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Svenska lappar i vinterdräkt. 

1. Lapparnas utbredning förr och nu. 
Deras namn. 

Sedan urminnes tider har det lapska folket bott i de 

avlägsnaste delarna av det nordvästra Europas skogs- och 

fjälltrakter. I den gamla litteraturen finner man dem med 

säkerhet för första gången omtalade i andra hälften av det 

sjätte århundradet efter Kristus, då de omnämnas som ett 

barbariskt jägarfolk i Thüle vid namn skridfinnar, ett namn, 

som de erhöllo i följd av sin skicklighet att åka skidor 

eller skrida, som det hette på Nordens gamla tungomål. 

Av berättelser från slutet av 800-talet ser man, att lap

parna vid denna tid bebodde ungefär det område, som nu 

innefattas i landskapet Lappland; dessutom anträffades de 

säkerligen i de nordligaste delarna av Norge, i det inre av 

Finland åtminstone ända ned till Saimen och de övriga 

stora sjöarna, slutligen även i de till Finland gränsande 

delarna av Ryssland. I öster var deras område sålunda 

vid denna tid betydligt större än nu, enär de i vår tid i 
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dessa trakter finnas endast på Kolahalvön och i det allra 

nordligaste Finland. På den skandinaviska halvön hade de 

däremot då ännu icke hunnit tränga så långt mot söder 

som nu. Man har visserligen ända ned i mellersta och 

södra Sverige anträffat pilspetsar o. dyl. av skiffer, som 

man velat tillskriva lapparnas stenålder, men en senare 

forskning anser sig icke kunna härleda dessa s. k. arktiska 

fornsaker från lapparna. Först i medlet av 1500-talet synas 

de ha hunnit så långt mot söder som till det mellersta 

Jämtlands fjälltrakter och ungefär hundra år senare till 

Härjedalen. Under 1700-talet uppträdde de även som mer 

eller mindre tillfälliga gäster i Hälsingland och Dalarne, 

men först i våra dagar ha de blivit fullt stadigvarande i 

Dalarne, i Idre socken i landskapets nordvästra hörn. Inom 

Norge ha de, huvudsakligen som vallhjon hos renägande 

norrmän, kommit ännu längre mot söder med sina renar, 

ända ned till Valdres och Hardangervidden, nästan rätt i 

väster från Kristiania. Fr. o. m. 1898 finner man också 

en del norska lappar så långt borta i världen som i Alaska 

vid Berings sund, dit de hämtats av den amerikanska 

regeringen för att instruera eskimåerna i renskötsel. Av 

liknande skäl fördes åren 1907—08 några lappar med renar 

över till New Foundland och Labrador. 

Förr antog man, att lapparna en gång innehaft hela 

vårt land och att de så småningom trängts mot norr av 

de från söder anryckande skandinaverna. Inför en senare, 

mera ingående forskning har denna hypotes likväl icke 

kunnat hålla stånd, utan det visar sig, att man, såsom nyss 

påpekats, i stället har att göra med en verklig lapsk folk

vandring mot söder. På ett sätt har en tillbakaträngning 

av lapparna likväl ägt rum inom vårt land. I forna dagar 
kunde man nämligen hela året om finna lappar här och 

var i Lapplands nedre, östliga skogstrakter, under det att 

befolkningen därstädes nu gemenligen icke är lapsk, utan 

svensk eller längst i norr finsk och lappar endast träffas 
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där under vintertiden, då de komma nedflyttande med sina 

renhjordar. Tidigt spred sig odlingen mot norr utefter 

kusten och därifrån upp i landet, följande floddalarna, där 

den bäsfa jorden var till finnandes, och så småningom, ehuru 

tämligen sent, nådde den även Lappland och trängde till 

slut till stor del undan de gamla »skogslapparna» (jfr nedan 

sid. 7) från deras fiskevatten, jakt- och renbetestrakter. 

Gråträsk, det första nybygget därstädes, nu tillhörande Pite 

socken, anlades först något före år 1606. En gång börjat 

fortskred nybyggesanläggandet tämligen raskt. Ar 1748 

funnos i Asele lappmark 17 nybyggare, i Lycksele 26, i 

Pite 2, i Lule 18 och i Torne 31. Och år 1900 bestod 

den svenska (och i norr finska) befolkningen i Lappland 

av inalles 53,629 personer, under det att lapparnas antal 

där endast utgjorde 4,736. De utgöra alltså för närvarande 

icke fullt en elftedel av Lapplands befolkning. I Jämtland 

och Härjedalen fanns det samma år (inberäknat de fåtaliga 

lapparna i Idre i Dalarne) 853 lappar emot 110,538 svenskar. 

Under sommaren kan man för närvarande träffa lappar 

i alla våra fjälltrakter ända ned till och med norra delen 

av Idre i Dalarne och dessutom här och där i skogstrakterna 

vid Torne- och Kalixälvarnas mellersta och nedre lopp, i 

Lule och Pite lappmarker samt i Malå och Sorsele socknar 

av Lycksele lappmark. Under vintertiden åter, då lapparna 

flyttat ned från fjällen, träffar man dem här och där över 

hela landet norr om järnvägslinjen Sundsvall—Ange— 

Östersund och dessutom i fjällen i sydvästra Jämtland, 

Härjedalen och Idre. 

Sig själva kalla lapparna sapme, sabme, same eller säme, 

olika i olika trakter; i de sydligaste lapptrakterna hedra 

de sig även med namnet almotje »människa». Namnet 

»lapp» vilja de på många håll, särskilt i söder, icke veta 

av, enär de förbinda det med det ord »lapp», som betyder 

trasa. I stället vilja de heta »fjällmän, fjällfolk». Det 

ursprungliga nordiska namnet på lapparna var finnar, såsom 
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de för övrigt ännu i dag kallas i Norge; namnet lapp torde 

svenskarna för lång tid sedan ha lånat från det finska 

lappalainen »lapp, lapsk», Lappi »Lappland» (ursprungligen 

troligen = »den obebyggda ödemarken i norr»). 

2. Fjåll-lappar och skogslappar. Lapska 
nybyggare. 

De nomadiserande lapparna i Sverige kunna allt efter 

sitt levnadssätt lämpligen indelas i två olika grupper, fjäll

lappar och skogslappar. 

Fjäll-lapparna ha fått sitt namn därav, att de om som

maren uppehålla sig i fjällen med sina renar. Om vintern 

vistas de i skogarna i det nedre landet, varvid lapparna 

från Pite, Lycksele och Asele lappmarker samt Frostvikens 

socken i Jämtland kunna gå ända ned till ku8ten, dit de 

i så fall anlända fram emot jultiden. Lulelapparna hålla 

sig vanligen hela vintern inom Lule lappmark. Torne

lapparna överskrida till stor del lappmarksgränsen och gå 

nedåt Muonionalustä och Pajala socknar. De söder om 

Frostviken boende lapparna få endast gå ned till de närmast 

fjällen liggande skogarna. Vid vårens annalkande, vanligen 

i april, flytta fjäll-lapparna upp till foten av fjällen; här 

tillbringas våren, under vilken tid hjordarna måste åtnjuta 

frihet och vila, emedan kalvningen då försiggår. Under den 

egentliga sommaren vandra fjäll-lapparna omkring på de 

nakna fjällen, varvid en del- av dem även måste gå in på 

norskt område; särskilt är detta fallet med lapparna i Torne 

lappmark, vilka till största delen varje sommar gå ända 

ned till den norska havskusten, somliga till och med ut på 

några av öarna i Tromsö amt. Fram emot hösten draga 

sig lapparna åter ned till de trakter, där de tillbragt våren, 

varefter vid vinterns inbrott, i oktober eller november, 
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flyttningen ned till det egentliga skogslandet vidtager. Alla 

dessa flyttningar gå i det hela taget i vattendragens riktning, 

sålunda i sydost och nordväst, och de flesta s. k. lapp

byar (jfr. sid. 56) ha sina egna flyttningsvägar och betnings

områden. Orsakerna till dessa långa och besvärliga, ja, 

understundom farliga flyttningar ligga huvudsakligen icke 

hos lapparna själva, utan hos deras renar, som sedan 

urminnes tider tvingats till flyttningarna av de i dessa 

trakter rådande klimatiska förhållandena. På våren betäckes 

nämligen den djupa snön i skogarna av en hård skare, 

som gör det omöjligt för renarna att gräva sig ned till 

laven, deras förnämsta vinterföda. I väster, i fjälltrakterna, 

där vinterstormarna på sina håll sopat bort snön eller 

åtminstone icke låtit den samlas till så stort djup, locka 

då vårvindarna och vårsolen fram barfläckar, där en smula 

bete finnes att tillgå. Härifrån leder vägen till fjällen vid 

kusten, där gräset, renarnas sommarföda, börjar spira fram. 

När så gräsfjällen vid höstens annalkande icke vidare vilja 

lämna någon föda, måste tåget tillbaka till lavmarkerna i 

öster anträdas. Även de oräkneliga myggorna och bromsarna 

i skogstrakterna äro en bidragande orsak till tåget mot fjällen. 

Skogslapparna (i forna tider kallade granlappar) vistas 

i skogslandet hela året om och komma aldrig upp till 

fjällen med sina hjordar. Deras renar äro icke obetydligt 

större än fjäll-lapparnas och utgöra en annan ras, som 

under årtusendenas lopp vant sig vid vårens besvärligheter 

i skogarna och lärt sig uthärda sommarens hetta och svärmar 

av mygg och broms utan att löpa till fjälls. Det är sanno

likt, att skogslapparna från början icke varit nomader, 

utan endast jägare och fiskare, och det ser nästan ut, som 

om de först fram emot 1600 talet börjat i större skala 

slå sig på renskötsel. För närvarande finnas skogslappar 

förnämligast inom Malå och Sorsele socknar av Lycksele 

lappmark, i Arvidsjaurs socken av Pite lappmark (några få 

även inom den ovanför liggande Arjeplogs socken), i de 
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östligaste delarna av Lule och Torne lappmarker ävensom 

på spridda ställen nedanför lappmarksgränsen vid Torne-

och Kalixälvarnas mellersta och nedre lopp samt inom 

Råne och Edefors socknar. De utanför Lappland boende 

skogslapparna ha till stor del nedsatt sig där i tämligen sen tid 

och äro oftast endast vallhjon åt renägande bofaste. Fordom 

ha skogslappar även funnits inom Anundsjö socken i 

norra Angermanland och överallt i de nedre socknarna i 

Asele och Lycksele lappmarker ävensom här och där i 

Västerbottens kustland. Ifrån dessa trakter försvunno de 

emellertid till största delen mot slutet av 1700-talet och 

under första hälften av 1800-talet. 

Men icke blott nomadiserande lappar finnas inom vårt 

land. Ar 1900 voro av de inom Norrbotten och Väster

botten boende 4,736 lapparna endast 2,939 nomader och 

av de 853 jämtlandslapparna blott omkring hälften. Av 

5,589 svenska lappar voro sålunda omkring 2,200 personer, 

d. v. s. mer än en tredjedel av hela antalet, icke nomadi

serande. En icke liten del av dessa senare lappar flackar 

omkring över det norra Sverige som tiggare och land

strykare, andra bo i en kåta eller en usel stuga vid någon 

sjö och skaffa sig ett magert uppehälle genom fiske (dessa 

har man stundom sammanfört i en särskild klass, fiskar 

lappar), somliga äro i tjänst hos bönder eller äro lösa 

arbetare, slutligen idka en del jordbruk och fast boskaps

skötsel och skilja sig endast i språk och ibland klädedräkt 

från de svenska bönderna i Lappland och Jämtland. Ännu 

finnas också här och där i Norrland s. k. sockenlappar 

kvar, vilka skaffa sig sitt uppehälle genom att binda kvastar, 

flå hästar, avliva hundar o. s. v. Men även en del av de 

ännu som nomader räknade lapparna ha till en del över

givit sitt forna levnadssätt. Åtminstone inom Jämtland 

är det nämligen numera icke ovanligt, att en renägande 

lappfamilj även har en liten nybyggesanläggning, där några få 

kor kunna födas och där de äldre medlemmarna av familjen 
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vistas i lugn och ro, under det att de yngre sköta renarna 

på fjället och bo i kåtor. Även de flesta skogslappar ha 

skaffat sig större eller mindre nybyggen. 

Antalet lapsktalande individer i Sverige är något 

större än vad ovannämnda siffror giva vid handen. Inom 

Lule lappmark (kanske även på ett och annat ställe i 

andra trakter) finnes det nämligen många bondbyar, i 

vilka befolkningen jämte svenska även sinsemellan talar 

lapska, ehuru de sedan långliga tider tillbaka ansetts till

höra den svenska nationaliteten och i de statistiska upp

gifterna upptagas såsom svenskar. 

3. Bostäder och husgeråd. 

Lapparnas bostäder kallas som bekant på svenska 

kåta (på lapska ungefär kåhte-, ordets form växlar något i 

olika trakter). I allmänhet äro dessa kåtor ett slags tält, men 

i vissa trakter begagnas även kåtor av uppresta trädstam

mar, täckta med näver och torv, eller också timrade kåtor. 

Tältkåtor begagnas av alla våra fjäll-lappar norr om 

tvärbanan genom Jämtland ävensom ofta av skogslapparna, 

då de flytta utanför sitt egentliga sommarområde. En 

sådan kåta består av tältställningen, tältduken och dörren. 

Tältställningen sammansättes på följande sätt: sju stycken 

enkom för detta ändamål förfärdigade, hyvlade trästänger, 

vilka i övre ändan äro försedda med hål, trädas upp på 

de båda ändarna av en stark, horisontal trästång. Den 

på detta sätt åstadkomna komplexen av stänger reses upp, 

och de nedre ändarna av de sju stängerna nedstötas i en 

rundel i marken. Den horisontala trästången, vilken sam

manbinder det hela och går tvärt över toppen av ställ

ningen, får tjänstgöra som grytås. Emot denna ställning 

lutas ett antal lösa stänger, varefter tältduken pålägges. 

Denna, till vilken vanligen begagnas buldan eller säckväv, 
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gamla kaffebalar eller mjölsäckar eller dylikt med en bred 

rand av vadmal upptill, är i de flesta trakter sammansydd 

av på höjden gående våder och kilar och består av två 

lika stycken, vilka baktill förenas med varandra, men 

framtill lämna en triangelformig dörröppning fri. Denna 

betäckes med dörren, ett fyrkantigt, i nedre ändan 

bredare tygstycke, som hålles utspänt medels på tvären 

gående träspilor och hänges upp i ett band. 

I kåtans topp befinner sig det omkring halvannan 

meter vida rökhålet, genom vilket röken går ut och ljus 

i riklig mängd inströmmar. På marken i kålans mitt 

brinner elden, omgärdad av flata stenar, vilka äro lagda 

i en oval av ungefär en eller halvannan meters längd. 

Över elden hänger en järnkedja eller en ställbar, dubbel 

järnstång med krok, på vilken grytan hänges vid kok

ningen. Mellan eldstaden, aran, och dörren ligger bränslet, 

över vilket man sålunda måste kliva, då man skall gå 

in; här har också hundarnas matkopp sin givna plats. 

På bägge sidor om eldstaden är luoito, människornas 

avdelning, där marken är betäckt med granris eller hellre 

björkris, på vilket några renhudar ligga utbredda; längst 

ut mot kåtans kanter, under tältduken, ligga vanligen 

skinnfällar, pälsar och andra skinnvaror, kuddar m. m. 

undanstoppade och göra därigenom draget bakifrån något 

mindre kännbart. På luoito stå även ett par små järn-

bandade kistor med avrundade hörn och välvt lock. I 

bakre delen av kåtan, mitt emot dörren, är påssjo, köks

departementet, även detta betäckt med ett lager av björkris. 

Här ser man den stora grytan, avsedd för köttkokning m. m., 

den lilla sumpgrytan, ett par stekpannor, vattenkitteln 

med sin skopa eller träslev, ett par andra kittlar samt 

kaffepannan. Här ligga också några träskålar och träfat, 

en huggkubbe och ett skärbräde, en köttyxa, en mjölpåse 

av skinn, kaffebrännaren och kaffekvarnen, ett par slevar 

m. m. och bredvid stå ett par runda, flätade korgar, i 
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vilka förvaras kaffekoppar och tefat, kaffedosa och socker

påse eller sockerskål samt en tång att stycka sönder sockret 

med, o. 8. v. Bössorna ha också ofta sin plats här, 

bundna vid tältstängerna; ibland ser man även ett par 

skidämnen stå på tork i röken. På kvistar, som blivit 

kvarlämnade på ett par tältstänger, hänga köttstycken, 

fettkorvar, saltpåsen och den i papper väl inlindade socker

toppen, kanske också ett bläckhorn och en spegel, någon 

gång ett par handdukar eller, såsom i de sydligaste lapp

trakterna, en hänglampa. Om småbarn finnas i huset, 

ser man slutligen en vagga hänga över luoito. Den består 

av en urhålkad trästomme, beklädd med läder och i övre 

ändan försedd med ett slags kur av läder, som skyddar 

barnets huvud ; barnen lindas icke, utan läggas ned lösa i 

vaggan, som förut bäddats med mossa, renhår, klutar eller 

dylikt och en huvudkudde, varefter de täckas över med 

en liten fäll och snöras in stadigt, så att de icke kunna 

falla ur, i vilken ställning vaggan än kommer. Dessa 

vaggor äro synnerligen väl lämpade efter förhållandena i 

kåtan och vid flyttningarna. 

