omväxlande som ibland andra folk; 
bland de trehundra, som jag haft tillfälle att se, har jag även 
sett några, som i reslig växt icke gåvo något annat folkslag 
efter, ej häller fattades det mycket små personer bland dem. 
Enär de icke äta saltad mat, äro de lättare än andra ock sär-
skilt snabbare än andra, då de om vintern gå ut på jakt på 
skidor, så att de i djup snö hinna upp ock döda vildrenar ock 
vargar, som dock äro utomordentligt snabba. Alla äro under-
bart skickliga i att begagna båge ock pilar ock till den grad 
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viga, att de omgjordade med koger ock båge hoppa över en båt. 
Ock liksom hos balearerna få gossarne alltifrån sina yngsta år 
icke någon mat, förrän de med en pil träffat det mål, som satts 
upp åt dem. De ha också numera med stor framgång vant sig 
att begagna refflade skjutvapen. 

Kap. 16. Om klädedräkten. 
För att nu tala om deras dräkt, veta vi, som här bo, att 

de dagligen begagna yllekläder, gjorda i Sverge, ock att de köpa 
material till sådana av de hitkommande köpmännen, birkarlarne. 
Det är kvinnornas sak att sy kläderna, liksom också pälsar av 
de unga renarnes skinn ock damasker ock skor av bellingarne. 
Ock då de äro väl försedda härmed, lämnar dem också kylan 
oskadda, hur stark den än må vara. De rikare pryda åtminstone 
halsöppningen på pälsen med räv-, bäver- eller mårdskinn. Lin ha 
de icke, men i dess ställe begagna de tråd av torkade, bultade 
ock på samma sätt som lin beredda djursenor, med vilken tråd 
de sy sina kläder ock sömma förträffliga ting. Icke häller orna-
ment saknas, som de åstadkomma med nålen. De draga tenn 
till mycket tunna trådar på samma sätt som ,guld, vilket de all-
deles sakna, ock med dessa trådar omspinna de de nyssnämnda 
senorna, med vilka de så på sitt sätt utstyra sina förnämligare 
kläder. Bland annat pryda de framsidan av halsöppningen med så 
många linjer av detta slags tråd, som mössans bärare dödat 
björnar, så att man, då man möter honom, genast kan se, hur .  
många han dräpt. För övrigt är dräkten åtsittande ock på rys-
sarnes sätt så lämpad efter hela kroppen, att intet hinder upp-
står för deras sedvanliga arbete. Eftersom de icke ha något lin, 
ha de alla på lika sätt vant sig att leva utan skjortor. Endast 
några få gifta kvinnor Pläga ha huvudet ombundet med en 
linneduk vid marknader, bröllop ock festligheter. Då kläda sig 
de rikare ganska prydligt i bästa importerade engelska kläde, 
rött ock purpurfärgat. 

De bygga icke såsom andra folkslag hus av allehanda form, 
material ock utseende, utan bo i tält ock hyddor på samma sätt 
som soldater. Deras bostäder måste vara på detta sätt inrättade, 
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för att de bekvämt skola kunna flyttas till ett annat ställe, då 
betesmarkerna blivit avbetade av renarne eller då fisket eller 
jakten på foglar ock villebråd tagit slut. Där de ha tillfälle att 
vistas en något längre tid, lägga de en åttkantig grund till tältet 
till en alns höjd, på vilken sedan uppsättas en mängd pyramid-
formigt sammanlöpande.  stänger, som upptill stadigt samman-
bindas ock nedtill fästas i marken. De rikare övertäcka sedan 
dessa stänger med ylleväv, de fattigare med näver, som gjorts 
böjlig genom långvarig kokning. Upptill är en rököppning att 
öppna ock stänga, då kolen icke ryka ock brinna längre. I tältet 
finnas två dörrar, den ena vettande mot söder ock avsedd för 
allmänt bruk, den andra mot norr ock på så sätt helgad åt 
övertron, att då mannen går på fiske eller jakt, skall han gå 
ut genom denna ock vid återkomsten kasta in sitt byte genom 
densamma. Det är icke tillåtet för en kvinna att gå ut genom 
denna dörr samma dag, som mannen gått på jakt. 

De ha även andra, på annat sätt byggda små kojor, som de 
aldrig flytta från stället ock i vilka de förvara nät ock andra red-
skap, som icke behövas på annat håll. Dessa byggas på föl-
jande sätt. De avbarka den största gran eller tall, som de 
finna, ock göra den glatt medels tjära, så att varken råttor 
eller vilda djur kunna komma upp för den. Därefter hugga de 
av den på säx alnars höjd från roten ock sticka två bjälkar i 
kors genom den avhuggna övre ändan, på vilka de så bygga 
ett helt hus ock täcka det med näver. Häri förvara de också 
fisk, tagen i de angränsande sjöarne ock torkad i luften, samt 
andra till hushållet hörande saker. 

Kap. 17. Om födan. 
De odla inga åkrar för sitt livsuppehälle. Kärlek till lättja 

har vänt deras sinne från åkerbruk ock boskapsskötsel, ock i 
följd av deras likgiltighet är det dem alldeles okänt ock mot-
bjudande att uppodla ock beså de fruktbara fält, som på några 
ställen finnas. Så tillbringa de sitt liv i en skamlig sysslolöshet 
ock vilja hällre genom tålamod än genom arbete övervinna den 
brist på bekvämlighet, som deras barbari medför. Fruktträd 
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växa icke där av sig själva, ej häller plantera de några, ock på 
grund av landets natur skulle de ej häller kunna bära någon 
frukt. De ha inga andra kreatur för sitt livsuppehälle än renar. 
De ha därför intet annat att leva av, ingen annan föda än vad 
de få genom jakt, fågelfänge ock fiskeri, eftersom deras land är 
synnerligen vilt, såsom längre fram skall beskrivas. I dessa 
idrotter äro infödingarne mycket skickliga. Om sommaren liv-
nära de sig med stora mängder ägg av fåglar, svanor, gäss, än-
der av många slag. Om de skola äta sig mätta, behöva de stora 
mängder fisk ock kött, som de koka utan salt. Spadet dricka 
de, ock efteråt dricka de rena vattnet. Allt är för var dag färskt 
ock vankas i så stor ymnighet, både fågel, fisk ock villebråd, 
att de, vad sovel angår, äro lyckligare lottade än alla andra 
dödliga, huru framstående dessa än må vara, men den fullstän-
diga bristen på bröd ock brännvin gör dock i mitt tycke hela 
deras levnadssätt eländigt. Liksom de då ock då ganska länge 
leva i överflöd ock fråsseri, likaså kunna de också, då så fordras 
ock de sakna det nödvändiga, uthärda hunger, mera än troligt 
är. Deras av lång vana vid fattigdom förvärvade härdighet gent-
emot vädret ock förnöjsamhet i kosthållet är underbar; ofta stilla 
de sin hunger Med halvrått kött av villebråd, en lätt anskaffad 
föda. Vanligen äro de mycket främmande för sparsamhet; då de 
om våren fånga en mängd björnar ock vildrenar, fråssa de i över-
flöd dag ock natt. De spara aldrig något ätbart, om de blott förmå 
äta .upp det, någon gång blott bevara de torkat kött, som be-
gagnas i stället för bröd, liksom ock torkad fisk; de ha endast 
skinn ock torkad fisk att betala skatten ock inköpa sina förnö-
denheter med. Det är emellertid sant, att nödvändigheten tvingar 
dem härtill, enär bröd ock salt sällan säljes ock utbjudes; en 
hel vinter eller ett år igenom, ja ännu längre kunna de sakna 
dessa förnödenheter. De erkänna likväl ärligt, att de anse sig 
föra ett hälsosammare liv, då bröd ock salt finnes att få. Ock 
om ettdera alldeles tryter, säga de sig hällre vilja vara utan 
både bröd ock salt. Då de ha bröd, begagna de det blott som 
en läckerhet, eller ock spara de det för den värsta hungersnö-
den, d. v. s. då det varken finnes fisk eller fågel eller annat 
villebråd. Korn ha de som läckerhet. För att stilla sin hunger 
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samla de fattige jortron, som i stor ymnighet växa på sumpiga 
ställen ock ha en ganska angenäm smak, likaså (heidelbär) blå-
bär ock på hösten lingon ock kråkbär (Erica baccifera). — — 

Kap. 18. Om husdjuren. 

Lapparne ha icke flera än två slags husdjur, jakthundar ock 
renar. — 	Jakthundar skaffa de sig antingen från bönderna 
eller ock uppföda de dem själva. De ha icke något tamt fjäderfä. 
Från loppor äro de fullständigt befriade. — — Man har funnit 
-det vara osant, att en ren skulle kunna uthärda att springa med 
så stark fart, att den skulle kunna utan vila på en dag draga 
-en man över tolv mil. Om den, också skulle ntföra detta på en 
dag, så skulle den behöva vila nästa dag, om den icke snarligen 
skulle dö. Eljes är den vanliga väglängden på en dag för'en 
ren (där vägen är uppkörd ock bättre, än vad som är vanligt i 
Lappland), att den drager en tunna öl (?) eller något annat av 
samma tyngd 6 eller 8 bottniska mil. — — Damasker ock hand-
skar, gjorda av renbellingar, skydda bättre för köld än de som 
äro gjorda av annat material. Renarnes senor begagna de på 
allehanda sätt i sin hushållning, särskilt göra de genom torkning 
-ock bultning tråd av dem, med vilken de sy alla sina kläder 
på samma sätt som med lin. Även de tömmar, med vilka de 
vid körning styra sina renar, fläta de av senor. Liksom konst-
närerna överspinna tråd med guld ock fläta samman guldtrådar, 
spinna lapparne över dylik sentråd med tenn. Allt på detta 
-djur är nyttigt. Håret av dem begagna de i sängar ock kuddar, 
-ock om det blir väl berett, står det i mjukhet föga efter fågel-
-fjäder. Av hornen förfärdiga de allehanda redskap, ock om de 
huggas av i rätt tid, kunna de;  såsom man en ock annan gång 
funnit, användas till läkemedel på samma sätt som jorthorn. 
Sedan renkon kalvat, ger hon vid rrijölkningen rikligt med mjölk, 
men man gör icke smör av den, såsom några förgäves ha för-
sökt; de ha i stället fått den bästa ost, lämplig både till föda 
fick läkemedel. Denna ost skyddar nämligen magen från att 
taga skada av det beständiga vattendrickandet. Ock om någon 
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.lem råkat taga skada av köld eller hetta, botas detta, underbart 
att ,ointala, mycket väl genom att uppvärma en skiva av denna 
ost ock lägga på densamma. — — — 

Kap. 19. Om villebrådet. 

Jag övergår nu att tala om villebrådet ock i synnerhet om 
vddrenarne, som blott till storleken skilja sig från de tama. Ty 
lapparne tämde i början vilda renkalvar, som de fångat, ock 
gjorde dem användbara för sina behov, såsom förut är påpekat. 
Ock det ok, som allt från deras första tid lägges på de tama 
renarne, hindrar dem från att få samma resliga växt som de vilda. 
Om sommaren smyga de sig på dem i skogarne med bössa eller 
båge, till dess de lyckas fälla någon av dem med kula eller pil. 
Eljes står man på följande sätt efter deras liv med snaror eller 
uppgillrade bågar. Där man märker, att renar uppehålla sig (de 
pläga nämligen icke ströva vida omkring, om de icke oroas), 
bygger man en gärdesgård över hela ängen eller dalen eller 
kärrmarken med portar på några ställen, genom vilka djuren 
tro sig kunna komma ut. I dessa portar sätta de antingen sna-
ror, dolda av trädgrenar, eller också på sidan om portarne pilar, 
uppgillrade i ett träd såsom i en stor, båge, ock i själva porten 
spänna de en fin tråd, som renen icke märker, ock då den rör 
vid tråden med fötterna, avskjutes bågen ock pilen slungas in i 
renens inälvor, så att den antingen genast faller död, ned eller 
också, om järtat icke blivit genomborrat, ej går så långt, utan 
uppspåras med hundar. De ha nämligen ett bestämt mått, hur 
högt från marken pilen skall sättas. Där de veta, att dessa vild-
renar om vintern pläga gå fram genom dalar, som på bägge 
sidor begränsas av branta bärg eller annan svårframkomlig mark, 
där gräva de stora gropar ock täcka över dem med fina kvistar 
ock mossa ock lägga snö på mossan, så att det icke ser farligt 
ut, utan snarare ter sig som en väg ock genomgång. Därefter 
vänta de antingen på att de frivilligt skola komma dit, eller 
också skrämma lapparne själva vildrenarne ock .driva dem till 
dessa tillflyktsorter ock fallgropar. Ibland händer det, att då 

Sv. landsm. XVII. 4. 	 2 
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renarne fly för vargar, störtar hela hopen av bådå vargar ock 
renar i denna grop, så att bägge slagen fångas.* 

I april, då snön överallt blivit djup ock i följd av solvär-
men börjat smälta på ytan om dagen, men frysa om natten, 
så att den kan bära vargen ock lappen, anfalla de på morgo-
nen på sina skidor villebrådet, som i följd av sin tyngd icke 
kan undkomma, ock anställa så stor förödelse bland dem, att 
det är underligt, att deras släkte icke fullständigt utrotas. Xen 
släktenas bevarare, den bäste ock högste Guden, har i sin för-
syn omsorg om att icke flera skola tagas, än vad han tillåter, 
ock har inplantat en sådan egenskap i dessa djur, att de av sig 
själva liksom på förhand veta, när det skall bli mycket snö, ock 
i rätt tid lernna skogsmarken ock skynda sig till det frusna 
havet, där det är tryggare för dem. Ty där på isen är snön 
alltid så hårdnad i följd av stormarne, att de obehindrat kunna 
fly för vargarne ock lapparne. Då de för några år sedan icke 
kunde vistas i skogarne i följd av den myckna snön, begåvo sig 
några tusen renar ut på den bekanta stora sjön Enara ock några 
andra sjöar ock ville hällre dö där än återvända till skogarne 
för att bli dräpta ock blevo så allesammans lapparnes byte. 

— — Lapparne älska ock eftersträva björnkött mer än alla 
andra köttsorter ock anse det för en den största läckerhet. — 
— [Härefter omtalas, att de i mars eller april döda björnen i 
hans ide.] — — Sedan björnen blivit dödad, sjunga de seger-
sånger ock iakttaga därvid egendomliga sedvänjor. När krop-
pen skall föras in i tältet, sker detta genom en annan, mot norr 
vettande dörr, genom vilken de icke dagligen gå, ock då skola 
alla till husfolket hörande, särskilt hustrurna ock flickorna, vara 
klädda i sina bästa kläder ock med den största ståt, som hos 
dem 	är möjlig, av vakta inbärandet av björnen. Hela kroppen 
skäres utan dröjsmål i stycken, som äro lagom stora att koka. 
Intet får sparas till en annan gång, utan allt skall uppätas, innan 
man åtskiljes. Vid måltiden iakttages den ordningen, att för 
vart ben, som befriats från kött, uppstämmes en sång, barbarisk 
av barbarer, varefter man dricker spadet. 

* I marginalen står med annan hand antecknat: »Här har min salig 
fader blivit alldeles bedragen», varpå följa några ej fullt läsliga ord. 
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Lapparne ha många ganska läckra matvaror av fågel, fisk 
ock annat villebråd, men de anse dock intet i godhet gå upp 
emot björnkött; så långt ifrån är det, att de vilja föredraga något 
annat framför detta. Sedan hela björnkroppen till slut blivit 
uppäten ock förtärd under iakttagande av de nyssnämnda cere-
monierna, gräver man ned alla benen i jorden. Då man frågar 
efter orsaken härtill, säga de, att det sker, för att de utan skada 
ock livsfara skola kunna fånga ock döda de farliga björnarne. 
Fordom, då alla djur kunde tala, skall nämligen björnen ha sagt 
ock förkunnat, att han alltid skulle låta sig dödas utan att skada 
någon människa, om de efter döden hedrade honom med dessa 
ärebevisningar ock ceremonier. Detta iakttaga ock tro de så 
fromt, att då andra berätta för dem de underbara tingen i vår 
religion, framlägga de i sin ordning dylika fabler ur sina egna 
föreställningar. 

