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F Ö R E T A L

ST R ID E N  mellan lapparne och de bofasta, mellan nomadfolken och 
kulturfolken har fortgått i hundratals år. Lapparna, som en gång 

behärskade vidsträckta områden i nordligaste Skandinavien, hafva trängts 
undan till de mest otillgängliga delarne af landet och ändock fortsattes 
striden. Så länge denna fördes med någorlunda jämna vapen, mellan 
bönder å ena sidan och lappar å den andra, redde sig de senare godt, 
ty  de hade naturen på sin sida, de hade anpassat sitt lif efter de för
hållanden som denna bjöd, medan bönderna försökte aftvinga henne för
måner som klimat och jordmån ej ville gifva.

Men bönderna fingo småningom bundsförvandter. En ny kultur kom 
med järnvägar och ångbåtar, med skolor och med nödhjälp. Välmenande 
människor ville gifva lapparne del af denna välsignelse, människor som 
ej visste att kulturen är något relativt, som består däri, att man inrättar 
sig för ett lyckligt och rikt lif under de förhållanden som naturen själf 
bjuder, utan trodde att det väsentligaste i densamma består af en viss 
mängd konventionell bildning, af ett jämförelsevis bekvämt lif, af ett 
slags yttre renlighet och af kläder som följa modet. —  Allt detta var 
oförenligt med nomadens lif men kunde till en viss grad införas i bon
dens. Därför ställde man bondekulturen högre än nomadkulturen, och 
så försökte man att höja, att civilisera lappen, att göra honom boklärd 
och att befria honom från det hårda och mödosamma lifvet i vildmarken. 
Kunde han icke anpassa sig efter de nya förhållandena, så finge han 
vika för den framträngande bonden, det var hans eget fel och han fick 
själf ta följderna.

Men lappen kunde icke, och ändå ville han ej dö. Han drog sig 
längre upp i fjällen och slöt sig ännu närmare till naturen; hans smidig
het endast ökades af svårigheterna och hans lifskraft växte.

Så kommo nya svårigheter. Nationella gränser, efter lappens begrepp
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meningslösa, uppdrogos utan den ringaste hänsyn till hans intressen och 
ofta helt säkert utan intresse för någon annan. Och de nya invandrarne 
trängde alltjämt på från alla sidor, än med sina ekonomiska kraf och 
än med sin välvilja —  båda lika litet motiverade. Och nu ändtligen har 
det kommit så långt, at lappens existens såsom ras är allvarligt hotad.

Hvar och en som på närmare håll sett något af den strid, som förts 
och som föres, förstår att det lätt nog kan inträffa, att gränsen för lap
pens spänstighet och motståndskraft blir uppnådd, och att han, från att 
vara en fri och kraftfull gren af mänskligheten, blir en börda för sig 
själf och andra.

Det höfves oss, som förfoga öfver starkare maktmedel än lappen, att 
betänka oss väl innan vi förgöra honom. Icke är det svårt att finna en 
öfverblick, som möjliggör ett klart bedömande af frågan, och sedan man 
erhållit denna, skall det snart visa sig, att någon uppoffring af viktigare 
intressen icke kräfves för att hjälpa lappen, utan endast att vi med samma 
ödmjukhet som han underordna oss naturens bestämmelser.

Ett argument, som ofta höres då man talar om lappfrågan är att våra 
nomader lika litet som Nordamerikas indianer kunna få göra anspråk på 
att besitta områden, som kulturen kräfver för högre ändamål. Detta är 
ett fåvitskt tal. Indianernas undergång bestämdes däraf, att deras vid
sträckta lands stora och rika resurser kunde utnyttjas vida bättre af andra 
folkslag och gifva näring åt flera innevånare än de själfva. I de trakter, 
som lapparna periodvis genomströfva, är det i allmänhet de som förmå 
att bättre tillgodogöra sig naturtillgångarna än något annat folk, och på 
många ställen inom hela området är det så, att den fast boende be
folkningen helt säkert icke alls kunde existera, om den ej finge del af 
lapparnes produktionsöfverskott.

V i kunna från Amerika hämta en annan lärdom, som bättre belyser 
frågan. Förenta Staternas regering hade efter förvärfvande af Alaska 
funnit, att eskimåernas existens hotades af de förändrade förhållanden, 
som uppstått genom åtskilliga värdefulla naturtillgångars användande, 
och sökte efter medel att rädda detta folk från undergång. Man fann 
ett sådant i införandet af renvård såsom en näringskälla. Renar anskaf
fades från Sibirien, lappar införskrefvos från Norge för att undervisa eski
måerna, man anordnade undervisning i renvård i skolorna och resultatet 
af detta planmässigt utförda arbete är, att man kunnat konstatera, att 
renarna trifvas förträffligt, att antalet på få år ökats från 1.200, som in

förts, till nära 20.000, samt att eskimåernas existens för framtiden kan 
anses betryggad.



Ordnandet af lappfrågan är en angelägenhet af stor vikt, icke blott 
för Sverige utan för alla de länder, som äga en nomadiserande lapp
befolkning, d. v. s. äfven för Norge, Finland och Ryssland, och hvad 
som kräfves, för att uppnå en lycklig lösning, är framför allt ett för
ståndigt organiseradt, välvilligt samarbete. Här finnas, om man ser saken 
i stort, inga vigtiga intressemotsatser, utan det är för alla af lika stor 
betydelse, att lapparnas existens blir betryggad, och att man, vid ord
nandet af förhållandet till de fastboende, tager hänsyn till allas fördelar. 
Helt säkert finnas många gemensamma intressen för lapparne och de 
jordbrukare och fiskare, som slagit sig ned nära intill gränserna för de 
egentliga kulturområdena och som alltid måste föra en hård kamp för 
sin tillvaro, men för att kunna tillgodose dessa intressen fordras framför 
allt, att man vid frågornas behandling icke förbiser den sakkunskap, som 
endast befolkningen själf besitter, att man icke, såsom hittills ofta skett, 
företrädesvis anlägger den juridiska rättens i stället för lappens och bon
dens och humanitetens synpunkter. —  Det är otvifvelaktigt, att gräns- 
spärrningarna varit till mycket stor skada, och sedan man en gång fått 
ögonen öppna för detta samt lärt sig inse, att en framtvingad bonde
kultur endast bidrager att skapa en olycklig befolkning, torde det ej 
kräfva stor själföfvervinnelse för att för lapparnas vidkommande lossa de 
band, som nu hindra dem att rationellt och efter en af dem själfva ut
arbetad eller af dem godkänd plan utnyttja stora naturtillgångar, som 

eljest förblifva utan värde.
Ett väsentligt hinder för nomadlifvets sunda utveckling har länge varit, 

att man organiserat undervisningen för lapparna med våra modärna sko
lor såsom mönster. Man har velat gifva dem ungefär samma slag af 
bildning som andra, endast i mindre doser och på ett ofullkomligare sätt. 
Tag bort dessa skolor, inför en mera praktisk undervisning, af sådant 
slag att lapparna själfva kunna värdera och ha nytta af den, och försök 
att höja deras andliga nivå oclvderas själfkänsla genom framställning af 
deras eget och besläktade folkslags lefnadssätt, kultur och historia, i stället 
för at pressa dem till erkännande af sin egen ringhet genom att endast 
redogöra för de mera imposanta dragen i den kristna religionens och 

den europeiska politikens historia.

A tt lapparnas öde blifvit sådant det är, beror väl mindre på bristande 
god vilja hos dem som hafva makten än på en ofullkomlig kännedom 
om lapparnes förhållanden. Visserligen har landet ofta varit berest af
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forskare, som ägnat mycket intresse åt dess folk, och litteraturen om 
Lappland är otroligt omfångsrik, men endast ett fåtal af de författare, 
som lockats till mera omfattande framställningar, ha förmått göra dessa 
sådana, att de skänka en djupare inblick.

Det föreliggande arbetet af lappen Johan Turi har ett större värde 
än de flästa andra därför att det skrifvits af en man hvars kännedom 
om vildmarken beror på att han lefvat där hela sitt lif, och som besitter 
det sinneslugn och den kunskap, som fordras för en objektiv skildring, 
och den kraft och den vekhet, som kräfves för att begagna ironiens hvassa 
vapen, där sådant behöfves, och den varma känslans innerliga språk, där 
denna kommer att göra sig gällande. Den som rätt läser Turis bok 
skall förstå att de här ofvan framställda synpunkterna på lappfrågan äro 
riktiga, och därför har det ansetts vara af betydelse att hans arbete blir 
offentliggjort.

Kiruna i  april ig io .

Hjalmar Lundbohm.



FOR ORD

JO H A N  O l ä f S S O N  T u r i * ) ,  han som har skrevet denne bog, er føđt i 
nærheden af Koutokæino. Aarstallet for hans fødsel staar i en eller 

anden kirkebog; antagelig er det et halvt hundrede aar siden han første 
gang blev svøbt i et renkalveskind; selv ved han ikke, hvor mange 
somres sol og hvor mange vintres snefog, der har bidt og brændt hans 
ansigt og sat maerker i hans sjsel. Johan Turi er Ijældlap; han har hele 
sit liv levet som nomade og iærdedes med renerne i øđemarken; men 
for ham var renerne ikke et og alt, saadan som for de fleste andre 
Lapper. Turi har det urgamle jaegerblod i sig; fra han var en lille purk, 

har de vilde dyrs liv og færden interesseret ham mere end vogtningen 
af renhjorden, ihvorvel han ogsaa som renvogter har gjort sit arbejde 
samvittighedsfuldt, redelig og pligttro, som han er i et og alt; men for 
faa aar siden opgav han dog renvogtningen og hengav sig helt til sin 
lyst at kæmpe mod renernes værste fjende, ulven; og det er et ret im- 
ponerende antal ulve og andre farlige rovdyr, han har sendt heden. Om 
sommeren og først paa efteraaret, naar det ikke er jagttid, fisker han, 
men saasnart den første sporsne røber vilddyrenes veje, efterser han sine 
fangstredskaber og skier og gaar sin v e j; og fra den dag ved ingen med 
sikkerhed, hvor Turi er at finde hele den lange vinter. Hans kaar er 
da ikke stort bedre end de vilde dyrs, som han forfølger. Paa sine lange 
skier glider han frem over de frosne sumpe og over bjærgene. Sneen, 
maan en, stjærnerne og nordlysene gør det muligt for ham at finde frem 
i mørketiden, og ofte, meget ofte övernätter han derude i vildmarken. 
Lappen reder sig et leje af ris paa sneen, trækker yderpelsen op over 
hovedet for ikke at forfryse ansigtet, og saaledes sover han trygt under

•) Dette gamle lappiske navn er ved svensk og finsk paavirkning forfinet til Thuuri 
(Thuri), en stavemaade Turi selv ofte benytter.



den vseldige himmel, selv om det fryser, saa isen synger og træerne 
vaander sig. Rolig lægger Turi sig til hvile i den mægtige natur, ode
markens rædsel har ingen magt over ham; nok lever han i dens mystik; 
han tror paa alt det onde, som kan skade et menneskebarn; men han 
tror ogsaa, at paa den uskyldige bider intet ondt, og med godhed og 
respekt behandler han alt, hvad han kommer i berøring med derude; 
saaledes bortvender han «hadets kraft», saa intet kan gøre ham fortraed. 
Johan Turi er naiv og primitiv i sin livsførelse og i sit forhold til naturen 
som det folk, han tilhører; men han deler ikke dets mistænksomhed mod 
mennesker af en anden race; han tænker godt om andre; han er i be- 
siddelse af et saa kultiveret hjaerte og saa megen forstaaelse af mennesker, 
at han er overbaerende med deres fejl og svagheder; han har færdedes 
saa meget i den store natur, at vildmarkens vælde har lært ham at se 
stort paa livet ogsaa. Han taler ikke meget, men hans af vind og vejr 
sammenknebne blaa øjne ser dybere ind i mennesker og forhold, end 
mange aner. Han drager sine slutninger, han ræsonnerer, men meddeler 
ikke resultaterne til nogen —  hvem skulde han ogsaa meddele sig til; 
hans egne vilde ikke forstaa ham, og med undtagelse af finsk behersker 
han ikke noget andet sprog, hverken norsk eller svensk, saaledes, at han 
kan udtrykke, hvad han tænker. Han lever i sin egen verden, og den 
er hverken snæver eller fattig, opfyldt af den dag i morgen; han har 

saa meget andet at «fundere» paa og er altid beskæftiget med et eller 
andet forehavende. Han arbejder ikke hurtigt, men alt, hvad han gør, 
det gør han godt; han tænker ikke hurtigt, men han tænker grundigt; 
han taler ikke hurtigt, men hvad han siger, har han overtænkt.

I Turis hjærne har denne bog levet i mange aar. Han saa sit folks
kampe, eller rettere dets vigen for overmagten; han saa grænserne rykke 
nærmere og nærmere, som et forbud mod nomadens ret til at leve. Han
saa, at om det blev saaledes ved, da gik det mod død og undergång
for det folk, han tilbører, og hvis liv han lever. Og lige saa lidt som 
Johan Turi deler Lappens mistænksomhed mod mennesker, lige saa lidt 
deler han deres frygtsomhed og forsigtighed; han siger i sin naivitet: 
«Sandhed er sandhed, og naar jeg blot taler sandhed, har jeg intet at 
frygte». —  Han træffer sikkert i centrum, naar han mener, at det er 
mangel paa grundigt kendskab til nomadernes liv og forhold, der er 
roden til alt det onde, som kommer over dem fra de omboende folk.

Turi vilde skrive det han tænkte; han vilde fortælle om fjældfolkets 
liv; men det tog ingen rigtig vækst. Arbejdet var uvant og hindringerne 
mange; skrive kunde han nok, ogsaa læse sit eget sprog; begge dele
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•ne har han lært sig selv som voksen —  Turi har aldrig faaet nogen som
Je. helst skoleundervisning — ; men der var andre hindringer. Først skrev
ik- han paa finsk —  hans eget sprog var han vant til at betragte som alt
,an for ringe til, at en bog skrevet paa det kunde have nogen som helst
og fremgang, —  og nok kan han tale finsk, men alligevel flyder tankerne
[e; lettest paa modersmaalet. Saa var der ogsaa det, at baade Finner og
;d, Lapper haanede ham, fordi han vilde arbejde med noget saa ørkesløst
en som at skrive; de fordømte det som brødløst tidsspilde, og Turi tænkte
od af og til, at de maaske havde ret, skønt han ikke har familie, som han
3e. skylder regnskab for sin tid. Der fandtes jo ogsaa dem, som opmun-
er trede ham, venligtsindede Svenske, som han betroede sine planer for at
|es styrke sin svigtende selvtillid, men —  det er lettere at drømme og at

se ville end at handle.
ej r Nu er bogen —  Turis bog om Samid —  alligevel bleven til virkelig-
nc[ hed, og herfor maa man takke disponenten Hjalmar Lundbohm i Kiruna,
ier som tilbød at paatage sig alt vedrørende bogens offentliggørelse, hvis den
jj. blot blev færdig fra Turis haand. Da Turi hørte dette, fattede han sin
er beslutning for alvor; nu skulde den skrives; naar selve «disponenti» troede
an paa ham og vilde tage sig af hans arbejde, da var der ingen tvivl Isen
en t gere; saa lod han dem snakke, alle dem, som spurgte, om han fik dagløn
ar for sit arbejde. Nu skulde drømmen virkeliggøres.
er Den, som har haft glæden at ordne og oversætte dette arbejde, boede
5r> sammen med Johan Turi de maaneder, medens han skrev. En produ-
ŧ. cerende aand maa ikke forstyrres i sine betragtninger af huslige bekym-

ringer som madlavning eller sligt; derfor var en kvindelig hjælp slet ikke 
|̂ s overflødig. Turi og jeg var desuden gamle bekendte. Jeg havde truffet
ce ham, da jeg i 1904 var paa en kort sommerrejse i Lapland. Jeg havde
,n allerede dengang fattet min beslutning, at jeg vilde leve sammen med
jg fjældlapperne og følge dem paa deres flytninger et aar rundt —  ogsaa
m en mangeaarig drøm, som jeg gærne vilde se virkeliggjort. Da Turi
dt hørte om mit i hans øjne mærkelige forehavende, tilbød han at hjælpe
t ; mig med, hvad han kunde, som at sørge for, at jeg kom til at bo hos
aj- gode Lapper, et løfte, som han ogsaa holdt, da jeg først i Juni maaned
sr 1907 atter kom derop. Jeg havde held til at gennemføre min plan, og
sr 20. Juli 1908 vendte jeg atter tilbage til mit udgangspunkt efter at have

levet det rigeste og mærkeligste aar i mit liv. —  Jeg havde lovet Turi 
f-g at være nærværende, naar han skulde skrive, for at han kunde faa den
le fornødne ro; i en finnegaard var det umuligt at skrive uforstyrret, og
[e endnu mindre lod det sig gøre i en lapkote; derfor slog han sig ned i
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en barak, som stod i skoven nær Torneträsk og var bygget af malm- 
søgere. For mig var de maaneder sammen med Turi meget indholdsrige. 
Da en lappisk husholdning er ret enkel, var der god tid til samtaler. 
For en fjseldlap var det jo et meget uvant arbejde, som nu begyndte; 
hän var ikke hserdet i at sidde timevis bøjet over skriveri; tankerne blev 
trætte, og haanden blev træt, og ofte mente han, at stoffet var udtømt; 
men nu kendte jeg, efter det aars erfaringer, ogsaa lidt til Lappernes liv 
og mente derfor, at der kunde være mere at fortælle om et eller andet, 
som han ikke havde tænkt paa at medtage, hvilket hän som oftest ind- 
rømmede og derfor gav sig til at skrive igen. Men naar dagen mørknede 
og ilden lyste fra den lille rustne ovn, hvor kobberkedlen stod og kogte 
med renkødet til aftensmaden, dagens hovedmaaltid, da lagde Turi pennen 
eller blyanten, strakte sig og skubbede topluen med den røde dusk bag 
i nakken, saa var det ikke vanskeligt at faa ham til at fortælle. Han 
gled fra emne til emne; hans billedrige sprog fløđ med en skønhed og 
storhed i linjerne om det, han fortalte; han lukkede mig ind i en frem- 
med, mystisk verden; han lærte mig sit folks tankegang at kende; han 
fortalte om menneskeskæbner, om trolddom og mærkelige hændelser; 
øđemarkens saga lød i mine øren, underlige billeder gled frem for mine 
øjne. Han var aaben og tiilidsfuld, han troede mig godt; derfor viste 
han mig det lands og folks sjael, hvis ydre liv jeg en kort tid havde 
prøvet at leve. —  Naar Turi saaledes havde talt, bad jeg ham om at 
skrive et eller andet ned; han gjorde det ogsaa, og paa den maade 
voksede bogen; men desværre giver den kun et svagt genskin af den 
mundtlige beretnings stil og glans; alligevel er den «bogen», den han 
har drømt om i saa mange aar. A lt hvad der staar i den, har han selv 

tænkt, selv skrevet og maa selv tage ansvaret for.
Jeg skulde ikke have omtalt min egen, meget beskedne rejse her, 

hvis det ikke var, fordi den skulde tjene som en slags undskyldning for, 
at jeg  har indvilliget i at oversætte dette arbejde. Mit kendskab til det 
lappiske sprog hviler ikke paa videnskabelige studier; størsteparten har 
jeg lært i det daglige samliv med Lapperne, og jeg føler bedst selv, 
hvor ringe adkomst jeg i sproglig henseende har haft til at foretage 
denne oversættelse; og hvis det kun havde drejet sig om at oversætte 
en ordnet, samlet grundtekst, skulde jeg næppe have vovet at gøre det; 
men som Turis manuskript föreligger, tror jeg, at det for en anden vilde 
frembyde en del vanskeligheder, da det ikke er skrevet i bestemt række- 
følge; ofte er det samme emne gentaget og fortsat paa flere forskellige 
steder i de mange smaa lommebøger og paa løse papirsark. Jeg har
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im- derfor maattet ordne stoffet og supplere det ene med det andet; jeg har
ge. ment mig i stand til at udføre dette nogenlunde i overensstemmelse med
er. Turis hensigt, da jeg tror at kende sammenhængen mellem brudstykkerne
te; efter at have gennemgaaet dem med Turi, —  Desuden overgaar Johan
lev Turis egenhændige manuskript senere til et offentligt bibliotek. Jeg har
nt; søgt at gøre oversættelsen saa ordret som muligt, selv om det paa flere
liv steder gaar ud over klarheden; jeg mener derved at komme stilen

let, og udtryksmaaden nærmest, saa man kan danne sig en forestilling om
nd- dens fortrin og mangler. Enkelte af Turis meddelelser har jeg anbragt
;de blandt anmærkningerne, da de ikke saa godt lod sig indordne i teksten.
gte Nogle anmærkninger har jeg ment at burde tilføje som en nærmere op-
ien lysning til den fulde forstaaelse af teksten. A t arbejdet vilde vinde ved
Dag mere indgaaende og oplysende anmaerkninger, indser jeg vei; men jeg
Iän har ikke villet sinke udgivelsen med et saadant særskilt arbejde, som det
og jo maatte blive —  Hvad tegningerne angaar, da er det sikkert over-

Dm- flødigt at bemærke, at de helt og holdent stammer fra Turis egen haand;
hän hän følte en naiv trang til at anskueliggøre det fortalte; og hos de Lapper,
jer; som tilfældigvis har set dem, har de vakt stor henrykkelse og beundring.
line Tegningerne af raider og rener paa omslaget skyldes en anden fjældlap

iste ved navn Skum.
vde En prøve paa Turis haandskrift (blyant) medfølger. Det er et brud-
i at stykke af originalteksten omhandlende bjørnen. Randtegningen demonstre-
ade rer, hvorledes man dræber en bjørn med spyd. Saadanne smaa tegninger
den har Turi ofte anbragt i teksten for at anskueliggøre fremstillingen. —
han Turi har villet, at jeg her skulde fremføre hans tak til dr. Lundbohm
selv for hans interesse for «bogen» og omsorg for dens fremkomst.

Ogsaa jeg skylder dr. Lundbohm tak for hans forstaaelse af min faerd 
her, deroppe og af mit arbejde her.
for, Professor Vilh. Thomsen maa det vaere mig tilladt at takke for den
det velvilje, hvormed han har gennemset dele af manuskriptet og det meste
har af tredje korrektur og for de raad og den bistand, som jeg under arbejdet

elv, stadig har nydt godt af.
:age For læsningen af hele første korrektur og for anden værdifuld hjælp
ette skylder jeg magister Anders Pedersen stor tak.

det *
, ’ Emilie Dernant.

llde

cke-
lige
har



SOM den, der har været lidt behjælpelig ved trykningen af dette højst 
mærkelige arbejde —  det første, i hvilket en indfødt Lap har for- 

søgt at give en alsidig skildring af sit folks hele liv — , er jeg bleven 
anmodet om at medgive det nogle ord. Om end forhold, over hvilke 
jeg ikke har været herre, har međført, at den del, jeg har kunnet tage 
i ofifentliggørelsen, har været langt ringere, end det ellers skulde have 
været mig kært, og væsentlig har indskrænket sig til, efter gennemlæs- 
ning i korrekturen af en mindre del af arbejdet, at give råd med hensyn 
til gengivelse af sprogformen og ortografien, vil jeg  dog ikke undslå mig 
for at følge denne anmodning og derigennem anerkende min del af an
svaret for den form, hvori den lappiske text her fremtræder.

Hvad selve texten og stilen angår, er Turis manuskript overalt nøje 
fulgt, bortset fra udeladelsen af enkelte trættende gentagelser eller om- 
stilling af forskellige stykker, hvorved frøken Demant sikkert med rette 
har søgt at bringe mere sammenhæng og klarhed i fremstillingen tilveje. 
Et meget vanskeligt punkt har derimod ortografien vseret, idet denne i 
manuskriptet er overordentlig inkonsekvent og vaklende. A t følge for- 
fatterens skrivemåde på hvert enkelt sted med slavisk nøjagtighed som 
ved kritisk udgivelse f. ex. af en antik indskrift —  hvad udgiverinden fra 
først af havde tænkt sig —  synes der i virkeligheden ikke at være nogen- 
somhelst grund til eller interesse ved. Helt at normalisere retskrivningen 
og sserlig bringe den i fuld overensstemmelse med den for norsk-lappisk 
brugelige måtte på den anden side anses for utilrådeligt og umuligt, så 
meget mere som derved måske karakteristiske ejendommeligheder i dia
lekten, som det måtte synes rigtigt at bevare, vilde udviskes. Der er 
derfor fulgt en mellemvej, således at man blot ved enkelte vigtigere 
punkter og særlig, hvor skrivemåden kunde give anledning til misfor- 
ståelser, har søgt at tilvejebringe nogenledes ensartethed og at ijerne de 
værste inkonsekvenser eller de mest stødende afvigelser, medens man for 
øvrigt derimod har fulgt forfatterens betegnelse med alle dens særegen- 
heder.
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Når han således f. ex. i endestavelser bruger imellem hinanden e og i  
eller o og u, er der ikke fundet anledning til her at foretage nogen nor
malisering, og lige så lidet har man indført nogen særlig betegnelse for den 
til c svarende stemte lyd, som han aldrig adskiller fra å, eller for spirantisk 
g  eller t, som han lige så lidet nogensinde adskiller fra g  og t. Derimod 
har man søgt at gennemføre adskillelsen af i  og j ,  medens Turi som 
regel skriver i  både for vokalen og konsonanten og almindelig bruger j  
i betydningen af j i  eller je .  Den egentlige hovedvanskelighed knytter 
sig til fordelingen af  ̂ og t og d  (đ), p  og b, på hvilket punkt der 
hersker den allerstørste inkonsekvens. I forlyd og ligeså som regel i 
udlyd har man ment at kunne bevare forf.s skrivemåde i hvert enkelt 
tilfælde, og her vil man altså i samme ord kunne finde snart k , snart 
g  o. s. v., hvad der formentlig aldrig vil voide nogen vanskelighed for 
förståelsen og undertiden måske kan have en fonetisk grund. Når han 
derimod i flæng skriver f. ex. nrnhto og muhdo (men), ahte og ahde (at), 
okta og okda (en), ovtas og ovdas (sammen), oahpat og oahbat (lære), 
oapam og oabam, o. m. 1., har man i disse tilfælde stræbt at gennemføre 
det af sproget krævede t, p  og på samme måde k. Derimod har man 
i det hele givet g, d, b fortrin i sådanne tilfælde som ig ja  (nat), bagjel 
(på); oudal eller ovdal (før); biega (vind), sadarn (jeg bliver), nube, nubi 
(anden), o. 1. (Konsonantfordobling bruger Turi ikke, og da det dog vilde 
blive vanskeligt at gennemføre den konsekvent, har man ladet det bero 
ved hans stavemåde.) Dog skal det inđrømmes, at der på disse punkter, 
isaer det sidste, ikke er nået eller endog blot tilsigtet fuld konsekvens, 
hvad der til dels må undskyldes med at de principer, man bestemte sig 
til at følge, først efterhånden under korrekturlaesningen (om end før ren- 
trykningen af noget deraf) fæstnede sig, medens på den anden side meget 
med forsset er ladet uforandret, særlig hvor en förklaring vistnok kan 
søges i Kautokæinodialektens lydforhold.

Hovedsagen har været at give texten i en sådan form, at den blotte 
stavemåde af ordene ikke skulde lægge nogen hindring i vejen for den 
fulde förståelse. A t gå videre i retning af nøjagtigere lydbetegnelse eller 
normalisering af den sproglige form må forbeholdes fremtidig behandling 
af disse så mærkelige optegnelser, der sikkert beständig vil komme til 
at indtage en fremragende plads i den lille lappiske litteratur.

Vilh. Thomsen.
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M ON læm okta sabmelaš, kuhte læro barkan visot sami bargoid, ja mon 
dovdam visot sami deli. Ja mon læm ibmerdam, ahte Ruoda halehus 

halida min væhkehit nu olo, ko sahta, muhto si æi oččo riekta čielgasa 
jur kot dat læ min ælin ja dili, deinago sabmelaš i sahte jur justi čilget 
nu kot læ. Ja dasa lae dat siva: ko sabmelaš boahta moskos kameri, de 
son i ibmir i baljo maidike, ko i biega bæsa bosot njuni vuosta. Su jur- 
dakat æi kolga, ko læ sæinit ja moskos oaive nalde. Ja i læke buore sutni 
orot suhkis vuvdit siste, ko læ liega ilbmi; muhto ko sabmelaš læ ala 
varid nalde, de sus læ oba čielgas jerbmi; ja jos dobe livčoi čoagan baiki 
soames ala vari nalde, de væjali sabmelaš čilget oba bures su ječas asjit. 
Mon læm jurdašam, ahte dat livčoi buoremuš, jos livčoi dakar kirje, masa 
læ visot čalojuvom bajas sami ælin ja deli, vai i darbaš jærat: kot læ sami 
dili, ja vai æi bæsa botnjat nube lagje, takarat, kuđet haliđet sami nala 
kielisti ja botnjat viso bære sami sivalačan, ko læ ridot talolačait ja samit 
kaskas Norkas ja Ruođas. Ja dasa fertijuvo čalat visot tapahusait ja čilge- 
husait, vai bodali čilgas nu, ahte ibmirtit juohke olmoš. Ja læ dat nubiđe 
samiđenai hauski kulat sami tili pira. —  Dat kula ænemus Jukasjavri suo- 
kana samit bira.

Poarasæm os muitalusat samid bira, dat maid nubid saptni 
læ muitalam nubi sapmai.

Das læ juohkelakaš muitalusat, muhto i laet visi, læko jur njuolga, ko 
aei laet čalojuvom.

(112) Muitalus sabmelaia pira , kos si læt vuohtan oron, ja  kot sin dili 
Ice Icemas, ja  maina si læt ælam. ja  kos si Icet boahtam.

Samit bohtemušas i laet kulon, ahte livčoi bohtam koske. Sabmelaš læ 
læmaš dabe oru miehta sami ætnama, ja ko sabmelaš lae læmaš tabe mæra-



kadin orom, tale æi laet læmaš orut æi oktake mæra-kadin, ja tale læi 
buore orot samidi. Ja samit læt orom ruođapælte maita juohke baikis. Ja 
æi tale læm talolačat æi koske; æi samit tiehtam, ahte læ ječa olpmot 
ko si.

Mon jurdašam, ahte si læt ælan bivdoin vuohčan, kuli ja  lodi ja kode, 
kuovčaikuoim ja visot mæci-ælet-kuoim. Man dite, mon doaivom dan, 
ko kaudnojit sapmekielat namat varbein tan jaurin, kos sei dalaš samit bivde 
šaten. Ja dat læ vela stuorib mærka, ahte samit laet orom kuhka ovtat 
sajin, dat laet dat rogit, mat læt ætnama siste juohke sajes, kos dološ 
sapmelačak læt orom. Dat rogit læt læmaš sin koađit; ja dahke si rogit 
deko ječanai mæce ælid. Ja ænemuš oasi dain rogin kaudno mærakadin, 
ja jaure-ja johka-kadiń ja  takar baikin, kos læ mæce ælid kolkam-kæidno, 
dakar kos korsa-kierakat boatit okti, ja jaure kaskat.

Soames dein rogin læ læmaš biergo-suogjen, ja soames læ læmaš bivdo- 
rogin. Dat læi čiednjal ja lohki nalde, ja ko ælip bođi nala, de jorgihi 
biralis, ja son kahčai rogai. Ja dam rogi vuođos legje sakit muras ja čoarvis, 
ja  dam nala sorbmehuva ælip vaiko man sortat ælip Æ i olpmot kale 
jahke dait rogit, ahte dat læt læmaš olpmoit dahkam rogit dajhe koađit; 
muhto dat laet kautnojuvom manka mærka dasa, dolasajed, suova-muora ja 
okta niškoma, ja last kale boaris samed očon mærka, ahte dat læt hauditnai 
dat rogit, ja danne aei samit duosta kæhčat daihe rogat vai kæhčale; si 
balet dain rogin. Dat læ nu dahpahuvan manka havi, ahte sapmelaš læ 
nohkam dam rogi siste, ja de læ boahtam dakar olbmo hamok, ja dat læ 
hubman, ja kohčoi su erit vuolkit. Ja su muodot legje deko jægil, ja lae 
dagjam: «ale nohka mu nalde», ja jos i vela vuostaš kærte jaegat, de son 
kohčo nubadis ja  vela karasæbot, ja dat læt oaidnam dait mærkait dalaš 
olpmot nai. Okta baiki læ Vuoskonjarka matakis, kos kaudnojit olu rogit, 
ja das lae maida soames olmoš kočohalam eret, ja dat kale læ muitalam, 
ahte son læ kodehuvon ja bigjam dohko dam rogai. Ja samid daina balet 
dam rogin, æi duosta rogat aeike nohkat dain rogin. Sami jotim-kaeinoit 
nalde laet rogit, maid i oktake dalaš olmoš tiede visase, mat rogit dat 
laet, muhto de læ arvalus, ahte tat laet samit orom dale, ko læ læmaš
(113) vainoit-aige, tale ko laet Ruoša-čuđit kolkam ja kodem samit visot, mait 
laet kaudnam, ja dam titi læt fertim dakat ætnam vuolis kodit ja orut tobe. 
Duše moade læt kehčojuvom, ja jos livčo olo kehčojuvon, de væjali olu 
davirat kaudnot.

Sabmelačas læi takar luondo, ahte son halidiskodi kodit. Si oidne olu 
kodit, ja  si alge bivdit ja raeinitet. Dalvet vuovdin, kos laei kasat muohta, 
de si alge doaredegje ja čuoigahegje dasa, ko kodit vaibe, ja de si valde 
lojemus; muhto kai dat læ koit læmaš baha doalat sin. Ja ko si læt oačom 
muhtomit dabmahuvat daihe oagjot, ja daikuoim læ læmaš alkit æneb oačot. 
Bahkait aige, ko boaco ruohta čoahkai, de si laviet muhtomin manat ala
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]æ; bakte-kaski, ja dasa cagadet, dasako ko nælgot ja oapastuvet olpmo
j a oidnit ja haksit. —  Ja dale læt jo vuohčan sapmelačat algan uvrit sidiđi

m0{- vai očot æneb kodit aldsase, daihe vai lasana ælo. Doluš olpmot læt
balvalam sidit dan lagjenai, ahte ælo šada stuoris, ja dat læ šadam ælo 

)c]e deida kosi dušis, ja dein læt maida čababut bohcot ko ječain, muhto æi
|an deit ælo biste ko ječaset aigi, manat bahcat kæfin, ja  samit laviet balat
vcje deit olpmot manain, ahte dat šadet kæfit, kæin læt balvas ælo, ja dait
vtat læ dat čali kulam hubmame, ahte tam olpmos læ balvas ælo, ja  dat læ
3 0̂§ hahpi. Dal æi šaten kulid bivdit olo astam, muhto juohkehaš alga kodit
0gjt bivdet, ja si očo nu olo, ahte alget doalat sida, ja kehčlegje, kos læ buo-
c|jn remus orot seloin juoke aigi jakis, ja si læt kaudnohan johtit saemalagje
jno ko samid ein dal johtet. Dale lsei buore selit daihe birgit, dale æi læm

dalolačat æi darolačat æig ruođelačad. Ja dale kæhčalegje orot kuhkin 
r(j0. lulde dalvet, dasači ko dalolačat bohte ja balde sin nu, ahte fertie hæitet
gjjjj luksa johtimis. Kæset norkas sabmelačat oro mæra-kadin, ja ani ælo
'vjs vuvdin ja väri, kos si halide. Dale æi diehtam sabmelačat, ahte læt ječad
ka]e ko si, ja  dat sabmelačat, mat oro lulde, de dat alge johtit davas duodari,
l(jjŧ . ja dat, mat oro mæra kadin, dat mait johte bajas duodari, ja de kauna-
,a ja degje duodar nalde, ja de nubit bale nubin, ja de čiehkadale, toaivo stalon

tnai J'a ulđan-
sj Ja dale æi samid diehtam, ahte Ibmil læ, muhto sis læi koit dakar jahko,

; jæ ahte kalka juoida balvalit, ja ko si balvalit juoida, de dat væhkeha sin,
|. jæ ja danen si uvrhrie sidiđi.

i læ
son

lalaš (114) Samit vuostas pallam.

->£1*> Muitalus tat kot læ samin kævan, ko olpmot lasanegje ja  alge ohcat cetnamid.
lam,
3alet De bohte mæra mielde deike dan nuorta dave čihki ja de balde samit
inoit eret mæra-katin, ja de samet bahtare vuovde kierakida, ja dobe oro rafis

^at olo jaki ja kuođohegje æloidæsit dain vuvdin ja varin, mat legje aude-
ag min daihe oroithaka.

n]ajt Ja dale samit bohče olu mielki aidoin ja dahke vuoštait, ja æi si dale
0l3e adnam kafid æike jafoid; samit bore biergo, vara ja mielki. Dale læi

0ju ideđis kafe sajes bocovara-jukca, ja dam sisa mielki bigjoi, mi læ kæset
valmastuvom. Ja dološ samit legje stuorat ja dærvasat.

0ju Muhto ko lasanegje olpmot, de bohte čahpes bivtas olpmot fas dohko,
kosa legje samit vuohčan balan ja  dahke orohakait jur dasa, kos samit
legje orume, dan diti ko si oidne, ahte das læi čaba kiedi, maid legje

Ä  bohcot durken, kočan ja baikan, kos leerie samit oron manka olmoš buol-icom a J
va; ja de vuoiehegje fas samit eret sin orohakinæsit.

. aja Ja de fas sahmit šade vuolkit eret, muhto i læm šaten muora-ragje ba-
i*



gjelis, de æi samit sahtan bahtarit šaten, de fertie nadot, ja ko æi daro- 
lačat šaten očon balat kuhkibui, te alge rievot visot, maid kaudne, vuo- 
štait, milkit ja tuljet ja kusait, ja somes sami kode maida.

Okta læ dahpahus, ko bodi tarolaš nuorio-vuobmi kieraki, kos legje 
samit orome, ja de takai dola dasa son vuohčan, ko bodi dam baiki kæčat, 
ja de rogastalai ætnama ja bijai njalbmai ja  maistaši, ja samit doivo, ahte 
dača maistaši dam titi, læ ko SadolaS aetnam. Ja dam dača nama laei Ju- 
bonaš. Ja son i dahkan maideke dam jaki, muhto bodi fas nubi jaki, ja 
de legje sus kuoimit mild, ja si dahke darfe-koađi vuohčan ja vuoiehegje 
samit eret dasnai. Ja samit fertie sirdit kodit vehaš matki duohkai. Muhto 
ko bohcot kuhto boares viero mielde bira dam baiki, kosa læi dača dahkan 
koadi, de suhtai son, ja ko kulai samit ræiniđæme bohcoid, de vulge si 
doaridet samit, ja kaudne ovta, kuhte viegai stuora kæđki nala, ja son 
viegai dohko ja časki dam satni jamas, ja ko son oini, ahte dat jami, de 
son vulki ruoktot. Ja ko samit oidne, ahte dača vulki eret, de vihke si 
dam jabma olpmo lusa, ja kuodele hoapus eret rasid sisä. Ja Jubonaš 
vulki manjalaš kæhčat dam jabma olpmo, ja ko son i oaidnam, de doaivoi 
son, ahte dat læ ælam. Ja son dovdai, ahte dat læ stuoremus ælolaš, ja 
nama læ dam sami Huika. Ja son manai fas kodit lusa (115) ocat dam olpmo, 
mait lsei kodan, dan diti ahte kaibidit mauso, ko lae su ælo kuhton su 
kiedi. Son logai jo ječas isiđin oba dan vuobme kieraki. Muhto æi samin 
læm šat ætnam dam mađi, ahte livčo bæsam bahtarit kuhkebui, ja deina 
fertie samit orot đein baikin ja ælot kuohtot. Ja si arvale algiet soahta, 
muhto æi dat duostam; rnuhto dan kodahalam olpmo bardni, ko son 
kulai, ahte su ahči læ kodejuvom, de son dajai vašiđiskuoim, ahte: «mon 
vuolkam ja bačam visot, vaiko livčo man olo dačat». Ja ko bardni ætni 
kulai dam, de son čiegai rukta čoarvid, ja  bardni i bæsam vuolkit da- 
kaviđ, ja i šat boahtam manjel takar vaši, ja de bæsai Juponaš ælit.

Ja kal vela læt dačat kodam ovta sami Karasovon vuloš sami. Ja dat 
rievon læ dapahuvan olu kerdit. Ja dat læ duše ouda-mærkan, kot læ 
samin kævan, Olu læt takar dahpahusat, mait minnai læt kulam, ja dat 
laet olu dakarat, mait æp mi læt kulamke, muhto im mon kile muitalit 
seneb, ko dat kale læ faste takarit muitali; muhto ko kalka visot čalit, 
te ferte čalit visot fastit ja čabait.

Ja dain saema samit orohakain laet mi samit Sadam maksit stuora ruđait 
ja Sadat ein maksit. Ja dam dite laet Sadam samit vælgi vuolai, dam aige 
ko Norkalas dakai dakar laga, ahte læ hui alki oačot ruda samis, vaiko i 
livčo vela jur nuke olu siva, ko si lohket. Vaiko gal dat boaco nai ferte dohko 
vigat, kos lae biebmo ja suogje, ko kæsetnai boahta muhtomin nu čoaskis, 
ahte kalbmoit jamas soames boaco ja vela soames reinar nai, ko læ 
vuohčan bahka, ja de fahkestaka boahta davadat biega ja arvi ja boahta 
muohtanai, ja dan kale ibmirda, ahte dale læ čoaskis, ko muohta varide
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ja ordaraiede nai. Ja dat aigid læt jur dat stuoremus ruđa raigid, vaiko 
samit dale vihket ja kiljot bædnakin; muhto ko i laet kokoketakar vuov- 
di, kos i dača valde daksta, de bistet koike soames saje manat muorait 
sisä, ja de daksa šada dakaviđi. Ja dat lae ibmirduvom, ahte dat læ da- 
čaiđe dinesin, ko bohcot bohtet dam mudoi, ahte bæset oačot daksta, ja 
das si očot ruda; ja dainalakin i læt vahakin sikiđi, vaiko si ječa dan 
luogjot deko rieban dale, ko i laet haeti. Dasa las dat mærkan, ko Nor- 
kalaš i suova dahkat aidid dakar kaeinoid ovdi, koko boaco mana lajoid 
nala, vaiko samit ječa aigot äidit dahkat. Ja dam aigi samit fertijet cagadit 
bohcoid dohko bajas ala värit daihe kaisait nala, kos læ olu sorbmi boh- 
coid, ja læ vela olpmoidenai sæma hæga vara, daina laki ko læ nu aladat 
ridid ja kaisat ja mailmi algosaš jenjat, main laet luodanæmid; ja dat las 
muhtomat nu (116) čieknjalat, ahte i dito bodni; ja muhtomat aei laet jur nu 
čieknjalat, dein kale oačo somes havi eret bohco, ko fal fuomaša, koko 
dat las. Dam i koike očo ječalagje ko badikuoim luitojuvo olmoš dohko; 
ja son bigja badi bohcoi kida, ja de kesojuvo olmoš vuohčan, ja de manjel 
keso boaco fas bajas; muhto olu dušet, maid æi kauna, ja manka maid 
si aei oačo bajas, ko laet nu čieknjalat, ahte asi badid ole. Ja dat laet hui 
varalačat, deina ko juohke dalvi boahta oda muohta deit luodanasmit nala, 
ja de i oine i olmoš ike boaco, ja ko boahta æle nala, de kahča oktanaka 
luodanasmi sisä.

Ja maera-varit varalašvuodas algam muitalit, kos samit orot bocoitaesit 
kuoim. K o Sada bahkasi, te bocot ruhtet takar ala jenjait nala, kosa i 
olmoš bæsa, ja ruhtet čuoikait ja bahka sivas ala väre luokait, ja bajeb 
bocot lihkastahtet kedkit, ja de ko okta kæđki lihkasa, te alget fierat olu 
kæđkit, ja de sorbmanit olu bocot teinalakin nai, ja jos olmuš læ vuolelis, 
de læ sæma vara sutni nai. Ridin kohčojuvo dat, mi lae alat ja olu rasi. 
Bahkan boaco ruota bajas kaisait, dakar bakte-kaskaide, kos i bæsa bajas 
ike vulus, jos i muite jur dako boahtit, koko læ manan. Bocos lae ein 
sasma luondo ko dološ aigin kodin; ja kai bohcot sorbmahuvet muhto- 
min olis čorakat. Ja livčo olu dapahusa, maid læm ješ oidnam, muhto im 
ole visot čalit.

Cakča kcesi bira.

Sabmelačait luksa johtama bira Norkas, ko boaco alga luksa haledit su 
vieros mielde.

K o alga rasi koltnakoahtit, te boaco haleđiskohta jægala borat, ja maera- 
rikas læ vanis jægil, mæra rikas læ ænas saijen bære rase-ætnam. —  
De samit alget ratkašit dakar birin, kos i sopa johtit ovtas, dakar birin, 
kos læt S dajhe 8 duhaha arvosaš aelo. Ja boares aigis æi laet adnam 
kardit, muhto duše jalgis dievas læt ,si ratkam, ja jos læ lahka jaure 
njarga, dat læ hui buore. Ja de das alget nubi oasi bohcoit baldatit,
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čugijet sobin bohco bahti, ja dat mana eret, ja dat nubi osi bocoi kuđet 
livadit, ja nu manet nubi raudi ælo, ja  de botkijet kaskat. Ja dam lahki, 
mi læ bahcam, ko nubit læ baldalan bohcoidæsit čada, dat bahcan lahki 
læ dal jur čielgas, ja  te tat (117) vuoihuvo eret dan mære kuhkas, ahte i 
oidno, vai aei masta.

Ja dat nubi lahka læ ein særv ælo, dat livadahtet das, ja alget dam nubi 
lahki bohcoit baldalit sæmalake čugijet bohco bahti, ja muhton boaco mana 
oktanaka nube raudi, ja muhtom boaco Ise nu jalo, ahte viga manjas, ike 
baldo, vaiko caskali, ja dam ferte viekahalat, dasa ko oačo eret dobe, ja 
tat dahka olo bahas, dat balait dat bohcat, mat legje kuđojuvon, ja jos 
vela læi hilbes olmoš viekahalame, dat balda olu bahabut. Ja dat radka 
konsta læ dakar, ahte dat i apot, ahte læ kievra dahje fali viehkat, 
muhto kuhte læ čæhpi radkit, ja  dam čæhpođaki kula ænemus, kuhte 
læ sivoi ja  i viga hoapus lihkadit. Dat, kudet suhtet ja alget viehkahalat 
ja vela kiljot bætnakikoim ja de bohco ruhtet ja  saekanit, ja de Sada oda 
bargo. Ja dam sivas dauja suhtatit, ja kos laet hilbes sortat olpmot, das 
lae vaivis ratka ja olo ænet bargo, muhto ko læ čæpis ratkit, dale læ 
bæli ja vela æneb alkit radka. Ja ko dal dat nubit nai læt čuoldam sæ- 
malake ječaset bohcoit, dal Sada fas botkinaige, ja de dal fas botkit, 
ja dolvot dam bacan bina fas nubi kului javkahaki, ja jos bæivi velale, 
de kuohtit vehaš ja de livadahtet ja alget fas sæma lakie čuoldi nubi 
osi bohcoiđæsit. Ja ko læt fas očom vehaš čoraka, de fas vuoihit dohko, 
kosa læt vuostaš čoraka dolvon. Ja de dal nohka bæivi, ja de čoganit 
isiđat čoahkai arvalit, kosa sohpa bigjat kuđeke lahki aelos, ja ko lae sohpam, 
kosa kaiket kudeke lahki bigjat, de vulket rainarat juohke lahkai. Dat 
laet dal 3 lahki, 1 lahki læ saerve lahki, ja saerve lahkai kalka maida ra- 
diduvot rainarat kopašin lahki olpmoin, ja dat dahka mait nu. Ja ko lae 
buore dalki, de dale kai ræinerat dolet ælo, ja ko idit Sada, de fas ræi- 
narat bohtet seloin, ja de alget fas ratkit sæmalakie ko vuostaš bæive, 
cuoldet nubit vuohčan, ja ko læ unon ælo, daht bihta, mi læ særve 
lahki, de okojuvo kuovte kuovlos čuoldit, ja de Sada kaski dat særve bina 
aelos, ja dat læ bahamus aige; jos dale laet sivot ja čæpit, de dale mana 
buris ja hopus, muhto jos laet hilbadat ja čuorbit, jos algit viekahalat 
nubit, de fertijet viekahalat nubitnai, ja de ruhtet sumel dajhe saehke bo- 
cot, ja dale lavijet kiljokohtit baetnakikoim, ja de ruhtet muhtomin okti 
nai, ja jos soitet vela somes merkahakat, dajhe dakar bocot, mat læt 
kæset merkijuvom nubit bohcot nubit merki, ja ko nubit dovtet bohcoi- 
dæsit, de Sada rito, ja de viehkahalet nu olo, ko nahket, ja bilistit rad- 
kama, ja Sadet dat vela doarot nai dait nalde, de Sadet olo seneb bargat, 
dat ssekanegje nu, ahte fas læi oda bargo nubi pæivi, ja suhtadegje nu, 
ahte alge njuovatit nubit bohcoit. Muhto dološ olpmot dole nu čorga si-
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dait, ahte æi laem boaco nube sidas, jos manai nube sidi, de vieče si da- 
kaviđi fas eret.

Ja suolavuođa algu læi na: hanis rikat (118) æi adnam balvait, ja de ælot 
bæse manat, kosa haliđe, ja kæfibuin i læm dorvo i mihkeke, si mane 
bocoit manjes ja æi kaudnam altiset boran boco, de fertiegje valdit rikain, 
ja  de rikat valde olo mavso, ja kæfi i nakadam maksit, ja muhtom bijai 
fangan maita. Ja de fertie kæńt čiekat, maid bore, ja ko algos ohpe ve- 
haš, de lasani vehaš kærde. Muhto æi læm visot rikat takarat, æi læm 
ko hanis rikat takarat.

Ja ko dal læt kærgam ratkimis, dale sij johtajit eret ovtait kaeinoit 
luksa; ja jos laet buorit dalkit, de si johtet sivot luksa bagjel alemus duo- 
darit. Muhto ko læ hæjos jahki, de alget čakča kæsi juo kara dalkit 
rnæra rikas, ja ko alget johtakohtit, de æi oačo æloit čoahkai, ja ko očot, 
de læ nu arvi ja muohti, ahte laet visot nu njuoskasat. Ja ko læ čoskis, de 
kalbmoi loavdakat, nu ahte æi sojatke, ja de ferdijet vuohčan koikađit dako 
kođi nalte ja dahkat hui stuora dola, ja  das koikadit ja dei biktasit mat 
laet nalte dein olpmoin, kæt laet mæcis læmaš; dein laet njuoskam bikta- 
sat nu visot jura liki ragjai ja si læt dale kalbmon nai nu saga, ahte laet 
juolkid bohtanam ja æi baljo sojatke; ja jos mæcai Sada, jos ike očo 
dola, de kale kalbmo jamas. Kai dat lae dapahuvam nunai, ahte kalbmon 
lae jamas bocoræinar čakčakæsis, ko læi hui arvi vuohčan, ja de njuoskai 
jur čada, ja æi sus læm nu buorit biktasatke, ja de algi muohtit ja Sadai 
nu čoaskis, ahte kalbmoie su biktasat, mat legje njuoskam. Ja ko su bik- 
tasat leike kalbmon, nu ahte æi sojadamke, de son nadoi muhtun kæđke 
kuri. Ja aei sus læm tolat, ja de son kalbmoi jamas.

Ja ko johtamuš dal lae nu agjai, ahte aei baesa rnatkai, de šada ein čoa- 
skasæbu jilbrni, ja sævdnjadæbot Sadet ijat. Ja de læ ihko hui sævdnjat, 
nu sævdnjat, ahte i oaine i oktake kæđke ike bohcoit, muhto duše kula 
bieloit ja mesit ruovgama. Ja de dale laviet lahpit soames osi aelos, ja ko 
dat lahpon bohcot beset vuvdide, de læ baha kaudnat. Ja jos læt dave- 
biegat, de læ mæra-rikas hui kara dalkit, ja  lulde laet fas firtot dale.

Dakar kara dalkin, ko arva ja Slahta, de kodit nalde njusket loav
dakat, ja dakar dalki i jæke loavdakatke, ja de njusket visot kaunit siste 
nai koadis; ja ko firdesta, de alget koikadalat loavdakit, ja muhtomat 
vuolket ohcat dait lahpom bohcoit. Ja ko læ firtem, de lae boaco olo 
lojeb ko kara dalkin, ja ko dat buore dalke bista dam moadi dejhe manka 
baeivi, de samit beset johtat. Ja ko dal laet virnat baesam johtat, de lae 
sin johtam dakar, ahte herkit nala bigjojuvojet visot, mi lae, ja manat nai, 
unibut ja stuoribut, ja (119) de si johtet raidot, ja  ælo lae maita lahka. Ja 
ko laet manjet kaergam johtat, de šada sævdnjat, ovdalko olijet luoitalam- 
baikai, ja de læ hui varalaš, dale Sadet haerkit nu argit ja alget ruohtatit, 
ja  nodit raugadit eret herkit nalde, ja botkanatet laučit kaskat, ja ruhtet



mæcai, ja sævdnjađin i oine, kosa hærkit mane, ja de dat hærkit fertijet 
manat. Ja manat raugadet maita eret herkit nalde, ja  herkit ruohtatit pa 
gjel mana ja  tuolmastit nai, muhtomin nu ahte kosi mana sorbmana, ja 
de fertijet manat deina, mi læ vela sin kiedas, Ja de læ baha dæivat kæi- 
notaka. Ja ko dal olejegje dam baikai, kosa lavijet vuostaš bæive johte, 
de si luoitali, ja dale læt si vaibam, ja bæive læ jo nohkam. Dal læ 
hoapo dahkat kodit ovdal ko sevnjoda, dale alget jo  ija gemodit. Ja si dal 
dahket kodit nu hoapos, ko vehaške hahpit. Muhtomat dahket kodit, ja 
muhtomat čuhpit muoraid; das læ vela sohke-muora. Ja ko læt očom 
dolait, de alget boret bocomielki ja vuoštait, ja  kahko læ maida læmaš 
manib aikin, muhto i dale. Ja de si bigje čace duoldat, ja juobmo-mielki 
dasa, ja de dam juhke. Ja nisonin læi hopo manait nuolat ja dikšot deit, 
ligadalat stuorib manait nai; deita læ vela bahab ko kietkamanai, sus i 
læt suogje nu, ko kietkamanas læ kekasuogjen.