Om vädret är hyggligt och kölden icke alltför stark, 

kan man i en sådan kåta ha det ganska bra, oaktat ut

rymmet är mycket litet. Nedtill är kåtans diameter endast 

omkring fyra meter och höjden överstiger, utom i de 

nordligaste trakterna, sällan två meter. Att stå rak i 

densamma är omöjligt, dels för röken, som utbreder sig i 

kåtans topp, dels emedan mitten av kåtan, där höjden är 

störst, upptages av eldstaden. Man kan således endast 

sitta eller ligga på luoito. Några stolar finnas icke och 

skulle icke heller kunna begagnas, varför då också sådana 

gäster, som äro ovana vid att längre tid sitta med benen 

i kors under sig eller med fötterna bredvid sig eller på 

annat sätt undanstoppade, pläga sitta på de nyss omtalade 

kistorna. Men då nå de också med huvudet upp i röken. 

Det trånga utrymmet på luoito plägar i allmänhet vara 
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fördelat på så sätt, att husbonden sitter längst upp till 

höger (från dörren räknat), därnäst husmodern och de 

mindre barnen och längst ned vid dörren de vuxna dött

rarna eller pigorna; längst upp till vänster ha förnäm

ligare gäster sin plats, eljes de vuxna sönerna eller dräng

arna, och nere vid dörren mindre märkvärdiga gäster. Om 

två hushåll dela samma kåta, pläga hyresgästerna inneha 

den vänstra sidan. 

Att komma in i kålan är ganska svårt, om man är 

korpulent eller ovig. Dörren är både smal och låg, och 

innanför densamma ligger bränslet, som man lätt snavar 

över, och därtill kommer så röken och hettan från elden, 

som lätt blända den ovane, så att han kan ha mycket 

svårt att taga sig fram till sin plats, klivande över män

niskor och hundar. 

Elden brinner hela dagen. Om vädret är klart och 

något så när lugnt och kåtan står på en lämplig plats, 

går röken utan svårighet ut genom det vida rökhålet. Det 

nödiga luftdraget kommer genom de tunna tältväggarna, 

och dessutom strömmar den yttre luften in under dörren, 

genom en liten luftöppning vid marken borta i påssjo 

ävensom här och där under tältdukens nedre kant, som 

för den skull icke får betäckas med snö; i stället skottas 

snön upp till en vall runt om kåtan. Men vid regnväder, 

blåst eller yrväder är det svårare med röken. Oaktat alla 

konstgrepp kan man icke få den att gå ut, utan den fyller 

hela kåtan ända till golvet och gör vistelsen därinne out

härdlig, regnet droppar ned genom rökhålet och tältduken 

och genomblöter allting, blåsten eller snöyran kör in genom 

rökhålet, virvlar omkring moln av rök, aska, gnistor och 

renhår och låter tältduken fladdra högt i vädret, dörren 

flyger i himlens sky och måste bindas till för att icke 

blåsa bort. Även vid stark köld är kåtan en föga behag

lig bostad, emedan elden då icke längre förmår hålla 

kölden utom de tunna väggarna; tjockare tältduk kan man 
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heller icke gärna begagna, emedan denna snart förstöres 

av elden och dessutom försvårar luftdraget. 

Men under gynnsamma förhållanden är tältkåtan inga

lunda så otrevlig, som man skulle kunna föreställa sig. 

Om dagen känner man sig visserligen nära på som ute 

under bar* himmel, då man ser konturerna av den om

givande skogen genom den tunna tältduken, men efter 

mörkrets inbrott tycker man sig nästan vara i en liten 

kammare, där tältduken utgör väggarna och den stjärn

beströdda himlen taket. Man 'blir dock snart tagen ur 

illusionen, då man hör rösterna av utanför stående personer 

eller samspråket i en närbelägen kåta lika klart och tyd

ligt som om man befunne sig i samma rum. 

Vid gott väder går all rök och dålig lukt genast ut 

med luftdraget, så att luften alltid är ren och frisk inuti 

kåtan. Ljus har man övernog av, om dagen genom rök

hålet, under den mörka delen av dygnet från elden. Över 

alltför stark köld inne kan man då icke heller klaga, men 

under vintern måste man alltid vara iklädd päls även 

inomhus, och draget från väggarna kan då kännas obe

hagligt för den ovane. 

Särskilda sängar förekomma icke, utan man ligger på 

renhudarna på luoito med en fäll av fårskinn eller ren

kalvskinn över sig och en päls eller (söderut) en kudde 

som huvudgärd. Den nedre ändan av fallen är samman-

sydd till en påse, i vilken fötterna stickas. Egentliga 

sovsäckar känna icke lapparna till. Ovanpå fällen lägges 

ofta en »rana», d. v. s. ett slags vävt, tjockt täcke, som 

man vanligen plägar köpa i Norge. Endast under som

maren kan man ligga avklädd under en rana, om vintern 

däremot måste man behålla alla sina kläder på under 

natten, även pälsen och mössan; endast skorna avtagas, 

varefter skohöet utdrages och bredes ut framför elden. 

Skorna själva vändas om möjligt ut och in och hängas 

upp till torkning. Man ligger med huvudgärden mot påssjo 
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och fötterna mot dörren, i allmänhet två under varje skinn

fäll, varigenom åtta fullvuxna personer lätt kunna få ligg

plats i en kåta av vanlig storlek. Sedan elden slocknat, 

dröjer det icke länge, förrän det är lika kallt inuti tältet 

som ute. Endast under mycket kalla nätter kan det hända, 

att någon vakar för att hålla elden vid makt och tillse, 

att det icke sprakar på fällarna och de sovande. Om 

sommaren är myggen en svår plåga. Om dagen hålles 

den visserligen tämligen väl ute av röken, men om natten 

är den desto bistrare; man söker då i våra nordligaste 

lapptrakter hjälpa sig med ett slags myggtält inuti kåtan, 

söderut drager man täcket över huvudet, tiger och lider. 

I våra sydligaste lapptrakter begagnas, såsom ovan 

påpekats, numera icke tält, utan ett slags fasta kåtor av 

björkstammar eller kluvna granstammar, på vilka lägges 

näver eller ibland björkris, varefter alltsammans täckes 

med torv, som lägges med grässidan utåt. I övrigt äro 

de fullständigt lika tältkåtorna och av ungefär samma 

storlek. De enda väsentliga olikheterna äro, att dörren 

ibland är av trä och att de måste vara försedda med ett 

antal draghål runt om nere vid marken, för att röken 

skall draga ut. Detta misslyckas i alla fall ofta, så att 

torvkåtorna vanligen äro mycket mera rökiga än tälten, 

men naturligtvis på samma gång också mycket varmare. 

Då man ju icke kan taga torvkåtor med sig på flyttningarna, 

måste varje familj äga flera sådana, uppsatta här och där 

i de trakter, där de pläga nomadisera. Man kan även 

här och där få se torvkåtor i nordligare trakter, särskilt 

på ställen, där man varje år plägar uppehålla sig någon 

längre tid, såsom vid höst- och vår-»vistena». 

Ett slags mellanform mellan fast kåta och tält är en 

fast, hela året om kvarstående ställning av björkstammar, 

på vilken tältduken lägges, då ägaren kommer ditflyttande. 

I Jämtlands fjälltrakter äro sådana kåtor icke ovanliga. 

Sin högsta utveckling har lappkåtan fått i skogslap



1 6  OM LAPPARNA I  SVERIGE 

parna8 timrade kåtor. Dessa bestå, speeielt i Pite lapp

mark, nederst av en fyrkantig timring av trästockar, tre 

eller fyra varv hög, ifrån vilken de fyra av bräder be

stående väggarna resa sig i form av en pyramid, i vars 

topp rökhålet befinner sig. Dörren, även den av trä, be

finner sig på en av de inåt lutande väggarna. Liknande 

kåtor begagnas även ganska ofta av bönderna i vissa 

trakter av Lappland som tillfälliga bostäder vid avlägsnare 

slåttermyrar. Såsom stadigvarande bostäder ha de i senare 

tider mer och mer kommit ur bruk bland skogslapparna 

och ersatts av vanliga timrade stugor. Ibland står kåtan 

kvar bredvid stugan och begagnas som sommarbostad. 

Av vad slag kåtan än må vara, är dess omgivning 

likväl i det stora hela alltid densamma. Vintertiden ser 

man sålunda omedelbart framför dörren en betydlig ved

stapel (av torrfur och torrgran) med yxa och timmersåg. 

Nära därintill stå en hop skidor och skidstavar nedstuckna 

i snön eller lutade mot ett träd. På trädgrenarna eller 

på mellan träden bundna streck hänga pälsar och andra 

kläder, skinnfällar, rentömmar och lokor m. m., och där 

bredvid ser man nyss avdragna renhudar stå på tork, 

utspända med träspilor och käppar. Vidare finner man 

en suonger, d. v. s. en ställning av tre mot varandra 

lutade björkstammar, på vilkas kvistar hänga köttstycken, 

renmagar, fyllda med blod, buntar av senor, m. m. Slut

ligen observera vi ett slags lave av kluvna granstammar, 

uppburen till manshöjd över marken av fyra stycken 

suonger. Härpå ligger det egentliga köttförrådet, betäckt 

med hudar och, så gott sig göra låter, skyddat mot angrepp 

av hundarna och lapparnas »nationalfåglar», d. v. s. den lilla 

lappmesen och den orädda, gråa och rödbruna lavskrikan, 

vilka man alltid ser vid lapparnas vinterbostäder. Under 

och bredvid laven stå slädarna uppradade. En gångstig leder 

ned till källan eller vattenhämtningsstället; en annan stig 

leder till den öppna plats, dit renhjorden drives vid middags
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tiden för att närmare granskas. Snöfälten runt om kåtan 

äro alltid uppbökade av renarna, som leta efter sin föda 

under snön och därvid kasta upp väldiga gropar i den

samma med sina klövar. Att taga sig fram med skidor 

över ett sådant snöfält är föga angenämt. 

Då lappen vid sommarens början begiver sig upp på det 

egentliga fjället med sina renar, medtager han endast det 

allra nödvändigaste. Slädarna kvarlämnas vid vårvistet, 

och klövjesadlar och »kisor», ett slags askar att lägga på 

klövjesadeln, tagas fram i stället. Det som kvarlämnas, 

förvaras i någon bod eller en liten källare eller torvkåta 

eller också på sina ställen i en njalla, d. v. s. en liten 

bod, som till skydd för rofdjur är uppförd på spetsen av 

en enda, manshög, kraftig påle eller trädstam. Många lappar 

pläga också ha en bod av den i Norrland vanliga typen, 

ett s. k. härbärge, stående vid det översta nybygge, som 

ligger på deras väg; här kvarlämnas då under nybyggarens 

vård allt dyrbarare husgeråd, vinterkläder m. m. Uppe på 

själva fjället kommer lappen sålunda att ha mycket litet 

med sig. Utom kåtan ser man där endast en eller annan 

suonger med kött, klövjesadlar och kisor o. dyl. ävensom 

ett »rengärde», d. v» s. en inhägnad, i vilken renhjorden 

drives in i och för mjölkning. Om någon sjö finnes i 

närheten, har lappen också ofta en liten båt i den och 

några nät eller t. o. m. en liten not upphängda till tork

ning på stranden. 

4. Klädedräkt. 

Lapparnas klädedräkt är i det stora hela alldeles den

samma inom alla våra lappmarker. Den är alltid för

färdigad av ylle eller skinn. Linne eller bomull begagnas 

icke utom en och annan gång i de sydligaste trakterna. 

Att begagna linne vore också rätt farligt för lapparna, 

2. — Verdandis småskrifter. 82. 
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vilka ofta äro utsatta för att låta genomsvettiga eller 

eljes genomvåta kläder torka på kroppen ute i kölden eller 

inne i den dragiga kåtan utan möjlighet att få utbyta dem 

mot torra kläder. 

Lapparnas klädedräkt består, då den är av sin gamla 

fason, huvudsakligen av mössa, yttre och inre rock eller 

päls, »barmkläde», byxor och skor och är nästan lika för 

bägge könen. 

Mössan är det klädesplagg, på vilket man lättast kan 

se, från vilken trakt en lapp eller lappkvinna härstammar. 

Till sina grunddrag är den en toppmössa, sammansydd av 

flera eller färre (4—7) kilar med eller utan mellanlägg i 

sömmarna och nedtill vanligen försedd med ett runt om 

huvudet gående, bredare eller smalare stycke. Männens 

mössa är till sin grundfärg i allmänhet mörkblå; på kvinno

mössan finnes i allmänhet något rött och i vissa trakter 

är den till och med helt och hållet röd. Karlmössan är 

därjämte på många håll försedd med tofs i toppen, vilken 

alltid saknas på kvinnomössan. I Härjedalen och större delen 

av Jämtland är karlmössan runt om försedd med ett högt, upp-

åtstående bräm, vilket framtill övergår till ett slags skärm; 

både brämet och skärmen äro försedda med påsydda 

sirater. Denna mössa tränger så småningom mot norr, 

troligen emedan den är varmare och något mera praktisk än 

den enkla sydlapska toppmössan av blått kläde med röda 

mellanlägg i sömmarna, kanske också emedan den är 

betydligt grannare än denna. Lapparna sätta nämligen stort 

värde på bjärta färger, särskilt på bjärt rött, gult, blått 

och grönt. Den sydlapska kvinnomössan är (utom i de 

sydligaste trakterna) helt röd med blåa eller ibland gröna 

ränder. Enklast är karlmöaaan inom Jokkmokks socken 

av Lule lappmark, där den är helt blå utan röda ränder 

och utan tofs, endast med en smal rand av tenntråd runt 

om och med en liten knopp i toppen; kvinnomössan är 

här alldeles lika karlmössan, endast med den skillnaden, 
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att tenntråden ligger på ett smalt, rött underlag. I 

Jukkasjärvi, alltså vid Kiruna och Torne träsk, är karl

mössan försedd med läderskärm och en stor röd tofs. I 

Torne lappmark har med de lappar, som för några de

cennier sedan dit inflyttade från Koutokeino i norska 

Finmarken, den egendomliga norsklapska karlmössan trängt 

in, en mössa av »polsk» fason med en stor, fyrkantig 

kulle av blå eller svart eller någon gång röd färg. Genom 

kombination av den gamla Jukkasjärvimössans och den 

norsklapska mössans egendomligheter ha sedan de vid

underligaste och osmakligaste huvudbonader uppstått. 

Kvinnomössan är i Jukkasjärvi en blå, framtill i toppen 

något hopsnörpt toppmössa med ett brokigt, vävt band 

runt om. De från Koutokeino inflyttade kvinnorna bära 

ett slags nattmössa av rött, blommigt tyg. I Gellivare åter 

ha kvinnorna ett slags frygisk mössa av svart eller blått 

kläde med en bred, röd rand neromkring. Barnens mössor 

visa även stora olikheter i olika trakter och äro dessutom 

mycket olika för olika kön och åldrar. 

Några särskilda vintermössor begagnas ofta icke, utan 

man nöjer sig, åtminstone där gammal sed råder, även i 

den skarpaste kyla med den tunna, oftast ofodrade klädes

mössan; det tjocka håret får göra resten. I våra syd

ligaste lapptrakter, där lapparna börjat i ganska stor 

utsträckning använda kläder av svenskt snitt, bibehålies 

likväl alltid mössan såsom nationalmärke. I andra trakter 

åter, såsom t. ex. hos skogslapparna, har den lapska 

mössan börjat komma ur bruk och ersatts av svenska 

hattar eller mössor, under det att den övriga lapska 

klädedräkten tämligen väl bibehållits. 

