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\  Ti, sena tiders barn, veta föga om den äldsta, ur
sprungliga folkpoesin. Det vi kalla folkpoesi, är 

esomoftast af ganska sen upprinnelse och ingalunda 
något så uråldrigt, som man gärna vill föreställa sig. 
Våra »folkvisor» af äldre typ, de s. k. balladerna med 
sitt omkväde, härstamma sålunda vanligen från medel
tiden. De ha dessutom från början icke varit verk
liga folkdikter, diktade för folket och af en man ur 
de breda lagren, utan i stället aristokratiska sånger, 
diktade för konungar och riddare och ädela jungfrur 
och afhandlande ämnen ur de högsta ståndens lif. 
För att komma till den verkliga, gamla folkdiktningen 
måste man tränga mycket djupare ned till den mera 
oansenliga poesin. Liksom de gamla aristokratiska 
balladerna under tidernas lopp kommit ur modet bland 
de högre klasserna och öfvergått till folkets bredare 
lager, likaså har den äldsta, egentliga folkpoesin till 
stor del kommit ur modet bland de vuxna, alltefter 
som deras uppfattning af tingen blifvit mindre naiv 
och olärd, och i stället trängt ned till barnen och 
deras lekar. Bland barnvisor och barnlekar ha vi nu 
ofta att söka de äldsta elementen i vår folkpoesi. Då
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vi höra en barnvisa sådan som »Jag fattige lappman, 
som bor uti Lappland» eller se barnen leka »Skära, 
skära hafre» eller sjunga och dansa »Väfva vadmal», 
då är det tid för oss att undersöka, om det icke 
möjligtvis kan vara en urgammal visa, en danslek 
med anor från den gråa forntiden, som vi hafva 
framför oss.

Dessa visor och sånglekar äro likväl högt ut
vecklade i förhållande till många alster af folkpoesi, 
som vi träffa hos naturfolken jorden rundt. När den 
engelske upptäcktsresanden Cook en gång lämnade 
en liten ö i Stilla oceanen, stämde öns kvinnor upp 
en klagosång, som endast innehöll orden »Han är 
borta, han är borta» i oupphörlig upprepning. Eller 
för att taga ett exempel från forntiden : När Saul och 
David kommo hem, efter det Goliat blifvit dräpt, 
»gingo kvinnorna ut ifrån alla Israels städer för att 
möta konung Saul, under sång och dans, med pukor, 
med glädje och med strängaspel. Och kvinnorna 
sjöngo och spelade och sade: Saul har slagit sina 
tusen, men David sina tiotusen» (i Sam. 18: 6 f.).

Den lägsta arten af »poesi» är väl emellertid 
den, som blott består af ett efterhärmande af alle
handa djurs läten eller af ett tjutande och hojtande, 
ätföljdt af handklappningar och annat buller och kan
ske af hopp och språng eller dansliknande kroppsrö
relser, som då t. ex. Ceylons urinnevånare, de mycket 
lågt stående vveddaerna, dansa i en halfkrets under 
enformigt hojtande och ackompanjera sig med kraf
tiga slag på magen.
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Detta är ett godt exempel pä livad man kunde 
kalla »urpoesi», en blandning af tjut eller sång, buller 
och hoppande, ur hvilken sedermera under årtusen
denas lopp poesin, musiken och dansen utvecklat sig 
och särskilts. I början äro dessa trenne konstarter 
oupplösligt förenade, och först långt fram i tiden 
skiljas de åt. Då uppkommer slutligen också sådan 
poesi, som ej är afsedd att sjungas, äfvensom instru
mentalmusik, som ej är förbunden med dans. Äfven 
prosaberättelserna, sägnerna och sagorna, synas vara 
en tämligen sen och oursprunglig form af folkpoesi; 
i äldsta tider tyckas äfven de ha haft en rytmisk form, 
hvilken ännu i dag ofta nog kan vara till en del 
bibehållen, särskildt i de yttranden, som i sägnerna 
läggas i den ena eller andra personens mun.

Det är icke öfverflödigt att påpeka, att jämte de 
nya och högre utveckladé konstarterna äfven den 
gamla »urpoesin» till icke ringa del plägar lefva kvar 
genom tiderna och utöfvas t. o. m. af de högtstående 
kulturfolken. Hvad är väl vårt » tralala» och »fallera» 
annat än en dylik naturvisa utan medvetet utsagdt 
innehåll, och hvad är det väl för skillnad mellan å 
ena sidan de handklappningar och stampningar, som 
vi frambringa vid allehanda lekar och danser eller då 
vi komma i extas öfver någon vacker musik eller 
dylikt, och å andra sidan det ackompanjemang, som 
den nakne weddan består sig vid utförandet af sina: 
danser?

I regeln tilldraga sig dock alla dessa alster af 
den äldsta, minst utvecklade poesin föga uppmärk
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samhet, då de förekomma hos kulturfolken. Där 
bortskymmas de fullständigt af den högre poesin, 
musiken och dansen, och för att med fördel kunna 
studera den ursprungligare folkpoesin måste man där
för vända sig till naturfolken, både de högre och 
lägre stående.

Äfven bland lapparne har man ganska rikt tillfälle 
att studera denna art af poesi, oaktadt ju detta folk 
inom våra landamären redan för länge sedan frångått 
»naturfolkets» stadium och i inre kulturell utveckling 
är att ungefär jämställa med vederbörande trakters 
fastboende befolkning.

I olika trakter finner man hos lapparne en högst 
olika myckenhet af folkpoesi. Ju högre de stå, desto 
mera har folkpoesin råkat i förgätenhet hos dem och 
tvärtom, och detta gäller både den sjungna diktningen 
och prosaberättelserna, sägnerna och sagorna. Hos 
de sydligare svenska lapparne finner man därför minst 
däraf, hos de ryska lapparne troligen mest. På många 
håll ha religiösa rörelser förkväft sången, som ansetts 
hednisk och syndig. Särskildt har den s. k. læstadia- 
nismen bland våra nordligaste lappar och inom de 
norska och finska lappmarkerna visat sig mycket 
fientlig mot all världslig poesi. A tt den dock icke 
kunnat alldeles utrota den, visas af de märkliga sam
lingar, som på den allra sista tiden gjorts just i dessa 
trakter af fumarne Launis och Salminen (jfr nedan!), 
samlingar, som sporra till nya undersökningar äfven 
bland de sydligare lapparne. Kändt är likväl, att hos 
dessa senare mycket mer försvunnit af de gamla
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traditionerna än bland de nordligare lapparne, och 
att folkpoesin för hvar dag, som går, allt mera råkar
i förgätenhet bland dem; men detta bör vara en
ytterligare sporre för samlaren att rädda undan för
gängelsen, hvad som ännu räddas kan.

I den redogörelse för den lapska folkdiktningen, 
som här skall lämnas, skola vi uteslutande hålla oss till 
den sjungna delen af densamma, till poesin i egentlig 
mening. För de lapska sagorna och sägnerna fin
ner den intresserade läsaren goda redogörelser i ett 
par norska verk: J. Qvigstad og G. Sandberg, Lap- 
piske eventyr og folkesagn, Kristiania 1887 (pris kr.
2: 80) och Amund Helland, Topografisk-statistisk be- 
skrivelse over Finmarkens amt II, sid. 380—412, Kri
stiania 1905—06 (pris för hela verket 7 kr.; inne
håller bl. a. en utförlig skildring af de norska lap
parnes alla förhållanden); jfr också J. A. Friis, Lap

pish Mythologi, Eve?ityr og Folkesagn, Kristiania 1871 
(pris 4 kr.).

* ...

Poesin uppträder hos lapparne delvis i särdeles 
ursprungliga och ålderdomliga former. Särskildt är 
att observera det egendomliga sång- eller recitations- 
sätt, hvarpå de lapska sångerna framföras och som 
med ett från lapskan lånadt namn plägar kallas joik- 
ning. En joikningsmelodi, på lapska vuoile, är myc
ket enkel och kort och består ofta blott af en eller 
ett par takter. Tonerna röra sig blott inom omfån
get af en kvart eller kvint, ibland något mera. Intona-



K. B. W iklund.

tionen är ytterst osäker och oren och störes af näs
ljud. Rytmen är ofta svår att urskilja, i det att 
hvarje ton uthålles ungefär lika länge och betonas 
lika starkt som alla andra. Lapparne ha vanligen 
ett dåligt musik-öra, och därför joika sällan på en 
gång två lappar så, att det stämmer, utan livar och 
en på sitt behagliga sätt. Melodin kan med eller 
utan variationer upprepas hur länge som helst, och 
intrycket af det hela förstärkes genom allehanda bi
läten och genom ansiktsuttrycket hos den joikande, 
hvilket uttrycker glädje, sorg, förakt, vrede eller an
nat. »Då sången skall gifva uttryck åt harm, sker 
sådant ofta i förening med tandagnisslan ; och då den 
är hånfull, utföres den med, åtminstone för ovana 
öron, mindre behagliga läten», säger en finsk förfat
tare härom. A f hela beskrifningen framgår, att joik- 
ning icke gör något angenämt intryck på svenska 
öron. Det nedsättande omdöme om detta sångsätt, 
som lapparne så ofta fått höra af sina fastboende 
grannar, har säkerligen också, jämte de religiösa be
tänkligheterna, gjort sitt till att förkväfva joikningen 
och bringa den i vanrykte äfven bland lapparne själfva. 
Numera får åtminstone en svensk höra den ganska 
sällan, vanligen blott då lapparne äro druckna, kan
ske också en och annan gång på fjället, då de valla 
sina renar.

E tt typiskt exempel på en joikningsmelodi är 
följande, upptecknad år 1799 i Koutokeino i norska 
Finmarken af den italienske resanden Giuseppe Acerbi:
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E tt annat exempel är följande, i våra dagar upp- 
tecknadt i Koutokeino af den danske astronomen So
phus Tromholt:

Som ett tredje exempel må anföras:

3-— N k — 1— /  / — f — —  j
— 4— J -----J—

Viste, viste, guotorn, guotom,
Valje, valje gaudno, gaudno, 

d. v. s. Mossa, mossa, bete, bete,
Ymnigt, ymnigt finnes, finnes.

»Detta upprepades ideligen med ungefär samma 
ord, så länge jag hörde sången.» Upptecknadt af 
kyrkoherden Joh. Mörtsell, förmodligen i Västerbot
tens lappmarker 1.

En massa dylika melodier finnas, många blott 
stundens barn, födda af den känsla, som för tillfället

1 R u n a , Minnesblad från Nordiska Museet 1888.
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besjälar den sjungande, andra åter af mera stadigva
rande och traditionell art. Ibland begagnas de utan 
några som helst ord, ibland åter sjunger man till dem 
de första bästa ord, som falla en i tankarne, eller, om 
orden tryta, blott ett vaia, vaia, vaia eller aaa, ooo 
o. s. v. Såsom exempel på dylika improviserade ord 
kunna anföras följande, med hvilka en mindre nykter 
lappflicka hälsade Tromholt vid hans ankomst till ett 
bröllop: »Stjärnherren, nå, nå, nåå, stjärnherren, han 
har kommit, lo lo lo lo, han har kommit, stjärnher
ren, han har kommit, han har kommit, stjärnherren, 
stjärnherren, nåå, nåå, han har kommit», o. s. v. 
Den ryske resanden Nikolai Charuzin hörde i närhe
ten af staden Kola i ryska Lappland sina rodderskor 
sjunga följande ord: »Jag är Katarina Vasiljevna, du 
är Katarina Semjonovna, jag har en pung med pen
gar, du har en pung med pengar, jag har' en blom
mig hufvudduk, du har en blommig hufvudduk, jag 
har en kofta med vackra snören, du har en kofta 
med vackra snören» o. s. v.