Ja ko læt boram dat, kæt læt raidoit mielde læmaš, de bohtet boco- 
vuoihægjet ja buktet ælo kode lusa, ja de nubit vulket raeinitit ihko. Ja 
ko dal lae saevnjat ja arvi, de læ nu saevnjat, ahte i oine i julkit ovdike, 
muhtomin vaca kæđke vuosta, ja muhtomin jaurai ja  jaegai, ja muorait 
vuosta, ja bohcoit i maida oine, muhto bære kula. Ja dat kalka vacit 
bære olgomuš bocoit olgo bæli. Ja dat kalka vacit alohe olis ija, ja i 
luoitet bætnaka okohalat, bæna botke aelo manka pinai, ja de alga boco 
manat bahabut, ko bæna okohala karasit.

Ja ko lae idit šadam, de vuoieha son kode lusa; muhto i dale laet vela 
kuhki igja. Ja ko lae idit Sadam, de lae vuostaš bargo vuolkit ocat deit 
herkit, mat laet manam nodikuoim, ja ko i læm muohta, te i læm kaud- 
nam-asi buore. Ja ko si mane tam baikai, kos herkit biste, de si vulke 
dohko, kopos si tihte manam, ja ko si vulke, de si kaudne ovdit nodit, 
muhto nubit nodit vela legje vaile, ja ko si baeive oce ja aei kaudnam, 
te i laen sis dile ocat nubi baeive. Ja dal lahpoje 2 herke ja ovtat noađit, 
muhto teit si fertit kuodit. Ja ko dal fas šađai aeked, de vulki fas raeinar 
iko aelo mielde, ja  manai nu kot ovdalnai. Ja ko buvti aelo, de johtajit 
fas dakavidi, ja johtet dakar varide, kos i laet Saten sokit, dal (120) fertijet 
bisanit dakar baikai, kos i laet muora. Deit ala duodarit nalde lae kale 
vaivi, vaiko vela livčoi buore dalki nai, ko lae haegjo muora, tuše skiere ja 
somes baikis lae kaskas, ja dat læ hui buore buolit, vaiko læ arvi nai, ja 
somes baikin lae smava sieđka, muhto jos i læt koike sieđgat, de lae 
haegjo buolit, muhto ko læt koikam sieđgat saehka, de læ buore buolit. 
Ja lae vela okta soartat rasi, mi kohčojuvo ruvde rasin, mait boldet 
maida, ko i laet šat skieri. Dat rasi Sada vela alib ætnamida ko skiere. 
Ja ko lae sævdnjat, te i oine; de kalka njaukat, kaes laet hæjos čalmit. 
Muhto ko læ buore dalki, te kale birgijt samit, vaiko laet duodarit nalde.

Ko si dal fas johtet, de si valiejegje lojemus herkit, ko tihte, ahte
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dal læ vâralaš johtim kæidno, takar ahte jos bala herke ja alga ruotatit, 
de kale fierala vuolos, ja tobe lae stuora johka korsa, kos mana okta- 
naka vaiko man olu ja oktanaka cuovkas. Dat baikit laet nu fastit, ahte 
i hæjos oivet sahte kæčastit vulos. Ja ko si dal legje očom valmasin no- 
dit herkit nala, de si fas johtajegje ja mane tærvan bahas baiki, dat sida, 
muohto i laet diehto beset ko visot sidat tærvan dam baiki. —  Samin lae 
okta taika, jos vuohčan, ko johta orom-sajis, de læ mærka, kot mana 
vuostaš sirdat-kaska, de mana olis matki nu; jos valpi bohta vuostaš bæi- 
vasis, te læ olis matki bære valpi. Ja dat sida læ valpaskam vuostaš bæi- 
vasis, ja si dal arvalit, ahte sin dal čuvo valpi olis matki; muhto dat 
šada, mi kalka Sadat. -

Muhto ko laei nu bahas johtolat, te kalke kievramuš olpmot raidos. Ja 
de okta kasa niso laei, ja son i duostam raidoi, de son vulki ælo vuoie- 
hit johtolaka, ja de son riekadahti mana jodedetin, ja de i læm ječa torvo 
ko cogat oci mana ja vuoihit ein bocoit, dasaci ko olit dohko, kosa koa- 
dit laet dahkame, ja ko jokse kodit, te aeska son bæsai sænki, takari ko 
samin laeke —  ja muora laei heitot das nai — ja de dikšo dam nu, kot 
lavitke samit tikšot; ja de aei si sahtam orot olis sidain, ja de sida joh- 
tai, ja  okta kohti baci dasa ja  kuokte olpmo, ja si valde herkit vaetit. —

Sapmelačait kolkan ja boco kuotohan ja  joditetin kaeva dauja nu nai, 
ahte niso riehkadahta mana, ja de i læt ječa konsta ko mana cogat oci 
ja matkoštet ein kođi lusa. Læ  kai surgat muhtom aigi, ko laet tuodarin 
orome čoskema aigi. Muhto ko niso læ sidas, de son bæsa senki, ko 
mana læ riehkadahten. I koike laet dološ aige samis læmaš bolstarat, 
muhto tuoljet ja bæskat ja kalvo-sækat, ja sokerisit, mat laet aio same 
kodis lahti sajes; ja suoinit(121) bigjojuvojit tuolje nala bađa vuolai tasači 
ko niso læ čorgihan. Ja sagje tivojuvo okte juoke bæivi. Ja jos aei bieste 
kalbmot saenka-nisonis, te tat tærvasnuva vako kæčis. —  — —

Mana diksoma bira.

K o mana lae tærvan riekatam, te kiesaluvo rukses miesi näki sisä, tasači 
ko očot čaci lieganit, ja ko čaci lae lieganam, te basojuvo 3 kærde pæivis 
3 pæivi, ja 3 pæivi kæčis alget basat 2 kærdi pæivi. Ja vuohčan adejuvo 
manai boco vušan buoidi njamat, dale æi læt læmaš sokarat tabe sami 
rikas, tat ferte adajuvot tam titi manai buoidi njamat, ko i ætnis læt 
milki, ja dat læ varalaš baucakit, ko ætni alga vuostaš jandoris ma
naili bargat ja  njamahit; muhtom nisonat læt nu rohkatat, ahte algit 
pargat kuti jantora kæčis, ko tovtet, ahte si læt taervasat, ja de laet 
šadam nu skipasat, ahte laet šadam vælahit mankait manoit, ja læt muhto
mat jabman nai takar rohkatvuodain; ja jos aetni jabma dajhe jos niso
nat bistet čicit kalbmot nu, ahte bohtanit ja siegjot ja nohka mielki, de 
mana šada baha biebmat. Muhtomin læ mana haukan aetni kodo sisa, ja
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de læ konsta ahte i čuopat napi kalga, kæčaluvot bivdit haega ja nja- 
mojuvo njune-raikit ja njalbme-raikit, ja deina konstain laviet očot hæga 
manai. Ja jos læ botnjasain juolki tahe kieta tahe somes ječa baiki, te 
njulgijuvo takavidi ovdal ko stirdot tavtit, ja jos i biso muđoi, de kalga 
kurbat takar murain, mi sopa juste. Ja jos mana læ vailak dahe mike 
sivait manas, de i kalka muitalit ætnai, mutom læ nu hægjo, jos kula 
manas manke lakaš siva, te sækana jerbmi. Muhto mana dal basojuvo, 
teko ovdalis læ jo muitaluvom, ja te kisojuvo linit ja boco-nahkit sisa 
ja bigjojuvo kietkama sisa, ja tam siste lae mana iko ja bæivit, orutetin 
ja jođitetin tahe matkostetin, kæset ja talvet. Ja kietkama læ dakojuvon 
muri kobujuvon, rogi nu stuoris ko mana læ, ja oivi kæči nala lae ta- 
kojuvon alib, man vuolde læ mana oivi, tat læ sojahuvon ječa muoras, 
vai doala loktasis suijet, vai i mana hauka. Koahki lae dakojuvon soakis, 
mi sojahuva, muhto ječa oasi læ dahkojuvon bæcis rogojuvom rogi. Tar- 
fit bigjojit kietkama vuođoi ja de linit ja ječa suojit, boco miesi nahki ja 
oaive vuolai dolke-bolstarat ja njomela-dajhe njala-nahki. Ja muora bira 
lae boco-nahki sistis, ja bajet karojuvoi, boares aigis siste-badin, muhto 
dal karit laige-badikuoim. Dalvet kolkadetin læ 2 kaerdan skodas bira kit- 
kama, (122)vuohčin læ sisti bira, mi kal adnojuvot kæset ja talvet, 
muhto talvet adnojuvo nubi skoađas nalte, mi læ dahkovum kabmasin. 
Mana oaive bagjel manet 3 suorat badit maita, ja dasa laet bigjojuvon 
manka faerkat heimot ja silba-boalot, vai mana däita kæhča ja agjana, 
ja  vai æi uitat bæsa lonohit. Dat læ boares aikis samit očom dieh- 
tit, ahte uldat laet lonuham mana hui hopus, ko mana šada bacilit akto 
kohtai, ja  ko dam dakaviđi fuomaša ja alga riset mana buoli kaskasi- 
kuoim, dale valdet uldat manasit ruoktot ja adet nubi ruoktot; muhto jos 
i daka nu, de masa taervas manas ja oačo dakar mana, mi i Sada ja lae vailak.

------------K o læ čoskes, te kalbmo kietka tam boda, ko mana baso
juvo, ja  de atnujuvo bahka kæđge kietkama siste, vai biso liegasin, ja 
tat kævom læ manka kærte nu, ahte i muite ætni valdit kæđki eret 
kietkama siste, ja de sada mana bigjojuvot bahka kaedki nala, ja te kal 
buola čielgi; mana bargo, muhto i ætni tiede, mi læ manas, ko bargo, 
muhto ferte koike nuolat, ja te æska oidna, kot manas læ kævam, ja te 
ætni rauki tai šada moraštit ja čirot nu karasit, ahte kosi jerbma saekana, 
ja tas šada manai kara kihpu, ja ko tai virnat huorana, te i koike šada 
jur tærvas olmoš; muhtomin šada ronke čielgi. K o manat laet sadan 
tam mutoi, ahte vikit olkoin, te šuvčakit muhtomin suorbmat, ja bardne- 
manain šuvčaka kurbma dahe cibi, ja jos æi ibmir dakaviđi čarvot muo- 
takina te kač eret tan rai, ko læ šuvčakam tahe kalbmon. —

Samis laet mait verike-olpmot visot. Vuostaš læ isit ja de aemit ja de 
raenga ja de bika ja de manat, boaresaemos lae muoranorki, nubi læ dola 
cogi, ja kolmat lae kuona muga, 4 lae aetni jelat, 5 læ ahče jelat.



Sami manait S[k]ula kursit pira.

5 j. skulat læt buorit kæfes samiđe, ko skulas læt tam aigi, ko aei 
vela læt dam madi, ahte barget biebmoset ovdi, ja lae dat nai, ahte oh- 
pet lohkat ja čalit ja rehkenastit, vai æi bæsa bæhtit juohke sajis kaube- 
olpmot ja ladelačat, mat laet olu ovdal baehtam rehkikikuoim ja jukahe- 
min; muhto bilista dat fal sami manait, dat ohpet kale buori ohpa, muhto 
ohpet dat olu joavdelasait; ja dat, ahte sis Sada olu ladelaš luondo, ja si 
Sadet buoremus oapam-aiki eret samit siste, ja de si ohpet bsere lade aele- 
mai, ja æi sami ælimij oapa æi olenge. Ja luondo rievda mait, sami lu
ondo lahpo ja lade luonto Sada sagjai. Ja olu dam runo s[k]ula manain læt 
radevigakat; (123) muhto ko sei lset skulot samit oami kodin, de fertijet bigjat 
dohko, kos skulot kaudnojit, vaiko i lset vuogas.

Muitaluvo manait kolkahcemi bira jođitetiri.

K o mana lae ein uni ja ksebas, talle læ alki kuodehit kietkamina hærki 
sidos, nu kot sami kuodehit ječanai kalvoi 20 kg. tædo kopak bælte; muto 
ko mana čiero karasit, de lse kale vaive aetnai njamahit haerki nalte, mutto 
ferte koita, ja kerte tat kale. Jos mana læ ila čirolas, de ferte setni kuo- 
tit mana ješ ja huiskohit kiedait nalde ja tauja njamahit.

Stuorep manait pira. Ko mana lse stuorib ja losib, te i Sat naka herki; 
ko læ manna 4 jakasaš, te ferte ridit herke čielgi nala juo, ko le firto 
tahe arvi tahe čoskes, ja tai kale manat kolot ja vaipet, nu ahte sei ma- 
njočasi biso herke nait, deina ko let kalbmon. Hserke nalte lse nu čos- 
kis, kos bosu biega vuolil ja  juohke kuovlos. Dat manat, mait haerki na- 
gade kuodet bælin, dam sahte suogjet olu buorebut; dat manat, mat laet 
kietkamis, dat bivet olu buorebut. Ja ko mana lae Saddan nu stuoresin, 
ahte i hserke nakat kuodit, de ferte manna vikat ješ, vaiko lse kale kara 
rangaštuš, jos vela laet kara ilmit arvit ja  mutomin muota-kuoldo, ja dat 
vaipet nu, ahte æi væi manimusta, sei olenke, de ferte olmoš kuodet, ta
kar johtolakat, johtijet 2 bsenatkulama ja  muhtomin kukib.

Ja sæma lakaš vaivi læ bagjel mæri bores olpmoinai; kukes johtolakain 
vaipit, ja de Saddet igjattuvat msecai, ja kai tat Sadet kolot nuu saga; 
ja kai mutomat læt jabman johtolakait nalanai, æike tat lset astam tej 
ocat, lset mankait jaki manjil oidnam tautit, muto sei tat tein adnam sembo 
ko boc-tavtin.

Das muitaluvo veha's kara dalkit jotima pira bagjel duodara.

Dat kale lse baha johtit, ko lae muohta-kuoldo duodara bagjel jodide- 
din. —  Ja sida johtai, ja de alga kuhkis johtolakait johtet, —  ja dobe



læ koike čoaskis, vaiko læke buore đalki. — Ja de šadai nu čoskis ja kuoldo 
ja nu karas biega, ahte baikai herkit vælot, ja nođid eret hærkid nalde, ja 
ridejegje manat bahamusat kalbmoie ja vaipe nu, ahte æi šat bisom herke 
nalde, ja kieđat læt kalbmon nu, ahte æi nagat doalat spahka-oivin kida. 
Ja dat boares olpmot, mat læt 80 jaki boarasat, si laet vuoimehuvam, ja 
sis laet hæjot(124) čalmit, ja si sei nagat vacit nu, ahte jodale johti sidas, 
ja si vaipet nai nu, ahte æi væje kuhkis bæivasit vacit ovdat manos, ja de 
si fertiet orot ija maecis, ja æi si očo dolake muhtomin, ja vaiko vela 
očolike ovta dola, æi si væje koit skirit kaikot nu olu, ahte bista olis ija 
dola, ja si dale kalbmojet nu, ahte kosi hæga mana, ja ko læ vela kara dalki, 
de lae vela bahab, ja dasa i laet konsta i mike, i nagat herke kuodet ijke
o lm o š . — Ja ko sida luoitala dasa, kos læ vehaš skieri ja boaco
aelat, de nisonat njamahit manait, ja stuorib vaipam manait kovčadit, 
vai æi kalbmo. Ko lae olu ja njuorahat manat, de si čirot nu olu, ko na- 
gadit, muhto i aute, si fertijet orot kietkamis, ja stuoribut mait čirot, ko 
lae čoskis. Ja baeivis læ aigi ja manjit sævdnjadæme, ja das læ vaipas- 
vuohta ja  hoapo, kaikot skirit muhtomat, ja nubit kodi dahkat ja kal
voit bigjat čoahkai. Ja dat muora læ nu heitot, ahte i očo dola mu- 
doi ko raput datnjasit siste, ja vanis vela datke. Ja ko dola očot, dale lae 
hoapo nisonin nuolat kietkamanait ja dikšot deit, ja ječat rahkadit bieb- 
moid, ja ko læt biebmot rahkađam, de boret, ja te tat, mat laet aelo 
vuoiehægjit, buktet ælo koade lusa livi, ja de vulket fas ječat ælo reinidit, 
ja laet jo saevdnjat igja. Ja si kuotohit, dasa ko sada nubi baeive, ja de 
vuoihit kode lusa, ja de johtajit fas dakavidi, muhto johtet si fal nu hoa- 
pos, ko olijet dait bahamus tuodarit bagjel, vai i jovsa gara dalki. Ja 
dološ aigid læi buore orut juohke baikis, ko læi buori jægil; ja si oro tuodarit 
nalde nai, kos læi vehaške skieri, daina ko tuodara nalde læ logje boaco, 
dobe læi alke bohčit aidoit, ja  si dolos aigid olo bohčet; muhtom oasi 
samin, dat, kæin læi unan ælo, si fertie bohčit milki biebmon, ko i lærn 
ječa biebmo ko mielki ja birgo. Ja si bohče kale nu karasit kaeset, ahte 
šadai boaco vihki juohke lakaš. Dat kara boaco-dauda kai kodi olu boh- 
coi, ja  dat laei vela dakar nai, ahte darvani deko ječanai darvaneke dauda, 
jos mastalegje dakar sidain, kos i laem dauda, de darvani dakavidi. Ja ko 
læi alemus vuoimis dauda, de darvani luodain nai. Ja dat sidat, main i laem 
vihki, dat bale dam sidas, kæs læi vihki, ja karve kuhkin doaresbaeli. Ja 
bahka kaesid dat laei bahab vihki, dale jami nu olu, ahte æi olem nah- 
kitke njuovat visot, vaiko njuve 100 visan, ja biergo i boraham ko jur 
soames bohcos. Ja teinä si biso kæfin dat, käet legje nu karasat bohčit. 
Ja dat dauda læ dakar, ahte bocoi kacat šlubakit ja siegjot, ja (125) sar- 
vain bohtanit kuočakat dajhe čahkara, ja aidoin rubo čičit, ja misin rubo 
njunid.

Bohčima bira. Si dale adne dakar konsta, ahte vuide aido čičit bohco
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ldo baikain, vai i miesi njamat aido, ja okta ječa konsta læ vela dat, čadne
ja aido čičit ulolaigin, vai i oačo miesi njamat, ja ko aido lahpi, de boat-

rke kana čičid. Ja dat dahka dam diti, ko miesi baesa njamat, de son njama
da. aio, nu ahte i laet mielki i mige aidoin bohčamušan.

ja Dat aigi læi, ovdal ko nuortan bohte samit, de dat oapahegje, kot kalka
las, ræiniđit bohcoit, ja ko ohpe visot raeinidit, de alge ælot šadat. Ike laet Coh-
de keras samitke mahtam raeinidit jur riekta, ja teinä i læt pæsam lasanit

'elä boco nu, ahte livčoi tievan ætnam boco ædnakvuođain, nu ko lae tai
ija tievan, ahte i læt sagje, ko šada vehaške hæiob talvi, de fertiet jabmet

Iki, somes osi bocoin. Muhto æi tam aigi šat læt kæset boco-tauda, nu ko
jke læ læmaš tabe Cohkeras suohkanis, ovdal ko bohte nuorta samit, jur taht
aco samit, kudit nala kudet Juhkasjaure samit, ahte daht laet buktan suolavuođa
dit, teiki; muhto æi laet ilmohan tan, ahte dat laet buktan buori opa nai
na- mielte. Ja dat læ ase ješ vihtanin, ahte æi laet mahtam bocoit riekta
ko reinit, ko lae læmaš sagje nuorta samiđe. Æ ike tat laet bohtem kuros, tein

>as- læt læmaš bocot mielde. Ja tat lae maita tuohta, ahte kai tobe čuvo sob-
cal- masat suolakat nai; muhto valde-isidat legje sivo olpmot: Jone Lase ja
nu- Tom osjovna ja Pehka fare, ja tein laei olu bocot. Ja kai teida šadai aelo
lae nu hopos, kæt mahte ræiniti bocoit. Ja de toivo tat oru samit, ahte dat

eb- suoladegje sin bocoit, ja  kai dat somes raenkat suolategjeke; muhto i laet
aelo tiehto, læko jur nu stuoris, ko læ kuodehuvom; kai dat lae oidnojuvon,
dit, ahte vieru baetnaka nala ruhtet visot, ja käskit nu karasit, ahte jos æi
de baesa olpmot ahpun, te käskit jamas. Ja taitet olmoš nai saemalakaš; tas

oa- lae koit vehaš mærka, ahte lae olmoš nai, takar sapmi olmoš.
Ja Das læ ovdalis mainašuvom tan pira, ahte nuorta-sapmi lae buktam suola-

irit vuoda teike; muhto tabe læt læmaš Juhkasjaure riekatam samit suolakat,
co, ovdal ko nuorta-samit laet buktan opa teiki. Okta læ, man nama læ
iasi Nierpe, kuhte laei suola. Ja son okte bodi muhtum sida lusa, ko sida laei
em johtime Berdo johka kadi bajas, ja sis legje olu boco vuoštat herkit nalde.
hte Ja ko son laei hui kievre ja hapel, son tiđi okta baiki, koko son nuike
ah- rasta Bærtu ænu. Ja ko raitoht bohte jur buohte, te son čuopasti nibin
da, vuošta nođe hærke nalde, ja balkesti saelgi nala, ja viegai aedno-kadai
ko ja balkesti tam noade rasta, ja ješ nuiki maita rasta stuore joka; (126) ja

em dat sapmi riepo viekahi manjis, muhto i son bæsan rasta. Ja tat baiki
Ja læ očom nama tam rajes Nierpe-haskaha, teinä ko læi tam sami nama Nirpe.

ah- Ja i laet kaudnom nubi sapmi, kuhte læ tako njuikem rasta Bærto eno,
jur mi lae nu stuoris, ahte sorbme olu bocoit, ja son læke nu faste ja  ala
čit. korčit ja pakti kuovte pælde; tat johka læ teko tuoldi bahti, ja korčit
ar- boršođit nu, ahte lae suovan čuočo, deko livčoi stuora dola dajhe muohta-
ibo kuoldot. -—  Ja jos muitaluvo vela okta, man nama læi Gala Nilaš. Son

lae maita laemaš hui suola, ja su manat laet maita læmaš sæmalakačat, 
ico ja laet læmaš strafas manka kærde. Ja læi okta, kuhte suoladi Niolpa Jovna



vainis biebmoit mæhceaitis, mi læi tuodara nalte. Ja ko Niolpa arviti, ko 
tat lahpoi, ahte te son læ tai manam suolati su äiti, ja  de vulki ocat, ja 
kaunai, kosa læi toivon, ja te njaukai su lavoi, ja de suotnjali lavoi, ja 
suola i hapeham i maiteke, kai sus læi bisu nai tam suolakis, muhto i son 
hapeham bačit, te Niolpa nuiki nala, ja  te kesi olkus, ja risi nu karasit, 
ahte son algi rokatalat ja  lopidi, ate i son suolat šaten æmbo, ja  de Niol
pa valdi mieldis, ja  toivoi olpmoit lusa. Ja kai taht laet ein manka takar 
suola-samit læmaš, kuđet æi læt Kuovdakat, æike Kuovdakit sokat. Ja ki 
sihta tagjat duođa, te ferte tuođastit tuohtan. Ja das læ koit tuođastus, 
ahte i læt visot bohtam Kuovtakit milte suolavuoŧa.

Bohco-daudait bira.

Vuostaš læ 'sluba ja 2 kcerdni 3 njunevihki 4 ruodno 5 čakarvihki ja 
dakar vihkit, mi daka bohtanit sahte saje, oivis ja  cielgis ja čoarbælis. Ja 
livcavihki ja  oivevuora, ja dasa læ konsta čuohpat beljit eret. Ja okta 
vihki læ dakar, i læt nu vuoimehæbmike, muhto jora birat bira alo, 
muhto i ruohta, muhto vaca bira jorbadasi. —

Cielgehus vehaš dait ovdalis muitaluvon bohcoit vihki sortait bira. -—  Slubo 
læ dakar, dat bohtana kacakaska, ja  de alga siegjot. Ja njunevihki læ da
kar, dat ruobo njuni, ja  dat alga njuokčami ja njalbmai, ja mana čodaki 
ja de kæhpaiđe, ja  de koda. Ja kærdni læ dakar, ahte dat ruobota ruoksi, 
ja bohteha ja  de siegiođa nu, ahte kahčet eret olis ruoksi, ja  de aldo niolo, 
ja de darvana njalbmai ja  mana kæhpaiđe ja  koda. Ja čakarvihki læ da
kar, ahte dat bohteha čahkara nu, ahte læ nu stuoris ja fasti. Ja ruodno- 
vihki læ dakar, ahte dat boaco čægnjo aio, deko livčoi kočame, muhto i 
boađe i mike, ja dat vihki alga koča-oaris ja mana sisa koča-rahkoi, (127) ja 
alga siegjodit visot siskilusat, ja  de koda. Livcavihki læ dakar, ahte boaco 
lae muhtomin hui taervas oaidnit, muhto kuoirađa ja muhtomin boahte dakar 
i biso čuočot bađa-kæhči bohcos, đuše oaive kečin kæsa bađa-kæči, ja  dat 
vihki læ dalvet nai, muhto ječa vihkit nohket dal vai; muhto šlubo biste 
muhtomin olis dalvi, muhto i nu baha læt koit, ko kæset, deina ko i 
laet ko muhtom bohcos. Pahka kaesit lave olu bohcot čalmehuvat, dat læt 
dakar lodit, mat bastet čalmit bohcos; ja Sada dat daina nai čalmehæbmin, 
ko vaipa kidat nu, ahte nohka čalbmebuoidi visot čalmis eret, ja de ro- 
gaha čalbmi deko jabma bohcos. Ja jos časka niski-suona nala, de maita 
diket čalmit. Ja lae akta vihki bohco čalmin, mi sada dauja, mi kohčo- 
duvo dieika talbmi, ja  de dasa læ dalkas dihki bigjojuvo čalbmai, ja 
muhtomin risa. Ja bahka käesi laet dakar divrid mat nuikot, ja ko dat laet olu, 
de lavie boares olpmot lohkat, akte dale šada šlubavihki.

Vehaš dalkasat daita ovdalis muitaluvon bohco-taudaide.

Sluboi læ dalkas, ko vuolat visot dan rai, ko læ vihki, ja de vuoidat 
dakarina, mi læ vuošojuvom muorit barkoin dasači, læ suohkat deko
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■ k° bihka, ja salte sækalaken, ja  đat sæma læ dalkasin njunevihkai nai, ja
Ja čakarvihkai ja laskiđanvihkai. Ja ruodnovihkai kalka mæravuoidas ja

> Ja vuogja ja  bihke ja ruvtat, ja  dat vušat ovtas ja de njorat sisä. Kærdnai
son kalka dahkat kači vuojas ja bæci dajhe kuosa kahčin vušat sæhkalaka ja

,asit> de vuidat deina, ja misi njunivihkai læ maida dat dalkas. Jeska læ baha,
dasa i laet dalkas ječako dat, ko juomet-bæle kaska. Livcavihkai i laet 

a^ar kaudnam daikas, muhto læ okti dahkam dalkas, ko niora kara roma dajhe
a ki konjahte, ja  de kalka čadnat kida bohco, vai i oačot biebmo jandori, de
stus> dærvasnuva, muhto ko olis ælot alget, de i dat abot ike daita ole ike

duosta, dein læ nu baha hagja nai, ahte dahka baha olpmoi nai, mat šadet 
oktanaka čuohtin skihpasin, ja skihpet vehaš aigi, ja de jabmet čuohtin 

ja oktanaka, ko læ alimus.

5' Das vuolai calojuvo bohco vašolačat,
okta
aj0 mi i laet čalojuvom ovda. —  Birtna lae maita baha; jos kaudna aldo-ælo, son

koda misit olo nai, jos fuomaša, ahte deit son joksa, muhto stuora boh- 
ju|;)0 coit son i olo oačo, jos ovta oačo, de son dan bora visot; muhto jos

ŧ|a_ olmoš boahta nala, ko læ borame, de son lae dale vašit, son dale ruohta
nala ja kaikođa olpmo. Ja jos olmoš alga doarađalat kidat, de son dalenai 

3̂ sj suhta ja mana doaresbaelai luoda jur luoda kuri, ja ko olmoš boahta, de
j0j0 son (128) rohkaha ja spečče oivi cuovkas. Piertna læ manka kaerdi kodam

da- samit-
(jno Naudi læ stuorimus vašolaš bohcoi, son koda bohcoit olis jaki bira
lt0 j juohki aigi, ja son lae muhtom soarta nu spaekar, ahte koda, ko boahta

ja čoahke æloi, son kodanu olo, ko hahpeha, muhtomin ovta ijas io ja  2oja 30,
oaco ja dalvet, ko læ muohta kasan, de koda ovta ijas 40 ja vela 70 nai. -—
apar Kætki bira. —  Kaetki lae maita baha dalvet; ko kaso muohtaka, de son
a joksa bohcoit, ja son maita koda ijas 10 nai; ja kidat, ko čuonjođa, dale
biste maida son koda bohcoit ja kidat misit, son koda olu misit, ja jos lae
jco j nælge-kiđa ja laet vaipahat bohcot, dale kætki koda olu bohcoit. Ja njala
u jæŧ ja rieban maita kodiba misit olu kidat, ovdal ko čalget. —  Ja koaskim
imjn maita koda misit, dat lae vela bahab ko njala, kaskin koda čaerbmahit nai.
a ro Ja dalolačat bætnakat ja mæra bætnakat boret soames miesit, ja  boret
na;ta samit nai ječaset nai bætnakat soames baikin. —  Muhtom vašolačat laet
3j1g0_ čuoikat nai bohco nala; ko bahka šada, de ælajit nu olu dakar lodit, mat
; ja bohtet ja  doaredalet bohco, ja ko beset nala, de darvanit dakaviđi. Okta
. 0ju lae dakar, mi mana njuni-raigai ja baika tohko, ja  dat dahka saulakit,

mat kotet kidat bohcoit, jos laet vaibahat. Ja nubi lodi læ, mi darvana 
bohco čielgi nala, ja  dat dahka kurbmait, mat kidat kodet vaipat boh
coit, dat laskdahta bohco čielgi. Ja dein lodin boaco bala nu, ahte ru- 

°ida.t ohta duohko diehke, ja ruohta alemus varidi nala ja kaisait nala, kos læ
kalosæbbo, kos læt olu muohtakat ja jehkit, muhto dobe i laet rasi ike



jægil. (Boaco i šada ieča aigi ko kæset, ja ko læ bahka kæsi, de šada 
hæjot boaco). Ja dait læ adam Norkalaš samiđi, muhto i ječa muđoi ko 
maksa nu olu ko sihta, vaiko i livčo vahake šadam.

Pohco boram ja  livađam-aigi bira.

Boaco livada iđeđis kuovso šadađin, ja dat kohčojuvojit kuovso-livat, ja 
de kuohto kaskabæive ragjai, ja de livođa kaskabæi-livi, ja de kuohto 
æhkeđa ragjai, ja de livođa kuovsovukiom-livi, ja  de vuolka ja kuohto 
kaskaija ragjai, ja  de livođa kaskaigja-livi. Dat i læt koit ječa, ko 
buori kuohtom aigi nu visis livat oktanaka, dait ovdalis muitaluvom aigit 
dan sivas ko nælge-jakit æi bohcot oačo bibmo oktanaka, ja deina 
sivain šadet livot dale, ko kuhteke oačo biebmo, ja i boaco asta dajhe 
æle kuhka livođit nælge-jakin, ja vaiko læke kuohtom, muhto ko læ 
hæjos jægil, de i boaco æle kuhka livodit, muhto ko læ buori jægil, de 
livođa nu kuhka, ahte (129) rainar oačo oađit nu olu, ahte vuoinjasta bures, 
ja ko læ kehpas nohkat, de kula dakavidi, ko vuostaš boaco lihka. Ko 
alget lihkat livain, de miesit alget ruovgat, ja dale i vaiba dakar olmoš. Ja 
læt dat olo lojib nai bohcot, ko læ buore jægil, ja læ fierto; muhto da
kar olmoš, ki læ losat nohkat, son kale bahca nohkat livasagjai, ja ko 
vimat morida, de i diede, kosa læ ælo manam, jos læ bievla, muhto ko 
son mana vuoste bigi, dajhe ko son diehta, kosa dam baikis baliđa boaco, 
de son mana ja kuldala, ja deina koanstain kaudna ælo. Ja jos ælo læ 
manam visot ovta kului, de kai oačo fas ælo čoahkai, ko laet kuokte 
olpmo nu ko lavijet, ja ko soi læba kaudnam ælo, de soi vulkiba kuovte 
bæli vacit bira ælo olkomuš bohcoit olko bæli, ike fal luoitit bætnaka 
rohkahit; muhto jos læ somes oasi manam ječa kului, de kale son lahpo; 
muhto kai dat soames havi lahpojit dakar ræinarat, ko læ arvi ja kara 
biega, dale i kula ike oaine, dale læ nu sævdnjat, ahte i oaine i maideke, 
ike dale livet boaco, ko jur vehaš, ja lse hui mani; muhto ko læ buorit 
ræinarat, kai dat dolet čoahkis ælo ja vuoiehit kode lusa kuovso livi, muhto 
dat kalka vuoihit sævdnjatin, vai ole koađe lusa, ko jur alga kuovso, dale 
læ dat livaaigi; ja  ko čuvgada vehaške, de alget bohcit aidoit, ja ko 
laet kærgam bohčimis, de vulket fas nubit ræinarat ja kuođohit bæive ja  
aekedis fas buktet koađe lusa ja de fas bohčet; ja dat sæma ræinarat laet 
nohkam bæivet, ja  si dal vulke fas ræiniđit. Ja ko nu lae dahkojuvom, de 
dat kohčojuvo bæle vuoran. Muhto ko læ muohtaka-aigi ræiniđæme, de 
lae olu čuovgađæbo igja ræiniđit, ja  jos nohka liva boda, ja biesta manat 
ælo, de lae alki kuorat muohtan luodait; jos i laet kara kuoldo, kai dale 
joksa; muhto ko i kauna aelo, de lae nu ahkit raeinari, jos vela læ mana- 
las, son viehka ja čiero, ja i diede, kosa kalka manat, ja  dakar i kale 
kauna aelo, son lahpo ješnai dauja.
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Ja ko samit olijet lulebælai duodarit, de alget orodet dakar baikin, 
kos lae bohco biebmo, vaiko lae hægjo muora; muhto aei si oro 
ovtalagje juohke jaki. Ja ko si olijet dam ragjai, kos si lavijet kidat orot 
ja kuodet dalve-sujit ja ječa dalve biergasit, biebmoit, kieresit, de si 
bisanit daita lahka, vai beset lonohit sujiet, dalve valdet ja  kaese kudet. 
Ja de dam lahkosin si orot rakat-aigi. Ja rakat alga (130) Mihkalaaigi, 
ja valdo rakat i læt æneb ko kuokte vahko. Valdo rakat-aigi aei rikis 
samit vuoiet olu, æike haliđ vuojehit kardai, deina ko dale sarvat laet 
hilbadat, jos ælo čoahkana ila čoahkai, de alget sarvat ruohtat ja haskat 
ja doarat, juohke una sarvaš, ja dale lavijet sorbmet bohcoit, jos læ uni 
kardi ja olu bohcot. Ja dam aigi samit lavijet sarvait käskit, ovdalko 
rahkajit. Dat kaskimuš læ na, —  dat sarvat maid aei halid kuoirat rah- 
kamin, dait käskit. — Vuoč njorostit kida, ja de botnjet vuolai, muhto 
dat laet dale nu kievrat ja hilbadat, das læ hæga-vara, dat kalka hapil ja 
čavges kiedat. Ja ko lset vuolai očom, de nubi doala oivi, ja nubi mana 
bada-bselai, ja  cogala oivi kuovi manje-juolki kaskat baloit ragjai, ja kie- 
daikuoim dola bira bađa, ja de kaskesta banikuoim balo vuohčan kaskat; 
muhto kalka varohit, ahte i fadnal balo-suodna. Ja ko læ balo očom kaskat, 
de kalka čarvat suorbmaikuoim, dasači ko Sada nu liđpmat deko jukca. Ja 
de čalet kulgi mserka, ahte dat lae kaskam. Muhtomat čalet ječaset nama ja 
muhtomat čalistit duše 3 saco čæbehi mærkan daihe dakara, ko ješ 
kuhdeke ani, muhto aei dat læm bustavatke. —  Rakat-aigi laet sarvat hui 
hilbadat, muhtom sarvat bohtet olpmo nala, ja mæhce čorakin lse buot 
bahamus boahtit olpmo nala, jos i baesa muora dajhe kæđki duohkai, de 
lae haega-vara, dat kale skuljo olpmo cuovkas, jos vela lse kaehnohis ol- 
moš. Varis bohcoit namat.

Dat lse nama molsomuš varis bohcoin juohke jaki. VuostaS lae varis 
čærbmat i jahkasaš, ja 2 jahkasača nama lae värit, ja  dat maida rahka 
vehaš, ja  3 jahkasača nama lae vuobis, ja 4 jahkasača nama lse kododas, 
ja 5 jahkasača nama lse koasohus ja 6 j. nama lse mahkan ja 7 j. nama 
lse namalahpo. Käskit alget jo 4 j. kaefis olpmot, muhto rikat æi käske, 
ovdalko Sada olis Sadai S j. ja 6 ja 7 jahkasaš. Ja dabmam ahki lse 
buoremus 4 ja S jahkasačat; dat Sadet savres hærkit, mat dabmoit 4 )., 
muhto unibot dat Sadet, jos vuostaš jaki bargaha dasa, ahte vaipa; muhto 
dat kalka dabmat, duše damat, ige bargahit dakara, mi lae duše 4 j. boa- 
ris; muhto dat mi lse boraseb 5 ja 6 j. dam kale oačo bargahit dam 
made, ko lavijet bargahit. Muhto kai ksefis olpmot fertit bargahit nu olu, 
ko vsegja hserki, ja dat kale Sadet unibut, muhto savribut dat kale laet 
kæfes olpmoid hærkit. Ja ko čakčat kaskoit sarvat ja  aei dabma dam 
jaki, ja elet nubi jahkai, de Sada ođa nama (131) spailit, ja jos aela, 2 dajhe 
3 j., de dat kohčojuvo 3 j. spailit, dajhe 5 j. spailit, muhto dat aei laet Sahten 
dabman ahkis. —



i 8

Das alga dal johtam aige 'sadat rakat-koahtesajes eret,

ja dal læ rakat nohkam, ja aidot læt hæitam njamahæmis misit, ja dal 
læ buoremus bohčim aige, ko aidot læt mielkasat, ja jos i boče juohke 
bæive, de sagjanit aidot daihe mielki nohka dam jahkai. Ja dam aigi læ 
mait olu bargo samin, ko kaiket johti ja bohčit ja ræiniđit bohcoit. Ja 
dam aigi lae boaco hui ruvgalægje, ko sarvat laet vaiban cagadæmis boh
coit. Rakat-aigi sarvat cagađit olis æloid, nu ahte sei baesa manat kuhkas 
ovta ijas. Ja dat lavijet rakat loapas njatcot, ja dale lae kale jo muohtam 
ædnamis. Ja dejt aigi, ko sarvat laet kolgohuvon, dei aigi lave aio njatco, 
ja dat njatco kohčođuvo kolgo-njacon. Ja dale lavijet biestit æloid, deina 
ko dale laet hui haejos dalkit, mierkat ja arvid, ja ko olo njacoda, de 
bievla somes sajed, ja muhtom baikide bahca muohta, ja ko kalbmo, de 
Sada dat muohta jednjan daihe kohčoduvo bodne-skardan, ja dat biso olis 
dalve dakari, ko dale læ, ko manjemuš njahco nohka, ja kalbma ilbmi boata; 
muhto jos dale dait ovdalis namahuvom njacoid i bilis muohtaka, de kale 
boahta buore dalvi, jos i Sada kasat muohta, muhto kai dat kuohto boaco 
oba kasada, ko lae buhtis bodni, ko i laet jetnja bodnis. Ja dat aigi lae, 
koas samin lae balo, makar dalvi boahta. —  Cauča-mærkat laet: ko ovdal 
Mihkalit lae čoaskis, de læ kuhkis čakča, ja jos læ cacedaugi, de læ mærka 
maita kuhkis čakča; muhto dat læ buore, ko lae kuhkis čakča, ko lae kuh
ka bievla, ja ko de boahta muohta, ja i dan Saten lige dajhe njacot; 
muhto ara muohta læ čakčad hui varalaš. Dat koike lae dalke rito-aigi, 
lave doarot kalmas ja liegas, ja dat vuoita nubi nube vuora, ja deina laki 
boahta njahco maida, ja dale lave Sadat haejos kuohtom bodne jiednja, mi 
læ hui baha, ko læ bodni vihki, de læ hægjo, vaiko livčoi sægi nai 
muohta, muhto ko livčoi buori jægil, de kale oačo boaco biebmo, vaiko 
læke vela bodni vihki daihe jienja. Ja boaco kai dovta jo čakčat, kosa 
boahta kuohtom, son viga čakčat dohko, koabil diehta buori bodni, ja 
jos olpmot bistet bohcoi čakčad, kai dat manet dohko, kos læt ælat, ja 
dat ælet, ja dat, mait ræiniđe, dat nælgot ja vaibet, ja alget jo čakčad 
vaibet, ja jos æi oačo sælvi, kos læ buhtes bodni, samed, de nælkođit 
dam aelo, maid laet ræiniđæmi, ja dat sidat, mat ibmirđit, kos lae kuohton, 
dat (132) aelihit æloset, muhto dat sidat, mat aei oačo sælvi, kos lae kuoh
tom, de dat vaibahalet ja jabmahalat.

Rakat baikit æi soapa juohke jaki jur sæma sajis, muhtomin si Sade 
johtit nodi raidoin luleli dam baiki, kos laet sin kieresat. Ja ko dal laet 
maedel manam kolgo njacot ja læ muohta boahtam ja lae čoaskiđan, de 
vulket kieresit viečat; muhtomin kæva nu nai, ahte æi asta vuolkit viečat 
kieresit, ko ælo bieđkana, ja dale Sada maida varalaš, ko čoaskiđa ja kæse- 
biktasat læt bære, dale Sadet kalbmot, ko kaiket mecin orot ijait ræiniđit, 
deina ko lae bieđkanegje boaco, dale Sadet boacoraeinarat manat bohcoid



toritit ja de boahta dalvi ja čoaskis. Ja ko dal vimat laet astam vuolki 
viečat kieresi, de si valdet herki laučide ja vulket laidet dam arvo, ko 

a c'al doivot darbasit. Ja ko læ kuhkin kieresat, de lae losat laidet ja kuodit
i°hke nisti, muhto dasa maida lae sapmi oahpam. Ja ko lae nu kuhkin, ahte i
§ ' 'æ ole ovta baeivis, de fertijet bisani vehaš kuodohit laučekæčin herkit ja je-
'k J a čanai boradit. Ja ko laet boradam, de valtet fas herkit ja kolostalet

boh- ja vulket matkai ja manet olis ija. Ja ko laet olem keresit ragjai, de dale
uhkas jæ jo jđiŧ, j a de si čanađit fas herkit kida, ja dal boralit hoapos ja alget
•ntam bordet kalvoit čoahkai kieresit sisä, ja ko laet olem karamis, de si valdet
jatc0> herki kida ja  bigjet kieresi herki čæbehi ja vulket ruoktot kului, ja manet,
deina dasači ko kaudnet buore herke biebmo, ja de luoitit herkit kæsain eret,
a> de ja de čanadit fas kida, ja de fertijet vehaš nohkat, ko laet vaibam, ko laet
°> de kohcam 2 jandor. Ja dat lauči i laet kuhkib ko 2 ja 3 sala kuhko. Ja
50 ° l's jos i læt buore jægil, de Sada haerki naelgot, ja jos laet vela olu muorat,
>oata; de darvana lauči deida muoraiđi, ja deina lakin Sada maida haerki naelgot;
2 kale muhto dat fertit naelgot aio, ko laet raeison. Haerki i sahte luoitit luovos,
boaco ko æj iæŧ olu, dat vulket karkiđit ruoktot sidi, ja lae baha naudit nai

læ > kaudnet haerki ja  rohkahit ja  doivot, vaiko man kuhkas ja muhtomit
ovdal kodet. Ja deina baloin æi duosta luoitit luovos. Muhto ko lae buore jahki,

aærka de lae olu alkib viso bargot ja raeisot. Ja ko si laet olem ruoktot sidi
; kuh- kieresikuoim, de sida dal alget visot olpmot lonohit kæse-biktasi eret ja
jäcot; bigjet dalve-biktasid nala. Ja kæse-biergasat dal kuodit, visot dal hænga-
o-aigb stuvojet bajas soahkai daihe dahko dakar suonjer hui alat ja haengastuvojet
a laki dasa dalve-boda dasa, ko fas johtet kidat dam ragjai. Ja ko laet lonoham
la > mi visot biktasit ja očom ordneki, de Sada (133) johtam aige. Ja muohta læ
g1 nal ein unan, juohke kæđki ja bovdna laet rabas; muhto johtat fertijet koite,
vaiko ko lse nohkam bohco biebmo.
kosa

lni> Ja
ja£ ja Ja de dal johtajet kieres-raidoikuoim.

:akčađ j a keresin læ vergi ješ kudeske. Vuostaš læ vuogjen-kieres, ja nubi læ
ilkodit mana- ja vielpis-kieris, 3 lae lihte-kjeres, 4 lae kaunid-kieres, 5 lae koate-
ahton, kieres, ja dam raido læ æmed laidesteme, ja  dat kohčojuvo koate-raidon.
kuoh- Ja nubi raido lae dat, mas lset kuolit ja jafot ja kirko fina biktasat ja

fidnamus biebmot: kafet ja vuojat ja koike birgot ja lohke-kieresit ja lohke- 
1 §acle kisat, ja jos kiđa-niste læ mielde, de das læ okta raido ja losadat. —
al læt Ja ko dal vulge johtit, de læi nu bovdnai, ahte kieresat ravkadet bovnas
m i de bovdni ja kætkis kæđgai, ja arginius hærkid ruhtet buohtalaka ja manet
viečat muorait duohkai ja darvanatet kæđkid ja bovnaid duohkai, ja manat čirot,
kæse- ko kieresat bonket nu karasi, ahte i manai oaiv kierda, muhto dat ferte

einiđit, koit kierdat; muhto kai muhtom manait fertijet bigjat hserki nala ja kuo-
ehcoid dehit deko kseset; muhto i lset Sat nu baha, ko Sada seneb muohta, kai
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dale manat kierdet kieresa buorebut, i šat laet bovnat ja kæđkit nu rapas, 
muhto soakid ja paecid kale laet sæma bahat vaiko muohta kasoke. Dat 
lae jur dat bahamus johtalat, ko lae vuohčan valdam kieresit, muhto kai 
manat bivet olu buorebut, ko alget kieresikuoim johtet, muhto koit kulo 
kuhkas manaid čierom ja bætnakit čielam.

Ja dal læ sida olem luoitalamsagjai ja de alget kodit dahkat, muhtomat 
alget dahkat koade ja muhtomat čuhpet muorai, nieidat dajhe nisonat fas 
čuhpet duorgait; muhto jos læ nisonis una manaš, ja jos lae čirolas, de 
son i asta bargat i maiteke, son ferte njamahit mana ja  vuohtot, ja jos 
mana nohka dajhe hæita čieromis, de vuolka dat niso nai čuohpat duor
gait. Ja ko kohte lae valmas, de bigjat duorgat vuohčan loidoi, ja de 
kaunit ja  lihtit boaškæčai, ja de dahka dola, ja de lae hauski, ko lae dola 
koadis. Ja jos i laet čahci-baiki, de fertijuvo sudaduvot muohta, ja de alget 
ocat laukai siste biebmo ja alge borat ja de læ hauski. Ja dam aigasaš 
olpmot adnet kafid, ja kafevuošamuš læ dal dakavidi, ko čahci liegana 
dajhe suda muohta, Ja ko lae buore kuotom, dale i darbaš bohcoit raei- 
nidit, jos i laet naudid lahka. De lae hauski sami mielas, ko lae buore 
kuohtom ja laet baesam sirdit varas baikai.

Dat orohat lae, kosa dal laet bisanam, lule-kæčis duodarit dein sohke- 
vuvdin, mat laet bagjelačas bæhceraje. Ja dein si orot dasa, ko vehaš kaso 
muohta, ja k o  das šada johtam aigi, de læ jo juovlaid aigi, ja dale lae jo 
sævdnjat ja čoaskis, (134) kai dale læ vaivi johtit, ko bæivi nohka, ko 
kerget johtat koahte-sajes, ja de šadet saevdnjadin johtet, ja herkit balet 
ja ruhtet muhtomin buohtalaka, ja darvanatet muorait duohkai, ja dale 
læ kalgadæmoš, ja dale lavijet deina biestet buvat jamas, ko lae darvanan 
kieres muora duohkai ja nubi kæči raidos kaiko, ja jos aei hapet viehkat 
ja  čuopastit lauči kaskat, dan dat ferte dahkat, jos hapeha, vai oačo haega 
hærkai. Ja dam aigi lave soavle javrin ja  aenoin, ja  daida lae hui baha 
darvanit raido. K o lae čoaskis, de darvana kieres soavlai, ko lae jiednjon, 
ja  de i nagat hærki kæsit. Ja ko læ visot raido jiednjon, de dale læ vuo- 
radas, de ferte kalet sovle-čaci čibe ragjai, vaiko lae 30 ja 40 rade čoa- 
skis nai. Ja das kale læt mankas očom vihki, ko šadet kalpmot juolkit. 
Dait lae dat čale ješ bargam visot, mat laet ovdalis muidaluvom, dat mat 
laet dam aigi olpmot dahkam ja bargam.

Samit stuoremus basid Icet juovlat.

Ja dat baeivi, mi lae ovdalis juovla-basid, dat lae ruohta-bæivi, ja dam 
bæivi aehkid kohčojuvo ruohta-aehkeđin, ja dat læ varalačamus æhked. 
Jos dale manat ilodit ila fastit, de dale ihtohalet, ja jos dale adna ila 
stuora ibmilmaehtomvuohta, de dat ihtohalet vaiko laet stuora boares olb- 
mot nai, ko laet ila surohæmit ja  ila unan dihtit ibmila sanit, muhto
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apas, dat, kæt dihtet ja muitet bajilt lohkat ibmela sanit, de daida i baste Bær-
kalat dajhe Riehtis. Ihtohalami laet duodasdusat, ahte dat lae duohta; dasa 

j y-a\ læ duođašdus okta väri, mi læ očom nama ihtohalamis, ja dam väri
kUl0 nama læ Turkihan väri, ja dat læ lahka Kuovdakæino. Ja dam sæma vari

nama oačomis læ stuora dahpahus šadam ihtohalama sivas. 
omat Okti legje manat ilodan juovlabasid kieresikuoim ja bieloikuoim ja  bsed-
aŧ- fas nagikuoim, ja de legje ovta mana njuovan, ja  de legje manan koahtai
s cje malestit, ja  de laei boahtan stalo lode-habmin suova-muora nala, ja de
a  j o s  legje manat algan kirjit lohkat, ja  muhtomit legje čiekan duorgait vuolai
c]uor. ja ovta kisai sisä. Ja de læi stalo boran dan mana oaive, mi læi badin,
j a  ja de læi okta mana durgait vuolin dagjan: «vielja kuomo oaive smirga»,
, ^ola ja  de laei stalo valdam ja boran dan nai mana. Ja de laei manan stalo ja
a]get; boson dan kisai čuovda-raigin kunait sisä, ja de læi dat mana jabman;

jgasag muhto dene læi nubi koađe mait, ja dene laei okta boares kereg, ja sus
egana læi una nieidaš, ja dat čanai dat nieidas badai, ja dat logai kirje; muhto
£ ræj_ bigas son laei naevon; ja  de læi dat piga valdan kuokte dakte sæka, ja d e
buore laei bigjan luhka oaivai, ja de læi vuogjen daloi vai kohčoit isid ja  aemed

ruoktot (135). Ja de læi stalo bigjan su bæna dasa manjai, muhto piga laei 
sohke- davtit hoigadan. Ja ko stalo jovsa, de son valdi davti eret ja logai: «jo
. ]{aso kos don laet das ein», ja  de son valdi davti eret bædnakin ja  de ein hocala
. jæ jQ piga manjai. Piga manai kirko kilai, dohko stalo i duosta, de son jorgahi
;a ]<0 ruoktot. Ja ko piga laei boahtam daloi, de laei haerge luodanan; ja  de laei

balet isid njuovan, ja  de legje malistan, ja  ko legje rogan malasa, de legje
a f;aie læmaš kæđgit badin. De legje vuogjan isid ja aemed ruoktot, ja ko bodiga
■vanan lahka koađe, de læi stalo čuohpan isidin kuola eret ja dagjan: «manes
iehkat laet dahkan dakar bahas manat», ja  de læi čuohpan æmedin čicid eret ja
hæg a læi dagjan: «manin laet njamahan dakar manait». Ja de koahte šadai ksed-

I baha gin, ja aemed ja isid šadeba kæđgin, ja  visot ælo šadai kæđgin.
dnjon Samin læ olu skihka dam ruohta-bseive, si valmastit visot, mait si dar-
„ vuo. bašit basit siste adnet. Si njuvet bohcoit ja korot visot, mait darbašit dale
e goa_ basin, ja  čuhpit hui olu muorait. Ja ko læt očom dam mađi, ahte bistet
uölkit basid bagjel, de čorkijet bira smahkomuora visot risit, ja  muora fitioit bigjit,
at mat hui fidnat, æi kalka skihčit æi kosake, vai i stalo raido darvanit, ja dat

kalka cegijuvot okta risi smahkomuora duohkai, masa stalo čadna raidos 
dam boda, ko mana koađis čaci juhkame, ja jos i kauna čaci, de son 
njamista soabmasis vuoinjamit eret, ja dam mait samit lavijet valmastit čaci 
jur dieva kievtni, vai i læt stalos vuoibmi dahkat maideke. Ja ko læ basi- 

a bäm bæive šadam, de sei si barga ječa bargo, ko bohcoit ræiniđit ja koadis
^ b e d  boldet dola, ja  boret ja  juhket, maid darbašit, ja manait adnet vara, ahte
3na jja æi bæsa ilodit. Ja dait ssema juovlait aigi si adnet čabamus ælema æikei
•es olb- barga sei maideke, jos i šad asoames bargo, mait fertijet bargat, jos naudi
mubt0 boahta ja kodala bohcoit, de kale fertijet njuovat deit, ja deina i ihtohala,
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ko læ fertemus dahkat dan, dajhe vaiko man fertema sivas dakali, de i 
læt koit dat su siva, ko Sada dahkat, vaiko i haliđivčoke dahkat, kal S a 

mit fertit johtetnai olis sidain juovla-basit siste, ko læ nu hæjos ælat 
bohcoin, ahte æi sahtebirget muđoi kojohtet, ja  dat i Sada mait sin sivan, 
ko læ fertimus johtet. Dat læ koit dat nai asiat deko lahka, ahte i kalka 
sivahaka rangaštuvat kiki.