Lapparnas rock, kapte, göres vanligen av vadmal av 

en eller annan mörk färg och har formen av en ganska 

vid, framtill sammansydd kolt. I de sydligaste trakterna 

ävensom hos skogslapparna brukar den likväl ofta vara 

öppen framtill, i vilket fall den knäppes igen med hyskor 
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och hakar. I bröstet har rocken alltid en öppning, vars 

kanter äro utsirade med strimmor av färgat kläde. Männens 

rock, ej kvinnornas, är dessutom försedd med en styv, upp

stående, i vissa trakter mer än decimeterhög krage, gjord 

av färgat kläde och utsirad med allehanda sirater, påsydda 

klädesbitar eller påsytt garn av flera färger, efter olika 

mönster i olika trakter och ofta rätt smakfullt hopkom-

ponerat. Kring handlederna äro ärmarna kantade med färgat 

kläde, för männen vanligen blått, för kvinnorna rött. Ned-

omkring är rocken likaledes kantad med ett mångfärgat, 

vävt band eller (mestadels för kvinnorna) med en eller 

flera påsydda strimmor av färgat kläde, efter olika prin

ciper i olika trakter. Långt norrut pläga även vissa sömmar 

på rocken vara försedda med mellanlägg i lysande färger. 

Kvinnornas rock, cuolpo, är betydligt längre än männens 

och räcker, då den hänger löst, nästan ända till fot

knölarna, under det att männens då endast räcker till 

knäet. Rocken sammanhålles emellertid alltid om livet 

med ett bälte, över vilket den plägar dragas upp till ett 

påse runt hela livet. Denna påse tjänar som förvarings

rum för allt möjligt. Någon annan ficka har man van

ligen icke (utom i barmklädet, jfr nedan!). 

Om sommaren begagnar man i allmänhet tvenne 

rockar, en inre och en yttre. I stället för den inre rocken 

begagnas emellertid numera ofta en ylleskjorta. Den yttre 

rocken är ofta av tunt läder, vilket står emot regn och 

blåst bättre än vadmalet. Ofta kan man då också i stället 

för läderrock (svaltja) begagna en gammal utsliten päls, 

på vilken håret till största delen fallit av eller nötts bort. 

Om vintern åter måste man använda päls, muodda. 

De bästa pälsarna göras av renkalvskinn, ju mörkare ju 

bättre, och äro då utmärkt varma, mjuka och lätta samt 

ganska varaktiga. Renoxens hud ger mycket sämre, stelare 

och tyngre pälsar; pälsar av renkoskinn håra utav sig 

otroligt. Pälsen är av samma snitt som rocken, upptill 
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försedd med en uppstående krage och nedtill vanligen 

med en bård av hundskinn eller raggigt bockskinn. Kring 

barmöppningens och kragens kanter samt omkring hand

lederna är den utsirad med färgat kläde. Den bäres alltid 

med hårsidan utåt och är ett utmärkt skydd mot kyla och 

storm. Under pälsen bäres en 

rock av den vanliga sorten. I 

många trakter användes ofta i 

stället för denna rock en inner-

päls, sismuodda, vilken bäres 

med håret inåt på bara kroppen. 

En sådan innerpäls lär vara ut

märkt varm och behaglig, men 

blir lätt ett fruktansvärt stamhåll 

för svårutrotlig ohyra. 

Någon väst tillhör icke den 

äkta lappdräkten. I dess ställe 

begagnas, både av män och kvin

nor, ett s. k. »barmkläde», ett 

stort, fyrkantigt, invändigt fodrat 

stycke av kläde, vilket är försett 

med allehanda prydnader av på

sydda klädesbitar, tenntråd m. m. 

och fasthålles medels ett band 

om halsen. Detta barmkläde täcker 

hela bröstet, men är tunt och ger 

föga värme. Vid kallt väder hjälper 

man sig dà genom att häk.a 

igen barmöppningen och medels 

användning av tjocka yllehalsdukar eller schalar. Barm

klädet begagnas även som ficka, i det man genom en 

öppning i kanten kan stoppa in allehanda småsaker mellan 

klädet och fodret; särskilt pläga penningpungen och skeden 

här ha sin plats. 

I dåligt väder begagnas ibland en njalmefatte, ett 
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plagg av vadmal, som täcker bröst, skuldror, hals och 

huvud och endast lämnar ansiktet fritt. Detta plagg har 

dock nu börjat komma ur bruk. Vid åkning med ren, 

vilken alltid kastar upp en massa lös snö med sina klövar, 

måste man ha barmöppningen täckt med något skynke 

för att icke bli full av snö inpå bara kroppen; ibland be

gagnas för detta ändamål vackra kragar av björnskinn 

eller dylikt. 

Vid festliga tillfällen pläga de förmögnare kvinnorna 

pryda sig med s. k. silverkragar och silverbälten. En 

silverkrage ser ungefär ut som en med krage försedd natt

kappa av kläde, som trädes på över huvudet. Själva 

kragen är ofta utsirad, och fram på bröstet sitta prydnader 

av silver, vilka köpas hos guldsmederna i kuststäderna och 

ofta kunna representera rätt höga summor. Den tradi

tionella Ornamentiken på dessa prydnader tyder på gammal

svenska förebilder. Det s. k. silverbältet består av ett 

vanligt läderbälte, tätt besatt med fyrkantiga, utsirade 

silverplåtar med eller utan hängande »löv». Silverbälten 

begagnas även av männen. Alla dessa silversaker ha nu 

på många håll börjat bli sällsynta. Man har till stor del 

gjort sig av med dem, dels i följd av religiösa betänk

ligheter, dels i följd av fattigdom, och nya silverkragar 

eller silverbälten anskaffas tämligen sällan. »Lappsilver» 

har för övrigt sedan gammalt varit föremål för samlares 

intresse, och mycket därav har hamnat på muséer o. dyl. 

Det är emellertid att märka, att lapparna själva aldrig för

färdigat sådana föremål, utan ständigt köpt dem från guld

smederna, varför de således icke ha något egentligt etno

grafiskt värde. 

Till vardagsbruk begagnas bälten, vävda av ullgarn i 

ofta ganska smakfulla mönster och i ändarna försedda 

med tofsar, varjämte ofta begagnas smala läderbälten, för

sedda med av lapparna själva gjutna tennprydnader. Vid 

bältet bäres av kvinnan nålhus, en sax i fodral, nycklar, 
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en kniv m. m., vilket allt hänger i en gjuten rund mässings-

platta, som ofta visar en djurfigur i forntida genombrutet 

mönster. Alla dessa saker pläga vara prydda med en 

mängd mässingsringar, som kunna ge det hela en ansenlig 

tyngd. Mannen plägar icke bära så mycket i bältet, ibland 

kanske en kniv och en kistnyekel ävensom en fyrkantig, 

rikt utsirad pung för diverse saker, förr även en pung för 

eldstål, flinta och fnöske. I de nordligaste trakterna är 

modet i avseende på bältet litet olika; där gå männen ofta 

i mycket breda läderbälten med en bortåt fyra decimeter 

lång kniv i skida av horn eller läder hängande på ena 

sidan och en mindre sådan på den andra, vilket ger dem 

ett betydligt martialiskt utseende. 

Lapparnas benkläder äro för båda könen lika och 

utgöras av tämligen trånga byxor av vadmal eller läder, 

vilka fasthållas medels ett runt livet gående dragband. 

De äro så låga, att de knappast gå över höfterna, och då 

en med dem utstyrd person sitter på marken, har luften 

ganska fritt spelrum mellan kanten av benkläderna och 

den över densamma hängande, inre rocken. Byxor av 

svensk modell börja emellertid nu bli alltmera omtyckta av 

männen. Vid kallt väder vintertiden begagnas utanpå 

byxorna ett slags damasker av renbellingar med håret utåt. 

Skorna äro av den välkända bandskotypen med upp

stående spets, om sommaren av läder, om vintern av härnor 

(huden på renens huvud) eller bellingar (huden på dess 

ben). I olika trakter kunna de ha rätt olika utseende. De 

med mycken grannlåt utstyrda lappskor, som man ser till 

salu i butiker, äro emellertid uteslutande förfärdigade till 

avsalu och begagnas icke av lapparna själva. Strumpor 

begagnas aldrig (utom i de sydligaste trakterna), utan i 

stället hö av långa starrarter, som insamlas under som

maren och förvaras i rullar eller flätor. I vissa trakter 

plägar man göra skohöet fint medels kamning, i andra 

trakter kammas det icke; man måste då gnugga det väl 
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före begagnandet för att taga bort de skarpa kanterna på 

starren. Att lägga in höet riktigt i skorna är en svår 

konst, som fordrar lång övning. I stället för hö begagnas 

ibland under sommaren fint sönderrispad bark av vide, 

vilken konserverar både skorna och fötterna. Skorna fast

snöras medels en rem, som fortsättes med ett vävt eller 

flätat band, vilket lindas hårt omkring fotleden. Dessa 

skoband, olika för män och kvinnor, visa ofta smakfulla 

mönster. Såsom vinterskor äro lappskorna ovärderliga, 

såsom sommarskor åter kunna de i många avseenden icke 

upptaga tävlan med våra högskaftade, vattentäta snörkängor; 

dessa synas därför också börja komma i rätt allmänt bruk 

bland våra sydligaste lappar. 

5. Mat och dryck. 

Den huvudsakligaste delen av sin föda får lappen från 

renen i form av kött, mjölk och ost. Renkorna kunna 

mjölkas hela sommaren igenom, och om en lapp är sköt

sam efter gammalt manér, bedriver han då mjölkningen 

så ihärdigt som möjligt. För att få en liter renmjölk 

måste man vanligen mjölka minst åtta renkor, men den 

erhållna mjölken är då i stället ytterst kraftig. Den ätes 

ofta färsk, då vanligen uppblandad med vatten, även ofta 

tillsammans med bär av allehanda slag. Eljes beredes 

ost, som pressas i små runda, flätade eller skurna ost

formar och får torka i fria luften eller inne i kåtan. Ren

osten är ytterst kraftig och mäktig och har, särskilt då 

den är gammal, en egendomlig, något frän smak, som för 

mången är oangenäm. I några trakter gör man även smör 

av renmjölken; detta smör är dock ganska dåligt och 

talgigt. Vasslan inkokas till messmör. Mjölken hälles 

också ofta på kaggar och får surna starkt, innan den 

användes. Höstmjölken förvaras i fruset tillstånd i väl 



MAT OCH DRYCK 25 



26 OM LAPPARNA I SVERIGE 

rengjorda renmagar och begagnas vintern igenom som ett 

slags giace. På detta sätt begagnas även mjölk, som 

kokats tillsammans med bladen av syra (Rumex acetosa; 

på lapska juobmo, juopmo, juomo) eller av den i våra 

fjäll förekommande, mjölktistelliknande växten Mulgedium 

alpinum (lapska järja). Denna mjölk, som även ätes färsk, 

är av grön färg och ser föga inbjudande ut samt har en 

rätt skarp, syrlig smak, som dock är angenäm, när man 

en gång blivit van vid den. 

På hösten, innan brunsttiden i medlet av september 

inträder, slaktas rentjurar, »sarvar». Köttet av dem plägar 

till största delen lämnas kvar vid höstvistet över vintern 

för att användas på våren; det plägar då visserligen vara 

föga aptitligt, illaluktande och fullt av maskar, men måste 

dock gå med. Renoxar, »herkar», slaktas hela vintern om. 

Renkor, »vajor», slaktas endast, då de bli mycket gamla 

eller om de visa sig vara ofruktsamma, och kalvarna sparas 

så mycket som möjligt, men några måste dock slaktas för 

skinnets skull. Om våren kan ingen slakt företagas, enär 

huden då är föga användbar i följd av hårfällningen. Den 

är då också ofta genomborrad på otaliga ställen av korm, 

d. v. s. larven till en broms, som om sommaren lägger 

sina ägg på renens rygg. 

Vid slakten delas renen sönder i vissa delar medels 

sönderskärande i lederna; yxa begagnas nästan icke alls. 

Somliga av dessa delar användas genast, särskilt halsen 

och ryggen, vilka sönderskäras i ledgångarna och läggas i 

grytan. På samma gång plägar man också göra blodkorv 

och koka märgbenen; de senare, två på varje ben, skalas 

ut ur köttet och få stå i det kokande vattnet en stund, 

tills de blivit väl genomhettade, varefter de klyvas sönder 

och märgen uppätes. Renmärg är en mycket omtyckt de

likatess både bland lappar och norrlänningar, och de 

senares märgbensfrukostar, med märgben, renlever och 

våtvaror i långa banor, äro vida bekanta. 
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De övriga delarna av renen förvaras i fruset tillstånd. 

Stekar och bogar säljas i närmaste stad, på marknaderna 

i kyrkbyarna eller till omkringresande uppköpare. Bring

orna pläga saltas något, varefter de hängas upp att torkas 

och rökas inne i kåtan; de begagnas sedan som matsäck 

på resor. Det rökta renkött, som fås nere i landet, är 

aldrig rökt av lapparna själva, utan i rökerier i Norrland 

eller annorstädes. 

I allmänhet ätes köttet kokt. Stekt kött begagnas 

vanligen blott vid mindre måltider och är då alltid stekt 

i stekpanna, sönderskuret i små bitar. Någon ugn att 

steka i finns ju ej i lappkåtan. Buljongen, som alltid 

är stark och kraftig, tillfaller till största delen hundarna. 

Den spädes oftast ut något och avredes, om man så 

hava kan, med litet mjöl, varefter hundarna få sin 

andel en i sänder i noggrant bestämd ordning. Utom bul

jongen erhålla de benen, sedan dessa först blivit väl av

skrapade, ofta även ännu en gång urkokade. Slutligen 

äro också lungorna uteslutande avsedda för hundarna. 

Allt innerfett uppsamlas och stoppas i en löpmage, 

som sedan upphänges i röken inne i kåtan. Först då 

detta fett blivit tämligen gammalt, kan man använda det, 

till stekning och till sovel i välling ävensom ofta i kaffet, 

då renmjölken och renosten tagit slut. 

Blodet uppsamlas noggrant och förvaras i en väl 

rengjord våm, ofta ut- och invänd, i vilken det får frysa 

och torka in. Vid höstslakten hälles blodet i kaggar, som 

grävas ned i jorden till nästa vår, då man återkommer 

till samma ställe. Blodet har då surnat och stinker för

skräckligt, men måste likväl användas. Av blodet gör man 

korv, palt och pannkakor på vanligt sätt. Dessutom an

vändes det jämte stycken av kött och lever till en kraftig 

välling, som avredes med kornmjöl. 

Allt på en ren, som möjligen kan ätas, blir också 

använt till mat. Även av renar, som blivit rivna av rov
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djur, användas de bättre delarna; de sargade partierna 

kunna dock icke begagnas i följd av den vedervärdiga 

smak de fått. Kött av självdöda djur begagnas aldrig. 

Utom renkött användes också köttet av alla ätliga djur och 

fåglar, från och med björn, tjäder och storlom till och med 

ekorre, järpe och simsnäppa, både i lovlig och icke lovlig tid. 

Om sommaren idkas rätt mycket fiske av de flesta 

fjäll-lappar, som komma i närheten av någon fjällsjö, var

vid vanligen nät begagnas. Den fångade fisken, röding 

och laxöring, ätes färsk eller saltas ned för vintern. Skogs

lapparna idka, om möjligt, allt slags fiske året om. Om 

de s. k. fiskarlapparna jfr sid. 8. 

Mjöl, vanligen kornmjöl, begagnas i så stor utsträck

ning, som man har råd till, dels till avredning av köttspad 

och välling, dels till palt och bröd. Endast i de sydligare 

trakterna begagnas dock verkligt, jäst bröd, vilket då 

bakas av bönderna på beställning av lapparna, som icke 

hava några bakugnar. Längre norrut begagnas vanligen 

blott s. k. glödkakor, som bakas färska för var dag; man 

gör en tjock deg av kornmjöl och vatten, formar runda 

kakor av ett par decimeters genomskärning och gräddar dem 

på ett halster eller omedelbart på glödkolen. Sådana ojästa 

glödkakor äro ganska välsmakande, så länge de äro varma, 

men sedan de kallnat, bli de snart kladdiga och osmakliga. 

Potatis kan sällan begagnas, enär den lätt förstöres 

av kölden i lappkåtan. Om man någon gång köper sig 

litet potatis, kokas den strax eller stekes i askan. Rovor 

kan man också ibland få från bönderna. Akta lapska 

grönsaker äro angelikan, på lapska fadno (Angelica arch-

angelica) och de ovannämnda juopmo och järja. Angelikans 

rot, urtas, samlas tidigt på våren, skalas och ätes och är då 

ganska välsmakande. Även det inre av stjälken samt de 

outvecklade blomknopparna ätas. 

Lapparnas vanliga dryck är vatten. Man lägger om 

möjligt kåtan så, att det finns vatten i närheten, en källa 
I  
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bäck eller sjö eller åtminstone en myr. I värsta fall måste 

man nöja sig med att smälta snö, men det vatten man 

får på detta sätt är mycket dåligt, smakar rök och är 

bemängt med aska och kol. 