Men icke alltid hör man ett dylikt nonsens fram
föras i sång. Ofta är det verkliga ord och ett verk
ligt innehåll, som satts till melodin, och man kan 
då tala om verkliga sånger. Dessa kunna ha afse- 
ende på alla möjliga förhållanden i lapparnes lif. 
»En sådan deras sång angår dels deras Renar, resor 
och flyttningar, dels deras älskogs saker, frierier, djur- 
fängen, väderleken, jämväl spådomar och alt sådant 
mer, som kan tjena andra Poëter til ämnen» säger 
Gellivarelapparnes apostel, Per Högström, i sin värde
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fulla Beski'ifning öfver de til Sveriges Krona lydande 
Lapmarker, Sthlm 1747, s. 159.

En egendomlig art af dylika sånger och melodier 
äro de, som ha afseende på vissa personer, djur eller 
ställen och som man känner från flera olika håll. 
Mörtsell omtalar härom följande, hvilket närmast torde 
hänföra sig till de norra delarne af Västerbottens 
lappmarker: »För hvarje känd person finnes en sär
skild sång. Dels kan lappen själf hafva uppfunnit 
den sång, som är hans egen och påminner om honom 
själf, och alla lappar, som känna honom, känna ock 
de toner, som utgöra hans sång; dels kunna lapparne 
bestämma de toner, som utgöra påminnelsesången 
om en svensk person, med hvilken de något oftare 
varit i umgänge. Dessutom sjunga lapparne särskilda 
sånger för särskilda trakter, såsom för fjälltrakter Och 
skogstrakter, äfvensom för vissa slag af renar.»

»Ar lappen glad, så sjunger han vanligen sin 
egen sång; är han modfalld af otrefnad eller sorg, så 
sjunger han en särskild därtill ägnad sång . . . Skå
dar lappen en hornsked, ett knifskaft, en lappsläde, 
ett tennbälte eller dylikt, som är tillverkadt af en be
kant person, så börjar han strax sjunga eller jodla 
den personens sång. Ser han en bekant person resa 
förbi hans hem, så sjunger han den personens sång. 
Tonfallen i sången äro det väsentliga; ord inläggas 
för tillfället efter behag.»

»Såsom exempel på, huru personsången ibland 
bestämmes, må nämnas, att då en präst, som spelade 
fiol, kom till en lappmarksförsamling, och lapparne
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en gång hörde honom spela, så uppfångade de ge
nast de första tonerna af det stycke, som han spelade, 
och dessa första toner utgjorde sedan lapparnes sång 
om den prästen och om hans barn; en annan spelade 
orgel i kyrkan vid en lapsk gudstjänst, och när för
samlingen gick ur kyrkan, spelade han den skolsång, 
som börjar med orden: »När vi sitta i vår bänk». 
De toner, som motsvara dessa ord, blefvo därefter 
den personens sång. » En dylik personsång lydde :

Lullet, allet, årjat, nuortet, 
fä rte t harest båtsoi äloh 
munji valjet, val je t  inta lassaneh. 

d. ä. Ostan, västan, sunnan, nordan, 
ifrån hvart håll renars hjordar 
åt mig ymnigt, ymnigt ständigt öka ’sig.

Från Arjeplog i Piteå lappmark har jag hört be
rättas, att äfven där dylika personmelodier förekomma 
och att om en person är omtyckt, blir också hans 
melodi angenäm, men om han är illa sedd, får han 
en ful melodi.

I Torneå lappmark har finnen Väinö Salminen 
funnit samma slags småmelodier k »Man har gjort 
joikningar om de märkligaste fjällen, djuren, älfvarne, 
sjöarne och personerna. Om rename finns det lika
ledes en hel hop melodier, men den allra största delen

1 Journal de la Société F in n o - Ougricn n c XXIII, 30. Helsing- 
fors 1906, på finska.
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är diktad om lefvande personer, hvilkas egenskaper, 
både goda och dåliga, skildras i dem. Man skulle 
tro, att en melodi om t. ex. ett fjäll skulle vara sta
digvarande, men så är icke förhållandet. Hvar och 
en vill i sången inlägga sin eller sina släktingars 
föreställningar om detta fjäll och får den på så sätt 
annorlunda än andra, som under sina nomadfärder 
komma i beröring med detta samma fjäll. Man ta
lar ej i dem om några gamla sagohändelser, som 
kunna vara förbundna med dessa ställen. Joiknin- 
garna om personer glömmas åter snart efter det per
sonerna i fråga dött. Dottern eller sonen kan väl i 
ensamheten under vallandet för att fördrifva tiden joika 
sin döde faders eller moders melodi, men deras barn 
lära sig icke denna och önska naturligtvis icke ens 
göra det, om de icke ha samma minnen af den be
sjungna personen, som fadern har. I allmänhet kan 
man dikta en joikning eller sjunga en gammal sådan 
endast om ställen, händelser eller personer, som man 
själf känner. En moder kan uppfinna en melodi re
dan om sitt lilla barn. Hon diktar den efter samma 
modell som de melodier, som redan förut ljuda i 
hennes öron, men likväl så, att hvar och en kan 
skilja den från förut hörda sådana. Om hon t. ex. 
vill med densamma förbinda den tanken, att hennes 
son skall blifva lik sin fader, påminner melodin ofta 
om faderns joikning, förutsatt att det finns en be
römmande sådan om fadern. Om det märkes, att 
någon har samma dåliga böjelser som hans aflidne 
fader, behöfver lappen icke annat än gnola dennes
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melodi, så förstår vederbörande utan vidare, att man 
därmed vill säga: Äpplet faller icke långt från trädet. 
Om sina egna känslor kan man nog sjunga, men det 
passar sig ej att sjunga om sina egna egenskaper. 
Så lyder t. ex. en smädejoikning: »Nicke rentjuf, sin 
egen besjungare»; det senare epitetet ansågs nästan 
mera förklenande än det förra.»

En sådan joikning lydde:

-P -----4 ---B- — N----K----K----fv S-- S -s------
(iS 8 ~~b- —J l— j — » & &— h—L-*----è----0 -----------------

f ï M -  >  - -K - A- - - R  • 1— J-— J-----j —

»Kierka-Antti är inte rädd, hvarken för den ena 
eller den andra, och har två fäder.»

En rik flickas joikning lydde:
»Enda barnet, guldpengarnes värdinna, de stora 

oxarna göra henne fin; ena numret lyfter upp, an
dra numret slår ned», hvilket betyder: hon är enda 
barnet och stormrik, men ful; den stora renhjorden 
gör henne emellerid fin i pojkarnes ögon; friarne se 
liksom på en våg, där flickans fulhet är det »nummer», 
som kommer vågskålen att lyfta sig, men penningarne 
det, som kommer den att sänka sig.

»Alla renars melodi» lydde:

$ -* —3— -K f — « J j —i®— w~ R r = ?  R f i— «— é— eL
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»Vackra nosen, silkeshåret galopperar och slår 
sina klöfvar mot jorden, jorden.»

Joikningen 0111 berget Etnivare lyder:
»Etnivare, [där höres] renkalfvens grymtning, män

niskans hojtande, hundens skall, korpens kraxande.» 
Joikningen om en ångbåt lydde:
»Ångbåten går, så att vattnet skummar; den 

liflösa oxen går, så att vattnet yr.»
I norska Finmarken och finska Lappland äro 

samma slags sånger om personer, djur och ställen 
mycket vanliga. »Då lappen vallar renar på fjället, 
kommer han i ensamheten att tänka på någon sin 
bekant. Hågkomsten kläder sig i ord och melodier, 
och så är joikningen färdig. På samma gång har 
den äfven sin praktiska betydelse. Vargen, lappar
nes värsta fiende, lurar i närheten och hotar att röfva 
en ren. Det är därför behöfligt, att lappen joikar 
tid efter annan, så att vargen märker, att väktaren 
vakar, och därför icke vågar sig nära. Detta verkar 
å sin sida, att joikningen blir kort. T y om lappen 
skulle sjunga länge och oafbrutet, skulle vargen så 
småningom vänja sig vid det och inte frukta för det 
längre. Orden i joikningen äro ofta blott den håg
komna personens namn, hvartill vanligen sluta sig 
några underligt låtande ljud, som ge alla dessa me
lodier samma färg. När orden äro flera, hänföra de 
sig till den besjungna personens egenskaper. De ha 
ingen metrisk form, utan allehanda epiteter tilläggas 
till personens namn, och det beror på joikaren själf, 
hur många de bli och 0111 de bli berömmande eller
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tadlande. Då en sådan melodi har uppstått, utbreder 
den sig snart i vida kretsar. I sina hufvuddrag för- 
blifver den likadan, äfven ehuru hvar och en, som 
blott kan det, ändrar om den något, så att den i 
hans tycke blir vackrare. Om förnämligare personer, 
särskildt de rika, joikar man ofta på flera melodier, 
som äro af alldeles olika ursprung. — — En riktig 
renlapp anser det också för en ära att blifva föremål 
för en dylik sång, och mindrevärda personer bli just 
icke heller besjungna. Den andliga väckelsen har 
dock gjort, att man numera börjar anse joikningen 
opassande, särskildt af den orsaken, att männen i 
andras närvaro oftast joika, då de äro druckna. 
Förutom om människor finns det också melodier om 
djur och fiskar samt socknar och märkligare ställen. 
Dessa äro naturligtvis mera varaktiga än de om män
niskor diktade sångerna, hvilka glömmas genast efter 
deras död, ty om döda personer joikar lappen icke. 
Länge torde det icke dröja, förrän lapparne alldeles 
glömma sitt gamla sångsätt. Ännu kan man visser
ligen joikningsmelodier i mängd, men de användas 
just icke så allmänt numera.» Denna skildring här
rör från mag. A. Launis, som på kort tid lyckades 
i dessa trakter samla icke mindre än 425 (ännu out- 
gifna) joikningsmelodier. A f en och samma person 
fick han öfver 200 melodier, som voro diktade om per
soner i Utsjoki, Enare, Sodankylä, Kittilä, Enontekis, 
Koutokeino, Karasjok och Polmak f

Äfven i ännu längre bort belägna trakter, bland
1 Su o m i  IV, 3. Helsingfors 1905, pä finska.
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de ryska lapparne, råder samma sed att dikta en 
melodi om en person. Då den finske språkforskaren, 
prof. Arvid Genetz nämnt sitt namn för ett sällskap 
ryska lappar, fick han sålunda snart därefter höra 
det komma sig till mötes i sång.