Dal alget johtadat fas, ja johtet daida baikiđe, kos kaiket dalvet orot, 
muhtomat lakabuide, ja  muhtomat kuhkibuide, ja dat mat johtet kuhkas 
luksa, daida læ vaivib, ja jos johtet sarkaide sisä, te šadet oastet ja maksit 
(136)stuora rudaid, ja jos æi mause nu, ko hærat kildet sarkain maksimis, de 
kai baha kæva samiđe. Muhto das læ sin lohpi adnet suined rapas olis 
dalvi juohke jakis, ja ko dait boret bohcot, deit Sada maksit, ja jos i 
mause visot, de si bohtet lokenarid koade lusa ja cabmet koadit ja cabmet 
bohcoid, ja dievdo-væhka balet ja manet mæhcai, ko si uhkidit cabmit 
ja vaiko mait dahkat. Ja daina sivain læ buoremus makset, maid si sihtet, 
ja ko si makset ja  sohpet, de læ kai alki, ko boaco kuhto hui buris, kos 
læ buore jsegil, de dale i darbaš olu čuoigat, ja  ælo buoido. Ja ko johtajet, 
de læ nu hauske johtet dain sidain, kudet læt læmaš sarkain jaegil rajes. 
Sapmelaš læ koit sæma lakaš luondo teko bohcos, soai haliđæba kolkat 
lulas ja davas dam mielde, ko soai lavebake kolkat, ja  soai læba argit 
kobašakat. Ja soai læba Sadam argivuoda dite balat juohke kuovlos, ja 
dan titi dal sapmi ferte orot dobe, kos i oro oktake ječa olmoš ko sapmi, 
baere ala duodarit nalde, son oroli vaiko aio, jos bivali ja  ælali su karje 
bohcot. Ja sapmi dovta dalkit, ja son læ juoida ohpam bohcos nai dovdat 
dalkit, ja sabmi lae bivil ja dæivil, son dæiva sævdnjatin nai ja  mierkan 
ja kuoldon, koit soames oasi samin. Ja mi kula čuoigami ja viehkami, dat 
læ su luondo mielde.

Poares aigi samet oro dalvet bæcvuvtin, ja oro rafis okta kuđek varis, 
ja  ko nohka obas nu, ahte visot Sada čiekarin, de si johtaie fas nubi varai 
dajhe nubi baikai, kos i læt vela kuohtom, dat lae, kos bocu kuto, de 
das kalbmo muota nu karasin, ahte i Sat nubi kærde naga kuotot. Ja ko 
læ buore kuton, de lsei hauski, ja i læm olu pargo boco čuoigamin, jos 
aei laem naudit tahe ruobmasat.

Haejos jakit bohcot karigide vulos, ja samit čuvo vulos vuoli mæra 
duohkai, ja  oro dobe nai soames oasi, dasa ko dalolaš bodi ja baldi bajas 
duodarit kului ja vuoiehaegje samid dasa, ko duosto duodarit. Ja sami mane 
bagjel tuodari ja kuhkadahki duodarit mielde.

Ja læt ječanai olpmot algam bargat bohcoikuoim, muhto æi si halidan 
čuvodet bohcoid, ko læi nu vaivi manat deko boaco ja dan sivas alge 
orot ovtat sajes ja dahke daloit ja bivde fal kodit ja kulit.
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Muita/us koahte bargoit bira.

>s ælat K o samit laet olem dalve orohakaiđe, de si alget bargat ješ kuteke
sivan, su bargo soartas. Dievdot kehčet bohcoid ja  (137) visot, mi kula dasa. Ja jos

i kalka astet, de divot kieresit, mat læt cuovkanam jođidedin, jos mahtet, muhto
jos lae dagar, ahte i mahte, de ferte balkahit soames kaefes sami, mas i 

t orot, laet bargo ige biebmo, ja das šadaba ahpon nubi nubai, ja nu birgeba. Ja
cuhkas jos čæhpis dievdot astet, ja laet višalis soartat, de dat dahket odasis
maksit kieresit ja sabihit ja visot, mait sabmi darbaša. Vuogjen-ja lohke-kieresat
nis, de laet hui divrasat ja lohke-kisat —  gi dait mahtali ja astali dahkat —  dat
as olis makset olu ruđa, ja visot sami kæse-ja dalve-birgasat makset olu ruda.
i jos i Muhtomat mahtet kale visot, muhto muhtomat æi mahte æi maidege
:abmet duogjat dievdoin, ja dat lae stuora vahat, ko læ dakar dievdo, mi i mahte
cabmit to gjat; muhto dat lae vela bahab, ko niso læ čuorbi, mi kalka biktasit
sihtet, koarot visot, mi kula sami nisonit bargoi, ja biebmo-rahkadebmi kula maida
is, kos sami nison bargoi. —  Ko dalve-orohahki laet olem, de læ koit vehaš dili,
htajet, ko si orot kuhkib ovta sajis. Ja de dat nisonat alget sin bargaset bargat,
[ rajes. ko beset nuolat kieresit, ja beset oačot kalvoit rapas, deina ko jođidetin
kolkat aei oačo kalvoi rapas; dat læ stuora bargo jođidetin nuolat kalvoit
i argit æneb ko jur sujet ja biebmoit. Ja de si alget dikšut deit biktasit, mat
los, ja  laet jodedetin njuoskan ja mieskan ja kaikodan, ja ko læt dait očom
sapmi, valmasin, de alget koarot oda sujit, kabmaki ja visot deit, mat dahkajit

karje kabmasin, dale ko lae bivalis dalke, i dale biva duogjat, ko lae nu kara
dovdat buolaš, ahte bihco loavda siskobæli, vaiko buola dola koade siste aio
ierkan nu stuoris, ahte ræpenis oidno olkos, dale lae stuora bargo muorait hakat
ui, dat ja dola boaldit ja dikšot manait, vai æi bæsa kalbmot dajhe šuvčakit.

Ja ko læ dagar buolaš, mi læ 40 krade dærmometar, de læ dale koade 
varis, siste nu rusta, ahte i oaine nubi bælai dola i maidege. Ja ko dagarin

i varai kalga kahkit, de daigi kalbmo dam boda, ko nupi læ dahkame ja koika-
to, de đæme, ja de ferte adnit jur dola kadis daigi. Ja dat koikaduvo ruovde-
Ja ko baisto siste, ja muhtom olpmot koikađit hilait nalde, dasako stirdo,
n, jos ja de cegijuvo čoska vuosta cægot baidat doli. Ja dat koika hui buris ja

farka, ja dat dahka vaiko man olu. Ja nubi koansta lse, ko cegijuvo duolba 
mæra kæđki nala njuoska kahko, ja das jorgahala dasa ko koika. Poares aigis
bajas laet koikadam risit nalde ja dola vuolde dale, ko læ hægjo muora ja
mane hoahpo duodarit nalde. —  Ja katit boldit baisto siste; ja milem goansta

læ mangalagaš: jorba kæđgin ruvijet duolba kæđgi nalde. Ja nubi konsta 
aliđan læ, dat dahko muri raigi, ja de muora-nauli maina ruvit katit, dasako
5 alge cuovkanit. 3 goansta kafetbijajit nahke-sæhka sisa, ja (138) de cabmetmuoran

čoska nalde dasako cuovkanit smavesin. Poares aigi samit adne katin tuvlit ja 
kortnit ja soki-maihlis. Ja kahku læt dahkan lahpoin ja jæhkalin ja kuolb- 
masin tuše vehaš jafoit sæhka, dale ko læi unan jafot dabe davi ætnamis.



D at (guolmas) dahko daina lakiin, ahte vuohčan valdo bæcis barko eret, 
ja de njuvo deko nahki eret, ja de koikaduvo jur koikisin, ja de cab- 
mojuvo jur jafon, dat lse dahkam soakai raigi, ja  de fas sokis avjo dinga 
maina cukojuvo dasa ko Sadet smavisin dego jafo. Ja ječa biebmo-apu 
rahkadegje rasin. Fatnoin vuše mankain čacin, ja de bigje boco čovje sisä, 
ja de sækohi milkin, ja de dam ssekohegje vara-malin, ia de dat lasi hui 
buore dalvet. Ja boskait čoke olu ja saltie, ja bore deitnai. Ja juomot læt 
vela dalnai hui olu anos.

Poaco-njuovama bira.

Poaco■ njuovamuš kula dievdo-olbmoiđe. Ko bohco sabmi valde ælos, 
de son laide boašo bælai koadi, ja de čadna muri, ja de mana koađis 
heidneme nibi, vai læ hui bastil ja rainas, vai koda hoapos bohco. Jos 
læ nibi duolvas, de i kode bohco farka, de Sada boaco bitnahuvat kuhka, 
ovdalko jabma. Ja læ dat muhtom nibi nai hæiob kodit; jos læ kara 
stali, dat lae buore kodit, muhto dibma stali ke hui haegjo. Ja ko sabmi 
læ manan valmastæmi visot, de son boahta olgos ja valda kuoimi, jos læ 
olmoš. Ja de bodnjaba vuolai, ja de čugeba milki bohco, ja  de luoiteba 
luovos bade kæčis; ja  ko lae buore nibi, de dat i bæsa čuotčotge, muhto 
jos læ kaskakaerdan, de dat čuočaha, muhto de kahča fas dakaviđi. Ja 
jos læ hæjos duolva nibi, de æla kuhka, ja jos bæsa luovos, de mana 
vela kuhkas, ovdal ko vira. Ja ko boaco læ njuovom, de vara valda bohco 
ječas čoavjai; čoavje baso rainasin čacin dajhe saenjas-muohtakina, ja de 
valda vehaš siera lihtai vara, mas marfi dahka, jos læ boaco nu buoide, 
ahte læ marfi buoidit. Ja čolit ragjat koađis niso-olpmot. Ja vuostaš malis 
læ čielgi ja vuoivas ja marfit; jos læ stuora væhka, de æneb darbaša, 
muhto jos læ unan væhka, de i darbaš nu olu (vuostaš biebmo lae, ko 
læ boaco njuvom, ja ko bahti duldet bigjat vuoitnamit duldat; ja ko vehaš 
duldet, te valdet eret ja de sækonit kuolmas (139) jafoikuoim ja vuojai, mi 
læ bade nalde, ja de boret; ja dat læ hui buori, ja dat lae dalkas olpmo 
čoavjai. Ja dam læ dat čali nai maistam). Ja nubi malis bohcos lae fahkat, 
ađamat ja oaivi, ja de dasto ječa biergot malistuvojit, mi soaida. Ja sami 
dahpi læ, ahte juohke nubi æhkeđis kalga jukca, ja nubi birgo. Ja malis- 
tuvo bære æhkeđis, ja baeivit bora son kuoli ja kahko, ja jos lae vuogja, 
de vuoja vela, muhto i lae vuogja ko jur soabmasin, ja de kafe nala juhka. 
—  Coarbælet ja njuovča vuvotait dalve boran bohcoin; muhto dat bohcot, 
mat njuvojit kida ja kaese niestin, —  dat kohčot kida-nistin ja  kieris- 
boacon, —  ja  dein i vuvdo i oktage bina. Ja dat njuvojit čakča dalvet ja 
bigjat kieresi ja de æska kidat kuodet koahte-sajis alget borat deit ja koi- 
kadit, ja dasa læt valijuvom buoidemus bohcot, deina ko kidat laet visot
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•et, bohcot kuoirasat dain ætnamin, kos læ hægjo jægil, ja duoljis læt kurb-
ab- mat, deina laet dalvet njuven kida birego.
iga Sabmi lave njuovat bohco koadi baldas ja duoljin kuodit biergoit sisä,
ipu mat aigo malisti dajhe čolit, dat olpmot, mat njuvet ječaset bohcoit.
isä,

j11̂  Muitalus suola boaco-njuvamusa bira.

Suola i duosta valdit bohco koađi baldi ijge bæivet, ko jur dale 
ko diehta, ahte æi boade viero olpmot. Ja ko son læ očom bohco doares 
bælai kida, de son njuova dobe sævdnjađin, ja de bukta son biergoit koađe 
lusa; muhto duolje son i buvde koahtai, dan son čiehka dohkonaga muoh- 

os, taga sisä dajhe sudai bigja, son dan valde i koaske eret. Ja ko biergot
,đis laet kalbmon ja duolje læ čihkam, de læ sus dat suola biergot dego ječas
Jos obmi. Ja dat kale dahkojuvo nu nai davja, kos læt olu suolagat ovta sidas,
ka, ja lae olu viero boaco. Dat njuvet juohke ækeđis bohco juohkehaš dale,
:ara ko æi læt nubit sidait olpmot. Ja dat lave čakčat ænemus mastađit sidat,
a m i ja dale læ valje suolagit. Ja muhtom suolagat suoladit ja  njuvet nu olu, ahte
læ šada biergo nu olu, ahte æi nagat kæsehit, jos aei baesa kaupe baikai, kos

eba beset vuovdit biergoit. Ja dat dahpi læ miehta sami aetnama nuorta kæ-
hto čis. —  Muhto boaco-merkem læ vela bahab suola koansta, ko dat dah-

Ja kojuvo nu, ahte merkat kidat nubit olpmoit bohcoit i ja 2 ja io  ja 20
ana ja 50 ja 100. Ja ko lset olu suola bardnit ovta olbmos, de dat merkits vei
hco aenebt ovta jaki.

de Ja ko laet nselge kidat, de dale muhtomat rikot deinalakin, ko olpmot
ide, bistet æloit bieđganit, ja de manet dakar biride, kos merkijit visot nuora
lalis bohcoit. Ja daina laet muhtom olpmot rikamja muhtomat kefon. Ja dagar
isä, olpmot, mat nu merkijet(140) dat æi čohke bohcoidæsit ovdal dalve, ja æi vei
ko dalege, jos beset adnit vaeidalis. Ja ko vimat olpmot beset oaidnet, ja de

:haš dovtet oamiset, de si vei dorat deit nalde. Ja dat laet læmaš boares aigin
mi olu đoaran fada, ko i læm vela lahka deit nalde, muhto i dal laet nu alki

>mo dagarit nalde doarat, jos dal algit doarat bohco nalde, de sami bulise
kat, valda bišlagi dam bohco.
ami Luli samit kohčojit muhtomat cævin, ja dat mat cævin kohčoit, dat laet
alis- očom dan nama cævi das, ko si læt algam cæve dalvi čoagit deit boh-
gja, coit, mat læt bieđganam miehta vuvdit nu, ko cæve jakit ferte boaco
ikä. biedganit nelgekuoim miehta vuvdit. Ja ko cævet alge vætit bielo haerkit,
cot, de dat bohte vaibat bohcot bielo lusa, ja de si alge biebmat deit
eris- ja raeinidit; ja ko šadai kæsi ja  čuoika, de dat alge suovastit, ja
:t ja de bohcot liekoie, ko baesa suova sisä rafai. Ja si alke raeinidit deit boh-
koi- .coit, ja daide muhtomit darbašam biebmon, mat legje vuoimi nalde.
risot Ja soames aido maida laei ihtam, ja deit si bohče, ja dat laei buori bieb-

mo-ahpo sigjidi. Ja ko dat bohcot borgade, de si alge njuovat dam madi,
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ahte ele. Ja si gehč dalvai, ja ko sami bohte luksa vuvdiđe, de si oidne, ahte 
oda sida lae. Ja si legje dahkam soames lakaš mærka čuohpadam bohcoin 
beljit. Ja dam aigasaš samit legje opamehtomat, kot kalga suolagin dahkat; ko 
si legje bilistam vehaške mærka, de æi si ribađam æi vehaške; muhto 
dat mat legje čielga maerkain, dait si valde, muhto cævit sihte kaehčam 
balka, ja samit makse. Ja daina lakin cævit laet očom algo, ja ko bodi 
buore dalvi, de cævet æi rikom, æi vehašge; muhto jos bođi viero boaco, 
de dam si njuve deko oamiset; muhto kefoje si burit jakit, ko æi læm 
vela očom æneb; muhto ko bodi fas caeve dalvit ja si legje æneb oahpam 
nai, de si alge riekta čoakit vaibat bohcoit. Ja si oste olu stuora biloit ja una 
biločit, ja čadne bohcoide, vai vaibat bohcot kulet ja bohtet dohko. Ja 
čadne cævet soahkai nai, ja das badin sluvgaše, vai bohcot bohtet kuhki- 
buin nai. Bielot adnoit aio bohcoit čæbehin, ja boaco læ oahpam bilo 
jietni, ja ko son dan kula, de boahta kuhkin dohko. Ja deina koanstain 
cævit læt očom æloit, ja de si alge adnet sidaid dego samit nai, ja bohče 
olu mielki, ja ko čakča šadai, de si legje ovdalis æloid, ko samin beste 
aelot luksa, de caevet idihi deit baesam bohcoit, ja dale alge kæhčat, man 
asat dein laet mielkat, ja  rehkenaste loahpa ragjai man olo dat laet, ja  kai dat 
olie, vaiko legje (141) stuorib nai doahke lode-mohti, main laet kuhkis kara 
dolgit oaivis, nu ahte tarbaša akšo, ko oačo deit dolgit kaskat. Ja dagar 
lode-bivodo si adnet vela dalnai.

Muitalus dalolaš bivdo bira.

Dalolačat laet maida oapan hui buoren bivdo olmai daida aelibida, mat 
laet sin mielas stuorimus bahadahkit. Si mahtet bivdit deit ælibi manga 
lakie, suohpan lae okta sami buoremus insrminta, muhto i insomintain 
daka maideke, jos i mahta kævohit dajhe kævlit, muhto ladelačat laet 
oahpam hui buris dan sami insorominta kæbi, ja dat læ hui buori dait 
bahas ælibit bivdoi. Dat aelibat laet buorit maida, deina ko dein ælibin lae 
buori biergo, ja dat dahpahuva maida, ahte sahta borat dagar æliba biergo, 
mait vašaha, dego dološ stalot, si vašahe samit ja  bore biergo. Ja kai Kaine 
vara læ vei dalnai vehaš soames baikin, vehaš dagar bivdo olpmoin, mat 
sahtet oktanaka rahkistit ja vašahi. I ko dat læt vaši, ko bigjet firbmit 
variđe ja bæhc ætnamida; muhto dat fierbmi læ muhtomin dakar, ahte 
vaiko læ fierbmai darvanam, i dan očo velge kida, muđoi ko valda adnoi 
sami buoremus insrominda ja alga dam adnit, ja kæt dan laet ohpam 
riekta, de dat očot olu ja buoremus kulit, mat læt darvanan deida firb- 
mide, mat læt koike aetnamida bigjam. Ja ko læt očom, mait læt halidam, 
de alga čoalom bargo. Cuomat kai laet buorit dein kulin, muhto kai dat 
šadet bahcit davja čoalom baikiđe. Dat laet imaš čuomat, mat laet varalaš, 
dat viget bostit, ki deit alga kolgahit mielde, dat kæit vašohit ja rakistit.
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ahte —  Ja dagar bivdo ohpa læ šađame stuorit vuoibmai dain baikin, kos i
coin laet boaldan aldagas-dola, muhto dain baikin, kos læ dat dola boaldam,
; ko  dobe læ t bastohuvom  ku ole-čo alo m n ib it, jos i ilbm e čæ hpi bæsa sagjet
Lihto sin nibit fas.

cat n Ja ladelačat laet očorn bohcoit samin, ko laet buktan vini, mait si legje ječa
bođi vuošan gortnin, ja læt juhkahan samit, ja laet valdam bohcoit ja  pigje deit
aco, sæma samit lusa kaehčai. Ja muhtom samit laet læmaš nu juhkit, ahte laet
laem loktan bohcoiđæsit, ja de i læt sis bahcam ælahus ječa, ko læt fertem algit
pam ladelaš æloit kæhčat, ja d a t læ sin ælahus læmaš ja kodit ja birdna ja ječa
una maehči elit lejke ælahusan. Poares aigis læt laemaš kodit olu juohke baikis

Ja sami aetnamis, ja sami læt olu kodam, kaefis samit ele aenasa bære kodi-
ihki- kuoim ja ladelaš æloikuoim. Ja maera rikas læt maida dahkam sæma lakie
bilo samin, dat laet maid juhkahan samit ja læt bohcoit valdam vini ovdas

itäin saema lakie, ja de læt samit bigjam kæhčat; ja samit læt sihtam kaehčo
shče æloit, dat buoremus, kuhte ænemus oačo kaehčo æloit (142). Ja dam rajes, ko
»este mi laet očom kulat dait sin kaskavuođait pira, dat læ 50 ör. bohcos balka
man jakis, ja de kalgai sabmi adit stuora vuosta aldos nu olu, ko laeke aidot,
Idat ja kæin laeke olu aidot, dat očo olu vuoštait; ja vuoštat kalke naulasačat
kara dalaš rehket mielde læ okta kilo. Ja ko alge ladit kafit ja jatoit buktit
agar vuolin, de dahkai saema lakie, ko ovdalis læ muitaluvom.

Æ i ladelačat laet očom bohcoit ječa ko samin, ja saema Norgalačat;
muhto samit læt očom bohcoit kodin, ja i dasa laet kuhki, ko dat laet
dahkojuvom, mat laet ovdalis čalojuvom.

Kodit bira.mga
itäin Dološ aigin læt læmaš olo kodit ja dale æi kale kilem oktake kodid

lset dajhe bohcoit ræiniđet.
dait Ja samit laet kodit oahpam sædnođit nu, ahte laet bisanam æloi. Dat

n læ kalga, ko læ kodi boahtan æloi, de kalga hui sivo birastalat aelo ja diktet
:rgo, vidat ælo, vai i kode diedeke, ahte olpmot laet lahka. Ja ko læ kodi orom
laine ælo siste, de son lae oabasnuvam aeloi nu, ahte i šat vuolke eret, vaiko
mat oaidna olpmoit; muhto i juohke kodi laet ovta jalo, muhtom kodi i sæna

bmit i koaske, vaiko livčoi man guhka aelo siste, muhto soames kode i darbaš
ahte ko vehaš, de dat sædna bohcoiđe ja olpmoiđe, ige vuolge šate eret, jos
dnoi i gada kode čorakit sisä, jos dait kaudna, de kai čuovo kodi. Muhto dat arges
ipam sorta i saena i koaske, ja deina dat aei laet očom visot kodit ælon, ko læt no
firb- argit. Ja dat laet olu stuoribut ja šælgađat dego silba kuolga. —  Muhto laet
iam, vehaš očom dam naii mi lae saednatmæhtom dainalagin, ko læt očom
1 dat kode sarva rahkat rakat-aigi. Ja ko kodi lae rahkame, de dale i kalga
alas, raeinidit aelo. —  Okta sabmelaš oroi Kuovdageino lahkasin, ja son lavi
istit. rahkahit ovta ætno njarkas juhke čavča, ja kodi bodi rahkat ein rakat



aigi, ja dat rakai olu čavčait, ja i son dam kodam; muhto de soames 
kodi. Ja son ani dam olu bahabun, ko livčoi sus ječas sarvis kodijuvom; 
muhto son oačoi koit kode naii, sus šade bohcot deko kodit nu šælgađat 
ja bævrihat; ja  dam olpmoi šade rievdalmaš bohcot. Ja juohkehaš kadasti 
su bohcoit, ko dat legje olu čababut ko ječain.

Kode luohte.
Kode kode, nana, nana, kode kode, manat teko suoivane, 
kode kode, nana nana voia voia, čuovgađi teko silba
kode kode, v. v. n. n. voia deko čuovča kuoli.

(143) Ja dal samin alga johtam aige davas eret talve-orohakain.

Ja samin i læm hopo ovdal johtat ko vahko ovdal Valpora, jos i ovdal 
niacudam ja fas kalbmon, ja de boata cuonjo, dam diti læi hopo ovdal 
Valpora, ko Valpora aigi alget vuostaš aidot kuodet, (kuotim kočojuvo 
tat, ko aldu riekatahta miesi), ja dale kalkali bæsat kuodet-baikai, ko 
aldut alget kuodet, ja  deina læ hopu johtet ovdal Valporit kuodet-baiki.

Ja ko læ cunjo, te i lætge bæcvuvtin boaco ælat, ja  de fertiet johtit 
ija ja baeive ja  kida dasači, ko olijit tuodari, ja  tuodaris lae koike kuoton 
taheke bievla. Tat læ maita kara aige sabmelačaiđe, ko šadet kocit kol- 
mait jandorit; ja  muhtom kara kiđait šadet kocit vakoit, ja muhtomin ko 
vela laet tauja, ko olijet tuodari, te lae faktime naude maida.

Das muitaluvo naute rafehisvuođa pira.
Ja dat kale lae hui baha samiđe, ko lae naudit, dale ferte ræiniđit, vaiko 

livčoi man kara dalki ja  vaiko man čoaskis. Dat raeitno lave daina lakin, 
ahte bæivet kaiket aelo čohkijuvot čoahkai, ja  ko sævdnjađiskoahta, de 
vulket igja reinarat, ja si raeinidit kaska-ija ragjai, ja  de nubit raeinarat 
bohtet fas, ja nubit manet ruoktot, muhto kai dat læ baha dæivat saevd- 
njađin, ja jos vela lae murko dalki dajhe muđoi nævre dalki; muhto kai
dat muhtomat daeivet vaiko magar dalkin; muhto æi laet juohkehaš ovta
đæivilat, kai muhtomat lavidit lahpoitnai ja šadet ija mæhcai. Ja dat 
raeitno lae karas, jos kalka naudin doalat, dat kalka čuoigat aio i bisanit 
ja huikit nu olu, ko nagađa; jos haeita huikimis, de naude boahta ja 
rohkah dakavidi. Ja jos naudi lae baesam rohkahit ja oakoha olbmo lahka 
nu, ahte olmoš oidna ja lae lahka, de dale kalka varohit, ahte i huiki 
dohko kului njalbmit, kos læ naudi, muhto kalka jorgalit njalmi nubos, 
ko huikiha, ja  jos i nu dahka, de naudi doalvo jena eret, de son jena- 
huva. Ja ko naudi læ boahtime, de lae naudi dakar noidi, ahte nohkada 
olbmo, ja  ko lae olmoš nohkam, de bæsa baldit aelo ja botket soames 
bina, ja  ko son oačo boatkanit, de son doalvo eret ja ogohala ja  koda 
nu olu, ko vehaške hapeha. Ja alemus ovta ijas lae 70, mait mon læm 
kulam; muhto i dat oačo kaladis raeitno aelos ila olu, ja  jos læ buori



dalki; muhto ko naudi boahta væidalis æloi, de kale koda ovta ijas čora- 
narit, ja dat (144) lavitit samit dagjat dam, ko nu naudi læ olu kodan: «de 
boldi dako dola!» (samit kohčođit naudi dolan), ja nubit jeret: «dakaiko 
bahas?» vasta dus: «kos dola i boalde, ko boahta». — Ja ko læt kara ræi- 
narat, de i naudi oačo bohco kodet, ja ko læ buore kuohtom, ko elet 
čoakis kuohtot, de naudi iđeđis alga kuovso kæčis vigat hui karasit, ko i 
læt očom bohco, ja de ruohta vuosta bælai ælo ja luoita dakar haja, 
ahte bohcot hakset ja  balajit duše hajas, ja de alget ruohtatit juohke 
kului, ja de bæsa naudi botket soames čieka ælos ja dolvo ja  koda nu 
olu, ko fal hapeha, muhto jos samis læ rievtes bæna dat ko aelo ruohta- 
sta, de dat ruohtasta ja mana ælo pira ja cada ælo ja  balda naudit eret; 
dakar bæna kohčojuvo varogas; muhto kai dat borahala dauja takar 
bæna. Muhto ko læ nælgi jahki, de i aput ræitno, ko i sahte ræinidit 
bohcoit čoakis, de dale ferte luoitit æloit væidalis, ja de naudi bæsa dah
kat, mait sihta, ja dat koda dale ko halida; muhto æi laet juohke naudi 
ovta bahat dejhe ovta spægjarat. Muhtom naudit laet dakarat, ahte æi 
kode aenet, ko boret valjet, muhto muhtom naudit kodet nu olu, ko ha- 
pehit; ja lae vela muhtom dakar nai, ahte haliđa bære herkit, ja dakar 
kohčođuvo herkonin, ja  dat lae bahamus, mi dahka jođahaka —  herkit 
kohčođuvoit johtan, maikuoim johtet. —  Muhto ko naudi boahta čoahke 
aldo-æloi, de dat læ buot bahamus, dat koda vuohčan misit ja de manjel 
aidoit, de i darbaš ječa ko faktet aidoit dam baikis, kosa lae kodam mi
sit. Aido læ dieđos takar, ahte son ohca miesis das, ko læ manjemus 
diehtam. Ja de naudi koda visot deit aidoit, main læ miesit vuohčan ko
dam, ja deit i sahte ræiniđit, mat ruhtet ahkitvuodain, ko laet lahpon 
manaiđaesit. —

Muhto ko i laet naudi ja  lae kuotom tuodaris, te læ hauski samiđi ja 
alki ja baeset vuoinastit ja johtit sivot tam paikai, kos kudeke lavijit 
kuodehit. Ja ko johtajet dain sidain, kudet lae læmaš sarkain jaegil rajis, 
de aelo lae nu vuoimis, dal haliđa tuodari su ovdalaš viero mielde. Ja ko 
dal laet baesam matkai, haerkit kida ja visot valmasin, de si vulgit, ja 
ælo ja haerkit laet dego girde lodit, deko livčoi balame, si ruhtet, ja ko 
beset vuohčan eret muorait siste, ja  de boahta jalgat ja  madiat, de si 
vugjet kara njolgid, ja aelo ovdas maida vugjojuvo, ja dat kalka buori 
haerki, mi mana ælo ovdas, muhto kai dat lae dakar nai. Ja de vugjet 
ovta ijas manka meila. Ja ko læ cuonjo, de si fertijet ovdat manos johtet 
duodari, soames abis vehas kudostahtet, ja (145) ječanai darbašit boralit, ja 
ko laet boralan, de si fas johtajet ja vugjet saema lake ko vuostaš kaerde kida, 
dasako olijit tuodari. Ja buoides aelo lae olu kievrab cuvkit muotaka, 
vaiko lae karas nai muohta. Muhto dat lae duodaris koit sægib muohta čorain, 
kos biega boso eret. Ja buoides aelo biva duodarin, vaiko boahta kara 
kuoldonai, muhto olbmoiđe læ bahab, ko læ unan muoraid, ja jos laet
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naudit, muhto jos æi laet naudid ja læ kuohton duodarin, de lae nu alki, 
ahte i laet ječa ko nohkat ja borat ja  sirdelit ein vehaš nubi sagjai.

Muhto ko læ hæjos kiđa, de vuostaš vaive alga jur dale, ko kiđa dalve 
niacuda, te šada dakar, ahte i jode säpit ike guode sapiha, ko lae tibman 
muota nu, ahte manet sapihat jur muodaka vuolai. Ja de læ nu losat, 
ahte jur suonat botkanit ja  Sadet nu bakčasat, muto i laet tili vuoinga- 
stahtit julkit. Dale læ boaco hui manit, ko læ muota sovlin, dat læ nu 
vaivi bocoi tale kuotot, ja  deina dat læ nu mani. Ja ko læ muđoi timis 
muota deko čaci, ja  dale juo lavijet biestit vuostaš bocoit. Ja ko kalbmo 
de aeska Sadet bocot deko sojagat, dat ruhtet juohke kuvlui, deina ko 
læ kalbmon muota deko jetnja, i laet biebmo i mikeke ječako jegin bovdna 
oivid, ja  ko kaiket dein očot biebmo, de læ hopo kute oleli ovdemuš očot 
biebmo. Ja ko dale kalka dolat čoahkis, de i læt dile i nohkat ike borat, 
tale kalka čuočot ja  borat, ja i lae dile nohkat ječa ko sobi vuosta čuočot, 
ja de Sade virnat deko livčoi jerbmi saekanam, ike sate borat ike Sat sate 
nohkatke, ja  muhtomin sækana jerpmi, jos æi očo nohkan tile. Cilgehus 
dasa, mane lae nu tilihisvuohta tale samin, jos aei olpmot vela tovta taina 
čilgehusain, mi læ ovdalis muitaluvom. Dale alga na, ahte okta reinida 
bocoi, ja jos lae olu ælo, te kaiket olu ræinarat ja nubit kaiket čuoigat 
bira, muhto ko læ hæjos aelat, de æi jovsa muhtom bohcoid, ja muhtom 
bocot manet nubi sidi, ta dobe kalka ratkit eret mutomat, ja mutomat 
ocat ein teit bocoid, mat læt vaile. Ja ko očot čoahkai ænas oasi, te 
fertijet johtat, vaiko aei velake læt očom čohkai visot. De vuoihuvo ælo 
kode lusa, ja de alget valdet herkit kida aekedis, ja de lae hui vaive 
očoti herkit daihe njorastalat, ko lae stuora ælo, de lae vela bahab, dat 
ruhtet herkit nu, ahte i bæsat njorastam maeri. Ja dale viket nu olu, ko 
nagađit ja nu bivastuvet, ahte fertijet rapat radi, vai biega baesa čoskodi 
rubmaša. Ja muhton olpmot læ olu (146) haejobut njorastit, ja deida lae olu 
vaivib, si dauja njorastit nubi boaco, ko legje bivdeme, ja ko lae dakar, 
ahte læ karas ja kievra, te lae hui olu vaive ja agje. Ja muhtom ruhtet 
ja  belket ja karodi ja kiljot bætnakina nu, ahte ruhtet deko livčoi naudi 
oakohæmi, ja dale lavijet maida sorbmanit aidot ja  reitot; ja muhtom ar- 
gis haerkit ruhtet mæcai, ja dein lae stuora vaive očot fas aeloi ruoktot, 
Sada doralat manga väri bagjel, ja i očo muhtomin ruoktot. vaiko lae to- 
ratalam manga väri bira, ja lae fertim guodet dohko. Ja ko dobe lae 
boahtam ruoktot, de læ nu vaiban ja koiko, ja de kale læt ječat njoro- 
stalam sutninai herkit kida, vai baeset johtat. Ja nisonit læ laemaš dievas 
bargo koadet kaikot ja keresit valmasin dahkat. Ja de dal laet virnat kær- 
kam johtat eret dam baikis. Ja ko laet johtime, de læ okta vaive, ko 
johtamuš tapahuva iko, dale lae kalmas, dale kosta johtit, baeivet i kosta 
johtit, ko lae juo kiđa ilmi takar, ahte i kosta, ko muota tibma, ja  deina 
fertijet johtet iko. Ja nisonita læ vaivi manaikuoim johtet, i baesa tik-
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šot manait nu, ko kalgali; kal mana rieput kale šadet bargot, ko šadet 
vælahit kočait nalde, tasačiko beset luoitalam sagjai, de bæset tikšot 
manait, ja alget koikadit biergasit, mat læt njuskam jođidedin, jos kaudno 
kuotom-baiki bocoidi.

Ja johtin-kæidno læ dagar baikit, kos i laem luodat, ja de læi muohta 
dakar, ahte kudi luovos bocoit, muohto i kuodam raidoit daihe raido her
kit. Ja de læi hui baha johtit, ko hærkit alget kæsit kieresit, te čalgit 
juolkit vulos, ja kieris lae maida kosi kuoda, muhto i riekta kuode, vuo- 
staš kieresa kuoda ja nubi, muhto de alget manib kieresat vuogjot muota- 
ka sisa, ja de æi herkit nagat kæsit, ko ouđemuš hærkit kaikeha, de nu
bit daihe manib herkit tolijet, ja de i naga vuostaške hærke Sat kaikot, 
ko nubit dolet, teinä ko æi nagat kassit, ko muota læ kasat ja bajildus 
dam mutot karas, ahte bavčakohta herkit julkit; ja de læ konsta kæset 
ješ olmoš væhkin. Ja deina lakin fertijuvo johtajuvot, vaiko lae losat ja 
hærkit vaibet ja heitet kæsimis; ja de fertit kuodit muhtom kieresit ja 
muhtomit kæset ječa. Ja ko læt olem vehaš matkai, kos læt vehaš pievla 
povnat, de luoitalit herkit vuoitnjastit, ja vehaš očoma diti biebmo; muh
to aei dat kale laet dat piebmo ječa ko Sarpes bovnat, main i laet jaegil i 
vehaške, i læt jeSa ko muorie-tatnjasat, ja das (147) i laet olu biebmo-abu, 
muhto ko las naelge bocos, te bora soke-risit nai, vaiko i deinke laet bieb
mo-abu. Ja ko laet boram olbmot, te vulket viečat deit kieresit, mat laet 
bacam jođitetin, ja ko teikoim laet bohtam, te vuoihuva fas ælu kode 
lusa ja alga fas valdojuvot haerkit. Ja dal laet herkit vela argibut, ko læt 
oidnam, kot læ baučas ja losat. Ja muhtom olpmot cabmet herkit, takar 
hilpis olpmot, ja de æska hærke riepot balet ja ruhtet deko hæga-hæđa- 
has, muhto dat herkit, mat laet vaiban, dat æi bale šaten, deina ko æi 
nagat ruohtet, dat laet jo dam mutos ahte, jos losa kieresa bigjojuvo kæ- 
sit, de jämistä nu fakestaka, ahte i hapet čautet lauci herkit oivis. Ja ko 
lae dakar nælgi-jaki, de dale jabmet olu herkit ja dale i laet tili nohkat; 
muhto johtit ovtas kului nube vuora viečat teit kieresit mat laet bacam ja 
kæset ječanai mutom kiresit. Ja kai dam očo arvitit, ahte dat læ nu 
ahkit, ahte čierot nisovaska. Ja ko dal laet jo kocan dam rajis, ko laet 
johtam taive orohakain, nohkamuš i laet stuorib, ko sobi vuosta čuočot. 
Ja ko olijet tuodari, de læ kale vehaš buorib kuotom; de tuodaris bohte 
naudi, ja de i laem tuodarike vela vuoinjastam tili. Ja dal lae juo vahko 
kolam takar vaivi, ja kai muhtomin kolet manga vahkonai, ja de muhtomat 
čalmehuvet, dal laviet sudat čalmid alget kalgat, ja læ dagar vaive čalmin, 
ahte i sahte borat ike nohkat, ja muhtomat šadet čalmetbælit, ja olu Salb- 
mevihkakat, samin laet olu takarat Saimit, dat laet ruoksadat ja rutot nu, 
ahte aei oSo rapas iđetis muđoi ko luvatit Saoin dam maere, ahte rapasit; 
muhto æi muhtom samit basa Salbmit aei koske, ja dam diti laet samit 
nu cahpadat, ja laet kai dan titinai Sahpadat, ko si laet aio ilbmi ovdas,



aio kalbma biega bolda ja pæive ja suova kođi ja maece dolat suovastutit, 
ja  teit sivaid diti læt samit nu čahpadat; kai samit læt vielgatat takar samit, 
kudet orot dalvet bæcevuvdin ja læt višalet basat čalmit ja kieđait, rubmaša 
samit æi basa koske, æike biktasit, mat læt boco-nakis. Ja dat adnoit 
vuostaš likis kuolgat sisä kului ja  nubi nalde, ja das læt fas olgos kuolgat. 
Ja juolki-suojit laet maita læmaš boconakis, naviltuvon sistis læt korojuvom 
buvsat, mait adne kæset. Ja talvet adne boco-nahkis kuolgat siskopælte; 
muhto tat i tohke ječa nahki ko tat, mi læ njuvojuvom kaeset, kos læ bor- 
genahki, tat læ asehæpo kuolga. Ja laet adnam kapirid nai boconahkis; 
muhto damtiti ænemuš, ko kolgam raeisoin bistet kapere, biega toivut, ja 
muhtomin ferala toli oditetin, ja jos læ muđoi kæse-kapir šadam, ko vul- 
get bocoit toritit, ja de boata talvi ja čoaskis, te fertijit tähkät kapere 
boco-nahkis (148). Ja ječanai suojet tahkojit maecis; boco njuvojuvo olesin 
ludehaka, ja dam cogat nala torkan, tale ko boco toratam ræison mesket 
nahke-biktasat. Kai tam tietä, kal boco-nahki navala, ko njuoska ja i 
baesa koikat, ja tat šađet nu kuočakat nai, ko æi baesa koikat, vaiko sa- 
met lset kode-paikis nai nu bivastat hagja, ahte i tat olmoš, kæs i laet je- 
častis takar hagja, i son sahte orut su lahka Ja ko samit vela bohtet 
stoboi liegasi, te æska baitnet olis stobu nu, ahte das bohta tauda. Ja 
tat laet vela muhtomat nu nuoskit, ate æi molso tuolva piktasit eret, ko 
bohtet taloiđe tahe čoakan-baikiđe. —  Muhto i taht tahko taht biktasat 
maecis ječa ko čakčat, ko boco luksa mana, ja  tale šađet vuolkit toritit 
bievlan ja agjanit manoit, ja te bohta talvi ja muohta ja čoskis, te tale 
tahkojet tat biktasat, maht laet ovtalis muitaluvom. Muhto kabmakat laet 
adnom sæmalagje ko talnai. Ja ko aigi kolai, te samit nai alge ostit 
kagasit ja ladit, ja alge tähkät tein buvsait ja kautit ja kapirit. Ja linit 
dološ olbmot adne boconakit lini sajes nai. Ja adnet lukait nai tai kagasis, 
ja ovdal læt adnam tam nai boco-nahkis, ja tat lse bival, ja tološ olpmot 
lset adnam arve-suogjen siste-muodait.

Duodari-olm uš.

Koadit duodara nalde.

Ja kodit dat adnoit maida tuodarin dakar baikin, kos i læt muora tan 
mæri, ahte boldali ja livčoi suogje ja boaldim muorat kaesehuvoit kukin 
bsenagulamit tuokinai. Ja ko lae kara dalki, de i lset maida hauski, ko 
biega læ nu karas, ahte i biso kohte ječa lakie, ko čadnojuvo bira juoke 
kuovlos ja kieresit kæsašit bira kode ja tædali, vai i biega očo kaikođit, 
muhto kai dat kaikođa manga kærđi kođi, ja de šadet rapasin visot ma
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nat ja manait aetnit, ja te i læt ječa torvo ko kokoat čoahkai, jos i læt 
ječa kodit laka; muhto ko læt ječa kodit lahka, de manet dohko; muhto 
kai tat baesa muohta kotai vaiko kodi biso caegot, kai dat lae idetis 
muota kokčan visot siskobaeli kodi nu, ahte læ muota alana olpmoit 
nalde, ja ko alget iđetis bivdit tola, de lae stuora bargo koivot muotaka 
eret kodi siste, ja de bivdit tola. Ja dein olpmon, käet orot kukin eret 
bæcevuvtin (149), æi sis laet sorvi, masa cakihit tola, si cakehit tola bæsai, 
ja deina si očot tola, vaiko i laet nu alki. Ja de alget rakatit piebmo ja 
dikšot manait. Ja takarin lave kode nu suovai, ahte jura calmit bilista. 
Ja deina laet olu samit čalbmetbaelit, ko kida-ilbmi bilista Saimit ja suova, 
kohte. Kida lae samidi hui vaivi.

Muitalus jam ehit diksoma birra.

Ko duodarit nalde jabma olmoš manjet kida, ko i ole šat doalvot luksa 
kirkoætnami, de šada bigjat kieresi, jos i laet ola maeris fielot, ja de bigjo- 
juvo suloi, kos æi baesa borit borat, ja æike laet olpmoiŧ balgait nalde; 
ja dat bigjojuvo rogi dohko vuohčan, ja de bigjojuvo dam rogai ja oktan 
deina kieresina ja de besit nala ja darfit besit nala, ja dat oro das, 
dasako kalbmo javri ja muohta, de aeska vičet saema aigi ko ječanai 
kieresit (muhto jos æi laet kieresat ola mæris, ko læ nođi-raidoikuoim 
johtime, de ferte rogat rogi aetnami, ja bigjat dam rogai, jos laet baesit 
očom mæris, de bigjet baesit nala ja darfit fastin nala, ja das i laet visis 
tieto, lae ko sadan valdojuvon). Ja dam si fal dahket, ko jameha valdet 
eret das, kos lae orom, ahte si lavlot salpmakirjes muhtom værsa, oudal 
ko vuolgahit. Jabmin-sai mærka læ rista dahko soagis. Ja dalvet samit 
lavit kæsehit mielde, ko sida johta, ja deina laviet siera doalvot, ja das 
lae maerka herkis vilkis litni čoarvis; muhto jos laet ila unan olpmot dan 
sidas, de kale lae jamet nai saema raidos, muhto ko luitalit, de doalvo 
vehaš doaresbaelai, ja dat jamet oro das, dasako sida fas johta, de valde 
fas matkai saema lakie, ja nu kaesehuvo, dasako bohtet lakabui kirko 
baikit, de vuolgahit ja dolvo okta dajhe kuovtis.

Ja ravejačait si mait adnit sobmasat, dat käet aei laet ila hadnasat, ja 
dat kæt æi doala ravejačait, dat lihkohuvet ja kefoit.

Ja dale ko vuohčan jabma olmoš, de maida lavlot aero salma. Ja dale, 
ko lae jur haegas adime jabmide, dale i kalga jednadit i oktake, vai i 
suorgan, jos dale suorgana, de dale Sada kuovte ilmi kaski, ja æla vahko 
dakarin, i laet i aeli ige jabmi ovdal, ko de fas baesa jabmit; ja jos Sada 
bælihegi ige sahte jabmit, de kalga komohit kjevtni oaive nala, de kai 
jabma farka. Ja ko jamet lae hæga-ridos, de dale læ varalaš, de dale 
kalga varohit, ahte dat viečet æi surget olpmo, dagar jabmi læ vela bahab, 
mi lae hui surohaebmi (150). Ja haja kalga maida varohit, jos jamet vaika-
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haja biesta njunai, de das boahta jabmin dauda. Ja ko læ jabman olmoš, 
de dam koađis manet olpmot eret, ja  uvsa jorgalit ja dædet muoraikuoim 
ja diktit jandora. Ja de karvohit, jos laet vilges litni, ja baset; ja  jossei laet 
vilges litni, mas očoli biktasit, de fertijet bigjat adno biktasit, ja  de dei- 
kuoim bigjojuvo kieresi daihe jos læ oačohuvom kisto. Jamet i valda olgos 
uksaraigis, muhto čadat koađi jur dago, koko læ jabman; dat læ maer- 
kan, ahte aei selit ja jabmit kalka ovta luoda. Ja nubi dida, jos uvsas 
dolvojuvo olkos, de jabmet ein dam koađis farka. Muhtom rubmašat laet 
hui baha kurnehalet dajhe baldalit, ja  i duše dat rumaša jabmin-sagje 
baldala nu, ähte jur olpmo oitna ja kulo ja adestala dam, mait son læ 
aelidetinis bargam, son juoiga ja kiljo bætnakit ja lahte vaiko man lakie. 
Ko lse sulos dakar olpmo-rumas, de boahta javris kadai deko stuora lodi 
čahce borkan, vaiko lse jur kaskabæive ja olo olpmot. Ja ko bodi kadai, 
de šadai hæra habmi, ja de baldi ælo eret livasajes; ja dat lsei jabman 
okta nuora nieida 15 jagi boaris, ja  dat lse dahpahuvom 1907. Ja dat 
laet olu dain ssema baikin læmaš ssema jakit siste dakarat, mat laet 
valgjalam manjel jabmima ja baldalam olpmoit manka lakie.

Ja ko olmoš lse jabman, de sus laet biktasat, ja deit si lavit kuodit 
dasanaka deit biktasit mat læt nalde dal, ko lae jabman; muhto deit 
biktasit mat læt ovdal eret nuolon, deit si kale kariedit ja adnet ječa ja 
vuvdet maida soabmasa ja adet kaefes olpmoide.

Muitalit visot, mi kula sami bargoi kidat.

Ko sabmelaš lse boahtam duodari olis su æloinis ja visot raidoikuoim, 
de lae olu bargo, ko kaiket koikadit biergoit ja divodit kieresit ja 
ræiniđit æloid, mat læt kuovti oasai radkihuvom, nubi osai aidot ja  nubi 
oasai hærkit ja  ječa luovos bohcot. Cilkehus dasa, mannein kalka okta 
sida adnit kuovte sajes bohcoit. Dat laet dannin, ko luovasat laet nu hil- 
bat, ahte sin kalka visahit nu karasit, dam sivas ko luovasat manet 
baere niolki ja čuosko juohke kului, ko lse vela čoaskis ja unan biebmo, 
haegjo jsegil ja bievlat unan. Ja aido ælo læ varalaš, dam kalkali sahtit 
nu sivot reinidit, ko læ mahđolaš; jos aidoit šada višahit karasit, de Sadet 
hilbađat, ja nubi dat, ahte ko aidoit Sada višahit saga, de reitot, ja lse 
baha bætnakat boret misit. Ja dat aidot, mat laet aeska miesi njolome, 
de dat balait eret mesi nalde, ko bæna oakoha karasit dohko bocoit. Ja 
jur dan sivas fertijet ratkit kuovte oasai, aidoit ja herkit. —  Ja (151) ko kuodet 
alga, de kale aidot haliđit dasa, kos si laet laven ovdalnai kuodit, ja i 
lule-paelde tuodarit laet dakar ædnamat, kos birgit kuodehit, ko jur so
mes sida, ja dan dite fertijet johtit aldo-bohcoikuoim bagjel duodarit Norka 
bselai raje dan siva dite, ko laet kuoirasat bohcot aio dam rajis, ko lse 
kielodo Sadam Suoma sednami, kos lsei ovdalaš aigi olu sidat oro dalvit,



kos læ buori jægil ja buorit kuohtom ætnamat. Ja kai samit læt orom 
kuodet-aigi duodarit nalde nai, ja sikide lae kasvan hui bahat, ko laet biestam 
kalbmot duše okta sida nu olu misid, ahte æi olem njuovat nahkitke.

Muitalus dam bira, ko læt aidot dein baikin kuohtime, kos si Icet ovdal 
nai laven kuodit, ja  kos Ice dakar cetnam, kos birge aido oktan 

su misinis, kos læ celat ja  suogje.

Aidot laet nu lojit, ahte si kuhtot sivot ja dikšot misiđæsit, olpmot aei 
darbaš ječa ko čuoigat bira ja kæhčat, ahte aei borit boade aelo lusa ja 
alke spægjat ja ädnet vara, ahte æi mana sorbme baikiđe. Ja ko laet aidot 
kuodam, de i laet johtimuš, de beset miesit Sadat sivot. Ja mæra bælde 
Sada rasi arat, ja dan boahco diehta, dat boaco, mi lae lahka, ja dat, mi 
lae kuhkin, ja dain i laet olo Sat muitalæmoš.

Muitalus kuodet-baikit bira.

Muhtomat kuodehit tuodarin lahka rika-raje, ja dein lae stuora vaivi 
johtit bagjel tuodarit, ko si kaiket kuodehit visot kalvoit ja kodit ja ma- 
nait. Ja miese-aldut laet hui varalačat kolkahit. Ja tam johtim matkis laet 
olu stuora jokat, mat laet varalačat bæsat rasta, ko æi laet rovit æike 
kaudno fatnasat.

Das alga muitalus daid bira, kudet kuodehit 
lule bælde raje ja  raje - baikin.