De vargar åter, som de döda, behandla de på annat sätt. 
Så snart kroppen blivit flådd, kalla de tillsammans hela familjen 
ock skicka fram en man, som släpar kroppen efter sig med ett 
rep, bundet vid dess hals. De övriga följa efter, beväpnade med 
påkar, ock slå ock hugga vargkroppen med påkarne, till dess icke 
en smula av köttet sitter kvar på benen; skelettet hänga de 
sedan upp i ett träd. — — 

[Om intirdarne säges:] — — Ibland genomborras de av 
jägarnes pilar, då de sitta uppe i ett träd. För det mästa drivas 
de emellertid ut ur bärgshålor medels eld ock rök ock fångas i 
nät, som äro spända framför utgången, samt slås ijäl. — — 

Kap. 20. Om fåglarne. 
— — rom riporna säges bl. a.:] Jakten på dem är lätt ock 

angenäm. Mellan träden eller på själva -snön bygger man av 
kvistar upp en gärdesgård till en knapp halv alns höjd ock 
förser den med öppningar eller portar, i vilka man lägger snaror. 
Fågeln vill icke gärna ,  flyga, då den drives av jägaren, utan 
söker fly undan genom att springa. Jägaren följer efter ock 
driver långsamt fåglarne liksom boskap in i snarorna i portarna 
så att han genast kan taga dem levande med händerna. — — 
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Kap. 21. Om deras hedniska avgudadyrkan 
ock vidskepelse. 

— — Lapparnes gud var liksom flera andra folkslags formad 
av sten lik en fågel. Kemi-lapparnas gud Viresaka hade ansikte 
som en människa, utskuret i toppen av ett avhugget träd. 
Liksom andra folkslag, som icke räknats för barbarer, såsom 
greker, romare ock andra, dyrkade sina gudar medels offer ock 
blod, likaså frambar° också lapparne då ock då kroppar, horn 
ock skinn av djur, vanligen renar, till sina gudar ock smorde 
deras bildstoder med blod av stora djur ock fåglar, men de läto 
sig dock aldrig förleda till att döda ock offra människor. Jag 
häpnar, då jag bringar följderna av detta avguderi i ljuset. Andars 
skepnader visa sig ofta för dem, ock de tala ofta med dessa 
andar, som styra ock försvara sina dyrkare. De ledsagas av ett 
visst antal andar, några av tre, andra av två, men åtminstone 
av en. Denne ha de blott till att försvara sig med. Man kan 
skicka ut allehanda ont medels bollar, ock ingen kan motstå 
dessa. Med deras tilljälp utskicka de giftiga pilar mot sina 
fiender ock för att döda deras kreatur, även fast de äro på flera 
mils avstånd. Detta är en beklagansvärd ock brottslig farsot, 
ock man måste betänka, att ingen trolldomskonst någonsin kan 
skada de vilda djuren, som äro obefläckade av samvaro med 
människorna. 

Till begagnande vid sina ceremonier ha de en trumma, gjord 
av en stor, urhålkad trästock ock lik dem, som begagnas vid 
krigshären. De överdraga endast den ena, övre ändan av den 
med ett skinn, på vilket överallt utefter kanterna äro ritade alle-
handa slags fyrfota djur, fåglar ock fiskar; på mitten avmåla 
de sin gud, på vilken de så lägga en groda eller något annat 
föremål av mässing. — — 	Med en därtill avsedd hammare 
slå de så på trumman med täta slag. Detta redskap användes 
för trenne ändamål: till att utrannsaka det som rör jakt ock offer 
ock fjärran ting. 

När de skola gå på jakt, värma de trumskinnet framför 
elden, för att det skall bli spänt, lägga grodan på dess mitt ock 
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låta den medels täta hammarslag hoppa så länge, tils den stannar 
på något av de målade djuren ock visar mot öster eller väster, 
norr eller söder eller rör vid de nyssnämnda linjerna i mitten ock 
undervisar trumslagaren ock jägaren, vart han denna dag bör 
styra sin kosa ock vad slags djur, fisk, fågel eller annat ville-
bråd han denna dag bör fånga. De försäkra med dyra eder, 
att de vid detta slag av trollkonst varken begagna besvärjelser 
eller sånger eller andra vidskepelser. Den må tro det, som det 
gitter. 

På ungefär samma sätt gå de tillväga, då de ämna offra. 
De slå oavlåtligt på trumman ock offra så åt gudarne ett levande 
djur av det slag, till vars bild grodan hoppar. Huvudet hänga 
de upp i ett träd; det övriga koka de ock äta upp det tillsam-
mans med sina tillkallade vänner ock begjuta sig alla med det 
spad, i vilket offerdjuret kokats. — -- — 

Då de skola utforska fjärran ting eller giva svar på andras 
frågor därom, ha de en trumma, som är gjord på ovan omtalade 
sätt, men nedre delen av densamma, vilken trollkarlen tager i 
ena handen, delas i fyra delar av ett kors. På själva trumman hänga 
med senor fastknutna klor ock ben av allehanda djur, som de 
fångat. Den av mässing förfärdigade grodan, som är deras orakel, 
är överallt besatt med ringar. Då man så slår hastigt med den 
tvåhövdade, med mässing beslagna hammaren ock grodan ligger 
på mitten av trumman, skramla ringarne på grodan ock klorna 
ock benen på trumman ock göra ett förskräckligt buller. Troll-
karlen trummar ock framsäger besvärjelser, ock liksom Jamblichus 
säger sina landsmän begagna sånger, då de spå, ock betvinga sina 
gudar med dem, så sjunger även denne sina sånger, med avskyvärd 
röst som en skällande hund ock vill liksom bita omkring sig åt 
bägge sidor. Till slut hoppar grodan ned på marken ock hoppar 
av egen kraft åter upp på trumskinnet några gånger. Man 
trummar ock sjunger beständigt, tils grodan stannar på någon 
efterfrågad bild ock trollkarlen faller ned sanslös som en fal-
landesjuk, så att ingen ande vidare tyckes finnas i honom ock 
intet livstecken förspörjes, utan själen synes hava lemnat krop-
pen. Då måste vaktare vara tillstädes, som se till, att den fram-
stupa liggande, livlösa kroppen icke vidröres av det minsta 
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ting, eljes tror man, att kroppen icke återkommer till liv. 
Då anden slutligen återkommer, uppvaknar kroppen liksom ur 
en djup sömn ock kan svara på alla de framställda frågorna, 
om också det efterfrågade befunnit sig på några hundra mils 
avstånd. De kunna också inom 24 timmar åstadkomma, att de 
som så önska få underrättelse om vad någon på ett annat ställe 
sysslar med, eller huru deras vänner ock käraste må, ock allt 
fullständigt noggrant. Ock för att bättre bestyrka sina utsagor 
medföra de en kniv, en sko, en ring eller någon annan för den 
efterfrågande känd sak såsöm vittnesbörd om att ärendet blivit 
väl uträttat. Den som önskar veta mera härom, läse Olaus Magnus, 
tredje boken. 

Jag får här icke häller förbigå, att människor förvandlats 
till vargar, vilket icke är en nyhet, utan redan i forntiden bekant 
för Herodotos, som säger, att skyterna varje år förvandlas till 
vargar för några dagar ock sedan återtaga sin gamla gestalt. 
Att detsamma fordom även hänt bland lapparne, är en mera 
omtalad än bestyrkt sak, såsom också Peucerus talar icke så 
litet om en dylik metamorfos i sin Divinatio. Man påstår det 
dock vara sant, att man en ock annan gång i flådda vargar 
funnit bälten, elddon ock ränsel med kniv in. in. 

Men den metamorfosen, att ett helt brudfölje skall ha för-
vandlats till vargar eller att på detta sätt förvandlade människor 
lupit omkring som vargar vissa tider på året, det anser jag mera 
vara en utnött fabel än en värklig tilldragelse. Ock om detta 
värkligen hänt någon gång, så kan det icke anses ha skett på 
naturligt sätt. Men att lapparne åstadkommit mycket på över-
naturligt sätt genom trolldom ock djävulska bländvärk, det kan 
ingen bestrida. Nebukadnesars övernaturliga förvandling, som 
omtalas hos Daniel, är också värd den största förundran (Dan. 4: 30). 

Kap. 22. Vad under detta århundrade gjorts för 
deras religion. 

Kap. 23. Om deras nuvarande religionsutövning. 
— — Under föregående århundraden har det ofta sagts om 

lapparne, att äktenskapsbrott hos dem äro sällsynta, mannadråp 
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ännu sällsyntare ock stölder allra sällsyntast. Men liksom andra 
nationer vända sig till det sämre ock övergiva sina fäders dygder, 
så klaga även dessa nu för tiden icke litet över stölder ock 
röverier, varjämte några äktenskapsbrott upptäckts ock befordrats 
till sitt väl förtjänta straff. Fordom ha de ingått sina äktenskap 
under iakttagande av mycken övertro, såsom Olaus Magnus klart 
ock tydligt berättar, men numera ingå de dem uteslutande efter 
den evangeliska kyrkans föreskrifter. Avgudadyrkan ock annan 
trolldom ock besvärjelser, varmed de förut befläckat sig ock lemnat 
sig i onda andars våld, försvinna ock förminskas nu för tiden 
för var dag, varför Gud vare lovad. Detta sker från deras sida 
icke i följd av gudsfruktan ock förmaningar, vilka hittils icke 
kommit dem till del i synnerligen rikt mätt, utan i följd av 
skräcken för straff ock för överheten, vilken icke lemnar dem 
ostraffade, som ertappas med besvärjelser ock andra dylika skänd-
liga ting. — 

Ingen annan trosartikel ha de så lätt att tro på ock an-
taga, som den om de dödas uppståndelse. Själarne ha de vis-
serligen förut på något sätt trott vara odödliga, framför allt 
emedan de genom sin trolldom igänkänt sina avlidnes själar i 
underjorden ock sagt sig där känt igän flera av lapparne än av 
bönderna. Detta är kanske skälet till att de i hemlighet begrava 
elddon, båge ock pilar med den döde, emedan de äro vissa om 
att han efter uppståndelsen skall återtaga sitt förra levnadssätt. 
Men då de höra, att ingen har behov av något sådant i det 
andra livet, uttrycka de sin glädje häröver. — 	— 



Responsurn Dni Eriei Plantini ad quwstiones, 
quw sequuntur in fine. 

Till proponerade qucestiones svaras sålundha. 
Samen olmaj ähr det ordh medh hvilkett de skilja sigh 

ifrån annatt folksslagh hvadh Samen egentligen ähr wätta de 
här icke, men Olmaj ähr Man. Gemenligen säja de Samen 
olmaj wara Lappman. Wthan tvifv el ähr nu Lapp igenom tij-
dhender så inkommitt att de som nu läf va minnas eij annatt 
nampn af oss svänskom som de och nu icke det ordett taga 
till misstyckia som fordom. Eljest när de råka hvar annan, han 
ware bekant eller obekant så hälssa de sålunda: Puerist Lawam 
i. e. häll säll frändhe jn Nominativ° est Lawe frändhe. När 
jag sadhe: hwij hete i hwar annan frände? R[esponsuml till 
wänskapz techn. Andre wilia derföre att de af ett folksslagh 
ähre och således mena sigh inbyrdes närskylde änssom androm. 

et 3) finnes svar på i B[eatil parentis Lapplandia. 
Der om wilia de här ingalunda wätta kan ske det ähr 

gjort der af att de natt och dagh sittia och liggia wijdh elden. 
Om steenen ähr af wissheet detta: hwadh steen som be-

hages tager man här hvar gångh wthan någott beletes snidelsse 
heller skapelsse och hänger honom på ett bandh wijdh pass een 
aln ifrån jorden faller så på knän tagandes i bandett medh een 
handh och frågandes om lycka i ett och annatt sampt hälssan 
om han resser hijth heller dijth. När nu Stenen gungar och 
röres af sigh sielf så ähr all spörsmål lyckssam, eliest icke. På 
samma sätt skeer och trulldom medh a. watn. Man tager een 
kettil full medh watn och sätter honom på eldkroken öfver eldh-
stadhen frågandes sammaledes om lycka i ett och annatt. När 
nu watnett begynner af sigh sielf gifva som wåger, så hafver 
man önskeligt swaar. Men detta giörs icke på knään. fl. Yxan 
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dock icke medh alla som medh Steenen; vthan medh somlighe 
serdeles der till wthwaldhe. Yxan hänger man på ett bandh 
wijdh hammaren tagandes så i bandett medh högre handen och 
läggiandes wänstre handns Tumma vnder yxeskaftett wijdh pass 
mitt wppå. När tå yxan wändes af sigh sielf efter frågande så 
ähr gott swaar. 

Af trä hafva de det the kalla Offerstubbe och skal medh 
den wara sålunda: Först tagz wpp een stubbe af 2 eller 3 
alnar medh rötter, heller och wthvälies een jordfast stubbe wijdh 
förbemälde längdh och giörs öfverst på som ett hufvudh medh 
hals, hwilken deel färgas sädhan medh blodh. Denne Offerstubbe 
brukas allenast 'en gångh, men doch lijkwäl förstöres aldrigh. 
2:do bredhe wijdh stubban rijtas in på tullen af björk ofvantill 
sammanflätatt. Jtem klyfves af Tall 2 små brädher på hvilka 
giörs som hufvudh och hals och rijtas vpp een på hwartera sij-
dhan om stubben. 3:tio tagz tå diurett som ofras skal gemen-
lighen Reendiur och slachtes wijdh stubban. När skinnett af-
flådt ähr tagher man hvart been för sigh medh kiött kokandes 
det i Kåttan och tå will märkias 1) Att af hvart been tagz ett 
mycke lijtett stycke kokatt kött hwilkett läggies i een Näfver-
rijfva och der iempte lijtett tään eller mässingh lijkassom till 
liuss åth stubban. Sädhan gräfz wijdh stubban een groop i hvil-
ken läggias alla afätne beenen och der bredhe wijdh för- 
bem älte kiöttrijf va. 	Det öfrighe kiöttett går till huusshållett 
wthan Ceremonier. 2) Förr än de äta kiöttett af beenen måste 
qwinfolkett stå strax wthan för Kåtadören wändandes sigh till 
stubban. Manfolkett stå närmare till stubban ropandhes högt 
om lycka till diur etc. Men qwinfolkett om hälssan och annan 
wälgångh i sitt slächte; doch medh lågh röst. När de nu efter 
måltijdhen haf va såf vitt till morgonen stigher Ofraren Wpp och 
går hastelighen till Offerstubban talandes kring krangh etc. alde-
les okunnigha ordh för dem som eij bruka samma diefvulskap. 

Der om wilia de intett här å orthen säja. Vide B. 
Parent. Lappl. 

J denna Lappmark bruka de i wredhe gemeenligen 
wårt språk: Fänen, diefvul och Satan. Doch brukas af somlighe 
Perkiel när den onde anden rätt nampngifvas skal. 
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Här wilia de af sådant inte rätta. 
Der om ähr någott i B. P. Lappl. 
Der till ähr endels svaratt § 6 som och i B. P. Lappl. 
Jgenom Trummesslagande nekar den wndertijdhen 

Fahnen reessa till Kyrkian etc. men stundom bejakas det. 
The wilia gerna begå h. nattvardh och tå söker man 

efter ytersta förinågo att komma der till godh kundskapp. Först 
tagz hwar dagh i marknadztijdhen ( : man wille gerna oftare 
men Borgerskapetz falska inbildningh om köpenskap hindrar 
det:) een By medh wjdhlyftigt doch ganska enfaldigt frågande 
i Christendombzstycken. När det ähr skedt tillssäjes de som 
eij förstå någorlunda sin salighetz medel att de antingen skola 
låta sigh lära af skoledieknarna till een bestembdan tijdh eller 
och blifwa stängde ifrån h. nattwardia. Eljest hotas de ogifta 
att de eij skola få gifta sigh förr än de lära sin Christendombz-
stycken och detta bijter tämmeligh. 

15) 16) 17) Jbland sigh haf va the jngen annan åthskild-
nadh vthan att Kongens Länsman hafver någon myndighet och 
i synnerheet att den fattighe måste bucka sigh för den rijke, 
ja ineera änssom hooss oss ofta skeer. 

Tall och Björk wankar [näst här i Umeå Lappmark; 
men i Granbyen skal och wara nogh Graan etc. B. P. Lappl. 