Dessa nu omtalade sånger stå ännu på ett myc
ket primitivt och föga utveckladt stadium. På många 
håll har dock den lapska folkpoesin utvecklats åtskil
ligt högre, och man har där kommit till sånger af 
ett märkligare innehåll och af en mera betydlig längd. 
Vid skärskådandet af dessa längre sånger torde det 
vara. lämpligast att börja med dem, som man finner 
bland de nyssnämnda ryska lapparne på Kolahalfön 
mellan Hvita hafvet och Ishafvet.

Bland de östligaste af dessa ryska lappar fann 
Genetz blott melodier utan ord eller med en text, som 
bestod blott af någon enda, tillfälligt bildad sats. De 
västligare ryska lapparne däremot, som bo omkring 
den stora Imandrasjön och vid finska gränsen, ha 
betydligt längre och märkligare sånger, af hvilka både 
Genetz och några ryska forskare upptecknat en hel 
del. Till sin form äro dessa sånger likväl synnerligen 
primitiva och enkla. Versmåttet, om man ens kan 
tala om något sådant, är fullständigt oregelmässigt. 
Allt slags rim är okändt; icke heller förekommer nå
gon allitteration eller begynnelserim som i »Sitter i 
/tógen högättad /zöfding». Den enda poetiska utsirnin- 
gen är en mycket oregelmässig och tillfällig parallel- 
lism, d. v. s. upprepning af samma tanke med olika 
ord och vändningar. Icke ens denna enkla form är 

Lapparnes sång och poesi. 2
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alldeles fast och stadig, utan sångaren framför samma 
sång än på ett sätt, än på ett annat, hvarför man 
kan säga, att han egentligen för hvarje gång impro
viserar sången med begagnande af ungefär samma 
melodi och samma innehåll, men icke samma ord.

Innehållet i dessa rysk-lapska sånger är som of
tast mycket barnsligt och alldagligt. Allt hvad som 
händer och sker, göres till föremål för improvisation, 
och i denna form sprides sedan underrättelsen om den 
mer eller mindre märkliga tilldragelsen bland de ry
ska lapparne. Så spridas och berättas också en del 
sagor och sägner; i allmänhet berättas dock dessa 
i prosaisk form och skiljas af lapparne noga från sån
gerna, som anses skildra verkliga tilldragelser.

Som prof på en dylik »sång» af något mindre 
hvardagligt slag må anföras följande åskådliga skil
dring af ett rysk-lapskt frieri: »Fofanoff-gubben går 
omkring i byn; Fofanoff-gubben går omkring i No- 
tozerobyn; han vill gifta sig med en änka. Han har 
på sig en hatt, som han köpt i Kola; stöflarne hans 
ha blifvit skrumpna af solhettan; benen hans äro 
krokiga. Han går på besök til! änkan. Han kom 
till änkan, satte sig bredvid änkan och säger: »God 
dag, Marja Lukerjevna». Han satte sig och de bör
jade prata och dricka brännvin. Han pratar, skrattar, 
häller i och friar. Han friade; de började återigen 
att dricka brännvin. Fofanoff-gubben hade haft det 
med sig. Så kom Vanjka Titoff till dem och Afirnja 
Jegorovna och Marja Lukerjevnas gudfader; de bör
jade alla dricka, och det blefbara litet brännvin kvar
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på bottnen — alltihop drucko de ur. Vanjka Titoff 
tog glaset af kristall med båda händer och drack ut 
allt, som fanns. Lapparne stå på bygatan och säga: 
»Titoff kom och drack ut Fofanoffs fattiga bränn- 
vinssmula». Marja Lukerjevna säger också till sin 
guffar: »Guffar, kom med mig till visthusboden, kan
ske jag hittar brännvin i boden; inte räcker Fofanoffs 
fattiga bränn vinssmula; jag hittar nog två buteljer». 
De gingo till boden, och folket står på gatan och 
säger: »Hvart skall du ta vägen, Marja Lukerjevna? 
De ha kommit och friat till dig på narri; det syns, 
att .friaren inte har många renar: till bröllopet togo 
de dem, med hvilka de köra ved». Folket skrattar, 
och hon säger: »Kanske det inte finns några andra 
renar, kanske de släppte dem långt borta; det tog 
för lång tid att söka upp dem». Så kom hon från 
boden och hade med sig en butelj brännvin i fickan 
och ställde den på bordet. De satte sig i förnämsta 
hörnet af stugan, hon och friaren och bönemannen. 
Jegorovna började gratulera: »Jag gratulerar till din 
trolofvade fästmö», säger hon. Och Nikifor, guffarn, 
tittar på Jegorovna, blinkar åt henne och skrattar. 
När Vanjka Titoff märkte det, så blef han arg, blef 
svartare än kol — han tyckte inte om det. Fäst
mön säger: »Gudmor, Afimja Jegorovna, sätt dig bred
vid mig; du, guffar Nikifor, sätt dig bredvid Jego
rovna!» De satte sig och började dricka.»

En sång om svanens sorg öfver sin makes otro
het lyder på följande sätt: »Gåse-svanor, gong, gong, 
gong. Svanen sörjer för sin makes skull; hennes
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hjärta svider för hans skull; hon flyger öfverallt ut
efter jorden, ingenstädes kan hon glömma sin smärta. 
Gåse-svanor, long, long, long. Svanen flög och flög 
och flög till bäcken. Osip, hennes hjärtas nöd, sitter 
i bäcken. Svanen talar: »Osip, afskyvärde bof, hvar 
sitter du? Osip, mitt hjärtas nöd, kom, hur länge 
skall jag söka efter dig?» Osip sitter i djupet, på 
bottnen och rör sig inte; han har silfverne hår. Hon 
började tro, att de dödat honom, började sjunga en 
sorgesång: »Du hade silfverne hår, du hade en gyllene 
kam, det var ljuft att se på din dräkt, men nu, på 
hvem skall jag nu se? Osip, mitt hjärtas nöd, hvar- 
för sitter du där, hvarför går du inte därifrån?» Osip 
sitter där, rör sig inte, är som en sten. Hon sjöng 
sorgesång, sorgesång och gick för att tillkalla folk; 
månne de icke skulle kunna draga upp honom? Osip 
rörde på sig och skrek: »gong, gong, gong!» Hon 
tillkallade folk; en man gick till bäcken, och Osip, 
hennes hjärtas nöd, sitter i bäcken; han har silfverne 
hår, han kammar det med en gyllene kam. Äter 
började svanen sjunga sorgesång: »Osip, mitt hjärtas 
nöd, kom därifrån!» Mannen försökte räcka till ho
nom, men kunde icke räcka honom; han tog en båt 
och försökte räcka till honom, men kunde icke räcka 
honom; så tog han och sköt honom. Svanen bör
jade åter gråta: »Hvad gjorde du, missdådare? Du 
dödade min Osip, mitt hjärtas nöd». Hon gick och 
såg efter i bäcken, om han var dödad eller icke; 
hon omfamnade honom och sade: »Osip, du min 
gudagifne, mitt hjärtas nöd, mannen har dödat dig».
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Knappt hade hon uttalat detta och sagt: »gong, gong, 
gong», så dödade mannen äfven henne, tog dem, lade 
dem öfver axeln och bar bort dem båda.»

I följande sång framträder den ofvan omtalade 
parallellismen något tydligare: »Från Murd-sjön kom 
en fiskare till mig, en gammal rik fiskare från Murd- 
sjön. Han hade med sig ett gyllene nät, ett gyllene, 
silfverne nät. Han sade till mig: »Flicka, hör mig; 
jag skall fånga dig i mitt gyllene nät, i mitt gyllene, 
silfverne nät. Jag skall föra dig med mig långt bort, 
långt bort med mig bortom bergen, i det gyllene, 
silfverne nätet». Jag skrattade åt fiskaren; jag skrat
tade med full hals åt honom; det hördes till och 
med bortom fjällen. »För sent kom du hit, gamle 
fiskare, för sent kom du hit med den gyllene, silfverne 
kedjan, rike fiskare. Du har försummat att fånga din 
lilla fisk, du har låtit henne slippa undan. För länge 
sedan fastnade hon i ett annat nät, inte i ditt gyl
lene, silfverne nät, utan i ett vanligt hampnät. Inte 
ger jag mig åt dig, rike gubbe, utan åt en fattig 
och ung man.»

De ryska lapparne älska sången. De sjunga 
nästan alltid, säger Charuzin, då de icke hindras af 
arbete eller af vidskeplig fruktan för någon gudom
lighet; aldrig sjunger lappen i skogen, där Mets-cho- 
sin, skogens herre, fordrar tystnad, aldrig heller, då 
han färdas förbi någon gammal, nu för länge sedan 
öfvergifven offerplats. Men under fiskefärder, på jakt, 
vid sitt arbete i hemmet och på resor tycker han 
om att sjunga, och då ungdomen samlas om kväl-
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larna, sjunga de unga männen ofta improviserade 
sånger för sina älskade; när en flicka gifter sig, sjun
ger hon också och ger i sången luft åt sina glada 
eller sorgsna känslor.

Äfven bland de finska lapparne finner man kor
tare och längre sånger af annat slag än de ofvan- 
nämnda improvisationerna och personmelodierna. Mest 
träffar man dem hos de nomadiserande fjällapparne, 
minst hos de fastboende fiskarelapparne kring Enare 
träsk. Bland de senare har den finske språkforskaren, 
mag. F r . Äimä nyligen upptecknat några visor, af 
hvilka en liten nätt vaggvisa om ugglan i öfversätt- 
ning till originalets versmått lyder på följande sätt:

Uggla lilla, uggla lilla, noi noi noi.
Rundt om rullar hufvu’t, noi noi noi.
Munnen äter småmöss, noi noi noi.
Vingarne ha tennfärg, noi noi noi.
Fladdrar omkring folket, noi noi noi.
Piper liksom mössen, noi noi noi.
De flesta af Äimä upptecknade sångerna äro 

mycket korta. Hvar och en har sin egen melodi; 
alla versraderna sjungas vanligen på samma melodi, 
och i slutet på hvarje rad tillägges ett kort trallande.

På 1820-talet upptecknades i finska Lappmarken 
af kyrkoh. Jacob Fellman en hop värdefulla sånger, 
som nyligen blifvit i sin helhet utgifna1 och som 
ge viktiga upplysningar för ett rätt förstående af 
den lapska folkpoesins utveckling. De afhandla alla

1 I det stora sam lingsverket Anteckningar under m in vistelse
i Lappm arkent Helsingfors 1906, del. II.
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möjliga ämnen. Somliga äro sånger om djur, om 
laxen, hälleflundran, hermelinen, räfven, vargen och 
björnen o. s. v., delvis korta epigram, delvis långa 
skildringar. Visan om hälleflundran lyder på följande 
sätt:

Hälleflundran simmar 
efter hafvets botten, 
och hon är en dyrbar fisk, 
stor och stark.
När hon nappar på kroken, 
så kan knappast 
en stark man 
draga henne upp i båten.

Sången om vargen med dess härmning af varg
tjutet är karakteristisk :

Voi voi voi, 
ia la la, 
lu lu lu, 
fäm fam fam, 
huo huo huo!
Då låter han så här, 
när han är mätt: 
huoo huoo huoo 
vuooaa vuooaa vuooaa.
Då låter han så här, 
när han äter en ren, 
och när han har ätit färdigt, 
så börjar han låta: 
uuooaa uuooaa uuooaa.
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När han låtit så,
så lunkar han till skogs
och går utefter myrmarkerna.