Dobe læ unan bievla, ja aidot læt nu manit daihe hilbađat, dat kalka 
raeiniđit nu karasit, ahte i asta ræinar bisanit i vehaške, ja jos læt čuor- 
bit raeinarat, de sorbmijit olo bohcoid, dan sivas ko kaiket okohalit 
daihe visahit bætnakina nu olo, ko baena vægja, ja bæna lave vaibat, ja 
de ræinar biesta ælo manat. Ja naudi lae maida (152) bahab lulde. Ja ko dal 
laet kuodam aidot ja miesit vehaš čalgam, te aidot alget maida vigat ma
nat, si alget haliđit rasi, ko Sadakohta rasi mæravuvdiđe. Ja dale alget 
visot bohcot vigat davas nu, ahte læ kosi madohæbmi doalat. De si fertijet 
alget rahkanit johtat mæra riki, kos læt rasi ja kalos bahkait, ja læ dærvas 
ilbmi soarta mæra-rikas, kos laet olu muohta varid; ja mæras mait boa- 
hte riska ilbmi, mi læ dærvaslaš bohcoi. Ja maerakat-varin kale kierda 
bočit dalašnai boaco mudoi, muhto ko lae nu karčit ætnamat, dalolaš i 
ade samide Sat dakar aetnama, kos sahta ræiniđ nu, ahte sahta bohčit. Ja
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læ datnai, ko bočit alga dam aigi, de šadet miesit nu unit, ahte æi æle 
kara dalve bagjel. Ja dait sivait titi fertit orot boči haka kosi dam sukti, 
ko boaris aigin læt bočam.

Lasi kuodet-aigi.

Dal alget aldut kuodit, ja de læ kuodet-aigi varalaš aigi samide ja olo 
pargo, ko kalget bocoit ræinitit ja koikatit piergoit ja tivotit kieresit ja 
bihkatit. Ja boco-ræitno læ karas, ja tarbaša kuodet-aigi ræinitit aio. 
Pores aigi samit ræiniti nu karasit, ahte vuoiehegje juoke jantoris 2uovte 
kærdi, ja de poči aidoit, ja dale ko aldu læ njolome mesi, de nuora aldut 
balaijegje eret miesi lute, ja ko aldu bala miesi lute eret, te i duosta mutom 
boatet mesis lusa fas. Ja ko læt čuorpit ræinitit bocoit, de baltet olu alduit 
eret miesit lute, ja teinä lakin Sata stuora vahak, ko tat miesit jabmet 
visot, mait aldut kuđet. Soames samit valdet kida tain aidoin, mat laet 
kuodam misit ja vetet vahkoit, ja mutomat valdet misit, ja mutomat æi 
valde misit, vaiko vætali man kuka, ja i dat læt tilike vaetet. Ja læ vela 
ječa varalašvuota, ko læ čuorpit bocoit ræinitit, ko luitit bætnakit karasit 
okohalat nu, ahte čovjet bocu Sada ruotat nu karasit, ahte reito, (reitom 
lae dat, ko altu cuovkana teko olmošnai), ja taina sivain olu jabmet aldut, 
mat kohčoit čovjehin, ja de samit fertijet væhkehit, vai aldu nagađa riega- 
datit miesi, ja dat kohčojuvo reitomin, ja te tagjojuvo, te kalka kalgat 
sori aldu. Muhtom samit laet hui buorit jortamora; muhto kai bistet jab
mit maita, ko lae likas bahui soron. Muhtomin čuopatuvo aldu sisä miesi, 
ja de valda olgos binat, ja dat læ buori konsta, daina lakin očot ælit olu 
bocoit. Ja dat lae buorit. K o lae kuka, i vako, aldu soris læmaš (153), tale lae 
jabman miesi ja vehaš mieskam, ja de lae timis, ja boahta olkos kaepa- 
sæpot; ja ko læ mesi olkos očojuvom, de kalka kæhčalit, jos aldu algali 
njolut tan miesi, de bodali olkos vabit, ja jos i aldu njola vehaške, te aei 
bođe olkos vabit, ja de jabma kale; muhto jos adojuvo vuotia aldui, te 
kale botet olkos vabit, ja te aela kale aldu, muhto miesi kale tuša, muhto 
dat lae buori, ko æla aldu. Ja lae vela okta baha asi, ko likas karasit baena 
okohala tale, ko aidot læt kuodime, dale lave balat hui baha, ko laet aldu 
njoleme miesi, dat læ dat, ko aldu njuokčamin basa misis, te ruotastit eret 
ja kuđet miesi tasa; ja muhtom kale bohta ja valda miesis, muhto muhtom 
i valde, ko læ okte kuođam, muhto son valda oudib jakaš miesi ja alga 
tam njamahit, ja daina lakin nai tušet olu miesit.

K o čoavjet lae kuodeme, te son bahta. Cielkehus bahtima bira. Aldu 
ruohta, tale ko læ miesi riegadahtime, ja son ruohta nu olu, ko nagađa, 
dale vela bahabut ko aldu læ buoidi, ko lae bievla kida. Te lave vela 
bahab, ko læ una æloš, te lae čoavjehat vela bahabut ruohtat, ja vuovdis



37

læt vela bahabut, læt nu bahat, ahte fertiet vædet, tasači ko kuoda aldu. 
Ja aldu læ tale dakar, ahte jos bæsa, te ruohta vaiko man ala vari nala, 
ja  taht haliđa bæra ala vari nala, vaiko kalbmoli miesi takavidi. Ja tam 
su ruohtam siva læ taht, ko miese ciekča nu karasit, ko læ ætni vuoimis 
taihe buoidi, i læt koit kuoira aldu nu baha bahtet, ja ko læ kalbma kiđa, 
te i læt nu karas bahtit buoides alduke. Muhto tat læ olu buorib, ko læ 
stuora ælo, ja dat læ vidat, ja læ vari, ja ko dam vari mieta læt boh
cot tahe ælo, te tas tola bahte alduit, ko aldut beset ruohtat tam väri 
nubi raudas nubi raudi, ja ko læt olpmot juohke ravdas cagame, ko ein 
bohtet ravdi ja vulkit mæcai, te ræinar læ valmas vastostit, ja ko laet 
ruohtam tuoko teike manka, manka kærdai tam väri bira, te ein kudet tat, 
mat laet ruotam 2 ja 3 jantora, ovtal ko kudet; ja ko tat kudet, te nu- 
bit alget sæmalakie, ja dat bista nu kuka, ko laet olen kuodet visot. Ja 
ko laet kuodan visot, de aldut æi tarbaš ræinitæmi, jos æi læt borit, te i 
tarbaš ræiniđit ječait ko luovasit, muhto kai laviet adnit olpmo alduin nai 
vai fuomašit, jos somes tivri bohta alduit lusa ja alga misit borat. Dat 
laet olu misi vašolačat, naudi ja biertna ja kaetki ja rieban ja  njala ja 
kaskin, tat laet visot miesi vašolačat (154); ja miesi sorbme lajat laet maita 
olu, okta læ čace-ladot ja kæđkekaskat ja jokat unibut ja stuorabut.

Das alga muitalus, kot kalkali bohcoit roeinitit nu, ahte celale tærvan
aldut ja  mesit.

Dat kalkali sahtit nu sivot jorgohalat baere olkomuš bocoit ike luoitit 
bætnakit okohalat, tale kalkali hui vises bæna, mi ruohta baere olkomuš 
bocoit olkobæle, ja ike kalkake vikahit čohkai, dat lae buoreb, ko lae 
vidasit ja tuše manat olkomuš bocoit olkobæli. Ja ko lae kalbma kida, 
tale læ hui baha, ko boco ferte manat nelgidiskoim nu vidasit, ahte 
fertijuvo kale okohalat karasit, ko bohcot ruhtet ocama tite biebmo, ko 
læ nælgi ko læ cuonjo, ja i laet vela bievlam nu olu, ahte aelali nu vidat 
manahaka, ja jos kuka læt čoaskemat, te nohka boco piebmo, ko tat 
vehaš bievlat laet jo ovdal nohkam nu, ahte i læt jægil šaten, i laet ječa 
ko muorje-tatnjasat šaten tam aigi tabe, kosa læ šadam olo boco, ja tan 
tite fertijuvo. nu tarkilit sida tolat, taihe ræinitit bocoi; ja ko lae hui čæpit 
raeiniti, te kale æliha bocoiđis olu buorebut ko dat, kuhte i mahte riekta 
stivrit daihe komentit teko sohte-hærat sote-vækait; tat mana juoke 
sortat asijn iur saema lakie, ko hæjot komentuvo; muhto kai muhtom 
balvat læt betolačat ja čuorpit nai, ja tat tahket olu vahaka isidi, ko æi 
kile manat ječa bira bocoit, duše bigjit bætnaka okohalat, vaiko sorbmeli 
man olu. Dakar balvat lavijet sorbmet olu alduit taihe čovjehit ja misit 
nu, ko lae ovdalis muitaluvom jo tait bira. Muto nu ko læt naudit, te læ
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tale olu æneb vela pargo ja vahak, ko naudi fakte, jos ræinar luita vida- 
but manat, te naudi rokaha dakavidi, ja koda teko soadis, jos i olmoš 
ole takaviđi baltit eret, muhtom naudi læ nu snilot take rohkat, ahte i 
pala, ovdalko læ olmoš jur lahka; muhto bæna lave stuora abu, bæna lse 
falib ko olmoš, son ruohta hopus naudi lusa ja ciela nu karasit ja tope- 
stala bahti naudi, ja te naudi ferte balat, muhto kai naudi koda maita 
tauja bætnaka. Ja ko kidat læ naudit olu, te fertijet ræinitit nu čoahkai, 
ahte nelgot bocot ja reitot aidot, ja miesit jabmet, ko ætnit læt nelgom, 
te i læt mielki alduin. Ja læ vela okta varalaš asi kidat kuodet aigi, ko 
tai aei laet boco-piebmo muorait siste, te fertijet orut tuoddarin, kos læ piega 
boson muohtaka eret, ja laet vehaš bievlan biega kaiko-hakat, ja deina 
lakin lae vehaš buorib tuodarin; ja  lave (155) muohta maita timisin bisot tuo- 
darin, vaiko vuvdin kale cuonjoda, ja  deina lakin lae koike tuodar buorib, 
vaiko læ čoskis ja borga ja  kuoldo nunai, ahte i oine i sapihi njunitke 
ovdi, ja dale i oine raeinitit bocoit, vaiko naudi borali man olu, ja ko laet 
bohcot kuoirasat, te tale kalbmoit jamas miesit ja čærpmahat ja juohke 
sortas dakarat, mat laet kuoirasat, ja dat jabmet 100 visan, muhtomin 
mankat 100, ja muhtomin sei nu olu jame, tale ko laet bocot vuoimi 
nalte taihe buoidit, ja jos læ dakar baiki, kos læt kæđkit olu, te lae 
stuora suogje, æi kalmo nu olu bocot; muhto ko lae hui jalgat, te kalb
moit tan lakie, ko lae ovdalis muitaluvom. Ja tat raeinarat nai kalbmoit 
nu, ahte aei paljo hæga biso; juolkit kalbmoit nu, ahte æi soijatke æi 
biso čuočat, ovdalko laet vehaš ruvedam ja likahalam juoke kului, de 
alget sojatit ja virnat lieganit sæmalakačin, ko laet ovdal læmaš, muhto 
aei dat sæma njuolgadat læt juolke-lađasat ko ječa olpmoin.

Das alga muitalus dam bira, ko alga johtam-aigi kuodet-baikis dein 
sidain, kudet Icet lulde rajis baikin faiodeham.

Dale kudojit talve-kalvut kieresat ja visot, mat kulet taive-kalvoi, ja 
kæse-kalvot valtait mielte. Ja te alge taive-kalvoit rahkadit kuodim lakie. 
Vuohčan bigjojuvojet kieresa sisa ja de kieris muorait nala ja kieresa sisa 
kaivu ja dam nala tuoljet ja de baesit fas tuljit nala ja darfit fas baesit nala 
ja keđkit fastin nala ja sokit bajemusi. Dat gudojit maida bukidi. Buoki 
læ muora kaski holga bigjom, ja dam holgi de hengojit kalvot, ja dasto 
kokčojit lovdakikoim, ja dat kudodit manka sagjai, vai læ lakabus muhtom 
birgasat, ko læt fas luksa johtime, vaiko kai šadet johtit vehaš nubi kæino, 
muhto lakab dat koit læ, ko kalkali viečat lule kæčis duodare. Ja de 
algajet rahkaduvat nodit, mat valdajit mielde kæse-birgasin ja  piebmon. 
Dat laet haerke nodit 20 kg. kopak baelde, ko laet haerkit vuoimis daihe 
buoidet, muhto ko læt kuoirasat, de æi guode æneb ko 15 kg. bælin.
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Ja dal šada johtamuš valmasin, dal vuolka dat sida johtit, kuhte læ orom 
lulde sarkain, sus læt vuoimi nalde bohcot. Ja dal kaiket herkikuoim 
kuodehuvot visot piebmot, suojet, koađit ja manat manka stuora joga rasta. 
Dal vuolka dat sida matkai dainalakin, aldo-ælo siera, ja raidot ja hserke- 
ælo ovdas, muhto i aldo-æloge læt kuhkin. Ja ko dal læt johtam ovta 
bæivasa de si fas kudet ovta buoki kalvoikuoim, ja de si fas johtajet. Ja 
dale laet tam aigi tuodar jogat, juohke un a jokaš nu stuorat, ahte (156) i nagat 
kalit rasta, ja juohke læki læ soavlin, ja muota lae ein kasat tuodarin, 
mat læt aladat ja kalbmasat, muhto dale læ lieganam dam maeri, ahte 
i kuode herkit, mait nalde laet noadit, ja de lae buoremus ahte vuordit, 
tasači ko cuonjođa taihe čoaskiđa, ja i lave muhtomin čoskiđet, ovdal 
ko Eretbæive-aigi, ja jos i oda Eretbaeive - aigi čoskit, te bores Eret- 
bæive-aige koike cuonjoida, ja te johtajit, tale laet kalbmon visot sovlit 
ja  una jogačat, ja de læt cokom stuora jogat nai olu, muhto de 
lave muhtomin borgitit nu, ahte æi baesa johtit, te fertijet orut tuodarit 
nalde vakoit, ja  dobe i laet boltem muora i ječa ko skiere, ja dat nai 
unit, ja  ko vela borga nala. Ja soke-murat i laet ola mæris, ja dal 
æi læt kieresat šaten, maina viečali muorait; ja æi dat haliđetke orut, 
muhto ko laet nu kara dalkit, de fertijet. Ja aldo-ælo læ baha maida, 
daina ko miesit lavijet kalbmot dakar dalkin; jos dalki joksa ala värit
nala, de kalbmojit manka IOO jamas, ja  de læ vela bahab, jos alga
vuoihit ječa baikai, dat lse buoremus, ko tikta das, kos læ; muhto 
ko livčoi lahka suogje baiki taihe vuvdi, ja ko dovtakohta kara dalki 
boahtime, te vuoikahivčoi tohko; muhto ko lse kuhkin vuovdi, de i ole
dohkoke. Ja ko firto, de læ vuostaš bargo ocat deit miesit, mat laet
kalbmon, ja njuovat dein nahkit; ja birgo tein lse hseitot, mat kalbmojet, 
i buoides mesj kalbmo, vaiko livčoi man čoskis. Ja ko lset tein kergam, 
te johtajit fas ko lse firtim. Ja de bohta hui stuora johka, man si kaiket 
rasta, ja dan rasta lse hui baha bæsat, ko læ nu čieknjal johka, ahte sei 
nagat kalit ječa ko dievdot, ja dat fertijet kuodašit visot manait ja niso- 
olpmoit ja boares olpmoit.

Muitalus mot kæva joga rasta kalidetin raitdoikuoim.

Jos hserkit jorahalet daihe balkestit nođit, ko čahci læ nu čieknjal, ahte 
vastida nođit čahci, ja de fieralit eret noađit hserke nalde, de johka alga 
doalvot miltis, ja  de olis raido sorosa, ja  de kolget visot johka raigi, 
vela olmoš nai jos soro raidoi kida, muhto muhton dievdot lset nu hapilat, 
ahte ko oidnet, ahte johka alga doalvot raido, de čuohpastit laučid kas
kat, ja hahpihit oačot soames divrassemos nodit, ja ænas raidoin vugjet ja 
beset kadai. Muhto ko læt donkasat, de manet (157) johka raigi visot raido ja



olmoš; muhto i dat dahpahuva ko jur soames aigi, dat læ koike ænas 
aige nu, ahte dærvan beset rasta joga. Ja ko læt bæsan joga rasta dser- 
van, de manet dasa, kosa lavijet ja soahpa, ja de luoitalit herkit ja  dahket 
kođit, nu kot lavijet. Ja dal kale læt njuoskam noadit jogas, ja deit darbaša 
koikadit. Ja ko læt boradam, de si vulket aldo ælo viečat rasta dam 
stuora joga. Dal kalka hui darkilit vuoiehægjet vuoihit, i kalka luoitit 
baetnaka rohkahit dale, ko aldo ælo vuogjala, vai aei suorganit aidot ja 
miesit, jos suorganit, de jorgihit ruoktot ja alget jorat jogas, ja  de kalb- 
mojit miesit dejhe kantestuvet, ja de alget kolkat miesit johka raiki, ja 
aidot čuvot manjes, ja muhtom oasi jorgiđa ruoktot kadai, ja ko kadai 
bohtet, de dat baldat jogas nu, ahte æi vuolke šat johki, vaiko oinet 
muhtom osi nube baelde joga. Ja ko nu kæva, de dat bargo bista muhto- 
min vahko, ja  æi oačo viso velge. Dat lae okta koansta, ko lae nu kse- 
van, kot lae ovdalis muitaluvon, de valdet luovas ælo ja mastatit okti 
aldoikuoim, ja de vuoialdahtet; ja dale kal laet aidot olo roahkađæbot, 
ko laet luovasikuoim ovtas, deina ko luovas ælo lae roahkat, dat mana 
johki, vaiko livčoi man stuora borša kuoika, muhto mat dale bahcet, de 
deit i oačo Sat johki visot; dat lae muhtomin bargahuvom olis vahkot nu, 
ahte i læt astam nohkat. Læ  kæhčaluvom datnai konsta, ahte dahkat kardi 
joga vuosta, ja de arit johki, ja muhtom misit kuodit rasta joga, mat aei 
šat vuolki ječa johki, ja dale lae kida jetnja-čaci nu kalmas, ahte dain 
olpmoin, kæt kalet joga rasta aio, de dein kalbmoit juolkit nu, ahte očot 
čoaskim-viki aki bæivat.

Muitalus dam bira, ko l<zt vuoibme celo ja  læt cæpes vuoiehægjit.

Dal ko laidestægje ješ vulki johki, de čuovo-altot vulket manjai dakavidi, 
ja oba ælo manet nu deko lodit, ja vuoibme miesit vugjet vela hoabobut ko 
ætnit, ja dat mana nu johtelit, ahte i kola æneb ko okta dibmo rasta 
manamis, ja sei darbaš kalit manka kerdi. Ja ko læt bæsan rasta dærvan, 
de si vuoinjastit; muhto rseinarat æi bæsa vuoinjastit, muhto ječa væhka. 
Ko lset vuoinjastam, de si fas johtajet, ja de dal boahta dakar johka, mi 
læ ročos ja korčit takarat, jos kahča johki, de læ korči vuolde dakaviđi 
nielastæme, ja dakar korči, ko dasa kahča, de mana čuovkasin dakavidi, 
ja i dakar jogoit bæsa rasta muđoi ko jasa-rovit mielde, mat lset rasta 
joga; muhto johka mana muohtaka vuoli, ja jos dat kahča, de kale læ 
sorbmi visasit; muhto kai dat kæhčalatit balkat ksedkit dam kæino bakte, 
lse ko takar, ahte kuoda olpmoit ja raidoit ja seloit. Ja læt (158) samit dahkan 
rovit takar jogaide, mat læt nu varalačat, muhto sei si laet olen juohke 
johki dahkat, kosa livčoi darbašam olpmoi ja  bohcoi kolkama diti.

Okta johka lse, man nama lse Kiepme johka, ja tam johka lse okta- 
naka nai sorbmin olis sida selu teinalakin, ko læi biga ræinitæme bocoit



tam johkakadis, ja de vuogjalegje rasta joga, ja johka lasi nu tulvi, 
ahte son tolvui vulos, ja i das lætke ko moate loki sala, ovdalko kahča 
bagjel bauti, ja dat læ arvalus, ahte kahča I kilometare bagjel bauti; ja 
tas mana boco cuovkasin oktanaga. Muhto dasa baci vela unib bæli dajhe 
73 ossi; ja tat olmuš šadai kæfi takaviđi, muhto i son laem kuhka, ov
dalko son læi sæma rikis. Ja sus šadai bardni maita rikis, ja lavijet olpmot 
loka, ahte takar olmoš, kute læ ælam riekta tajhe rehelačat, tas læ sivtnatus 
manaiđenai; muhto suola olpmoin i læt sin rikkotat aeneb ko ječaset aigi 
tuše bista, ja i muhtomin biste i ječasetke aki, mutomin kale bista vela 
3 buolva ragjai takarin, kuđet læt buorit attit kefide ja ibmila balvale- 
gjide, taihe teita, mat kočojit ristahasan.

Ja daina lakin si johtet rasta olu jogait, ja bohtet datnai Norki, muhto 
olu vaivet ja varait čađa šadet dat manat, mat kuodehit raje baikin; muhto 
i læt jur ovta lakačat johtim kseinot juohke baikis. Ja ko si olem laet 
mæra ordaiđe, te læ skiere njaskas, ja de ælo haliđit vuvdide, kos læ rasi,
ja bival, kai boco tovda jo kukin, ahte rasi lae vuovdin, ja dale i son bala
bætnakin ike olpmoin vaiko časkali oivai; ja daina sivain lavijet fertet 
togjet čorvit bahamus herkin belohaki, vai i sahte ruhtet, ko læ bavčas 
nuora čorvi, mi læ belohakis šadame, das koika vara, ko togji kaskat, ja 
deina lakin dolat čoahkis, tasa ko olijet tohko, kos lavijet orot aio; muhto 
ko bohtet vuovde ragjai, de kale manet ruohta vuovdai oačoma titi rasi.

Ko samit kidat bohtet bagjel tuodarit, kos læ læmaš čoaskis ja olu 
muohta, i baljo læt bievla raigi, muhto lae koit dam mæri, ahte jur æla 
boaco, ja ko si bohtet Norgi nu ahte alget mæra vuovdit oitnot, ja dein 
læ rasi ja lasta, ja dat læt nu čabat ja hauski sami mielas, ja ko bohtet 
lakabui, de alga kulet kiehka ja  visot lodit, mat laet sami mielas hauskit, 
ja  de si juöigađiskohtet:

«ætnikit ja čaba rase vakačit, misi ætni, v. v. n. n. 
pures, bures dal ætnikat, n. n. v. v.
valdet dal vuosta mu æloča ja dikšot nu ko ovdalnai lavebet, v. v. v. v. n. n.
leket dat ætnikat fas inu ustibat, v. v. n. n. 
ætnikat kuohtet dal dærvan mu bocoid, n. n. v. v.

Ja de dal:
«Čaba duovdakacat, v v. n. n. 
læt nu čabat ahte čuovgađe». —

Ja de læ nu havski, ahte i læm bardnin ječa jurdakis ko nieidat, ja 
nieidain læi fas jurdakis bard.nit, ja ahte sikom kalkali ovtas bæsat. Ja de 
jukistit vini ja njorestit vehaš ætnami, ja  adet juohkehači, kæt laet das, 
ja  si joiget, muhto i karodit kalka. Ja samin læ ein vehaš boares koan- 
stat, ko si bohtet kidat kæse orohaki, de si buoristatit daina lakin: 
«bures bures dal ætnikat ja tuovdakat», ja dale si maida adet juoida, dat 
læ somes baiki, kosa si adit, ja de bivdet haldit ahte dikšot su ælo, 
vai sei sorbmahuva su bohcot, ja šadet stuorat miesit.
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Samit kohčođit aetnamit daihe orohakait, duovdakat, si dagjet, dat læt 
čaba duovdakat ja  buorit boaco duovdakat ja na, dat laet nu čaba duov
dakat, ahte boakostit. Ja ko olmoš lae hauski, ja  buris manet asiat, de
su mielas ilodit visot duovdakat, ja ko læ olpmoi ahkit dajhe moraš, de
dale su mielas čirot visot duovdakat ja visot keđkit, muorat ja visot olis 
majelbmi, ike sutnie laet havski i mike, mi læ ovdal læmaš havski, ja 
dale laet bæivit nu kuhkit, ahte æi noga æi baljo koaseke, ja ko somes 
baikis læt hæjos ætnamat, dat læt hæjos tuovdakat. Ja dološ aigin læt bæsam 
kuohtot rafis juohke baikis bohcot. Ja dološ aigin legje bohcot olu stuoribut 
ko dal, dam sivas ko dale læt bæsam kuhtot juohke baikis, kos laet halidam;
muhto ko olpmot lasanegje Norki, de alge vašehit samit, somes baikin nu
karasi, ahte revo ja cabme ja sobmasa kode nai, dam sivas ho samit aelot 
kuhto dein baikin, kos si lavie oudalnai kuohtot. Ja kai sabmelaš livčoi 
bahtaram ein kuhkibui, muhto i læm Sat rase-aetnam olgoli, ja de dal 
ferte sapmelaš orot dakar dilis, man i sahte olgus čilget jur nu, kot dat 
læ. Dal læ lahka Norkas samid vuosta dakar, ahte dat læ deko okta 
lura, man čada i laet oidnit i bastelæmoske čalmet, mi dan lura duohkin 
læ. Dat saema lura lae jo dahkam olu aiot asjit samit vuosta.

Dal i laet hauski šaten sabmelači Norkas, ko læ šadam deko viero bæna, 
dan rajes vela bahabut, ko Norga šadai siera Ruohđas.

160). Tas vuolelis muitaluvo samit bira lasi, ja  koasi oaive-asia bira

Dal samit laet algam jurdašit kuhkibui sin ælima bira, ja samit dal 
oidnet, ahte i boaco šat æle dain Juhkasjavri aetnamin, ja  saema Kara- 
sovon aednamin, ko lae nohkam jaegil, ja  de dal alget sami nuora bardnit 
ohcat ječa ælahus kæinoit. Kai sabmi dal dovda dam su ælahusas, ike 
son haliđivčo ječa ælahusait; muhto ko rutna læ valdam samin ætnama, ja  lae 
adam ladelačaiđe, ja dat i laet Sat runas valdi dat ætnamit nala i mike. 
Ja dam sivas lae sabmi dal oaidnam, ahte i tain ædnamin aele boaco Sat 
dain baikin, kos lae sami lohpi orot ja kuotohit, te dain læ nohkam jae
gil jur visot. 40 jaki das manjas lae læmaš vela dabe Skahtovuome baikin 
čaba vilgis jaegil, nu, ahte læi vielgadat ætnamat. Ja dam aige i læm olo 
sidat Talmas ike oba Cohkeras suohkaniske; muhto ko alge boahtit lasi 
samit tobe Karasovonis ja Kuotageinos, de aigi nohkat jaegil vehaš juohke 
jaki. Ja ko lae olo kode-sapan, de dat maita borai olu jaegala; ja teinä 
lakin lae jaegil nohkam ja nohkam juohke jakis, ja dat nohka ein, jos 
vela livčoi vehaš somes baikis. Dat læ mærka dasa, ko rekenastojuvo 
25 jaki manjas kului, masa alkit muita, dale læi vela buori jaegil Talmas 
ja olis Juhkasjavri suohkanis, ja dal lae visot deko boaltehuvom nu, ahte 
æi dat ætnamat ælit daitke bohcoit, mat laet jo, kot kaiket dat jahket 
ælet, mat kaiket algit bargat bohcoit altsasaesi. Ko si alget jurdašit dam
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pira, de boahta jur mahđohæbmin, ahte dabe aelo sahta lasi šadat, ko æi 
æle datke, mat læt dal datke bohcot, dait ovdalis muidaluvon sivait diti. 
Ko rutna læ valdam samin ædnama, ja ladelačaiđe adam visot jægit ja 
koikeætnamit. Ja de læ vela bahabut dat ædnamat, mat læt juhkojuvom 
sarkat dalolačait kaskas Suomakili; kos læ sarka jako, das læ stuoremus 
valdi dalolačain sin sarkaiđæsit nalde. Dait samit fertit oastet, vaiko man 
olo siđale dalolačat. Ja dat šada ein dabe nai sæma lake Juhkasjaure suoh- 
kanis sarkaikuoim, vaiko dat læ sami ætnam dat sæma lake, ko læ læ- 
maš vuolin sami ætnam miehta kida Haparandi rajes deike; muhto ko læ 
ruvtna valdam ein samin eret ja adam dalolačaiđe ja læ sirdam ragje vehaš 
ein, dasako læ jo šadam nu unin, ahte æi samit æi sahte šat birgit. Dal 
kalka rutna rahpat sameđe rabasin, maid læ bigjam kida, jos aigo samit ælihit 
sin ælahus-kæinon daihe adit samide soames lakaš selahuskseino, vai æi Sada 
samidit bidnahuvot likas saga. Ja dait mon, gi čalam, dovdam visot, im mon 
đarbaš jærat kæske dait, ja dait sahtam čajhit duohtan, jos darbašam. — 
Dal (161) kai jahkam sahte, at rutna oaidna, ahte sabmi læ deko luovos mana 
šadam kovsahalat; muhto i sonke šat sahte valdet, mait læ adam dalola- 
čaeđe. Dat læ dal losat sami væhkehit, nu ahte visot samit ælali bohcoi- 
kuoim, mat læt dal, ja mat šadet lasi; ja jos samit oainale, ahte si elet 
lasi, de si naitalivčo nuorabun, ja  dakali lasi samit; muhto ko si oidnet,
ahte sei sele lasi samit, ko æi oačo ječa kuovlos selahusa, de fertit orot
lasitksehta samit dajhe naitalksehta ja manait dakahaka. Ja kai das læ 
bidno dasnai, ko lse hibmo ja rahkisvuohta æike bæsa dahkat, mait ru- 
maš darbaša, ja mait vaibmo rahkisvuota vaikaha; dat visot si fertit 
tušađit. Ja dam juohkehas ibmirda, ki jurdaša dam aši bira. Ja ko mi 
kæhčat ječa olmoš sokait, kot dat šadet ja dsevdet dabe nai Ruohđasnai 
nu, ahte manet Ameriki jagis iooo rehkenin, ja doivon, ahte manet 
10,000 Ruohđas ja Norkas. Ja sabmi læ dape læmaš vuostaš olmoš, ja i 
læt lasanam æmbo. I kulo, ahte sabmi livčoi manam Ameriki daihe lade- 
lačange, ja æi læt velage nu olo, ahte livčo nælkai jabman, vaiko lset
ahđestuvom Ruođas ja Norkas ja  Suoma ædnamis.



(162) Pivdo-ohpa bira.

Naude-bivdo bira.

Naudit kodet cuoigahemin. Cuoigahemin kodet nu, ahte čuoigahit, ko 
læ kasat muohta ja sabiha kuoda, ko læ kehpes falis sabmelaš. Ja ko 
joksa, de časka sobin oaivai dajhe niskai, bælje vuolai ja sæibe rnadaki 
dajhe njunjai jur dan čahpađasi ditnjan, das læ hui raši; ječa sagjai i 
dovda, vaiko man kara časkali. Muhto hapil dat kalka, kuhte i bieste 
soabis ja sapihitis; naude læ hui baha duostat njalmin soabi, ja dohpe 
son sabihanai ja šlivke nu, ahte olmoš rauka sabihit nalde eret; ja ko 
olmoš kahča eret sabihit nalde, de naude njuike nala ja  kaska, koko oačo; 
muhto samis læ nibi dorvon, son dohpi nibi ja čuge dakavidi, muhto kai 
dat bieste käskit soames saje, muhtomin bahabut ja muhtomin i nu ba- 
hui. Læ okta koansta, ko naude dohpe kihti, de kalka cogalit kieda 
naude njalbmai kita njelo ragjai ja de čarvet njelo mataki, de i naude 
sahte käskit, ja nubin kiedain kalka čuget nibin, ja dal i læt hæhti; 
muhto jos naudi hahpeha dohpit banikuoim juolkai dajhe kasku kieda —  
kiehta ruohtasi læ varalaš, jos dasa oačo naudi —  de kaskista, čađa kieda 
manet banit; ja  jos juolkai oačo, de lse maida hui varalaš, ko son bæsa 
käskit naudis, mat laet nu kuhkis banit, dat olet čada juolki, ja  de koldna 
juolki nu, ahte i sojat. Dat lse dauja dahpahuvan nu, ahte lset kaska- 
halan nu bahui, ahte kosi læt jabman, skipan laet koit hui bahui ja kuhka, 
muhtomin i mano ja  muhtomin olis dalve, ja mærkat šadet nu, ahte 
bistet nu kuka, ko æla. Læ t dat adnan saite-soabi nai, muhto kai naudi 
læ bæsam kaskašit dam diti nai, vaiko kai das lae stuora ahpo, ko lae 
saite-soabi. Ja naudi čuoigahalam lae (163) buot bahamus olbmo dærvašvuođa 
doalvot. Das kalka čuoigat nu, ahte vara njalmis boahta, ja  bahkana nu, 
ahte ferti rati rahbat jur rabas. Ja ko læ čuoigahan kuhkas olis baeive, 
de lae bivastuvom nu, ahte lse njuoskam visot like biktasat, ja de læ vai- 
bam nu, ahte i laet buore vægjit ruoktot. Muhto ko soaita boahtit kuhkas



45

vuovdai, ja de læ kasat muohta ja mutot, i ila karas ike ila dimis, ja æi 
læt luodat duodara kului, de lae muhtomin nu alke joksat, sahte fal i 
borahala, joksa dakaviđi. Ja ko naudi jovsahala, de son holvi ja njalmi
cagasta nu kalien, ahte čahka vaiko olbmo oaive, ko vela læ stuora
soarta. Ja ko læ argis olmoš, de son bala ja jorgiha ruoktot. Muhto læ 
okta koansta kæhnohis olpmoi, ko læ muora baikin, son njorasta naudi 
kita suohpanina, ja de rohte muri bajas, ja de i hahpet naudi käskit 
suohpana kaskat, muhto dat kalka hapil; ja daina konstain kai kæhnohis 
olmoš nai koda naudi. Muhto ko læ rohkis olmoš, de dat, ko boahte
lahka, de son čurve naudi: «ale mana šat, it don bæsa šat!» ja de naudi
jorgiha dakaviđi ja vuolke ovdalt ja  holve ja  ciela ja caga njalmi nu ka
lien, ko sahta; muhto ko læ rohkis olmoš, de son i bala, vaiko lahteli 
man lakie; muhto dat læ buot bahamus, mi baeljit njave manjas ja sæibi 
vuhto, muhto ko lae roahkat ja hapil, de son læ jo valmastan 2 soabi, 
ja nubi son cogali naudi njalbmai, ja nubin časka, ja ko læ očom baele- 
hægi, de son alga manidit ja karudit ja dagja: «Don laet mu herkit bo
ran ja aidoit, ja bora hai vela, karoduvon siebman, duort don dal njaecot, 
muhto it don lætke šat, karuduvom sibman, æmbo mu aidoit ja herkit 
borame. Manam ija don læt mu buoremus vuojana kaikođan, Biru, Bær- 
kala, Helvehi Satanas, kaljes korke, kuhkis badnil muhto it don lætke 
šat mu ælo širaidahtime, karuduvom siebman. Jos it don laet visot kodam 
mu bohcoit ješ, de du karuduvom sokat koit laet dahkam!» Ja de son 
fas časki deko aldakas-dola, ja čugi maida sæma aigi. —  Muhto dal lae 
baha oačot čuoigahaemin ja baha juohke lake, ko laet lasanam bohcot nu, 
ahte laet juohke baikis duodarin olis dalvet ja orda vuomin, nu ahte naudi 
oačo bohco, nu olu ko halida. Ja dan sivas i son darbaš ohcat biebmo 
vuvdin; ja  jos vela manali vuovdainai, de i sus læt hæti dobeke, ko laet 
luoda juohke baikis; jos vuolka čuoigahit, de laet čiegarat juohke saje nu, 
ahte i kaudno obas dam maere, ahte jovsali čuoigahæmin. Ja nu lae saema 
baha (164) ječanai bivdo-konstain bivdit, ko laet olbmot ja bohcot nu olu 
dabe Jukasjaure suohkanis. Jagi 1908 mane naudit lule vuvdiđi, ja 
olbmot čuoigahale juohke sajis, kosa ein bohte; muhto æi očom, ko laei 
čiegarin olis aetnamat. Ike æloit ja olpmot siste sahte bivdit. Muhto do- 
aresbaelde lae buoremus; jos livčoi duše okta sida doaresbaelde ječa sidain, 
ja de lae buore kuohton, de kai oačo; jos aei laet duodarin mæhce bohcot, 
de dale ferte jorahit duše ovtat sida. Ja ko læ dakar bivdi, ki mahte biv
dit ruvtikuoim ja mirkoikuoim, de kai oačo naudit ja ječanai aelit, kedkit 
ja njalait ja  riebanit. —  Naudi kalka bivdit ruvdikoim luoda nalde. Naudi 
ječas luoda læ buori; muhto kalka valjet dakar baiki, koko lae njuolga 
manan ja njolgi, vai i havse, ko læ johtilit maname. Ruovdit cagait na: 
vuohčan dahkat rogi dam stuorasaš, ko laet ruovdit, ja de kalka bigjat 
jur dako, koko tuolmasta. ja de kokča bærakina ja muohtakina fas bæra-
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k a t; ja dat kalka kokčat nu fitnat, ahte i dovda, læko lihkostatojuvon 
muohta, ja ječas luoda čiehkat nu, ahte i oidno i koske, kalaka balkesti 
boaivon fina vaca bajas, ja ko dat kahča vulos, de dat læ deko livčoi 
varasi muohtan; ja de dat konsta æska kokča visot olpmo luodait ja ruv- 
dit, ja de kal i dovta mæhceæli, de mana ruvdiđ alkit. Ja kieresluoda 
nala læ maita buori, ko laet bohcot manan ja kieresina fas manjes. Ja 
dat cago sæma lakie dasanai, ko ovdalis læ muitaluvom.

Das muitaluvo mirko bivdo bira.

Mirko bivdo fas kalka na; ko naudi lae kodam bohco, ja jos dat vela livčoi 
čiehkam, de son aigo boahtit ja borat manjel. Ja ko alga bivdit, de kalka 
dam bohcos rapi sagjai rahkadit, man læi čiehkan. Ja dat dahka nunai, 
ahte valdojuvo raiski eret visot, ja de sagjai bigajet birgo-binat juohke 
kului raiski sajes, ja  dat kaiket nu olu, ko doaivo læmaš naudit das, ko 
læt kodam dam bohco. Ja dait birgopinait sisa kalka mirkot. Ja nube lake 
læ dat, ko bigjojit mirkot olis bohco korođa sisa. Ja jos dat naudit bohtet 
ja boret, de jabmet visot. Muhto ruvdidi i mana oktanaka æmbo ko okta, 
ja dat læt bahat baldot ječat, mat oidnet, kot kaevai okti.

Tat mirkot kaiket dat, mait nama læ strignin gift. Dat, kuhte mirkoit alga 
adnit dajhe rahkadit, dat kalka varohit, ahte aei laet havit dajhe arbat kiedain, 
dat læ varalaš, jos mirko baesa havai. Ja (165) njuovatetin lae maita vara las, jos 
laet havit, ja kalka varohit, ahte i hagja baesa njunai. Ja rahkadetin kalka 
varohit ahte, aei kahča mirkot biktasit nala dajhe kosake, dakar dinga nala, 
kos očoli somes æli borat. Ja dat rahkadaebmi kalka manka lakie rah- 
kaduvot. Jos birgo sisa bigja, de kalka biergo baele kalmas, ja de dahkat 
nibin vehaš raigi, ja de bigjat mirkot dasa, lækos olis boaco-korot dajhe birgo- 
binat. Ja dat bigjojuvojit alas buoidi sisa maida, dat læ vaibmelæbo naudi 
dasa, muhto læ vehaš bahab vuoksit; muhto dasa kalka lajo bigjat hui 
fitnat sisa, vai i læt kæhpas vuovsadit. Ja bigjo dat dalka sisa nai, dakar 
kintal-dalka sisa lae alke dahkat. Ja dat kalka dahkat vuohčan skohposa, 
man sisa læ buori kurgalit mirkoit ein ovta porsuna kudek siekti sisa, dat 
kalka rama dohko na, ahte dat kalka dahkat muora kæči dakara, mait 
cogala sudaduvom vuoja sisa ja rohtet fas olkos, ja ko kalbmo, de fas 
cogalit vuoja sisa, dasa ko læ šadam datn mađi nanos, ahte kierda valdit 
eret ja bigjat mirko sisa. Ja ko læ bigjam, de kalka dævčastit dakar vuogja- 
binait raigi ovdi, ja de bigjat laige kida sæuti, ja de luoitit fas vuoja sisa, 
ja daka dam dasa, ko Sada dam mađi nanos, ahte kierda kolkahit; muhto 
dat laigi kalka fina rula-laigi. Ja dat dohkit juohke ælai. Muhto riebani 
kalka unimušat, i son duosta stuora borat, muhto naudi ja ketki liko, ko 
kaudna stuorit bina, son nielađa farka. —  Rieban i mana sækte ruvdiđi 
ike naudi; muhto kætki ja njala ja naehti dat manet sækte ruvdiđnai.
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Sækteruvdit cagait ja radas arboi čadno birgo, ja de bigja kæđki vuosta 
ja muorait vuosta ja kokčojuvo muohtakina nai, duše siekti bigjo rabas.

Siektien kalkali buoide dajhe biergo. Njala læ buori bivdit biejos, dat 
adna biejo olis dalve duodarin. Ja ko læ sahpan-jahki, de æla orot ov- 
dat sajin. Ja ko dat oro biejos, de son mana ij ait mecin ja bæivet boahta 
fas bigjoi; ja ko biejo uvsa ovdas læt ruovdit čæhpet cagan, de dat læ 
visasæmos bivdo, jos æi læt baltom, muhto jos laet baltom, de kalka 
cagat rađasin biego njalmi ovdi, de kai mana; muhto de i kalka kuhka 
tiktit iskahaka; dat lave botket juolki kaskat, ko Sada kuhka kæhčahaka. 
Muhto ko čæbehi bahčet, de buva farka, Muhto jos olkešbæle juolki boat- 
kana bagjelis buolva, de kai jabma, muhto jos kurut juolki boatkana, de 
aele ja mana duodari nu, ahte i kaudno i koaske. Ja dat læ juohke ječanai 
ælis, dat jabma olkesbæle juolkis, ko dat mana bagjikit kaskat, dat 
boatkanit kaskat vaibmo suonat (166), ja koika vara nu, ahte jabma. Ja naehti 
mait mana sækte ruvdiđi, ja bigjojit dat dasa nai raigi ovdi ruovdi; dat 
mana juova sisa. Ja čævra bivdit maita sækte-ruvdikuoim, muhto kalka 
varas kuole sæktin, ja dasa kaiket kara ruovdi sæma ko kætkai ja naudai. 
Ja bivdet dat luodas nalte nai radasina.

N  an di tivgama bira.

Naudi kuoda ssema aigit ko boaco, duše vahko manjel, ja son čivga 
rohtoi, ja dahka dat sadoi rogi, deko rieban ja čivga dasa. Ja son valie 
rahpasæmos ætnama, masa čivga. Ja bauti vuolai son maida čivga. Ja ko 
alga ohcat, de kalka adnit vara, kosa luodat manet, ja kos bohtet, ja jos 
vela livčoi dakar bæna, mi kuora, de kale kaudna alkebut. Ja naude čiv- 
gat æi falo ila hoapos, deit joksa suoitne mano loapasnai, muhto ko læ 
buore baena, dat kale joksa, vaiko laet stuoribut nai.

Kcetki bivdo bira.

Kaetki kuođa Marjabæive aigi. Ja son kuoda juova sisa, jos kaudno 
juova tam baikin, kosa kaetki čivgambaiki dajhe aigi Sata. Ja ko i laet 
juovat, de son dahka raigi ædnama sisa ja muohtaka sisa ja kuodo vuolai. 
Ike son čivga kaladis bievlos juvi; muhto koko læ kasat muohta. Kaetki 
i čivga baeive-bælai vari, muhto ija-bælai, kos læ kasa muohta. Ja ko 
alget su čivgat ruohtat, de son vuolka kolkat baikis baikai 5 manos. Ja 
rieban alga maid kolakahit 15/5- Ja kaetkis læt čivgat 2 ja 3.
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Muitalus, kot kalka oačot kætki čivgait, ko alga kolkahalat.

K o kætki vuolkaha, son toalvo bajas varai, ja dam lse buori vuohtit, 
kosa son dolvo; muhto jos i læt bæna, de læ baha joksat, muhto ko lse 
bsena, dat joksa dakavidi, ja olmoš joksa mait, ko bsena ajeha. Ja bæna lse 
dako maida vsehkin, ko son kuora luoda, vaiko lse bievla dajhe cuonjo. Ja 
dat kuoremina kaudna naudičivgaitnai. (Jos naudi huohmaha, ahte (167) olmuš 
læ lahka, de dat toivo eret čivgadis.) Ja ko kaudne, de alge cielat, ja jos 
naudi ječas kaudna, de naude alga okohalat bætnaka, ja mana ješ dohko, 
koabil æi læt čivgat. Ja de oačo arviđit, ahte dobe læt čivgat, kos son 
boahta. Ja de i læt ječa ko valde čivgait. Muhto jos læ juova siste, de 
læ kai baha kaudnat; čivgat ruohtet ksetke kaskait, ja muhtom ksedke nu 
stuora deko stopot.

Lasi kcetki- bivdo bira j a  riehan-bivdo bira.

K o ksetki læ borame bohco korođa, mi lse jabman dajhe naudi kodam
dajhe kætki ješ, de kalka cagat ruvdit ksetki ječas luoda nala, ja ko lse
cagam sæma lakie ko naudai ja lse valmas, de kalka balkestit koaivoin 
muohtaka bajas, ja ko dat muohta kahča setnami, de læ deko livčoi al- 
mis muohtime, ja de i dovda i oktake msehci seli, ahte das lse varas 
luodat. Ja dat kalka dahkat juohke mæhci-ælai, ko læ cagam ja kokčam 
ruvdit. Dat kalka ssema lakie riebani nai cagat ja kokčat ruvdit; muhto i 
kalka manat rasta riebana luoda i kokoke, ko aigo cagat ruvdit. Ja ruov
dit kaiket faskojuvot ruosta visot eret, ja de ruvejuvot kaskasikuoim ja 
dam soartat setnamina, kosa aigot cagat ruvdit. Ja i kalka rapas kieđain 
kuoskahit ruvdit. Dat kaiket rainas fahahcat, æike kalka saiboin basom. 
Æ ike kalka kisas adnat, kos lset manka dalkasa Sadat baitnet facait. Ja 
ođa kistat lse vela buoreb, ko læt odasat.

Kuodima ja  čivgama bira.

Poaco kuoda Valbora-aiki vuostaš, ko læ čakčat læmaš vuoimi nalde. 
Ja naudi kuoda maida arahæmos ssema aigi. Ja naudis lset čivgat, 10 ja 
9 ja 8 ja 7 ja 6 ja 5 ja 3. Ja njala kuoda ovdal Eretp. Ja njalas lset
maida olu, 12 ja 10 ja 7 ja 5. Ja ksetki kuoda Marjap. aiki. Ja rieban
vehaš manjalas. Ja riebanis lset 9 ja 5 ja kot soitet. Ja kuovčas 2 ja 
3. Ja sarva kuoda mait arat deko arahæmos boaco. Ja næhti kuoda ssema 
aigi ko njala. Ja koaskin ja fali maita kudet vehaš manjelaš Marjap. Ja 
rievsat kuoda Eretbsei kaska aigi ja manjel, ja kiron ein manjel. Ja 
čahclodit lset maita manjehat muhtomat.
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(168) Sarva-bivdo bira.

Sarva kalka maita varohit, ahte i huma, ike kalka vacit fastit, nu ahte 
doagjala muorai dajhe mana muorait njseike, dat lse beljes ja njunes, son 
kula ja  haksa, ja de bala. Muhto son lse nu visi aeli, ahte oro bære suoh- 
kađasain, ja dam lse baha oaidnit. Dat daidali buoremus, ahte fakteli dakar 
baikin, kos dat orot. Muhto dat livčoi buoremus, jos livčoi sarva-bæna, 
deina kale očoli farka.

Birtna-bivdo bira.

K o birtna ojdnet, kos lae, de vulket njahkat, ja nu sivot kalka njahkat, 
ahte i kalka i risike togjot. Ja kalga mieđabæli njahkat, vai i oačo haja, 
ja ko lae roahkat i bala, de dat bahča deko rievsaha; muhto jos i daeiva 
jamas, de læ varalaš, de kale suhta ja boahta nala; muhto de kalka vieh- 
kat dorasi dan baikis, kos bači. Birtna ruohtasta tohko, koabil biso kulai 
baukihaemi, ja ko boahta dam baikai, kos biso kulai bauhkihæmi, de son 
čuočoi ja kæhčai, kos dat læ, ja jos dale oaidna, de son kaikođa daka
vidi, muhto ko i oaidne, de son vuolka ja mana eret, jos i laet jabmin- 
havi očom. Ja læ dat nai kulam, ahte ko pirtna bačas, teinä de dat i 
jame šat, dat læ deko livčoi luoda-diehti, ko luoda boahta, de duše 
snelke njalmin doko, koko luoda boahta, ja vaiko olkos vara cirge dako, 
koko luoda boahta; muhto ko son snelke njalmin, de son biseha vara ja 
valda varka eret. Dam laet oaidnam birtna bivtijt jur čielgasit. Muhto i 
laet dam aigasaš bisoikuoim nu vara, ko boares aigasaš bisoikuoim, mait 
i očom luođaki nu hoapos ko dalaš bisoit, mat luđejuvojit bađas, mat 
kohčođuvojit givarin.

Okta bivdo-konsta biertna-bivdoi: Dat kalka saiti, maina čugijuvo
bierdna. Ja dat kalka čugijuvot daina lakin, ahte saite kalka čiehkosis 
kieda vuolde, ja saite-nađa dohko kuhkin sælgebælde; ja ko birtna 
boahta olpmo nala, te olmoš kalka luoitit saelgalis, ja de birtna basta 
saitai, ja de kalka olmoš jorgihit biralis ja hoikadit saiti ein birtna sissa, 
ja  dædit ætnama vuosta. —

Muhtomin kaudnet birtna, ko lae manam nohkat koahtai. Dat ohčojuvo 
na. Ko čakčat vuostaš muohtan vuhtet biertna luoda, ja de mana man- 
jes, dasa ko alga mohke luodait dahkat, de kalka vuolkit karvit bira. Ja 
ko lae baesam bira, de kalka diktit dam bæive nu, ja nube bseivi vuolkit 
ja manat fas bira (169). (Ko lae baesam bira dam aeli, mait lae bivdeme, de 
læ dat æli olo roahkataebo dajhe jalob, dam baesa bahčit olu buorebut.) —  
Ja jos i laet vuolkam eret, de læ nohkam deita, ja de kalka manat bira 
siskilaš juohke kærdi, dasači ko oaidna, kos lae raigi, koko lae manam sisa. 
Ja de kalka diktit dale, ja manat fas vahko kæčis kæhčame; ja de kalka
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bigjat mærka raigi ovdi, vai oaidna, velko lae siste, ko boahta manjeŧ 
kodit. Ja ko læ muohta kasam, de kalka manat kodit. Ja de kaiket kol
mas, kuovtes cohkalit kankait ruosat dajhe risti piertna koahte-uksa raigai, 
ja koalmat kalka valmas čuolastit oaivai, ko biertna boahta kæhčat olkos, 
ko si čurvijet olgos. Ja ko son cohkala oaivi olkos, de son kæhča, man olos tat 
laet; ja  jos i hapet dale de čuolastit, ja de biertna, ko nubađis boahta olkos, 
de lae deko tola, i hapet šat čuolasti, muhto dale, ko vuohčan boahta kæhčat, 
tale lae algi hahpehit, jos i læt ila argi. Ja dat olpmot laet kankaikuoim dan 
diti, ahte dolet, vai i biertna baesa olgos nu hoapos, ovdalko læ čuolastuvon 
oaivai, de kal luitet olgos, ja ko jur baesa olgos, de son jabma. Ja de si 
njuvet ja valdet olu dalkasa biertna korođis. Sahpi lae buori vaibmo vihkai ja 
havai ja ein ječa sis vihkai; ja kiekir lae buori dasa, ko šada sampa, de 
kalka mielki njorat čađa 3 kærde, ja  de juhkat dan. Ja biertna vuogja 
lae hui buori suodna vuoidas jikti-vihkai ja  vuhčohakaiđe ja  skohpolastimi.

Biertna bivdojuvo kielain maida, ja son darvana, ki mahta kielat. Kiela 
kalka koartela aetnamis bajas, ja son darvana kai dasa. Ja sus lset banit, 
muhto i son bora badi, muhto koča badi nala, ja de ein kæčale kaikehit, 
kos læ koč boaldan badi. Ja i dat darbaš kuhka, ovdalko lae levon nu, 
ahte dat boatkana. Muhto ki bivda, dat kalka iskät dauja. Ja daina lakin 
læ olu kodam biertnat. Ja badi kalka barkijuvom, vai i hause badi biertna. 
Ja dasa kalka dahkat aidi toarasi dako, koko lave kolkat biertna, ja de 
dasa uvsa deko veraia, ja  dasa kiela.

Ja  dat kolista, ko jukahuvo biertna.

Dat kalka diehti biertna kolkam-kæino. De kalka aliek laire-lihti sisa bi
gjat vini kaskasit sisa dajhe skirit sisa. Ja ko biertna boahta deita baikiđe, de 
son haksa kuhkas joo, ja vuolka dakavidi ohcat. Ja ko kaudna, de juhka 
visot, vaiko livčoi man olu. Ja de šada nu karamita, ahte (170) i ibmir i mai- 
deke, ja son biško ja lahtat juohke laki. Ja dale kula olmoš kuhkas jo ; ja 
dat manet æhkeđis ja iđeđis veigit kuldatalat, ja ko kulajit, de manet ja 
bahčet, dale i son i kula ike hause. Ja kai son juhka nunai, ahte jabma 
nai. Ja læ dat nai, ko okti kaudna vini ja  juhka ja  bæsa dærvan, de son 
alga iskät hui dauja. Ja dat laei hui alki, ko oačo okte juhkat, de bigja 
fas ja alga faktet, kai dat boahta iskät dauja, ijke dat manage kuhkas 
dein baikin, kos læ okte vini kaudnam.