Kaffe begagnas i stor utsträckning, alltid enbart och 

utan några som helst surrogat; liksom ofta nog bland 

den bofasta befolkningen i Norrland plägar man lägga ett 

par korn salt på varje kaffepanna, dels för att kaffet icke 

skall smaka »vattnigt», dels för att få det klarare. Till 

kaffet begagnas socker och, om man så hava kan, ren

mjölk eller i dess ställe ett par bitar renost, och om både 

mjölken och osten tagit slut, begagnar man i deras ställe 

torrt kött, torkat fett eller dylikt som sovel i kaffet. 

Något »dopp» får man aldrig. Även te har kommit rätt 

mycket i bruk i vissa trakter bland det yngre folket; 

chokolad är ännu sällsynt och på många trakter alldeles 

obekant. Om lapparnas förhållande till brännvinet få vi 

tala sid. 43. Tobak begagnas till rökning av alla fullvuxna 

män, ibland också av kvinnorna. Vanligen begagnas norsk 

rulltobak eller »finska blader», bägge delarna föga väl

luktande och ytterst kraftiga. Kardustobak ratas, emedan den 

är för svag, och cigarrer känna många blott av hörsägner. 

Den enda krydda, som användes av lapparna, är salt. 

Förr lär även detta ha använts rätt sparsamt, men numera 

begagnas det i samma utsträckning som hos de bofaste; 

att salta ned kött är likväl icke brukligt. 

Matordningen är något olika i olika trakter, men kan 

i allmänhet, där gammal sed ännu iakttages, säges vara 

följande: på morgonen kaffe med påtår, varpå följer frukost, 

bestående av kött- eller blodvälling eller av kött, som 

blivit över från föregående afton. På förmiddagen drickes 

åter två koppar kaffe, varefter man på middagen äter ett 

mellanmål, vanligen bestående av en glödkaka med stekt 

eller spicken fisk eller stekt kött. På eftermiddagen två 

koppar kaffe, möjligen också ett litet mellanmål. På kväl
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len kommer huvudmåltiden, vilken regelbundet består av 

kokt kött, som nedsköljes med vatten och en slev buljong; 

det fetaste av buljongen användes som sås. Bröd begagnas 

icke till maten, utom vid middagen. Tallrikar och gafflar 

förekomma icke heller, utan köttet fördelas i träskålar och 

ätes med användande av fingrarna och slidkniven. Att äta 

på tallrik vore också rätt opraktiskt i kåtan, där det icke 

finnes något bord att ställa den på. Vällingen ätes ur 

träfat med kortskaftade, platta skedar av horn eller möj

ligen silver, de senare köpta av guldsmederna i städerna. 

Dessa hornskedar, som till sin form påminna om forna 

svenska skedar, äro vanligen försedda med vackra utskär

ningar och ristningar i lapska mönster. 

Sommartiden ersättes köttet till stor del av kokad fisk 

och allehanda slags mjölkmat. I följd av det brådskande 

arbetet bli ofta måltidstimmarna icke så regelbundna vid 

denna tid, som de vanligen äro under vintern, utan var 

och en äter, då han har tid eller lust. 

I allmänhet kan man säga om lapparnas mat, att den 

är mycket kraftig och närande, om också icke så särskilt 

välsmakande. Deras matsedel lider dock av stor brist på 

vegetabilier, vilken i längden blir tröttande och obehaglig 

för den ovane. 

0. Arbete och sysselsättningar ute och hemma. 
Arbetets fördelning. 

De nomadiserande lapparnas arbete gäller naturligen i 

främsta rummet renarna, vilka äro deras allt i alla. En 

lapp, som äger fyra à femhundra renar, anses vara väl

bärgad; i penningar motsvarar detta omkring sex till åtta 

tusen kronor, i sydligare trakter något mera. En och 

annan gång kunna renhjordar på ända till tusen renar 

eller mera förekomma, hörande till en enda ägare, men 
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sådana fall äro sällsynta. Lapparna vilja icke gärna uppge, 

huru många renar de äga, detta av det naturliga skälet, 

att de icke anse allehanda ovidkommande personer ha 

något med deras förmögenhetsförhållanden att göra. For

dom kan också någon vidskepelse ha spelat in härvidlag. 

Lapparna behöva visserligen icke anstränga sig med 

lie och räfsa för att skaffa sina renar mat, emedan dessa 

året om vistas under bar himmel och själva få söka sig 

sin föda. Skötseln av renar blir sålunda aldrig så intim 

och fordrande som skötseln av hästar och kor, utan in

skränker sig till stor del till att hålla dem tillsammans 

och icke låta dem skingra sig och springa sin väg eller 

göra skada på böndernas slåttermarker etc. En renskötare 

har likväl arbete nog och över nog så gott som hela året 

om, ifall han vill bedriva sitt yrke på ett rationellt sätt 

och taga ut den största möjliga vinsten av sin hjord. 

Hans arbetsammaste tid är högsommaren. Om varmt 

väder då inträffar, vimlar det även på fjället av broms 

och mygg, vilka göra renarna oroliga och ytterst svåra att 

hålla tillsammans. Man har vid denna tid icke heller 

hjälp av snön, vilken om vintern högst betydligt inskränker 

renarnas rörelseförmåga. De måste sålunda vaktas dag 

och natt, ifall man vill ha dem i behåll, men det händer 

likväl ofta, att hela hopar av renar löpa sin kos eller till 

och med att hela hjorden trots alla ansträngningar av 

människor och vallhundar spränges och skingras kring alla 

fjäll. Särskilt händer detta ofta vid storm och oväder. 

Finnes då varg i närheten, är olyckan fullständig. 

Under sommaren infaller också mjölkningen av ren

korna, vilken medför mycket arbete, emedan de icke äro 

så tama, att de utan vidare låta mjölka sig, utan man 

måste infånga dem med lasso en och en och hålla fast 

dem, medan en annan person mjölkar dem. 

Man måste även flytta mycket oftare på sommaren 

än på vintern, emedan renarna då till största delen liv
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nära sig av allehanda finare gräsarter, varigenom en trakt 

snart blir utbetad. Tältet tages då ned och lassas på klövje-

renarna tillsammans med de få husgerådssaker man tagit 

med sig upp på fjället; klövjerenarna bindas så i en rad 

efter varandra, varvid den sista renen i raden bär tält

stängerna, vilkas ena ända fastbindas vid klövjesadeln, 

under det att den andra vanligen får släpa på marken. 

Under sommaren företages slutligen också märkning 

av de på våren framfödda kalvarna. Varje ren måste 

nämligen vara märkt, för att man må kunna veta, vilken 

dess ägare är. Dessa märken skäras i renarnas öron och 

bestå i en mängd olika kombinationer av flera slags skå

ror. Enligt lagen måste märkena inregistreras hos domaren. 

Inom en enda socken kan det finnas flera hundra ren

märken och det är sålunda en mycket viktig sak för 

lapparna att känna så många märken som möjligt; denna 

vetenskap studeras också flitigt, delvis med ledning av på 

officiell väg i tryck utgivna samlingar av renmärken. Man 

övar sig också i att känna igen renarna med ledning av 

deras utseende, varvid särskilt deras ålder och färg och 

hornens form tjäna till rättesnöre. Det lapska språket 

överflödar också av uttryck för olika variationer härav. 

Under vintern är skötseln av renarna betydligt mindre 

ansträngande. Man behöver i allmänhet icke vakta dem 

dag och natt, utan kan nöja sig med att se om dem om 

dagarna, varvid man på skidor ränner omkring den trakt, 

där de betat. Om man då av spår i snön ser, att någon 

eller några renar avlägsnat sig från de övriga, är det icke 

alltför svårt att hinna upp dem och köra dem tillbaka 

igen. Vanligen drives också hjorden hem till kåtan vid 

middagstiden för att närmare granskas, varvid även djur 

uttagas till slakt, omärkta kalvar till märkning o. s. v. 

Man måste därvid alltid för att få fatt i vederbörande ren 

använda lasso eller kastrep, en lång, smäcker lina eller 

en av senor och läder flätad töm, vars ena ända går 
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genom en ring av mässing eller horn och kan utvidgas 

till en ögla, som slingrar sig om renens horn eller ben. 

Användningen av detta kastrep fordrar mycket stor vana 

och övning. Ofta sammanträffa också lapparna för att 

»rarka», d. v. s. utskilja främmande renar ur sin egen 

hjord och sina egna renar ur andras hjordar. Eftersom 

det ständigt händer, att renar springa bort från sina ägare 

och sluta sig till andra hjordar, måste detta rarknings-

arbete bedrivas hela året om så flitigt som möjligt. 

Vintertiden kunna lapparna rätt länge, ibland bortåt 

ett par månader, få stanna på samma ställe, innan allt 

lavland inom några kilometer från kåtan blivit avbetat. 

Vid vinterflyttningarna har man en mycket större tross med 

sig än om sommaren, och en förmögnare lapp kan ibland 

komma dragandes med bortåt ett tjog slädar, inrymmande 

kläder, husgeråd och matvaror, för hushållet och till avsalu. 

Varje släde dragés av en renoxe, och fyra, fem dragoxar 

med tillhörande slädar bindas efter varandra till en »raid> 

(lapska raito, raido). Den första renen i varje raid ledes 

eller köres av någon av familjens medlemmar, man eller 

kvinna. Allra främst drives renhjorden, som lämnar efter 

sig en hårt tilltrampad, slät och jämn väg, på vilken rai

derna sedan komma efter varandra i sakta mak. Vid 

framkomsten till den nya lägerplatsen drives renhjorden 

på bete, dragrenarna släppas lösa, karlarna skotta bort 

snön från tältplatsen, sätta upp tältet och hugga ved, 

under det att kvinnorna hämta ris till kåtans golv, ställa 

densamma i ordning och söka upp ett lämpligt vatten-

hämtningsställe. Inom kort flammar en duktig stockeld i 

tältet, kaffepannan och matgrytan komma fram och allt är 

färdigt. Den första natten på det nya stället är emellertid 

rysligt kall, enär elden ännu icke hunnit tina upp marken, 

på vilken man ligger. 
Lapparnas slädar ha som bekant utseendet av en båt 

med uppstående förstäv och tvär akter; längden är halv-

3. — Verdandis småskrifter. 82. 
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annan meter eller något mera. I stället för köl har den 

lapska släden en vanligen ungefär 15 centimeter bred 

bräda, på vilken den glider. Slädens lapska namn är 

kieris (hårt k); »ackja» är ett svenskt ord. Varje familj 

har jämte de vanliga öppna slädarna även ett par lock

slädar, d. v. s. helt och hållet överbyggda slädar med en 

lucka, som kan låsas igen; i sådana slädar, vilka nästan 

se ut som likkistor, förvaras allehanda mindre husgeråds-

artiklar, matvaror o. s. v. Någon enda gång kan man få 

se åkslädar, som framtill äro överspända med ett skinn. 

En sådan släde heter på lapska pulke. Vanligen åker 

man dock i alldeles öppna slädar med en lös fäll om benen. 

Seldonen äro ytterst enkla, men på samma gång sär

deles praktiska för de obanade vägar, där lapparna måste 

fram. De bestå i de flesta trakter endast av en loka av 

renskinn, som lägges om renens hals och med sina båda 

ändar förenas med en stark läderrem, som går mellan 

renens ben och är fäst i slädens främre ända nedom dess 

spets. Ofta fogas härtill ett bälte, som lägges runt om 

renens liv och håller dragremmen uppe, så att renen icke 

kan hoppa över den och få den på sidan om frambenen, 

varigenom dragandet nästan omöjliggöres. Loka och bälte 

äro ofta prydda med klädesremsor, tofsar m. m. Om

kring renens huvud lägges en enkel grimma av starka, 

ofta även flätade läderremmar; under halsen utgår från denna 

grimma en lång, stark töm, vanligen flätad av läderremmar 

eller av senor, omgivna av tunt läder. Den andra ändan 

av tömmen plägar sluta i en ögla, som den körande träder 

om högra handens tumme, varefter tömmen slås ett par 

varv om handleden, så att renen icke kan slippa lös, även 

om den åkande skulle råka bli kastad ur släden. Under 

körningen ligger tömmen som oftast över renens hals och 

på hans högra sida. Om man vill stanna, drar man in 

tömmen hårt. 

Väl inkörda renar äro numera ganska sällsynta i vårt 
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land, utom i de nordligaste trakterna. Så lätt att köra 

som en häst blir en ren för övrigt aldrig, utan även goda 

korrenar äro svåra att styra åt det håll man vill, såvida 

man icke befinner sig på en förut uppkörd väg eller 

åtminstone på ett skidspår. Tämjandet av korrenen består 

nämligen i allmänhet endast uti att lära honom följa vägen, 

och kommer man utanför denna, går renen oaktat allt 

piskande icke ur fläcken eller också rymmer han till skogs. 

Om han verkligen går in på att begiva sig åt det håll 

den körande vill, går han icke raka vägen, utan springer 

i otaliga bukter och vinklar till höger och vänster, så att 

man får vara nöjd, om blott huvudriktningen är den rätta. 

Så särdeles fort går det icke heller, undantagandes den 

första kvarten, då det alltid går i vilt galopp; sedan faller 

renen gemenligen in i en trög lunk, som endast genom 

obarmhärtigt piskande med tömmen kan göras litet liv

ligare. I allmänhet kommer man icke fortare fram med 

ren än med häst, vanligen tvärtom. Därjämte är att 

märka, att en ren i följd av sin litenhet icke förmår att 

draga så synnerligen mycket, varför man alltid måste ha 

flera renar, ifall man har litet tyngre bagage; mer än en 

person kan icke heller åka efter en ren. Härigenom blir 

renskjuts ganska dyr och plägar aldrig anlitas, om man 

har hästar att tillgå. Själva åkningen i rensläde är heller 

icke särdeles bekväm, om än ganska spännande och in

tressant för den därvid ovane. På jämn och hård väg är 

det svårt nog att hålla släden på rätt köl, särskilt emedan 

den brukar slänga förskräckligt hit och dit. Man måste 

då hålla benen utanför för att icke välla omkull, men på 

samma gång akta sig för att få dem avkörda mot stubbar 

och stenar. I litet djupare snö eller på redan uppkörd 

renslädväg går det emellertid lätt att hålla balansen. Utför 

backar går det vanligen alltför fort, efter som det icke 

finnes någon fimmelstång på släden. Denna slår då renen 

på benen och ofta nog komma renen, släden och den 
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åkande ned till backens fot i en enda oredig massa. 

Ibland använder man visserligen en käpp att bromsa med 

eller ock bromsar man med fötterna, men äventyr kunna 

dock knappast undvikas. Denna käpp eller »körstav» 

plägade förr vara försedd med skramlande ringar, som 

skulle påskynda renens fart. 

Ett sätt att åka, som någon gång användes, då man 

vill komma fort fram, är att >tålka», d. v. s. stående på 

skidor låta draga sig av en ren, varvid man håller dragremmen 

i vänstra och tömmen i högra handen. Detta åkningssätt 

fordrar en väl inkörd ren och stort herravälde över skidorna. 

Vaktandet av renarna är ett för bägge könen gemen

samt arbete, från vilket endast husmodern, barn och 

ålderstigna personer fritagas. Människan ensam betyder 

likväl härvid föga; hon måste alltid ha en väl dresserad 

vallhund med sig för att kunna få någon makt med renarna. 

Fördenskull har också varje fullvuxen person sin hund, 

vilken följer honom överallt. Det är sålunda icke ovanligt 

att i en enda kåta finna fem, sex eller ännu flera hundar 

av olika åldrar. Dessa lapparnas bästa tjänare ha ett 

ytterst ansträngande arbete, men åtnjuta också i regeln 

en mycket god behandling; då de återkomma från vall-

ningen, få de genast mat, varefter de ha oinskränkt privi

legium på att ligga var som helst vid elden och sova och 

smälta de långa istappar, varmed de ofta äro behängda 

vid återkomsten. Under nätterna ligga de bredvid eller 

på de sovande människorna och äro då mycket välkomna 

som värmespridare; endast de yngsta valparna tillåtas 

krypa in under fällarna, då det är mycket kallt. 

Under goda år är renskötseln, på ett rationellt sätt 

bedriven, en mycket god inkomstkälla, men under dåliga 

år, då betet är klent, rensjukdomar rasa, de nyfödda kal

varna frysa ihjäl på våren, vargarna grassera, skadeersätt

ningarna till bönderna bli mycket stora o. s. v., blir vinsten 

ingen, och då kan också själva kapitalet, renhjorden, inom 
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kort smälta ihop till en obetydlighet eller gå alldeles för

lorat. Särskilt fruktade äro »flen-åren», då höstsnön av regn 

och därpå följande köld blir förvandlad till en tjock isskorpa 

över laven, till »flen», som alldeles utestänger renarna 

från deras föda, så att särskilt de svagare djuren hoptals 

hungra ihjäl. 