20) 21) 22) finnes och derssammastädhes. 
23) 24) 25) Lapparne komma till en högh ålder och tå 

blifva the gemenligen blinde, vthan tvifvel deraf att de af ung-
domen sittia vijdh elden och röken. Mäst skal deras Siukdomb 
wara Styngh och hafva ont i brystett och ryggen såssom och 
hufvudhhyran. Messlingen plägar och wndertijdhen der wanka. 
Af andra sjukdomar säja de sigh lijtett vätta. För inwärtes 
läkedom bruka de Måsaroot den de kalla jerth. Men der hon 
icke wäxer brukas Angelica som af dem kallas Fadno och fin-
nes måst allestädhes. Blodhroot wätta de och af kallandes 
henne Herben. Men icke bruka de then till läkedom wthan 
tugga henne tillssammans medh Ålderbark och der medh färgas 
skinn. Fleere örter (: ehuruwäl the lijkwäl finnas, som förmä-
les in B. P. Lappl. :) wätta de här icke nampngifva. När de 
hugga sigh såår, taga de kådhan till plåster. Eljest ähr den 
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een gemeen läkedom att tagh fnösk eller det som växer på 
biörken som een kinka och sädhan eldh der i tänt ähr, lägges 
ett lijte stycke på det rum han kenner sin sveda och wärk stå 
Och när man nu drabbar ljust det ställett så springer fnösken 
bort af sig sielf och blifver alt gott igenom bålnande. 

Här tillhållas the af Predjkoämbetett att äntligen begrafva 
sijne dödha wijdh Kyrkian och sträf va de som wij efter förmåhn 
i det the rijka wilia gerna att deras dödha begrafwas i Kyrkian 
biudandes och gifvandes derföre penninghar. J stället för låsta 
brukas ofta iholigt trä. Eljest när de ähro sigh lämnadhe läggia 
de den dödha kroppen i en Ackia. Somligha bruka att de den 
nedergräfva i jorden bessynnerlig där snöda fiället ähr och ingen 
wedh wankar. Somligha (: som meera skal skee der skogh 
finnes:) läggia wedh wnder, wijdh, kringom och ofvan på Ackian 
att hon icke skal snart rotna och odiuren få giöra kroppen skadha. 
Jnga Ceremonier säja de sigh bruka wijdh begrafningen. 

De sörja myckett och länge makarna och barnen. Men 
ingen sorgedrecht drages. 

Migh berättades af een gråhårigh Lapp som hafver fordom 
waritt i Pijte skola att de som förstå sin Christendomb förnutna 
den sinka att tenkia på Gudh. Men eljest taga de fram Trum-
man sökiandes igenom spelande på henne wthsslagh till dödhen 
heller lijfvett. 

30) Här finnes inte sådant ehuruwäl i förfiutne år der-
efter letatt ähr. 

Tore weet här ingen nämpna, icke heller ehrkennes 
Dödhen för Grudh. 

Om Passewari ähr så. Somlighe förmeena det wara 
så myckett som Reen bergh. Men det går eij gerna an: ty 
deras Reendiur heeta i gemeen icke Passe wthan Potzai .111B. 
Om wåren kalfwa the och första winteren kallas kalfven 
Morme, den andra Urrich, den tredje Hwappirs den fierde 
Kuddutz den fämte ähr han full reen och heter tå och sädhan 
Heriche. Men hondiur kallas första winteren Morme, den andra 
Hwingel den tredie Hwingel Re,sto i. e. åårbär reen eller den 
tå är beqwäm att få kalf. Sädhan heter hon alt stadigt Resto. 
Men somligha lijkmätigare säja Passewari wara så myckett som 
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heligt bärgh: ty oanssedt Ailes i denna Lappmark ähr heligh; 
doch heeter i synnerheet ( : somlige wätta och i Pitheå der af : ) 
i Lule Lappmark Passe heligh som alt detta Lapparna och gamble 
A. B. C. böcker trychte på Luliske språkett Confirmera. 

Runestaf varna hafva the af björk, efter den skapnadh som 
här copialiter på pappeer följer. Sädhan de hafva så myckett 
begynt omgåss medh svenske och danske hafva de mäst dem 
förlagt hwarföre och ganska fåh hittas som sigh här på förstå. 
Sällan finner man den eena Runestafven wara den andra lijk. 
Af lapparna kallas de Rijm. 
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Förord. 

ICOLAI LUNDH LAPPI DESCRIPTIO LAPPONIIE finnes i en 
enda handskrift om 34 blad i kvart å Kungl. Biblio-

teket i Stockholm. Dess författare inskrevs den 9 juli 1674 i 
Uppsala universitets matrikel, där följande är om honom antecknat: 
Nicolaus Andrece Lundius Lappo. Ex Lapponia Pithensi advenit 
cum commendatione Blustriss. Cancellarij (d. v. s. M. G. DE LA 
GARDIE). Hans fader, ANDREAS PETRI Lunnus, blev student 1633 
ock pastor i Arvidsjaur 1640 ock var den förste präst av lapsk 
nationalitet i vårt land; enligt TIINIEUS skall han för begånget hor 
ha blivit avsatt från tjänsten, men sedermera transporterats till 
Nasafjäll (1652) ock därifrån till Kvikkjokk, varefter han slutat 
sitt liv som tolk i Lule lappmark. Sonen torde ha blivit född 
under uppehållet i Nasafjäll, enär han i slutet av sitt manuskript 
tecknar sig »Pitensis» ock i universitetsmatrikeln säges vara 
kommen från Pite lappmark (där Nasafjäll ligger). I sitt manuskript 
säger han sig dock ej känna förhållandena i denna lappmark. Detta 
torde väl då få tydas på så sätt, att han fötts därstädes, men 
i barnaåren kommit jlärifrån, kanske 1659, då silvervärket i Nasa-
fjäll förstördes av norrmännen. I alla händelser visar han sig i sitt 
manuskript känna förhållandena både i Lule lappmark ock i Uwe 
lappmark, där han enligt egen uppgift besökt Skytteanska sko-. 
lan i Lycksele. Om hans vidare öden vet man endast, att han en-
ligt TIIN/EITS skall ha kommit till Nasafjäll på 1680-talet ock visat 
mindre skicklighet i ämbetet. Då emellertid Nasafjälls gruvor vid 
denna tid lågo i ödesmål, synes uppgiften tvivelaktig. 

Sitt manuskript, i vilket han »will något beskrifwa om Uhmå 
lappar », har han säkerligen skrivit på initiativ av JOHANNES SCHEE-
FERUS, vilken visserligen icke kunde använda det för sitt år 1673 
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utkomna värk om Lappland, men som i sitt eget exemplar av arbetet 
<förvarat å Kungl. Biblioteket med signum F. e. 7) i marginalerna 
ock å tillklistrade lappar gjort en mängd anteckningar ock utdrag ur 
LITNDII manuskript. Detta skrevs således före SCHEFFERI död den 
26 mars 1679 ock väl efter år 1674, då dess författare kom till 
universitetet. Originalet synes vara förlorat. Det nu förefintliga 
manuskriptet angiver sig i den latinska överskriften vara en avskrift 
,efter författarens original, som ägts av en P. HÖK. Det är här avtryckt 
'utan andra ändringar, än att stor bokstav här ock där insatts för att 
'beteckna början av ny mening, ävensom att täxten efter innehållet 
indelats i smärre avdelningar. Det har dock varit omöjligt att konse-
kvent genomföra dessa ändringar, enär författarens stil är så oredig 
ock °odlad, att det ofta visar sig svårt att sammanföra hans 
-satser till ordnade meningar ock utsätta punkter. De olika momen-
ten av lapparnas liv komma därjämte före i manuskriptet utan 
någon som hälst ordning, varigenom en fullt översiktlig indelning av 
-detsamma i kapitel eller avdelningar är omöjlig. 

Uppsala i nov. 1904. 

K. B. WIKLUND. 

.0"/ 



Nicolai Lundii Lappi descriptio Lapponige 

descripta Upsalice MDCCXY. 28 Oct. ex abzoyeciqxo b. Autoris. 
hoc manuscpt. communicavit 9nihi D. P. Hök qui illud in ori-
ginali habebat extabat n. in titulo. Nicolai Lundii Lappi.  

manus propria. isdem stylus hicce erat e reliquo. 

Lr ffter såsom uti lapparnas tal är stor åtskillnadt, så är och 
I 	 stor åtskilnad uti deras lefwerne som dhe hwar för sig 

hafwa. Samuel Rhen har nogsamt beskrifwit om Lule lappar, 
och deras lefwarne: Will jag något beskrifwa om Uhmå lappar, 
Pitho lappars anbelangande wet jag eij, effter jag eij hos dem 
want, och eij wet deras lefwerne: Nu är en stor åtskillnadt 
emillan Lule lappars tal och Umå lappars: Först will jag be—
skrifwa om deras spådoms anda, som jag wet sanfärdeligen hos. 
dem brukeligen wara. 

Caput Imum. 

Om deras spådoms anda, hwadan de dän bekomma och 
huru de dem få, som nu här effter följer. 

Ändåck icke alle lappar hafwa trummor, så hafwa de icke 
heller alla spådoms anda, utan desse spådoms andar ärffa de 
ifrån hwar andra, Då weta de icke af hwilcken de dem få och 
bekomma; Wid lappen är kommen pass wid mid ålder: och wid 
han till skogen sin ährende hafwer, då kommer spådoms andan 
till honom och sig oppenbarar, så sjunger spådoms anda, och 
den samma wisan måste lappen hafwa i minne, Dagen där 
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effter går lappen på samma ställe, Är det så att spådombs andan 
will hos honom wara, kommer spådoms andan på samma rum, 
och sig åter uppenbarar med sjungande. Hwar om icke spådoms 
andan will den samma lappen behaga, då kommer han icke till 
den samma lappen: Desse spådoms andar, som hos dem synnerlig 
är: så är det fisk eller fogel, eller örnar eller drakar eller små 
folck: Desse små folck äro wid aln lång: och somblige hafwa 3 
somblige hafwa fyra, somblige 5, och somblige också 9 och icke 
deröfwer: Är det så att spådoms andan will wara, hos samma 
lappen, så måste lappen siunga den samma wisan, som han lärdt 
hafwer af spådoms anda, då kommer spådoms andan till honom, 
när honom hälst behagar: 

Desse spådoms andar kallas på deras tungomål sueie det är 
så mycket som med hielp: De bruka ock spådoms andar: där 
till när som de resa ifrån sine land till marcknadsplatsen då 
sänder han långt för sig sin spådoms anda till att bese om de 
Swenske borgare äro komne ifrån Swänska städer eller eij, Då 
kommer spådoms andan igen till samma lappen, och för kunnar 
honom alt huru det till står ditt som han resa skall, Den samma 
lappen som är förnämst i konsten kalla andra lappar honom 
fiäll konung eller gell herre, och hålles han i respect för de 
andra lappar, att de måste honom underkufwa: Desse spådoms 
andar bruka de att giöra de siuka helbregda, när som någon 
blifwer sjuk: Wetta de att den samma är när, då giöra de honom 
båd: reser den samma lappen dit till den sjuka, måste den sjuka 
wid hans tillkomst slacka en ren den största som .fins wid hans 
renar, som de först offra afgudarna, Effter offret begynner han 
spela på sin trumba: Wid han spelar faller han död i marcken 
och hans kråpp är hård som en sten, wid han ligger en timma 
så förmanar han dem som där inne äro, då timman är fulländat 
att de siunga en wisa, Wid de siunga reser den döda sig opp, 
och tager åter sin -bomma, 'och sätter henne wid stil öra, och 
slår på henne sachta, Wid han således en stund slagit har, sitter 
han ock betäncker sig åter en stund, Då begynner han säja 
hwarest han want hafvver, säger han sig hafwa want under jor-
den: han säger att under jorden är ett folck, som gå sine fötter 
emot wåra fötter, Säja de att det folck är mycket däjelig till an- 



XVII. 5 	 LUNDH DESCRIPTIO LAPPONLE. 	 7 

seende, Spådoms anda förer lappens anda till desse folck, Lappen 
säger att desse jordiske folek de hafwa ett ting af den sjuka, 
antingen det är. hans rnyssa eller hans sko,--'eller hans hanska, 
Är den lappen så mächtig att han kan få det samma igen blif-
wer den sjuka god, qwar om icke måste den sjuka qwälljas lika 
med sin sjukdom. Desse jordiske folek weta förr än som lappen 
kommer dit neder under jorden, dåck säger lappen att desse 
jordiske folck tillsluta sine dörrar hårdeligen, lika wist finner 
lappen ett håll som han kan krypa igenom, När som han far 
tillbakars igen förer spädoms anda lappens anda med hast 
igenom berg och dalar, så att stenar och sand de yra som regn 
och hagel, Desse spådoms andar bruka de till foga sin nästa 
skada, när som twenne lappar begynna träta sig emillan och de 
mena sig wara lika konstiga, som gemenligen sker wid marck-
nadsplatsen, när de äro druckna, sättia de sig emot hwar andra, 
som de galla på sitt tungomål (killadt) det är så mycket som 
fresta hwar andras konst, Wid de nu spå emot hwar andra, den 
som hafwer starckare spådoms anda öfwerwinner den som swa-
gare är, och förderfwar hela hans wälfärd både hans renar och 
lycka till fogell och fisk, ja under stundom måste han sättia 
lifwet till, Igenom desse spådoms andar profetera de långt förut 
huru med den och den skie skall; När som han först får spå-
doms andan affeeterar han sig som han woro rasande 1/2  halfft 
åhr, och kan eij lida sin hustru, barn eller tienstefolck: utan 
går i enslighet i skog och marck och fantiserar och sig med 
ringa mat bespisar, Hans krafft är och fast ringa, utan som de 
mena som jag deras barn befrågat hafwer, att han uppehåls af 
spådoms andan: Hende sig en gång att tuenne lappar begynte 
sättia sig emot hwar andra uti sin kätta, den andra war på den 
ena sidan, och den ena på den ena sidan; Wid de nu spå, blif-
wer den andra öfwermächtig och den andra måste gifwa tapt, 
Blifwer så den andra död: och wid han blifwer död, rinner 
blodet igenom hans ögon, öron, mun och näsa: så mächtige äro 
de med sine spådoms andar. Ytterrnehra de lappar som hafwa 
trummor och icke hafwa någon spådoms anda, de äro icke så 
mächtige i sin konst: utan spådoms andan är icke hos dem 
synnerlig, och de kunna eij munteligen tala med dem: utan 
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spådomsandan talar allenast igenom hans trumba, säger allenast 
hwarest han diur få och bekomma skall: Desse lappar som icke 
hafwa spådoms anda utan allenast trummor, de kunna intet till- 
foga någon skada med trumban, utan de hafwa andra konstige 
ord, som de lära af de lappar som hafwa spådoms andan: 
Trumborna giöra de af sådant trä som lutar sig österut, till so-
lenes oppgång; säja de, att hon är den lycksammste: Jag wet 
och ett trålkonst wara hos dem brukelig, i det de opphängia en 
yxa wid sin kåtestång med ett band mitt på skafftet, så be-
gynner han tala med ycksen begynner yxan gå sachta omkring, 
och dit som skafftet wisar honom dagen effter: går han dit som 
skafftet honom wisat hafwer, får han på samma ställe diur, an-
tingen det är will ren, eller foglar eller andra skogs diur, som 
dåck eij är honom wist altid utan understundom; Sammaledes 
giöra de och med stenar, som de taga af de bärg som stor-
Junckaren uti är, och giöra på samma maner som de med 
yxan giöra, knyta ett band mitt på stenen, När som lappen be-
gynner tala med stenen, begynner stenen gå sjelf omkring, och 
wisar honom wägen hwar han gå skall: De lappar som hafwa 
spådoms anda, wara så långt de will wara ifrån sitt hus och 
hem, weta de lika wist huru deras hustru och barn och deras 
renar de lefwa, förty spådoms.  andan förkunnar honom allt huru 
det tillstår, De äro och mächtige i sin konst att han kastar en. 
sten i eldenom och wid stenen blifwer röder tager han honom 
i sin hand, och hans hand kan icke skada honom till det 
ringeste, utan håller honom till dess stenen blifwer kall, Samma-
ledes giöra de och en eld med store ståckar, Wid han mest 
brinner, stiger han mitt i eldenom, kan icke skada honom till 
det ringesta: utan elden slåcknar ut, Man kan icke se röken 
der af, utan det blifwer som man watten der öfwer slagit hafwer. 
Qwinfolcken hafwa eij någon synnerlig spådoms anda som de 
för sin ögon se, utan de hafwa andre spådoms ord, som de 
kunna giöra sin nästa skada med: Desse qwinfolck som spådoms 
orden kunna kallas på deras tungomål kwepckas, det är så myc-
ket sagdt som swartkonstig qwinna. 