Pohcot maida baldet biertna dalvet su nohkam baikis. Ja dale kale očot, 
kæin læt bisot, muhto æi bisohaka oačo vela dalvetke. Muhto kal nunai 
kæva, ahte bivdet ja bahčet haejos bisoikuoim; muhto ko læ ila una bisoš, 
kal dat bistet ælit ja karkiđit, ja de mana duodarita, ja  de lahpo luoda. Duodar 
lae mait ladni olosi læmaš tolin, ja læ vela dalnai sobmasi. K o sabmi bala, 
de mana son tuodari, ja de i kauna tobe i mike. Das laet dakar konstat, 
ahte dahkat muohtaki raigi, ja mana tohko ja kokča raigi, ja tobe lae
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hui bival. Ja son dahka dam dauja, ko læ tuodaris, ja i ole kodit lusa, ja 
šada borga. Ja ko si læt reiniđæme, de dale maita manet muohtaka sisa, 
ko læ čoaskis, muhto æi visot, muhto duše julkit coget muohtaka sisa, 
ja dobe læ hui liegas.

Birtna bira.

Biertna læimaš æli, miæla borahaka olis dalve. Ja son i vašat dam olpmo, 
ki boahta su lusa ja i daka maideke sutnie. Son læ lohpiđam, ahte i son 
daka maideke dasa, kuhte boahte su lusa bigjoi, vaiko son Savolačas valdi 
oaivi eret, ko algi su bigjat badai ja ronke suorbmaikuoim katsai su čalmit, 
deina son suhtai, ja valdi oivi eret Savolačas. Ja Savolaš læike somes ječa 
soartat olmos. Muhto ječat, kudet bohtet birtna koahtai, taita i son taka maj- 
teke, muhtomin bahtarit Ruošat ovdas, dait i birtna vašat, vaiko oroli olis 
dalve. Ja lse kulam, ahte okta njeida læ oron olis dalvi birtna koadis, ja uldat 
bibme nieidanai. (Piertnat oroba dalvet ovtas ultain, uita bukta biebmo 
kuvči, ja i kuovča ælake muđoi, ko uita biebma kuovča). Ja son maida 
nohkai hui bures dalvi deko biertna. Ja birtna læi varis, ja dat takai mana 
dam nidi. Ja dat mana læi bardni, jašadai nubi kiehta biertna ja nubi olpmo. 
Ja son i (171) adnam rapas i koske dam kieda. Ja okta olmoš siđai čaiehit, 
vaiko son dajai, i son sahte čaiehit, dat læ varalaš; muhto i dat olmoš 
jahkam, muhto siđai čaiehit, ja de son vimat čaiehi. Ja ko rabai dam 
olpmoi, de i son sahtam tolat, te son speči dam olbmoš amadajo cuovkas. 
Ja de oidne olpmot, ahte duohta dat læ, mait son muitali kiedas bira.

Varalatamus bivdo.

Ko alga biertnait doaradalat ja kuoradit luoda raigi, dat lse daina lakin 
varalaš, ahte ko biertna fuomaša, ahte olmos lae manjes, de son mana ja 
dahka mohke luohta, ja  de mana luoda kuri vselahit, ja ko olmoš boahta 
luoda raigi, de son lse faktime luoda kuoras, ja de rohkaha ja spæčoi ja
mas olpmo. Ja dat lse dahpahuvon dauja, ko olpmot lset vuolkam kuorat 
luodaraiki. Muitalus ovta olpmo bira, kuhte vulki biertna dorađalat kidat, 
ja  jovsi ein manka kærdi, ja i ein oidnam, ja de baldi, ja biertna suhtai, 
ja  manai ovta jokaš skalvi vuolai faktet; ja ko olmoš čierasti dam skalvi 
bagjel, de biertna rohkahi ja kaikodi dasanaka, i habehan i maiteke, ja 
kaikoi amadalos nahki visot bagjel oaivi, ja  julkit kaikoi jur kuovte kuvlui. 
Ja dan olpmo nama læi Maunos. Ja dam jokačis læ vela dalnai dat nama 
Maunos röhki kura dajhe jokaš. Ja dat baiki lse Norkas nuorta Raisa nuor- 
tabsele Moles joka, lulebælde dat una jokaš, man nama lse dat, mi læ 
ovdalis muitaluvom. Ja dasa i laet æmbo ko 80 jaki arvo dam rajes 1908.

Biertna lahka lse dakar, ahte jos birtna koda olpmo, de i son oačo lsepo 
nohkat dalvet. Ja dat lset boares aigi samit ibmirdam, ahte birtnas lse
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oamedovto; ja nubi, jos uldat laet su biebmit dalvet, de æi si fuola Sa
ten, ko lae sastaham olpmo vara ječas.

Ja nubi dahpahus laei saema aigit, ja saema lakaš dahpahus dahpahuvam 
Karasovonis. Karasovonis bagjelis kirko kili, ko samit kaudne biertna varas 
luoda, de si vulke kuorat. Ja si legje 7 sami; ja sin oaivi nama laei kievra 
Morto. Ja sis i laem biso ige saiteke, muhto akšo læi sis, maina si jurdaš kodet, 
ko laei cuonjo, nu ahte i kuodom muohta biertna, ja olpmo kudi deko 
rievsaha. Ja ko si kaudne biertna, de son rohkahi, ko son diđi, ahte æi 
læt vieljačakat, mas bala biertna bahamusat, son tiehtam lae, ahte tat 
væhkehæba nubi nubi; muhto ko æi læt vieljačakat, de dieda biertna, ahte 
dat balajit ænas, ja kudet ovta borahalat. Ja dan diti son rohkahi deit, 
vaiko oini, ahte dat (172) laet olus, ja ko vela oini, ahte juo balaie. Muhto 
kievra Morto i balam, ja akta ječa vela, kuhte kalkai algit vaehldn Mortoi; 
muhto i son duostani, muhto i son jur balamke, muhto kæhčai, kot kaeva. 
Ja biertna bodi Morto nala, ja Morto daijai: «aika fagatl» Ja de biertna 
aigi fagađalat; ja biertna vigakođi suhtot, ko Morto læ nu kievra, ja  de 
aigi birtna kaskašit. Morto tajai birtni: «ale ane baetnaka koanstait!» 
Ja de soai fagadalaiga, ja Morto čuorvoi kuoimis boahti vaehkin. Ja ko 
biertna dam kulai, de son vulki bardni lusa ja dohpi kida, ja duolmoi 
stuora rogi muohtaki, ja  de bijai bardni dam rogai ja kovčai muohtakikom. 
Ja i son dasa tähkän i maiteke ječa, muhto kuoska katca-gæče muhtoi 
vehaš. Ja Morto i duosta vuolkit eret, vaiko oini, ahte kai dal biertna 
tahka, mait haliđa. Ja ko læi bardnis kærgam biertna, de son bodi fas 
Morto nala, ja de fagadalaiga fas; ja de biertna oačoi vuolai Morto, ja 
de Morto dakai japmin. Ja de biertna luiti, ja  son manai vehaš matki, ja 
bodi fas kuldalit visasi, læko jabman. Ja son kuldali njuniraigit njunin, ja 
kuldali kieda vulit. Ja olmoš dakai nu jabmin, i son vuoitnjam i vehaške 
dale, ko læi biertna kultataemi. Ja biertna kuldali njunin bataraigi nai; 
muhto ko i olmoš lihkam, de son jahki, ahte jabman dat læ, ja de 
vulki eret. Ja ko mana, de kæhča ein, lihka ko, ja ko i oaidnam lihkame, de 
manai eret. Ja Morto vselahi, dasako oini, ahte biertna manai. Ja de rogai 
bardni muohtaka siste eret, ja de vulkika ruoktot. Muhto biertna læi kas- 
kidam njuni ja baksama Mortos nu, ahte banit bahce rapas. Muhto eli 
son kale kuhka ein manjel.

Ja ko kulai okta boares biertna-bivde, ahte biertna læ læmaš das lahka —  
son læi kodam olu biertnait, ja son læi očom nama Bierdna Mihkal. —  
Ja ko son vuolkikodi, de su ječas ahka kildi: «ale vuolke suhtan biertna 
lusa, dat læ varalaš.» Muhto boares kuovča-kodi i ibmirtam balat. Son 
vulki, ja manai luoda raige. Ja kuovča læi manam luoda kuri faktet, nu 
ko suhtam kuovča dahpi læke. Ja ko olmoš læ kuorame luoda raigi, de 
son, ko oini olpmo, de rohkahi ja kaikodi dakavidi jamas.
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Muitalus, ko legje 2 olpmo vuolkam Muotaagjait ohcat.

Ja dat læika kievrat koabašakat. Ja nubi læi olu kuovčait kodam; muhto 
nubi i læm bivtam oudal kuovčait, son laei argi ja oapamaehtom. Ja ko 
soai kaunaika biertna, de son laei nu hilbat, ahte rohkahi dakavide, ja dat 
viegaika stuora baece tuokai, ja kuovča ruohtäi bæce tuohkai (173) ja speči 
bira bæci su rabmaikuoim dajhe ovda-juolkikuoim. Ja dat boares kuovča- 
bivdi doli kida kuovča rabmait ja čuorvoi: «boahtit koditl» Muhto i son 
boahtam, son manai ruoktot, ja  jandora kæčis vulki kæhčat; ja  son oini, 
ahte su ratna læ ein æleme; son doaivo, ahte dat kodahalai. Ja ko son 
bodi lakabuide, dagja dat, kuhte læ doalame: «boade don dal dolet, i 
das laet vara, kuovca læ jo vaibam, ja su kačat laet nu čietnjalasas bæci 
siste, ahte i darbaš ko vehas dædit bæci vuosta.» Ja de nubi bodi ja aigi 
doalat, ja  nubi dajai: «doala dal, donnai jandora, jos it doala, de borahalat!» 
Ja son i duostam luoitit, ko dat nubi kudi sukis doalat saema kuhka, ko 
læi ješ doalam. Ja ko læi jandor kolam, de son bodi ja  kodi. Ja dejærai: 
«læko buori, ko nubi kuoda akto nubi hægavari?»

Muitalus, ko rohkahi kuovca olpmo.

Dat laei akto, ja  son viegai bæc tuohkai, ja  kuovca speči bira bæci, 
ja de darvane katsat bæhcai kida, ja  dat olmoš čuolasti kuovča rabmait 
kaskat koabašakait. Ja biertna kaikihi luovos ječas ja vulki vadsit kuvti 
julkin. Ja dat olmos viegalii ja čuolasti oaivai, ja  kuovča kahčai aetnami 
ja jami. Ja son oačoi aksoin, ja dat i laet kulam, ahte akšoin læ ječa 
kodam Muotaagja. —

Faures ordas læi hui rasai ja čabat olomoit mielas. Ja dan titi kohčo- 
duvoi fauremus orda. Ja das læi olu juohke lakaš rasi ja juobmo. Ja das 
oro olu kuovčat. Ja das læi varalaš juobmo-čoagiđe; muhto ko bætnakat 
legje milde, de dat bale ein kuovčait. K o kuovča rohkaha, de bætnakat 
alget snælkot kuovca bahti, ja de son ferte balat.

Okte læi okta vuolkam bajas juobmo-nodin, ja de bodi kuovča balges 
raigi ovdal, ja olmoš i nagadam viehkalit losa nodin, son veledi kobmot 
balga nala. Ja kuovca i oaidnam, ahte dat læi æli olmoš, son vaci bira 
ja sustaši juohke saje, ja sustaši bahtaraigi, ja  olmoš bisti buoskasa, ja 
kuovca suorgani ja ruhtasti eret; ja ko son manai vehaš matki, de bodi 
nubi kuovča, ja son maida sustaši ja vatsasi bira, ja son rabasti dam olpmo 
noadi, mi læi kara siste-muoda sisa bigjojuvon juomot. Ja ko kuovča cabasti 
katsain, de dat rabihi, ja de biertna suorgani ja ruohtasti ja manai vuovdai 
deko kæđki vulos, okta ruoskas, ja  spoahkas lsei. Ja ko olmoš kulai, ahte 
dat manai, de son vulki ja manai ruoktot. Muhto sus laei balo velanai, 
ko bodi ruoktot, son lsei suorganam nu saga.
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(174) Kuovčas læt i olpmo mielat ja 9 olbmo famot, ja danin son i 
bala olu olpmoin, muhto 2 vieliačis son bala, deina ko kuokte vieliača 
æba rahkis ječasga hæga æneb ko vielja hæga.

Muitalus naudi bira.

Naudi luohti alga na:
9 vuomi njolkida ovta vaigis,

voia voia, nana nana — 
ovci vuomi manai ovta vaigis,

voia voia, nana, nana.

Naudi læ Bærkalat dahkan —  Ibmil bosađi hæga njuniraigin —  ja teina 
naudi haliđa baere bahas dahkat deko Pærkalat. Muhto i læm valdo boares 
Pærkalagas dahkat i maideke valmasin, muhto valmas tinkait bilistet 
laei sus vuoibme. Muhto dat engel, mi læi Ibmila buoremus engel, ja 
Ibmil suhtai, ko aigi dakat manka, mait i sohpam, ja  dale son dakai 
naudenai. Ja deina læ dalnai vuoibmi noidin dahkat olpmoitnaudin. Doluš 
aigin læt diehtit læmaš manka lakaš konstait tiehtam, naudai maida lae 
læmaš dakar koansta, ahte si, ko kaudne varas naude-luoda, de si čuoh- 
paste nibin tan luoda njælje čihki jur luodavuođo, ja de jorgalit luoda 3 
kaerde dohko, kosa naude læ manan, ja  dagjet ahte: «Jesos Kristos sivtnit, 
juoksat ovdan att ovdan čacikit ja  koikat ovdan at ovdan!» Muhto i kalka 
manat rasta luoda oudal, ko læ dait lohkam. Ja dasa kalka nu olu lohkat, 
ko laet naudit. Naude læ dakar, ahte labmo luoda nu, ahte i deiva, ike 
buola biso sisä; muhto dasa læ dakar koansta siktestit vuohčin bæceha 
kæčin de æska njunikæčin, ja  de kai deiva. Ja naudi læ maid dakar, ahte 
bukte olbmoi nahkerit, ko læ faktime naude, ko læ bæsie nalde dajhe 
raiski nalde. Ja ko boaco-rainar læ ælo ræinidæme navde diti, de maid 
naude nohkađa sin. Ja kumbis lse 1 olpmo famot ja 9 olpmo mielat. 
Ja dat, kuhte ruobmasa kalka riekta bivdit, dat kalka diehtit visot namait 
sami kieli stalpis dein baikin, kos navdi kolka, ja vei dat kalka jurdašit 
9 lakas bivdo-koansta dale, ko alga bivdit naudi, ja  dam kalka kuodit 
manjemuši, mait aigo bigjat.

Bores aigis laet Noitit noiton suola olpmoit naudin, ja dakarit, mat sei 
mahtam olkult lohkat atc-mina tahe herra rokatusa 3 kili, de deit sahte 
noitit, ja  deit, mat halidigje olpmoit lcodet darbuhaka ja vikihis olpmoit, 
de takarit sahte noitit lonuhit naudin. Ja ko jur læt očom valmasin, de 
læt kohcom: «rohkat tai bohco, valde varas biergol» Ja de dat rohkaha 
dagaviđi. Ja jos (175) oačo bohcos vara, de Sada naudin. Ja dat lset dahkan olu 
olpmot naudin, ja dasa lset kaudnam olu mserkat dam bira, dakar inærkat, 
ahte ko lset muhtom naudi nahke-lanjas kaudnam dološ olpmoit dola bier- 
gasat, kaskamat ja nivsahat ja riša karit ja  ditno. Ja dakarit sahte noitit 
lonuhit naudin vela alkebut, kudet laet kodam vihkihis olpmoit nu, ko
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dolin kolke dabe olu Ruoša-čudit ja kode samit, ja valde samit obmoda- 
kait, ruđait ja bohcoit, ja bore deit nu olu, ko darbaše. Ja samit dale 
fertiegje čiekadalat bakte-holoidenai. Ja dale si mane dauja ultait stoboi; 
ja ko uitat dihte, ahte samit læt bahtaræme, de legje si hui buorit, ja 
ade radi ahte: «đahket ætnam vuolai kođi, vai æi Rušat kauna, ja mi 
sahtit abuhit tin ja bæsat bohtit sakaiđe», tagje uitat. Ja nubi radi si vela 
ade: «di dal sahtibehtet Rušait bigjat naudin, ko dat læt boram din bo
coit teko naudit njuoskasin». Ja uldat lopeđegje væhkin. Ja de Kiedegæš- 
galko, ko dal kulai dam asi, de son dajai bardnide, kudet manet mecin 
ocame bocoit biebmon: «ko dal fuomašepet, ahte Ruošat læt lahka, de 
galkabehtet boahtet munje muitali, ja  jos vela livčo bocot lahka, de vu- 
oihit bocoit tohko kului». Ja ko dat bardnit legje fuomašam, ahte Ruošat 
læt lahka, ja bocot lset maita lahka de si vulke dakaviđi Kiedekæš-kalku lusa. 
Ja ko si bohte Kietekæš-kaiku lusa, te son manai ultait lusa, son læi dal opis 
ultaide ja tidi, kos si orot, ja  koas kalka sin lusa manat. Uitat nohket 
bseivet, ja  iko kocet, tale læ čuovgat sikiđi. Ja ko Kiedekæš kaiku læi boh- 
tam uldait lusa, de uldat lopedegje væhkin dakavidi. Ja de uldat sihte: «ma
nat vuosta bælai Ruošait, ja de kohčot: ruohtastet dal naudin, kas dole, boco, 
valdet dan kida, das lae njalga birgo, aebet de očo bohcoit muđoi». Ja de 
son dakai nu. Ja de Ruošat ruohtastegje, ja  ko legje bocot lahka, de roh- 
kahegje teit bocoit ja oačo boco vara, ja de šade naudin. Ja de alge borat 
olpmoit, ja si legje olu. Ja de Kiedekæš-keret kulai, kot læi asi, de manai 
son fas ultait lusa, ja  de jaerai uldain radi ja muitali, ahte dat kai læ kæ- 
van nu, kot kalkale, muhto navde-valvi laet algam borat olpmoit, kot lae 
radi? Uldat dagje: «kai dat lae radi dasa nai»; dal adi uida ovta una la- 
siča ja  kočoi njoret naude luoda nala ja kočo manat ruoktot Ruosa-riki, 
«kos lebet botam.» Ja de son dakai nu, kot uldat lægje kohčam, ja ko 
son læi dahkam tait, te naudi-valvi ruohtasti ja mane nu, ahte suova 
čuočoi. Ja si mane ruoktot Ruoša-riki, ja deina læt Ruoša-rikas nu olu 
naudit ja nu bahat, ahte boret olpmoi.

Ja dam rajes alge olpmot dahkat kodit aetnama vuolai, dat olpmot, 
kudet uitat nevo. Ja uldat kohčo dahkat dakar rokit, maina bivdit olu kodit 
ja  birtnait ja  naudi ja  visot maece-aelit. Ja (176) si dahke dait, ja dat legje 
buorit konstat. Ja uldat mane davja sin luhte kuosin, ja legje buorit teitä, 
kudet æi karudam; muhto juoigami uitat likojegje, ja uitat ječanai juiget 
dauja, ja sami laet ohpam ultain juoigama. Ja dat, kuhte dalnai bæsa usti- 
bin ultaiđe, kai uitat laet sæma buoret dalnai; muhto æi dalaš olpmot 
mahte æmbo dakat ultait ustibin, teinä ko laet algam nu karudit. Ja de 
laet uitat suhtam dam aigasaš olpmoiđe. Dam aigi i kaudno aembo ko jur 
somes, kuhte læ ustib ultaikuoim. Ja dat rokit kaudnoiet vela dalnai vih- 
tanin, ahte dat læ duohta. Ja dan rajes ope samit olu noide-konstaide,
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ja si bigje dale ein bahas suolakit naudin; ja dam diti aei laem dolin olu 
suolakat samit; muhto ko nohke noitit, de alge suolakat sadat.

Kovka Vule ja  naudi bira.

70 jaki aigi manjas.

Davanjunis læ alat nuortabæli. Ja ko laegje kolpma, sonai čuoigahæmi 
naudit, de si čuoigahe Davanjunasa nala, ja de lægje naudit karjon, dat 
lavi sin karjon baiki, ja  lae ein dalnai. Ja de si aice naudit, ja naudit ruoh- 
tastegje nuortas dam alađasas vulus, ja mane naudit fiera ja čierastemin 
vulos. Ja Kovka Vule čierasti manjes, ja  de dohpi naudi saibai ja  čierasti 
vulos, ja naudi kesai saibis. Ja ko bodi väre vuolai, de son kodi deko 
bætnaka. Ja dat, su ratnat, aei duostam dako, si toivo, ahte dat sorbma- 
huvoi, ja si karve bira dam skalve luohka. Ja ko soai leiga bohtam, de 
læi Kovka jo njuvan nahki eret. Ja dago i laet nubi olmoš manan talvet 
nu, ko livčo olpmot kulam. Ja son laeike deko oari, nu hahpil ja  fali. 
Calojuvon jagi 1908.

O. N . Svone.

Svone læi čuoigame msehcis, ja sus læi saite-soabi mielte. Ja de son 
oaidna, ko naudit bohtet rasta javri, ja  de son bisani vuordit, dasako 
naudit manet kadai. Ja ko naudit mane kadai, de vulki son manjai. Ja ko 
son bodi oidnosi, de vulki stuorimus ovdal ja manai stuora kuosa vuolai, 
ja  son kalkai čugit saite-sobin; muhto i vuordam, naudi ruohtasti fas. Ja 
son suhtai. Ja ko dat stuorimus ruohtai čada nubit, de son manai mait 
manjes, ja nubit mane okta kosak. Ja ko son jovsai, de son čugi dam 
stuoraha saite-sobin, ja nubi læi jur buohta dam stuoraha bada. Ja dat 
nubi rohkahi ja  kaskisti bulvi Vone, ja (177) kaski nu karasit, ahte mane banit 
čada juolki. Ja de son čugi čada čalbmai nu, ahte nibi manai visot čalmi 
sisa, ja de dat luiti ja ruotasti eret ja  manai ja skivoskota. Ja nubi nauti 
læ ein soabe-kæčis, son i duostam luoite, son balai, ahte dat boahtiba koa- 
bašat nala, ja de kale kodiba. Muhto son dedi saite-sobin miestaka vuosta, 
ja  dat kisvart ja  čiekča das hæga-ritos. Ja dale læ juohke æli baha borat 
dajhe käskit ja  naudi ærenomačit, kuhte læ vašanæmos æli, mi læ dabe. 
Ige son luoitan, ovdal ko oini, ahte naudi vuoimehuvoi, de son luiti. Ja 
de son čohkiđi dasa baldi; ja de su juolki kolnai nu, ahte i sojađam, i 
vehaške, ike dat kierdanke, dat šada nu bavčasnai. Ja de son jurdaši, ahte 
de dal son jabma dasanaka. Muhto de bohte 2 latelača, mat legje čuoi- 
gahæmi saema teit naudit, muhto lægje bahcam nu kuhkas manjas. Ja aei 
si diehtam nubit nubin maideke, muhto si kaunada das. Ja ko si kule, 
ahte dat laei biestam ovta bælehægas, de soai aigoika vuolkit dam doa- 
ridit; muhto Voni i luoitam, son dajai: «jos mon okto bacam, de mon 
jamam dasanaka.» De soi lohpideika abohit, mait sahtiba. Ja son kohčoi
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njuovat naudi. Ja ko soai njuovaika nahki eret, de kohčoi rahbat čoavje 
naudis. Ja soai dakaika dam. Ja de kohčoi valdit sahpi ja lekosit. Ja de 
son njorai sahpi vuohčan haviđe, ja  de kiesai lekosit bira juolki deit havit 
nala, ja  dat valde varka dagaviđe eret. Ja ko son læi vehaš aigi, de noh- 
kai kihpo, ja son kæhčali vehaš sojaltahtit, ja i kierdam vuohčan æneb 
ko ovta milimitara arvo; ja  de son kæhčali ein vehaš, dasa ko oačoi 
njuolkat juolki. Ja ko oačoi njuolkat juolki, de son kæhčali dakavidi manat 
sabihit nala. Ja de son kæhčali jodihit juolki. Ja de sogjakodi ja kierda- 
kod. Ja de son dajai ratnaidasat: «kai doai oačobehti manat naudi manjai, 
mon oainam, ahte mon bæsan ruoktot.» Ja Vone manai ruoktot. Ja ko 
son čohkeđi bærbmeha nala, ja  de alke kafe vuošat, ja  ovdal ko læi kafe 
valmas, de laei sus juolki deko muora, i sogjalam i vehaške. Ja das fertie 
olpmot væhkehit loidoi veladam sagjai. Ja das son veledi 3 vahko, ovdal 
ko bæsai olgos kodis. Ja dat havit tovtait vela jabmema ragjai. Ja son 
aela ein ja læ sami bulise.

Okta sabmelaš læi čuoigahæmi naudi, ja  ko son jovsai, de son kale 
časkit kalkai, muhto naudi snelki sabihi ja  rauki olpmo eret sabiha nalde 
ja kaskisti sabiha cuovkas. Ja de snelki olpmo kihti ja kaski nu, ahte 
nokai vuoibme kiedas. Ja son šadai vuolai naudi ja  i očom nibike. Ja naudi 
oačoi vei nubi nai kieda ja kaski dannai. Ja de son vimat oačoi nibi, ja 
de divoi nibi njuni naudi kilko vuosta ja de ratinis dædili, ja de nibi basti 
nauti sisä. Ja de nauti luiti, ja jarni son kale. (178) Muhto sus i læm vuoibmi 
kieđain, i maiteke, i sus læm vuoibmi kiđain dam mæri, ahte læi nakađit 
čuget naudi, son ferti radin dsedili nibi. Ja de son bæsai koit bsele- 
hægas ruoktot; muhto skibai olis dalvi, ja koasi jabma.

Lihkolas raiso.

Okta sabmi vulki čuoigahit nauti (1898), namalasi Ruvdaslase, son æla 
ein. Son vulki naudi-vaivi čuoigahi, ja  jovsai 6 naudi ja  kodi bære cab- 
mimina. Ja dat kale læi davja kodam čuoigahæmin. Ja læi kalé sonnai 
biestam nala naudi, ja  læ dohpen nauti kihti; muhto son læi cogalam 
kieda naudi njalbmai ja  dasako kida njeloi, ja de čarvon njielo, ja nubin 
kieđain čugim naudai ja  kodi deko bætnaka.

Pæna læ læmaš maida mæhči æ li; ja son algi adnit vaivin ocat biebmo 
mehcin, ko dat læi muhtomin hui nælgi, ko i kaudnom biebmo, ko i læm 
naudi bohcoikuoim ovtam baikin. K o naudi ja bohcot læt ovtain baikin, 
de lse kale biebmo visot mæhci elide, ja dale læt čoahkis visot mæhce- 
ælit, ksetkit, riebanit, karjat, koaskemat ja  bætnakat; ja dale kal læi 
biebmo; muhto dalenai laei hoapo ja  balo, ja  boahta naudi dajhe kætkit, 
mat læba kievrabut, soai rihpaba; ja jos i bala ksehnohebo eret, de son
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kodahala, naudi koda dauja kæhnohæp elit, riebanit, njalait, njomilit ja 
bætnakit. Ja pæna jurdašiskođi: «mon vuolkam Sabmelači balvan.» Son 
muiti, ko son laei okte manam Sabmelača sidas, vuohčan sabmelaš læi 
ælo čohkeme, ja bæna kæbčai ja  kuldali, ko sabmelaš læi ælo čohkem. 
Ja ko sabmelaš læi vuorađasat, ko i oačo ælos čoahkai, de son rakoi ja 
riečas šadai ja  biskoi, ja de mahti cielat deko bæna. Ja ko bæna dam 
kulai, de son aigi cielat ja vulki raotat dohko sami kului, ja de bohcot 
balaie ja ruhte čoahkai. Ja de sabmi likoi bætnaki ja siđai algit altsasi 
rænkan, ja son dale sidai boahtit kuosai, ja son adi sutnie liema čuohkat, 
ja bæna likoi čuhkosi, ja son oini, ahte loaidos legje olu dautit ja  biergo- 
binat ja  halidi deit oačot borat; muhto i son duostam, son balai vehaš, 
jos dat koda su. Son vulki ein mæhcai ja matkošti tobe ja ocai biebmo 
dobe ja  kaunai naudi luoda, ja kuorai dasa ko kaunai, ko læi naudi kodam 
njomila, ja ocai son das; muhto i kaudnam æmbo ko ovda-juolki, ja  dan 
son kaski; (179) ja ko læi kærgam, de vulki son fas kuorat. Ja de son kaunai 
bohco rabi, ja  das lægje olu ječa selit luoda; ja lsei dasnai okta juolki ja 
dautit, ja de son valdi ja borai ja kudi mieltisja manai dako, koko legje 
olu ječa luodat. Ja son kaunai dobe, ko lsei rieban kodejuvom ja boran 
nu, ahte i læm ječa ko sseibi; ja  son kai likoi, ko naudi dam kodi eret, 
mi lave aio borame juohke sajes, kos lse bjebmo. Ja ko son ein kuoradi, 
de son kaunai, ko lsei kodam su kuoibmi ja boran, duše læi oaivi ja sseibi; 
muhto son dovdai vesasi, ahte dat lse su ratna. Ja de son balakodi «kot 
dat koda munai.» Jako son kulai nautit boahtime, de son balai ja ruohtai 
ovdat manos sabmelaš lusa. Ja ko boadi, de son dajai: «valde dal mu 
raengan, im mon halit šat mæhci-ælen orot.s Sabmelaš jærai: «mait don 
sidat balkan?» bæna vastiđi: «im mon siđa ječa ko liema ja  snubamuša, 
ja i cabmit dam sivas, ko im væje æneb bargat.» Ja de soai soapaika; ja 
bsena aigi rsenkan. Ja dat læi sabmai hui buori. Ja de dat sabmi bijai 
dam bætnakis viečat lasi bætnakit, ja  dat viečai lasi. Ja okta lsei dakar 
bæna, mi didi ovdal jo koas naudit bohtet, ja son muitali isidasat, ahte 
naudit læt lahka, ja isit aigi čohket ælos ja ræinidit karasit. Ja læt vela 
dalnai soames bsena dakarat, mat læt varogasat ja dihtet, kos naudi boah
ta. Muhto sei dal šat sahte hubmat bætnat kiela oktak ja deina sei ibmir, 
mait bæna muitala; muhto muhtom bsena kai ibmirta, mait olmoš hubma. 
(Ja poares aigis laet hubman visot ælit ja  muorat ja  kæđkit ja visot, mi 
kaudno setnama nalte, ja nu kaiket hubmat manjemuš tuomo aigi nai). 
Muhto bsena lse sihtam vela ovta asia, ahte ko son boarasnuva, de su 
kalka harcastit; i kalka ječa lakie kodit su; ja  kalka harcet sæga badin, 
mi farka čavga, vai i son Sada bitnahuvat. Ja ki bætnaka sivot harce ja 
læ sivoi læmaš, dale ko bsena lsei kara bargos ja  lsei vaibam, de dat 
oačo buori baena-lihku; ja  kuhte i læt nu dahkam, ko lse soapat, de sus 
læ hæjos bæna-lihko. Ja manjemuš bæive læ bæna vuostaš nala-guodi —
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ja de manjel ječa luondokahpalakat, mat læt olpmo haldahusa vuolde —  
dat nala, kæt laet bargaham likas karasit dajhe losa kurbmit bigjam ja  de 
cabman vela. Ja ælip riehpo, kæs i læt nialbmi dagjat, ahte i son nagat 
gæsit ja teinä son ferte kæsit ja  kuodi nu losada nai, ahte koasi hæga mana 
ja  nu, ahte olmoš nai kulai dam surges jena, mi læ muhtomin deko suohkim 
jetna, ja koit ein dakar surgis jetna, mi mana kosi čada davtit olpmo, ko 
i læt jo ila raga lundot olmoš. Dam kai kalkali muitit juohkehaš, ahte 
i læt ila karas su vuločidesis, lætko olpmot daihe luondokahpalakat.

(180). Vehaš lodit bira ja  riebanit ja  sahpanit, mat kolget bagjel ætnamit

Visot laet kolgit, mat dasa vuolai namahuvoit. Ja kode-sahpan lae ovda-mani 
ječa kolgi ælin. Ko sahpan boata deiki dam davi ætnami, de manjel 
boahta rieban ja  njala ja rievsat ja skuolfi jafalit ja boaimas, buoidakat ja 
manka ječa smava rjevsat-boari. Ja ko sahpan jabma dajhe vuolka kolgat, de 
dale vulket ječatnai, mat læt das ovdalis muitaluvon. Ja dain i læt visis, ko- 
pos dat kolgit. Muhto boaco mana dohko, kosa dovda kuohtoma dalvai 
šadame. Muhto naudis læ visis, dat kolga, nuortan boahta ja orias mana, 
jos i boađe ruovde rahđi doarasi ovdi, dam dat i duosta bagjel manat i 
balio koske; muhto mana jur, ko læ hui rohkis naudi, ja læ hui muohta- 
dalki ja kuoldo, ja læ ruovde-radi bisanis dajhe streke, nu ahte i doko 
deiki vautno kolga aio.

Rievsaha bira.

Višalis rievsat-bivdi kai birgi. Rievsat læ čakða dalvi duodar-jokait 
rialde ænemus ja dei rođoin, mat bohte duodarin vulos; muhto ko čoasko 
dalvi, de boahta dakar vuovdai, mi læ lakamušas duodarit, de dein oro 
karasæmos dalve. Ja kiđa-dalvi, ko alga ilbmi lieganit, de fas johte bajas 
tuodarit vuolai bajemus muorait sisa. Vare-rievsat dajhe kiron dat lae olu 
unip ko vuovde rievsat — deko sapnielačat læt maida uneput, ko visot 
dalo-orut. Ja sapmelačat lset kuogosat ja juolgit ronkasat, deinako satnit 
šadet kalbmojet joo manan. Poares aigi samit læt jalobut læmaš ko dalaš 
samit. Ja laet dat dalaš samit laikebutnai. Tološ samet læt olu bivdam 
rievsahit ja kulit ja kodi ja kuovčait ja visot mæci ælit.

Kuole-bivdo bira.

Samit, mat johtet kæset Norki, æi asta kulit bivdit ječa ko kidat, dale 
ko vuostaš raigit šadet javride, de si ogot vuogain, masa si læt ječa dani 
leikem. Ja dasa bigje saehtin rukses ja fiskes lađe binas, dasako očot 
kuoli, de bigjet kuoli čoavjevuolis bina, ja  dat lae olu buoret. Ja čakčat biv- 
det vela njocom una jokačin, dat læ čakčat hui olu una kuolaš una jo- 
kačin. Ja firbmikuoim ja nuhtikuoim, muhto i dauja; muhto bahčam laet
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maida haugait kidat suonjoin suinit siste. Hauga koda kidat (181) ja hari 
ja vuoskonat; ja raudot kodet čakčat ja  čuovčat ja dabmokat. Jos bajan 
čergo kedat, ovdalko læ jauri sudam, de šada guolehis kæsi koit muhtom 
jauride; kuoli bala ja mana čietnjalasi olis kæsai dam kæsi, ko læ bajan 
čergom jetnja javri nala.

Muhto i laet bivdo duše dat, ahte mahta, muhto dat kalga lihko maita. 
Ja læt dološ olpmot adnam olu ovaruš-konstait bivdo diti. Dat laet juste 
sitit balvalam aenemus bivdo-lihko diti, ja boaco-lihko maita diti. Ja 
olpmo skipasvuoda diti laet aenemus kirkoiđe oavarušom, ja kai dat dalnai 
soames oafaruša kierkoi olpmo diti. Ja bivdo-lihko diti fas somes kæfes 
olpmoi ja dakari, mi i laet ila bahkin dajhe bahadaki. Ja dakarita maita 
oafarušet, mat laet vailakat, hui skierbmat nu, ahte haejot birkijet; ja ein 
dakar boares kæfes olpmot dajhe dakar mielavailaka, ja ein dakarat, mat 
haejot birkijet; dein lae lihko, kuhte deita lohpeda. Ja læ muhtom sartne- 
olpmoinai lihko, muhto dam ferte kæhčalit, kudin læ lihko; muhto dat 
lae kale muhtomin hui buori lihko.

Das veha cielgehus deita ofaruškonstaiđe.

Kirkoj lohpiduvo jos nu kaeva, ko dat halida, kuhte læ oafarušome. 
Ja dat læ saema lakie, jos olpmoide lohpida; muhto dam, mait læ lohpi- 
dam, dam kalka fal adit. Ja dam lake laet tološ olpmot nai balvalam, ahte 
si laet lohpdam, ko laet vuolkam bivdit; somes sieiti duđai, ko oačoi čor- 
vit, ja muhtom sidai visot davtit, ja nu visot, ahte i bace i unimuške dakte- 
binaš. Kuole-sieiti i sihtam ječako vuojas bæle, de dat vuoiehi kulit nuohti 
sisä nu olu, ko olie karieđit. Ja muhtom sieiti sidai olis aeli bohco ja 
hervijuvot kalkai juohke lakaš haervain, ladin ja laigin ja silbain ja kolin. 
Ja muhtomat oafaruše manait nai. Ike dasa laet kuhkes aigi, ko laet ma- 
njcmuš ofaruš noitit læmaš. Manjemuš læ læmaš Kumen oktan ahkainis 
ja su ahči Dobar, kuhte oafarušai 10 jakašaš bardni oktan herkin.

Veha’s dalki-mærkat. Vaigas lodit bira. Rievsaha bira, Giekha bira.
Kuovsaha bira.

Rievsat læ diehte. K o rjevsat æhkeđis væigin skaeika, de boahta muoh- 
ti-borga, ja ko rievsat njauka, de boahta duš muohti ike biega. Dat læt 
dalvet aenemuš dat mærkat. Ja boaco maida tovda; ko son alga čuskođit 
dajhe ruota nu olu, ko (182) nagada, ja  dat kara kuoldo mærka. Nubi 
mærka, ko boaco čala muorait, de boahta niahco. Ja ko kæset aldo misis 
njolo, de boahte arvi.

K o alahat bohtet olu olpmoit lahka, de dat šada hui kara borga, dat 
laet kida-dalvi. Ja ko bohtet olu cicačat. de boahta stuora muohti. Dat 
læt dat, kuđet kohčojit koarta cicačin. Ja ko dat seivo mana kietka-koaki 
nala, de dat mana jabma. Ja jos dat seivo olpmo boahkanide, de dat oi-
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moš jabma. Ja dat cicas oro dabe olis dalvit; dat læ čahpislakaš, ja oaivi 
læ vielgat bira čalmit. Ja alat læ vehaš stuoribus ja vielgat. Ja ko kiđat 
alget boahtit barbmo lodit, de læt olu dida-lodit. Bičus læ okta. K o bih- 
čosa kula ideđis, ovdalko læ boram juoida, de son baikahala, ja  dat ol- 
moš læ đan jagi huj lihkohæbmi; muhto dat, ki hahpeham borat, de i 
baikahala ideđis, ovdalko kula dam lodi. Ja dat læt dakarat ein ječa lo
dit nai, kjeka ja  kahkor. Kiehka læ dat lodi, mi i asta dikšot monidis, son 
doalvo ječa lodit bæsai monidis, ja dat dikšot su monit nai, ja  son ješ 
mana ja  kuhka juohke baikis. Ja ko son læ olem deiki, de æska bilahuvet 
muorjit. Samit lavit dagjat: «dal læ kiehka baikam murjet, dat sei borat 
šahten». Giehka lse noite lodi. Okta mærkalaš dahpahus, ko kieka bodi 
ovta sami koađi lusa ja  algi borat biergo suonieris, ja dam æi læm oidnam 
boares olpmot. Ja dam koadis jabme ovta kaesis 3 olpmo. Ja vuoračas 
lse maita sæma lakaš noite lodi, dat maita čuovota samit ja bora biergo 
suonjeris dam olpmos, gæn tovta jabmit dajhe kude koadi alga čuvotit, 
de dam koađis jabma somes olmoš.

Ja bicos lse mait dakar, mas dovda dalki ijenas. K o son dovda 
bahas čoska dalki, de son dagja: «bi bi —  i, diril diril,» de boahta co- 
askis; muhto ko son dagja: «bibel diril diril,» de Sada bival. — -Ja kahkor 
lse maida dakar noaides lodi, son mait baika, ja son adna mait uvrit, son 
ada jaurai 3 moni Kahkor maida adna æralakaš jena, ko dalki revdame 
dovda. Ko son dagja: «ka ko, kako,» dat merke kahkor kito namas, 
dale ko boahte buori dalki, ja  ko son dovda hsejos dalki, de son čuorvo: 
«väre livčoi luhka, väre livčoi luhka,» (var’ luk’ , var’ luk’). Ja kahkora 
julgi bira lse vehaš muitalus na: Ko jibmil læi sivdnidam visot lodit ja 
julgi i læm muittam adit kahkori, ja de son dajai: «da, lset dat ranes 
juolgit,» muhto kahkor i fuolam ranes juolgit, son sidai maida rukses jul- 
git deko čuodnjakis. ja  ko i očom deit, de son kirdeli ja dajai: «kai ječa- 
lake lem čabat, muhto julgit im ocorn.» Ja de kirdeli, ja de jibmil bal- 
kesti julgit manjai bahti. Ja deina lset kahkora juolgit manjasbahti, ja 
deina kahkor jo dovda (183) æba sahte vatci, muhto vuogjat ja buokčat 
lse son buot kjevramus. Ja kahkoris lse kuhkis njuni ja sagas, ja dat lse 
læmaš doluš aigin buori soahte-birgas daugi-njuolan, dam æi læt sahtam 
labmot dološ luoda dajhe njuola labmot. Dat lse adnam daugi-njuolan, 
ja  læ dat adnam saitin nai; ja dam i lset sahtam labmot i oktake. Okti lsei 
okta RuoSa, mait sei sahtam kodit, son lamoi visot ruovdi; muhto i son 
lsen kievra. Ja son lsei joo boares. Ja de okta noaites sabmi didi, ahte 
kahkora-njuni i sahte labmot i oktake. Ja de kæhčai ovta kjevramus sami 
vuolkit ja  njahkat dohko, kos son oroi, vai son bæsali boahtit su lusa 
oađedetin, nu ahte i kula, ovdalko son oaidna su, de kai oačo likat man
jel, ko son læ bæsam oidnit. Ja dat lse juohke sajes, koaba kaudna nubi 
oađime, de dat vuoita. Ja dat sapmi bodi ja kaunai oađime Ruoša; ja de
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Ruoša kulai, ja de šađaika doarot; muhto Ruša dovdai, ahte i son dal bidi, 
son laei dihti maida, ja  son vulki jo eret ja  dajai: «ale daka munji mai- 
deke,» ja  son lohpidi, ahte i son daka maideke. Ja ko son vulki viehkat, 
de sapmi i mastam, son vulki viegahit, ja ko jovsai, de son kæhčali čuget 
kahkora-njunin, ja Ruoša dovdai, ahte dat baste su sselgai ja de kildi: 
«ale mu čuogo,» ja sabmi dajai: «im dat mon lset, dat lse kahkora-njuni.» 
Ja de son kodi dam stuora noites Ruoša, masa i læm bastam i oktake 
njuola ječa ko kahkora-njuni. —

Kuovsat læ alo vuvdin samit luhte, ja son bora biergoit; muhto i dat 
læt koit bahas lodi, son læ Jibmila engelat, ja  koarta-cicas læ fas Biro 
engelat. Ja okta una čaba lodaš læ, mi boahta barbmos, ja dam nama læ 
bielo-cicas. Ja dat lse manga færgat, das læ kaibe vuolde fiskat ja  ruok- 
sat ja ruona ja alit. Ja son sahta jetnađit ioo  kili. Ja dam nama læ kiela- 
vælgo maida. Ja ko dat dovda bæivađaka, de dat spele juohke lake ja  muh
tomin čuojaha divga. Ja ko tovta čoaska dalki, de sus lae hui donkas 
njuvča, son i oačo čaba jena.

Ja dat lset 4 lodi, mat čuvot samit: karja ja rievsat ja kuovsat ja  cicas. 
Ja dat čuvot dalvet, dat adnet kuoibmin sami sida, ja  očot dat biebmonai, 
dat biergo, mat boret biergo; ja rjevsat kaudna soahke-ovsit, mait sami 
čuhpet muora čuohpahaki. Ja adna rievsat olpmoit dorvon maida, ko fali 
boahta ja alga bivdit, de rievsat boahta olpmo lusa, jur olpmo juolgi- 
gaski, ja de fali ferte balet. Ja boahta dat koahtai nai, ko i kauna olpmo 
olgon. Ja olpmot sei daka dagar rievsahi sei maideke, æike suova bætna- 
kitke kuoskat.

(184) Jos skire dajhe vuoračas alga sami sida čuvođit, de son dovda, 
ahte dam sidas jabma olmoš. Ja jos dat alga ovta kođi čuvot ja čohkahit 
ovta koade baldas, de son dovda dam kodis jabmime olpmo.

Muitalus kcerbmam - kcedki bira.

Dat ki dam oačo, son i vuoitahala lakas i koaske — ; muhto ki fal 
dam oačo. Dat kalka kaudnat kærbmašit rahkat-baiki; kærbmasat dale ko 
læt kieimis daihe rakađis, de si dale balkođit dam vilges kæđki; ja ki 
mana dale suoli faktet, ko dat balkodit, ja de kalka dohpet kæđki ja 
viehkat čahcai, ja jos bæsa čahcai ovdalko kærbmaš, de son očo dam 
kæđki; muhto jos kærbmašat beset ovdal čahcai, de kale læ varalaš. 
Muhto ki læ ovdal kæhčam koko lse lakamusas čahci, de son bæsa ov
dal, kai si vehaš agjanit ohcat kæđki, ja dam boda læ olmoš vehkam 
kuhkas čahcai. Ja ko læ očon, de lse kai lahka-olmai akis.



(185) A lga  muitalit Sappm elačet doktar konstat.

S
a m i t  læt pores aigis jo fertem tutkat konstait, ko olpmot šadet ski- 

pasin, ja toktarat æi læt læmaš samit očom sajis, æi si læt tietanlce, 
atte toktarat kaudnojet, somes osi. Ja teinalakin laet fertem tutkat nu olu, 

ahte læt očom selvi, kot læ viki lajat, ja kot kalka taita apu očot. Ja 
lset kale očom sælvi nu olu, ate olu vikit satet buoretet teitnai, mait sei
somes toktarat ibmir buoritit; muhto i juohke toktari tat kula.

Das vuolde kaudnojet čilgehusat, kot kalka kuđeke viki kæpitit ja vela 
buorititnai mutumin, ja hopus nai, i sate dovtirge nu hopos buoritit.
Muhto i sopa jur visot konstait čalit dam kirjai, tantite ko tat kirje Sada 
lokojuvot oba mailmi mielte, ja olu opam hærat sei sopa koske kulat 
visot konstait, sei si jake tat, tuše bilkitit sami jalataka, vaiko jos oinali 
visot, mait sapmi tahka, te imastivčo tam vuoimi, ja kos tat bota.

Ra de - vihkai.

Sapmelačain lse tavja raddi vuolde viki, ja dat loktana oivai ja luoita 
julgiđe, ja dam viki talkas lse luitu vara, rumasvara-suodnas. Dat suodna 
læ juolgi siskobaelde kiesahakas, ja das vuollelis julgi läpi siskobselte. Ja 
olgobselde luite juolgis fas čielge-vikis ja spiral-vikis. Ja ko noka poran- 
lusto ja kulo radi vuolde, te luito lapes bajelhaka.

Ja ko lse radis viki, ike jode oivai ike julgide, te luitojuvo kiedas 
siskobselde kieta-kavas, tam suoris, mi bota vuolebæle kieda, ja nubi
suori bota bajilt, ja das luitojuvo oivebaučas vara, ko læ oive-bavčas (186) 
ike laet ječa baikis ko oivis. Ja ko læ hardos viki, te luitojuvo kieđas 
suorbma kaskas. Ja ko lse vuoisahak, te rapo olgobæle kieđas.

Suorganæbmi

i lset nu baha bohtit ječaiđe ko ssenganisonida dajhe dam nisoni, kuhte 
lse seska mana očom, ja i laet vela tservasnuvam, Ja lse kai niso baha
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suorganit ovdalnai, ko læ mana riegadahtam; ko lae kasat, laviet suorganit 
nu nai, ahte cuovkanit, ja dat suorganæpmi boahta muhtomin, ko ojdna 
fastes nieko. Ja manat maita suorganit davja, ja dat bista kuhka, dasači 
ko Sadet olis šadai.

Suorganam-vihkai. I kalka vaibmo-vara-suonis luite ječa vikin, ko 
suorganam sivas Sada viki, te fertejuvo rapot vaibmo suodna; muhto i 
kalka kolkat æmbo, ko kolma kærte cirge, te bigjojuvo kida. Ja dat læ 
baha bisot kida; muhto læ okta konsta, tædilit ođa silba 10 ør.

Jamalgatam - vihkai.

Ja ko jamalgadam-viki Sada, te læ okta konsta, boltit likebiktasit jur 
dakavidi, ja jos i dakavidi laet boltojuvom, te læ bahab očot eret; muto 
kai tat očot, ko i laet rihkom likas bahui vara kolgamuša.

Jamalgatam -vihkai maita rapoit vara-suonat —  manga -— (9) ovci suona, 
ja tas mait kalka rapot oaivis takar suonas, mi læ vaibmo-suodna. Tam 
suonas, mi mana bælje ja čalme kaskat, mana bajas manga suorai. Ja 
lse das mutom badne-viki nai apo, jos viki læ bære bagjepælis, muhto ko 
læ vuolepæli banin, te læ okta suodna, mi mana bagjel olola, rapot tam 
læ dasnai vehaš apu.

Jikta- vihkai

maita luito vara. Dat kalka luitot olgobælt kieđas ja olgobæle juolgis 
kiesahaka baikin, koko oidno suodna buoremusat. Ja vara luoitosi i kula 
æmpo, ko læ tas bagjelis jo selehuvom.

Kupemus

lse maita okta konsta, maina buorituvo manka lakaš vikit. K o lse oivi 
bavčas, te kalka kupijuvot neski kopis ja (187) niski kuovtepæli. Ja ko lse 
sælgis bavčas, de kalka kupijuvot sselgi. Ja ko lse radis viki, tasa maita 
kupejuvo sælgi 3 kærde manjalaka; ko havit buoranit, te kalka fas kupi
juvot. Padnevikai maita kupijuvo tako, koko karassemos viki lae.

Julgin maita kupijuvo; jos juolgit kolot, te kalka kupijuvot olkobæle 
juolgit. Ja ko kiedat lutot, te kupijuovojit olkopæli kieda. Muhto ruvijuvot 
kalka olu vuohčan, ovdalko kupijuvo^
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Oivevikai

lse okta konsta takar, ahte ravgotuvo vuovtait; muhto valdejuvo bære 
moade vuovta bajeld oaivin, ja de ravget fakestaka, vai nahki luovana 
luovos, mi læ tarvanam kita, vai bæsa vara kolgat su tapalaš laki mielte. 
Ja ruvijuvot kalka tasači, ko oivi bahkana, ja manjemuš konsta læ, ahte 
karasit tajhe čauka bočistuvo bajas 4 kuovlos, kuovti nieras; ja niski ja 
kalu-paeli kalka bære bajas ruven lakie jođehit kieđait 3 kærdi, ja de 
manjemuš kalga kaikihit visot olis oivi-vuovtait bajas, ja de basat bahka, 
kara katin oaivi; muhto niski kalga ænemus ruvet.

Ruvemuš

læ manga vikai apo, saelgevikai ja oivelutohaki ja čovjebonjahaki ja 
badnevarki.

Covjebonahak

tajhe čovjeborahak-vihkai ruvijuvo bære torasi ja botnjujuvo vuoste 
bæivai napečoli.

Padnevarki

let olu konstat, teinä ko badnevarka lae 9 sortat, ja læt kai ječanai vikit 
9 sortakat, teinä ko olmoš læ 9 manu læmaš ætni koađos, ovdalko læ 
bæsam oaidnet mailmi čuovgasa.

Badnevikai.

Badnevikai læ vela okta konsta. Ko læ kara badneviki, te kaudno raksa 
olola vuolde, mi læ pavčas, ja tam kalga tale čuget aimin. Aibmi bira 
kisojuvot suodna jur tam mudoi, ko kalga rausa sisa čugijuvot, ja dat 
kalga jorgalit vela kuovte kului, vai cuvge aembo, ja vai boadali juobe 
3 koikanasake vara.

Coddavikai

lae okta talkas omi ječas, olpmo koča tam jukat, vaiko i æmbo ko ovta 
baste tieva, ja fanahalat juoke kului ja ruvetit. Ja kai taerpat nai adnojuvo 
coddavikai, katsastuvo baste tieva ja vuidojuvo olgo-paeli, ja te kisojuvo 
ulo kagis bira čæbeha ekedis. Ja lae vela ječa konsta čodavikai. De lae 
valdojuvom (188)kaeset cuobo, mi kohčojuvo riececuobon. Ja dat valdojuvo 
kæset rice-cubo čivga ja bigjojuvo ælinaga salte sisa vilges lini sisa, ja de son 
jabma farka. Ja teit kalga vielgat juope ænas osi vilges kirjit; jos lae 
čahpat ja fasti, de bilista ja bosta. Ja ko dal lae valdam dam čaba sorta, 
nu ko lae ovdalis jo muitaluvon, de kalga capojuvot vehaš, ja vušujuvot 
mielkin, ja jukojuvot tam. Ja dat adnojuvo čodavikai dalkasin. Ja ko ruobet
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šadet, te læ dalkas dasanai vuoidat teinä cubuin. Muhto samit loket somes 
lokosit, muhto kal dat apuha vehaš, vaiko i lokake, ko i fal taka bilki- 
tæmi titi. Jos cubuit bilkeiđa, te tat kal posta nunai, ahte valda hæga 
olpmos.