Jakten är numera icke någon så viktig näringskälla 

för lapparna som fordom. Om man kan komma åt, skjuter 

man likväl både fågel och fyrfota djur, dels för skinnets 

eller fjäderns skull, dels för köttet. Björn och varg dödas 

med spjut eller bössa, den förre i idet, den senare van

ligen efter ett långvarigt förföljande på skidor. Om fisket 

har talats ovan (sid. 28). 

All slakt och vad därtill hörer, utspänning av hudar 

till torkning o. s. v. förrättas av männen. Beredningen av 

läder är däremot kvinnornas arbete. All träslöjd, tillverk

ningen av slädar och skidor, fat och skålar ävensom av 

hornskedar, hornknivskaft och hornslidor m. m. kommer 

på männens lott. Många äro synnerligen förfarna i trä-

och hornslöjd, och de sirliga, egendomliga siraterna, med 

vilka hornsaker o. a. prydas, äro värda all uppmärksam

het. Alla familjens kläder och skor sys av kvinnorna. 

Skinnsakerna sys alltid med tråd, som göres av vissa 

senor på renens ben och är utmärkt stark och praktisk. 

Fabrikationen av denna tråd är ett ganska besvärligt arbete, 

vilket särskilt tillhör familjens yngre kvinnliga medlemmar, 

som ännu ha sina tänder oslitna och i gott behåll; tän

derna spela nämligen härvid en ganska stor roll. Fabri-

cering av lappskor till avsalu har på sina håll utvecklat 

sig till en hel liten industri, som ger många deras uppe

hälle. Någon egentlig vävning kan icke förekomma i kåtan 

i följd av bristen på utrymme; man plägar endast väva 

eller fläta band i allehanda mönster. Förr fabricerades 

mycket tenntråd. Man göt en blandning av tenn och bly 

i långa, smala tenar, vilka man sedan drog genom allt 
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mindre och mindre hål till en tunn, vackert glänsande 

tråd, som för varaktighetens skull spanns omkring sentråd. 

Med denna tenntråd utsirades allehanda klädesplagg i vackra 

mönster; tyvärr håller denna slöjd nu på att råka i förgätenhet. 

All kokning av kött är enligt gammal tradition hus

faderns sak. Husmodern får endast sysselsätta sig med 

annan matlagning, stekning av kött och fisk, kokande av 

välling, kaffe och dylikt samt beredning av ost. Bakning 

av glödkakor och vattenhämtning är småflickornas andel i 

matlagningsbestyret. Huggningen och framforslingen av 

den myckna ved, som åtgår i lapphushållet, är karlarnas 

och pojkarnas sak. 

7. Utseende och. karaktär. 
i 

Lapparna avvika till sitt utseende högst betydligt från 

de omkringboende folken, skandinaver, finnar och ryssar. 

Man brukar esomoftast säga, att de tillhöra den »mon

goliska» rasen, men de skilja sig dock i många avseenden 

mycket starkt från de folkslag, som gemenligen samman

föras under denna benämning. Över huvud taget har 

frågan om deras antropologiska ställning bland norra 

Europas övriga folk ännu icke blivit föremål för så in

gående forskning, att man kan vedervåga något bestämt 

svar på den. I kulturellt avseende stå de visserligen i 

många avseenden i ganska nära släktskap till åtskilliga 

andra »polarfolk» i norra Europa och Sibirien, men detta 

bevisar icke, att någon antropologisk släktskap förefinnes 

mellan dem och dessa andra polarfolk, ty kulturen van

drar från den ena människorasen till den andra. 

I allmänhet äro lapparna under medellängd och täm

ligen spensliga; särskilt äro kvinnorna små. Långa lappar 

äro en sällsynthet, men förekomma dock i somliga trakter, 

utan att man kan misstänka rasblandning. DÜBEN uppger 
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1 , 5  meter som medellängd hos männen. Benen pläga vara 

tämligen korta i förhållande till kroppen; i följd av det 

ständiga sittandet med benen i kors bli lapparna också 

ofta hjulbenta. Fötter och händer äro små. Muskula

turen är ganska väl utvecklad, särskilt på de nedre extre-

miteterna i följd av den ständiga träningen i skog och 

mark. Uthålligheten vid gång och skidlöpning är förvånande, 

och även vid bärande av bördor pläga lapparna visa stor 

seghet. I allmänhet äro de magra; feta lappar ser man 

mycket sällan. Hudfärgen är ljus med en brungrå eller 

brungul anstrykning. Vuxna personer bli på de obetäckta 

delarna av kroppen mycket mörka av väder och vind, och 

ganska sällan ser man hos dem den röda färg, som är 

vanlig hos väderbitna svenskar. Håret är rakt och stripigt 

och vanligen mörkt, ofta rent svart. Det grånar sent, och 

skallighet är sällsynt. Kvinnorna pläga vanligen bära håret 

i tvenne flätor, som utgå strax bakom öronen och i 

ändarna äro prydda med glaspärlor och annat. I vissa 

trakter fläta icke de gifta kvinnorna sitt hår, utan bära 

det utslaget. Skäggväxten är tämligen sparsam, men man 

kan dock i vissa trakter få se ganska kraftigt skägg även 

hos rena lappar. Ögonfärgen är vanligen mörk, svartbrun 

eller gråbrun, ofta dock även blå- eller gråaktig. Ögonen 

ligga djupt och äro hos äldre personer ofta sura och rin

nande i följd av utelivet i ur och skur och av röken i 

kåtorna. Ögonspringan är smal och hopknipen, särskilt 

hos äldre personer; sällan är den snedställd. Synen är 

skarp och övas ständigt genom spejandet efter renar på 

fjällen, och lapparna äro därför också vanligen långsynta. 

Näsan är vanligen kort och klumpig, ofta bred; örnnäsa är 

sällsynt. Munnen är bred, tänderna goda, men hos äldre 

personer mycket avnötta; tandvärk var före kaffets infö

rande obekant. Ansiktet är mycket brett och kindkotorna 

utstående, varjämte det parti, som förbinder tinningen med 

kindbenet, plägar vara mycket starkt utvecklat. Pannan 
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är vanligen låg och bred och hos vuxna personer starkt 

rynkad. Vackra ansikten ser man aldrig. Huvudskålen 

är i förhållande till sin bredd mycket kort (brakycefal) 

och nacken ser nästan tillplattad ut, då man betraktar 

huvudet från sidan. 

Lapparnas hälsa är vanligen mycket god och deras 

motståndskraft förvånande stor. Bland de späda barnen 

är likväl dödligheten stor till följd av de svåra förhållanden, 

i vilka de leva, men sedan de första barnaåren övervunnits, 

pläga lapparna leva till en ganska hög ålder, och mycket 

gamla personer äro ingalunda sällsynta. Vid inträffande 

sjukdomsfall anlitas läkare och sjukhus, om man befinner 

sig i närheten av sådana, eljes måste mer eller mindre 

förnuftiga huskurer användas. 

Lapparna äro vanligen glada, vänliga och godmodiga 

människor, och om man vid en vistelse hos dem kan 

utan medveten eller omedveten nedlåtenhet betrakta och 

behandla dem som medmänniskor och dessutom förstår 

och kan tala deras språk, torde man från dem medföra 

behagliga minnen av sympatiska människor, som äro icke 

så litet intelligenta och äga så stora kunskaper och en så 

klar blick på tingen, som man gärna kan begära. De ha 

ofta sett rätt mycket av världen och utmärka sig vanligen 

för ett ganska stort kunskapsbegär och en snabb upp

fattning jämte, särskilt hos ungdomen, stor yttre livlig

het. I dessa avseenden skulle man nästan vilja vara be

nägen för att sätta dem framför en hel del av den fast-

boende befolkningen i många lappmarker, vilken ofta är 

ej så litet trögare till kropp och själ än lapparna. För

hållandet mellan makar och mellan föräldrar och barn 

är i regeln kärleksfullt. Ingåendet av äktenskap synes 

förr ha till största delen betraktats som affär, vilket nu 

börjar bli mera sällsynt. Barnen behandlas vanligen med 

ganska stor slapphet och få göra ungefär allt vad de 

själva vilja. 
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I allmänhet påstås lapparna vara mycket misstänk

samma. Blir man litet bekant med dem och icke har 

några mindre vackra planer mot dem, kan man dock 

vanligen icke finna några spår av denna egenskap i deras 

uppförande, utan man blir bemött med förtroende och 
öppenhet. Under 

sina vidsträckta fär

der komma de också 

i beröring med allt 

slags folk, och de 

förstå därför i all

mänhet ganska väl 

att skilja på männi

skor och människor. 

Man blir även 

i regeln mottagen 

med stor gästfrihet 

hos lapparna och 

blir bjuden på det 

lilla, som huset för

mår. Att icke gäst

friheten kan ut

sträckas till alla de 

otaliga turister, som 

numera i somliga 

trakter plåga dem, 

måste man dock 

förlåta. 
Renligheten står Småflickor från Jokkmokk i Lule lappmark. 

i olika trakter på något olika ståndpunkt, men kan i 

allmänhet sägas vara fullt nöjaktig; de nordligaste lap

parna stå dock mycket lägre i detta avseende. Den 

högciviliserade människan kan nog finna det svart och 

otrevligt i en kåta och tycka, att det luktar illa av 

lapparnas pälsar och kläder, och en och annan resande 
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gör nog svåra anmärkningar mot deras sätt att snyta sig 

och rapa m. m. Man måste dock därvid för det första 

ihågkomma, att det är rent av omöjligt att hålla fullständigt 

snyggt och propert i en kåta, där rök och aska flyger 

omkring och smutsar ned allt, och man bör vidare tänka 

på, att man icke kan fordra någon vällukt av kläder, som 

ofta icke på veckotal kunna komma av kroppen, utan 

impregneras med rök, svett och smuts, samt slutligen be

sinna, att man icke får uppställa alltför höga fordringar 

på ett i yttre måtto förfinat uppträdande på lapparna, 

som ju ändå icke äro några kulturmänniskor. Den lapska 

ungdomen börjar dock numera, åtminstone i söder, upp

fylla till och med mycket höga pretentioner på ett »städat» 

skick. Under de svåra förhållandena i kåtan göra lapparna 

vanligen allt vad de kunna för att hålla sig rena. Sär

skilt är detta fallet med lapparna söder om Torne lappmark. 

Var och en tvättar sig där både med tvål och vatten om 

händerna och i ansiktet varje morgon, varefter följer en 

ordentlig kamning med tillhjälp av mässingskam och spegel

dosa (i vilken för övrigt tändstickor och icke snus förvaras). 

Småbarnen tvättas vanligen varje afton med varmt vatten 

över hela kroppen. Och om husmodern icke skall få 

namn av att vara slarvig, måste hon hålla god ordning i 

kåtan. Den okunnige besökaren tycker nog ofta, att allt 

ligger huller om buller i en kåta, och ändå ligger allt på 

sin rätta plats. Det finns även åtskilliga regler för ett 

skickligt och anständigt uppförande inom kåtan, som ganska 

strängt iakttagas av lapparna, men mot vilka den besökande 

turisten ibland omedvetet bryter. 

En svår plåga hos lapparna är den i många trakter 

förekommande ohyran (ett slags klädlus; aldrig loppor, 

vägglöss eller dylikt, åtminstone icke hos fjäll-lapparna). 

I kåtor, som eljes äro utmärkt snyggt hållna, kan man 

likväl träffa ohyra, vilken blivit ditsläpad från andra, mindre 

renliga kåtor och som sedan är ytterst svår att utrota. 
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Den snygghet och ordning, som man är van att finna 

hos lapparna i deras kåtor, synes skenbart övergiva dem, 

då de, åtminstone mera tillfälligt, komma att bo i en stuga. 

De taga med sig dit sin vana att ha allting liggande på 

golvet, vilket då kommer att verka skräpigt, och då luft

växlingen i stugan är dålig i förhållande till den i kåtan, 

känns den dåliga lukten från renhudarna och de smorda 

(och nedsmorda) skinnkläderna mera. 

Man anser i allmänhet, att lapparna äro ytterst begivna 

på spritdrycker. Denna uppfattning grundar sig likväl 

endast på observationer, gjorda vid marknadstillfällen eller 

på förfallna individer, som stryka omkring och tigga. Då 

man ser de riktiga lapparna hemma hos sig, vare sig i 

de avlägsnaste fjällen eller i kustlandet invid en stad med 

riklig brännvinstillgång, torde man icke kunna säga annat 

än att de i allmänhet äro lika nyktra av sig som den 

kringboende fasta befolkningen. Om man emellertid möter 

skränande och bråkiga lappar, behöver man ingalunda 

antaga, att de konsumerat särdeles stora kvantiteter alko

hol; lapparna äro nämligen vanligen ytterst känsliga för 

brännvinets verkningar och redan ett par supar kunna ofta 

göra dem rätt obehagliga. I forna dagar var brännvinet 

mycket mer spritt bland lapparna än nu, och de förbud 

mot införseln av spritdrycker till Lappland, som utfärdades 

åren 1723, 1740, 1743, 1839, 1842 och 1848, torde icke 

ha ändrat särdeles mycket i detta förhållande, enär man 

sällan brydde sig om att kontrollera förbudets efterlevande. 

De upphävdes också år 1897. Den tilltagande nykterheten 

bland lapparna torde nog till sina orsaker närmast samman

hänga med samma företeelse bland svenskarna. I Jämtland 

ha också många lappar blivit goodtemplare eller blåbandister. 

I sedligt avseende stå lapparna i övrigt ganska högt, 

Oäkta barn äro tämligen sällsynta, likaså veneriska sjuk

domar. Stöld och snatteri förekomma ytterst sällan, undan

tagandes stöld av renar, som i vissa trakter, särskilt längst 
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i norr, tidtals varit en formlig landsplåga. Slagsmål höras 

sällan av. Mord och andra grövre brott hända någon 

gång, om oftare eller mindre ofta än bland svenskar och 

norrmän, är okänt. Rättegångar lappar emellan äro numera 

alldeles okända, men desto vanligare äro processer mellan 

bönder och lappar rörande »foderskada», d. v. s. skada, 

som lapparnas renar förorsakat å växande eller bärgat hö. 

Lapparna äro i allmänhet sparsamma utan att dock 

neka sig de njutningar och förströelser, som bland dem 

kunna förekomma, d. v. s. flitigt ätande, överflödande 

kaffedrickning, ett par supar någon gång, makligt inne

liggande utan annat arbete än vedhuggning, samt vid

sträckta resor för att hälsa på vänner och bekanta, skifta 

renar, sälja kött o. s. v. En och annan ger sig också 

tillsammans med någon impressario ut för att visa sig och 

förtjäna pengar och kan då råka komma ända till Tysk

land, Österrike, Frankrike, England eller Amerika. Sina 

besparingar gömde man förr i världen någonstädes i jorden 

eller i ett stenrös i fjällen, varför lapparna då också icke 

ville veta av andra penningar än silvermynt, helst specie-

riksdalrar. Numera äro sedlar lika kärkomna, och be

sparingarna deponeras i en sparbank eller också lägger 

man ned dem i ett nybygge eller en liten hemmansdel; detta 

senare händer särskilt ofta i de sydligare lapptrakterna. 

Vid handel med lappar får man ofta märka, att man 

har med slipade affärsmän att göra, som väl förstå att slå 

mynt av sina kunders oförmåga att bedöma lappmarks

varornas kvalitet. Till gengäld bliva nog lapparna duktigt 

uppskörtade av handelsmännen på deras varor, och det 

finns nog exempel på att en och annan handlande även 

kan taga brännvinet till hjälp härvid. De flesta hårresande 

historierna om brännvin och bedrägeri vid handel med 

lapparna torde dock antingen tillhöra länge sedan gångna 

tider eller också vara rena fantasifoster. 

Lapparnas förnämsta brist är en viss svaghet i karak
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tären, som man ofta nog finner hos dem. Man vill gärna 

tro, att den livlighet och snabbhet i uppfattningen, som 

man ser hos dem, även skall taga sig uttryck i kraft i 

handlingen, men man behöver icke vara särdeles länge i 

beröring med dem, förrän man börjar känna sig besviken 

i dessa sina förhoppningar. Det talas och lovas mycket 

av lapparna, men det hålles jämförelsevis litet. En lapp 

lovar att göra det och det i morgon, men det göres först 

i övermorgon eller »en annan gång», om det över huvud 

taget någonsin göres. Den förnämsta egenskap man så

lunda bör taga med sig på en resa till lapparna, är tålamod; 

man kommer att ha mycket bruk för den. 

Denna bristande fasthet yttrar sig även på andra sätt. 