Lapparna äro och mycket geswinna uti fårssar med sine-
små båtar, att om sommar tiden de resa till böndagarne, så, 
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måste de begifwa sig utföre många och store fårssar besynnerlig 
Uhmå lappar. Att månge Fårssar de äro half mil lång, och de 
fårsar som de töra sig wåga, så är deras båtar så lätta att en 
person kan honom på sin axlar bära; desse båtar som Uhmå 
lappar hafwa äro giorde af Gran, derföre att de ju lättare wara 
måste, och de äro långa och intet mycket breda, 3 famnar lång 
och 3 alnar bred, och de äro mycket lättrodda, att neppligen 
en kar kan gå så fast på landet, ja fast han skulle ändåck löpa, 
skulle han ändåck icke wara deras båtar fölgachtig: Desse båtar 
äro sammandragin med tåg, som de rifwa -af jorden, som de af 
granrötter rifwa, De bruka icke mycket spik, derföre att de icke 
skulle blifwa tunga, utan allenast stammar och under med kiölen: 
Desse båtar äro så lätta, att om de stå kullskielpda på landet, 
till efwentyrs skulle komma stort blås väder, skulle han blåsa 
långt sin kos, så framt de icke lägga stenar åfwan på honom; 
Tillskrifwa de och sine spådoms andar wara dem hielpsam uti 
,desse fårssar, ändåck det är skräckelig stora wågar, samt store 
stenar, underligit synes wara att de uti sådane store fårssar töra 
sig wåga, effter de hafwa en sådane natur som eij duga hwar-
eken till krig eller annadt, utan de äro mycket rädda Till äfwen-
tyrs skulle han höra ett stort stycke afskiutas, skulle han af 
räddhåga afswimma. 

Luhle lappar äro mycket mörckt folck fram för Uhmå. 
lappar. Uhmå lappar synes wara mycket ansenligare änn som 
luhlå lappar: Uti Uhmå lappmarck finnes månge som hafwa gålt, 
rödt hår, brundt här: 'Där till är det långt och wackert och 
ryckta sig wackert både i kläder och andra åthäfwor, Wid lulhe 
fins icke en ibland 100 som hafwer gålt eller rödt hår utan 
swart och kringskurit jemte wid öronen'. Uhmå lappar hafwa 
lifkiortlar och ypen fram uti: Luhle lappar hafwa widkiortlar 
och med band om sig bundit, och oppdrager sina kiortlar med 
bandet: Luhle lappar se mycket faselige uth fram för Uhmå 
lappar: som och Uhmå lappar fruchta sig och draga ed redsla 
för Norr lappar; När som de komma tillhopa som månge gånger 
skier: Luhle lappar och Uhmå lappar förstå de neppligen hwars 
andras mål: Då de ifrån hwarandra komne äro hwar till sitt land, 
och hwar och en till sine; begynna de afseja för sitt hus folck, 
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huru Uhmå lappar hafwa hördt Luhle lappar tala, och huru 
Luhle lappar hafwa åter igen hördt Uhmå lappar ,tala, då giöra 
de sig en sådan glädie, som de och äro af naturen mycket be-
nägne till att gifwa tillnamn besynnerlig andre nationer, jag 
will säja att alle de Swenskt folck som de kiänna, gifwa de ök-
namn eller tillnamn: 

Lapparna äro och mycket benägne till swordom, När de 
swerja afkläda de sina kläder till midian, byxor och skor låta 
de blifwa wid de dåck swerja: och opp sättia de sine hustrur 
och barn och •  sine renar; att den som dåck oskyldig är kan eij 
något ondt honom wederfaras: Uthan den som sandskyldig är 
drabbar en olycka på hans renar: Äro de både oskyldige, så kan 
ingen olycka ingendera wederfaras: Elliest äro de och mycket 
benägne swerja åt sine barn och tienstefolck; 

Deras tienstefolek som rike äro, de utstå mycket ondt: det 
de om wintertiden wachta uti store fiäll sine renar från wargar 
och att de icke förskingras kring i marcken där och hwar: 
Deras tienstefolek trifwas eij länge hos sina husbönder utan pass 
wid ett åhr och understundom halfft; De löna icke sitt tienst-
folek wäl, utan gifwa dem en ren som är pass wid 2 åhr gam-
mal, den de kalla Årack och der uppå tienar hon eller han 
ett åhr. 

Nu skifftes lapparna i twenne parter, Fjäll lappar och Gran 
lappar. Desse fiäll lappar äro mycket rika både med renar, 
silfwer och kåppar, twärt emot Gran lappar som bo nämtnare 
Swenskt folck äro eij så rika: Fjäll lappar äro idsamme uti ar-
bete, elliest hafwa de och lycka till sine renar: Desse Gran 
lappar äro mycket lätta, och äro eij så idsamme uti arbeten, 
utan om sommartid wid de om qwellen giöra sig färdig att 
draga not om natten till solenes oppgång kommer han dåck 
hem igen, sätter han opp sin not igen att tårekas, När som han 
det hafwer giordt, sätter han opp koka och tilltager de störste 
fiskar. Awad då öfwer blifwer oppsätter han att tårckas, som de 
om sommaren bruka till kåst när som de resa till Böndagarna: 
När som han då ätit hafwer, lägger han sig och såfwer dåck 
inn emot afftonen, När som han då opp står begynner han bota 
sin not till solenes nedergång: Fjäll lappar hafwa eij så många 
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insiöar som Gran lappar: lefwa nästan med fisk effter de icke 
så många renar hafwa. 

Uti Uhmå lappmarck resa lapparne till Marcknas om tretton-
dags tiden, så resa de igenom Gran lappars land: Uti sin hem-
färd begiära desse lappar låf af Gran lappar att renna på deras 
land, effter wild renar Mången gran lapp tager till sig 10 fiäll 
lappar, som de och blifwa hos Granlappar till wårFrudagen, 
elliest giöra de och för renar skull, äffter som uti Granlappars 
land är mehra mässa, och mehra ren bet, Renar de äta eij måsa 
om sommaren, utan grees som kallas på wårt tungomål misar 
gräs som står i wattnet roten är tiåck och åfwan wäxa tre blad 
som grena sig ifrån hwarandra om sommaren, äter och så ren 
angelikan som på såder ort wexa ut med fårssar: 

Lapparna äro och mycket benägne till att äta angelikan, De 
legga henne för elden till dess hon blifwer warm, så afrifwa 
de det som utan på är som hon först begynner wäxa, men när 
som det lider utföre åt sommaren passa de intet på henne, 
förty hon blifwer hård: Fjäll lappar de äro icke så mycket 
trosamme i matt som Granlappar, orsaken för ty Fiäll lappar 
hafwa mächtig mat, som är ost, miölck, fett ren kiött. Gran-
lappar äro mycket trosamme och de hafwa stor maga, i det de 
äta eij så mycket ost och kiött, utan allenast fisk som däck 
utan salt är. Fjäll lappar bruka något litet salt men dåck icke 
mycket utan så mycket som man litet kiknna kan: Giäster fägna 
de också wäl, ware sig någon Swensk Person eller någon annan 
lapp af den mat som hos dem brukelig är. 

Fjäll lappar hafwa mycket skiöna sängkläder som de kiöpa 
ifrån Norje, som fällar och som de kalla kranar som äro mycket 
tjocka och warma: 

Uthi Uhinå lappmarck tyckes de svara sine Prester mycket 
hörsamme uti utwärtes måtto: och äro flitigare komne till kyr-
ckian änn som Nårrlappar. Nårrlappar achta ringa sine Präster, 
utan bruka sin ohöfliga mun, besynnerlig när som de blifwa 
druckne: Sedan de äro druckne begiära de alt hwad de kunde 
ihågkomma: men dåck i Luhle lappmarck äro de mycket bättre 
till att förära sine Präster, såsom ost kiött, tårr fisk. 
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Uti lappland äro många innSiöar, Oansedt de äro icke 
långdt ifrån hwarandra, så är det däck underligt att uti den ena 
insiön är fetta fiskar, och uti den andra, insiön som där straxt 
hos är, hafwer magra och stillna fiskar. Gran lappar få fisk 
hela wintren igenom, som de oppehålla sitt lif med effter de 
icke ost och kiött mycket hafwa. 

Uhrnå lappar äro Mycket geswinna till att renna med ski 
fram för Luhle lappar. Orsakas där af att uti Uhmå lappmarck 
är ett ymnogt land, besynnerlig med skogsdiur, derföre öfwa de 
sig dess offtare ifrån barndomen. 

I Luhle lappmarck fins eij älgar utan om han en gång 
finnas där skier det ufaf en händelse. I TJbmå lappmarck är 
sådane land som fins Älgar och will renar öfwerflödigt. 

I Uhmå fins bäfwer som eij fins uti Luhle lappmarck: 
som är ett sådant diur som wistas i watten och är ett slukt 
diur, som wistas där som djupa bäckar äro som han församblar 
om sommaren det som han om winteren förtära skall, som han 
på landet afhugger med sine tänder björck, asp, När som han 
det hafwer afhugget, kuggar han sedan i små ståckar pass wid 
2 alnar lång, Är det så att de äro makar, och twå tillsamman, 
lägger han henne under och lägger en ståck på henne, wid han 
så giör, knäpper hon tillsamman sine ben kring om ståcken, så 
begynner han draga henne som under ligger och wid han drager, 
håller hon i ståcken: , När som de komma till bäckstranden 
hielpas de åt att hafwa den samma ståcken till båttnen. Så ar-
beta de hela sommaren sine hus, så gräfwa de uth med båttnen 
under jorden wid 3 eller 4 alnar. Uhmå lappar pläga få desse 
bäfrar uti sine land, som de icke wistas uti alle land, utan uti 
deras land som älfwar rinna igenom åt hafwet: Lapparna säja 
att desse bäfrar de komina oppföre desse älfwar ifrån hafwet. 
Uhrnå lapparne bruka tinor som äro giorda fyrhörnota och med 
grankiäppar kringom och hopbundne, På den ena ändan giöra 
de en liten dörr som de oppgillra och en sten mitt på dörren, 
och med en widia knytt uti dörren och mitt igenom tinan Wid 
befweren inkommer så äter han opp de qwistar som äro kring 
widian som äro aspqvistar, Hugger han widian af faller dörren 
om honom, Är hans maka där bredwed hielper hon honom, att 
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liwar om icke måste han dö: En timma är han i wattnet som 
han intet andar, är han i wattnet längre blifw.er  han död: Deras 
tänder bruka lapparne som de knyta bakom sin rygg wid sitt 
bälte säja de att det hielper till ryggwärck: Desse diur äro 
mycket feta och hans kiött smakar som af asp, som jag det och 
åffta ätit hafwer: Bäfwergäll bruka de i snus tobak eller då de 
äro sinka så koka de bränwin tillhopa med bäfwergiäll. 

Lapparna äro icke sådant folck som offta äro sjuka: När 
som de hafwa tanwärck som eij offta sker, till läkia dem bruka 
de spillror som falla af de trä som torwiggen rifwer eller slagit 
hafwer, där med påta de sine tänder, säja de och wara en 
god hielp. 

Lapparne äro och sådane folck som eij snart blifwa trötta 
besynnerlig på deras skijrennande, Jag wet den lappen som en 
dag hafwer rendt 14 milar. När som han om afftonen hafwer 
framkommit, tager han ett 1/2  stop brenwin dricker det ut, sade 
han sig wara lika god: Men deras tungor förtäras mycket af 
heta, och förspilla sitt lif der igenom offta. 

Lapparne äro sådane folck som hafwa en sådane natur att 
de om nattetiden i skogen eij fruchta sig: som och plägar offta 
höras tråll i deras berg, det achta de intet, uthan de såfwa än-
däck tryggeligen. I lappmarcken äro sådane berg, att om man 
hårdt ropar, eller hundar där skiälla hårdt, begynna trällena 
framkomma om qwällar och ropa stykt• som hisligt är att höra 
I deras berg, synes och åffta elden, med hög låga, säja de att 
det är en sten som är synlig som en fogel det de kalla sedde: 
Att han opptänder eld desse bärg som han uti är nembligen sedde: 
Om man wätter ett finger ditt åt berget begynner det yra och 
snöga som himmelen woro ypen till skrifwa de att denne här 
sedde ett sådant bålandt 

Uti Uhmå lappmarck är ett högt berg där som fiäll be-
gynna blifwa som är ganska högdt och öfwersta uti berget är 
icke widt utan pass wid så stor som en stuga, der hafwa de 
slagit store bigar och Med store bräder, säja de att wid Noe 
flod hafwa de brukat desse breder, mente att floden icke skulle 
öfwergå berget: Desse höga berg förderfwa och mycket lapparnas 
renar, 1 det att uti högsta fiäll som äro twära: När som ur- 
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wäder är, lägger snön sig ut om desse twäre berg, råkar deras 
renar gå där under faller snön nider och förderfwa så mycket 
som under kommer, ja understundom också folek: I gällen 
när som urwäder är om wintertiden, om renar de komma öf-
werste på berget, kan ren blåsa långdt sin kos och slår honom 
sönder i stycken. Om wintren så plägar och wargar wancka i 
fiällen, Wid wargen reder renarna löpa de och utföre branta 
berg bryta sine ben af, sin hals af somblige renar: 

De äro icke rädda för wargen besynnerlig de som hafwa 
kalfwar, då förswarar han sig och sitt, men dåek fä, kan skier 
understundom som af en händelse, att renen sticker wargen till 
döds. Renarne äro sådana diur som eij hafwa gallan uti sig, utan 
uti honom fins ingen galla: Alånge gånger skier att renarna de 
trampa wargen till döds när som de blifwa rädda, och de i 
för stone springa åstad, är han när så springa de öfwer honom 
och på hans rygg och han kan eij kommas ut för renarnas 
myckenhet skull: 

Lapparna de stemma wargen hwar till andra Woro wargen 
aldrig så långdt ifrån kommer wargen lika wist samma natteni 
som de honom föresäia: och i hiäll rifwer så många renar 
som de honom föresättia. Lapparna hafwa många widskepelser 
uti sina drömmar som de och säja att spådoms andan oppen-
barar dem mycket i sömnen: De liggia om nattetiden och siunga 
i eine drömmar, som jag och offta hördt hafwer: Med hög röst 
jag hafwer hördt dem ochså offta gråta i sin sömn. Lapparnas 
gråt är lika som det woro hop med wargar, När som de hafwa 
någon sorg ropar den ena öfwer den andra, att antingen deras 
föräldrar dö eller andre deras slächt, då kläda de på sig gambla 
och rifna kläder. De hafwa en sädane natur att de eij sörja 
länge utan de öfwerwinna snart sin sorg: 

När som de begrafwa sine döde i Luhle lappmarck, så är 
hos dem bruckeligt att de uthugga af en ståck kring wärfder 
man. I Uhmå bruka de wackra kistor: När som de dö lägga 
de i den dödas kista en liten säck med åtskillige mat, ost, kiött, 
fisk, smör talg och andra matsaker som jag eij ihogkomma kan. 
Eld, ben, yxa flinta lägga de ochså ditt, säja de att den döde 
skall hafwa sitt oppehälle när han kommer till det folek som 
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under jorden äro: Lappen wet eij hwar själen länder effter dö-
den, som jag dem offta frågat hafwer. Säja de jag wet eij, utan 
du giör som en god wän och underwis mig hwart min själ skall 
lända: Lapparna komma ej offta med sine lik till kyrckian, utan 
de lägga dem på samma ställer, som de dö. 