Tas vuolde muitalus ovta nieida bira.

Tam nieidas bohtani čæbet vehaš, ja te valdi tam saema cubo, ja dæđi 
teinä tam viki baiki; ja de ko kærgai dæđimis, te balkesti ædnami nu, 
ahte cuobu bavčaki, ja te suhtai nu, ahte bosti vela bahabut. Ja tat læi 
muđoinai tat sorta, mi bosta, tat læi čahpis kirjat, mas kalga varohit. Ja 
dat nieida skipai bahui ja manai Lulo doktarit luhte; muhto i taht apu- 
ham, son jami. Okta sami tovtir kæčai tam su viki ja muitali, ahte 
«don læt tædam cubuin, ja laet balkestam ædnami nu, ahte cuobu suhtai, 
ja de bosti bahabut, ja tam i nagat jorgalit, tat læ vara bilistam jo nu, 
ahte i buoran.»

Muitalus cubo bira.

Cuobo oro čacis, ja oru koike aetnamis. Kidat læ kođu saemai aigi ko 
haugas. Su kodu lae jaegis, ja tat adnet takar jena ruvkit teko boco- 
miesi. Muhto læ fuomašuvam, ahte cuobo kahča bagjen vulos, nu ko 
ječanai tivrit, mat kahčet muohtaka nala. Tat læ visis, ahte cuobo kahča 
ætnami balvas, teinä ko kaudno tuodaris muohtaka nalde, kos i læ sudi 
ola maeris. Cuobo lae tam lakas tivri, ahte kuhte duosta valdit kiti, ja ko 
cuobo koča kieta nala, te sada dam olpmo kieta talkas-kieta. K o takar 
kieđain tuše tædeleke vihki baiki nala, de kehpo varki takaviđi. Ja ko 
ruobo njalmi, dasa læ maita talkas cuobo, ko suina tædaša ja vuoidada.

Manai samba.

Ja jos manai sada samba —  samba læ takar, ahte mannas vilkođa 
njuovča —  ja te læ dasa maita cubos talkas, teinä teda njukčama nala, 
ja te (189) læ kait buoremus talkas tasa. Ja læ dat buori čoavtalkasnai, 
te kalga varas milkin vušujuvot, ja te valdit sisä ja njielat.

Cubos nubi muitalus.

K o laei okta niso vacime jægi, ja te oidna ovta kætki jaegis, ja te 
tuolmasti tam nala. Ja tat j  laemke kaetki, muhto lei cuboit ætni, mi 
læi nu stuorat teko olpmo oivi. Ja te cuobo roakohi ječas kida juolkai 
nu, ahte i očom luovos mudoi, ko kalgai sobin; ja de aigi baučastit tat
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juolki, masa tarvani cuobo. Ja son manai maita Lulo toktri; muhto son 
maita jami. Ja tat lsei manan bilkitam cubuit, ja te æska bosti, ko soiti 
mato nala bohtit. Lunte Antarasa ahka lse nu ksevan Vuoskojavrikatis.

Varalas "caci.

Muitalus, ko cuobo mæđemit juhka olmoš, te tat šadet stuora cuobon, 
ja alga adnit jena, dego su jetna lseke. Ja jos i oco olgos, te valda hsega. 
Tasa i læt olu konstat. Samis adda vara juhkat vai vuovsada ja mieskan 
kuoličolit; ja jos i vela bode olgos, te cogojuvo boco stuoremus juolke- 
suodna njalmi sisa kida čovjai, ja de ferte kagastahtit; ja jos i bode ol
gos, te kale jabma olmoš. Ja ko tat olgos bohta, te læ nu ruoksat teko 
vara.

Varalas tivri.

Okta tivri, man nama læ ruovdekoba, tat oru čacis; ja tat lse maita 
takar, ahte sela olpmo siste; ja tat maita dahkojuvo ssema lakin ko 
cuoboin nai. Ja jos i očo sonai olgos, te son maita koda olpmo. Tam 
maita juhka čacis manga kærde olpmoš.

Potit ad.net divrit titi.

Dakar divrit titi adnet bocci samit. Dat boci tahkojuvom boco čorvis. 
Ja tat lae tam titi maita, vai i njalbmi bilahuva kidat. Ja nubi bohci 
tahkojuvo lodi čoarbelnoras tautis, tas lae deko fierbmi siste, nu ahte i 
bsesa čada tivrit njalbmai. Tat adno miecis.

Suctakæbmai.

Suččakæbmai lae okta puore konsta, ko dakaviđe, ko fuomaša, atte lse 
suvččakam, te kalga tsedit ja ruvet muohtakina nu kuka, ko maca ruoktot, 
ja aela fas tat; muhto i (190) aput bajeltus muota, muto tat kalga tat muota, 
mi kočojuvo sænjačin, ja dat lse jur setnam vuosta tan soartat muota. Tas 
muitalus ovta manas 40 jaki manjas kului. Mana lsei 10 jahkasaš ja lsei 
olgun viekame kara čoskimin, ja de kahčai muohta rogai rapas kiedaikuoim; 
ja i aetni fuomašan, ja  te suvčake suorbmat, ja sei ibmertam tsedit ja  ruvet 
muohtakin, ja de kahče suorbmat kaska raje eret; ja  dat æla ein talnai 
ja su nama lse Maret Mikestoter Utsi, ja son oro tai Sovsosa, ja su potni 
nama lse Hæntot Pito.

Obohat-vikai

adnet takar konsta. Kaicajuolki-takti, ja dakojuvo hui finat, ja nubi ta- 
kojuvo kalbi kočarakos; ja koikatuvo sivot ja čabat, ja te kalga havar-

5’



68

rievnat, ja te kalka baka čaci ja rievnat pæli kopot, ja tat bigjojuvojit 
tam kočarako sisa tieva. Ja tam kaicatavti bigjat tam kočarako sisa 
nubi kæčai, ja  nubi kæči olpmo bataraikai cokojuvo. Ja tam kočarako, 
mi lse tam raiki tavti nubi kæčis, te tat bočistuvo, ja te tat mana sisa 
batačolai, ja de bæsa olkos. Ja niso-olpmoi sata takat ssema lakie koča 
ori buđošuvame; muto tievto olpmo i sate sæma lakie, muto tasa ta- 
kojuvo ječa lakie, faskojuvo bate tahe kievtnevuođos kiepa, ja ruvejuvo 
teinä buoča olgobæli, ja tat apuha, tat læ kæčaluvom.

Pores aigis æi læt læmaš rievnat tasake, ko olmoš obon, mait talas 
olpmot adnet tam vikai apu; muhto tolos aigis tahke sæma laki, muhto 
tat čaci, mi bikio tam kočarako sisa, læi ječa sortat liega čaci, ja boco 
takte-vuojga læ kait fitnamus vuogja.

Pohtanemiđe.

K o potana, te tasa kalka buoidi bigjojuvot nala, ja jos i vela buoran, 
te kalka faskot væiki tasa ja bigjat sæka. Kai samit kautnoit dakaratnai, 
ate ko kæčet ja tædačit kiedain, te huorana botanæpmi, vaiko livčoi 
manai baha. Hui fina bsese-narvi lse buore kæsit sieja olgos, ko læ buokko 
dajhe ječa siegjom bohtanæbmi.

Ja ko havai mana liegas tajhe kalmas tahe ječa, mi vaikoha havi bo- 
tanit ja siegjot, de tasa maita takojuvo ssema lakie: boares buoidi bigjojuvo 
nala, ko aei laet takarat, mat mahtet jorgalit mudoi ilma talkasithaka.

Vara-kolgami.

Vara-kolgam lse varalaš, ko sei laet toktarat ola mseris; muhto kaudnoi 
kai takarat, atte ko očot kulat, te jo pisana vara kolgamis; muhto sei 
takarat laet olu, muhto ko (191)peset oidnet, te lse visasaebo vara pisanaebmai. 
Ja samin lae varalaš. Tale maita kolgat bagjel maeri, ko niso lae mana- 
sængas, ja kolga nunai, ate jabma ja hopos. Ja tam maita vara-tolijsegjit 
satet tolet dajhe bisanahtit. Okta konsta lae sænga-nisona vara-kolgamuši. 
Lse una lodaš, man nama læ pæskoš, mi daka bsesi taluit sseitnai; ja de 
kalga valdit tam bsesi vuođos roskit ja vuošat varas mielkin, ja tam adit 
jukat sænga-nisoni, ja tat apuha, vaiko i tiede maiteke sanit; muhto kai 
tat lae puoreb, ko tiedali sanit. Ja sani vuoimis buoritit olu sortat vikit; 
muhto sei lset olu takarat, mat mahtet takat tait konstait, mat laet ov
dalis muitojuvom.

Konsta Coaskim-vihkai.

Ja okta dalkas čoaskim-vihkai lse boco aeli vara juhkojuvo. Ja jos i 
kaudno aeli vara, te valda galbma vara ja sækohuvo, tasači ko šada liđpmat 
tahe finis, ja te juhkojuvo jur njuoskasin. Manna očotetin niso dauja biesta 
kalbmot julgit, ja  lse tasa nai adnojuvon boco vara talkasin nu, kot lae
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ovdalis muitaluvon. Æ li vara i bođe ječalakie, ko čugujuvo boco, ja te 
takaviđi valda lihtai vara ja juhka, jos i læt skipa olmoš tam mæri vuoi- 
mis, ahte vægja manat ješ boco lusa ja juhkat takaviđi, ko vara kolkiđa. 
Cugijuvot kalga manjel čoamohasa.

Muitalus suodnafadnalcebmi.

Suodna-fadnalæbmai maita lohkojet sanit, ja taht apuha. Taht tahkojuvo 
basahtkæhtes ulo-laigi, ranes 3 kerdan saucauio-laigi. Saucaulos læ olu 
vuoibmi, teinä ko Jesos læ olu saucain hubman ja valdam værdatusait 
sautsas, ja tat mait titi, læ Jesos jabman læt kočoit saucan, ja tat sin 
orom-saje nama læ sauca-vieso. Ja teinä læ saucaulus nu olu vuoibmi. 
Ja lse tat buori suoke nai olpmoi.

Ja ko lse takar viki, ahte satnjeta liki, dasa lse talkas ruvet soahke- 
kunaikoim, ja jos i vela vuolke, te kalga valdit ačešæni laučgipo ja tam 
vuošat ja te teinä vuoidat tako, koko satnjeta. Ja læ vela nubi konsta, 
valdit 9 sortat muoras vehaš ja  tam vuošat, ja tat læ manka vihkai ahbu.

Kuola-vikkai.

Ja ko kuola suonat fadnalit, te kalka ruvet sijvot ja hautot. Visot 
suonat kalget ruvijuvot bære pajas rubmaha kului.

(192) Fiskes-dauda bira.

Fiskes-dauda læ maita okta fastes dauda; tat daka olpmo fiskadin, 
vuohčan alga dovdat čalmin ja kačain vielgatasait alget fiskadit, ja koča læ 
maita fiskat. Ja dasa lse talkas rakaduvo biebmo dam mæri, ko oktanaka 
nagada borat. Ja tat biebmot kalga rakaduvot 9 sortas. Ja nubi konsta 
læ, de kalga valdet ovče dihki ælenaga adat borat biebmo siste, vuogja- 
kahkoin tajhe jucain, mi i læt ila bahkas, vai sei buole tikit jamas; muhto 
i læt vuogas, ahte diehta skipa olmoš dam, ahte dihkit lset, mait son 
bora, i son kai sahte borat, jos son diehta, ahte dihkit lset mait son bora.

Cielge-vihkai.

Ja vučohakat læt tauja sælgisnai. Ja dat lse nu, ahte ko læ vuhčođam 
sælgi, te lse nu bavčas, ja læ, deko livčoi tolame, ja lse, deko livčoi 
noađi sælgis. Ja tat boahte kara bargos, ja bohta dasnai, ko nohka kara 
nohkamsajes, ja manga ječa sortat asis, olu nohkamis maita, tat bisana 
vara tajhe takit vara lohpe. Ja ko i lset ila bahui, te kai buorana ruve- 
temin, ja  ko kaiko nahki ja fanahala nahki, vai luovana. Ja jos i teinä 
buoran, te kæča no. 63 ja nubi dalkas 110. 64.

Kara kosahaka bira.

De kalga vuoidat jenjain juolkevuodoit ja liegadit nu karasit, ko kierda.
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Koansta badnevarki.

Buot buoremus dat kalga ruvet kuovte bæli čæbeha ja visot bira 
njalmi ja ein niski suonait, ja ein čielge suonait jur miehta čielgi, ja dasa 
ko læ hæitam varka. Dat læ visis, ahte dat haeita; muhto dat kalga 
višalis čæhpis ruvijægje. Kuovčabadni læ maita dalkas, ko teinä dæda 
rausa; muhto kalga vehaš liget ovdal ja de kiesalit asehis lini bira, ja de 
dædasit deina banin. Ja jos kaudna bohco oalol-dauhti, dagara mi læ læ- 
maš nu kuhka ædnamis, ahte læ ænam baitnam su færkasis dajhe ruonan, 
ja de dam maita liget, ja te dædit teinanai sæma lakie ko birtnabanin.

Koahđahus-vihki

læ dagar, ahte olmoš vuovsada hui dauja ja hui karasit. Ja das læ dalkas 
vuoksamuš dajhe kortalastit skipa olpmo boahkana vuoste rehkeki, algit 
9 ja lohkat i ragjai, ja dat kalka 3 kærdi lohkojuvot ja koartalastot dat 
boagan. Ja jos lae dat vihki, te dat kale huorana.

(193) Æleselba bira.

Dat læ talkas manga baikai. Jos olmoš dokčo dakti dajhe nordahuva 
hui bahat, daida adna æli dalkasin. Dat valdojuvo vehaš basti ja katsas- 
duvo ja njælik, ja sivdnidit kalga. Ja dat læ buore vuoišahade nai, ja kara 
lučadaudi lse maida dalkas. Ja ki adna seli naldis, su nala aei darvan 
jamehat. Ja læ ælis dalkasin čalbmai nai, ko čalbmai šađa smaida dajhe 
ruobo.

Ko bcena kaska olpmo,

te kalga valdit dam sæma bædnakis vara ja vuoidat deina havi, de tat 
valda varka eret dakavidi.

Kalbma čahci læ maida dalkas varas havai. Ja jos dogjo juolki, de 
maita kalga bigjat kalbma čahcai. Ja jos ladasis mana eret, de kalga sæ- 
malakie čahcai bigjat. Ja dam kai kalga kaikot, mi lađasis lihkasa, ja 
dam mi dogjo, dam kalga kurbat muorait bira, vai sava kida njuolga.

Bohcovuošta læ buori havedalkas.

Ko olmo's jamalga,

de læ hæga bivdim koansta dagar, ahte dat kalga valdit kiedai ja kai- 
kehit bajas ja vulos, dasa ko hæga boahta.

Cahcai haukam olpmoi hcega bivdima bira.

Ko olmoš læ haukam čahcai, ja læ vei vehaš hæga, de kalga čadnat 
lini čalmit nala, ovdalko valda bajas čacis. Ja de kalga kuodit koikasi
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ja bigjat nu, ahte koika čahci olkos. Ja de kalga ruvet, ja aei kalga olp
mot das aeneb ko I dajhe 2 ;  ja æi jednadit, æi ovtage sani, vai i balat 
hæga eret, ko læ boahteme, dat i kierda dale kulat i maideke. Ja daina 
laki kai hæga boahta.

Suodnafatnalcebmai

lae maita ruvemus buori; muhto kalga fal ruvijuvot bære bajas kului 
kieđa, dajhe jos læ juolkis fadnam suodna, bajas dasnai, deina ko i suodna 
baesa tautis luovos, muhto birgos tat bæsa luovos, ja deina kalga jođihit 
suona fas saema kului, kos læ rahtasam eret.

Kaetkis kaudnoit dakarat, mat laet deko laset, ja dat ladnjet nu ase- 
hačan deko pabir, ja teit nama lae riebankoli. Ja dat laet (194) ladas- 
vihkai buorit; muhto dat kalga oačot nu finesin deko jafoit, ja de valdit 
njabmai cacin ja njelat čoavjai.

Ætnam-bostaka bira.

Ætnam-posta lae maita varalaš viki ja kara viki. Ja tat lae maita 
9 sortat. Tat lae takar, ahte šadet ruobit oba koruda mieta, ja dat sat- 
njetit, ja læ tein varka nai nu, ahte i očo rafe, i nokat ike borat. Ja tat 
maita jorgaluvo sanikuoim nu, ko lae ovdalis juo čalojuvom. Ja okta, man 
nama læ puogo, ja nubi læ vama. Ja dat visot jorgaluvojit sanikoim.

Sapmelacait nissonit bira.

Tas muitaluvo takarit pira, kæita vastosta, ko læ mana-sængas, niso
nat ja nieidat.

Mutom nisonat laet nu vaivat, atte paučastit 3 p., ja olpmot tolet ja 
tedet čielgi-bæli, ja ko i riegat velake, te lae vela okta konsta. K o laet 
olu tievdot, te loktijet julkist pajas ja oivi vulos ja  sildnalit, vai mana johta 
ruoktot, ko læ bakahuvam nubi oasi ovdi; ja ko te njulkijuvo, te lave rie- 
gatet takavidi. Ja læ vela okta konsta, te ferte muitalit, ki lae mana 
sohkehan. Ja te læ jo apu, ko muitala, muhto ko adojuvo tahki čaci tahe koča 
jukat. Ja ko virnat lae riegatahtam mana, te napi čupujuvo, ja dat kæči, 
mi mana aetni sisa, tat čadnojuvo kida nisona vuodakin, vai i rotas sisa, 
vai manibut botet olgos. Ja nisoni adojuvo kusa vuogja, tal ko i laet 
bocovuogja. Muto bores aigi samit boči ja dake vuoja boco-mielkis, mait 
lave tale addit nisoni. Ja ko i baesa čoskis, te botet farka olgos manjebut. 
Ja ko dat laet botam olgos, te takojuvo veletan-sagje.

Dal alga muitalit tam aetni riepo bira, mi lae dakar vaivi ja bakčasa 
čađa riegatahtam mana, ja dat læ fertem kalbmot. Ja ko niso kalbmo, 
te æi bođe manjebut olgos, te čohkanit manibut radi vuolai teko mana
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oivi. Ja te alga buođot hæga, ja  jos dal æi ibmir, tat jabma hui hopos. 
Muhto ko tahkojuvo katsastak, tat valdojuvo solci-kierakis tudkonit, tam 
mait rievsat bora, ja njuvtojuvo smavisin, ja te adojuvo tat tuoldi juobmo- 
mielki-čaci. Ja jos æi vela leikan tahe bode olgos, te bigjojuvo hauta, 
liega sado ja  kudna ulo dinga sisä, ja tam bigjojuvo rade vuolai. Dat val
dojuvo sado ja kudna aran vuodos, teinä ko talvet i očo ječa sajis, ko læ 
kalmas aetnam. Muhto varohit, ahte i hautot julkit kæči (tam titi i kalga 
bigjat liega hautake julkit kæčai, tat læ varalaš vuoieha kalbmasa bajas 
rubmaha sisä, ja te valda (195) haega nu hopos, ahte i hapit i maiteke apuit 
očat). Muhto ko i vela liegam, te kalga lonuhit, tasači ko liegana, te 
botet olkos eska manjebut. Ja te das alga kolgat ruođe tahe vara, æneb 
ko kierda olpmoš, ja te lae das varalas, teinä lakin laet olu jabman samis 
nisonat, ko laet nu harve, dakarat, käet titet tasa radi. Mutom samit laet 
takarat, ko kuletke, te jo  bisana vara kolgamis; muhto tat laet vehaš 
takarat; muto ko oidnet, te kai sahtet buorebut tolet vara.—  —

Muitalus dam bira, ko dam kirjis laet visot samit tovter-konstat, 
muhto aei noaite-konstat. Ja ko dat, kuhte diehta visot dam, mi læ dam 
kirje siste, —  muhto i laet olu, kudet dihtet dait konstait — , ja ko i 
dovda olpmo viki, dat kuhta tiehte dait konstait, te alget doivot, ahte læ 
jabmin dauda dahe lae bigjojuvom manelačat dahe jamehi, mat laet noides 
olpmoit bargo.

Manelas-vcega kolgamusa bira.

K o manelačat laet kolgame, de si kirdet ilmis deko lodit muhtomin 
bagjekæbot ja  muhtomin vuolekaebot. Ja ko dat laet kolgame, de dat, 
ko laet boahtime, de dat šuvet nu stuora vuimin, ahte jabma deko buot 
karasaemos biega, ja vela karaseb šuva læ manelačain. Ja ko dat laet ma- 
name, de si æi mana kovdađit, muhto koko manet, de dago sojahit 
muorait jur aetnami ja dogjet muhtom muorait. Ja ko dat kula, de dat laet 
manelačat; muhto aei oidno datke, ko jur soames olpmo čalbmaj, ja  vi- 
gihis luondo-kahapalakat kai oidnet ja kulet dalenai, ko aei jama nu, ahte 
olpmot kulet. Ja manelaš læ oaivehaebmi, ja  dat ko laet kolgame, laet 
kirdet ja nubit laet nubit nalte, ænas læt olge raje, ja muhtomat laet 
baere kaska rajes vulosjuolkit.

Manelačat šadet dein sieloin, mat laet bæle surohæmit ja  bæle ristahasat. 
Ja dat aei baesa æi haelvehi aeike daivhi. Ja si Sadet orot baere aimo siste. 
Ja dat laet halos oačot bargo. Ja sin noaitit očot alkemusat væhkin, ko 
alget noidastalat.

Maerka dasa, ko laet olpmo nalde manelačat: de dat olmoš alga oaidnit 
ja kulat olu, mait æi oaine ječat. Ja dat hubma dam asia bira, mane laet 
jamehat su nalde ja  dam, mait dat kalget dahkat, ja  ki læ bigjam dait 
su nala. Ja hubmet dat ječa olpmoit nai asjit bira vehaš. Ja mait dat hub-
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met, đat læ ænas duohta. Dat olmoš, mi læ kalgame jamehit sobmasis, 
kæn nalde læt jamehat, de son hubma amas kiela, ja son dale lokaha 
dam olpmoi soames lohkosit, mat læt amas kieli. Ja dat olmoš, mi hubma 
amas kiela, ko lae kalgame dajhe jorgalæmi jamehit dajhe biroit, dat lae 
dale nu imaš, ahte (196) i sahte riekta muitalit. Dat Sada likohusi, ko oaidna 
jamehit dajhe biroit olpmo nalde, ja dat kai oaidna visot dakarit. Ja dat 
kai nagađa jorgalit. Ja kai dat suige sahta dahkat bahasnai, jos sihta, 
muhto i dekar dake bahas, jos æi alge hæđi dahkat, bahas olpmot; 
muhto ko jur hæđi alget tähkät, te kai læ lohpi su nai čajehit vuoimis.

Manjemus sami stuora noaiti læi Dopar, kuhte mait adi oafarušait 
sidiđe, muhtomin bohcoit, ja ko i vela birgem nubin noidin, de son oafa- 
rušai 10 jahkasaš mana, dakara mi ride hærke nalde. —  Okti læi son 
kistalæmi nubin noitin, ja  i son palio birgem, muđoiko son uhvri hærki 
ja  mana. Ja son valjiet čabamus kirjat haerki, ja  bijai hærvait dam hær- 
kai, juohkelakaš haerva, silbait ja  ladit ja  laigit, ruoksadit ja  fiskadit, ja 
juohke soarta, mait son didi, ja  samit adne hærvan. Ja son čanai juohke 
baikai, kosa sahti. Ja de čanai dovgosit nala, ja  de bijai mana nala, ja  de 
čajehi suorbmain, kobos kalga hærgi vuolgit. Ja de hærgi vulgi dagavidi. 
Ja dobe lae vei dalnai. Ja de kai vuiti nubi noaidi nu, ahte nubi noaide 
ferdi bivdit soapaide. Ja soai soapadeiga nu, ahte æba Sat manjet kistalam 
kaskanæska. Ja dat kale laei nu noait, ahte oini vitne-kuhpes vaiko man. 
Son oini danai, ko su verte jami maeras, kuhte laei mait stuora noaiti. 
Son laei dan boaco-kæhči. Ja Dopar ani mævres-kari nai, ja dat ani muora- 
kari nai. Ja su bardni Kumet ani mait maevres-kari sohke bahki, dakar- 
bahkis kalkai, mi læi soahke-kirakis, mait samit kohčodit bika visisin. 
Ja ki dakara kaunai, de dat laei kaudnam olu davira sin mielas.

Mævres-kari bira.

Dat læi okta noaide biergas dat maevres-kari, ja dat dahkoi na: dam 
sisa bigje rigit ja ahčišæni lauče-kihpoit 9 bina, ja de alge cabmet vaeike 
daihe čoarve-væhčerina ja njurgo ja  muhtomin banit käske. Ja de si dale 
legje noaidastalame. K o noaitit laet noaidastalame, de si boldet rigit jur 
ruoksađin, ja  de si spidot bira iječaset nu olu, ko nagadit, ja banit kasket, 
mait nu olu, ko nagađit. Muhto aei karodam aeike suoladam dat noaidit.

Dakar noaidi bira, mi læ oahpam noaidi ja  laet ein banit, de dat læ 
ein dievas vuoibmi. Ja dolos noaidit læt laemaš dagarat, ahte dat laet 
kirdam, ja  muhtomat vuogjam naudin kirko-ræisos, ja ko læ olem kirko- 
baikai, de læ luoitam, ja dat læ lahpom. Ja ko læ fas (197) vuolkam ruoktot, 
de læ fas boahtam sæma naudi, ja  son læ vuogjam mædel visot ječa 
vugjit. —  Ja dakar noaitit læt læmaš dakarat, ko si laet noaidastalame,
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de si laet kuođam rubmaša jabmin, ja hæga læ manam Biro engelikuoim 
bargoi dahkat bahas soames olpmoi. Ja jos dale lihkastahtet su rubmas, 
de dat vuolga, ja de æba šat boade koaske. Ja dakarat kohčoduvoit 
muoramieskađægje noaidin. —  Ja noaidit kehčet vinis maita, ja oitnet 
visot asjit ja dan, ki læ suolađam. Ja jos læ sobmasa nala bigjojuvom 
manelačat, ja son boahta ovta noaidi lusa ja  sihta abo sus, de son jsera: 
«Læko dus buolanvidnif» Ja jos sus læ, de son ada. Ja de son kæhča,
kot dat læ bigojuvom, ja de dat alga. Ja jos dat oaidna, kot dat lae
bigjojuvom, de son kale jorgala okti, muhto jos lse olu kievrab, de dat 
bigja fas, muhto de manet dauja dam noaitehalam olpmo sokait nala. 
Ja jos jorgaluvo fas das, de manet fas soames sæma sokas soabmasa 
nala; muhto jos læ olo kievrat, de manet dam nala, ki lse bigjam dajhe 
bijaham ssema olpmo nala. Ja jos dat lae vela kievrab, de dat bigja 
ruoktot kirko-setnami. Muhto dat kalka dakar, mi læ Ibmilis noaite dajhe 
dahka Ibmila vuimin. Ja dat hubma dale amas kielain, ja son lse mait 
dale deko juhkan, son lse likohusain, ja  son oaidna dale visot noaite bi- 
jagit. Ja son kale bihta, vaiko livčo man kievras noaidit bigjam dat, mat lset 
Biro vuiminin bigjam. Ja dat birot bigjojit æli lodi mielde, ja dat lodi
boahta jur dam olpmo lusa, kosa lse sadejuvom. Karja lse dat, mi lsege
Biro lodi, dat bukta dagar boasta, mait læt šadem Biro engelat; sei dakar 
olpmot lset ječa, ko Biro engelat. Ja ko sei laet lodi oabisin, de si kuret 
luoda, muhto bagjel masaelgi lse baha bæsat dajhe čahcejuohkame bagjel. 
Ja jos dat beset dam bagjel, de kai manet dohko, kos lae dat olmoš. Ja 
ko bohtet, de dat surgehit, ja ko očot suorganit, de dat beset darvanit 
dakavidi; muhto jos lse nu roahkat, ahte i suorgan, de dat sei baste dar
vanit, de darvanit vigihis olpmoi ja alget dam givsidit, muhto aei dat 
kode, muhto đuše kivsiđit; muhto dait lse ksehpas jorgalit eret.

Vehas koristat dait biroit dajhe manelacaiđe, man læ ovdalis muitaluvom.

Dat kalka, ko doaivo dajhe diehta, ahte dal bohtet manelačat, de kalka 
dahkat 3 dola ja manat deit čada, de sei sahte kuorat. Ja nubi konsta: 
ki adna æle silba tolgi siste, dam stuora soagje-dolgi madaka siste aeli 
silba, ja de dam kalka adnit aio nalde. Ja ko dat læ nalde, de dat aei 
boade nala dam olpmo. Ja jos alga dovdat, ahte su (198) nalde laet mane- 
lačat, de dat kalka lohkat 3 kili Ahcmina dajhe fadar-forra, de sei baste 
darvanit jamehat. Ja jos livčo majava balot, de sei dan olpmo nala baste, 
kses lset dat.

Okta noaite læi, mait læm monai oaiđnam (J. Thuri), man nama 
lae Johan Kooven. Ja son oroi Gisdrantas Porsankas Norkas. Ja 
son lsei kai kievras noaide. Ja son kolgai vidat Norka msera-kadit 
ja lsei Ivgos juohke markanaigi. Ja son lsei dakar, ahte dat buoradalai 
skihpa olpmoit. Ja markan-aigit bohtet olo olpmot čoahkai. Ja dat lse
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katnai, ahte suoladit nubit obmodaka. Ja de bohtet olpmot diehtit, ahte 
J. Koven læi dakar, ahte sahti suolaka juovsahit dajhe nu, ahte suola 
ferti ein buktit suola-kalvo ruoktot. Ja de dat dadimielte, ko suolakat 
suolade, de mane ein Kovina lusa ja muitale, mi læ suoladuvom, ja de 
son bijai suolaka buktit ruoktot, vaiko livčoi man kuhkas hapeham manat, 
de son koit ferti vuolgahit ruoktot, leiko sabmi daihe mæra olmoš. Ja de 
vimat baldo suolakat nu, ahte aei duostam Sat suoladi, ko dihte, ahte 
Koven læi boahtam. —  Ja skipasat čoahkane markanida, vai bese oaidnet 
Kovena, vai son buoredit bæsali. Ja son buoradalai olu skihpasit dalkasit- 
haka. Ja ani son kai dalkasit nai vehaš; muhto son buoredi ænasa dalka- 
sit haka. Ja kalgai jamehit olpmoin. Ike dat kulam, ahte son livčoi bahas 
dahkam kæsake dajhe bigjam jamehit kænke nala, vaiko son kale sahti, 
jos sidai.

Okte suoladi msera olmai samis biergasit, biergoit ja duljit. Ja de si 
legje olos ovta fatnasi, ja de vulge. Ja de sabmi fuomaši, ahte de dal læ 
suola dahom sus davirit. Ja de son manai Kovena lusa ja  sidai algit 
væhkin, ja de dat aigi. Ja de dat fanas læi manam manga mila, ovdal
ko jokse berat. Ja de kal i Sat manam fanas ovdos i vehaške. Ja de si 
fertie jorgihit ruoktot, vaiko legje manka vigihis olpmo. Ja dat suola 
ferti doaimahit suola-kalvoit ruoktot. Ja de kai bese fas vuolgit ruoktot. 
—  Ja son dakai olo dakar koanstait suolakida.

Ja okta noaite-konsta læ dakar, ahte valdojuvo jabma olpmo njalmis 
vaiga čahci, ja  de bigjojuvo lase sisä. Ja de adet dam olpmoi. Ja de dat 
olmoš jabma. Ja dat læt dakarat, ahte gi lse dam konsta algan adnit, dat 
ferte aio adit ein soames olpmoi, ovdalko lset 2 jaki kolam. Ja jos i 
bæsa juohke 2 jagi gæčis adit soames olpmoi, de alget ječas kivsiđit, ja 
vimat kodet. Ja deina dat ferte hægas bæstit nu, ahte ade sahte olpmoi. 
Ja dam sahte dahkat, vaiko man vigihis (199) olpmoi adit. —  Ja adnojit dat 
jameha banitnai ja kirko-muoldo dajhe sado. Ja dat lset maita ssema la- 
kačat ja ssema lagie adnojit ko dat ovdib koansta. Ja deina laki dat koan- 
stat laet bahat ja varalačat, ko dat sada kodit dam nai, mait i haliđivčage, 
ja deina dat læ varalaš koansta. Muhto dat adnoit vela datnai dabe samin 
dan sivas, ahte lae alki, ige sahte mahcahit, oktake noaiti. Muhto jos dat 
baesa dakavidi vuovsadit visot olgos, de kale bæsa selit dat olmoš, mi 
lse juhkam dait ovdalis muitaluvom konstait. Nubi fastes konsta lae, vai 
bures kasva juohke lagie, olu ælo šada ja olu ruhta čako, dantiti si lohpdit 
Riehtasi ječasit ja muhtomin manaitsesit. Ja tat i lset boares aigi, ko lset 
vela manjemus dat kulom, ahte læt Rietasi lohpdam ječaset. Ja ko aigi 
lse dievan, de Biro lse boatam ja dolvon. Muhto lse soames koit bsesam 
eret Biros, ko læ muitalam olpmoiđe, ja olpmot lset adam diedo pahpi. 
Ja pahpa lse algam ahpom ja vela nubi ristahas olmoš, ki lse ramat-
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lohki. Ja ko Biro boahtime kule, de mane oudal ramahin, ja  lohke muhtom 
binait. Ja de Bero i očom vuoimi, de son manai eret das. Muhto 3 kerde 
son bodi, ja dat kuovtis dakaika sæma lakje ein, ko Bero bodi, ja de vi
rnat ferti kuodit dam olpmo. Muhto jos æi livčo dakarat, de lasi doalvot 
Biro. Okte læ oaidnam okta olmoš, ko Biro doalvoi olpmo. Ja dat doalvoi 
loktasi dam madi, ahte læi jur muora-kirakida kuoskadi soamis saje. Ja 
i læm kida ko nubi kieđas kacain roahkohan kiehta-vaibmosi, ja læi 
dagjam Biro dam olpmoi, man lahka manai, ahte dam olmoš šada dam 
dilis lasket mailmi lohpa ragjai, ja de æska kulat oktasas duomo, mi dale 
boahta.



(200) S  tain bira.

JA stalut læt taht olpmot, kæt læt kosi olmoš ja kosi manelaš tahe 
Pærkalat. Son laei kievre ja son læi tiehte. Ja Jehtanas læi maita sæma 

lakaš kosi, muhto son i læm vašes olpmoiđe nu ko stalu. Stalu kode 
olpmoi ja borai. Jetanas laei kievra ja son læike stuoris, ja laei sonai 
noite. Ja soi leiga tauja toarome; ja soi kolgaiga majta ovtas. Okti soi 
vulkika kole muora lusa valdit kole-lastait, ja sutnos i læm æneb ko 
okta čalbmi, ike datke læm ko Jetanasa. Ja stalus æi læm šatin čalmit 
tam rajes, ko su raenga bolti su čalmit. (Stalo raenga lae boltan stalos 
čalmit, son læ leiken bahka tani sudo čalmiđe, tale ko laei rengan, ja tan 
rajis son læi čalmehebmi). Ja son i oidnam i maiteke; muhto ko laei 
Jetanasa okta čalbmi, te soi birgika taeina. Ja okta bardnaš čuovoi sutno 
mielde tan titi vai oidna, kos laet kole-muorat. Ja te stalu korbmoi kole- 
muri, ja  algi čokit kole-lastait, ja te i son oidnam, ko i læm čalbme, ja 
te son sihta Jetanasas: «ade munie čalbmi», vai son oidna valdi lastait. Ja te 
Jetanas lakati tam čalmi, ja bardni tohpi tam čalmi, ja Jetanas toivoi, 
ahte stalu taht valdi, ja te stalu adnu, ade farka sutnie čalmi, ja Jetanas 
tagja: «mon læm juo adam čalmi». Ja te šadai kara tiki sutno kaski, ja 
te suhtateika fas, ja te toraika, ja toraika tasači ko luodaneike koabašat. 
Ja bardni valdi kole-lastait nu olu, ko nagati kuodit; muhto i bardni lset 
kaudnam manjel tam baiki. Stalut ja Jetanas čihke dam baiki. Ko vič teit 
jabma staluit, si fas ælaie, ko bohte talosæsiđit. Sin hæga oroi ovta una
visoča siste, ja tam siste lsei farpal, ja farpala siste laei sauca, ja tam
siste laei vuoncis, ja tan siste moni, ja moni siste hsega.

Stalot dahki soapada kaskanaesit, 'ahte i kalga kuhteke manat nubi 
biris, ike kalga manatke nubit lusa. Stalojavrekadis si legje dale, ko
dahke dam laka kaskansesi. Ja si dole dam laka juohkehaš.

(201). Muitalus dam stalu pira, kuhte Ice orom Stalojaurekatis 

Ja dam stalu oromušas lae očom Stalujauri nama. Ja das kautnojit mser- 
kat vela dalnai.
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Stalu oroi dam sæma Stalujaurekades. Ja sus læi ahka ja bardni ja 
nieida. Ja si bivde kulit ja kodit ja sabmelačait bocoid. Ja stalu læi diehti 
daihe noiti, ja su ahka læi sæma lakaš, ja sus læi ruovde-bohci, maina 
son njamisti olpmos vuoimi eret, ko hæti šađai; ja ko i vela birgim, te 
njamisti hæga maita eret, ko aei lsem dakar samit, kuđet mahte labmot, 
—  kai samit læt læmaš olu dakarat, kuđet læt læmaš luoda ja ruovti-lab- 
mot dajhe diehtit. Ja stalut kode olpmoit ja bore olpmoit, ja  olpmot bale 
staloin, ja karve tain baiki, kos stalut oro. Ja tat stalu oroi Stalojaure 
čolmis, ja dako lsei okta väri oriabælde jauri, ja dat väri laei valdo-oro- 
hat stalus. Ja ko samit bohte dam varai, de stalu dahke ein somes baha 
samide, muhtomin kode bohcoit, ja muhtomin skihpahale samit dam varis. 
Ja de aigi samit dam väri kočodit Koarta-vari, teinä ko kortohalet man- 
ga lakie. Muhtomin darvane bocot kætke kaskaide, ja muhtomin šade skirbman 
bohcot, ja olpmot ssema lakie, Ja muhtomin lahpoje olpmot ja bohcot. Ja te 
alge samit dam väri kohčodit Korta-värin, ja su nama lse ein dalnai Korto- 
vari. Ja dat vuostaš kuoika, ko johka vuolka Stalojauris, das læ una luo- 
balaš, kos stalo aio bivdi kulit. Ja dam kuiki stalu rogai fanas-kæino, 
ja fierahi nu stuora kedkit, ahte sei nagat dalaš olpmot likastahtit, vaiko 
livčoi 20 olmai. Ike dam jahkale, jos i livčo mserka, kos oidna, ahte dat 
lse tuohta. Ja dam kuoika nama lse maita Stalo-kuoikan tam diti bigjoju
vom, ja dat lse vela dal nai sæma nama. Ja nuortapselde Stalujauri, tam 
väri lae stalu bigjam nama. Stalu laei kulam ultain, ahte dam varis kalget 
olu borit adnet, ja teinä aigi stalu kočođit Bori värin. Ja dat nama lse 
ein dalnai. Ja Borivare nalde lse okta jauri, man nama lse Vadnimajauri. 
Ja Vadnimajauri oačoi nama tas, ko samit johte dako ja dam johkakadi 
bajas. Ja dat læ nu alat, ahte hserkit sei nagadam ksesit kierasit. Ja ko 
hserkit sei nagat ksesit kieresit, te fadnet hserkit. Ja teinä lae očom Vadnat 
jauri dam nama Vadnim javrin. Ja Stalojauri lulekæči oriapælte læ okta 
vari, man nama læ Bacajægil, ja dat lse očom nama, teinä ko das lse 
laemaš buoremus jsegil, ja  te dagjojuvoi, dam varai lse bacam vela jægil, 
ja te očoi nama Bacam-jægil, ja dat nama lse ein dalnai su nama Pacca 
jsegil. Ja dait ultait orohat lse Kortovaris luohkas buohta Coalmi, ja das 
læ ein dalnai baktekaska tajhe raigi. Ja dam raikai lset dalaš olpmot nai 
lahpam kaicait loki. (202) ja lset kaudnam aigit manjel duše tautit. Ja dam 
ssema baiki lse ibmirduvon, ahte dat sahta vsehkihit nai, kuhte balvala ja 
humahala ja ada juoida.

Muitalus dam pira, kot kævai dam staloi, kuhte oroi Stalojaurekatis.

K o lsei okta ristagas sami-bodni matkoštæmi, ja  de bodi dam Stalo 
koahtai. Ja dam samis læi čaba nieida ja bardni. Ja ko sabme lsei vaibam 
ja sus lsei nselgi maita, ja Stalo addi borat su biebmo. Ja son borai, 
vaiko i son riekta sahtam, ko stalu lsei olu vuošam olpmoit ssema bađin;
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muhto son ferti borat. Ja ko son læi boram, te stalo koččoi: «ađatko
don nieidat mu pardnai»? ja son i duostan kieldit, son lohpidi nieidas, 
ja si dahke lihto, koas si alget hæjait dolat. Æ i dale lem kulahus toib- 
mat, æi si dahkam æmbo, ko sohpe ja adde kiedait okti, dale læi val
mas. Ja ko same diđi, kos læi uldait orohat, ja son læi opasnuvam ul- 
taiđe, ja son manai dohko ultait lusa ja jærai rađi, ko sus laei nu vuoste 
miela adit njeitas stalu pardnai. Ja ko son bodi uita visoi, ulta ahku dajai 
dakaviđi: «voi voi, ko don læt nieidat lohpidam Staloi manjen!» sabmelaš 
koit dagja: «iko dieđe rađi maideke»? Uita vastiti ahte «im diede visasa, 
jos boađat dako, ko boadat Stalo kohtai, de mon kalkam nævot du». 
Sapmelaš vulki ruoktot. Ja de muitali vækasis, kot læ asi dal. Ja de 
vulke dal hæjait dolat. Ja ko si vulke, de bohte ultait lusa, ja ko uitat 
nevo, ahte: «tij kalkapetet manat ijabæli Kortovari, kai stalu læ nieka- 
dam dam bira, jos di boahtibehtet ija bæli, de læ varalaš, ja son jaera tis 
dakaviđi, koaba bæli vati di boatibehtet, väri ijabæle vai bæivebæli», —  —  
Si vastidigje: «mi boahtit bæive bæli». Ja de son i balam. Ja de si alget 
doalat haejait, ja bigje 2 stuora badi duoldat. Ja ko kikse badit, de luiti 
sami bardni bađi čipit nalte, ja  stalu dagja bardnasis: «luite don nai čibit 
nalde, ko nubi bardni luiti čibit nalde». Ja ko son aigi luoitit, de dagja 
morsi: «kai mon luoitam væhkin»? stalu dagja: «kai dat læ kievre, kai 
son akto luoita». Ja ko son aigi luoitit, de moarsi dohpi kievtni-vuosai, 
ja aigi loktet væhkin, ja  lokti nu bajas, ahte laeikasi irgi oci tuoldi lieb- 
ma, ja  buli čoavje ja visot balot; ja i son muitalam, ahte sus buli nu 
bahui. Ja de si alge borat, Ja samit lege olu boahtam hæjaide; ja dat 
bore ja juhke; muhto irgi i boram, kuhte læi jabmime, ja son manai 
olgos vælahit, ja morsi čohkaha paldas, kal son oidna, ahte i dat æle. Ja 
dale vulke jaure nala ilodi, nu ko (203) læi tolin dahpi samin ilodit, ko laet 
hæjait boram. Ja si legje samit čuolatn manga rudni, ja kokčom muohta- 
kinaja stuora sobit baldi. Ja de nisonat das dahke olu læikait kaskanæ- 
sit, ja vušet juhkos, dasači ko bohtet tievdot ruoktot; muhto kai sami niso
nat dite, mi konstait kalka Sadat, ja si dide, ahte stalu ahkas lae ruovde- 
boci, mi læ varalaš, jos teinä baesa njamestit, de læ hæti. Ja teinä si 
suoladegje su ruovdeboci, ja bigje njalmi kæči hilait sisä, ja ječa dihkijet 
kuhtet kuoimset oivit. Ja dievdovaeka ilodit jauri nait. Stalu lae kokčam 
čalbmiđis, ja nubit vihkit bira ia kuoskahit muodai, ja stalu hapartahta 
kida, ja ko očo, de dagja: «njauka, njauka, jo be očon varas malasa, dat 
kalka ækeđis malestuvot». Ja son kaskesti bina biktasis, ja jos bodi bir- 
gonai badne kaski, kai son kaskisti dan raje, ko očoi; ja si vihke ein 
dađi karasæbot. Ja ko dat fas očoi kida, de fas dajai: «njam, njam, buore 
lei, ko očom iđetis malasaca», ja  das kaskisti nu, ahte bodi biergo banit 
kaski, ja de kai dat baučaki saga, ja suhtai maita. Ja de si vige, dasači 
ko oččo stalu kahčai rudnai; te si alge cabmid šlubobikuoim oaivai, ja
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stalu čuorvokođi ahkasis: «naa, njamis bohce»! Ja ko son kulai boadnjes 
jena, te algi occat bocis, ja i kauna, ja kulai, ahte stalos læ hæti, ja su 
dihkisegje dagja: «mi dat buole dolas»? Ja ko son aicai bohci, de dohpi 
ja njamisti dam buoli bohci, ja  hilat pohte dieva čodaka, ja bolte čodaka 
ja coavje nu, ahte jami dasanaka. Ja sami boatnjaš ja su kuoimit cabme 
stalu, dasači ko jami. Ja bardni læi jabman sæma aigi ko ætni. Ja stalu 
šadai ælit vehaš manjilači. Jako  stalu jami, de oce kedkit ja čadne stalu 
čæbehi ja vuogjotegje dako rudnai. Ja teinä Stalujaure læ kuolehaemos 
jauri. Ja stalu ahka ja nieida læt haudatuvom nuortabælai jauri. Ja dat 
læ haude-baiki dalnai. Ja dat setnam lse karotuvom nu, ahte visot olpmot 
baidnahuvet vehaš, dat šadet nu ritačat kaskanæsit, ahte dat laet bahabut 
ko oktake ječa olmoš dako lahkasin.

Bure Laura ja  stalu bira.

Ko Bure Laura kalis laei johtime sidain luksa Polno rasta, ja stalu læi 
orome dam kæino nalde; ja ko son læi johtime, te stalu cogale belo- 
aldo muri. Ja ko Bure Laura kulai, ahte stalo lsei dam dahkan, de son 
vulki dohko, ja de alkika fagadala. Ja de vuohčan doji stalo suorma kaska, 
ja ko i riekta stalo bihtam, de algi kaskašit, ja Laura kildi: «ale ane baet- 
nakakonstai» 1 (204) De son heiti, ja de son čuorvestalai: «Rakas«; muhto 
dat lsei kida. Dat lcal livčoi boram olpmo kaikodan, jos livčoi læmaš luo
vos. Muhto ko i datke abuhan, de soi ein fagadalaika. Ja de stalos dogjoi 
juolki, ja de oačoi Laura stalo vuolai, ja de doji kieđa kaskat stalos. Ja 
de algi ruovdađit, ja de stalo dagja: «čuge mu ječam silbanibašin, ale 
kode ječat ruosta dagarina» 1 muhto i Laura dahkam tam, son diđi, kai 
stalo lae labmon nibis. Ja ko son kodi, de son algi čuohpađi stalu ječas 
nibin, de biergot manet okti dakavidi fas, ja de kæhčali fas ječas nibin 
čuohpadit stalo koroda, ja de kai mane kaskat. Ja de son čanadi beso- 
đakaikuoim stalu ruvijt sparoi, ja de käesi dam jaurai. Ja danin lse ein 
dan iaurin ruksis čace, Ja muhtom osi malesti stalo ječas koadis, ja
njuovai stalo skaučait ja olis su hama, ja bijai ječas hama nala. Ja ko 
stalo kerek, kuhte læi ræisos, bodi, de son adi kereki borat, ja kereg 
dagja: «mane dat smakide nu munie»? Ja son lsei bigjan ruovdeloti
buolit. Ja ko son čohkahi baldas stalu kereka, kerek toaivoi baere stalon 
ja i ibmirdam balat, kerek læi vela kievrab ko ješ stalo, de fakestaka 
son Laura dohpi dan bahka ruovde ja cogali kereka njalbmai, ja de ša-
daika fas fagai; ja ila Laura nagađi kerekina, muhto biđi son koit. Ja ko
son kodi,-de Laura boldi kereka ja koađi ja valdi buoremus kalvoit ješ, 
mait lsei stalo rivon samis. Pæna læi manjemus kodin kalvo Beskis.

Rima kalis lsei stuoremus Stalo. Sus lsei alan bæli čalbme kaska, ja 
sus læi hui kuhkis skauča, jä son lsei akto, ja son laei sivo, i son vaša-
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ham samit, ike dahkam bahas kæsake. Ja son læi maita noaite; muhto 
samit æi koit jahkam buori, ja hubme kaskanæsit, kot kalkali očot das 
hæga eret. Ja dat sahka manai kuhkas sami setnama mielte, nuortas ja 
orjas kulaskutama titi, kos livcoi dakarat, mat duostali soahtai deina Rima 
kalis. Ja Johkamohkis legje kolbmas, fale ja kievra ja ruovde-dieti, mat 
vulki dohko soahtai Rima-kalis. Ja ko si legje dolastalame ækiđis, de si 
hubme, idit kaiket Ri. čalbme kaska mihtiđit. Ja Ri. kuldale ješ, maid 
dat hubme. Ja ko si nohke, de Rimakalis lamoi dait bætnaka, ja ješ 
bodi dola kadai ja bijai ruovdesaite doli buolit, ja ko dat buli ruksadin 
acagas, ja  de čugi čada kuoktasa, fale ja ruvdediehti; ja kievra kudi 
ælat, duše kieda doji kaskat. (205) Ja de kievra kohčoi dola bosadet, vai son 
oaidna, «magar dus læ čalbme kaska». Ja ko son oini, de dajai: «ho ho, 
ik don læke mu værdehaš», deina sus læi alan bæle čalbme kaska. Ja 
de kohčoi dan kievra: «mana ruoktot ja bode de ænebut». Ja de son 
manai ruoktot, ja de si bohte nubadis ovčis; ja  Rimakalis diedi dakavidi, 
ahte læt boahtime, son læi noiti. Ja son manai faktet johkakadai, Rautas- 
jaure bagje kæhčai. Ja ko si legje galime johka rasta, ja ko bodi visot 
johki, de Rimakalis bahči davgin čada visot, bahci duše okta bæle hægi; 
ja njuola manai vei kuhkib nubi bælai æno, šuvgi ætnam sisa. Dat ovčad 
manai ruoktot. Dat læ Rima-kalis dakar laka, ahte son kudi ein ovta, mi 
kalka sani doalvo, ja kohčoi su vei æneb buktet; muhto ko son oidni, 
ahte dat bahči aktanaga nu olosa, ja njuola ein manai kuhkib, de si æi 
duostan šat boahtit soahtai. —

Stalot laegje stuorat, ja ko bohte dat olpmot, de si hæpane, ko si laet 
nu stuorat, ja dat ječa olpmot laet nu unit ja čabat. Ja stalot legje hæjot 
sohkehit, ja staloin læke unan niso olpmot. Si æle ænas kodikuoim ja 
biertnait ja visot mæhceælit. —

Okta stalo læi bardnelaš, ja son čuovođi samit muhtomin. Ja son aigi 
orot ovta sami-sidas, mi laei hui rigis; ja dam samis læi nieida, ja stalo 
aigi irgastalat dam sami nijdi, ja  nieida aigi maita likot stalo bardnai. 
Ja nieida ahči læi hui vuosta; i son ibmirdam, kot son kalga nieidas 
oačot eret stalus. De son jurdaši ovta konsta. De son vuordi, ko stalu 
vulki kodit bivdit, deko su viero laei. De son dagai johtama, ja ko si 
johtaje, de son dajai vivasi ahte: «mon johtan, jos kuhka agjanat,
muhto mon kuođam nieida ja totnoiđe boran-bohcoit.» Ja ko son johtai, 
de son čanadi bohcoit vivasis, ja nieida biktasit cogai stohki jaltnjai; 
ja rahkadi nu sivot ja rahkadi muorait muohtaka vuolai. —  K o stalu 
manai ein mædel, te son tuolmai teit muorait, ja de son toaivoi, ahte 
æleme dat læ, ko dat muorat lihkastate, mat læke čiehkam muohtaka 
vuolai. Ja ko son malesti, de son čuorvo morsis borat; muhto ko son 
i bohtam, de son dajai: «boade jos sidat, kai mon boram ješ», Sida 
ko laei johtam, son læi čuolam olu rudnit ja kohčom dait joađahaka

6
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nala, nu kot su dahpe læ læmaš ovdalnai. Ja ko stalo aigi nohkat, de 
son fas čuorvoi morsis; «boađe nohkat», soi leiga jo ovdal nohkam olu 
ovtas baldalaka. Ja ko moarsi i boahtam su lusa, ko son čuorvoi, de son 
viehkali ja dohpi morsis ja kudi baltasi, ja son aigi kuldalit oca, ja kuhte 
diehta koko son kuldali, ko son fuomaši, ahte dat læke (206) duše stohki 
karvohuvom. Ja de son suhtai nu, ko stalot læge læmaš hilbadat, ko 
suhte, de æi diehtam, mait kalkai vuohčam dahkat. Ja dat stalo mait i 
diehtam, ahte son læi kalkat karvođit vuohčan, ja de æska vuolkit doa- 
ridit sida; muhto son læi sæma lakaš, ko ječanai stalot, ahte son vulki 
viehkat jođahat raigi alas. Ja ko jođahaka nala legje rudnit dahkan olu, 
de son viekai sævdnjađin rudnai, ja son bæsai das bajas, ja son viegai 
ein, ja kahčai fas nubi raigai, ja son bæsai fas bajas das nai, ja vulki fas 
viehkat vela karasæbot, ja son kahčai fas; ja dal laei son kalbmon baele 
hægi, ja de i son šat bæsam bajas, ja de son kalbmoi jamas. Ja de si 
vulke kæhčat, kot læ kævam. Ja nieida vulki maita kæhčat. Ja de si 
kaudne, ko laei kalbmon; ja biergas riehpo læi kalbmon skihčat, ja  dat 
su moarsi kal i likom, ko oini, ahte læ kalbmon su irgi. Ja ko son oini 
dam birgasa kot dat læ kalbmon, de son dajai: «voi voi, kot læ kalb
mon biergas riehpo»; ja son kosi čiero. Son laei algam likot stalu bardnai, 
ja son laei naitalit, jos læi bæsat; muhto ahči aerohi nieidas eret stalos 
dainalaki, ahte dušadi nu, kot læ ovdalis muitaluvom. —

Stalot laet nohkam dal koasi visot; muhto laet koitsoamis samit vela staloi 
sohka. Ja dat læ šadam teinalaki, ko stalot laet naitalam sami-nieidan, ja 
de læ šadam soames olpmot baele stalo ja baele olmoš- Ja si læt vehaš 
ječalakačat ko ječa olpmot hamis ja luondos. —  —  —

Muitalus Ruoša-čuđi bira.