Om sålunda t. ex. renskötseln i någon trakt av en eller 

annan orsak kommit i oordning, så att skötandet av renarna 

för en tid omöjliggjorts, visar det sig vara ytterst svårt 

för lapparna att taga fatt på arbetet igen, när förhållandena 

en gång förbättrats, eller ock att arbeta på att förbättra 

förhållandena. Man lever i stället för dagen, ur hand och 

i mun i största sorglöshet, som avbrytes av klagomål och 

dystra tankar nästan endast när skadeersättningarna till 

bönderna bli alltför höga eller den olagliga nedskjutningen 

av renar går över alla tänkbara gränser eller slutligen då 

man träffar på någon av sina antagonister bland bönderna 

att vara ovettig på eller någon filantropisk turist att utgjuta 

sina bekymmer för. Och om någon lapp blir alldeles 

utfattig, så synes han esomoftast icke reflektera synnerligen 

djupt över sin olycka, utan han sätter sig ned på någon 

sjöstrand och fiskar i godan ro eller ger sig till bönderna 

och vallar deras kor eller ger sig slutligen ut att tigga utan 

att känna sig särdeles förödmjukad eller förnedrad därav. 

I sitt förhållande till den högre bildning, som kom

mer en och annan lapp till del i ett folkskollärarsemina-

rium eller ett allmänt läroverk, visar han sig också alltför 

ofta sakna fasthet. Ibland visar sig detta i en lustig hög
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färd, ibland i bristande flit, ibland i svaghet gentemot de 

många frestelserna i Norrlands kulturcentra. Erkännas 

måste likväl, att det finns många mycket hedrande undan

tag härifrån, men det är tyvärr också många, som gå 

under, då de smaka på det högre vetandet. 

Även i tal och svar visa lapparna ofta brist på fast

het. De uppgifter de lämna och de svar man får av dem 

kunna ofta vara föga pålitliga, utan att detta dock beror 

på någon deras avsikt att bedraga, och det är, om man 

ej förstår att avfatta sina spörsmål rätt, ingalunda svårt 

att fråga fram ganska vidunderliga saker av dem. 

8. Språk och litteratur. 

Det lapska språket är en gren av den s. k. finsk-

ugriska språkstammen, till vilken för övrigt höra finskan, 

estniskan och ungerskan ävensom några språk med mindre 

allmänt kända namn, vilka talas i det inre av Ryssland 

och i nordvästra Sibirien. Mellan de finsk-ugriska och de 

8. k. indo-europeiska språken, d. v. s. de germanska, slaviska 

och romanska m. fl., synes en om ock mycket avlägsen 

släktskap förefinnas. Närmare till de finsk-ugriska språken 

stå samojedernas språk. Dessa båda språkgrupper har 

man också sammanställt med turkarnas och tatarernas, mon

golernas, tungusernas och mandschuernas samt japanernas 

språk till en enda språkstam, den altaiska eller ural altaiska, 

utan att dock hittills hava kunnat på alla punkter prestera 

fullt säkra bevis härför. Med de övriga av den s. k. 

»mongoliska» rasens språk, sålunda med kinesiska, sia

mesiska o. a., existerar ingen som helst likhet. 

Inom den finsk-ugriska språkfamiljen är lapskan när

mast släkt med finskan. En hypotes säger till och med, 

att lapparna för omkring två tusen år sedan utbytt sitt 

ursprungliga, för oss fullkomligt obekanta språk mot den 
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form av det finska språket, som då talades. Språkveten

skapen synes nämligen visa, att de båda språken ungefär 

vid denna tidpunkt böra ha varit så gott som identiska, 

men då de båda folken äro så olika varandra, att de 

omöjligen ha kunnat på så kort tid som två tusen år hinna 

utveckla sig ur en gemensam rot, tvingas man till den 

slutsatsen, att lapparna vid denna tid råkade i så stark 

beröring med finnarna, att de antogo dessas språk. Exem

pel på att ett helt folk antager ett annat folks språk, sär

skilt om detta senare folk i kultur står högre än det förra, 

äro mycket vanliga över hela jorden. 

Under de gångna årtusendena ha emellertid både 

lapskan och finskan utvecklat och förändrat sig så starkt 

i olika riktningar, att numera endast vetenskapsmannen 

kan se den nära släktskapen mellan de båda språken. 

Därjämte har lapskan sönderfallit i en mängd dialekter, 

så olika varandra både till uttal, språklära och ordförråd, 

att t. ex. lapparna i Jämtland alldeles icke förstå Pite-

lapparna, dessa åter icke sina landsmän i våra allra nord

ligaste lapptrakter och i norska Finnmarken och dessa 

sistnämnda slutligen icke de ryska lapparna. Man skulle 

sålunda lika väl kunna tala om flera lapska språk som 

om ett enda. 

Lapskan är ett invecklat och svårlärt tungomål. Den 

huvudsakliga delen av böjningen sker medels tilläggande 

av allehanda ändelser, t. ex.: (lulelapska) tjatnat »att binda», 

tjatnin »vi båda binda», tjatnapa »de båda binda», tjat-

nap »vi (flera än två) binda», tjatnih »de (flera än två) 

binda». Därjämte förekomma emellertid även vittgående 

växlingar i ordens inre form i sammanhang med böj

ningen, t. ex.: tjanah »du binder», tjanai »han band», 

caddet »att giva», vattav »jag giver», sapme »lapp (folk

namnet)», sameh »lappar», sapmai »åt lappen», samita 

»åt lapparna». Språket är mycket formrikt; i lulelapskan 

finnas sålunda i allmänt bruk nio kasus i singularis och 
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sex i pluralis; vid de personliga pronomina och verben 

förekommer jämte singularis och pluralis även dualis (då 

det är fråga om två personer); något adverb, motsvarande 

det svenska »icke», finnes ej, utan i stället ett särskilt 

verb »jag icke, du icke, o. s. v.», t. ex.: i v tjanah »jag 

binder icke», ih tjanah »du binder icke», i tjanah »han 

i  binder icke», idtjio tjanah, idtjih tjanah, ittji tjanah »jag, 

f du, han band icke». En mycket stor mängd avlednings-

ändelser förekomma, vilka modifiera grundordets bety

delse på alla möjliga sätt. Ordförrådet är mycket rikt på 

uttryck, hörande till renskötseln och lapparnas dagliga liv 

ävensom för allehanda naturföreteelser och naturföremål, 

men är tämligen fattigt på ord, som höra till en något 

högre själsodling. Uttalet av lapskan är krångligt och 

svårlärt samt svårt att i skrift återgiva med tillhjälp blott 

av det vanliga alfabetet. Man kan knappast kalla språket 

välljudande; de nordligare dialekterna äro dock vackrare 

än de sydligaste. 

Även för studiet av de skandinaviska språken har lap-

' skan visat sig vara viktig genom den mängd av s. k. ur-

nordiska lånord språket innehåller, d. v. s. ord, som lånats 

från skandinaverna under tiden före cirka år 800 efter 

Kristi födelse och sålunda äro samtida med de allra äldsta 

runinskrifterna. Dessa lånord äro i lapskan ofta bibehållna 

i ungefär samma form, som då de lånades, under det att 

de i de nyare skandinaviska språken fått en mycket av

vikande form; ordet »åra» hette sålunda i urnordisk tid 

airo, på lapska heter det ännu i dag airo; ordet »lera» 

hette på urnordiska laira, på lapska heter det laire; »sven» 

hette urnordiskt ungefär scainas, lapska svainas »dräng». 

Den lapska litteraturen består nästan uteslutande av 

religiösa skrifter, såsom bibeln och delar därav, psalm-
1 böcker, kyrkohandböcker, postillor, bibliska historier, kate

keser och traktater. Den i Sverige tryckta icke-religiösa 

litteraturen på lapska består huvudsakligen av abeböcker 
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och (från och med 1795) almanackor till Haparanda (eller 

senare Lule) horisont; i övrigt kunde särskilt nämnas 

Odhners historia för folkskolan och en räknebok samt den 

lilla tidningen »Låkkåmus samita» (Läsning för lapparna), 

som utkom 1905 — 07. Den första boken på lapska trycktes 

i Stockholm år 1619; därpå utgåvos böcker på flera olika 

svensk-lapska dialekter, tills man i början av 1700-talet 

enade sig om ett gemensamt svensk-lapskt skriftspråk, 

på vilket bl. a. nya testamentet utkom 1755 och hela 

bibeln 1811. Jämte detta s. k. sydlapska bokspråk, som 

visat sig mindre begripligt för de nordligare lapparna, har 

man sedan år 1839 även begagnat lulelapskan, mer eller 

mindre ren, som skriftspråk. För tornelapparna är emel

lertid även detta skriftspråk svårbegripligt, och jämtlands

lapparna förstå varken detta eller det sydlapska bok

språket. De flesta lapska böcker (bl. a. också två tid

ningar) tryckas för närvarande i Norge; dessa kunna dock 

av språkliga skäl icke begagnas i vårt land, utom möjligen 

i Torne lappmark. Även på de finska och ryska lapparnas 

språk ha några få böcker utkommit. 

Förutom denna tryckta litteratur existerar det även 

en icke så obetydlig, rent folklig lapsk litteratur, bestående 

av sagor, sägner och visor, som muntligen fortplantats från 

släkte till släkte. Åtskilliga samlingar härav ha även blivit 

tryckta, dels i original, avsedda för de lärde, dels i över

sättning. De lapska sångerna framföras vanligen medels s. k. 

joikning, ett egendomligt sätt att sjunga, som något påminner 

om jodling och låter allt annat än vackert. Melodin kan 

härvid tänjas ut efter behag; texten är ofta fullständigt im

proviserad och är icke underkastad något tvång av rim eller 

meter; om orden tryta, fyller man i med vaia, vaia, vaia. 

En egendomlig art av joikningsmelodier med tillhörande ord 

äro de, som ha avseende på vissa personer, djur eller ställen 

och som särskilt i de nordligaste lapptrakterna äro mycket 

spridda och omtyckta och användas som hyllnings- eller 

4. — Ver dandis småskrifter. 82. 
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smädevisor. Orden till en dylik melodi utgöras ofta blott 

av den besjungna personens eller traktens namn, vartill 

ibland fogas några ljud eller ord, som liksom hela melodin 

skola ge en föreställning om föremålets egenskaper. 

I allmänhet tyckas lapparna ha ganska litet sinne för 

musik. Några musikinstrument av egen konstruktion ha 

de aldrig haft, och även dragspel och dylikt äro tämligen 

sällsynta i kåtorna. Vissling anses som en styggelse. Dans 

är också, utom i de sydligare trakterna, föga känd bland 

dem. 

9. Lapparnas forna religion. Skolundervisning 
och kyrkliga förhållanden. 

De underrättelser om lapparnas forna religion, som 

man påträffar i gamla manuskript och böcker, äro täm

ligen fragmentariska och kanske också något osäkra. Så 

mycket kan man emellertid se, att deras religion ingalunda 

varit fullt densamma i alla trakter eller ens hos alla per

soner i samma trakt ävensom att de själva aldrig försökt att 

sätta sina religiösa föreställningar i något teologiskt system. 

Lapparna tänkte sig en hel mängd gudomligheter, 

som representerade varjehanda naturföremål eller natur

företeelser. Solen tänktes sålunda som ett slags levande 

väsen, till vilket allehanda offer framburos. En dotter 

till solen var det, som framkallade gräsväxten. Askan var 

likaledes en person, som for omkring och dundrade i skyn 

och som dessutom får sådana namn och attribut sig till-

lagda, att man tydligt ser, huruledes lapparna tagit livligt 

intryck av vad deras skandinaviska grannar berättade dem 

om Thor. Det fanns också en stormgud, en »vindgubbe», 

som var försedd med en skovel, med vilken han skövlade 

in vindarna, och en klubba, med vilken han drev ut dem. 

I vattnet och skogen bodde gudomligheter, som hade hand 
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om fisken och villebrådet, o. s. v. Även ett levande djur 

ansågs nästan som en gudomlighet, nämligen björnen, 

vilken jagades, dödades, hemfördes och uppåts under 

många ceremonier. Denna björndyrkan är för övrigt gemen

sam för alla de i norra Europa och Sibirien boende okulti

verade folken. 

Jämte dessa speciella gudomligheter kände lapparna 

även en mera allmän gud, Jubmel eller Jupmel eller Ibmel, 

alltefter uttalet i olika trakter, men det är troligt, att 

lapparna fått även detta begrepp från sina grannar. Från 

dessa ha de nämligen både i heden och kristen tid upp

tagit allehanda religiösa föreställningar. Om Thor har 

det nyss varit tal. Även nornorna upptogos i form av de 

tre »akkorna», d. v. s. gummorna, Maderakka, Sarakka 

och Uksakka, vilka hade mycket att beställa vid ett 

barns födelse. I en senare tid upptogs treenighetsläran 

och ombildades på allehanda sätt. O. s. v. 

Slutligen trodde man (och tror delvis ännu) på spöken, 

de dödas andar, andar efter mördade barn, tomtar m. m. 

Även en del av dessa föreställningar synas vara lånade 

från grannarna. 

Tron på ett liv efter detta fanns också hos lapparna. 

Detta andra liv föreställde man sig som en fortsättning av 

detta livet, med kåtor, renar, jakt och fiske o. s. v., men 

det tillbragtes under jorden, där det sålunda fanns en 

annan värld. Därjämte hade man ännu ett annat hemskare 

dödsrike, vilket man torde ha lånat från grannfolkens 

föreställningar om ett helvete. 

Här och där på fjällen och i skogarna hade lapparna 

gudabilder av sten eller trä, s. k. seitar, uppresta, vilka 

representerade den ena eller andra gudomligheten. Sten-

seitarna bestodo endast av någon egendomligt formad sten, 

träseitarna av en trästock, som var grovt tillyxad i form 

av ett gudabeläte. Till dessa gudar offrades renar och 

andra djur, man smorde dem med blod och satte upp 
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renhorn omkring dem. Endast männen fingo offra, kvin

norna voro strängeligen förbjudna att ens närma sig offer

stället. I vissa trakter kallades seitarna också »stor-

junkare». 

Några särskilda präster eller något prästestånd ägde 

lapparna icke, utan var och en, särskilt familjefäderna, 

förrättade på egen hand sina offer. Somliga lappar voro 

dock utrustade med särskilda mystiska krafter, nämligen 

trollkarlarna eller de s. k. nåiderna. Dessas huvudsakliga 

åligganden bestodo uti att bota sjukdomar och utrannsaka 

förborgade ting. För detta ändamål begagnade de sig av 

en spå- eller trolltrumma, vilken i somliga trakter ut

gjordes av en stor, avlång träskål, som var överspänd 

med ett skinn och hade genombruten botten; i andra 

trakter åter var skinnet spänt över en oval ram, gjord av 

en sammanböjd, bred träribba. På skinnet voro målade en 

mängd figurer med allehanda betydelser, solen, treenigheten, 

lappen med hans familj, akkorna, lappkåtor, kyrka och 

bondstuga, renar, vargar, dödsriket med dess invånare, 

en björn, en trollkarl m. m. På skinnet lade trollkarlen 

en knippa sammanbundna mässingsringar eller något annat 

av traditionen härför bestämt föremål och slog så på 

trumman med en hammare av horn, under det att både 

han själv och de närvarande sjöngo med högan röst. 

Allt efter ringknippans gång på de olika tecknen spådde 

man då, vad som skulle komma att ske. Trollkarlen 

kunde även arbeta upp sig till full extas, så att han slut

ligen föll i en hypnotisk dvala, under vilken man trodde 

hans själ vara på resa till någon avlägsen ort eller ned 

till dödsriket för att hämta de nödiga upplysningarna 

eller rentav för att stjäla bort den sjukes själ från hans 

döda anförvanter, som ville ha honom ned till sig. Efter 

uppvaknandet meddelade så nåiden de åtrådda under

rättelserna och råden. Trollkarlen hos lapparna är så

lunda identisk med schamanen nos de okultiverade fol-
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ken i nordöstra Europa och Sibirien; även trolltrumman är 

känd och begagnad vida omkring bland dessa folk. 

Nu äro så gott som alla spår av lapparnas gamla 

religion försvunna. Seitar och spåtrummor ser man 

endast på muséerna, och trollkarlarna och deras underverk 

äro ett minne blott, som endast kvarlever i sagor och 

sägner. Särskilt det uppväxande släktet är numera i de 

allra flesta trakter så gott som fritt från vidskepelse. 

En del gamla skrockfulla plägseder bibehåller man väl 

ännu, men endast av vanans makt, och åt de gamla 

sagorna om trollkarlar och dylikt skänker man vanligen 

endast ett förundrat löje. Så synnerligen lång tid har 

dock icke förflutit, sedan spåtrummor begagnades i vårt 

land. Egendomligt nog synas de ha bevarat sig längst i 

de sydligare lapptrakterna, där lapparna dock stått i mycket 

mera intim beröring med svenskarna än längre norrut; 

här slog man ganska flitigt, om ock i all hemlighet, på 

spåtrummorna ända fram emot mitten av 1800-talet. På 

Kolahalvön, bland de ryska lapparna, synas de gamla 

gudarna ännu för kort tid sedan ha levat i ganska gott minne. 