E tt par af dessa sånger röra sig om andra trak
ters innevånare och äro delvis af smädligt innehåll. 
En af dem är en sång om ett par bestämda personer, 
nämligen Fellman och en hans vän, en norsk präst. 
Somliga behandla några märkligare händelser, o. s. v. 
Men jämte dessa sånger, som troligen alla äro af 
tämligen sent och tillfälligt ursprung, finnas äfven 
några, som åtminstone till sitt innehåll måste tillhöra 
betydligt äldre tider. De äro ännu alltigenom hed
niska till sin uppfattning, tala om trollerier och troll
karlar, afgudabilder och offrande och försätta oss så
lunda till de tider, då kristendomen ännu ej fått fast 
fot i dessa trakter, något, som emellertid skedde först 
så sent som i slutet af 1600-talet. En dylik sång 
handlar om Pavus Nilas resa till ryska Lappmarken 
och lyder på följande sätt:

Pavus Nilas begaf sig till det östra landet 
för att hämta säd åt sig därifrån; 
dröjde där en liten tid,
tills han blifvit färdig med sina ärenden där; 
så blef det tid för honom att fara tillbaka.
Han hade gjort sig resfärdig därifrån
utan några skälmstycken,
som icke har hörts omtalas i Lappland.
När han hade begifvit sig på väg därifrån 
och hade färdats en dag,
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så blef han nödställd på sin resa, 
fann sig vara hindrad.
Då försökte han med sina konster.
Han slapp icke fram på något sätt; 
hans kör-renar upphörde att draga 
hans slädar med varor.
Då tog han till sin konst,
försatte sig i sömn för en liten stund,
såg, såsom det var vanligt för honom, medan han sof,
några, som reste efter honom,
som hade trängt sig in på hans slädar;
han tog fram sina konstgrepp under sömnen,
då föllo smådjur ned från de fulla slädarne;
han såg upp på en trädgren,
där syntes det också en, som satt.
Han tog i handen det öfre benet af frambenet på

ett visst djur 
och det undre benet som pil i andra handen, 
gjorde sig en bössa af dessa två 
under samma sin korta slummer, 
riktade mot den, som satt på trädgrenen, 
det öfre och undre benet af sitt djur, 
satte dem som en bössa, 
sköt så den hökliknande fågeln, 
som satt på trädgrenen.
Han steg upp ur sin slummer
för att bege sig bort från stället,
gjorde, att de vände tillbaka,
dessa afskyvärda odjur,
som följde efter honom från östra landet.
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Han begaf sig själf bort, 
brydde sig ej om,
hvad för slags man han nu hade varit, 
for sin väg, kom till sitt land,
lefde sitt vanliga lif, så länge han ville, i sitt land. 
Men så hördes det en nyhet från östra landet, 
att en käring där kämpade med döden.

I denna sång får man således en inblick i de 
forna finska lapparnes föreställningar om de onda 
andeväsen, som en trollkarl (lapska noaidde, ?iåide, 
nåite) kunde skicka ut för att skada sina medmänni
skor, och om det sätt, hvarpå nåiderna stredo med 
hvarandra medels »trollskott» och annat. Här är 
ännu den gamla schamanismen i fullt flor, samma 
trollkarlsreligion, som ännu i dag finnes kvar hos 
naturfolken i nordöstra Ryssland och i Sibirien, med 
dess otaliga andeväsen och med dess trollkarlar eller 
schamaner, som medelst sång och trumning försatte 
sig i hysterisk ekstas, hvilken slutligen öfvergick i kata- 
leptisk dvala, hvarunder kroppen låg orörlig och sjä
len troddes fara till undervärlden och kämpa med 
andarne eller begifva sig till främmande orter för att 
se, hvad där stod på. Äfven Pavus Nilas var en 
dylik kraftig trollkarl, som kunde försätta sig i hyp- 
notisk sömn samt därunder såg osynliga ting och stred 
med fientliga andar.

Men af denna samma sång får man äfven till 
fullo se, hur primitiv och formlös den lapska poesin 
till största delen är. Förgäfves spanar man i det 
lapska originalet efter någon bestämd meter eller
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rytm eller rim eller sådant. Det är endast en prosa
berättelse, föredragen under sång, den ena gången med 
de ena orden, en annan gång med i någon mån andra 
ord, således en joikad improvisation, där blott inne
hållet förblef ungefär detsamma genom tiderna, men 
den yttre formen tämligen hastigt växlade. I yttre 
afseende står således denna sång på ett betydligt 
lägre och mera outveckladt stadium än den nyss an
förda lilla vaggvisan om ugglan, där dock den be
stämda rytmen gjorde formen stadigare och mindre 
lämpad för godtyckliga ändringar.

. Fellmans samling omfattar åtskilliga dylika troll- 
karlssånger, längre och kortare. Den längsta af dem 
alla, »Salig Karkias’ sång» på hela 159 rader, är i 
så måtto intressant, att den innehåller åtskilliga tyd
ligt finska element, som man i annan utsmyckning 
och annat sammanhang återfinner i de sånger, på 
hvilkas grundval Lönnrot utarbetade sin Kalevala. 
Skildringen af huru Karkias dräpes och kastas i en 
ström af en annan ryktbar trollkarl vid namn Torajas 
synes nämligen återspegla samma tradition som Kale- 
valaberättelsen om Lemminkäinens död, hvilken i sin 
ordning härstammar från gamla kristna legender 0111 
Kristi död. Äfven namnet Torajas synes vara af 
finskt ursprung och återfinnes (i ortnamnet Torajärvi) 
i en finsk runa af ryskt ursprung, hvilken ofta för
bundits med traditionen om Lemminkäinen, o. s. v.

Jämte dessa trollkarlssånger finnas i Fellmans 
samling äfven några, som man skulle kunna kalla 
historiska sånger. De uppge sig skildra förhållandena
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bland lapparne i gamla tider och äro sålunda af in
tresse som en verkligt episk poesi, om ock af primitiv 
och föga utvecklad art. Ganska märklig är en lång 
dikt om de första människorna i Lappland, upptecknad 
af Fellman efter en Utsjoki-lapp, hvilken under de 
första åren af 1800-talet hört den af en lapp från 
Laxefjorden i Norge. Ursprungligen hade den enligt 
lappens utsago varit mycket längre och hade vida 
utförligare skildrat det forna lapska folket och Lapp
land före och under trolldomens tidehvarf, men Fell- 
mans sagesman mindes endast några delar af den. 
Den första delen af densamma lyder i utdrag på 
följande sätt:

Det synes många slags
innebyggare här i det kalla landet,
som icke äro människor (d. v. s. lappar), eftersom de

icke tala (vårt språk?);
likväl ser man på dem,
undrar öfver deras konster att förskaffa sig.
På många sätt fingo de 
material åt sig.
På hvad sätt skola vi 
få oss något af dem?
Hvarifrån kunna vi få något påfund att uppehålla

vårt lif med?
Låtom oss uttänka, låtom oss uttänka åt oss 
något slags redskap till att göra, 
om vi börja förvärfva oss något däraf, 
då ögat ser dem, som röra sig på jorden,
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— många sorts väsen 
ser ögat röra sig på jorden — 
görom oss redskap af stenar, 
hvarigenom vi måtte förvärfva oss 
något af dessa myckna djur.
Från denna vår villofärd
måste vi bege oss långt bort tillbaka,
på samma sätt som vi ha färdats hit,
i alla våra bröders åsyn,
dit, därifrån vi ha gått,
längre eller kortare väg.
Stora åar voro till hinders, 
då vi vandrade i Lappland.
Sökom ett namn åt vårt land!
Funna land, vare Lappland ditt namn!
Funna land, vare du Lappland!
Låtom oss löpa efter Lapplands vildrenar, 
låtorn oss anskaffa dem till mat åt oss, 
låtom oss riktigt laga i ordning våra pilar, 
låtom vår smed riktigt 
göra i ordning våra bössor!
Görom oss i ordning att gå,
låtom oss styra i ordning små kåtor af torf!
Brytorn ikull träd med rötterna, 
läggom torfvor rundt omkring 
till en boning åt oss!
Icke kunna vi reda oss med gräs; 
anskaffom eld också åt oss,
tagom oss trädens ägg (svampar, som växa på träd)! 
I vår nöd kunna vi icke klandras,
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hvad slags arbete vi än utföra, 
om vi kunna äta maten 
utan någon kokning.
I många slags grytor kokte
Lapplands inbyggare,
då de gjorde en grop åt sig i en sten,
då de gjorde en grop i stenar,
midt i sin boning
gjorde de så åt sig.
Det fattiga folket med sina påfund 
måste steka i askan, 
tillreda maten på underligt sätt 
till gagn åt människokroppen.
Det åts icke rent ens, 
ehuru maten hade varit ren.
Likväl måste de 
i det funna Lappland
använda det till mat, som var ämnadt till mat. 
Det hade icke funnits någon gryta.
Hvad användes till gryta?
En sten var inrättad
som urhålkning, som gryta
hos det forna Lapplands innevånare.
De efterkommande skratta, 
då de finna deras bostäder.

Vi efterkommande veta förvisso detta:
människor funnos här redan före oss,
hos hvilka naturens lag var lagen hos människorna
och som hade boskapens föda till mat.
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Till slut ha de lärt
att begagna boskapen till föda åt sig.
Icke har sången sjungits 
blott om Lappland
för dessa första bebyggares lefnadssätts skull, 
som i begynnelsen röjt upp Lappland 
och funnit på att begagna hö i sina skor.
Till slut blef det en annan tid, 
man kom till spåtrummorna.

Denna episka dikt — fortfarande utan meter 
eller rytm eller allitteration o. dyl. — är således en 
poetisk omskrifning af någon gammal tradition, att 
de första inbyggarne i Lappland bott i små torfkojor, 
begagnat verktyg och grytor af sten och lefvat af 
svamp, innan de lärt sig fånga djur till föda åt sig. 
De skulle icke ha varit lappar, något, som enligt 
Fellman äfven skulle bestyrkas af andra traditioner, 
som berätta, att lapparne fördrifvit dessa urinnevånare, 
hvilkas sista boningsplats varit vid Porsse, en i Tana- 
älfven utfallande å.

I några af de finsk-lapska sångerna träffar man 
ett samtal, en dialog mellan tvenne olika personer, 
vare sig då denna dialog verkligen framförts af två 
olika sångare eller, hvilket kanske är sannolikare, 
framförts af en och samma person, som representerat 
dem bägge. Sålunda finner man en dialog mellan 
en trollkarl och hans medhjälpare, mellan en tjuf 
och en trollkarl o. s. v. Detta dialogiska framställ
ningssätt, som vi skola återfinna äfven i andra trakter,
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är intressant såsom en ansats, om ock en ringa sådan, 
till dramatisk framställning. Till någon verklig drama
tik ha lapparne aldrig bragt det. Ingenstädes1 om
talas från deras trakter t. ex. några teaterföreställ
ningar af den art, som beskrifvas från de med lapparne 
i språkligt afseende besläktade vogulerna i nordvästra 
Sibirien, hvilka uppföra verkliga små pjeser, hvarvid 
de äro klädda i underliga dräkter och ha masker af 
näfver framför ansiktet. Det enda, som kunde jäm
föras härmed, vore de s. k. björnfesterna, af hvilka 
det finns en hop beskrifningar från äldre tider2. 
Björnen ansågs af lapparne, liksom ännu i dag af 
allehanda polarfolk i Europa och Asien, för ett heligt 
djur, vid hvars jagande, hemförande, sönderst5'ckande 
och uppätande en mängd ceremonier måste iakttagas. 
Dessa ceremonier med sin sång och med de olika 
roller, som männen och kvinnorna hade att utföra 
vid dem, visa onekligen åtskilliga drag af begynnande 
dramatik.