Sabmelača buoremus torvo læ, ko baesa balat ja čiehkadit eret olp- 
moin. Ja dam diti samit laet tolin dahkam ætnam vuolis kodit nai ja čieh- 
kađalam tohko. Samin læt laemaš olo vašolačat, nu ko Ruoša-cuđit nai, 
mat laet kolkam miehta sami aetnama ja kodam visot, mait laet kaudnam, 
ja  obmodakait valdam visot, mait laet kaudnam. Ja dam diti si maita laet 
čiehkam silbait ja ruđait ætnamit sisä. Ja dat laet vela dalnai olo dabe 
aetnama siste. Ja laet dat Ruošatnai čiehkam ruđait aetnama sisä, sami aet
nama sisä. Ja vimat samit alge jurtašet, kot si kalkale sorbmet ruošait. 
Ja si vimat kaudne koanstait, nu ahte sorbmije olu Ruoša čuđit.

Okta dahpahus, mait laen kulam visot, kot lae sorbmijuvon okta Ruoša- 
čuhti Cuđi-bulčis. Dat buolča læ das očom nama, ja læ vela dalnai dat 
nama. Dat alga no: Dat lae kuhkis buolča, ja Ruoša bohte dam buolča 
mielde, ja  dam buolčas mana kæhči stuora jauri niargi, ja das laet sulot,
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olu dakarat, mat bæhtet olpmo, dat læt sæma alađat ko buolčanai, ja nu 
baldalaka manga sulo. JakoRuošatbohte dam (207) buolča kæhčai, dekaudne 
boares ahka, ja de dagje oahpis sin olbmoiđe «æb mi daka maiteke dut- 
nji». Boares ahko dajai: «dat balajit, ko din oidnet boahtime; muhto jos 
di lohbiđebet valdit mu alcasætit čahce-viečin dajhe pikan, vai mon ælam, de 
mon nævom din». K o  Ruosat dam kule, de si likoie, ja lohpiđe valde su. 
Ja si dagje: «dat læ oapisin mikidi». De jere: «kot don doaivot buoremus 
radi» f «Mon doaivom vuordit, dasako si nohket, dat samit laet nu falit viehkat 
ja  vuogjat, ahte ebet dij jovsa, jos si fuomašit». Ruošat dagje: «kai dat 
lse nu, mi vuortip». De si vurde dasa, ko sivnjoti. Ja de ahkaš bigjale 
su bæse-muodas nala, mi lsei tahkajuvon nu: das legje dakar duodnjasat, 
mat sisa læi ilbmi koarohuvon sistin, ja dat lsei buore kovdohit. Dan 
legje samit dutkam juo dolin. Ja Ruošat sei das ibmirdam sei maideke. 
De son muitali, ahte dat orot sulos muhtomat ja  kadis muhtomat, ja son 
dajai: «kai mi šadat vehaš kalit, mahtibet ko vuogjat»? RuoSat dagje; 
«kai mi mahtit», Ruosat jere: «mahtetko ton»? «mahtan mon vehaš» 
vaštiti ahkaš. Ja de bodi davebiga. AhkaS dajai: «mon daidam fertet 
bulhit dola bæsai, vai di oaidnibehtet čuovot». Ruošat likojegje fas dasa nai, 
ja lohbiđe vaehkehit ahka, jos i vaeje vuogjat. Ahkačis læi stuora kahpir. 
Ja ko ahkaš oini, ahte davebiga lse olo karas, kai dat kaeva bures, de 
son dajai: «vuolkop mi dal, kai dat lset si nohkam samit, ja  ko lse ka
ras biega, de sei samit kula min». De Ruosat fas likoje dasa, ja de si 
vulke ja vugje vuostaš suloi; ja bese hui alkit. Ja de vulke fas. Ja de son 
bulehi stuora bsese kurbi, ja de vulki vuogja: «muhto alet vuolki di jur 
dakavidi di, kset lehbet falit vuogjat, mon læm njoci, vaivi digjidi lse 
vuordit, koas mon olen» dajai ahka. Si dahke dan, ja ahkaš vulki. 
Ja ko stuora bsese dola buli, de si oidne kuhkas, ja ko oidne kaidame, 
de vulke sinai. Ja ahkaš luiti bsese kurbi, ja dat buli, ja su ječas kahpira, 
ja biega dolvoi deit kuhkođahki javri mielde. Ja ahkaš vuojai ješ lakamus 
kadai. Ja Ruošat doaride dam bsese dola, ja biega doalvoi dam bsese-dola 
nu hoapos, ahte sei si joksam, ovdalko lsei kovdimus jauri kasko, de si 
jokse falimusat, ja kaudne ahkača kahpira. Ja ko si dam kaudne, de si 
dagje: «tat lse haukam». Ja si alge ohcat; ja  vgje dam jauri tuohko diehke, 
dasako vaibe ja kalbmoie visot jamas ja tuši dasa. —

Pođi Ruoša čuhti ovta baikai, kos son dovdai, ahte das laet olpmo 
lahka. Ja si alge ohcat, ja si kaudne, ja olpmot legje batam eret. Muhto 
okta rohkes noaites-kereg i balam, son vuordi. Son lsei jurdašam jo vab 
masin, kot son kalga dahkat. Ja (208) ko si bohte kodide, te si oidne, ahte sei 
lset olpmot, ja si jere: «kos lset olpmot»? kereg vastedi: «si lset manan 
kaupoki, tope lse tai čoakam aigi, ja lset hsejat olu». Ko Ruošat kule 
dam, de si sihte oapistit sin tohko, ja son dajai: «Kai mon ohpistam->.
Muhto Ruošain lsei hui nselgi, ja kerigis lsei olu biebmo, ja son adi visot,
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ja  si sihtet ein lasi biebmo, ja  son dajai: «i mus laet, ovdalko mon 
vuolkam vičat» *odneko»? tagje Ruošat, «odne fal», «jos ton manat odne, 
kai minai vuolkit», dagje ruosat. Kereg vasteti: «ebet di daeiva, dat læ 
nu baskes lcæitno, ahte ebet di bese sævdnjađin». Ja Ruošain šadai stuo- 
reb halu. Si alge sihtat vuolkit đakaviđe; muhto de kereg dajai: «ko di 
dal kalkabehtet mu čuovot, de di kalkabehtet valdit badit dabe mielde». 
Ja sis legje dakhuvon bohco suonain badit, mat legje fidnat ja nanosat, ja 
dajai, ahte: «de di šatabehtet čanađit badai visot dam baskis mohkas 
kseinos». Ja si dahke nu. Ja ko boti tat baiki, de son kohčoi čanadit dal 
kitalaka čæbehita, ja son dajai: «vuordet vehaš, mon manam kæhčame 
kæinoit». Ja son laei valdam olu besit mielde. Ja ko son manai ovdali, de 
son bulehi olu besit ja baikai vulos. Ja de čanai stuora ketgai badi val- 
masin, ja kanka læi baldas, maina son lihkastahta. Ja ko son oačoi val- 
masin, de son manai Ruošait lusa ja dajai: «de mi dal vuolkip, dolat læt ein 
kaupokis, mon manem oidnasis». Ja ko si mane dam bakte lagnji, de son 
dajai: «jo ko di ojtnebehtet kaupokas»? si dagje: «oidnip mi kale». K e
reg dajai: «dal kalkabehtet viehkat hoapos, das læ ala luohka, mon vi
karn dal nu olu ko nagadam». Ja ko son bođi dam kaetgi lusa, mait 
son læi valmastam, de son duše karcasti kædkai kida ja kankain fieral- 
dahti kædki. Ja de alge njuikot nu hopos, ko laei madolas, ja  manjemuš 
arveđiskođi, ahte i laet rievtes raiso; muhto i nagađam cagat, ike hape
ham čuopat badi kaskat. Ja de si mane visot dohko. Kereg vulki iđeđis 
kæhčat, kot læi kævam. Si lege jabman ænas oasi, ja muhtom osi laei 
duše rambin, muhto læi vehaš hæga. Ja ko si oidne kærega, de si ka- 
rode ja sava ohčot kida; ja son oini, ahte aei si baesa Sat kolgat kosake, 
ja son fierahalai kedkit nu, ahte mane cuovkasin visot. Ja dat bakti læ 
ruoksat vela dalnai, deko varan livčoi.

Kiebos duodara nama bira.

Ko samit dihte, ahte RuoSat laet lahka, ja si legje jo ovdal dahkam 
ovta korsi dakar luovi kosa becikuoim ja kedkit nala bordam olu ja stuo- 
rait ja dakar bacahaka, mi læi nu kaehbas deko biso (209)bahchit. Ja sis legje 
soabmasat olpmot sokčame RuoSait, kos tat laet, ja kosa dat manet, ja 
æi si biestam ječaset oainahala. Ja de samit oidne, ahte de dal bohtet 
dohko, kos si laet orome. Muhto sis læi dasa luovi, kos laei sis ladni. Si 
oro das lahka dam baiki. Ja ko RuoSat bohte deita baikide, de si kude 
ovta kavilis noites kerega, jur dako, koko dihte boahtime. Ja de RuoSat 
bohte ja kaudne dam kerega. Ja si jere: «kos læt olomot, ko æi læt das, 
vaiko laet koadit nai»? Kereg i vastidam i maideke kulama titi, mait si hub- 
met. De si alge falat balka, jos son oapista olpmoide. De son lohpdi oapistit, 
ja de son vulki oapistit ja vaci dasa bira värit, dasačiko aigi sevnjotit; de
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son æska oapisti dan korsi, ja de dajai: «dal kalkabet manat dan korsa 
raigi dasa, ko kaudnabet olpmoit; muhto di kalkabet adnit čuovga ovdemuš, 
vai oaidnebehtet dam kæino». Ja de si vulke, ja mane korsa raigi moh- 
kai, ja ko bohte čoahkai dasa, de dat, mat legje korsa nalte, de bahcahe, 
ja de radai vulos dat luovi, dajhe dat kohčojuvo rihtan. Ja si šade riđa 
vuolai ja sorbmahuve visot. Okta noaiti baci bæleheki, mi læi luođa-ja 
njuola-labmu, mi læi ruovdis, veikis, lajos ja silbas. Ja si bahče nu olu, 
æike očom hæga eret; muhto de bigje kahkora njuni ja bahče deina, ja 
de dat basti, ja de dajai: «visot dihtim ja labmon; muhto kahkora njuni 
im tiehtam, imke dakjadam». Ja de son jærai: «velko le Kiebo vielja 
ælime» ? Muhto son laei jo jabman. Ja dat tuodar oačoi nama das, Kiebo 
tuodar læ su nama vela talnai. Samit kulahale visot, mait Ruošat hubme. 
Ja dat læt læmaš manjemuš Ruošat.

Muitalus Kovari pira.

Vehaš dutkamus, mandite dat nama lae. Ja dat læ oačohuvom diehto.
Tabe Tuordnoskadin læt læmaš vuohčan baere samit, ja si legje oah- 

pamæhtomat visot, aei si mahtam čallit æike čalakit lohkat, æike dale 
læm olu Ladelačatke, mat mahte čalit. —  A igi kolai, ja de podi okta 
vehaš ohpan olmoš, ja su nama laei Koova. Ja son ilmohi, ahte son læ 
sadejuvon konagasas deike: «ja di kalkapehtet let kulolačat muni ja maksit 
muni skahta visot olpmoin, mat jabmet ja dein mat riekadet, ja jos digjide 
šadadarpo, kai mon vaehkeham tin». Ja samit jahke ja take visot, mait Koova 
sidai. Ja ko olpmot jabme, dale son juki (210) baiki. Ja manain valdi vehaš 
osi, ja ko jami ahka, de vaiti Vs osi. Ja ko tievdo jami, dale son 
juki aisasi V<t osi. Ja ko manat riegade, de valdi maida vehaš oasi. Ja son 
čuovoti samit kæset, ja ko talvi šadai, de manai son vulos. Ja son šadai 
rikis, son valdi olu obmotaka samis. Lulebælde Norka raji aigi son val
dit dait omit. Skahtovuomi laei su valto-doaimaham-baiki. Ja ko læi dal 
fas jabman ovta dievdos ahka kidat,- ja ko Kovva kulai, de sidai son 
juohkit, vai sonai oačo oasis. Ja dat sabmelaš dajai ahte: «Im mon vela 
juoke, ovdalko mon oačom čoahkai visot daviram, de mon aeskajuokam». 
Ja ko dalvi šatai, de son vulki vulos ocat diedoit, iko kaudno buoreb 
lahka. Ja son oačoi diehtit, ahte dat lae bæhtolaš dat Kova.

Ja ko son bodi ruoktot nubit samit lusa, de son muitali, ahte dat lae 
falskolaš. Ja si arvalegje, kot si kaiket dahket. Ja si kaudne buoremus 
rade ahte harčastit muri. Ja si dam dahke, harcaste ja haudadegje ovta 
buolča nala. Ja dat buolča læ kohčotuvam Kova buolčan. Dam nama 
muitet vela dalasnai olpmot, mat læt dam jaki ælime v. 1908. Muhto 
dasa lae bigjam dal ječa nama, Skahto buolča læ su dalaš nama, deina 
læ bigjojuvom dat nama, ko dat vuobmi læi Skahtovuobmi. Ja Skahto-



vuobmi læ očom dam nama das, ko Kova oroi Skahtovuomis ja valdi 
skahto sami, dam su osi nama læi skahto. Ja Kovari ja K o  jauri ja Ko 
muotki læt očom nama sæma olpmos Kovas, kuhte oroi dein baikin čuo- 
vođi sami sidait.

Uldat bira.

Ja uldat laet dakar olpmot, mat oro ætnama vuolde ja bavtid siste. Ja 
dat laet dam sokas, mait vuostaš vanhemat læt bigjam aetnama vuolai. 
Uldat læt nu imaš ælit, mait i laet buore diehtet, mat dat laet, ja kos 
dat laet algam šadat, læhtko olpmot vai æi; muhto dat laet koit datnai 
Adama manat. Ja si adnet bohcoit, ja sin bohcot laet olu čababut ko sa
mit bohcot. Ja uldait bohcot laet kirjakat ja jievjat ja čuoivakat ja  kalb- 
njunit ja juohke lakas kirjakat. Ja dat čajebit muhtomin samiđe, dakar 
samiđe, maita likojit. Ja addet dat maita, jos dahket dam, mi læ maeri. Dat 
kalka, ko oaidna uldait aelo, de kalka kæhčat nu, ahte i lahpe čalmis eret 
ovdal, ko bæsa balkestit stale bagel, nibi dajhe vaiko aimi. Ja ko lae baesam 
balkestit bagel, de (211) oačo visot deit, mait bagjel lae balkestan dam 
stali. Ja ki oačo uitan bohcoit, de dat šađet ein sæma kirjakat. Ja kæs 
lae dakar kirjat aelo, de lavijet samit kohčodit uldait aelon. Ja aei uldat 
liko juohke olpmoi, si likojit dakari, kæs læt čahpes vuovtat ja laet re- 
halačat ja mahtet humahalat nu, ahte si likojit. Muhtom uldat laet hui 
čæhpit juoika; samit kulet dauja. Ja si laet oahpan maita ultain juoika- 
ma. Ja uldat adnet sami biktasit, ja dat ræiniđit bohcoit ja kiljot, ja baet- 
nakat cilet, ja bielot skilet, muhto i oaidno i mike; ja jos nubi nubai 
dagja: «Kul mi dat kulo!» de i kulo i mike. Ja muhtomin samit kulet 
čierome, ja dat maita læ dakar, ios nubai jenađa maiteke, ahte son kula 
maiteke, de i kulo Sat maiteke; muhto dat merke dam, ahte dat olpmot 
šadet čirot.

Muitalus dam bira, ahte ko samit laet kolkame mehcin, ja laet arvi, de si 
ohcet suoje kedkit vuolde ja bavtit vuolde ja bakte luotanemit vuolde ja siste. 
Ja de bohtet muhtomin hui čaba stohpoi, ja dobe læ hui olu köli ja sil- 
ba ja biebmo, ja  si falet dakavidi olpmoi biebmo; ja  jos bora, de i baesa 
olgos, muhto kuhte i bora, de si aei sahte dam doalat, de si dam hoi- 
gadit olgos. Ja baena maida kula uldait; muhto i muhton olmoš kula ike 
oaine i koaske i maiteke, muhto bæna duše cila ja kæhča. Muhto i læt 
koit nu vašes baena uldađe ko manelačaiđe dajhe kirko-vehgi. —

Muitalus dam bira, ko uldat lonohit samin manait.

Uita læ varalaš mait; son halida lonohit čaba čahpes-vuvdet manait 
altsasis ječaset boares vanhemikuoim, mait æi kile biebmat. Ja uldait boa- 
rasat ælet kuhka dajhe boaresin. Ja dat dahpahuva, ko samit kuodilit 
mana okto koahtai, dajhe olgos muora-oksai daihe kæđge kuri; lse vela
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bahamus kuodi akto mana, ko sei læt staempil silbat manas kida. Ja dan 
diti samit adnet silbait manas kietkamis ja ječa dakar dingait. Bardne- 
manas laet adnam nibi kietkamis ja nieida-manas laet adnam aimi ja kas- 
kama ja kuodahaka. Muhto ko æi læt juoga, ja ko mana bahca akto, de 
dat dale læ baha lonohit bæsat. Ja ko son læ lonoham, de lae manas 
koit saema habmi, muhto de i šada ike huma, nu kot lave mana Sadat, 
ike vace ijke laet saema luondo manas, ko lae oami manasnain. Ja dat laet 
olu fastebut .nai, ja čalmit laet fastit; muhto i laet koit dakarat, ko lae 
ovdalis muitaluvom, ječa ko dat, mait uldat laet lonoham boares uldain; 
muhto dat mat laet lonohuvom manat, dat kale Sadet ja hubmet saema 
lakie ko ječa olpmot, muhto laet koit (212) vehaš ječalakačat hamis ja luondos. 
Ja i uida lonat čabamus mana aldis, muhto son fal valda čabamus mana.

Muitalus dam bira, ko uldat orot juohke soartat aetnamis; ja  jos olp
mot sojtet dahkat koadi sin orohaka nala, de si rafehuvet, deina' ko si 
nohket bæivet ja ihko kohčet. Ja de si læt baha mielas; muhto æi juohke 
olpmoi, muhto kohčot dat kale eret, ia jos jægađa, de æi daka maiteke, 
muhto jos i jægat, de si æi ade rafi nohkat; si rafehuhtet ihko, muhto 
nu ahte i olmoš ibmir i maideke, muhto i oačo rafi nohkat, æi boađe 
nahkarat, vaiko i jur oaine maidike. Muhto kai dat niekos bohtet ja  hu- 
mahale. Muhtom olpmo si kohčot sivot eret dakar baikis, kos lse sin 
orohat vuolde. Ja ko sirda eret, de lse hui rafi. Muhto sei uldat lset buo
rit juohke olpmoi, æi si muital æi maideke, ahte si halidit eret, duše 
kivsidi ja sorbmejit elit, ja virnat alget sorbmet olpmoit nai, jos sei ibmir 
eret vuolkit, ja jos vela bahoi karodit.

Ja uldat laet vela dalnai saema ko ječa olpmot; samit oidnet ein dauja 
ja  kulet dalnai. Ja uldat laet hui čabat, dat mait olpmot laet oaidnam. 
Bardnit laet oaitnam soames havi uita nieida, ja dat læ nu čabat, ahte 
son haliđi bæsat lakabui, ja ko son bæsai lakabui, de son jurdaši: vare 
dat munjel ja de dat nieida jaukai, ja de dat bardni baci akto, ja  sutnie 
šadai ahkit. Ja son manai nubi baeivi ssema baikai, ja de son kulai, ko 
uita nieida juoikađi, ja dat lse su mielas deko livčoi saema nieida; ja 
son kuldali kuhka dam čaba juoikama, i son lsem ovdal kulam nu čaba 
juoikama. Ja dat bardni oahpai dam uida nieidas juoikama, ja oahpahi 
ječa samide juoikama. Ja kai dat lset ječanai samit kulam ja oahpam juoi
kama. Ja somes samit lset oahpam olu noaite koanstait uldain. Ja uldat 
laet muhtomida nu buorit, ahte muitalit visot, mi dal dahpahuva, jos 
dihtet bahas asia šadame, de dat muitalit ja vsehkehit ja nevot, kot kalka 
dahkat. Ja dakar olpmot te birkijt hui bures. Ja dat laet jur dat kievras 
noaitit, kæit uldat vaehkehit. Ja uldat dikšot boaco karjenai nu, ahte dat 
i sorbmahuva. Muhto kai dasa nai kalka maksit væro. Dat væromaksi- 
muš læ dainalakin: Dat adet somes baikai ruđa dajhe juoida, vseiki daihe 
meseka dajhe silba, ia dat kalka doko balkestuvot stuor-juvi dajhe čah-



cai, dakar baikai, kos i oačo oktake olmoš. Ja dat kalka dagjat uldaiđe: 
«mon adam dam digjiđe». Ja samit lavijet dalnai ein dauja adit uldaiđe juoida; 
muhtomin leikestit kahfe ætnami ja muhtomin vini ja dagjet: «Jukis don 
nai mu kafes ja væhket mu ein.»

Kaudnoit dat haldit vela agjaki nai, ja dein læ maita vuoibmi olu (213) 
dahkat bahas ja bures, dat agjagat, mat læt deko bahti, ja dat duldet, ja 
dat laet hui čieknjalat. Ja dein læ dalkas maita.

Duoldi agjaga bira, mi læ deko bahti.

Son duolda, ja das orot rihce-cubot. Ja dakar agjagin læ kievras hal
dit. Ja dait balvalit maita samit. Dakar agjagi lae dalkas, ki diehta, ige 
darbaš ječa ko basadit ja  maksi vehaš juoida. Muhto jos dakar agjaga 
suhtadit, de son læ hui baha raibmat dajhe skipahit. Ja dakar agjagis i 
soapale koaske juhkat čaci, ijke adnit ječan ko dalkasin; dat haldit suhtet, 
jos ječan adnojuvo ko dalkasi. Okti læi okta sabmi kolgame, ja  son bođi 
dakar agjaga lusa ja aigi kafe vuošat, ja  ko duoldekođi bano, de aigi 
huikahit bano siste. Ja son leiki eret dam čaci ja bijai fas dola nala, ja 
de dat aigi fas sæma lakie. Ja de son arvedi, ja  de son jierai: «Mane 
don das læt ja ko don it ade rafi munje?» Ja de son dajai: «Mon læm 
haudaduvom dasa, ko læm kodojuvom.» Ja de dat olmoš logai dait loh- 
kosit, mait bahpa lohka jamehida. Ja de son oačoi rafi muhto, dajai: «i 
kalka dakar agjagin koske valdit čaci, dat lae varalaš.» Muhtomin læt 
rogam manat dakar agjagifc, ja  de lae bagjanam dakar rihce-cubo hamok, 
ahte laei olpmo stuorasaš, ja dat olmoš raimahalai hui bahoi. Muhto ko 
laei dakar, ahte mahcahi, de baesa kai daervasin fas, muhto son ferti maksit 
oafarušo dam agjagi.

Saivo-jauri

læ okta imaš jauri dainalakin, ko das læ muhtomin hui olu kuole, ja 
muhtomin i læ i oktake kuoli, vaiko lae una čoages jauraš.

Saivon laet olu kuolit ja  stuorat ja buoidit, muhto ki i dieđe, kot dat 
kalka teit bivdit, de i son oačo i ovtake, vaiko livčoi očom nuohti sisä. 
Dat kalka Saivos varohit, ahte i jama ike skoalege i vehaške, ja  jos nu 
læ sahtam suopat nuohti, de kale oačo olu kulit. Hubmat maita kalka 
savgasi, vai æi kula æi maideke. De kai čuvot nuohti kadai.

Dat Saivo lse vehaš imaš jauri, dam i læt očom riekta sælvi, mi dat lse 
jaurit; muhto dam tieđo let očom belohaki, ahte dat lset kuokte jauri 
bagjalaga, ja baere raigit kaskas deko raehpen-raigit. Ja kulit manet teit 
raigit vulos ja bajas.
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(214) Arahavdit daihe čiekait bira.

Ciehka bigjojuvo juvi ja ala dieva nala. Ja dat bigjo muhtomin sani- 
kuoim nu, ahte i oačo valdit ječat ko sokat. Ja jos ječat valdet, de rai- 
mahalet. Ja dan dide æi duosta valdet čiegait, vaiko dihtet kai, kos dat 
læt. Poares samit hubmet olu dait čiegait bira, ahte dat læt ætnamis. Ja 
sin huma mielde lae kale nu, ahte si dihte deit čiegait sula, kos dat læt; 
ja hubme olu, ahte das læ okta čiehka, ja dan baikis læ maita čihka. Ja 
hohke vuolkit valdit; muhto si bale dein čjigain, deina ko si legje očom 
dieđo soabmasin, kset legje valdam soames čjigas rudait, ahte varalaš dat 
lae valdit. Dat læ dakar, ahte ki dal kaudna dakar čiega, mas laet jabman 
dat isidat ja arbalačat, te ko rahpasa kevdne ravda, ja alga oačokoahtit, 
de dat alga baldalit. De rievda dat kievdne rauda, mait læ doalame, vuov- 
sa-oaivin, ja ko i olmoš luite, de rievda stuora cuobon, ja de fas riev
da kerbmasin, ja de rievda vaiko magarin. Muhtomin alga buolit ruona 
tolan, ja de vimat bohta ješ Pærkalat su haminis. Ja de kalga dagjat na: 
«don it darbaš dait, ton birget, ko oačot olpmoit siloit helvehi —  mana 
eret Sahtan!» nuko læ calojuvon ramahi. Ja de kalka sivdniđit 3 ber- 
sovna nami: «mon dait dal valdam». Ja de lohpit visot. Ja de son oačo 
dam čiega valdit rafis. Muhto roahkat dat kalka, ki dait dahka visot, 
mat laet ovdalis muitaluvom.

Muhto dat, mat laet bigjojuvom sanikuoim, dait i oačo olgos mudoi, 
ko lae stuora noaidi.

Dait i daide jahkit oktake duohtan, ahte dat čiegat laet olenke. Ja i 
dat čalike riekta jahkali, vaiko lae kulam olu vanhemines ja olu ječain; 
muhto son læ oaidnam ješ, ko su agja valdi ruđait, kosa læi čiehkam 
ætnami bavte vuolai, una juovaša læi, kosa læi bigjam.

Ja okta čiehka læi sin humas dajhe dieđos, ahte das kalkali olu ruhta, 
das legje kaudnam olu smava silbarudait dam kaetke kuoras. Ja dat dov- 
dai, ahte das laet olpmot orom, ja ahte dat kaedki laei bigjojuvom. Ja 
dat laei hui stuoris dakar, ahte i læm moađe olpmo bigjamus. Muhto 
dat lohket boares samit, ahte dait læt dolos Ruoša-čudit pigjam dasa, 
dait rudait ja silbait, mait læt rievidam samin Ja dain baikin duodarin 
kaudnoit dakar njuolat, mat laet adnam dauge-njuolam. Ovta lae dat čale- 
nai kaudnam dakar njuola.

(215) Dam sæma kceđki bira lasi muitalus.

Okta olmoš vulki dam kædki lusa dam varas, ahte son roga dam kaed
ki vuolai raigi ja valda dam čiega eret. Ja ko son bodi lahka, de šadai 
mierka, ila dæivai ruoktot; ja ko firti, de son vulki fas dohko dam 
kæđke lusa ja kalkai kæhčalit ohčot dam čiega. Ja ko son bodi lahka,
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de son oaidna, ko čohkaha dam kæđki nalde revsat; ja ko son boahta 
lakabui, de dat lodi šadai stuorisin, ja šadai nu stuorisin ko olmoš. Ja de 
algi sivo balat nu saga, ahte ferti vuolkit ruoktot. Ja dam rajes i laet 
son manan dam kædki lusa dan jurdaki ahte valdit ruđait. Æ ike laet je- 
čatke kæhčalam rogat dam baiki, vaiko visase jahket, ahte das laet ruđat. 
Ja dat čali dovda dan olpmo, ki læ 2 havi vuolkam dam čiega roga, ja 
dam nama læ A . N. Æirra. Ja dat baiki kaudno nuortabaelte Nuortaraiso, 
dat kohčoduvo Faures ordan, dantiti ætnamit namat, main dat kautnojit 
kese-orohat, læ hui čabat ja rasai. Ja johtalat læ hui ala duodarat, mait 
bagjel johtet kidat ja čakčat. Ja dam kaese-orohakas maida kaudno okta 
stuora kæđki, man nama læ One kædki. Ja das laet alit manga. Ja 
dait alit vuolde adnet si kalvoit. Ja ko si kidat vuohčan bohtet dam One 
kæđki lusa, de si buorastalit ja humahalet deko nubi olpmo, ja  jukas- 
talet vini ja njorestit vehaš ætnami, ja dagjet: «dale tunjinai, jukis donai 
vehaš».

Mihcamar-ija pira.

Mihcama-ija laet olu konstat. Okta koansta lae, ko nieida halida dieh- 
tit, ki læ su irge, de kalka manat M. igja dakar čahce kæđki nala, man 
bira lae aio čahci ja læ aio koikas. (Ja dat læ stuora johka čahce kæđki 
saema buori dasa). I kalka manat koaske čahci bagjel. Ja de čohkat dam 
nalde das, ko boahta bardni nieida lusa ja nieida bardni lusa. Ja jos dat 
ada maiteke, de i kalka valdit. Kai dat ada muhtomin nibi nai, ja jos dam 
valda, de dat kalka koda nibin, ko naitalaeba; muhto i kalka valdit dale, 
ko son fala. Ja dat læ sæma lagje čajehuvo bardnai nai.

Ja mihcama-igia laviet lohkat, oidnot ruona dola arahaudit nalde dajhe 
ruhta-čiegait nalde.



(216) Sapm elaš lauloit.

SA P M E L A š lauloma tagja juoigamin. Tat læ okta muitim konsta nubit 
olpmoit; muhtomat muitet vašis ja muitet rakisvuođain, ja muhtomat 

muitet moraštemin, ja atnojit tat laulot muhtom setnamin ja  aelibin, naudes 
ja bocos, kodis. Dat laulo male læ na, kot tas vuolelis alga:

Dal tagja nubi nieida nubi nidi: «Juoigas dam tu irgat Nilasa,» Nilas 
læi čabat juoke nieida mielas, ja juohke nieida halidi očot alcasis boadnjin, 
ja teinä juoige su olo. Ja tan laulu nama lae luohte. Ja de tai alga juoi- 
gat Nilasa luode:
«Voia voia nana nana, stuora haga, stuora kæmpa, stuora fauru, stuora læmbada, voia voia

nana nana —
ko dat juo vehkali, te manai teko lodi, voia voia nana nana.»

Ja de nubi nieida kočo: «Juoigas tai ton tan tu irgat luodi.» Ja nubi 
nieida tagja: «I mus laet irgi,» nubi tagja: «Læ tus kale». Nubi jaera: «No 
kuhte lae, käen ton toivot mu irgin?» «Mon toivon Mahte»; nubi tagja: «I 
Mahte huola mus, sus laet puorebut ko mon.» Son lae kavilis nieida, i 
son muital nubai, ahte sus læ irgi, vaiko su irgi laei Nilas. Ja deina son 
haliđi kulat tam jalab nieidas, læko son jahkeme, ahte son oačo Nilasa.

Muhto i Nilas koske jurdašam su valdit, muhto Nilas likoi tam kavilis 
nidi, son juoigai tauja tam nieida luodi taina lakin:
«Voia voia nana nana, stuora læmbađa ja stuora kæmpa ja stuora čæpi,
voia voia nana nana, stuora ja favro, tat lsei suokana buoremus nieida, voia voia nana nana.»

Ja ko Nilas oini tam kavilis nieida bohtime, te i son šat juoigan. Muhto 
kavelis nieida juoigadi Nilasi, ahte su morsi læi Ane, tat laei tam jalas 
nieida nama, ja tam kavilis nieida nama læi Ele. Ja de tale juoiga Nilasi, 
ahte

«Ane filesti suokana buoremus bardni, voi v. nana n.
suokana buoremus bardni, voia voia nana nana,
ko valdi nubi bardni morsi, voia voia nana nana, ja kuði Mahte cirodit.»

Ja Nilas balai maita, i son očo kavelis Ele. Ja Mahte maita rahkisti Ele, 
ja Ele laei lopidam valdit Mahte, ja Mahte jahki tuohtan, ja son maita 
juoigai tauja Eli:



«V. v. n. n. stuora læmbada
v. v. n. n. stuora fauro ja stuora čæpi,
v. v. n. n. tat læ buoremus nieida tan čæros v. v. n. n.

Ja ko Mahte kulai, ahte Nilas læ Eli adam kihlit, te son juoigai ja čieroi:
«V. v. n. n. stuora behtolaca».

Ja čieroi ja morašti nu, ahte kosi jerbmi sækana, ja  suhtai Nilasi ja
kodi bocoit Nilasis. Ja ko jukai karamita, te juoigai ja karodi na:

«V. v. n. n. Biro, Bærkalat mon kodam visot Nilasa herkit v. v. n. n.
Sahtana behtolaš Ele meska bido, 
kai tat takarat læt olu, v. v. n. n.»

Ja te ein vehaš čierodi ja  juoigadi. Mahte j urdaš okto alcasi, ahte 
«dat læ jalođat,' ahte mon suhtađam Nilasi ja Eli, kai mon kavnam 
vela sæma buori nieida ja vela puoreb nieida.» Su oba Ingir dajai 
Mahti: «Æi pardnit oine Antarasa Marja, tat læ sivo nieida, ja
tat sada rikis.» Ingir læi nuora nieida ja  jerbme nieida, ja  Mahte 
dajai Ingeri ahte «Toivotko ton Marja valdet mu?» Ingir vastedi: «Im mon
diede, muhto kai mon jæram A . M., aigogo son valtit.» Ja te Mahte li-
koi obasis, ko son aigot bivdit sutnji væhkin ahka. Ja te Ingir vulki muh
tom sotnabæivi dam sidi, gos Marja læi. Ja de kaunai Marja ja  de jærai: 
«Lopidatko mu vielja valdit?» Marja vastidi: «I Mahte fuola ječa go Lod- 
nes Ele.» Inga dajai:» I læt aive nuke, ton očot jahkit, go mon dajam, 
de dat læ nu, doi læhpi juo sivtniduvom okti.» Marja vastida: «Mas 
don dan dieđat, ahte moi letne okti luovahun?» Inga dajai: «Mon læm 
niekadam, ja dat lae ein nu, kot mon niekadam.» Marja vastidi: «Ko lae 
nu ašši, dal mon lopidam, ahte očo bohtit deike vako gæčis, dale mon 
læm jurtašam valmasi, sohpago?» Ja te soi æranataiga. Ja Ingir vulki 
ruoktot. Dal bodi son vieljas Mahte lusa ja muitali, mait son læi kulam. 
Ja ko soi muitaleiga ætnai ja ahčai, de soi likoiga hui bures. Ja ko læi 
vahko golam, te vulke si fas Marja lusa. Ja samit viero læ jo tološ aigis 
læmaš, ahte go bardni bohta soatnjoide, de kalka nieida bohtit ovdal ja 
luojtet irgi hærki luovos, ja de læ mærka, ahte aigo valdit. Ja jos i 
nieida bode luoitit, de bardni vuojaša bira kodi, ja  kodi ja smakomuora 
kaskal. Ja jos i nieida vela bode luoitit irgi hærki, de irgi tiehta, ahte i 
nieida laet valdime tan pardni. Ja de muhtom pardnit æi mana sisa kohtai 
i olenge, de vuogjajit ruoktot. Ja ko Marja diđi dait visot, kot kalka, ja 
kot læ aši, ja de Marja, ko (218) oini bohteme Mahte, de son manai oudal ja 
luiti Mahte hærki, ja de Mahte podi kohtai ja  buorastahti nu, kot læ 
samit vieru. Samit vieru læ, ahte si valdet bira čæbeha ja dedet njuni nubi 
njuni vuosta. Ja Mahte 'dagai maita nu, ja  son kale čumastalai nu kuka, 
ahte i kergan koske, ja de æska alge hubmat ja vehaš jukastalat vini, aei 
dale læm kafet. Ja de si naitale sæma bæivi, ja de Mahte vulki ruoktot. 
Ja de Marja ači Andaras siđai Marja viečat Marja kirko vuojana ja  adit
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Mahti dam. Ja ko Marja viči tam hærki, de Mahte vuogjai ruoktot, ja Marja 
čohkeđi kierisi. Ja ko hivastahtika, te soi valtika fas čæbeha ja čumasta- 
laika, ja soi jahkika, ahte i darbaš šahten æmbo maideke; muhto te da- 
gja Antaras vuoras: «Kai toi vela šadapæhte ovta ræiso manat, ovdalko 
læpi valmasat, toi fertepæhti vela manat kirko ahči očot lopi». Mahte 
tajai: «Læko Marjas nubi ahči, vai læko Marjas nubi botnji, vai kot læ 
dat asi?» Mahte i diehtam, ahte darbaša vela kirko ačes očot lopi dajhe 
nu ko dal kočojuvo, vihahæpmin. Ja ko Mahte vulki dal fas nubatis, sus 
lsei ein balu, jos kirko-ahči rihpa su ahka. Son læi šadan vehaš teko jerbmi 
livčoi sækanam. Ja dat lave tavja naitalam aigi vehaš sækanit jerbmi juohke- 
hačas, kæt læt tan varas. (Čilgehus dasa, manne lse muhtom olmoš dakar 
læves vara, ahte viga vehaš šadat ssekanusi. Dat læ muhtom olmoš nu 
rakis lundot, ahte i son jurdaš ječa asjit bira tam aigi i vehaške. Ja deina 
lakin læ, deko livčoi jerbmi sækanam. Ja kal muhtom læ rahkis manjel 
nai, muhto i lset juohkehaš rahkis manjel. Ja ko naitalus assi lse valmasin 
oačohuvom, te lavijet čilgat fas deko ovdalnai.) Ja ko Mahte vuogjaj nubatis 
Marja lusa, te valdi son tan lonohus vuojana ja bodi fas teina Marja sidi. 
Ja de buorastahtika saema lagje ko ovdal nai. Ja te dat alge jukastalat 
vini ja  hubmat dam bara bira, kot kalkali dahkat, ja dam bira, ahte idetis 
vulkojuvo tal kirko ači lusa. Muhto Mahte bala, jos son biesta Marja kirko- 
ahčai. I son halit vuolkit tohko, muhto ko Marja ahči dagja tam darbaša 
tahkat, ja te dal alge vuolkit. Ja te si valde 3 like hserki ja kieresit 
taita, mait siste legje bierkot ja boco mielkit. Ja ko vuogjakoht, te A n 
taras vuoras valdi lige hserkit, ja Marja ja Mahte vugjaika luovos vuoji. 
Ja soi vuogjaika lonohus herkin. Ja tat hserkit legje muohta vielgađat ja 
olu herva bagit ja avohasat, mat legje ko roju vom olu lakas lađikuoim. 
Avohas lse kasko haerki bira, ja  bagi lae oivis kida tat badi, maina hserki 
stivrejuvo teko haestas suitat. Ja te vuogjajegje, ja te (219) hserkit ruotastege 
ja ruhtet nu, ahte muohta suova lse nu, ahte i očo čalmit rapas ja ike 
sahte vuojtnage. Ja tale læ varalaš, jos kieres spaikiha muora tuokai tahe 
kæđki tuohkai, ja tale lae baha sorbmahuvot. Ja ko læt hærkit vehaš
matki ruohtam, te læt vehaš vaibam, ja te alget manat sivobut, ja te
lse hauski vuogjet, ja te alget juoigadit na:

«Voia, voia v. v. nana n. n. n. revtes vuojanit tai ruohtadegje,
v. v. v. n. n. manadegje teko bega,
v. v. v. n. n. n. manadegje teko biso nu njuolga,
v. v. v. n. n. n. ælo čorvamus hærkit v. v. v. n. n. n.

Ja tai hserkit alge bahkanit ja koikat, ja te ein tohpiegje njalmin muoh
taka njalbmai čoskotæmi dite bahkasa ja vai časkali koiko. Ja te Mahte 
toli haerkis, ja te čuočhegje visut hserkit vuoinjastahtima tite. Tat lse visi 
baiki, kos lavijit herkite muohtaka borahit ja kočahit; tat læ varalaš, jos 
kuhka vuogja ovtat manos, ja i kočat hserkit, te herki šada koča bovaki
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tahe i sahte kočat. Ja ko Ingir oini, ahte hærkit koče visot, te son aigi 
juoigat:

i Nuora para —  jo savat buori lihko v. v. n. n. —  kai tat nuora bara
Šađet rikat v. v. n. n. ja čaba manat v. v. n. n.

čaba Marjača ko læt čuovkadi teko kintal v. v. n, n. nana.
Ja te tai fasten vugjai. v. v. v. v. n. n. n. n.
stuora vuojanat tai fasten vulke ruotađit v. v. n. n.> —  -—

Ja te fas vuogjajegje. Ja ko herkit oidne, ahte Marja ja Mahte fas čoh- 
keđigje kieresi, te hærkit ruohtastegje, ja ko læi vehaš varas muohta, te 
šadai fas dakar suova, ahte i oidnam i maiteke. Ja Marja i nagađam tolat 
haerki, ja  te kieres aigi ravkadit nu karasit, ahte Marja ravkai eret kiresis, 
ja te kesoi kieresa buohta ja te bodi muora tuohkai, ja te tarvani Marja 
kieta, ja te bæsai herki luovos, ja  Marja baučaki nu saga, ahte i dietam 
vuohčan i maiteke, ja hserki ruohtai kieresina Mahte manjes, ja Mahte i 
oidnam, ahte Marja læi bacam kiresi eret. Ja te bodi vuoste luohka, ja 
te hærkit æi šaten ruohtam nu karasit, ja te Mahte oini, ahte Marja
kieres læ kuoros. Ja te son suorgani nu saga, ahte su čalmit sevnjoteke
jur. Son vela hapehi valdit kida Marja haerki. Ja son laei tan tilis vehaš 
aigi, ovdalko son čielgai. Ja te son vulgi ocat Marja ruoktot kului tohko, 
kos laei poahtam. Muhto Ingir ja ječa vuogjit legje manjelis, sei tein laem 
nu falis hærkit ruohtat ko nuora paras. Ja ko si oidne, ahte Marja vaelaha 
luoda nalde, te si maita suorganegje. Ja sin mielde læi okta boares lakaš 
tievdo, kuhte laei samit toavtir. Ja son kæhčai Marja kieda, ja (220) kihta læi 
manam ladasis eret, ja  son kohčoi čohkedit kieresi. Ingeris lsei lojes stuora 
hærke, ja ješ læi kaepas. Ja te čohkedi Ingira kieresi. Ja te vugje vehaš 
matki. De pohta Mahte ocat Marja, ja son čiero nu olu, ko nagada, son 
balai, ahte Marja lae jabman. Ja ko Mahte oini Marja lae ælime, te son 
heiti čieromis ja  aigi jærađit, kot læ kævan. Ja ko son kulai, ahte Marja 
kieta læ bahui bilahuvan, te taja ahte: «Læ ko Nuvte kæčam Marja kieda?» 
Nuvte vastiti: «Læm mon kale, muhto vugjet vela bagjel tan buolča, tobe 
lae okta sudis aja.» Ja ko bohte tam aja kadai, te Nuvte valdi Marja ve- 
haš toares baelai ajagadai ja  cogai kieda agjaga sisä, tasačiko kieta kalb
moi. Ja te kultaladai kieda, koko lae bahasaemos. Ja te son tædili kieda 
tako, ja  te tovtai, kopos lae botnjasam, ja  te kaikihi kieđa satčasis. Ja 
te kieta laei buori fas takavidi. Ja te si vulke vuogjit. Ja Nuvte kočoi 
Mahte: «Bia Marja hærke ječat kiresa manjas ja ale luoite herkit ruohtat 
nu karasit, dal bohta ala luohka mietalat ja  das kalka bigjat soaki kieresa 
ja vuotaraipi kaski, vai kieres i nu čieras.» Ja si dahke nu, kot Nuvte 
kohčoi. Nuvte læi visasæmos olmoš tako tam aigi. Ja te si vugji tervan 
tam ala väri vuolai. Ja te vugje vela ovta stuora jauri rasta ja ovta ala 
luoka nala. Ja te læi fas dakar baiki, kos lavijit samit čuočahit ja vuoin 
jastahtidit ja vehaš jukastalat vini ja adet vehaš ætnama haltiđe nai vini ja



tagjet: «Jukistetet tinai mu hægja-vini.» Ja tat njorejuvo ætnami vehaš
vitni. Ja kuhte i njore vini setnami, te sutnie Sada juoka valpi. Ja 
mana olpmot nisonat njamahit manait; muhto æi si nuola mana luovos, 
muhto kopmulet čibit nala kieresa kuri. Ja te valdojuvo čiči otsas olgos 
ja  te bigjojuvo mana njalbmai. Ja das kale lavijit biestit kalbmot čičit, ja 
te bohtanit čičit, ja te Sada kara kipu tas. Muhto i das muitaluvo olu ječa 
ko tam bara bira. Ja tam baikis lavie juoigađit vehaš setnama haltit naa:

«Haiti spanu čaba nieidaiđe lekos kito v. v. n. n.
ko legje nu buorit, ate lset värjäiäni min kirko vuojanit nu, ahte sei lset fieram ala ritin

v. v. v. n. n. n.

kito lekos rakis Haiti ahkoiđe voia v. n. n.
ja varjal ein v. v. n. n. min bocoit v. v. n. n. n. —

Ja te dat vulkit vuogjit ein. Ja te Mahte bijai M. hærki ein manjai. Ja
te vugje, tasačiko bođi nubi sida kæidno nai tam keidnoi, koko lsei min 
nai kseidno, ja te Sade olu vuogjit, ja  teit mielde laei Nilas ja  Ele. Ja soi 
æpa læm vela naitalam. —  Ja de vugje (221) vela viha-matki, ja te Sadai 
ssevdnjat. Ja te dal bisanegje ja alge dahkat tola. Ja hærkit si luite kæ- 
sain ja čadne sohkai kida, vai si očole biebmo. Ja haerkit alge kuohtot 
taina läikin, ahte ovdajulki kačain koivot tahe rapot muohtaka eret æt- 
nama nalte, ja te læ herkiđe buore biebmo. Ja nubit algit dahkat tola. 
DoloS olbmoin aei lsem tola tihkot nu ko tai. Tale læi ječa konsta, vuo- 
čan læi tidno ja nivsat ja  riša. Ja ko tidno ja nivsat bigjojuvo baldalaka,
te časkojuvo kaskamin, ja te tidno ruosoi tola, ja te cahkai nivsat, ja
nivsat bigjojuvo riša kari sisa, ja te riša buola, ja te bulehuvo baesai. Ja 
soakit læt aio sami buoremus muora. Ja dalnai lset soakit, maikuoim lse 
tola tahkojuvome. Muhto sorvi i laem tain olpmoin, muhto si legje valdam 
pesit mielte. Ja de si alget dahkat tola; muhto te laei jitnjom sohke-risit 
nu, ahte aei puolani, ja te æi očom tola. Ja te bohta Nuvte nai, sus laei 
laikes hserki, i son johtam tein, kudin laet buoremus vuojanat. Ja legje 
Nuvtin ovtas ječat nai. Ja ko Nuvte oini, ahte sei si očo tola, te son koččoi: 
«Koajvot muohtaka vuolde skire, dat lset sadnjasat, tat sei lset jitnjon, mat 
lset muohtaka vuolte.» Ja te si kojvoi skirit muohtaka vuolte. Ja te si 
očo hui alkit tola. Ja ko tola lsei oččojuvom, te bigjojuvoi kievtni dola 
nala ja muohta tieva siste, vai čaci Sada. Ja ko muohta sudai, te bijai 
Mahte birgo tuoldat, sei tale laem kafet, muhto vitni dale laei kafit sajes. 
Ja vini si jukastale. Ja das legje dal olu olpmot, ja ko sei čagam visot 
ovta tola kadai, de tahke nubi tola. Ja tam nubi tola olpmoin legje manat. 
Ele oba laei nuora niso, ja sus laei nuorat mana. Ja su nama lsei Pirit. 
Ja ko nubi tola læi očojuvom, te Pirit nuolai mana. Ja mana lsei njuos 
katam nu, kot mana lave dahkat koččat ja baikit ja teinä fertijuvo nuolat, 
vaiko dat læi čoaskis ja borga. K o lsei mana nuolamja valdam eret kiet- 
kamis, te biega bosoi muohta kietkama nala čalmiđe, ja bosai muohtaka
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kietkama sisa nai. Ja muhtomin bosađi tolas hilait ja suova juohke kului 
ja mana kuluinai nu, ahte i mana riepu očo baljo jenait. Ja muhtomin bo- 
sađi helait manna čalmit nala nu, ahte boldi nubi muodo nu, ahte šadai 
čace-skovli. Ja mana bargoi karasit, ja  i Pirehis læm ječa torvo ko bigjat 
kietkami mana. Ja kietkama sisa læi bosom muohtaka olu, muhto ko risin 
huskojuvoit rausat, de vuolka muohta eret, ja te kalkai hui hopos bigjat 
kietkami mana, muhto te muitam, ahte Nuvte lsei sin olis, ja te čuorvoi: 
«Nuvte čæci, bođe teike!» Ja te Nuvte bodi ja oini, mi læi šadam, ja te 
belki, ko i læm čuorvom ovdal. Ja te son kohčoi ludet adama ja  valdit ja 
bigjat tamlini nala ja tam bigjat (222) puolama nala «i tabe læt koit buoreb 
konsta,» tajai Nuvte. Ja te si tahke tait hopus. Ja mana læi hopu očot 
kietkama sisa, ko lsei nu kara kuoldo. Ja ko Pirit lsei mana očom kiet
kami, te son aigi njamahit mana, de sus kalbmoi nube bæli čiči ja te 
algi varkat nu, ahte i baljem nohkat. Muhto ječat nohkategje čohkai nu
bit nubit vuosta. Ja Nilas ja Ele nohkaika hui lahkalaka, ja soi bivaika 
hui bures. Ja ko lsei lahka kuovso kæči, te alge si fasten tähkät tolait. 
Ja ko tolait legje oččom, te alge fas liegatit malasa ja borat. Ja muhto
mat vulke herkit čadnat nubi muri, vai bseset kuotot lasi. Dam baikis laei 
jo  loktam obasa, kosa legje ækedis čadnam, vaiko okte legje jo ækeđis 
lonuham nubi muri; muhto hærki kuohto olu ovta ijas. Ja ko legje bo- 
ratam, te Pirit jæra Nuvtes, kalkako son mana nuolat, ko læ nu čoaskis? 
Ja Nuvte tagja: «I mana birge nuolahaka.» Ja de Pirit nuolai fas mana. 
Ja buolan læi jo oba buori. Ja biega i læm šaten nu karas, muhto kai 
čoaskis lsei velanai. Muhto ko i lsem nu karas biega, te i laem nu baha 
manai. De son divššoi manas. Ja de muitali Nuvti, ahte sus læi čiči nu 
baučas ja nu varka, ahte «im mon lset nagadam nohkat». Ja te Nuvte 
tagja: «Čaiet ma munie.» Ja ko oini, te tagja: «Ton lset biestan kalbmot 
čičet.» Ja te son valdi radelæpis stalo-nasti ja tædaši teinä. Ja te varka 
kæpoi jantora kæčis muhto i ovdal. Ja ko lsei jo olasi čuovgatam, te alge 
karat keresi ja kæsastalat herkit. Ja ko hserkit legje ksesait nalde, te niei- 
dat juoigatiskohte nu, kot lavike samit tähkät, ko vuolkikohtet, te juoi- 
gat kalke nieidat. Ja te dal alget:
«V. v. v, n. n. n. n. de dal suokana buoremus vuojanat ruohtastit teko lode-moahti,
v. v. v. n. n. n. stuora bævrihit, ko tat vulket ruohtadit nu, ahte i oidno ječa ko suova čučođi
v. v. v. n. n. n. ja te vela manadigje teko kara kuoika v. v. n. n. v. n. n, n. n. —  —

Ja te dat vuogjajegje. Ja ko hserkit oidne, ahte olpmot legje čohkedam 
kieresi, te ruohtastegje, ja  te mane teko lode-moahti. Muhto ko lsei nu 
jalges keinota, te biso kieresis visot. Ja te ko bohte oidnasi kirko, te bi- 
sanegje ja vuorde visot čoahkai. Ja ko legje visot čoahkai boahtam, de 
vuoten tahe fas jukastalakohte vini. Ja de šade vehaš karemita. Ja de alge 
muhtom bardnit bælkit ja soimatit, ja kosi bohta toaronai. Muhto Antaras 
vuoras aigi kieltihit, ahte sei kalka ritali «I dat laet nu, i lset ko kielasat,
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kal mon muitalam manjil, kot læi tat asi.» Ja te bardnit heite. Ja de (223) 
vuogjajegje fas ja vugje kilai. Ja tam kili nama læi Markan samit 
kohčom kili. Ja te mane una stopoičitta, ja muhtomat mane teitä ko- 
đite, mat legje kirko baikis. Tat fertiegje tähkät kođit dološ samit teinä, 
ko legje unan stoput. Ja ko idit šadai, te Mahte ja Marja manaika bahpa 
lusa. Ja te ilmohi Antaras vuoras, ahte tat laet bohtam naitalit. Ja tat 
læi sotnabæivi idit. Ja ko te kerge boratæmis, te alge karvotit viha bik- 
tasit. Ja ko legje kærgam visot, te vulke bahpa lusa. Muhto Mahtes lae 
balu, jos bahpa rihpa su Marja; muhto mane tat tai koike. Ja ko tai 
bohte bahpa lusa, te bahpa alga lokahit tait lohkosit: «Mon valdam Marja 
ja  rakistam vuoste ja mete kaevame cada.» Ja te mahte suorgani, ahte 
pahpa aigoge valdit Marja. Ja te Mahte karoti: «Im Perkalat adeke Marja 
tutnje, dat læ mu ahka, Antaras læ Marja adam munji, imke mon adal» 
Ja de kaikokodi Marja kiedas ja sihtakodi vuolki olgos. Muhto Marja 
læi jerbme nieida, son i vuolkam olgos, kai son ibmirti, ahte Mahte 
læ hovridæmi. Ja ko Marja i vuolkam olgos, te son toivoi, ahte Marja 
læ maita aigome bæhtit su. Ja Mahte manai olgos, ja  pahpa ferti kuodit 
vihakkæta, tuš čuorvoi: «Kai ton Marja očot, im mon fuola!» Kai pahpa 
kulai, ahte Mahte balai, ahte son læ aldsasis sihtame Marja. Ja Mahte 
kai manai olgos, ja son balai, ahte papa læ haledæmi Marja aldsasi. Ja 
son čeroi. Mahte laei hui vehaš lohkam kirji, muhto laei son koit baesam 
rihpaide, i tele tarbašam olu lohkat ripaskulas; muhto Marja laei buore 
lohkat, ja son kale didi tait lohkosit. Ja ko bodi Marja kirkos, te laei 
sus vuostaš bargu ohpahit Mahte lohkat tait vihat lohkosit. Ja ko 
Mahte læi lohkam ja ohpam ja očon ibmartusa, kot laei tat asi, te soi 
manaika nubi bæivi fas pahpa lusa, ja te bahpa maita ohpahi Mahte, kot 
kalka vastitit. Ja te aigi vihahit. Ja de Mahte kale mahti, kot kalka. Ja 
de bahpa kergai vihahæmis. Ja ko legje kærgam, te mane ruoktot eret 
kirkos ja  alge hsejait tolat. Ike sis læm ječa ko vitni ja birgu ja mielki. 
Ja de juhke tat, kuđet halide ja  sahte. Ja de sade karemita, ja te alge 
juoiga nu olu, ko lægje tam stopus, ja valde bardnit nieidait bira čæbeha 
ja juige nu, ahte i kulon i mike. Ja muhtomat čiro ja ju ige:

«V. v. n. n. stuora, læmbađa ja kæmpa læ mu morsi.