Lapparna de tillbedia också Maria som jag och det hördt 
hafwer med mine egna öron, att om de falla säja de hielp Maria, 
eller när som de undra på något ting då korssa de sig och säja. 
hielp Maria, (: heter på deras tunga tungomål wecket Maria) så 
mycket sagdt hielp Maria: 

Solen hålla de för en moder för alla lefwande diur: När-
som månans förmörckelse skier och de se att månan förmörckas 
skjuta de opp i himmelen med byssor och säja de att troll 
henne oppäta: De se och på månen om sine hustrur antingen 
hon bär piltebarn eller pigobarn som nogsamt där om är be-
skrifwit: 

Lapparna äro mycket begifna till lek: de äro lätta till 
springa, de springa öfwer bäckiar som äro pass wid 3 famnar 
bred, de oppsättia också en stång, och den ena lappen håller 
stången på sitt huud, och den andra ändan sätter han i tree då 
springer den ena lappen öfwer stången: De hafwa mycket lätt 
kropp, orsakas där af att de icke äta mycken salt mat. De slå 
och mycket folck både manfolck och qwinfolck; qwinfolckena 
löpa nog så hårdt som manfolck fast de icke årcka så länge utstå. 

Lapp qwinfolck hafwa en starck natur, att de effter barns-
födslen ligga pass 4 dygn, går där på straxt oppe: till sine 
renar hjord igen: 

Lapparna kunna ochså wäl simma i sine siögar, sombliga 
siuncka intet längre änn som till midian, så stå de i wattnet 
och hwila sig och de simma mycket fort och sig dåppa under 
wattnet mycket långdt: 

Lapparna hafwa ochså en mycket hetsig natur: De bedrifwa 
och giärna hor besynnerlig när de äro druckna, och wid marck-
nadsplatsen. Emillan pigor och drängar som och offta skier: 
Men de äro ofruchtsamt folck, som eij snart kunna få barn: 
Mången lapp hafwer sin .hustru i 6 eller 7 åhr dåck kan han 
ändåck intet få •något barn. 
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Deras barn äro eij eller snara till wäxten, utan oppwäxa 
så sackta, orsaken wet jag eij, antingen det skier för kiölden 
eller annat, Effter såsom uti Uhniå lappniarck är lappScholan 
wid lyckella benemd, som jag och uti want hafwer, som herenn 
H. Johan Skytte hafwer låtit oppsättia. När som deras Inspec-
tores skola dem till lappscholan hafwa, skier det med sådan trug 
och med en sådane gråt, att barnen gråta och föräldrarna gråta, 
under stundom ryma de i från till sine föräldrar igen: Desse 
lappbarn hafwa sornbliga godt ingenium både i siungande och 
i läsande, besynnerlig till att siunga och hafwa mächta god röst, 
men med det latinske språket kunna de omöjlig komma till rätta 
med för den inwärtes lappen som uti dem sitter och för den 
oflitachtighet som uti dem äro: 

Det skier icke offta att af lapparnas nation blifwa många 
Präster, utan min Fader war den aldra Första Präst som war 
af deras nation: Jag vet eij flera lappPräster som af deras 
nation äro wid 10 eller 12 som nu ochså 2 äro i lifwet, som 
de i Uhmå lappmarcken äro både 2 Hendricus & Olaus Gran. 

Lappland är också ett ymnigt land på fogel, besynnerlig 
Sjö fogel wid wåhre tid och älfwärna begynna gå öpna, wistas 
ut med älfwen och ut med stranden, wid de äro tillhopa till 
pinges dagarna afsöndra de sig, sombliga oppföre till fiällen 
somblige till insiögar: Men swanor och giäss äro de klokasta 
siöfoglar till att wachta sig: Wid de om sommaren om mid-
sommar affalla deras wingar så hafwa de ett besynnerligit rum 
och små kiärr i willse marcken där de sig fördölja till dess de 
åter igen sina wingar bekomma samt med sine ungar. Wid 
Pithå lappmarck äro stora insiögar: Wid Arfessjerf är ett träsk 
wid 18 milar lång På samma träsk äro så månge hålmar som 
dagar äro i ett åhr, Där finna lapparna mycket ägg Swanen wärper 
ägg uti myror och på tufwor, När som lapparna finna hennes 
ägg, giöra de snaror och fånga modren: Twenne slags siöfoglar 
wärpa sine ägg i trä som lapparna oppsättia, i det de oppleta ett 
håligt trä, så afhugga de den samma och hugga ett håll mitt på 
stubban och igen stuppa både ändar med måsa och upphänga i trä 
pass 3 eller 4 famnar Den första siöfogel som wärper om wåren 
så kallas han på deras tungomål kiädier, Hon kryper inn i desse 
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oppsatte stubbar och wärper ägg, När som hon hafwer fulländat 
wachta de effter att sättia försåt för henne och dräpa henne på 
sine ägg. Den andra Siöfogelen är skräckian som giör samma-
ledes litet äffter, Hon är den geswinnaste Siöfoghel till att löpa 
på wattnet, När hon begynner löpa stannar hon intet på en mil 
wäg: och löper så fort som hon skulle nästan flyga: Swartan 
hon är den fetaste sjö fogel som fins i lappmarcken wid wåren. 
Siöfoglar wid de först oppkomma brukar lappen som de kalla 
refua järn eller refwa sax Den samma utlägga de i wattnet 
wid aln diupt och knyta der uti aghen som de tällja af björck 
med sine små hyflar, där uti fånga de giäss och swan om som-
maren wid siöfoglarna de icke hafwa wingar, så hafwa lapparna 
-ett wiss tid på sommaren där de weta deras / ställe plägar wara, 
gå de dit och bekomma mycket Siöfoglar som däck är wid klockt 
rum wid små träsk eller kiärr som. frecken uti wäxer, då wachta 
de på om qwällarna wid Solenes nedergäng med sine hundar, Om 
dagen äro desse siöfoglar i skogen, men inn mot afftonen komma 
de till desse träsk eller små kiärr, ighen Foglarnas dun antingen 
det är Sjö eller skogsfogel sälja Gran lappar åt fiälllappar, och 
igen få de för dun ost eller små renkalfwar Desse fiällappar 
sälja åter igen till Norje; åt de danska och igen bekomma räck 
fisk eller sill Den samma sälja lapparna åter igen åt borgarena 
wid marcknadsplatsen: som jag icke annorstädes wet wara bru-
keligit änn som uti Uhmå lappmarck: 

Skogs foglar de äro sådane som eij wistas länge på ett rum, 
stundom äro de -mycket, stundom är de ganska litet: Om wåren 
så är där som de kalla kiedar Vin Då ränner lappen om natte-
tiden och söker som är en god föda åt de fattige lappar, när 
som han finner som desse foglar hålla på en wiss rum, giör 
han små hagar af små tallar och giör så många led eller små 
grinder, huru man skall säja Wid hwart led, sätter han en snara 
och utöder så altsamman till dess ingen igen fins, desse skogs-
foglar bruka de och flackar som de oppgillra om höstetiden: 
med 4 stäckar uti somblige bruka 6 stäckar och med en stång 
åfwan före: Jag kan så eij skrifwa som det är utan om H. Pro-
fessoren behagar att jag giör en skaplun där effter skall jag 
giärna giörat, så kunde man bättre komma och så till rätta; 

Sv. landsm. XVII. 5. 	 2 
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När som Lapparna skjuta skogsfogelar med sine byssor: då af-
skiära de de 4 längsta flädrarna af wänstra wingan och dem 
bortkasta på samma ställe som han honom skutit hafwer. När 
som de siuta i trän antingen med hyssa eller handbåga eller 
stålbåga, så hugger han i samma trä en stor spån och afskiär 
alla 4 föttren och sätter dem i det samma trä som han skutit 
hafwer, och blodet stryker han på samma trä: De hafwa och 
ett särdeles maner när han kommer hem afflår han hudhen det 
första som han giör förr änn han äter, och sedan sätter han 
opp deras skinn att tårekas och wid han om mårgon oppstår 
förr änn som han kläder på sig, tager han först ned de skin 
som han om afftonen oppsatte, Och qwinfolcken få aldrig äta 
äffterst på något diur, antingen fogel, ikorn hara willren biörn, 
i en Summa alle skogsdiur. 

Lule lappar skjuta wäl med sine hand bågar, Uhmå lappar 
äro få som dem bruka ,utan allenast byssor: Fiälllappar kiöpa 
skiöna byssor i Nårje med stålpipor som sombliga kåsta 9 RD. 
sombliga ock så mehra, som de hafwa länge äffter hwar annan 
wid 3 mans ålder. 

Lappar hafwa en sådane natur de äro eij rädda för björn 
ehwarest han honom råkar så skjuter han honom: När som lap-
parna de få björn hafwa de mycket widskepelse som nogsamt 
där om är refereradt, De oppsättia och hans lefwer på en tall 
den de skjuta åth, Hwilcken honom först råkar tillskrifwa de 
den samma der näst få björnen som och mästedels ske 
plägar: 

Lapparna de äro ochså mycket snälla till att fiskia De hafwa 
och ett maner wid de draga not det första warpet råkar han 
intet få mehra änn som en fisk biter han honom i twenne 
stycken och håller han ett sådane stort tal och oration wid de 
den samma fisken afbita kastar han det ena stycket dit och det 
andra hit, I Luhle lappmarck går laxen oppföre i älfwen: be-
gynner om missommaren så småningom komma till lappmarcken, 
mitt mot lappkiörckan Jockmock benämd då är det ett fall, som 
han eij längre komma kan där springer han oppföre, men då 
där är mycket flod kan då några komma där oppföre: Laxen 
när han kommer i fiällwattnet blifwer han swardt,  som ett kål 
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och oppspyr alt det som han hafwer i sin maga Så är han hela 
sommaren och intet förtärer något: Wid han först begynner 
komma så är hans maner: att han i millan fårssen där som ,är 
litet spakare wattn håller han half af rumpan af wattnet som 
man honom se kan I Uhmå kommer han intet långdt wid pass 
3 	milar ifrån hafwet möter han straxt fall som faller utf öre 
stora berg och kan intet komma till lappmarcken. 

Fattige lappar bruka mycket om sommaren när som 
wäxer antingen lingon blåbär, kråkbär oc andra bär som på 
deras ort wäxa kan: hopstampa de med fisk afleta de benen af 
fiskenom och kasta ihop med bär Så hafwa de en liten stötel 
som de stampa ihop med som stykt är att på se, Där af- blifwa 
de så feta, Deras qwin folek äro mycket snälla plåcka bär om 
sommaren plåcka de jortror och giöra af näfwer som de här 
kalla skieppor och ihop sömma med tåg som de rifwa af rötter 
och plåcka i desse fyrkantiga tingester som de kalla rifwor på 
swenska tungomål men på lapperska heta de (keiffua) Giöra de 
också låck där uppå oc grafwa ut med myror och under måsa 
Om wintren taga de den samma rijfwan åter igen opp, och den 
samma bortsälja åt Fiälllapparna De få igen ost, små renkalfwar 
eller renkiött som de plåcka och så linghon och den bewara 
uti bemelte rifwor i sine staf bur, som de i skogen hafwa: sälja 
de ochså åt Fiälllapparna och få igen ost ren kalfwar renkiött, 
Bär fins icke mycket i fiäll utan hägge bär och winbär Desse 
fiälllappar bruka ock så när som de dricka wid marcknads-
platsen då äta de desse lingon till att swalcka sin brenwins-
maga De bruka ock så lingon och Jortror i renmiölck. 

Reenmiölck är så krafftig att när som de giöra ost blifwer 
icke mycket wasla utan allenast ett stop eller och så mindre. 

Alla lappar hafwa not både fattige och rike De förgiöra och • 
hwar annars not till lika att han icke kan få fisk i det de sätia 
i noten 3 läncker eller 4 af ett mässingskied för den andra som 
de bruka på trumman eller ett hufwudhår Wid desse twenne 
ting de äre i noten kan de inga fiskar få eller bekomma så 
märcker den andra lappen straxt hwad orsaken är så finna de 
fullwäl mässingskiedet, men hufwudhåret är ondt att igenfinna, 
så framt han icke dess konstigare är i spådomen; kan han intet 
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igenfinna hufwudhåret då hafwer han en stor olycka till dess 
håret af faller sjelf: 

De spå och mycket ondt åt hwarandra uti maten och i 
drfcken När som de utsända sine spådoms andar så ligga lap-
parna När som de eij kunna nå någon sjö eller älf så leta de 
sig kiällor som springa opp af jorden, då giör spådoms andan 
ondt i desse kiällor som den andra lappen dricker af, är det så 
att han låter giöra honom till döds, skier ochså eller så mycket 
han kan blifwa sink, både hustru och hans barn som och offta 
plägar skie: Desse kiällor oppspringa af jorden och är klardt 
och hela sommaren så är det kaldt wattn och sandbåtnen och 
kommer opp lika som en ström eller som man slår wattnet i 
ett stordt kar och rörer omkring då blifwer mitt på karet som 
en gruba, altså är med desse kiällor wid Uhmå wid lyckella 
där som lappScholan är där ifrån är en källa pass wid en half-
-annan mil wäg som ochså kommer opp af jorden och wid hon 
oppkommer så grena sig ifrån henne tre små bäckiar den ena 
öster den andra wäster och den 3 norr åt Där taga Swenskt 
folck wattn till tandwärck Hon fryser aldrig om hela wintien, 
fast det wattnet wore uti något kiäril skulle det dåck icke frysa: 

Lappar hafwa mycken wånda af örnar om sommaren att 
-de om sommartiden ihälslå deras renkalfwar och andra medel-
måttige fenar 

De åtskiljes mycket ifrån Granlappars renar. Fiälllappars 
renar äro sombliga swarta, ochså snöhwita: Men Granlappars renar 
äro eij så utan mörekachtiga De rika lappar hafwa så mycket 
renar att många 1000 de komma aldrig i band utan måste dem 
ihiälskiuta med byssor eller med båga, när som de dem slachta 
skulle, Jag hafwer sedt renskins muddar snöhwita som haraskin. 

I Fjäll få lapparna mycket harar, besynnerlig Uhmå lappar 
och fiällripor som äro mindre änn som desse ripor som äro i 
granskogen: Haraskin sälja de för twå ikornskin åt borgarena 
wid marcknadtsplatsen. 

Wid Uhmå lappmarek hafwa de en sådan plägsed att de 
följas alle tillika af fiällen orsaken i det att ingen will fara 
främst och giöra wägen, utan de skulle wara alla lika delachtige 
för änn de kunna framhålla där ett consilium sig emillan att 
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de församblas alle uti ett rum då rådgiöra de om någon piga 
är med barn, huru de henne för sin lagman och sin fogde be-
rätta skulle saken att den ena icke säger annorlunda ärm som 
den andra och andre ting som de hafwa sig emillan: 

I lappland är mycket snö somblige åhr. Lapparna kunna 
giöra kiöld så wäl som wäder: kiöld giöra de således besynner-
lig qwinfolek är hon född om wintren: då brukar hon således 
när hon kiöld hafwa will giör hon af snö en liten kar eller-
som en menniskia lignelse. Då tuggar hon albarck och stryker 
på hans hufwud armar fötter och sputar allesteds omkring med 
albarck: Men är hon icke född om wintren tager icke lag för 
henne eller tugar också albarck spåtar på wägen när hon färdas 
eller på både sidor om wägen 

När som deras renar blifwa trötta då biter han i öra eller 
oppskiärer rumpan, då får ren lika som en ny macht och sprin-
ger hastigt opp begynner till att löppa: Om Naken förmå de icke 
mycket för solenes warma och andra orsaker som där om är 
nogsamt beskrifwit: 

Vaior eller kielfuor då de om wåren få kalf falla och straxt 
deras horn där äffter men förr icke: Men andra renar falla straxt 
om wåren Om ren kommer åt andra lands orter får han annor-
lunda horn och andra gränar uppå men blifwer han wid det 
landet som han är hälst wan uti wara får han lika horn det 
ena Ähret öfwer det andra: 

Deras kalf som de få är liten nästan som en katta men 
långa ben och är rödher På tre dygn sedan löpar han så fast 
som sin modher: Lider då åt hösten blifwa de swarta som de 
slackta till muddskin: 

Desse renar hafwa en sådane art, att när som lappen dör 
antingen han hafwer mycket renar eller litet då dör de effter 
honom ehwarest de gå eller stå lika som gräs. 