Från de norska lapparne ha hittills icke många 
sånger blifvit upptecknade eller åtminstone offentlig
gjorda. Den längsta • och märkligaste stammar från 
Varangerfjorden och lyder på följande sätt:

Dödingarnas joikning.
I ungdomens tid 
går människan

1 De uppgifter om dram atiska föreställningar, som Fjellner 
meddelat von Düben, torde böra upptagas med varsamhet.

“ Jfr  von Diibens stora verk Om Lapp/and och lapparne,
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med glädtigt sinne 
på lifvets väg.
Hon har många tankar, 
men minnes icke, 
att döden följer henne 
och snart tar henne fatt 
i sin kalla famn.
Så gick det med Petter 
från Paddeby.
Han var ende sonen 
af en fader så rik 
på penningar och ägodelar; 
han hade båtar i sjön 
och kor i fähuset.
Allt detta fick Petter, 
då han tog sig en brud 
och hemförde 
den vackra flickan Aile.
Men hör hans slut; 
ty nu sofver han 
den tunga sömnen 
bakom kyrkogårdsmuren, 
borttagen från hustrun 
och sina kära föräldrar.
Sä gick det med Petter:
Han körde till Vadsö 
för att handla.
Han dröjer icke länge.
Då hans ärende var uträttadt, 
for han från staden

Lapparnes sång och poesi. 3
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tidigt på morgonen 
Så förde hans väg 
förbi kyrkogården. 
Där hörde han 
en röst, som sade,
dödingar, som joikade:

»O, Petter, vår broder, 
du må vandra, hvart du vandrar, 
hit likväl du styrer 
med spetslös släde1.»
Då påskyndade Petter 
sin resa till sitt hem, 
till Paddeby, 
med tankfullt sinne.
En vecka efteråt
sin sista resa
till Vadsö han gjorde,
då hans lik bars
till sin hviloplats
bakom kyrkogårdsmuren.
Där lades han
under gråt och veklagan.

Afven denna sång är alldeles formlös, utan meter 
och rim eller sådant; den bestämmes blott af en för 
hvarje rad återkommande melodi, inom hvilken efter

1 Likkista; liken lades i slädar.
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behag genom hopträngning eller uttänjning flera eller 
farre ord kunna inrymmas.

Från de svenska lappmarkerna är vida mera
upptecknadt, minst dock från de nordligaste trakterna, 
där säkerligen mest dock stått och står att finna. 
Den äldsta uppteckning af lapsk poesi, som någonsin 
blifvit gjord, stammar härifrån och är af särskildt
intresse, enär upptecknaren själf var af lapsk natio
nalitet. Hans namn var Olof Matsson Sirma. Vid 
tiden för upptecknandet, år 1672, var han student i 
Uppsala. E tt par år efteråt blef han komminister i 
Enontekis, där han dog år 1719. Joh. Schefferus, 
utgifvaren af det bekanta verket Lapponia, Frankfurt 
1673, erhöll af honom tvenne lapska sånger, hvilka 
sedan gjorde en märklig rund genom världslittera
turen och öfversattes eller ombildades på engelska 
och tyska1. Den ena af dem ligger t. o. m. till 
grund för Franzéns bekanta visa »Spring, min snälla 
ren!» I Olof Matssons egen öfversättning lyder en
af dessa visor på följande sätt:

Lappernas Gilliare Dicht,

dhen dhe siunga till sine fäster möör eller kärester, 
nähr de om sommarn ähro ifrån hvar andra åthskillde, 
villiandes likväl dhem i hugkomma och såledhes sin 
kerleck emoot dhem tillkänna gifva. Dhesse vijsor 
begynna dhe på dhetta och annadt sätt, siungandes

1 Jfr härom  R. Bergströms artikel i tidskr. Svenska Lands- 
målen, V, 4, 1885.
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somblige mehra, somblige mindre, effter som hvar 
och een inbillar sigh dhem bäst kunna fatta och com- 
ponera. Stundom repetera dhe samma sångh åfftare. 
Icke häller hafva de någon viss thon, uthan siunga 
eller joiga denna vijsan, hvilken de kalla Morse Faurog 
eller Brude vijsa, effter dheras vahna och som dhem 
bäst tyckes liuda.

Skijne soolen klarligast till träsket Orra träsk. 
Om jag skulle klyfva up i topparna aff graanerna 
och viste migh fåå see siöön Orra siöön, 
ibland hvilka blomster hoon vore, 
alla desse buskar skulle iag affhugga, 
hvilcka där upväxa nyligen, 
och alla thesse qvistar skulle iag affqvista, 
hvilcka bära gröna, skiöna gröna qvistar.
Dhe flygande skyn hafver iag fölgdt, 
hvilka flyta emoot träsket Orra träsk.
Om iag till tig kunde flyga med vingar, kråke vingar! 
Icke iag har vingar, knijpc vingar, medh hvilka till tig

iag kunde flyga. 
Hvarken har iag fötter, gååse fötter, eij heller har iag 
vackre footebladh, med hvilcka iag till dig kunde

nalkas.
Noch har du nu länge töfvat, 
dina bästa dagar, dina liufligaste 
ögon, ditt kiärligaste hierta.
Om du än långdt flydde,
lijkväl snart skulle iag hinna digh.
Hvadh kan vara starckare, skarpare,
ähn som ähr snööre, seene snöre, och käddior, jern

käddior,
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hvilcka klämma ganska hårdt.
Och draga våra hufvudh, ombyter alla
tanckar, sinnen. Barnsens huugh
vädrets hugh, de uhngas tanckar långa tanckar.
Om iag skulle hööra desse alla, 
stege iag vägen, orätta vägen.
E tt må vara rådli för migh, som iag må taga, 
så veet iag des bättre för migh vägh att finna.»

Som ett motstycke mot denna känslofulla, om 
ock litet osammanhängande kärleksvisa må också 
meddelas en sång från våra dagar om den grymma 
och för Torneålapparne ödesdigra spärrningen af den 
finska gränsen mot de svenska lapparnes renar, af 
hvilka hvar tionde tages i beslag, då de komma öfver 
gränsen in i Finland. Denna sång, som upptecknats 
af finnen Väinö Salminen, är lika litet metrisk som 
andra lapska sånger och lyder i öfversättning på föl
jande sätt:

»Finnarne röfva renar, taga tionde af de svenska 
lapparne, då renarne komma öfver gränsälfven. Sorg
ligt är lapparnes lif, då deras land är så trångt. 
Skulle det icke ens kunna komma nåd från de sty
rande herrarne i Finland, skulle det icke finnas nåd 
från Finlands generalguvernör, att renarne finge vistas 
i fred i de branta fjällen? De svenska lapparne be
gära denna nåd, eftersom finnarne redan ha röfvat 
så mycket, till och med tagit en ren från den, som 
icke har mer än en enda. Farväl, finnar!»

Äfven den ofvannämnde Fellman har upptecknat 
ett par sånger från denna trakt, bland dem en dialog
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mellan en hustru och hennes man, hvilken visar, att 
detta slag af börjande dramatik är bekant äfven här.

Icke heller i Luleå lappmark har sången ännu 
tystnat bland lapparne. I Jokkmokk har jag bl. a. 
hört följande visa, hvars melodi är mera omväxlande 
och rör sig i större intervaller än de flesta af de 
ofvan meddelade:

Same parne vuodja, kavvans pulkin vuodja, 
tjuosek kierkin vttodja, kålle-sliekoi?i vuodja.
Same näitsoh patsin, tjarres tievvai tjuodtjon, 
hallo åive tjuodtjon kanjal-tjalmi kättjat, 
kå same parne vuolka vuodjet mälkätita.
Suovva mangelt tjuodtjo, åutålt mangelt tjriodtjo.

»Lappgossen åker, åker i en släde med vackert upp
stående nos,

åker med bläsig ren, åker med gyllene ryggstöd.
Lappflickorna blefvo kvar, gingo och ställde sig på

en hög backe,
stodo med hufvudet på sned och sågo med tårade

ögon,
hur lappgossen kör bort till fjärran trakter.
Snön yr som rök bakom honom, yr framför och bak

om honom.»

Äfven här finnas naturligtvis en hop kärleks- och 
frierisånger samt småvisor om djur, t. ex. följande 
epigram om björnen:
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»Ahå, åhå, åhå, jag slåss med åtta, nio man, 
men med två bröder slåss jag inte.»

(Meningen är, att bröderna alltid bistå hvarandra 
in i det sista, om de komma i fara, och därför äro 
farligare att strida med än många flera män, som 
icke äro så nära släkt och därför ej hjälpa hvarandra 
så modigt.)

En liten barnvisa är följande, som man plägar 
sjunga, då barnen ej vilja gå och lägga sig. Den 
är känd äfven från andra trakter.

Kårkå, kårkå, »Myra, myra,
radnam, radnam, kamrat, kamrat,
påteh, påteh, kom, kom,
kieseh, kieseh drag, drag
manav vuoptaist jaurai! barnet i håret till sjön!»

Bland lappar, som härstammade från Piteå lapp
mark, har den ungerske språkforskaren Ignäcz Halåsz 
upptecknat en hel del sånger af samma skaplynne 
som de nu meddelade, sånger om räfven, björnen, 
renen, solen o. s. v., friarevisor, barnvisor m. m. I 
dessa trakter spårar man emellertid äfven ett visst 
inflytande från den svenska och norska folkpoesin, 
hvilket bland annat visar sig i en ganska tydlig sträf- 
van efter en bestämdare meter och efter medvetna 
rim. Såsom exempel härpå kunna anföras ett par 
verser ur en visa, som en lappflicka diktade som af- 
skedssäng till Halåsz:

Månnå läb akt kuosse 
tan etnamen nal;
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ruvva ta/le nåkka 
kaika vaive tal.

(Jag är en gäst på denna jord; snart förgår nu 
all smärta.)

Mana talle, väljam,
Her rati rafesne ; 
ruvva kalka, vaibmo 
avvohet almesne.

(Gä nu, min broder, i Herrans frid; snart skall 
hjärtat fröjda sig i himmelen.)

Äfven från Västerbottens lappmarker finnas en 
del uppteckningar af lapsk folkpoesi, gjorda på 1840- 
talet af kommerserådet J. H. Grönlund, nu skingrade 
och endast delvis offentliggjorda; en annan del af 
dem är tyvärr ännu otillgänglig för vetenskapen. 
Liksom i andra trakter finner man äfven här ibland 
ett dialogiskt framställningssätt, såsom i följande sång, 
hvilken skildrar, hur det kan gå till vid ett lapskt frieri :

Fria ren :
Ar du villig, flicka, att taga emot detta 
som en början på vår kärlek, 
eftersom vära föräldrar så vilja?