Missionen bland lapparna började redan omkring år 

1400, men bedrevs med kraft först från och med början 

av 1600 talet, då den första lappskolan inrättades. Ännu 

vid slutet av samma århundrade voro dock lapparna i all

mänhet rena hedningar, även om de till det yttre böjde 

sig för den kyrkliga ordningen. Med början av Frihets

tiden vaknade emellertid ett livligt intresse för den lapska 

missionen, vilket visade goda frukter i ett höjt religiöst 

och sedligt tillstånd samt växande folkbildning. Sedan 

denna tid har det lapska skolväsendet allljämt stärkts, och 

man har gjort vad man kunnat för att förkovra detsamma 

och övervinna de ofantliga yttre svårigheter, som skolan 

har att kämpa med bland ett nomadfolk. 

Småskoleundervisningen skötes vanligen av infödda 

småskollärare och -lärarinnor, som ha genomgått ett lägre 
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seminarium och under vintern fara omkring i kåtorna och 

lära barnen läsa och skriva nödtorftigt. Folkskoleunder

visningen bibringas i sammanlagt något över ett dussin 

fasta skolor och barnhem, i vilka barnen förutom under

visningen även få kost och logis kostnadsfritt under två 

års tid. Dessa skolor underhållas dels av staten, dels av 

enskilda missionssällskap; alla lapska barn kunna dock 

icke få plats i dem, varför många tyvärr bli utan folk

skoleundervisning. Alla lära sig dock läsa och skriva, 

och det torde vara svårt att i vårt land finna ens någon 

ålderstigen lapp, som icke kan åtminstone läsa nödtorftigt. 

För närvarande (1910) föreligga nya förslag till fortsatt 

utveckling av det lapska skolväsendet. 

I de sydligare lapptrakterna meddelas all undervis

ning på svenska, i Torne lappmark på finska; undervis

ning på lapska meddelas egentligen endast i Lule, Pite 

och vissa delar av Västerbottens lappmarker och även där 

blott på småskolestadiet. Detta kommer sig dels av bristen 

på lapska böcker, som kunde förstås även av våra nord

ligaste och sydligaste lappar, dels av bristen på folkskol

lärare, som behärska det lapska språket. Några särskilt 

stora olägenheter uppkomma dock knappast genom denna 

anordning, enär alla sydligare lappar redan vid mycket 

unga år inhämta en mycket god kännedom om svenskan 

genom det ständiga umgänget med de fastboende. Torne

lapparna äro på samma sätt mer eller mindre hemma

stadda i finskan, och endast i Lule och delvis Pite lapp

marker är kunskap om något annat språk än lapskan 

ännu icke tillräckligt spridd, men inom kort torde även 

här svenskan komma att vara allmänt känd. Många Torne

lappar kunna även litet norska, som de lära sig under 

sina regelbundna uppehåll i Norge sommartiden. 

Även kyrkans språk är för närvarande över hela 

Lappland svenska, utom i Torne lappmark, där finska 

begagnas; i Gellivare predikas likaledes ofta på finska. 
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På lapska predikas egentligen endast i Lule och Pite 

lappmarker några få gånger om året vid de tillfällen, då 

lapparna av ålder pläga komma till kyrkobyarna för att 

handla, betala skatt, hålla bröllop och barndop o. s. v., 

särskilt vid de s. k. lapska böndagarna eller mässorna, 

som åtminstone förr plägade firas fyra gånger om året, 

dock icke på samma tider som de för riket i övrigt stad

gade böndagarna. 

Några särskilda, märkvärdigare plägseder vid förlov

ning, bröllop o. dyl. förekomma numera icke. Om någon 

dör sommartiden långt borta från kyrkoplatsen, måste 

liket ofta förvaras i skogen eller på fjället ända till dess 

vinterföret kommer, då man först kan frakta ned det till 

kyrkogården. 

10, Administrativ indelning. Lapparnas sociala 
ställning. 

Sedan gammalt har de svenska lapparnas område 

plägat indelas i s. k. lappmarker. De äldsta lappmarkerna 

inom Sveriges nuvarande område voro Torne, Lule, Pite, 

Urne och Angermanlands; de bägge sistnämnda fingo seder

mera namnen Lycksele och Asele lappmarker, varjämte 

Föllinge och Undersåkers lappmarker i Jämtland tillades. 

För närvarande äger denna indelning nästan endast historiskt 

intresse, emedan de i rikets övriga delar vanliga administra

tiva och kyrkliga indelningarna under tidernas lopp även 

blivit utsträckta till dessa trakter. Lapparna äro sålunda 

kyrkoskrivna i vissa församlingar på samma sätt som den 

fastboende befolkningen. Den enda större skillnaden är 

den, att lapparna i Jämtland, Härjedalen och Dalarne icke 

äro skrivna inom de kommuner, där de pläga nomadisera, 

utan äro sammanslagna i fyra särskilda lappförsamlingar, 

Frostvikens, Hotagens, Kalls (eller Undersåkers) och Hede. 
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Inom de olika socknarna indelas lapparna i s. k. 

lappbyar. Varje lappby innefattar i regeln de lappar, 

som nomadisera inom ett visst område, och skulle sålunda 

kunna likställas med en stam eller hord hos andra nomad

folk. Indelningen i lappbyar är åtminstone för Norrbottens 

lappmarker mycket gammal och återfinnes där redan i de 

första skattelängderna från mitten av 1500-talet. Förr 

hade i många trakter varje familj även sitt eget s. k. 

skatteland, till vilket den hade en viss nyttjanderätt och 

där den särskilt under sommaren plägade uppehålla sig. 

Nu är emellertid denna anordning upphävd. Inom varje 

lappby skall finnas en ordningsman, vilken har att vaka 

över att renarna skötas ordentligt och att gällande lapp

lagar noggrant efterlevas samt söka bilägga möjligen upp

kommande tvister mellan lapparna sinsemellan och mellan 

lapparna och de bofaste. Någon större verkan av denna 

institution har dock knappast försports. För varje lappby 

skall vidare uppgöras en byaordning, enligt vilken sommar

betet inom byn fördelas, antalet renvaktare bestämmes 

o. s. v. Sedan några år tillbaka finnes slutligen en juridiskt 

bildad lappfogde inom vart och ett av Jämtlands, Väster

bottens och Norrbottens län, vilken har att på resor inom 

sitt län övervaka förhållandet mellan de bofaste och lapparna; 

denna institution har visat sig nyttig och nödvändig. Svenska 

staten avlönar dessutom även ett juridiskt biträde i Norge åt 

de svenska lappar, som om sommaren flytta över till 

Tromsö amt. 

Lapparnas förhållanden ha tid efter annan blivit föremål 

för lagstiftning, och mycket arbete har nedlagts på ett 

rättvist reglerande av lapparnas förhållande till de bofaste. 

För närvarande gälla lagarna av den 1 juli 1898 om de 

svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige och om ren

märken samt förordningen av den 6 juni 1883 rörande 

de lappar, som med renar flytta emellan konungarikena 

Sverige och Norge (den s. k. internationella lapplagen). 
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I vissa trakter blevo lapparna vid avvittringen av-

hända en hop mark, där de sedan gammalt haft rätt att 

vistas med sina renar. För att råda bot på härigenom 

uppkomna missförhållanden har staten under de senare 

åren måst inköpa stora områden till renbetesmark inom 

Jämtlands län; till år 1908 hade för detta ändamål in

köpts inalles ungefär 215,000 hektar till ett pris av betydligt 

över 400,000 kronor. Genom dessa inköp har staten, vilket 

ännu viktigare är, också förskaffat sig äganderätten till en 

stor mängd fjällskogar, vilkas skyddande är av största vikt 

för att hindra gränsen mellan skogen och de nakna fjällen 

att rycka nedåt. Inom det egentliga Lappland har man 

vidare för att skydda lapparnas intressen tid efter annan 

bestämt vissa odlingsgränser, ovan om vilka inga nya ny

byggen skulle få anläggas. 

Inom Jämtland och Härjedalen betala lapparna ingen 

skatt vare sig till stat eller kommun, -och deras fattiga 

underhållas av staten. Inom det egentliga Lappland betala 

de s. k. lappskatt eller lappränta till staten, vilken skatt 

utgår till ett för varje lappby i sin helhet bestämt belopp, 

som sammanskjutes av de till byn hörande lapparna. Ar 

1880 belöpte sig lappskatten till inalles 679 kronor. Där

jämte ha dessa lappar i vissa socknar att betala en på 

somliga håll mycket dryg skatt till den kommun, i vilken de 

äro skrivna. Staten bidrager dock till fattigvården även här. 

Värnpliktige, som tillhöra den nomadiserande lapp

befolkningen, äro under fredstid befriade från värnpliktens 
fullgörande. 

Någon klass-skillnad kan man icke upptäcka bland 

lapparna. De rika bland dem vilja väl vara litet förmer 

än de fattiga, men skillnaden är dock minimal och består 

huvudsakligen däri, att den rike begagnar något mera 

kaffe och vid tillfälle kan briljera med finare kläder, klocka, 

några silverskedar, o. s. v. I övrigt är deras levnadssätt, 

uppträdande, bildning och åskådning fullständigt lika. 



58  OM LAPPARNA I  SVERIGE 

Tjänstehjonen betraktas alltid såsom hörande till familjen. 

Efter den gamla ordningen utgår deras lön till stor del 

i renar och kläder, och om de ha god tur med sina renar, 

kunna de till slut få en renhjord, stor nog att föda 

dem och deras familj. För närvarande råder i många 

trakter stor brist på tjänstefolk hos lapparna, i det att de 

unga börja tycka nomadlivet vara alltför besvärligt och 

hellre ge sig till bönderna. 

Förhållandet till den fastboende befolkningen är i de 

flesta trakter ganska gott. Där renarna i följd av bristande 

tillsyn eller andra orsaker göra betydligare skada på de 

bofastes höhässjor eller slåttermarker, blir förhållandet 

likväl lätt spänt, och vid vissa tillfällen har det på sina 

ställen till och med urartat till ett formligt krigstillstånd, 

där renar nedskjutits i massor och, till skada för båda 

parterna, all ordnad renskötsel omöjliggjorts för långa tider. 

Sorgligt ryktbart var särskilt kriget mellan lapparna och 

en större egendomsägare i Härjedalen i början av 1890-talet. 

Även då lapparnas förhållande till de bofaste är gott, 

betraktas de likväl aldrig fullt som jämlikar av dessa 

senare. Även om de icke behandla lapparna med med

vetet förakt, se de dock ständigt i dem en lägre stående 

ras, som nog uppväcker deras undrande intresse, när helst 

de se dem komma dragande förbi, men som icke så ofta 

inger dem några känslor av högaktning och erkännande. 

I allmänhet pläga dock lapparna mötas med vänskap och 

förtroende av de bönder, som bo vid deras flyttningsvägar. 

Lapparna å sin sida hysa vanligen allt annat än högakt

ning för bönderna, så vida de icke rönt några särskilda 

bevis på vänskap från deras sida; i så fall visa de dock 

gärna sin erkänsla på ett och annat sätt, och icke så 

sällan händer det, att bekanta bönder komma och hälsa 

på hos lapparna för någon dag eller något dygn och då 

bjudas på allt, som huset förmår. 

En följd av denna motsättning mellan de bägge raserna 
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är den, att giftermål mellan en svensk och en lapska eller 

en lapp och en svenska äro sällsynta. Särskilt är detta 

fallet, då den lapska kontrahenten ännu är nomad; om 

han eller hon tillhör de fastboende lapparna, torde det 

ske något oftare. Sedan sådana lapska nybyggare avlagt 

sin nationaldräkt och glömt sitt modersmål, vilket nu för 

tiden går ganska hastigt, torde man dock icke kunna 

observera någon starkare motsättning mellan dem och de 

äkta svenskarna, varför de då också fullständigt gå upp i 

den svenska nationaliteten. På så sätt torde en icke så 

liten del av Lapplands nuvarande fasta befolkning ha 

åtminstone något lapskt blod i sina ådror. Även i några 

få herremannasläkter finns det litet lapskt blod; dessa 

härstamma då vanligen från någon prästman av lapsk 
extraktion. 

11. Fram tidsutsikter. 

Man anser vanligen, att lapparna äro ett utdöende 

folk och att den dag icke skall vara långt borta, då endast 

minnet av dem är kvar. Möjligen medgiver man, att de 

komma att försvinna genom att uppgå i den svenska natio

naliteten, men att de skola ha någon framtid som nomader, 

vill man icke gärna tro. Onekligt är också, att de under 

senare tiderna förminskats i antal. I mitten av 1700-talet 

synes det ha funnits inemot 4,500 lappar i Sverige; år 1830 

var deras antal 5,617; 1840: 5,639; 1850: 5,789; 1860: 

7,248; 1870; 6,958; 1880: 6,404; 1890: 5,842; 1900: 

5,589.* Antalet nomader har säkerligen sjunkit i ännu star-

* Ar 1845 funnos i Norge 14,464 lappar; 1865: 17,178; 1875: 
15,718; 1891: 20,786; 1900: 19,677 (en siffra, som dock antages 
vara för låg), varav endast omkring 1,200 nomader, de övriga jord
brukare och havsfiskare. I Finland synes år 1880 ha funnits 1,080 
lappar, år 1890: 1,233, år 1900: 1,469, nomader och bofaste. I 
Ryssland finnas omkring 1,700 lappar, nomader och fiskare. Inalles 
finns det alltså för närv. ungefär 29,000 lappar. Det lapska folket 
iir sålunda icke någon talrik nation ; man torde heller icke kunna 
antaga, att deras sammanlagda antal någonsin varit nämnvärt större 
än nu. 
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kare fart. Några äldre siffror härför kunna likväl icke givas, 

men år 1900 fanns det blott omkring 3,350 nomader i 

vårt land. 

Orsakerna till denna minskning i lapparnas antal äro 

icke rätt klara och ha ännu icke för de flesta trakters 

vidkommande blivit på något sätt undersökta. Såsom 

orsaker till minskningen nämnas bl. a. tilltagande fattig

dom, som förminskar möjligheten att ingå äktenskap och 

höjer kontrahenternas, särskilt kvinnans ålder vid gifter

målets ingående, vidare ringa fruktsamhet och stark död

lighet bland de späda barnen. En av de förnämsta 

orsakerna till minskningen torde dock vara den, att så 

många lappar övergiva nomadlivet, varefter de också ganska 

hastigt uppgiva sin nationalitet. Orsakerna till att lapparna 

övergiva nomadlivet äro åter flera. För det första fattig

dom. Då en lapp förlorar sina renar, ger han sig i 

allmänhet icke till dräng hos någon annan, utan slår sig 

på att fiska, valla kor eller tigga. Vidare har renskötseln 

i många trakter försvårats genom tilltagande uppodling. 

Här måste då lapparna förr eller senare sätta sig ned 

som nybyggare, om de icke föredraga att flytta till en 

annan trakt. Slutligen har det på många håll blivit rätt 

vanligt, att yngre personer börja finna nomadlivet alltför 

besvärligt och därför ge sig i tjänst hos bönderna. Delvis 

är nog detta tyvärr de eljes förträffliga barnhemmens och 

fasta skolornas skull, enär barnen i dem lätt få för stark 

smak för de faslboendes levnadssätt. 

Dessa orsaker till nedgång i nomadernas antal komma 

nog också att förefinnas och verka i framtiden. Odlingen 

utbreder sig i allt raskare fart över de delar av lapparnas 

gamla områden, som överhuvudlaget äro odlingsbara, och 

därigenom blir renskötseln i viss mån försvårad. Särskilt 

synes den av skogslapparna bedrivna renskötseln vara 

hotad med mycket snar undergång. Nomadernas ställning 

är likväl ingalunda hopplös, ty upp på fjällen kan odlingen 
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aldrig tränga, och här kommer nomadlivet att ha en fristad, 

så länge någon vill leva det. Utsikterna för fjäll-lapparna 

torde till och med komma att delvis bli ljusare än vad 

de nu äro, då bönderna i det övre Lappland en gång i 

framtiden börja att verkligen odla sina marker i större 

utsträckning än vad nu är fallet och övergiva sitt nu

varande sätt att skaffa sig hö. Deras nuvarande höproduk-

tion grundar sig nämligen till stor del på avmejning av 

tämligen värdelösa starrängar, där höet sedermera lämnas 

kvarstående i stackar och hässjor nästan utan skydd mot 

renarna, då dessa på förvintern komma ned från fjällen. 