Somblige lappar säja aldrig sin hustru och barn hwarest 
de silfwer hafwa utan mena sig säja wid dödsstunden Som offta 
skier han ct runck n ar eller blifwer " hastig död så får drakar deras 
silfwer som mycket synes i lappmarcken om qwällar och nätter: 
orsakas och där utaf att de utsända sine spådoms anda både hit 
och dit kring i mareken. 
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Jag will beskrifwa en liten historia om en lapp, Wid han 
om wåren hölt på att boflyttia i från det ena rumet till det andra 
då kommo de till en älf benämd stor lulhå, Wid de kommo till 
älfwen är där en swag is fara de neder hans hustru och sånna 
hustru under isen drager strömen dem långt under isen blifwer 
lappen warse springer han äffter i samma hål oc igen tager 
dem både twå Lappens namn benämd Nils hanson wid -Une 
sidt Så frälste han bägge deras lif som andra lappar säja att 
han gjorde sig till fisk det weet jag sanfärdeligen wara händt, 
och lappen lefwer ännu, samt hans hustru och sånna hustru 
leffuer och så. 

När de booflyttia måste trumban altidh wara effterst som 
der om är noghsampt beskriffuit: 

Uhmå lappar bracka i sine landh som de kalla reen dragh, 
som de i skogen hafwa, men uti tiåck skogh De upsätia stengher 
pass widh twå alnar lång högt i från jorden, så at den ena 
ändan räcker till den andra Och de sätia emillan träsk och in-
siögar och så giöra de ledh uppå många stedhess: sättia så en 
pijl widh hwart ledh skafftet är en famn långt och järn wid 
ändan när som de densamma upgildra, När will Reen kommer 
så går han och söker håll, inthe kryper han under stången eij 
heller springer han giärna öfwer utan när han finner ledh 
går han igienom När han °makar widjan skjuter det till och 
mitt igenom will reen, Dee gräfwa och så stora gropar och 
öfwerhölia med reen måssa på wägar som willrenar pläga gå 
Widh willrenen går faller han i gropen och nederst uti gropan 
giöra dee hwassa pinnar af tallkiör som sticker willrenen igenom 
De sätia och snaror på deras wägar emellan twenne trän, som 
Ar spunnen af seen. 

Det är en seen i benet på reen som icke är lång wid pass 
halff aln som lapparna bruka till när som de hafwa seendrag 
Gutna wingar hafwa de och så på sig när som de hafwa seen-
drag säja det är en stor lisa. 

När som de om hösten skjuta willreen när sona han ältas 
då sätter han köttet på samma rum högdt up uti tree Wid det 
lider åt Marcknadztij den hämtar han tillhopa annorstädes där han 
hafwer kiött och ifrån sinne staff bur hämtar han och hwad han 
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där hafwer antingen Ost, tårrkiött, tårr fisk och andre matwaror. 
När som de om Sommaren bekomma badh fisk besynnerlig små 
Abborr och små mört giöra dee som dee kalla på deras tungo-
mål tuoue så träde de desse fiskar på små spedt och upsättia 
under desse tuoue och giöra så eld under af tårt granqwistar 
eller tårra Aspqwistar då stiger lågan oppunder fisken der effter 
låta de honom tårckas aff solen ut på sommaren, då blifwer han 
mäckta godh och smakas mächta wäl; Tarmar låta de blifwa uti 
honom med fiäll, När som hettan stiger opp upsmältes fettan 
som sitter på Tarmarne. Desse träsk som de bekomma badhfisk 
uti äro intet stora utan små insiögar Plägar eij wanckas fisk 
uthj sådane träsk utan abborr, giedde mört lake, sådane äro 
badfisk undan tagandes laka, De bruka krokar at fånga lakan 
och med små fisk stycken sättia de uti till aghen. 

Där är och så mäckta warm sollskin om sommaren Om 
man till äfwentyrs skulle stiga på steen med bar fötter skulle 
han bränna sin foot. Lapparna gå alldrig utan skoo om som-
maren utan altid med skoo, effter där är ett sådane lanssardt 
som ingen kan gå uthan skoo för stenar för qwistar och åhrmar. 

Där är mycket åhrmar efter där mycket steenland: Dee flå 
och så årmar och taga ister aff at smörja sin rygh, säja de det 
är en stor lisa för ryghwärek. När som de och få andra sjuk-
domar så läggia de eld sammastädes som de kalla tunder Den 
skiära de så stor som en liten Erter och bränna thre gånger på 
ett ställe, den första gången giör mäckta ondt andra gången eij 
så mycket, tridje gången säja de intet kiänna till något Däreffter 
en stundh wid en wicka bålnar där utt wereken som der inne 
want hafwer. 

I Lappmarcken där är mycket Thor dunder om sommaren; 
När som der om wåren de höra tor dunder dee som hafwa 
ryckwerck kasta de sig neder och wältra sig omkring säia de 
wara en stor lisa för ryghwerek. Han klyfwer ochså store trä 
i Lappmareken alt ifrån ofwan och ned igienom. Där som han 
slår skier det at han klyfwer twenne trä på ett ställe och brin-
ner så widt som en gårdztomt så slåcknar det, säja Lapparne 
at han ihiälslår tråll. Elljest och när som thordön höras ut-
kiöra de sina hundar aff sin kåtta, säja at tråll giöma sig under 
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hundar, och aldrig skolle de hafwa tomma sina knifslidror när 
som de höra honom dundra, säja at tråll krypa in uti kniffslian, 
Hafwa de eij annat så stupa de en sticka uthj knifslian, och 
aldrig töra de giöra sinne båtar under trä om sommaren för den 
samma rädslan skull; Eller då rägn är wid han dundrar töra 
de aldrig stå under trän för åfwanbem:te orsaak skall. I Lapp-
marcken slår han så hårdt at jorden dundrar och skiälfwer. 
Wid han så hårdelig slår, så blifwer watnet så tiåckt, kalla lap-
parna det hans brännsteen som yrer af himmeln, och han skrä-
mer mycket fisk på diupet ifrån Landet, at de dereffter icke på 
en lång tijd fisk bekomma kunna. 

Graan Lappar äro mycket mehra förståndig än som Fjäll 
Lappar; besynnerlig i Uhmå Lappmarck äro dee förståndigste 
Lappar som äro under Solene; Orsaken weet jag och der till 
förty när som Lappbarnen de komma från Lap Scholan wid 
Lyccsela då underwisa de sina Föräldrar något om Gud. Uhm& 
Lappar, som jag weet at iag och hafwer dem offta underwist 
om Gud, om skapelssen huru werlden blef i begynnelssen ska-
pat, då willja de giärna höra som iag see kan af deras utwärtes 
måtto undra storligen där uppå huru det är tillgått med werlden 
och slå kors för sitt bröst, men de hafwa den naturen at de 
eij länge hafwa i minne utan straxt bort glömma och eij lägga 
dee heller stort på hiertat: Dee mena at Werlden want hafwer 
af ewigheet. Dec hafwa och den mening at eij någon ny himmel 
och Jord blifwa skall utan de mena det skall blifwa som det 
want hafwer. 

I Uhmå Lappmarck bruka Lapparne at döpa sine barn 
sielfwa, de Lappar som i skolan want hafwa, som de kalla nöd-
doop effter de eij strax komma kunna till kyrckian: somlige äro ett 
åhr borta med sine barn ifrån kyrckian, För een de låta döpa dem. 
Nampnet som de gifwa sine barn så ähr somlig Anders, Mates, 
Knut Jön, Pegge, Nilss. Qwinfolckena Ingri, Marit, Betel, Ella, 
Karin, Sign. Desse nampn bruka dee gemenlighen ått sine barn. 
Wid deras barn de upwäxsa då dee ähro 3 eller 4 åhr, då ombyta 
de deras nampn och giffua dem nampnett anur lundhe besyn-
nerligh när som dee bliffua sjuke, säia dee at när som dee ära 
siucka när dee ombyta nampn bliffua dee betre, inedh sine barn. 
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Jag will skriffua een Historia om een Lap gosse widh 
Uhmå Lapskolan widh den tijdhen iagh och så der studerade 
som förlöpa sig 4 åhr nu der ifrån han bleff tocketer widh 
hans prceseptors från waro nemligen Olaus Graan som han rest 
haf wer utföre till swenska stedher till Uhmå stadh. Widh han 
så begynner rassa både neter och daghar som och dieffuelen 
med honom munteligen talladhe: Samma Lappgåssen hetter 
Olaus och war på sin 16 åhr och affeeterade sigh jemmerlighen 
illa som han sade at han eij wiste annat som han i helffuete 
wara skulle at det gnog hans sam wett så hårtt at han eij wiste 
hwarest han wara skulle. När som han tager i bocken, när 
som han lesser kommer till Jessu nampn kastar bockan under 
benckien. När som han så een tijdh rassat haffuer begynner 
så dragha till beteringh fråghor iagh honom om han sågh något 
uthj sin rassandhe, sadhe han sigh see mycket: han sadhe sigh 
haffna een stor huundh i föllie som alltijdh blödde i den främsta 
foten, så befrågade iagh honom huru han först bekom een sådane 
siucke dom: refererade han migh alt samman huru dett wart 
tillgångit. Nemligen så, widh han om qwelen gick ut at kasta aff 
sig watnet kom een stor eldlåga och slogh honom wid öra, 
tyckte han som det war een nackot Menniskia: Daghen dereffter 
begynner han få ondt i sitt huuedh Jidher åt qwelen begynner 
så ropa och sundherslå alt det han finner och sunder bryter 
alt det som honom förekommer: J sin öghon war han så swardt 
som kåll som jagh med mine egne ögh sägh. När han be-
gynner dragas till betering befråghar jagh honom huru dieffuu-
len war sadhe han at han war som een prest hade en lång 
kappa stundher war han som en skugga. Nu will iag säja or-
saken hwarföre han så rasande, för ty spådoms anda honom 
uppenbarade uthj små folcks lijknelsse widh nye med siungande. 
När iag offta fölgde honom widh den stunden han begynte rassa 
frågar iagh honom om han såg något, sade han, sij her föllia 
mig 9 små folck som gå jemte wid mig, iag kunde ingen see. 
Många gånger löp han opföre tallar så fordt som en ekorn och 
sprangh så neder ifrån talen till Jorden och skade honom icke 
till dett ringaste. Nu kan iag eij dömma om han togh någon 
spådoms anda till sig eller eij. Dieffuulen ägade honom till at 
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brena up böcker och kallar så böcker rutna ståckar. Han wilde 
gierna wara i ensligheet och kundhe eij lida någon tnenniskia 
och sprang så fast som en hest kunde eij wara honom fölliach-
tig och talte i skoghen för sigh sielff licka som han skulle hafua 
80 personer med sig. 

Emedan iag eij finner wara beskrifuin om lapparnes öron 
hafwa de stora öron wuxsen längd ifrån huuudet swart aff 

rök men i det at Johannes Torneus beskrifwer alla lappar wara 
skorffuot det ähr conta rerum och kan eij wara bewiserligt, eij 
heller hafwa de mycket löss i sinne huuod utan i kledher, be-
synnerligh gångli kläder men däck utletta de eij som åftast löss 
af sine kläder; Och om winteren lägga de sina kläder ute på 
inarcken när som kalt är att ihjäl frysa. 

När som lapparna wilja om winteren hafwa warmt giöra 
de således, de utsättia en biörnskins hud och låta den sittia till 
morgon, När han oppstår tager han ris och begynner slå biörn-
skins huden, säja de sig få wariubdt wäder: De bruka och der 
brenna skiälsin, skiära små lappar wid en hand bred, och hålla 
en sådane stor tal, wid han bemelte styckor kastar i eldenom. 

Lapparna äro mycket glade när som de bekomma mycken 
sniö, orsaken de bekomma wildrenar och älgar och andre skogs-
djur, Måne åhr att i lappmarcken är så mycket sniö, att det 
är på 2 alnar djupt, men icke alla år utan somblige allenast. 

Jag wet den lappen som hafwer nederlagdt en dag med 
ski rennande 16 willrenar. Willrenar äro icke på alla land om 
winteren. Uhmå lappar hafwa mycket stora land fram för wåra 
lappar, Jag weet många lappar som hafwa 10 milar omkring sig, 
och med sådane diur som är Jerff älg, willren, bäfrar, uttrar, ikorn, 
harar, räf war, foglar, lo diur som eij någorstädes fins hos lap-
parna utan det kommer af en händelse: Att de få katt lo skjuta; 

När som lappen skjuter willren eller andra diur, då hån 
kommer hem kryper han igenom helig dören som är bak uti 
kåtan: igenom den samma inkasta de mat igenom den samma 
intaga de sine trummor, och andre utwalte ting som hos dem 
räknas wara kåstbart, 

När som lappen renner till skogs eij åffta tager han mat 
med sig, utan om han icke straxt får diur fastar han länge. 
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När som de renna effter willren äta de gemenligen renmärg, 
att deras barn skall ju starckare blifwa och hafwa mehra inacht 
att uthärda hela dagen igenom 

När han bekommer willren, då afftår han först benen och 
dem kastar i het aska att stekas och sätter uppå spedt att stekas 
kiött som fetas är. 

Lapparna hafwa gemenligen sine skor af det som de afflå 
af pannan på willren eller hemren som är ganska tiåckt. De 
kunna gå på dem i 2 ähr, när som de bruka dem allenast om 
winteren, jag menar sjelfwa skienbenet. 

Ren märg är mycket krafftig, Om hösten är hans ben fulla 
med märg och tunna ben, om wåren äro benen tiåckare och 
mindre märg uti samma bemelte ben. 

Renmärg bruka lapparna när som de hugga sig att smörja 
sitt sår med; de bruka och när som de hugga sig det närmästa 
som är wid granträ, säja de det är en stor lisa och läker snart. 

I Uhmå lappmarck och Ångerman lappmarck weta de icke 
stort af stor Junckaren, Om man skulle fråga dem om stor 
Junckaren skulle de le åt den samma och kalla honom för narr. 

I Uhmå lappmarck bruka lapparna att så rofwor på ett ser-
deles ställe netnbligen wid sine renwallar, att de oppgrafwa ett 
litet stycke, och på samma så de rofwor, men de wäxa icke 
stora utan pass wid ett litet äpell: På samma bemälte renwallar 
wäxer gräs och ett slags bär som de här kalla hålon kalla de 
der brambär som de kalla på swenska tungomål brambär som 
är röda. När som det lider utföre åt sommaren falla de af på 
marcken: 

De hafwa och wid hwar ren wall sommar kåta som de först 
timbra med ståekar 6 hwarf och så täckia den med granbarck 
som de rifwa af gran. De laga och hwar sommar desse kåtor 
och dem med ny barck påläggia: och bak uti kåttan hafwa de 
som de kalla på deras tungomål Lueffte som de tåreka fisk, 
som är ochså täckt med gran barck och med ståckar där uppå 
på det att desse gran barckar icke skall bortblåsa: 

I lappmareken wäxer ett grässlag som de kalla på Swenska 
tungomål måsa rot som wäxer diupt neder uti tufwor Roten är 
tiåck, och det som oppwäxer där af är smalt och med små 
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grenar opp, Dess rot är påseende som tobak och är hwit inn 
uti: som lapparna säja att Samma rot släcker hungren; som 
många säja henne hafwa brukat för hungren. Denne måsa rot 
wäxer ut med små bäckar Wid desse rötter wäxer och en annan 
rot, som lapparna säja att om den som intet achtar sig wäl och 
råkar oförmodeligen komma och taga af denne roten så blitwer 
den• siuker, Samma rot är på sende som bemälte måssa rot: 
Måsa rot bruka de också när de hafwa mageref: Det war en 
lappdiäken i Uhmå lappScho/a, effter han där ifrån kommit haf-
wer åt af samma rot blef han straxt tokoker (icke blef han tokok 
af måseroten utan af den andra roten:) och låpp så i skogen 
ifrån första böndagan till den sidsta och icke förtärde det ringesta, 
utan i medlertid kom han till ett ställe som lapparna hade tårr 
fisk, blifwer han frälst, och begynte och så besinna sig: när 
han blef god sade han sig hafwa kommit öfwer 9 älfwor och 
icke wiste huru han öfwer dem kommit hafwer: 

Lapparna hafwa mycken wedermöda om sommaren af biörn 
och Jerff i det de deras stafbur nedbryta uti deras frånwaro, 
och bortbära deras mat kring i marcken hit och dit och honom 
oppätia, men de sättia försåt för Jerfuen de giöra som de kalla 
Jerf bås och den samma där under fånga, och sättia där under 
stort kiöttstycke till aghen: Biörnen han springer icke så hårdt 
som ren, men han brukar annat strek, han kring går, ren ett 
hwarff, då kan ren icke komma af ställe, utan honom där 
sammastädes ihiälrifwer: När som lappen får biörn så märcker 
han alla sina slef war och sin hyssa med små tenlikår, så många 
biörnar och så många tenlikor, ochså mercker han fram uti sin 
kjortel med trå och fram uti ärmerna; 

När som lapparna fria så är det ett kiännemärckie att de hafwa 
tenskoband med ulltrå uti och med åtskillige färgor Då håller 
han sig dät nättaste som han kan: och med tenarmband bruka 
de också, de kalla dem bergsprinthare: medan som de fria i 
Uhmå lappmarck kläda de sine brudar att de binda ett silf bälte 
kring om hufwud och med utslagit hår och ett silfbälte mitt 
omkring lifwet och går med lutat hufwud och henger som där 
om är nogsamt beskrifwit: Där effter hålla de giästebud som 
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deras sedwänia plägar wara hos dem brukeligen: Brudgummens 
Fader och Moder sittia främst uti kåtan samt deras slächt där 
effter på andra sidan sittia brudens Fader och Moder och sedan 
hennes slächt hwar effter andra. 