Flickan :
Välkommen, om det är så ämnadt mig, 
att jag skall vandra dessa stigar 
och valla dessa dina renar.
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Friaren :
Så tag nu emot mina fästegåfvor 
under vår betänketid, 
om det så är bestämdt, 
att vi skola blifva samman!

Flickan :
Och om det icke blir så, 
så med samma händer 
tag du dem tillbaka!

Friaren :
Får väl se, huru länge 
vår kärlek räcker!
Men tänk likväl på, flicka lilla, 
om du vill vara mig till hjälp 
att sköta mina renar!

Flickan :
Hafven tack, min fästmans släktingar, 
för denna gång!
Nu skall jag tänka på saken.

Språket i denna visa är fördärfvadt och otydligt, 
hvarför öfversättningen är osäker. Tankegången torde 
dock vara i det hela rätt återgifven.

I följande lilla epigram vill man gärna finna en 
variant af den allbekanta svenska barnvisan »Jag 
fattige lappman»:

»Jag fattige och vandrande lappman 
på denna jordens besvärliga vägar,
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som måste vandra all världen kring 
och så förnöta min tid.»

En annan småvisa omtalar, huru en renlapp kom
mer till en fiskarelapp och undrar öfver hans redskap:

»Ah, åh, den mannens 
barkstöt [är så lång, att den] 
hoppar, hoppar genom rökhålet.
Såg jag maken!»

Fiskarelappen svarar:
»Ali, din stolle,
det är en stake att skrämma fisk med.
Ponk! Den pulsar genom notkilen.»

En liten visa från Sorsele, meddelad af den 
finske språkforskaren, prof. O. Donner, handlar om 
högmässoringningen och predikan och lyder på föl
jande sätt:
»Hur många gånger ringer kyrkklockan i eder trakt? 

Tre gånger.
Hur många gånger sladdrar präststackaren i eder trakt? 

Två gånger.»
Äfven bland de jämtländska och härjedalska lap

parne ha några visor blifvit upptecknade, särskildt af 
ungraren Haläsz. A f dessa må till slut anföras föl
jande lilla visa, som en flicka sjunger till sin älskade:

»Ge mig den där slefven, kära vän, 
så skall jag ge dig skoband, 
snälla vännen min.
Jag skall också vara snäll mot dig.
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Inte vill jag ha dig,
då du inte vill ge mig slefven.
Nu skall jag taga en annan.
Inte vill jag ha dig.»

Afven dessa visor från de sydligaste lapptrak
terna äro lika formlösa som de andra. En och annan
gång kunde man visserligen vara hågad att i dem se
en ansats till ett mera bestämdt versmått, men möj
ligt är också, att dessa ansatser blott äro tillfälliga 
och oväsentliga.

Vi ha nu genomvandrat hela det vidsträckta 
lapska landet, från Kolahalfön i nordost till Härje
dalen i sydväst. Öfverallt ha vi bland lapparne fun
nit sång och poesi, än lefvande ett kraftigt lif, där 
dagens alla små händelser omsatts i sång och tan- 
karne på renarne, på vargen, på ett fjäll eller en dal, 
på far och mor eller andra personer klädt sig i en 
enkel melodi, än åter förande en tynande tillvaro, 
förkväfd af grannarnes hån eller af religiösa betänk
ligheter. Nästan öfverallt ha vi jämte den enkla, 
konstlösa joikningen, som födes i dag och kanske 
dör i morgon, äfven funnit längre sånger af något 
mera utveckladt slag, behandlande de mest vidt- 
skilda ämnen. Vi ha hört friaren i medvetandet om 
sin oemotståndlighet stämma upp en stolt fröjdesång, 
då han sätter sig i släden för att fara till sin ut
valda. Ynglingen drömmer om sin älskade och ön
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skar sig vingar, kråkevingar, för att kunna flyga till 
henne. Det ständigt vakna löjet gisslar människor
nas svagheter och brister. Hågkomsten af den af- 
lidne ger sig luft i en sorgesång om hans sista stads- 
resa, då han trodde sig höra de döde på kyrkogår
den kalla honom till sig. Traditionerna om troll
karlarna och deras förunderliga bragder kläda sig i 
poesins dräkt, liksom ock de gamla sagorna om an
nat, som skett eller icke skett i forna tider. Djuren 
kunna tala och framställas såsom människans likar, 
eller ock skildras deras egenskaper och lefnadssätt i 
ett litet epigram eller en barnvisa. Kort sagdt, allt, 
som faller inom lapparnes känslosfär och åskådning, 
blir också föremål för en sång.

A tt här draga en bestämd gräns mellan en ly
risk känslopoesi och en episk berättelsediktning är 
omöjligt. Vi ha fastmera att göra med en primitiv 
och ursprunglig form af poesi, där det episka och 
det lyriska ännu icke hunnit att sättas i mera be
stämd motsättning mot hvartannat. Icke heller har 
någon lapsk dramatik kunnat utveckla sig, vare sig 
ur de ceremonier, som beledsagade björnfesten, eller 
ur de dialoger, som man återfinner i allehanda sånger 
af mera episk art.

För vår estetiska uppfattning stå lapparnes mera 
utprägladt lyriska sånger högst. I konstlös omkläd
nad och enkel utsmyckning träda oss här i Lapp
lands snö samma mänskliga känslor till mötes, som 
vi äro vana att finna i trakter, där kultur och ut
veckling nått högre. Sorg och glädje, ironi och kär
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lek, stolthet och längtan lysa oss till mötes ur de 
lapska sångerna så väl som ur vår egen poesi. Om 
vi vilja finna något speciellt lapskt i dessa sånger, 
böra vi säkerligen söka detta i den lätta och skämt
samma ton, som så ofta genomgår dem, och i den 
träffsäkra blick på naturen, som lyser fram särskildt 
ur djurvisorna. I ett ständigt lefvande samman med 
naturen måste ju människans öga för allt i denna 
natur skärpas och uppöfvas, och det är därför lätt 
förklarligt, att särskildt lappen måste stå jämförelsevis 
högt i betraktande af naturen, framför allt i iaktta
gandet af de djur, på hvilka hans existens i så hög- 
grad beror. Den lätta och skämtsamma tonen åter 
hänger på det närmaste samman med lappens lätta, 
ofta blott alltför lätta sinne, med hans mottaglighet 
för nya intryck och hans ostadighet, allt egenskaper, 
som kammarspekulationen icke skulle vänta sig finna 
hos lappen, hvilken ju lefver i en natur, som hellre 
borde »trycka honom till jorden med sitt öfvermäk- 
tiga majestät» och i den svåra kampen för tillvaron 
låta all glädje och alla högre känslor förtvina.

Lapparnes primitiva försök till episk framställ
ning kunna däremot, sådana som vi känna dem, 
knappast väcka vårt intresse. I estetiskt afseende 
är deras inre värde obetydligt och deras yttre värde 
ännu obetydligare. Vi kunna icke uppfatta dem an
nat än som ett slags sjungen eller reciterad prosa, 
som icke har betydelse för annat än den etnogra
fiska forskningen.
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A f egen kraft ha lapparne icke kunnat skapa 
någon egentlig epik; icke heller ha de impulser, de 
i detta afseende erhållit från sina grannar, verkat 
synnerligen starkt på dem. Möjligt är ju dock, att 
bekantskapen med den finska episka runosången bi
dragit till att just i de trakter, där lapparne stå i 
närmare beröring med finnar eller där åtminstone 
den finska inflytelsesfären ej är långt borta, smaken 
för längre sånger af mera utprägladt episkt innehåll 
blifvit mera utvecklad. Intressant är att se, huru
som dylika längre sånger icke synas förekomma hos 
de östligare ryska lapparne, som icke rönt något in
flytande från finnarne, och att de likaledes äro rela
tivt okända hos de svenska lappar, som bo söder 
om Torneå lappmark. Endast i de trakter, där ett 
starkare finskt inflytande kan konstateras, ha längre 
episka eller halfepiska sånger upptecknats bland lap
parne. Ofvan sid. 27 ha också påpekats några di
rekta lån från den finska folkpoesin. Dessa lån ha 
lapparne emellertid icke förstått att tillgodogöra sig. 
De stå där blott som bleka, förvirrade minnen och 
reminiscenser af något, som lapparne väl hört, men 
ej kunnat smälta eller efterbilda. Den finska tanke
världen var en annan och högre än den lapska och 
stod för långt ifrån den för att kunna helt assimi
leras. Den koncentration och åskådlighet, som i det 
hela taget utmärker den nordfinska eller, rättare sagdt, 
nordkarelska episka diktningen, trots dess bredd och 
talrika upprepningar, denna koncentration saknar man 
särskildt alldeles i de dimmiga och ofta svamliga
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alster af den lapska epiken, som hittills blifvit upp
tecknade.

Man kan icke heller antaga, att den lapska epiken 
en gång stått på en högre ståndpunkt, från hvilken 
den sedermera nedsjunkit till hvad den nu är eller 
för hundra år sedan var. Inga som helst bevis kunna 
anföras för ett dylikt antagande, och vi kunna icke 
hänvisa på några autentiska prof på en dylik högre 
epik. Det är visserligen sant, att det existerar en 
hel liten litteratur rörande en sådan högre stående, 
äldre episk diktning på lapska, men tyvärr synes denna 
epik väsentligen vara en enda, högre bildad mans 
verk och torde icke ha utgått från det egentliga lap
ska folket. Denna diktning är alltigenom förknippad 
med namnet Anders Fjellner.

Anders Thomasson Fjellner föddes af lapska för
äldrar i Härjedalen den 18 sept. 1795, gick i skola 
i Östersund och Hernösand och blef student i Uppsala 
1818. Efter ett par år lämnade han universitetet och 
fick anställning som missionär i Torneå lappmark, där 
han, längre fram som präst och pastorsadjunkt, vista
des till år 1842, vanligen stationerad i Jukkasjärvi. 
Detta år flyttade han som kyrkoherde till Sorsele, 
där han dog den 28 febr. 18761.

I tidskriften Läsning för folket utgafs år 1849 af 
kyrkoh. J. A. Linder i Umeå en öfversättning af några 
utdrag ur en lång episk dikt på lapska, hvars titel 
var Peiven parneh »Solens söner» (hos v. Diiben Peive-

1 Utförlig lefnadsteckning af G. von Düben med porträtt i 
N y Illustrerad T idning  1876, n:o 15.
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barnen suongäh jehtanasan maajisn »Solsonens frierier 
i jättens land») och hvilken han i original erhållit af 
Fjellner. Denna dikt väckte berättigadt uppseende, 
aftrycktes i några tidningar och öfversattes på tyska 
i Ermans »Archiv für wissenschaftliche Kunde von 
Russland», bd. 12, Berlin 1853. Ett par decennier 
senare bragtes den åter till en vidare läsekrets, både 
på norska, tyska och engelska samt på svenska i 
v. Dübens stora verk om Lappland, hvarefter den till 
slut jämte en hop andra lapska sånger år 1876 gjor
des till föremål för en utförlig monografi af prof. O. 
Donner i Helsingfors (på tyska under titeln Lieder der 
Lappen; äfven på finska).