Tvisterna mellan bofasta och lappar uppkomma just till 

största delen i följd av skador som renarna göra på dylikt 

starrhö. Om vintern åter kunna lappar och bönder med 

litet ömsesidig fördragsamhet ganska lätt sämjas inom 

samma område. I samma mån som kommunikationerna 

lättas och nya industricentra uppstå inom lappmarkerna, 

stegras också priserna på lappmarksprodukterna högst 

väsentligt, vilket också kommer lapparna till godo. Han

deln med lappmarksprodukter är redan nu mycket livlig 

och sätter årligen stora summor i omlopp. Någon till

växt i antalet nomader eller renar kan man dock icke 

vänta sig, emedan de förefintliga betestrakterna knappast 

tåla någon sådan förökning. I själva verket har renantalet 

under senare tider på många håll varit alltför stort (år 

1910 inemot 220,000), vilket förorsakat, att åtskilliga fjäll 

m. m. blivit svårt utbetade. 

Återstår då frågan, huruvida lapparna verkligen också 

komma att ha kraft att bibehålla sitt nomadiserande lev

nadssätt och icke ganska snart utbyta detsamma mot det 

i många avseenden bekvämare nybyggarlivet. Att härpå 

giva ett tillförlitligt svar är icke möjligt. Otvetydiga tecken 

till avmattning visa sig nog hos lapparna i alltför många 

trakter. Det börjar med att man slår sig ihop med sina 

hjordar till alltför stort antal. Slån har då fördelen att 
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njuta en hop medbröders sällskap, men att sköta en mycket 

stor hjord är betydligt svårare än att sköta flera små 

sådana, varför hjorden också lätt kommer i olag. Så bryr 

man sig icke om att mjölka renarna. Då heter det, att 

»kalvarna bli mycket större och bättre, om vi inte mjölka 

så mycket». Det är nog också sant, att en alltför inten

sivt bedriven mjölkning är till skada för hjorden, men det 

är också otvivelaktigt, att en måttlig mjölkning är av största 

betydelse för det lapska hushållets ekonomi och icke utan 

kännbar förlust kan underlåtas. Slutligen tar man sällan 

hem renarna och låter dem långa tider löpa utan någon 

som helst tillsyn. Om det vill sig väl, kunna renarna då 

efter en mycket kort tids förlopp bli så skygga och för

vildade, att det är ytterst svårt att få hjorden i ordning 

igen. Att tämja renar för klövjning och körning blir också 

besvärligt, och även om man har korrenar, så »hittar man 

dem icke», varför man måste hyra hästar av bönderna 

eller rentav taga gästgivarskjuts för att kunna flytta. Och 

så småningom äro de karrikatyrer på nomader färdiga, 

som man kan se här och där i de sydligare lapptrakterna. 

Ett sådant sätt att bedriva renskötseln kan tydligen icke 

bära sig länge. Men man kan hoppas, att sedan de lappar, 

som följa den metoden, blivit utarmade och försvunnit, 

det skall finnas andra, som bättre förstå att anpassa sig 

till de delvis nya förhållandena och icke förslösa sin tid 

och sina tillgångar i lättja och liknöjdhet, utan draga den 

största möjliga fördel av våra eljes oanvändbara fjälltrakter. 

I vår nordligaste lappmark ha på senaste tiden sär

skilda svårigheter uppstått för våra lappar. Sedan ur

minnes tider ha nämligen de flesta Tornelappar flyttat 

över till Norge med sina renar på våren, och deras på 

gammal hävd grundade rättighet att flytta dit har också 

genom 1751 års gränstraktat och 1883 års s. k. inter

nationella lapplag blivit dem uttryckligen tillerkänd. Vid 

den svensk-norska unionens upplösning år 1905 bestämdes 
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emellertid bl. a., att de svenska lapparna icke må flytta 

över till Norge före den 15 juni, där ej ovanliga väder

leksförhållanden nödvändiggöra tidigare flyttning. Det 

visade sig emellertid, att denna bestämmelse skulle leda 

till ruin för den största delen av de överflyttande Torne

lapparna, vilka icke äga lämpliga vårbetesmarker på svensk 

sida, utan för sina hjordars bestånd äro nödsakade att 

flytta över gränsen redan i maj månad. Det blev således 

nödvändigt att öppna underhandlingar med Norge rörande 

förändring av den nyssnämnda bestämmelsen, och en 

svensk-norsk kommission tillsattes så för behandling av 

frågan. I jan. 1909 måste emellertid dess förhandlingar 

avbrytas, och den svenska regeringen gjorde bruk av den 

rätt, som 1905 års konvention tillerkände den, att hän-

skjuta frågan till en skiljedomstol. Till medlemmar av 

skiljedomstolen utsågos från svensk sida hovrättspresiden

ten Ivar Afzelius, från norsk sida stiftsamtmannen G. 

Gram och till tredje ledamot professor H. Matzen i Köpen

hamn.* Det ingående och ofantligt vidlyftiga arbete för 

sakens utredning och allsidiga belysande, som redan av 

den svensk-norska kommissionen igångsattes, har alltsedan 

pågått och kommer ännu (1910) länge att fortsättas, innan 

slutlig dom i denna de nordligaste svenska lapparnas 

livsfråga kan fällas. Enligt 1905 års konvention skola 

sedermera i god tid före utgången av år 1917 förhand

lingar om revision av de till utgången av detta år rikena 

emellan gällande bestämmelserna i ämnet upptagas mellan 
de bägge rikena. 

Vissa av dessa samma nordligaste lappar hade dess

utom sedan gammalt vana och rättighet att vissa årstider 

vistas på finskt område. Genom kejserliga kungörelser av 

år 1888 spärrades emellertid den finska gränsen för de 

svenska lapparnas renar fr. o. m. den 1 sept. 1889, var-

* Död 18 juli 1910. Efterträdare är, då detta skrives, ännu 
icke utsedd. 
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igenom stora svårigheter bereddes dessa lappar. Under 

den för dem mycket svåra vintern 1905—06 bereddes 

dem dock genom särskild kejserlig tillåtelse tillfälle att för 

en tid beta sina renar på den finska sidan och därigenom 

rädda sina hjordar från undergång. 

Så länge det finns nomader i vårt land, så länge 

kommer också den lapska nationaliteten att äga bestånd. 

Snart nog komma visserligen alla våra lappar att jämte 

sitt eget språk kunna tala svenska, men sitt lapska språk 

och sina lapska seder komma de säkerligen att såsom 

hittills troget behålla, så länge de äro nomader. Detta 

språk och dessa seder äro så lämpliga och väl avpassade 

för ett renskötande folk, att det till och med vore höge

ligen opraktiskt för lapparna att övergiva dem. Härtill 

kommer ju också, att även för lapparna modersmålet är 

det käraste språket. 

Vi vilja sålunda tro, att det ännu skall dröja mycket 

länge, innan lapparna äro en saga blott i vårt land, och 

att de ännu skola i långliga tider vandra omkring på 

våra fjäll och i våra skogar, icke endast som en etnografisk 

kuriositet, utan också såsom icke oviktiga faktorer i våra 

nordliga trakters ekonomiska liv. 

—: * 
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53. Almanackan och tideräkningen av 
prof. C. V. L. Chartier. 

54. Om naturkrafternas växelvärkan av 
Helmholtz. Över», av Hj. Öhrvall. 2:a uppl. 

55. Individualism och socialism af Ellen 
Key. 3:e nppl. 

56. Progressiv beskattning av prof. K. 
Wickteil. 2:a nppl. 

57. Slaveriet i antiken av lektor Joh. 
Bergman. 2:» uppl. 

58. Häxeriet och häxeriprocesserna av 
med. dr Anton Nyström. 2:a uppl. 

59. Om psykisk uttröttning av prof. Hj. 
Öhrvall. 2:a uppl. 

60. Norge av Harald Wieselgren. 
61. Folkundervisningens anpassning till 

den moderna kulturen av Nilt Eörle. 
2:a uppl. 

62—63. Om tobak av prof. C. O. Santesson. 
2:a genomsedda uppl. 

64. Våra torvmossar av doc. Sernander. 
2:a uppl. 
Om naturvetenskapernas betydelse 
för världsåskådningen av Karl af 
Geijerstam. 2:a uppl. 

66. Om sjukdomar hos sädesslag av 
lektor Karl Starbäck. 2:a uppl. 

67. Bildning av Ellen Key. 3:e nppl. 
68. Astronomi och kultur av prof. G. V. 

L. Charlier. 2:a uppl. 
69. Sverges inre tillstånd under Karl XII 

av lektor Hugo Larsson. 2:a uppl. 
70. Bärgens uppkomst av doc. Carl Wi-

man. Med 22 fig. 2:a nppl. 
71. Spanien och Kuba av Emil Svenson. 
72. Om Norrlands näringar av prof. 

A. O. Högbom. 2:a uppl. 
73. Förfalskningar av närings- och njut

ningsmedel av John Landin. 
74. Gladstone av Gustaf Siösteen. 2:a uppl. 
75. Om skidor och skidlöpning av doc. 

L. A. Jägerskiöld. 2:a illristr. uppl. 
76. Om insjöfisket och insjöfiskaren av 

Carl Cederström. 2:a nppl. 

77. Skönhet för alla av Ellen Key. 4:e uppl. 
78. Om arbetarnas konsumtionsför

eningar av G. H. von Koch. 2.a uppl. 
79. Några ord om Berzelius av lektor H. 

G. Söderbaum. 
80. Om stjärnornas natur av fil. dr N. F. 

E. Nordenmark. 2:a nppl. Med 3 fig. 
81. Olika 8lagav fortplantning inom djur

riket av doc. L. A. Jägerskiöld. 2:a uppl. 
82. Om lapparna i Sverge av prof. K. 

B. Wiklund. 2:a reviderade uppl. 
83. Vad bör Pettersson kalla sig? En bok 

om släktnamn av K. Trotzig. 2:a nppl. 
84. Renlighet och frisk luft av prof. 

Hjalmar Öhrvall. 3:e uppl. 
85. > skogsodling av kapten G. v. Fay kull. 

86. Sagoskalden Hans Christian Arder« 
sen av Hellen Lindgren. 2:a uppl. 

87. Det svenska språket i Amerika av 
fil. dr Gustav Andreen. 

88. Om fosterutvecklingen av prof. J. Aug 
Hammar. I. 2:a nppl. 

89. Om fosterutvecklingen av prof. J. Aug, 
Hammar. II. 2:a uppl. 

90. Victor Hugo av Rich. Steffen. 
91. Ur bokens historia av prof. H. Schuck. 
92. Från vår bokhandels barndom av 

prof. H. Schuck. 
93. Författningsstriden i Finland av red. 

Valfrid Spångberg. 
94. Människans inälvsmaskar av lektor 

Johan Erikson. Med 35 fig. 
95. Om individualitetens betydelse för 

det allmänna bästa av John Stuart 
Mill. Overs. av prof. Hj. Öhrvall. 

96. Fornskandinaviska upptäcktsfärder 
av Karl Ahlenius. 

97. Ur de djurfångande växternas liv 
av lektor K. Starbäck. Med 25 fig. 

98. Råd och anvisningar till Sverges 
insjöfiskare av dr Carl Cederström. 

99. Fredsrörelsen på i8go-talet av Anna 
B. Wicksell. 

100. Adolf Hedin av V. Spångberg. 
101. Om vården av späda barn av förste 

stadslfik. R. von Post. 2:a nppl. 
102. Om villkorlig dom av A. Rydin. 
103. De engelska rösträttsreformerna av 

Gustaf Siösteen. 
104. Träldomen i Norden av E. Sommarin. 
105. Vår kropps egna skyddsmedel mot 

bakterier av A. Stecksén. 
106. Gustaf Frödings skaldskap av docent 

Ruben G:son Berg. 2:a uppl. 
107. Den svenska arbetareskyddslagstift

ningen och yrkesinspektionen av 
juris kand. Georg Stjernstedt. 

108. Anders Fryxell av Johan Bergman. 
109. Allianser mellan arbetare och ar

betsgivare av prof. K. Wicksell. 
110. Om folkbibliotek av A. S. Steenberg. 
111. Bad är hälsa av dr R. vonPost. 2:auppl. 
112. Runeberg av prof. O. Sylwan. 
113. Rättigheter och skyldigheter gent

emot statskyrkan, av juris kand. G. 
Stjernstedt. 2:a uppl. 

114. Striden om den danska statsför
fattningen 1866—igoi av P. Munch. 

115. Ryggradsdjurens närmaste förfäder 
av fil. lic. L. G. Andersson. 

116. Handledning vid elementära dissek 
tioner. I. Däggdjuren av prof. J. Aug. 
Hammar. 

117. Råd och anvisningar beträffande 
hönsens skötsel av Joh. Byman. 

118. De veneriska sjukdomarnas bety
delse av prof. E. Welander. 2:u nppl. 



119. Åkerjorden av A. G. Kellgren. 
120. Om laesning av Georg Brandet. 2:auppl. 
121. Om anstaltsvård av sinnessjuka av 

prof. Frey Svenston. 
122. Ett modernt renhållningssystem 

av dr R. von Pott. Med 22 fig. 
123. Regeringsformen av C. G. Bergman. 
124. Skråtvånget av E. Sommarin. 
125. Det skönas problem av Rich. Bergli. 

2:a uppl. 
126. De i Sverge i stort odlade kultur

växterna av A. G. Kellgren. 
127. Kort översikt av vårt lifförsäkrings-

väsende av <Sven von Sneidem. 
128. De 8mittosamma sjukdomarna och 

hemmen. I. Av dr R. von Post. 
129. Socialiststaten och nutidssamhället 

av prof. Knut Wickteil. 
130. Handledning vid elementära dissek

tioner. II. Fåglarna, av prof. J. Aug. 
Hammar. 

131. Ett hem, dess byggnad och inred
ning av arkitekt R. Östberg. 3:e uppl, 

132. De smitto8amma sjukdomarna och 
hemmen. II. Av dr R. von Pott. 

133. Språkforskningens strid mot gäl
lande dogm. Av prof. H. Almkvist. 

134. Nordisk folktro och fornnordisk 
religion av prof. Henrik Schuck. 

135. Carl Larsson. Av Georg Nordensvan. 
2:a nppl. 

136. Bruno Liljefors. Av T. Hedberg.2:* uppl. 
137. AndersZorn. kv Tor Hedberg, 2:auppl. 
138. Naturminnesmärken och natur

skydd. Av prof. Rutger Sernander. 
139. Tänderna och deras vård av tand

läkare Albin Lenhardtton. 2:a uppl. 
140. Henrik Ibsen av Tortten Fogelqvitt. 
141. Om rudimentära organ hos män

niskan som bevis för hennes ur
sprung av prof. Hjalmar Öhrvall. 

142. Första kammaren i Sverge och 
andra länder av red. V. Spångberg. 

143—144. Kommunal rösträtt 1 Sverge 
av fil, kand. B. J:ton Thulin. 2:a nppl. 

145. Kommunal rösträtt 1 utlandet av 
fil. kand. E. Jtton Thulin. 

Skrifterna säljas även inbundna i t 
I—XX (n:r 1—166), varje band innehålla 

146. 5,000 främmande ord med utial 
och förklaring av doc. 0. Östergren. 
2:a uppl. 

147. Om lösningar. Ett kapitel ur den 
moderna kemien av G. Starck. 

148. Kristendom och moral av prof. 
Edv. Westermarck. 

149. Religion och magi av prof. Edv. 
Westermarck. 

150. Jordreformen av fil. dr. Sven Brisman. 
151. Vattnet av fil. kand. Håkan Sandqvitt. 
152. Massornas själsliv och andlig smitta 

av prof. B. Gadelius. 
153. Om besatthet och talande med 

tungomål av prof. B. Gadelius. 
154. Sinnessjuka och Binnessjukvård av 

prof. B. Gadelius. 
155. Förbrytaren och samhället av prof. 

B. Gadelius. 

156. De gammaltestamentliga böckernas 
tillkomst av prof. Henrik Schuck. 

157. Den israelitiska litteraturens ut
veckling av prof. Henrik Schuck. 

158. Telegrafering utan tråd av civil
ingenjör Max Grenander. 

159. Kyrkan och prästen enligt Sverges 
tidigaste lagar av fil. dr Arnold Bratt. 

160. Jesu liknelser av doc. Sven Lönborg. 
161. Paulus av doc. Sven Lönborg. 
162. Fredsrörelsen och kulturen av Ellen 

Key. 
163. Språk i språket av prof. Gustaf Ceder-

schiöld. I. översikt av stilarna. 
164. Språk i språket av prof. Gustaf Ceder-

schiöld. II. Stilgranskning. 
165. S. A. Andrée. fin levnadsteckning. 
166. Charles Darwin av lektor Gottfrid 

Adlerz. 2:a uppl. 
167. Om kycklingens utveckling 1 ägget 

av prof. J. Aug. Hammar. 
168. Flygkonsten av bergsingeniör C. H. 

Hermodsson. I. 
169. Flygkonsten av bergsingeniör C. H. 

Hermodsson. II. 
170. Läran om befolkningen av prof. 

Knut Wicksell. 

tnd à kr. 2: 60. Hittills ha utgivits band 
ide i regel 8 häften. 
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