Lapparna koka kiött icke wäl, men fisk koka de mycket 
wäl; de äro mycket rädda för fisk, säja de om de icke koka 
fisk wäl orsakas där af sjukdom och fråsa: 

Wid deras Giästehud bruka de och ett särdeles maner att 
de offra afgudomen, en beta af ost, af kiött, af fisk, af flått, 
af märg och andre na.  atwaror Dän samma lägga de uti en liten 
skieppa med låck före, och den nedgräfwa uti jorden utmed 
Afguden: De offra Afguden effter de döda ben af renen hugga 
de stora ståkar och uthugga en Afgud af trä, och lägga honom 
under desse stora ståckar wid och under store stenar utmed 
alle been, så att det minste icke skall förfaras och förskingras. 

Somlige Fiällappar hafwa mycket ondt i sin ögon, orsakas 
där af att Solen när hon instiger i kräfwetan, då skiner hon 
hårdt på is och snö, samma glants glimmar dem i ögonen, 
hwaraf de blifwa rödögde, men icke många utan sombliga. 

Jag will beskrifwa om Uhmå Elffwen, huru lapparna säja 
henne uti fiällen begynnas, Hon oppkommer af jorden lika som 
en kiälla begynner så småningen löpa under jorden, så begyn-
ner hon inkomma till insiögar, så blifwer hon större och större 
af samma utspringande då löper .af samma kiälla till Norje och 
begynner der ifrån ochså småningom löpa och löper så åt Norjes 
hafwet: som aldrig tryter något wattn hwarcken om winter eller 
sommar. 

Sombliga åhr oppstiger af fiäll mycket flod, orsakas af 
mycket sniö och tiåck is: Månge åhr går floden på 12 eller 13 
fambnar på landet som skier hwart 4 åhr eller hwart 5 stundom 
ochså längre: När som floden är om wåren i elffwar då får 
lappen icke mycket lekfisk, utan de hafwa wida rum och leker 
eij på wiss ställe och rum i lappland: 

I Granlappars land fins mächta stora myror så stora att 
man med möda kan se till den andra ändan med mycket kiåckt 
gräs på dem wuxen, om där woro aldrig så mycket boskap, 
skulle de hafwa sin näring både winter och sommar, men åker 
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land Wet jag eij effter jag förstår mig eij om der duger till 
åkerland eller eij: På dessa myror wancka mycket wildrenar 
om sommaren för at myck blåsa der bårdt för dy där är ingen 
skog på desse myror utan några små tallar där och hwar. 

Genom desse myror löpa och små bäckiar, som lappar skiära 
sig skohö uti. Granlappar skiära skohöö inn emot hösten, och 
det bereda wäl och giöra stora ringar som de ihopfläta, så bårdt 
sälja de åt lapparne och igen få renkalfwar eller ren Ostar eller 
andra matwaror, besynnerlig fattig lapparna giöra sådant. 

Bårgarena i Lulhå hafwa sjelfwa renar, och eij många leja 
sig renar om marcknadstiden. Men i Uhmå bårgarena de kiöpa 
sällan några renar utan någre kiörsrenar, eller som de kalla 
åkrenar, För den bästa åkren gifwa de 3 RD., som eij bättre 
säljas kan af lapparna. Den starckaste ren drager eij mehr änn 
som en strömmingstunna och icke där öfwer: Om sommaren när 
som de klyfia så bär han till det högsta 8 pund, och icke mycket 
där öfwer som klyfia uti deras kisor. Den simmar mycket fordt 
i wattnet att det går stora wågor fram för hans hufwud, att 
neppligen en kan ro så fast, och siuncker intet mehr änn mitt 
på sidan`, att hela ryggen är åppe på honom, och är eij mot-
willig gifwa sig i skiön, utan wari så kalt det wara will sträf-
war han intet där emot, hwarcken hit eller dit som offta skier 
att lapparna få wildrenar på sjön, i det de ro honom effter med 
sine små båtar, och med stor möda kunna de hinna honom: 

Biörn få de och stundom på sjön, att de ro honom effter 
och skjuta honom; elliest kunna de intet få honom eller honom 
öfwerwinna. 

Lapparna hafwa namn på alla berg på alla siöar, på alla 
bäckiar, på alla myror, och weta grant hwar och en huru stort 
hans land sträcker sig omkring; 

Är det witterligit att den andra lappen slår willren på hans 
land som han giör skatt före, då framhafwa de hwar andra för 
rätta; Men då är honom låfgifwin slå ren på annars land när 
Som han först drifwer honom af sitt land. 

Lapparna besynnerlig Uhmå lappar de äro innerlig rädda 
för sin fogde; En Fogde och en lagman är öfwer Uhmå lapp-
mark, öfwer Pithå lappar, öfwer lulå lappmarck: Först Fogden 
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och lagman kommer måste de gifwa honom som de kalla (flest) 
ost och ett .kiött stycke, och gifwer han dem igen 3 skiedar 
bränwin som de kalla (Purist neste) det är så mycket sagdt som 
hälsnings gåfwa, då bugar sig lappen och tackar Gud, i det han 
ser honom med hälsa och långwarlig sällhet: då hafwer Fogden 
en tålck som ut säger lapparnas mening och Fogdens mening 
för de lappar som icke kunna Swenska. 

Lapparna äro mycket oroliga när som de äro druckna, 
hafwa eij försyn hwarcken för Gud eller_ Menniskia utan fram-
härda i ondsko och arghet. 

Lappqwinfolckena äro mycket benägne till trätor och ropa 
hwar andra för det och det för horeri, men till stöld hafwa de 
en wämielse, besynnerlig Uhmå lappar, 

I Lulhå skier det att de löpa Gatulopp för stöld, men icke 
annorstädes som mig witterligt är. 

Lapparna bruka kläskläder, antingen röd, blå, och grön men 
icke annorlunda som de kiöpa af borgarena eller som de kalla 
Perckare. Som rike lappar bruka mästdels kläskläder om win-
ter och sommar. Qwinfolcken hafwa fårskins Pälsar men .icke 
Manfolck. Jag ser att Samuel Rhen skrifwer att lapparna hafwa 
skinkläder om sommaren, de hafwa icke mehr än som byxor 
för dess lätthet skull, aldrig såg jag någon lapp hafwa skinkior-
tel utan om wintren hafwa de fårskinspälsar och håret ut på 
det att skinnet icke skall skiemmas af wäskan, 

Sandt är det att där är mycket mygg och de äro 
3 slag ett slag något stort, det andra medelt mådigt, tredje ett 
små mygg att man nepplig kan se dem för ögonen, och de bitha 
som man med nål stuck° i huden: besynnerlig när rägne till-
stundar. Lapparna bruka rök åt sine renar om sommaren de 
hugga ståckar och lägga måsa uppå, då kryper ren under röken 
och wärjar sig för mygg och bromssar. Bromsar wanckar där 
mycket mitt uti sommaren, då solskin skiner hårdt och warmdt. 

När man är uti Granlappars land då synes fiällen som måln 
wid sådane måln som oppstiger i hafwet och hwita synes desse 
fiäll de som sniö oppå ligga. 

Lapparna hafwa och ett maner Granlappar och de som 
wistas i Tallskog, att de om sommarn wid midsommar då barcken 
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skils ifrån trädet, då af löpa de af tall så långa pass wid 2 
alnar, och hafwa de af ben som, en lång knif som är tunner och 
skilja ifrån barcken det som nermesta trä want hafwer, Wid de 
således giordt hafwer gräfwa de en stor grop i Jorden och den 
samma nedläggia och med andra barckar krihg om; Wid de så-
ledes hafwa giordt gräfwa de Jorden öfwer och hugga med 
store ståckar uppå och tända eld på desse ståckar och bränna 
så 1, 3 eller 4 dygn, När som hetan hafwer slagit igenom jor-
den blifwer barcken iöder, När som de pröfwa honom wara röd, 
opptaga de den samma af jorden och oppsättia att tårckas Wid 
då han tårr warder, taga de ett renskin och den samma sönder-
stampa så är han röd som blod, den samma hafwa de i ren-
miölck när de om sommaren henne supa, och smakar tämmelig 
wäl den hålla de för en delicat rätt. Och desse Granlappar 
sälja ochså åt Fiälllappar som kallas på deras tungomål (ruep-
sess kuesmer) det är så mycket som röd barek, den wärdera de 
hos dem wara god. 

Uhmå lappar giöra skatt åt Norje mästedels näfwär som de 
om . sommaren af biörckar aflöpa, och klyfia så på ren öfwer 
flällryggen till Norje och en stor knippa på hwardera sidan, de 
räkna desse knippor för en knippa 1 RD., effter som i Nårje 
är jemmerligt ondt effter näfwer. 

I Norje kiöpa mästedels lappar kor, hästar, får Geter, som 
de offra Afguden om hösten och kalla det buck åffer. Det ma-
ner som lapparna bruka uti deras åffrande kan ingen så ut-
skrifwa utan de allenast som äro hos dem som det skinbarligen 
se och ingen kan häller utskrifwa deras spådoms anda huru 
han är i grund; det är omöjligt eij eller oppenbara de all sin 
kånst; utan det skier när som de äro druckna kan man då med 
klokhet något af dem sådant få weta sampt af deras barn, men 
de förmana sina barn strengeligen att de icke skola hos Swenskt 
folck förmäla. 

Lapparna hafwa mycket spe ord uti sig och agera mycket 
hwar andra, de hafwa och öknamn och tillnamn åt hwarandra, den 
heter så, den så, den annorlunda, och altid tala de om fålek hafwa 
de icke annadt så säja de, hörde du huru prästen prädikade i 
förleden hälg om wåra trummor och om wåra åffrande och andra 
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wåra bruk: de wärdera desse sina kånster wara mycket heder-
samma, de säja så skulle wi och icke bruka som wåra förfäder 
hafwa giordt, det aflägga wi aldrig uti wårt land: 

I Pithå hände sig att en lapp geck i staden och tigde, såg 
jemmerligen illa ut, hände att han inkom hos en förnämlig hust-
ru, och hon låg i barn sängen o.ch ingen war där inne hos 
henne mehra, då begynner han begiära af henne mat och brän-
win, hade hon intet macht att oppstiga, utan bad honom bida 
till dess hennes pigor skullo inkomma, blifwer han förifrat och 
tager halfwa taket af stugan och förer i wädret, och de wiste 
eij hwardt en sticka tog wägen utan det sönder geck i spildror 
som man med yxan det hafwer sönderhuggit och andra hiske-
lige spådoms historier som hiskeligt är att skrifwa. 

När som man först slår lappen så att han blöder kan den 
samma som slagit hafwer icke skadas till det ringesta eller när 
han utgår kastar ett eldkål effter honom, kan eij eller skada som 
jag offta hördt lapparna säja det samma sig emillan, hafwer 
han icke slagit mig så blodet utkom skulle jag giöra honom an-
nadt strek, sedan han får se sin egen blod, hafwer han ingen 
macht att giöra någon skada. Lulå lappar wid de blifwa druckna 
händer skier gemenlig att de träta och slåss sig emellan, besyn-
nerlig med knifwar, opprista den andra, ifrån munn till öronen, 
som offta skier ibland lulå lappar. 

Lulå lappars qwinfolck gå med hängiande hår, men i Uhmå 
lappmarck fläta de sitt hår med 2 låekar och kasta dem bak om 
ryggen, och .ihopknyta ändarna på hårlåcken. 

I Uhmå lappmarck är brukeligt att böndren oppresa ifrån 
Öfwerste bygdan om wåren till att fiskia effter giäddor. Desse 
bönder säga sig hafwa ärfft desse insiögar hwar effter andra be-
gynnes först således att lapparna woro skyldig åt kronan myc-
ket för skatt och tiond, då tog fogden och lagman af desse lap-
par desse insiöar, och böndra kiöpte af lagman och fogden desse 
insjöar hwilcka nu städse desse bönder bruka. öfwersta byn i 
Uhmå sokn benemd granön som nu lapparna det samma hög-
ligen förtryta. Desse bönder oppresa om Påska och igen resa 
utföre om midsommar med store giäddbåtar Stundom få de 20 
stundom 30 pund. Tesslikes små fisk, abbor, mördt, Id braxar, 
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och ett fiskslag benemd har, är påseende som sik, men han 
wanckas i strömmar och är mächta god fisk och leker om wår-
tiden: Desse insiöar äro de bästa insiöar som fins i Uhrnå lapp-
mamk, besynnerlig hos Gran lapparna. Granön ligger 5 mil 
nedan före lycckela som man en dag kan ro oppföre. Desse 
båtar som bönderna hafwa äro så lätta, att de dem bära på sine 
axlar, äro hopbundna med hampetrå så tiåck som laxtrå, och 
med spikar i stamn och i kiölen och med tunn kiära struken 
för dess täthet skull, och de kunna bära 30 pund där till en 
Pärsen. 

I Uhmå lappmarck bruka lapparna att de bränna sjelf kiära, 
De giöra således, de hugga feta rötter och hugga det smått, se-
dan gräfwa de en grop i Jorden wid 3 alnar djupt: Wid de 
således giöra sättja de en stor kopparkiättil wid båttnen, sedan 
aflöpa de af gran trä täcka barckar och läggia åfwan före kiet-
tilen rundt kring om gropen, sedan hafwa de huggit af ett stort 
trä som en stor ränna och sättia under desse sönderhuggna wed 
och sättia ändarna neder och tryckia hårdt till, tedt, sedan lägga 
de med tårffor öfwer och giöra så eld uppå, och de få så myc-
ket kiära som dem giöres behof. Somblige lappar äro mycket 
geswinna till ett och annat arbete och de som idsamma äro stå 
sig mycket bättre änn de som lata äro. 

Uhmå lappar begynna löpa på ski trettondagstiden de komma 
ifrån Marnan effter willren och till wärFrti dagen till dess snön 
begynner miukna då afsöndra de sig hwar och en till sitt land, 
och afsöndra och sine renar ifrån hwarandra. De igenkänna 
dem, i det de märckia dem i öronen med en knif medan de 
äro kalf war, att hwar och en skall kiänna igen sitt; 

Aldrig hafwa lapparna wägar emillan sine land om som-
maren, utan de äro sådane att de genhöffta, wari så långt han wara 
will, så finner han likwäl igen den andra lappen, dit han ärende 
hafwer, eller wari aldrig så långdt ifrån sin kåta då genhöfftar 
han genast af haf eller om hösten när de wärfa biörn när han 
honom igenleta skall: så genhöfftar han honom hwarest han ho-
nom wärfft hafvster. 

När han wärfer biörn går han 3 gånger kring om Biörn 
pass wid 1(4 wäg (Ankring. Lappen hafwer ett sådant kien-

. 
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märckie, när som han kommer på hans spår om hösten wid 
första suiö då går lappen effter till dess han ser att björnen be- 
gynner kroka omkring och löpa på låghor och kring om stenar, 
då är icke långdt till hans läger stad: Då begynner lappen gå 
omkring till dess han kommer åter igen till samma rum; 

Är någon Swensk Person i följe med och lapparna de se 
honom wara sachtmodig då giöra de emot honom som de willja, 
achta intet huru de den samma bandtera uti resor nembligen. 