Enligt Fjellners egen uppgift skulle sången om 
Solsonen ha upptecknats af honom i Jukkasjärvi i 
Torneå lappmark efter lappen Leuhnje. Den förelig
ger hos Donner i den form, i hvilken Fjellner själf 
dikterade den för honom, med några tillägg ur en 
handskrift, som den ofvannämnde J. U. Grönlund fått 
af Fjellner och som nedskrifvits af honom i början 
af 1840-talet. Vid upptecknandet hade Donner fram
för sig äfven en annan handskrift, hvilken Fjellner 
för många år sedan utskrifvit. Språket i sången är 
hvarken Torneå-lapska eller, som man efter Fjellners 
födelseort kunde förmoda, Härjedals-lapska, utan en 
oredig rotvälska, som det är svårt och på många 
punkter alldeles omöjligt att förstå och öfversätta. 
Innehållet är delvis bekant ur lapska prosasägner; det 
skulle bli för vidlyftigt att här redogöra för detsamma, 
hvarför jag hänvisar den intresserade till den öfver-
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sättning, som v. Düben lämnar af sången. Framställ
ningsättet och formen är emellertid det märkligaste 
vid denna ganska vidlyftiga episka dikt. Att den ger 
ett helt annat intryck än den poesi, vi ofvan lämnat 
prof på, torde framgå af följande utdrag:

»Sägnen har sagt och sagan berättat:
Bortom norra polens stjärna, 

västerut från sol och måne 
stenrös finns af guld och silfver, 
ärilstenar, sänkestenar; 
guldet blänker, silfret glänser, 
hafvets klippor se sin afbild, 
solar, månar, stjärnor skina, 
blänka, le åt sina bilder.

Solens son sitt fartyg löser, 
tager med de främste männen.
Vinden uti seglen blåser,
jätten [sjörået?] drifver båten framåt,
vågen låter männen skynda,
•—- — — —    [obegripliga ord]
östanvinden gungar båten 
förbi månens rund och förbi 
solens lysande skifva.

Blef så månen, blef så solen 
liten såsom polens stjärna; 
denna ändras, större blir än 
dagens ljus af andra sorter (?), 
lyser röd och bländar ögat.

Ar igenom så de töfva, 
så till slut och änteligen

Lappam es sång och poesi. 4
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öppnar jättens land sig för dem 
och för ögat ? ?
Jättens unga dotter, blinde 
gubbens enda sömmarinna 
tvättar kläder vid ett eldbloss, 
knackar, klappar sina kläder, 
häller vattuforsar på dem, 
stryker, glättar och förskönar 
och försötmar fagra brösten, 
låter blicken hastigt fara, 
fäster ljusen uppå gossen:

Hvadan kommer du? Hvem söker» etc. etc.
Man skulle kunna tro, att denna metriska öfver- 

sättning skiljer sig mycket från originalet, men det är 
ingalunda så. Den följer originalet mycket troget 
både till innehåll och form och återgifver noggrant 
både dess parallellism eller poetiska upprepning af 
samma tanke i andra ordalag, dess allt annat än pro
saiska vändningar och ord (där dessa öfverhufvud ta
get äro begripliga) och dess regelbundna meter, som 
öfverallt består af fyra trokeer och endast på ett par 
ställen är litet ojämn. Det enda, som ej är återgif- 
vet, är den mycket ofta förekommande allitterationen 
eller begynnelserimmen, sådana som originalets 

»Päiven /a rn e  /aiverns /uota,
Hvamus ölmaites valta.
Pi eggapa /orjosit /ossuht, 
jahnapa ■yatnasam wuojet,
/ a r uh /odnjit /atertahteh» etc.
(=  Solens son sitt fartyg löser etc.)
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Vid en jämförelse mellan denna dikt och de eljest 
kända lapska sångerna måste man ovillkorligen med 
en viss häpnad fråga sig: Hvar finnes väl i dessa an
dra sånger ett så poetiskt och relativt högt utveckladt 
innehåll och framställningssätt som i denna? Hvar 
finnes en så regelbunden parallellism? Hvar finnes 
ett så utveckladt och strängt iakttaget versmått, som 
till och med åsidosätter den vanliga ordbetoningen 
och öfvergår till ängslig stafvelseräkning (jfr de nyss 
anförda raderna oivajmus ol|maites valta; pieggajpa 
por|josit possut; jahnajpa vatjnasam vuojet, och otaliga 
andra)? Hvar finnes en sä rikt använd allitteration? 
Svaret måste bli: I den lapska poesin träffar man icke 
dessa utvecklade poetiska uttrycksmedel, utan den är 
så godt som alldeles formlös. Däremot äro de alla 
väl bekanta från den finska folkpoesin och från Ka
levala.

Kan då månne den lapska diktningen i den form, 
den har i sången om Solens son, vara ett minne från 
forna tider, då den lapska sången stått på ungefär
samma nivå som den finska och känt ett åttastafvigt,
trokaiskt versmått, allitteration och parallellism? I sin 
ofvannämnda monografi ger Donner ett jakande svar 
på denna fråga. För min del kan jag icke göra detta. 
Den öfversikt, jag i det föregående lämnat af den 
lapska folkpoesin, dess form och dess innehåll, måste 
ovillkorligen visa, att denna poesi aldrig kunnat stå 
på en sådan höjd som den, hvarpå sången om Solens 
son befinner sig. Ingenstädes, vare sig i gamla eller
nya sånger, finna vi ens i obetydliga spår någon



52 K. B. W iklund.

tillstymmelse till något dylikt. Äfven där vi i af- 
seende på innehållet kunna uppvisa ett direkt in
flytande från den finska folkpoesin, kunna vi icke 
finna någon högre stående poetisk form. En sådan 
finna vi först i några visor från Piteå lappmark, men 
där är det den svenska poesin, som varit den påver
kande faktorn, och resultatet har därför också med sin 
kortare meter och sina ansatser till slutrim blifvit nå
got annat, än hvad man finner i sången om Solens son.

Huru skola vi då lösa gåtan om denna märkliga 
sång? Lösningen kan tydligen icke bli någon annan, 
än att sången om Solens son icke är äkta folklig och 
upptecknad efter någon lapp Leuhnje, utan är skrifven 
af Fjellner själf — att den med andra ord är en 
litterär mystifikation.

Till de bevis för detta påstående, som jag redan 
lämnat, kunna äfven läggas andra. Fjellner påstår 
bl. a., att sången om Solens son sjungits äfven i Härje
dalen af ett par namngifna lappar. Detta är emeller
tid orimligt. Erfarenheten från det sångrika Finland 
visar, att en sång omöjligen kan bevara sig lika under 
sin vandring från trakt till trakt, utan att den oupp
hörligen förändras, sammanväfves med andra sånger, 
sjunges om andra personer, förkortas och förlänges, 
kort sagdt, att den befinner sig i en ständig utveck
lings- och jäsningsprocess, som till slut icke lämnar 
sten på sten af det ursprungliga innehållet och ännu 
mindre af den ursprungliga formen. Detsamma skulle 
med all säkerhet ha inträffat äfven pä det lapska om
rådet, om öfverhufvudtaget någon mera omfattande
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vandring af folkpoesi ägt rum inom detsamma, något, 
som med tanke på den mycket ringa samfärdsel, som 
äger rum från norr till söder därinom, måste förefalla 
alldeles otroligt. Denna bristande samfärdsel har också 
åstadkommit en ofantligt stor dialektsplittring inom det 
lapska språkområdet, hvarigenom Härjedals-lapskan 
och Jukkasjärvi-lapskan, om hvilka det här är fråga, 
snarare äro att betrakta som två ganska vidt skilda 
språk än som två olika munarter af ett och samma 
språk. Äfven detta gör, att Fjellners påstående, att 
»samma» sång om Solens son sjungits både längst i 
söder och i Torneå lappmark, måste falla på sin egen 
orimlighet.

Det finns för öfrigt också ett direkt bevis för att 
Fjellner under sin ungdomstid bland Härjedals-lap- 
parne icke hört några vidlyftiga episka sånger. Finnen 
C. A. Gottlund omtalar nämligen1, att han under sin 
studietid i Uppsala lärt känna en student af lapsk na
tionalitet vid namn Fjellner. »Han sade, att lapparne 
icke hade riktiga sånger eller visor, endast tre eller 
fyra hufvudmelodier2, på hvilka de sjunga, hvad de 
vilja, på det sättet, att orden dragas och tänjas i 
dessa melodier, utan några som helst förändringar. 
Eller deras sånger äro till orden alldagligt tal, som 
vid sjungandet tänjes ut i dylika joikningar. Han 
sade, att de nog hade några vis-stumpar, men att icke 
ens dessa i något afseende skildes från talet, vare sig

1 Otava II, 217 f., Stockholm 1832; på finska.
2 Af dessa deras m elodier sade han en vara gjord för glada 

saker, en annan för sorgliga.
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genom förändrande af orden eller begagnande af me
lodi (?) eller någon annan sådan utveckling af talet 
eller språket. —  Deras sånger lära till inne
hållet röra sig om deras tama och vilda renar eller 
om deras djurfänge och jakt, någon gång äfven om 
deras giftermål och frierier. Sällan och kanske aldrig 
talas det i dem om hemligheter eller gamla märkvär
digheter och underligheter.» Om Fjellner under sin 
Uppsalatid verkligen känt några episka sånger, hade 
han säkerligen nämnt något därom för Gottlund.

Afven en närmare granskning af språket i denna 
sång visar, att den måste vara oäkta. Ofverallt träffat- 
man alldeles omöjliga ordformer, hvilka dock Fjellner, 
för hvilken Torneå-lapskan väl alltid förblef mycket 
främmande, tydligen trott kunna vara riktiga och hvilka 
han användt för att få versraden att innehålla åtta 
stafvelser. Här är icke platsen att lämna exempel 
härpå; hvarje »lappolog» finner dock lätteligen en 
mängd dylika fall i Fjellners texter. Det är blott 
att beklaga, att så mycket arbete af åtskilliga forskare 
blifvit nedlagdt på att tyda och förklara denna rot- 
välska såsom varande riktig lapska.

Mönstret för sången om Solens son är tydligen 
Kalevalasångerna. Den första upplagan af detta finska 
nationalepos utkom år 1835,. den andra, definitiva 
upplagan år 1849. Det är väl alltså den första upp
lagan, som gifvit impulsen till författandet af den 
lapska sången. Tänkbart är ju också, att Fjellner 
under sin vistelse i Torneå lappmark hört några finska 
runor, som väckt hans särskilda intresse. A tt han
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redan tidigt haft intresse för folkpoesin, visas af ett 
litet epigram på fyra rader och en saga, som han 
redan i sin ungdom upptecknat i Härjedalen och som 
publicerats af Donner. Denna saga har prosaisk dräkt 
och behandlar ett vanligt lapskt sagomotiv »Pissja 
Passjas son». Det är ju anmärkningsvärdt, att han 
icke i stället för sagan och det lilla epigrammet upp
tecknat någon längre episk dikt af nyss behandladt 
slag, som ju enligt hans senare påstående skulle ha 
funnits äfven i Härjedalen. Äfven detta förhållande 
visar, att han i själfva verket icke hört några sådana 
i sin hemort. Från hans allra första tid i Jukkasjärvi 
är likaledes bevarad en uppteckning, daterad år 1821. 
I denna, en sång om Solens dotter, söker man för- 
gäfves efter bestämd meter, efter allitteration och 
parallellism; dess innehåll är likaledes alltigenom lapskt. 
Den är sålunda tydligen en äkta, joikad sägen af 
vanligt slag, till form och innehåll himmelsvidt skild 
från de senare konstprodukterna. Längre fram i tiden 
synes emellertid äfven denna joikning ha blifvit före
mål för omarbetning till en sång efter Kalevala-mön- 
ster, hvaraf v. Diiben på sid. 336 i öfversättning med
delar det högpoetiska slutet1.