När som lappen får Willren; När han ätit hafwer alla ben, 
som äro i fötterna, kasta de i wattnet eller det som wåtlant är. 

Lapparna äro mycket ben starcka, och, de wetta wiga sig grandt 
emellan hwilcka äro de starckeste. När som lulå lappar komma i hop 
med Pithå lappar eller Uhmå lappar med lule, då begynna de fresta 
hwars andras macht i det de bråtts eller hand sterckas;hwilcken 
dera sidan winner, då äro de åfglade att de sådane starcka män 
hafwa och rosa hwar och en sitt folck som ordspråket lyder, 
hwar och en rosar sin wattuwälling. De äro och mycket flytt 
folck till gång och andra sine handteringar. 

Lapparna äro mycket benägna till att resa till hwar andra, 
att giästa när som dottren är bortgiffter eller son, då resa de till 
giäst e som offtast till sine föräldrar och föräldrarna till barnen, 
Då de komma taga de af det bästa mat som de hafwa, opp-
sättia till att koka; När som lappen hafwer kokat och oppletat 
maten, då byter han omkring till barnen till sine tienst; Men 
Giästen äter i samma kiärill som wärden äter, Altid lägger han 
under fatet en kiortel eller ett annat klädplagg till duk, säja de 
om de icke lägga något under matfatet så skall deras renar bli 
trötta på wägen Wid de resa eller boflytta, eller säja de och att 
orsakas där af och att deras renar blifwa lata och oflitiga till 
arbete, 

Somblige renar äro mycket treska och owilliga till arbete. 
Om hösten då ren löper uti sin brånad, då äro som de kalla 
ballrenar eller balloxar mycket onda att folcket måste mycket 
sky för dem, att de intet skada giöra skulle folck med sine horn 
och de förswara sine egne kalkwar eller renwajor det mästa som 
de kunna. De renar som äro willige om sommaren att bort-
löpa knyta de med stora knubbar på halsen med widia, att han 
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icke så stor flycht hafwa skulle att bortlöpa kring i mareken 
dit och hit, Många renar bortlöpa och äro borta 2 eller 3 åhr, 
När som de renna effter will ren kan åganden nedslå sin egen 
ren hos willrenar och igenkiänna samma ren som han har 
bordtmist. 

Finito hoe periodo, spatium erat in Mss. 

Effter EL Professorns begiäran hafwer jag giordt min flit 
det högsta som jag kunde, effter jag förstår mig mycket hafwa 
infördt det som i boken skrifwit står, men dåck kan H. Pro-
fessorn uthämta dät som tyckes wara det bästa, Om H. Profes-
sordbebagar mehra låta skrifwa will jag eij sträfwa emot hans 
begiäran:.  Effter jag wet mig eij något hafwa infördt det som 
osandt wara skall, fast jag skall afläggia min ed der uppå, skall jag 
giärna giörat uti de stycken som jag med mine ögon sedt hafwer. 

Efter lappqwinfolck hafwa en starck natur och blifwa effter 
barnsbördan snart gode, wid hon således god wordin äst bo-
flyttia de straxt af samma ruin till ett annatt rum; säja lap-
parna och om deras barn födas med lyte, att det orsakas af jor-
den, af elak jord som under wid bemelte rum wara skulle. 

När som lappen belägrar en lapp pigo och låfwar henne 
ächtenskap, föder hon barnet före som bröllopet är stådt, räkna 
de samma barn wara oächta: Tilläfwentyrs få de mera barn 
effter ächtenskapet blifwer det förachtat fram för de andra bar-
nen som födas effter ächtenskapet, och när som det samma bar- 
net 	oppwäxer, och renar begynner för henne trif was, så skier 
gemenligen det att de den samma bårtskiuta, antingen det woro 
han eller hon. Men dåck i arffet äro de lika delaegige med 
de andra barnen, eller fatigdomen påtränger måste den först 
bortgå till tienst, Det samma barnet blifwer och så af de andra 
förachtat, samt i kläder blifwer icke så wäl hållen som de andra 
barnen, skier och gemenligen med mat, att det samma barnet 
gifwes mindre mat änn som de andra barnen och måste med 
större arbete städse warda hållen och kallas samma barn oächta-
barnet och icke det ächta. 

Lapparna bruka och när som de fria aldra först, han till-
talar föräldrarna, hafwa de med sig 2 eller 3 männ som de 
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kalla böön med bränwin, tobak, Friaren sitter och tiger men 
desse böön tilltala föräldrarna på friarens wägna.r, först den ena 
så den andra, så den tredje, Är det så han får ett gunstigt 
swar, begynna de opptaga brenwin och giöra sig glada så länge 
det räcker, gnugga snus med bäfwergäll uti, det samma hålla 
de för en Mcal rätt, då begynner hennes föräldrar taga af 
den bästa mat han hafwer, Men friaren sitter altid utan rnyssa 
främst uti kåtan, sedan de blifwa då druckna, de andra sittia där 
däck med lutat hufwud, då begynner friaren nalcka sig ihop med 
sin festmö, och henne Så småningom tilltala, men aldrig tilltala 
de hans •  Festmö förutan föräldrarna allenast, och sedan hans 
festemö, men det skier som föräldrarna giöra, och icke hennes 
wilja, Sedan gifwa de gåfwor som råden tillsäger, som där om 
är nogsamt beskrifwit af Samuel Riten. 

Mången Granlapp eller de fattige taga sig hustru för land 
skull, att om det är den enda arffing9 i landet tager han henne. 
Skier åffta att de komma sig wäl före så framt det är ett gådt land 
som diur och fiskar uti finnes, men rike lappar achta henne 
icke för land skull, utan för hennes rikedom. 

Somblige lappar äro mycket rene uti sin mat och annan 
handtering de twärt emot somblige mycket orene. Sine kittlar 
skura de alla Måltider effter de ätit hafwa, med askan och 
warmbt wattn, 2 gånger om wekan twätta de sina kåppar och 
slefwar som är en wis dag om tisdagarna och Fredagarna. 

Hos lapparna är och bruckeligit, att när som någon utgår 
ål kåtan skall ingen gå bak före ryggen på någon utan emillan 
elden och folcket Ingen qwinnes person skall gå öfwer benet 
öfwer någon mansperson eller öfwer foten, säja de där af orsa-
kas en stor olycka till Vän som och qwinfolcken achta sig före 
det bästa som de kunna att de icke stiga öfwer benet på någon 
mansperson besynnerlig hustrur. 

När som lapparna wilja eij att sine renkalfwar skola .suga 
sine renwajor så giöra de således: de giöra en liten sticka af 
kiör wid ett qwarter lång och hwässa på både ändarna, och 
binda så med ett litet band uti munnen på kalfwen, När kalfwen 
kommer på sin moder att suga sticker han henne, där med kan 
hon eij lida, utan sin kalf bortsticker eller med fötterna bort- 
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slår, dåck likawist älskar han sin moder till dess han blifwer så 
stor som modren. Jag wet af willrenar att de få kalfwar om 
wåren och de följa sine mödrar till dess de åter igen andra 
åhret få kalf då bort kiörer Modren den stora kalfwen, altså 
är med willrenar lika beskaffat: 

Lapparna pläga suga sine renar besynnerlig deras barn, att 
han lutar sig under renen och suger han ok renens spenar äro 
swarta och små såsom ok theras tienstefolek giöra när som de 
få litet mat de miölcka ok i sin hand och det samma oppsuper 
uti munnen. 

Lapparna bruka när som de giöra ost, giädd tarmar tårckat, 
Wid miöleken blifwer het kasta de desse giäddtarmar uti kiättilen, 
på det att miölcken skall dess bättre hoplöpa som Fiäll-lappar kiöpa 
af Granlappar, stora kipor, elliest kan miöleken intet ihoplöpa. 

Det är fullsandt att lapparna aldrig bruka bröd, men dåek 
hafwa de ett särdeles maner när de af wintren kiöpa af borgarena 
rniöl, den kiöper en tunna,.den 1/2  tunna, den 2 tunnor effter som 
råden till säger, Med mjölet giöra de således, de össa uti ett fat 
3 eller 4 kokslefwar, fulla med miöl Där uppå ösa de wattn och 
ihopstöpa en deg, När som de hafwa det giordt baka de små 
kakor och läggia på klöden att stekas, Sedan oppsättia de 
den samma kakan ut med elden med ett litet spedt att mehra 
till att gräddas, som de kalla desse kakor på derås tungomål 
(tegga) den salta do litet med grant salt uti wattnet De smälta 
med rniöl, kiött, eller fiskspa men icke kiåckt utan tunt, och 
supa med små slefwar eller som de kalla (kuxsar) det är slet 
eller skop, säja de när de den samma förtära båls han länge för 
en som de blifwa hungriga återigen Desse glödkakor äta de okså 
när som de resa. Lapparna äta aldrig sine fulle måltider om 
Morgon, utan de taga allenast ost eller tårr fisk eller tårr kiött, 
men affton kokar han och äter sin fulla måltid, skier och om som-
maren för Solenes heta att de kunna eij om morgonen•mycket förtära. 

Lapparna hafwa och när som de opläta sin mat uppå som 
de kalla (tello) giordt af tre dubbelt näfwer besynnerlig fisk 
oppösa de på samma bemälte (tello) Den samma är hopsömrnadt 
med tåg som de rifwa af jorden. Af desse tåg giöra de kårgar 
och notrep, Desse tåg koka de uti stora kåppar kittlar med luth 
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så att de blifwa sega, och mjuka: De fattige lappar sno rep 
granna och grofwa och bortsälja till Swänska städer, och igen 
få miöl,.bröd, strömming och andra matwaror, Somblige af lap-
parna giöra mycket bättre kårgar änn som qwinfolcken, besyn-
nerlig i Uhmå lappmarck,. Jag vet den lappen i Uhmå lapp-
marck, som syr tenn bättre än som någon qwins Person. 

De fattige lappar besynnerlig i Uhmå gå mycket ock tiggia 
om wintren uti Swenska byar och städer, att de resa utföre om 
S. Andrew tid om hösten och komma oppföre wid deras träsk 
gå oppe wid wårFrumesstiden om wåren. 

Desse tiggarlappar giöra de Swenska mycket impass, och 
när som de icke få sin begiäran, giöra de deras boskap döda 
fulla med ormar, eller de blifwa stinna som en trumma, antin-
gen ko eller hästar, eller geter, får, swin kalfwar, De arbeta och 
mycket åt Swenskt folck, giöra fårskinspälsar, sno desse förbe-
mälte notrep åt de Swenska, och de Swenska draga en stor 
räddhåga för dessa tiggarlappar som de ok se faselig ut swarta 
och stygga och hota de Swenska om jag icke får det ok det så 
skall jag giöra dig mycken skada. 

Jag will beskrifwa en Historia om 21-16 bönder wid en by 
benämd swart byn icke långdt ifrån lulå staden: Desse bönder 
hade en stor osämia sig emellan i en lång tid, dess miler tid 
kom en tiggare kiäring till den andra bonden, då begynner bon-
den öfwertala henne spå uti den andra bonden ormar som hon 
och giorde, låfwar han henne mycket, gjorde henne drucken af 
bränwin, begynner så till att spå, wid hon således en stund 
spådt hafiver blifwer •den andra bonden sjuk, som war i samma 
byn, wid han således sjuk wordin äst, oppkastar han 6 stycken 
ormar der effter blir han död, somblige igepotn munnen som-
blige igenom näsan, sombliga woro hwita, somblige woro swarta, ' 
somblige spräklote, somblige grå, somblige gröna, sedan opp-
swall hans kropp som en tunna Så hiskeliga äro somblige i sin 
spådoms konst. 

Lapparna bruka när som deras döda begrafwes, att de dricka 
graföl, eller som de kalla benöl som på deras tungomål kallas 
(tackte Juckam) Om brenwinet är då till städes när som brän-
winet först inkommer då dåppar han med fingren i brenwinet 
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och smörjer sig i ansichtet, Då de då blifwa druckna begynna 
de af säja hans lefwerne, han war så ock så, han war en slög 
man, han war en starck man, han war en skogs man, och kunde 
förstå sin hustru och barn wäl, med kiärlek och sämiå, ehuru-
wäl han så lefde så war han ok en god man uti sin konst både 
på trumman och hade en starck spådoms anda som de kalla på 
deras tungomål (sueje) En sådan stor titul gifwa de den samma 
lappen, hans slecht och effter lefne fränder giöra alt sådant. 

Lapparna hafwa och skiöue diurhundar, biörnhundar, will-
renhundar, Utherhundar, Ikorn hundar, Mårdhundar, som de 
sälja sig emillan, .Somblige hundar kåstar 2 BD somblige också 
3. Somblige hundar stedia willren mitt på släta fältet att lappen 
skjuter till ren på samma ställe, När som lapparna finna om 
hösten Älgen, när som de gå uti sin bråna, då wistas 5 eller 6 
uti en hop: När lappen skjuter den ena löper den andra straxt 
bordt, och på en liten stund komma de på samma ställe igen, 
och sökia den som skutinblef, till dess lappen utöder altsam-
man på samma bemälte ställe, Älgskinshudar sälja de effter 
wickt som de kalla pundtals och före hwart pund 2 BD. 

Aldrig tager lappen RD mehra änn före 4 D kpmt eller 
som de kalla 2 lod, I Norje få de mycket bättre kiöp på silfwer, 
tobak och kläde,; änn som i Swerige, men de rike lappar taga 
gemenligen silfwer för sitt gods, hwar om icke de det få, föra 
de sina waror till de danska lapparna uti Norje om sommaren 
Fiällappar nernblig men icke Granlappar orsakas af fattigdom, 
och för renars swaghet skull, som hos dem eij fins wara 
mycket. 

Lapparna hafwa en starck lucht med sig, orsakas af rök 
wädär, När som de komma hos Swenskt folck oppfylla de stu-
gan med luckt, och i skogen där de .bo kan man luchta långdt 
förr änn som man kommer till kåtan: Alt så höres de långdt 
förr änn som man kommer fram huru de qwida och tala, och 
ropa och hwisla åt sine renar; 

När som lapparna hafwa stor hop med renar och de wilja 
bofiyttia, :då hafwa 'de hundar som löpa kring om Renhiorden 
med skiällan,de, så att renarna ställa i en hop lika som hop 
medIkrigsfolck. 
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När som lappen will till sig taga en Ren hoo honom hälst 
behagar, då hafwa de ett långdt band som de kasta kring om 
hornen När som ren kiänner sig wara fången rörer han sig icke 
eller emot sträf war utan gifwer sig godwilligen i lappens hän-
der, de som äro tamda, men de °tamda skall man hafwa noga 
arbete få. De renar som aldrig komma i bandet skjuta de ihjäl 
med byssor eller med handbågar, Otamda renar äro mycket kåta 
framf öre de slitna renar, som måste med ok eller arbete sig 
späkia. 

När som de slipa åt skogen tre eller 4 trifwes de eij utan 
bordt löpa kring i marcken dit och hit, men äro de flera så 
hålles de på ett rum besynnerlig då de äro trötta, 

När som ren om wåren eij gräfwa kan för skara skull då 
hugga lapparna ned gran, tal, at de där af äta skola och för- 
tära i medlertid besynnerlig granlappar som bo i stora skogar 
Om wåren förmå icke renar mycket för Solenes heta och för 
den som lapparna kalla på deras tungomål (kurmma) som wäxer 
på ren emillan kiöttet och huden så stor som nötter När som 
ren om wåren •bortsläpper hår, ser han led ut, och när som 
han hostar komma maskar af halsen flygandes pass finger lång 
som giöra ren leder och wanskapelig, 

När ren kiöttet är tårckat är det swart som beck, ok sma-
kas temmelig wäl, men wildren hafwer frändt kiött om hösten 
när som han löper i bråna, Samma måna kalla lapparna (Racktz-
atlp) som altid skier uti samma bemelte måna, När willren lö-
per uti sin bråna om hösten, då är hans hals kiåck med möda 
en Person kan lycktat med möda ifrån jorden: 

När som lappen går om hösten att wachta på desse våld-
renar altid går han emot wädret att willren icke skall få nå-
gon lucht af lappen. 

Nicolaus Lundius 
Pitensis 

Lapparna i en Summa rike lappar lefwa mycket wäl, der 
twärt emot de ,fattiga mycket illa. 
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