På samma sätt som Fjellner förfor med denna 
joikade sägen, torde han också ha förfarit med na- 
dra sådana. Det är väl också troligast, att dylika

1 Jfr också en föga verklighetstrogen artikel af K. A. V. 
Lindholm i första profhäftet af tidskriften Nordan  1900, där en 
sång om Soldotterns död anföres i öfversättning och delvis äfven 
original.
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joikningar äfven ligga till grund för åtminstone hufvud- 
delen af sången om Solens son, liksom också för de 
likaledes af v. Düben och Donner utgifna sångerna 
om Tjockpälsen och Pissja Passjas son; se om dessa 
vidare v. Dtibens arbete!

Det var naturligtvis i månhet om sitt folks anse
ende och ära, som Fjellner företog dessa bearbet
ningar och nydiktningar, för hvilkas skull han nu 
måste öka den långa raden af litterära förfalskare. Det 
var kanske så mycket lättare för honom att utan betän
kande framställa sina egna produkter såsom äkta folk
poesi, som han, enligt hvad det från alla tillgängliga håll 
af dem, som känt honom, försäkras, i allmänhet alls 
icke lär ha varit särdeles nogräknad med sanningen. 
Han lär ha funnit ett särdeles stort nöje i att hitta 
på de vildaste historier och sedan få folk att tro dem, 
och det är intressant att se, att han äfven i andra fall 
fört åtminstone v. Diiben bakom ljuset; jfr t. ex. den 
underbara historia om en vådlig forsfärd, som v. 
Diiben i god tro meddelar s. 97.

❖ H:*

Innan vi lämna kapitlet om den lapska folkpoe
sin, må det till slut tillåtas några ord om lapparnes 
musik och dans. Såsom ofvan sid. 5 påpekades, har 
»urpoesin», på hvilken man har funnit en mängd 
exempel från jordens alla delar, väsentligen utgjort 
en oåtskiljbar blandning af sång, musik och dans, 
allt i mycket primitiv form. För den lapska sången
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ha vi här redogjort. Ha lapparne månne också känt 
någon musik och dans?

Den förra delen af frågan är lätt besvarad. Det 
enda musikinstrument, som man känner från lapparne, 
är trumman, med hvars ljud trollkarlarne i gamla tider 
försatte sig i ekstas och kataleptisk dvala och som 
till utseendet fullkomligt öfverensstämmer med den 
trumma, som för samma ändamål användts och ännu 
användes af de flesta naturfolk i norra Asien och 
norra Amerika. Hos lapparne utvecklades den emel
lertid också till ett spådomsredskap, i det att man 
försåg trumskinnet med en mängd tecken och lade 
på detsamma en knippa mässingsringar eller annat, 
af hvars gång öfver tecknen man sökte få kännedom 
om hvad kommande tider skulle medföra.

Andra musikredskap ha varit okända bland lap
parne. Barnen ha väl gjort sig sälgpipor o. dyl., 
men allt blåsande på pipor liksom öfverhufvudtaget 
alla hvisslande ljud anses hos lapparne som en styg
gelse, som en efterhärmning af spökens och onda 
andars läten, och har därför ej kunnat utveckla sig 
till någon musik. Hæffner, den svenska koralbokens 
kände upphofsman, omtalar visserligen i tidskriften 
Svea, Uppsala 18 18, att en gång på 1780-talet (troli
gen vintern 1782— 3) ett sällskap lappar med renar 
en tid uppehållit sig i Stockholm och därunder be
fattat sig med att spå och utföra musik, hvarvid de 
betjänade sig af trummor, pipor, ett slags fiol och 
ett instrument, som liknade »trumpet marin», ettslags 
primitivt stråkinstrument med en sträng. »All deras
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sång föreföll mig som improvisation, hvilken de be
ledsagade med olika åtbörder. Deras melodi var mer 
declamation, än långsam, än hastig; än declamerade 
en alldeles ensam, än alla tillsammans. Stundom 
gränsade denna mimiska declamation till det mest 
sublima. Den declamerande tycktes rasa, hans tal 
flög som ljungelden. I synnerhet var detta fallet, då 
han föll i en spådom om det tillkommande. Intro- 
ductionen, som alltid rättade sig efter ämnet, var vid 
dessa tillfällen högst imponerande. En enda sjöng 
långsamt med accompagnement af deras instrumen
ter, men stundom blef sången flerstämmig.» Han med
delar äfven början till en af deras melodier, i hvilken 
man lätt igenkänner den lapska joikningen. Svårare 
att förstå äro de två »final-kadenser», han meddelar. 
Dessa liksom deras instrument äro tydligen oäkta och 
olapska och ha säkerligen tillkommit i reklamsyfte, 
som konstmedel för att tjäna pengar x.

Svårare är att besvara den andra frågan, om lap
parne känt till dans och i hvilken form de då utöf- 
vat den. Alla senare källor äro enstämmiga däruti, 
att lapparne aldrig dansa eller att, om dans förekom
mer, denna tydligen är lånad från grannfolken. En 
källa finns dock, som har något annat att förtälja, 
nämligen det bekanta arbetet af Olaus Magnus H i
storia de gentibus septentrionalibus »Om de nordiska 
folken », Rom 1555, som ägnar ett helt kapitel (4 
boken, 8 kap.) åt lapparnes dans och sång. Han om

1 Fjellners uppgifter om dessa lappar hos v. Düben, sid. 
319, torde böra upptagas med sto r försiktighet.
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talar däri, att lapparne »anställa muntra samkväm 
och tillkalla strängaspelare, hvarigenom deltagarne 
bli muntrare (oaktadt de förtärt en den kraftigaste 
måltid) och upptändas till dans. Under strängaspelet 
blir dansen allt våldsammare, de sjunga på sitt faderne- 
ärfda sätt om gamla heroers och jättars märkliga 
gärningar, om den ära och det pris, dessa genom sin 
mandom förtjänat, de brista ut i stönanden och djupa 
suckar, i klagorop, i tårar och tjut och störta till 
slut om hvarandra till marken.»

Det är väl knappast troligt, att det verkligen 
varit strängaspel, som förekommit vid dessa samkväm, 
snarare då väl ett dundrande på trummorna. Men 
i öfrigt är den gamle prelatens skildring säkerligen 
riktig. Det han skildrar, är tydligen en schaman- 
dans af samma slag som den, som beskrifves från 
naturfolken i nordöstra Ryssland och Sibirien, en 
dans, åtföljd af sjungande och tjut och dånande trum
slag och slutande med att schamanen faller till mar
ken i ett kataleptiskt anfall. Det är en känd sak, 
att dessa arktiska människor ofta ha en utprägladt 
nervös konstitution, som gör, att de af mycket ringa 
anledning kunna falla i hysterisk ekstas med skrik 
och hoppande. I Sverige äro dessa nervösa anfall 
nu för tiden föga kända bland lapparne. Förr var 
det emellertid annorlunda, såsom det framgår af Hög
ströms beskrifning (kap. 9, § 8), och i de nordligare 
trakterna, i finska och ryska Lappland, äro de ännu 
ganska vanliga. Här uppträda de numera som læ- 
stadianernas bekanta skrik och hoppningar, liikutuk-
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sia, såsom de kallas på finska, men fordom voro de 
en oundgänlig krydda på schamanernas ceremonier.

Någon dans i vår nutida mening var detta såle
des icke. Såsom en viktig upplysning om våra lap
pars forna lif förtjänar emellertid den gamla skildrin
gen sin plats i detta sammanhang.

Under de sekel, som runnit hän, sedan Olaus 
Magnus skref sin märkliga beskrifning om de nordi
ska folkens lif, har deras lif utvecklats och förändrats 
ända till oigenkännlighet. Äfven lapparne ha varit del
aktiga af denna utveckling. I yttre afseende föra väl 
våra nomader ännu ungefär samma lif som för 350 år 
sedan, men i inre afseende är allt förändradt. De 
gamla schamanerna äro döda och glömda, deras då
nande trummor se vi nu blott pä museerna, deras 
dans är nästan spårlöst försvunnen ur traditionen, deras 
förkristna religiösa föreställningar kunna vi studera 
blott i gamla böcker och manuskript. I sången och 
poesin stå våra lappar dock ännu till en del kvar på 
den gamla ståndpunkten. Här kunna vi, då den 
enkla joikningen ljuder i vårt öra, drömma oss till
baka till länge sedan svunna sekler och se den gråa 
forntiden öppna sig inför oss. Intet under då, att 
äfven vi med intresse kunna åhöra lappens enkla visa!
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N orr län dska  S tud en te rs  fo lk b i ld n in g s  loron ing är eufsam - 
riianSlutriing. af, n o rrlM d sk a  ' s tud en te r, vetenskapsm än, förfiittafe  
Of.li k o n stn ä re r mqd ändam ål a th ih o m  .hembygdon, ye rk a . s å v ä l - f ö r '1 
fo lkupp lysn ingens sak  i,, a llm änhet, som  s.ärskjldt för en stö rre-och  

-n o g g ran n are  kännedom  om hem bygden, dess. språk-, h isto ria  nidi 
; m innen- . . . . . .  ' - V . _

v- - -I- detta- syfte-,-vill •föreningen’ b lan d  a n n a t under fm uäiim in- , ' 
gen  •■Norrland" u tg ifv a  en  följd  sm ärre  sk rifter, H yorjö häfte} som 
u tgör e tt  h e lt fö r sig, kom m er a tt o m fatta  m ellan  31) och 50 sido r, 
och  siiljes till. e t t  -pris ä f  35—50 öre. Elvad in n eh å lle t be trä ffar, 
skall Jö ren in g en s sfrä fv an  b lifv a  a t t  läm na end ast sftdämr u p p så t- - 
se r och  a rtik la r , som, u ta rb e tad e  m ed sakkunskap  och n o g g ran n 
het, ii.ro verk liga  b id råg  till. kännedom en o n i N orrland..

M eddelanden rö ran d e  -N o rrlan d s“, in n eh å ll sändas til] d e s s , . 
redak tö r, jä ro vo rksad j .  ,1. N ord lander ,  K varn ga tan  12 A, S tock 
holm S. '

Skrifterna  u tkom m a - å  W . S c k u lth  förlag , A jppsala, och 
kunna utom  genom  fö rläg g a jo n  . o d i  bokhandeln  iifven erhållas 
genom  föreningen (Veli des,s.i hem by g d en  an tag n a  om bud.

-V o r  r  !  ii n- (I s  /c a  S t a  d  e n t e  <*•>■
/■’ o  l  le b i  l  d i i  i ii g  s f ö  r  e n i u g.  - '
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