Ja nieidat fas jujge bardnit:
«V. y. n. n, stuora faurot ja stuora hagat v. v. n. n.

manađekie teko kirdi lodi, ruhti bocos iodi v. v. n. n.

(224) Ja æi si nohkan tan ija. Ja tan sotnabæivi læi nu muohti, ahte muhti 
2 kortila. Ja te Nuvte tajai, ahte tat šadaba rikat, ko muhti tam vihat- 
pæive. Tat kale læke sapmelačait taiga læmaš tolin, ja læ vela talnai.

Ja muhtomat, ko šađai stobus liegas, te mane olgos ja nohkadegje tohko, 
ja  muhti nu, ahte tat, kæt olgos nohke, šade muohtaka vuolai nu, ahte 
æi Kaudnam muđoi, ko koivo nubit eret muohtaka vuolde.
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Nilas i duostam ovdal naitalit, ko Mahte vusten ovdal naitala. Ja ko tal 
oiniga, ahte Mahte naitali, te soi nai algiga naitalit; muhto ko sotnapæivi 
læi manan, te i šaten sahtam tole pahpa vihahit, kot tole nai kalkai kula- 
hit ovta bæivis, muhto adika soi pahpi kulahus kirji. Ja te æba soi bae
sam tam jaki naitalit. Muhto soi manaika okti ja oroika ovtas teko ječa- 
nai barat. Tat samit æi lavem manat æmpo ko okte jakis kirko baikis.

Nilas laei rikasaemos bardni ja Ele maita. Ja olpmot legje buorit, ja si 
halidegje Nilas ja  Ele hæjait očot; muhto aei si tam adnam stuora sivan, 
ko soi læiga: ovtas ovdal vihait; muhto soi leige kulahuvon kale.

Muhto Nilas læi hilbes olmoš, ja Ele laei hui jerbme olmoš. Ele kai 
jurdaš, kot son Niiasin pirge, ko son lae nu hilbat; muhto kai son oini, 
ahte kai dat læ fas buori, ko mana suhtu bagjel. Ja son læi rikis sokas, 
ja dološ olpmot adne olu tas maerka, makar sokas taht læ kuhteke. Si 
legje oidnam, ahte kuhte sohka læ kæfes sohka, te tan sokas laet kaefit 
kosi visot. Ja ko læ laibalaš sohka, te tan sokas læt laibalačat kosi visot, 
jos aei alge tähkät værot tahe suolatit. Tat kále kefojit, kuđet vaerot 
tahket. Jos æi kefo ječaset aigi, te manat koike kefoit. —  Olmoš sohka 
lae teko okta johka, K o læ okta johka, mi lae kuhki teko olmoš sohka 
nai. Ja muhtom johka lae rasai kierakit nu kuhkas, ko johka mana. Ja 
nubi johka lae maita saema värin, ja son mana maita sæma kuhkas, ja 
sus i laet rasi i kierakis i matakis. Ja nu lae olmoš sokat. Ja jos lae muora 
lagja somes baiki hui oksai ja  fina njulges ovsit, te tasa šadet tam baikai 
saemalakaš muorat. Ja ko laet muhtom aetnamis fastes murat, tasa šadet 
fastes muorat, nubit nohket ja  nubit šadet sagjai saema fastes muorat. Ja 
nu laet olmoš sokat nai. Ja teinä samit lavijit rekenastet, kot laet kuđeke 
sokas olpmot. Ja teinä maita Nilas adne tivrasin, ko son laei laibalaš so
kas. Ja ko nubi jahki læi šadam, te soi vuogjaiga Markani vihaide. Dale 
vulke olu sutno ustibat, vai beset hæjaiđe. Ja ko vulke, te väite 2 kodi 
mielde ja olu haerkit ja  kieresit. Ja ko vulke vihaiđe, te karvodegje (225) čaba- 
mus biktasit, mat sami korotvuhti kula. Silkelinit ja silkikapirat ja  silba- 
boahkanit ja fina ladekautit ja manga faerkat helmoit ja  silbaboaloit ja 
silbariskoit, maikom lini bigjojuvo kida, ja  muhtavilgis borga baeskat ja 
vilgis kistat ja vilgis kabmakat. Ja morsi bigat maita kalge čaba biktasit 
bigjat ja irge rængat sæma fina biktasikoim. Ja te si vulge papa lusa. Ja 
3 para kalge ovdalis bara vacit ja 3 bara manjelis bara, ja  tat kalge baere 
pardnet ja  nieidat tat 6 bara. Ja olu ječa sokat ja ustiba manjis čuovot. 
Ja ko bohtet kirkoi, te kalga irgi raenga kuodit irgi kapira, ja  ko pahpa 
alga vihahit, te tolujuvo okta litni bara oivi nalde njælje čiki, okta kuđek 
čiekas tolet, tasači ko pahpa lae kergan vihahaemis. Ja ko vulket ruoktot, 
te kalga irgi raenga kuodit irgi kahpira, ja  tat barat kalget fas sæmalagje 
manat ovdas ja manjis. Ja ko bohtet ruoktot stohpoi, kos legje muhtomat 
orome, ja muhtomat oro kodin, mat legje buktujvom kirko-kodin. Ja te
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alge hæjastalat. Ja tat læi kara biega ja bohte muohta-ovtit, ja muhto - 
min laei hui fierto ja  bivalis ilbmi. Ja tam samit adne varas, magar læ 
ilbmi. Ja de dal alge hæjait borat ja  juhkat, ja bohte nu olu olpmot. Ja
Nilas læi olu vini ostam. Ja sus legje olu sokat ja  ohpasat tahe ustibat.
Muhto somes bardnit adne kođoha, ko Ele æi očom. Ja okta nieida, käen 
nama læi Ane, son toivoi, ahte Nilas valda su. Ja ko oini, ahte Nilas 
i sus fuolam, te aigi son kielistit Nilasa nala olu, ahte Nilas lae suna fo- 
rošam ja muitali Eli nai. Ja Eli tajai: «Te lae ton buore nieida, ko laet 
adam Nilasi, ko son tarbaši, ja kai mon mausam balka tutnje.» Ja te Ane 
i dohkin altsasige. Son laei muitalam juohke olpmoi, ahte Nilas laei su 
fuora. Muhto ko Ele læi sutnje tait hubman, te i son šaten muitalam 
kæsake. Skaelmat aio jereA n es: «Olu ko Ele mausi tutnji, ko laet væhke- 
ham ?» Ja de algi haepanit ja  i haleđam hubmat i maiteke tam bira.

Ja te dal alge hæjat borat ja juhka. Ja ko alge, te nuora bara manai 
čohkeđit bævđi tuohkai, ja si kalke čohkat das nu kuhka, ko hæjat biste. 
Ja dasa Sade kale olu karemita ja alge juoigat na:
«V. v. v. v. n. n. n. n. D al mi læt hæjait očom v. v. v. n. n. n.

suokana rikamus bardni dal dogjoj juolgi v. v. v. n. n. n.
ja dal mi kale vehaš jukastalat v. v. v. v. n. n. n. n.
De tat čaba Ele tal čuovgadi teko naste-albmi v. v. v. n. n. n. n.
dat rievtađi suohkanis v. v. v. n. n. n.
kuhte dal šada suokana nastin v. v. v. n. n. n.
Ja mon dal savan buori lihko v. v. v. n. n. n »

(226) Ja de dal juige ovta jitni nu, ahte i kulam i mike. Ja de alge bardnit 
tikotat kaskanæsit ja te toroie nu, ahte olpmot fertie manat ja aerohit ja 
humahalet, vai si hæitake; ja si heite. Okta læi, kæn fertie čadnat kida 
ja  vætit, tasačiko čielgai. —  Ja dal algi tat aigi, ko alge adit hæjain. 
Ja si ade ruđait ja silbait ja bocoit. Ja hæjait ovdas-olmai læ ein valie- 
juvom takar, kuhte læ rehelas ja buore muito. Ja sin konsta læi dakar, 
ahte æi si valdam ila olu adaldakait kæske, kal karem olmoš ada vaiko 
man olu æneb, ko læt narit. Ja dantite kalga buore muito, olu ko kuđek 
ada, ja kuđet lopidit bocoit. Ja ko ein adet hægja adaldakait, te irgi ja 
morsi kitiba bira čæbeha, ja savaba lihku adai, ja sæma sava hæjait ovdas- 
olmai adai buori liko dabe ja manjel jabmema. Ja te læ fas okta tat, 
kuhte juohke vinit. Ja dale adojuvo fitnamus vitni, ko læt adam adaldakait. 
Ja ko læ kærgam haegja toalu, te ovdas-olmai tola vehaš sartni ja laulu 
salbma-kirjis ovta salma. Ja sartni sistolu læ na: ahte son sava lihku 
nuora bari ja visot hægja kusiđe, ja kita irgi ja morsi tam ovdas, ko laet 
boahtam ilodit ovtas monoin tam oda liko ovtas, mait læ jibmil adam 
monoidenai, ko son lae oidnam buorin, ahte adi olpmai nisona kuoibmin, 
ko son oini, ahte i olmai birge ökto. Ja ko ovdas-olmai las tait dahkan, 
te kitet fas ruoktot hægja-kuosit ja irgi ja  morsi. Ja te dal heitet haejait 
tolamis ja manet kuhtek orom baikasæsit.

7*
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Mahte ja  Marja leiga jo boreslakanat, ja soi leiga rikat, ja sutnos legje 4 
mana. Ja soi eliga sopalačat ja heite suolađemis. Ja soi æpa lsem ila visat, 
Marja kal i læm jala; muhto aeba soi kæsam olpmoit luondo. Ja ko soi 
okte leiga okto sidas, te šadai mana Marjai, ja i læm torvo i mihkeke. 
Mahte ferti okto birgit ja birgehit ahkas ja mana, mi læi æska šadam. 
Ja borasæmos læi 7 jahkasaš, ja  son læi vehaš ahpon. Ja ælo šadai vaei- 
dalis, ja naudit bohte ja okohalet ælo. Ja kal son oini, ahte naudit bohte 
ja okohale bira kodi; muhto i son bæsam olgos kodis, ko læi ahka mana 
očom. Ja okta olmoš čuoigai jur tam aigi lahka tam kodi; muhto i son 
tam tiehtan, ahte sus læi hæti, ja son i manam Mahte koahtai, son ar- 
vali jurdakistis: «Im mon mana Mahte koahtai, i tas kola aigi, mon ma
nam Nilasa kohtai, Nilasis læ hauskis æmit, ja son læ ješ nai ustiblas.» 
—  Ja Nilasa ahka laei maita očom mana, muhto Nilas læi vičam olpmoit, 
son mahti rekenastit aigi, kos ahka mana očo, ja  dat læi maita (227) ahpun 
sutnie. Muhto son laei ovtas sida-kuoimikuoim. Ja sida-kuoimet keče ælo. 
Ja son laeike ustib oktan ahkainis juohke olpmoi, vaiko son læi hilbat ja 
ritali muhtomin juohke olpmoin. Muhto son takai fas buorin visot, ja laei 
fas nu buori, ahte i diehtam, mait kalkai tähkät buorin. Ja Ele læi hui 
buori olmoš, son adi biebmo kuside ja laei ustiblas, ja olbmot legje sutni 
hui buorit. Ja Nilas læi maita buore luondot, olpmot legje buorit, vaiko 
Nilas suhtadi tauja ratkamit aigi, muhto koike son i læm kuhka suhtos, 
juohkehas læi kulolaš, ko son tarhasi abu, —

Ja ko okte laei Nilas vuolkam Markani ja i laem su Ele mielde, de son 
jukai nu, ahte i tietam i maiteke. Ja de suolategje sus rudait visot. Ja ko 
son lihkai ja čilgai, te son oini, kot læi šadam, ja te i son tiehtam, kot 
tai kalkai, ja kuhte læi dal su ruđait suoladam. Ja te son jukai fas, ja te 
tei suhtuikoim aigi ritalit nubi juhkan olpmoikuoim. Ja te šadai toaro, ja 
te capmahalai nu, ahte šadai kietat bæli ja oivai stuora raigi; muhto aei 
tat laem samit, muto norkalačat. Ja son i bæsam oastit i maiteke, ko ma
nai ruhta; muhto olpmot oste sutnie visot ja kæsehegje ječas nai sidi. Ja 
ko Ele kulai, de son daja: «Kai dat kalka vuostevaltit vuostekieđakæ- 
vadanai lika, tale læ miehtekieđakævatnai lahka.» Jäte Nilas šadai nu ilo- 
laš, ahte i muitam i maiteke. Ja de bija viečat Nuvte Sara, son lsei oahpam 
ahčistis dovtirin. Ja ko son bodi, te son dakai nu, kot lavi su ahči apo, 
te huorani su kieta farka. Ja son dakai lopatusa, ahte i son mana juhkat, 
ja nubi, ahte i son vuolka okto Markani. Jos son Ele i livčo kuodam, te 
i sutnie livčo nu kævan, ko kævai. —  Ja nubi jaki son læi vagjolæmi 
okto Nilas, ja te son kaunai bores aigahaš ara haudi, ja das lsei olu ruhta, 
ja tais i læm nama, ksen si legje. Ja te son očoi ješ visot dait ruđait. —
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Muitalus Mahte bira.

Ko Mahte dal lsei nu vuoratusas, de son jurdaši, ahte kai son læ jala 
ko okto sidi ratka, ko ahka læ kasađin. Ja soi leiga koabasat nu tuimit, 
ahte seba ibmirdam tas maiteke, kot aigi mana, kos ahka mana očoi. 
Muhto te Antaras kala nuorab nieida vuolka kæčat obas. Ja te son bodi, 
ja de Marja lsei jo nu, ahte i tovdam obaske, son læ nu skipas. Ja te 
son vulki vičat lasi olpmoit. Muhto Marja lsei skipas 3 (228) mano. Ja naudi 
kodi 40 hsega bocoit. Ja nelgo aelo nu, ahte vaibe bohcoi. Ja das lse varo- 
hus, ahte æi kalga okto sidi manat, ko sei lset lige olpmot, ja ahka lse 
kasadin. —  Vaiko i son šadan velge kæń, muhto su ahka šadai dan rajis 
skipalas, son šadai lihkalit, ovdalko læi dærvasnuvan. Ja son šadai kalb- 
mot maita, ja  son očoi čoskim-viki dan rajis, ike Sat lsem nu dservas ko 
ovdal.

Iuoigamus alga. Ovta pardni luohti.

«Stuora kavila n. n. n. v. v. n. n. n.
i oktake tiehtan, las ko kuoli tahe lodi v. v. v. n. n. n.
stuora kavila v. v. n.
miedabelde stuora biloin kutođi v. v. n. n.
bardni luntait dorvo, ko hæti bođi, ko kaunahale suola bargos v. v. n. n.»

—  —  Ja bardnit halede juohkehaš tam bardni ječaset mielde tan tite, 
ko son lsei nu kavil ja daka tam aigi vehaš ritale samit kaskansesit, ja 
suolade nubit nubin, ja nubit sokče nubit, ko nubit legje suoladsemi. Ja 
teinä lakin jokse tauja suoladaemis. Ja dale tarbaše konstait, kot peset 
luovos asjis. Ja teinä halede si tam kavilis bardni, su kohčodegje pardnit 
konagasan. Ja sutnji kale legje buorit juohke olmoš, ja i son lsemke suola, 
muhto i jur vakike, muhto i son šadam juorovuolečin koske. Ike son 
suovan olu suolađit dale, ko son laei olis. Ja olpmot tihte, ahte sei tale 
olu suolat, ko tat pardni lse olis. Muhto borati boco son i kieldam val- 
dimis suola bohco. Ja son lsei haegjo njorastit, muhto viekat son lsei nu 
fali, ahte ruohti bocos jodi, ja nu sauri, ahte viekai ovtat manos bænat- 
kulama. Muhto i son laven viehkat karasi dale, ko olpmot oidne; muhto 
soite oidnit dale, ko son i diehtam, ko lsei viekahalame balgi čorakit, 
mat ruhtet vuoste bigi nu olu, ko læ nagadit. Ja tasa kalga fali, kuhte 
johta, ko læ hæjos bæna. Bæna kai jorgala, ko læ dakar mi mahte ja 
kile.

Ja tam ssema pardni lavie nieida nai juoigadit:

«Ovtain sanin kaunai vaimo v. v. v. v.
stuora kavila, jos suolađi, te nubit oivi vastođi v. v. v. n. n. n.»



(229) D a l alga boco luohti:

Silke njavi silke njavi v. v. v. v. n. n. n. n.
K o manađegji teko bæivi suodnjarat v. v. v. n. n. n.
Miesačit ruovgađegje v. v. v. v. n. n. n. n. 
ja boarađigje borađigje v. v. v. v. n. n. n. n.

Juoigamus læ dakar, ko læ rievtes čæpes juoigi, de læ nu hauski kulat
kosi čirosat botet kultalækiteđe; muhto ko dagar juoigit læt, kuđet karo- 
đit ja banit kasket ja uhkiđit kodit bocoit ja vela isidanai, ja  te tat laet 
ahkedat kulat.



(230) Kontokeino 
D at dapahus mi kohcoit Kuovtakeino vilen, mi læ dapahuvan 

dam ja k i 1852.

L. L . Laestadius læi okta pahpa, mi læi sardneđægje, ja son læi hui 
karas ja kivis ja lahialaš ja vaikohægje; muhto i sus læn Pashaega, ovdal
ko oačoi ovta sami-neida bakte. Ja ješ son lokai čalakit, ja oačoi čiel- 
gasa, koko læ kæitno albmai dajhe akalas ælema arbmuši. Ja son 
sardniđi karasit ja višalit. Muhto son sardnidi karasit laka ja duomo ja 
evangiljoma, ja sardniđi nu, ko čalakis čuočo, ahte soahtet kuovteavjot 
tnihkin. Ja jos i kæhča darkelit čuhpet ko koabasat avjot ovta lakie dajhe 
jur dam mære, ko kalka, de læ varalaš. Ja Læstadius læ deko livčoi ad- 
nam ovta aige nubi bæli avjo bastelæbon, deinako okti šadai stuora se- 
kohus su sardnid sivas, deinako son sardnidi likas kara laka ja duomo. 
Ja ko legje olu olpmot čoahkanam manga sservekodis, ja son sardnedi, 
ja vaikohi aio kohčamuši. Ja ko son læi akto sarđniđægjen, de son i olim 
teit juohke sajis nevot ja oapahit. Ja de muhtom osi, mat legje boahtam 
Koutokæinos, de si mane ruoktot fas Koutakeidnoi. Ja ko si legje dal 
moridam sudu - nahkeris, ja sigiđi læi sardniđuvom lahka ja evangilion; 
muhto læ, deko livčoi lahka æneb sarđneđuvom, deina ko daida olpmoidi 
bagjani oaivai laka kivisvuohta. Si legje hui hardasat, ja sis laei vaimo asi 
ristalašvuohta. Ja si alge sardneđit ječa, ja dam saema kara laka kivis- 
vuodas, maina legje kohcam. Muhto ko Laestadius i olem dohko deit 
oapahit ja laidet, deko dam mana, mi lae ein kosi juolkihæbmin, de si 
Sade ječa algit suhkat, ja de si kai mane jur væro keitnoi. Dat læke da- 
gjam, ahte ki alga kirdit, ovdalko soajet kudet, de dat kahča baika-rai- 
gai. Dat læ kævan dale deida nu, ja dat kale kæva vei dalnai saema lakie 
hægalaš asjin, ja ssema vei lundolašnai asjin.

(231) Muitalus dait bira, mat mane Kuovdakeidnoi,

ko legje šadam ristahasan Lestadiusa sadnin. Sis ljihgani jerbme, ja 
si alge adastalat Lestadiusa; si sardnidegje ja dubmiegje deit visot, mat
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æi algam čuovot sin. Ja dat šadai una jovkoš juo. Ja si alge karasæbot 
ein manjel. Ja si alge nu hardasit, ahte heite sidaiđæsit, ja alge manat 
nubit sidait mielte, ja sardnedegje deit, mait legje kulam Lestadiusa sard- 
niđæmi. Muhto æi si muitam ječa ko dubmit helvehi visot, mat sei sin 
čuovolam, ja  algam sardneđit ssema lakie ko sinai. Ja ko si očo ein seneb 
vseka, de šade si ein karassebot, ja sis ssekani seneb ein jerbmi. Ja si alge 
vuordnohit karasit olpmoit sin čuovot. Ja ko æi očom deina, ahte dubmie, 
de si alge cabmit ja dubmie helvahi ja karodit ja  čolke deit, kæt æi al
gam. Ja ko lei ein somes aigi, ko sade ein dakarin, ahte juohkehaš ra- 
medi, ahte: «Mon lsem aleb ko don,» ja nubi dajai «Mon læm vei alib,» 
ja nubi dajai: «Mon lsem nu alat deko Ibmil,» 3 dajai: «Mon laem vei 
aleb ko Ibmil.» Ja si dagje, ahte si kalget vuoitet olis mailmi, «jos seb 
muđoi vuoite, de mi soahtap, ja mi vuoitip visasi olis mailmi.» Ja dat 
uhkedegje juo alget soahtai; muhto aei olpmot jahkam; muhto samit kai 
bale, käet oidne, ahte dat risije deit, käet sei algam sin čuovot. Ja sade dat 
kai manjočasi juo dakarat, ahte soabmasat fertie lohpeđit vuoste miela sin 
jahkoi, vai heitet risemis. Ja de kalgai algit dubmit ja karodit deit suro- 
hemit, mat æi čuovo sin dahto mielde. Ja si lsegje olo jagit dakar mierka 
siste, ja si 0Č0 seneb ja seneb joavko. Ja de sin oaividi sade ein stuoreb 
mierka sisa nu nai olu, ahte alge bieval-virgi oamastit aldsassesit. Ja dat 
sævdnjatvuođa bargo šadai sis doaimahuvot, ko lsei lahka bagjanam oai
vai. Ja si alge hærait vuohčan kodit. Ja dat šadai vimat jur duohta soahti, 
Muhto dakar samit lsegje, mat alge soahtet vuosta.

Dat lsei kirko-kili nama Koudakæino, man alge boaldit ja kodit olpmoit, 
bolvara ja lsensmani si kai jo hapehe kodit. Ja de bæsai soames sabmi vuolkit 
nubi una kilači man nam læi, Auči. Ja dat alge čoagiet olpmoit sami sidain, 
mat legje lahka. Ja ko očo vehaš væga, de vulke dakavide visot, nisonat 
maida. Ja iko si vugje dam matki. Ja dam kai ibmirda juohkehaš, ahte i 
sisge lsem hauski dale vuojet kirko kilai. Ja si bohte iđesis, ko lsei jur 
čuvgođæme. Ja si čadne herkit olkopselai aidi. Ja soabit sis lsegje soahte- 
birgasin(232). Ja si lsegje unib joavko; muhto æi si balam ječas ko dam boal- 
vara biso, jos dam laet kaudnam, ja si lægjege kaudnam; muhto dat i av- 
dam; muhto manat ferte juoko kodahala vai i. Muhto dat læi jeramušas, 
kudet dustet ovdi vuolgit. Ja de vulgiga kuokte kievramus ja stuorimus 
olpmo. Dait olpmoit nama lsei nubi O. O. Thuuri, ja nubi nama lsei 
Juffu. Ja ko si bohte oidnosi, de aice sin faudat, ja de čuorvokohte: 
«Dele soahtevæhka boata, vulkop oudal, kal mi vuoitip!» Ja si vulke 
viehkat ja čuorvo nu alat, ko læi jedna kæske. Ja ko bohte ovdal, de 
alge šlubohikom cabmit. Ja de oidne dat čielga olpmot, ahte buoremus 
lae algit hsegas varjalit. Ja de alge sinai šlubohikum soahtat. Ja de si 
cabme deko naudit. Ja si oidne, ahte buris si birgit; muhto de bahče 
O. O. Thuuri, muhto sei suige lsem haulat, muhto duše ruvdat. Son logai
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duše čahpodam dorka dako. Mon læm kulam sus ječastis manga kærdi, 
mon læm su bardni, ja son lse dait muitalam manga lohkamsetom kserdi, 
visot dait dahpahusait. Ja dat soahte læi dievas soahte. Si cabme duše kal- 
mas, ja  nubit kurbe kida dađimielde. Ja ko lægje kærgam dam soađis, ja 
čadnam kida, de vulge si hoapos vehkat kæhčat, velko læ pahpa ælime. 
Ja ko si bohte pahpa kardimi, de oidne, ahte laset laet cuvkojuvom, ja 
juohke lase ovdas faudat, ja  vuolahasat cohkijuvom joo olo. Ja ko O. Thuuri 
bodi, de son čurvi ala jenain, nu ko sus lseike dakar jetna deko una baja- 
naš, dat kai surgehige, ko fagestaga čurvi. Son čurvi: «Velko lae bahpa 
æleme?» si vastiđe: «Æleme læ, muhto dat lae kida».» Ja de son čiergi 
vei karasæbot ahte: «Luitet, ja dan hopoin luovos, jos buori sihtabet!» 
Ja de si luite. Ja son ješ viegai juohke baiki bira kaehčame, læ ko vara 
kokoke. Ja ko pahpa bsesai luovos, de son viegai Thure čæbehi ja čieroi 
ala jenain, ja kiti, ko bodi su bæstit hegi. Ja de si dale legje vuoitam. 
(kai dam soatis læ okta vele-hæga časkam jamas dam soadi-aigi; muhto dam 
i lahka adnam sivan). Ja de si vuolkahe Norki deit čanađuvom olpmoit. Ja de 
šade lagat Norkas Alahseijos dajhe Bosokopis. Ja biste olis dalve juohke bæivi. 
Ja sobmasat dein vilehægain vulke bahtarusi duodari olis sidain, ko oidne, sei 
si læmke nu vuoimalačat, ko si toivo. Ja de bodi runa olpmoin mseri, ahte 
valdit visot kida. Ja si vulke, ja viče visot dam sida ja jodihi ruoktot. Ja dait 
sin seloit vuvde runa olpmot avesunan. Ja deit čaba bohcoit lset oastam 
olo deikenai Čohkeras samit nai. Ja ko oččo visot čielgasin asjit stuora 
dudkama čađa, de dubmijuvoje muhtomat kuhkis fankavuhti 12 jahkai ja 
6 jahkai. Ja 2 stævliduvoje, nu (233) ko legje kuokte ječanai sorbmen, læns- 
mani ja  kaupe-olpma. Hæga hægas badni banis. Ja dat šađe muhtomat 
stuora ohpan olmoin, somes læi takar, ahte læ jorgalan darogielas same 
kili olo kirjit, ja læi oapa sivas tohket bahpan; muhto ko lsei dahkam 
nu stuora rihkosa, ahte i lahka sahtam adit. Ja dat bahpa, mi lsei læmaš 
hæga hæđis, son i lohpiđam olenge. Ja son læi jo dale bispman bæsam, 
ja  deina lsei sus dasa stuora valdi cagat laga mielde, ja son algit vuiti 
dam aši nu, kot son sidai.

Lasi muitalus, ko Kuovdakæino-hærat æi nagađam vastostit dait ja la s  
samit, mat sin cabme ja  manjotasi kode.

Dat laei dainalakin, ko dat læi læmaš jo  manga jagi dain vilin, dat sæma 
uhkadusat, ahte si kalka vuoitet visot olis mailmi; ja  hærat dihte, ahte 
dat i dahpahuva koaske, ahte si vuitet maideke ječako soames jalamus 
sami, nu ko ksevaike, koit nu, ahte si legje varalačat. Muhto dam aei 
jahkam Kuovdakæino-hærrat, ahte dat alget nu karasit ja stuora vašin sin 
nala. Jos si dam livčo jahkam, de livčo si valmastam soahte biergasit 
ja  vaiko soames soahte-olpmo, maina legje dušadit olis vsega; muhto ko



æi si jahkam, æi vehaške dam nu, kot dat læi. Ja ko si kule, ahte dat 
læt algam dal soadi vuimin, ja  sigiđi dagjojuvoj, ahte alget ohcat radit; 
muhto si vastiđe, ahte dat lse kulam ovdal nai, ige dat læt šadam datki 
bahabun dajhe varalačabun. Ja sebejahko dat laege dat, mi dahka olu asjit 
nubos.

Ja ko dat vilet bohte kirko-kilai, namalasi Kuovdakaeitnoi, de si 
alge karasit vuordnahit visot juohkehača, ja hærait vela karasæbot. Si deit 
cabme nu karasit deko suola baetnakit. Ja Rudi rohke viekahe lokti ja 
čukie nibin hardai, ja kode dahko. Ja vara kolgai čađa lokta lahti vulos. 
Ja de æska bulehe olis kardima. Ja dam nubi, mait si mait kode ja bolde. 
Ja daina laki si dahke dait ahkiđs bargoit. Ja bahpa si binede nu surga- 
dit, ahte i sahte muitalit. Dat čadne kida, ja  cabme nu karasit, ahte hæga 
manai muhtomin. —

Ja ko dat vile-hsegat bohte fangavuodas ruoktot, de si lsegje jur kæfit, 
i sis lsem oktake boaco; de si fertie algit balvalit nubit samit, vaiko si 
legje koasi vajaldahtam sami bargoit; muhto i laem koit ječa dorvo ko 
algit bargat fas sæma (234) bargoit, masa legje nuoran oahpan, dait si koit 
fargamusat muitaije. Ja sin sokat abohe maid, ade vehaš maid nai, biktasit 
ja  biebmo, dasa ko si alge bargat ja dienidit obmodaka. Ja si naitale mait 
soabmasat.

Dat pahpa šadai nu ustib Thuri, ahte sidai bigjat su bardnasi ristahčin. 
Ja dat bijai, ja dat læ dam čale ristahče læmaš, dat bahpa Foslet namalasi.
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(235) Muitalus Samiætnam dovdamæhtom elit bira.

SAM I ædnam læ dat ædnam, mas kaudnoit dakar ælit, maid aei olpmot 
riekta dovda, koht dat læ deit ælit birgemuš; muhto kal olpmot dam 

dihtet, ahte dat læt ovta ætnam-oasis somes ælit, dakar halbes aelit, mat 
birgijit dakar ætnamis, kos æi birge ječa ælit; ja dait elit æi olpmot luoite 
buoreb ætnami, vaiko æi dovda jur visasit, kot dat biergijit dam aetnam- 
oasis. Olpmot æi luoite deit ælibit æi kosake, ja olpmot arvalit, ahte i 
deit sopa luoitit nuke vidat, ko dat laet dam ragjai læmaš, kai dat očot 
birgit unib ætnamina. Darbašiŧ mi ječa ætnama, jos mi dabe kaudnat dakar 
ætnama, mas mi birgit, baldap mi eret das, kos kaudna dakar ætnam, kos 
mi birgit orotet, dobe kos læ dakar aetnam, maina mi aep daka maidek. 
Kai dat ælebat læt læmaš miehta burit ætnamit; muhto min boareseb 
olpmot lset baldam eret deit elit, deit lae alke baldit, dat laet hui argit, 
ike dat laet varalas, vaiko dat sei birgige nu buris, aei dat darbaške lasa- 
nit, ike dat laet varalaš, vaiko dat birgelegje haejot, ja šadalege bidnahu- 
vat, kai si laet oapan dam aelimi. Æ ike olpmot laet manan koaske rekta 
kæhčame siste, vaiko laet kai kuhkin oidnam kikanin, ahte æleb dabe laet, 
ja aelet dat; muhto aei olpmot koit dovda visase, kot dat elet. Somes 
oasi olpmoin doivot, ahte dat elet hui buris, ja dat kai muhtom olpmot 
haledivčo, ahte dat kalkale ælit buris datnai ælit, ko joo læt dakar ælit, 
ahte æi daka bahas, vaiko somes osi olpmoin adnet bahadahkin, ja  mui- 
talit deita olpmoiđe, kæt æi dieđe, ahte dat laet bahadahkit, ja sis læ 
halu deit dušađit; muhto somes osi valdikodi bagjelkæhčit aei ade lopi 
dušađit vela koit. Ja somes osi olpmoin kai jos diedale deit elit vaivalaš 
ja hæjos birgema, si kale sei sahtale moraskaehta laehgit, si kale čirole 
manga kærde, ko ælit šadet nu stuora (236)bino kierdat, naelgi ja čoaskema. 
Muhto somes osi olpmon kale kodale, jos livčoi lohpi, deko sarvait, muhto 
ko i laet lohpi kodi, de fertit diktit ælit, muhto sahtet si koit dam mađi 
jahkehit valdekodi bajelkečit, ahte si adet lopi ahđestit æneb ja æneb dai
na lagin, ahte unidit sis ætnama vehaš kærdi. Ja jos daina lakin mana, ko
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lae tam ragjai uniduvom ætnam unibun ein vehaš kærdi, de kai dušet dat 
ælit ja aive bidnahuvama čađa, mi lae kai ælibit-rækam-laka vuosta. —  
Jos dein elin livčoi isid, ja dovdali, kot su ælit Sadet bidnahuvat, de son 
ostali deida lasi ætnama; muhto ko tein i læt rjivtes isid, de Sadet dal 
bino vuolde læhgit jabmima ragjai, mi lae surges asi, ki dam jurdaša ja 
ibmirta. —

Muhto čali sava koit, ahte kalkali arbmo čuovgat sinai čalmide deko 
ječa ætnam ælit, maid okta Ibmil sivtnidam. Loahpa lehkos Ibmila askis, 
deko mana læ ætni askis, kos læ sus buoremus dorvo. —



OVERSÆ TTELSE





I.

JE G  er en Lap, som har givet mig af med alt Laparbejde, og jeg kender 
alle Lappernes forhold. Og jeg har forstaaet, at Sverigs regering vil 

hjselpe os saa meget, som den kan; men de faar ikke den rigtige opfattelse af 
vort liv og stilling, fordi Lappen ikke rigtig kan forklare det saaledes 
som det er. Og grunden dertil er, at naar Lappen kommer ind i et lukket 
rum, forstaar han ikke ret meget, naar vinden ikke kan blæse ham i næsen. 
Hans tanker kan ikke rinde, naar der er vægge og lukket over hovedet. 
Heller ikke er det godt for ham at være i tætte skove, naar det er varmt 
i luften; men naar Lappen er paa høje bjærge, saa har han en ganske 
klar forstand; og om der deroppe var forsamlingssted paa et eller andet 
højt bjærg, saa kunde Lappen muligvis klare helt godt for sine egne sager. 
Jeg har tænkt, at det vilde vaere det bedste, om der var en saadan bog, 
hvori alt var opskrevet om Lappernes liv og forhold, saa man ikke be
hover at spørge: hvordan er Lappernes kaar, og for at de ikke skal 
kunne vende alt paa en anden rnaade, saadanne, som ønsker at lyve Lap- 
perne paa og fordreje alt til kun at være Lappernes skyld, naar der er 
strid mellem fastboende og Lapper i Norge og Sverig, og dertil er det 
nødvendigt at skrive alle hænđelser og forklaringer, for at det muligt 
kunde blive saa tydeligt, at ethvert menneske forstod det. O g for andre 
Lapper er det ogsaa rart at høre om Lappernes forhold. —  Dette angaar 
mest Jukkasjærvi1 sogns Lapper.

De ældste beretninger om Lapperne, de som den ene Lap 
har fortalt til den anden Lap.

Her er alle slags fortaellinger; men det er jo ikke sikkert, de er aldeles 
rigtige, da de ikke har været skrevne.
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Fortælling om Lapperne, hvor de først har boet, og hvordan deres kaar 
har været, hvor a f  de har lev et, o g  hvorfra de er kommen.

Man har ikke hørt, at Lapperne skulde være kommen noget steds fra. 
Lappen har været indbygger överalt i Lapland, og da Lappen opholdt
sig her ved havkysten, (2) da har der ikke vseret andre beboere, ikke en
eneste heller ved havkysten, og den gang var det godt for Lapperne at 
være til. Og Lapperne har levet paa den svenske side ogsaa ethvert sted. 
O g den gang var der ingen fastboende nogen steder; Lapperne vidste 
ikke, at der var andre mennesker end dem.

Jeg tænker, at de først har levet af fangst, af fisk og fugl og vildren,
af bjørne og af alle vilddyr. Jeg mener det, da man finder lappiske
navne paa fiskepladserne i de søer, hvor nutidens Lapper ikke fisker 
mere2. O g der er endnu et større bevis paa, at Lapperne har boet længe 
paa et og samme sted, og det er de fordybninger, som er i jorden 
överalt, hvor fortidens Lapper har opholdt sig. Disse fordybninger har 
været deres koter (lappetelt). De gjorde sig huler ligesom vilddyrene. 
O g den største del af de fordybninger finder man ved havkysten, ved sø 
og elvebredder, og saadanne steder, hvor vilde dyr har deres vej, der 
hvor fjældkløfter løber sammen, og imellem søer.

Nogle af disse huller har været kødopbevaringssteder, og andre har 
været fangstgrave. Disse var dybe og med dsekke over, og naar et dyr 
kom derpaa, drejede dækket rundt, og det faldt ned i graven, og i bun
den af graven var der spidse pinde af træ og af horn, og paa dem 
ihjelsloges dyret, af hvad slags det end var. Folk tror nok ikke, at disse 
fordybninger er gjort af mennesker og har været koter; men derfor er 
fundet mange beviser, ildsteder, et røgtræ3 og en baandvæv. O g gamle 
Lapper har nok faaet bevis for, at disse huller ogsaa er grave, og der
for tør Lapperne ikke efterse dem, eller grave for at undersøge; de fryg- 
ter de fordybninger. Det er haendet saa mange gange, at en Lap har 
sovet i et saadant hui, og saa er der kommen en menneskeskikkelse, og 
den har tait og befälet ham at gaa bort, og dens ansigt var som lav 
(rynket og graat), og den har sagt: «Du maa ikke sove ovenpaa mig!» 
og om han ikke adlød første gang, saa befalede den for anden gang og 
endnu haardere. O g disse tegn er ogsaa set af nutidsmennesker. Der er 
et sted ved foden af Vuoskonjarga, hvor der findes mange af de fordyb
ninger, og derfra er ogsaa nogle mennesker befälet at gaa bort, og den 
(skikkelsen) fortalte nok, at han var bleven dræbt og lagt der i det hul. 
O g derfor frygter Lapperne de fordybninger; de tør ikke grave, ej- 
heller sove i de huller. Paa Lappernes flytveje findes fordybningerne og
saa; intet nutidsmenneske ved sikkert, hvad det er for huller, men man 
mener, at det har været Lappernes opholdssteder dengang, der var
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ufredstider, da Ruoša-Tsjuder strejfede om og dræbte alle de Lapper, de 
fandt, og derfor var de nødt til at gøre sig koter under jorden og bo 
der. Kun faa er undersøgte; om mange undersøgtes, da fandt man mu- 
ligvis mange ting. —

Men Lappen havde saadan natur, at han begyndte at faa lyst til vild- 
renerne. De saa de mange vildrener, og de begyndte at fange dem og 
vogte dem. Om vinteren i skovene, hvor der var tyk sne, gav de sig 
til at forfølge og løb paa ski, indtil vildrenerne udmattedes, og saa tog 
de de spageste; men det har nok alligevel været svært at holde dem. 
O g da de havde faaet nogle tæmmeđe eller gjort trygge, saa har det 
været let med dem at faa flere. I den varme tid, naar renen løber i flok, 
saa plejer de undertiden at gaa ind mellem høje (3) klippestykker, og der 
indespærrede de dem, indtil de sultede og vænneđes til at se og lugte 
mennesket. Og dengang havde Lapperne først begyndt at ofre til seiterne4 
for at faa flere vildrener, eller for at hjorden skulde øges. Fortidens 
mennesker har dyrket seiterne, saaledes at hjorden blev stor, og for dem 
er hjorden vokset fra næsten intet, og de havde ogsaa smukkere rener 
end andre; men deres hjord rsekker kun i deres egen levetid, børtiene 
bliver fattige. O g Lapperne plejer at frygte for, at de folks børn bliver 
fattige, som har en offerhjord. O g det har den, som skriver dette, hørt 
tale om, at den eller den har en offerhjord, og den er flygtig. Nu havde 
de ikke mere saa megen tid at fange fisk, enhver gav sig til at fange 
vildrener, og de fik saa mange, at de begyndte at holde sidab. De prø- 
vede saa, hvor der var bedst at være for hjorden enhver tid af aaret, og 
de fandt paa at flytte, saaledes som Lapperne endnu fremdeles flytter. 
Dengang var. det godt at leve eller klare sig, da var der ingen fast- 
boende, ingen Nordmænd ejheller Svenskere.

Og da prøvede de at opholde sig langt mod syd om vinteren, indtil 
de fastboende kom og skræmte dem saaledes, at de maatte høre op med 
at flytte saa sydligt. — Om sommeren i Norge opholdt Lapperne sig 
ved havkysten og havde hjorden i skovene og paa fjseldene, hvor de 
havde lyst. —

Dengang vidste Lapperne ikke, at der var andre mennesker end dem. 
O g de Lapper, som opholdt sig mod syd, begyndte at flytte mod nord 
til højfjældene, og de, som opholdt sig ved havkysten, flyftede ogsaa op 
til højfjældet, saa mødtes de deroppe og blev bange for hverandre, og 
saa skjulte de sig, mente, at det var Stalo og U id a .-------

Og dengang vidste Lapperne ikke, at der var en Gud; men de havde 
dog saadan tro, at man skal tilbede noget, og naar de dyrkede et eller 
andet, saa hjalp dette dem, og derfor ofrede de til seiterne.

8
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Lappernes første flugt.

Fortcelling om, hvordan det er gaaet Lappen, da menneskene formerede 
sig og begyndte at ops&ge jord.

De kom langs havet her til det nordøstlige hjørne og skræmte Lapperne 
bort fra havkysten, og saa flygtede Lapperne til det øverste af skoven; 
og der oppe levede de i fred i mange aar og græssede deres hjorder i 
de skove og paa de bjaerge, hvor der var øde eller mennesketomt.

Dengang malkede Lapperne megen mælk af renkøerne og lavede ost, 
og dengang brugte de ikke kalfe ejheller mel. Lapperne spiste kød, blod 
og mælk. Da var der i stedet for morgenkaffen renblodvælling, og i den 
kom de renmælk, som var tilberedt om sommeren6. Og fortidens Lap
per var store og su n d e .-------

Men som menneskene øgedes, kom atter de mørktklædte folk derhen, 
hvortil Lapperne først var flygtede, og gjorde sig boliger netop der, 
hvor Lapperne opholdt sig, fordi de saa, at der var smuk eng, hvor 
renerne havde gødet, der hvor Lapperne havde levet i mange slægtleđ; 
og de jagede atter Lapperne bort fra deres bopladser.

O g saa blev det igen for Lapperne at drage bort; men der var ikke 
mere skovomraade ovenfor, (4 ) saa kunde Lapperne ikke flygte mere, saa 
blev de nødt til at dukke sig, og da Nordmændene ikke kunde faa dem 
skræmt længere bort, saa begyndte de at røve alt, hvad de fandt, ost, 
mælk og skind og køer, og en og anden Lap dræbte de ogsaa. —  En- 
gang hændte det, at der kom en Nordmand op til enden af Njuorjo- 
vuobmi, hvor Lapperne opholdt sig. O g han gjorde ild op der først, da 
han kom for at undersøge stedet; saa gravede han i jorden og tog 
den i munden og smagte paa den, og Lapperne mener, Nordmanden 
smagte for at undersøge, om det var frugtbar jord. —  Og den Nord
mands navn var Jubonaš. O g det aar foretog han sig ikke noget, men 
han kom igen næste aar, og da havde han kammerater med, og de byg- 
gede en jordhytte først og jagede Lapperne bort derfra ogsaa. Og Lap
perne var nødt til at flytte deres koter et stykke. Men da renerne efter 
gammel vane graessede der omkring stedet, hvor Nordmanden havde 
bygget sin kote, saa blev han vred, og da han hørte Lapperne, som 
vogtede renerne, gik de for at forfølge dem, og han traf en Lap, som 
sprang op paa en stor sten, og han (Jubonaš) løb derhen og slog den 
Lap ihjel, og da han saa, at han døde, gik han sin vej. Da Lapperne 
saa, at Nordmanden gik bort, saa løb de hen til den døde og bar ham 
hurtigt bort ind i græsset. O g Jubonaš gik senere for at se den døde, 
og da han ikke saa ham, saa mente han, at Lappen endnu var i live. 
Og han vidste, at det var den Lap, som havde den største hjord, og 
den Laps navn var Huika. Og Nordmanden gik hen til koterne for at
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søge det menneske, han havde dræbt, for at kræve betaling, da hans 
(Lappens) hjord havde græsset paa hans eng; han regnede allerede sig 
selv som herre over hele den 'ende af dalen. Men nu havde Lapperne 
ikke mere jord, ikke saa meget, at de mulig kunde flygte længere bort, 
og derfor var de nødt til at blive paa de steder og lade hjorderne græsse. 
Og de raadslog, om de skulde begynde at føre krig, men det turde de 
ikke. Men da den dræbtes søn hørte, at hans fader var myrdet, saa 
sagde han i sit had: «Jeg gaar og skyder dem alle, hvor mange Nord- 
mænd der end er b  Da hans moder hørte dette, saa gemte hun krudt- 
hornet, og sønnen slap ikke afsted ligé med det samme, og senere kom 
der ikke mere saadant had, og saa slap Jubonaš med livet. —  Og Nord- 
mændene har dræbt endnu en Lap, som hørte under Karesuando. —  Og 
denne plyndren er hændet mange gange. Og dette er kun som eksem- 
pel paa, hvorledes det er gaaet med Lappen. Der er mange saa- 
danne hændelser, som ogsaa vi har hørt, og der er ogsaa mange, 
som vi ikke har hørt, men jeg har ikke lyst til at fortaelle mere, 
da det sagtens nok er grimt at berette saadant; men naar man skal 
skrive alt, da maa man skrive baade grimt og smukt. —  Og af disse 
samme Lappers bopladser har vi Lapper maattet betale store penge, og 
betaler fremdeles. Og derfor er Lapperne kommen i gælđ, den tid da 
Nordmanden gjorde loven saadan, at det er saare let at faa penge af 
Lapperne, selv om de maaske ikke har netop saa megen skyld, som de 
(Nordmændene) siger. For nok er renerne vel nødt til at søge derhen, 
hvor der er føde og læ, naar det om sommeren undertiden bliver saa 
koldt, at en og anden ren fryser ihjel, endogsaa en og anden ren- 
vogter, naar det først er hedt, og der saa pludselig kommer nordenvind 
og regn, og det giver sig til at sne ogsaa. Og det forstaar man nok, at 
naar det sner paa bjærget ned til trægrænsen (5), da er det koldt. O g net
op i den tid gaar der størst hui paa pengene, skønt Lapperne da sprin
ger og jager med hundene7; men naar der ingen steder er skov, hvor 
ikke Nordmanden tager takst, saa slipper renen dog et eller andet sted 
ind imellem træerne, og saa bliver det øjeblikkelig (at betale) takst. Og 
dette opfattes saadan, at det er fortjeneste for Nordmændene, naar re
nerne kommer saa langt, at de kan komme til at faa skadeserstatning, 
og derved faar de penge; og paa den maade er der intet tab for dem, 
endskønt de jamrer sig som ræven, da han ikke var i nød. Et bevis 
herpaa er det, at Nordmanden ikke tillader, at man sætter gærder foran 
saadanne veje, hvor renen gaar ind paa græsmark, endskønt Lapperne 
selv vil sætte gærder op. O g denne tids Lapper er nødt til at holde 
renerne deroppe paa de høje bjaerge eller klippeafsatser, hvor der er 
livsfarligt baade for rener og mennesker, fordi fjældene er saa stejle, og 
der er is fra verdens begyndelse, og i den er revner, og nogle er saa
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dybe, at man ikke ved bund; men andre er ikke saa dybe, og fra dem 
kan man nok en og anden gang faa en ren op igen, om man blot be- 
maerker, hvor den er. Man faar den dog ikke op paa anden maade end 
ved at slippe et menneske derned med et reb, og han binder rebet fast 
i renen, og saa trækkes først mennesket op, og derefter trækker man 
renen op; men mange bliver borte, som man ikke finder, og mange, som 
man ikke faar op, da der er saa dybt, at reb ikke naar. O g de er meget 
farlige, da der hver vinter kommer ny sne paa de revner, og saa ser man 
dem ikke hverken mennesker eller ren, og naar noget levende kommer 
derpaa, saa falder det paa engang ned i kløften.

Og om Havfjælđenes (de norske fjælde) farlighed begynder jeg nu at 
fortælle, der hvor Lapperne opholder sig med deres rener.

Naar det bliver hedt, springer renerne op paa saadan is, højt oppe, 
hvor mennesker ikke kan komme. Og de springer for myggene og for 
hedens skyld paa de høje tjældsider, og de øverste rener løsriver sten, 
og naar en sten kommer i bevægelse, saa begynder mange sten at rulle, 
og saa dræbes mange rener paa den maade ogsaa, og om et menneske 
er nedenfor, da er der samme fare for ham ogsaa. Ride kaldes de (fjælde), 
som er meget høje og meget græsbevoksede. I hede løber renen op paa 
fjældtoppene og ind imellem saadanne klipper, hvor den hverken kan 
komme op eller ned, hvis den ikke lige husker at gaa der, hvor den 
kom fra. Renen har endnu samme natur som i fordums tid vildrenen, — 
og vist kan renerne slaa sig ihjel, undertiden hele flokke. O g af saa
danne hændelser vilde der være mange, som jeg selv har set; men jeg 
naar ikke at skrive dem alle. —

1 16

Om Eftersommeren.

Om Lappernes flytninger mod syd fra Norge, naar renen efter sin sæd- 
vane higer mod syd . 8

Naar græsset begynder at visne, da begynder renen at længes efter at 
æde lav, og i Havriget (Norge) er der knapt med lav, i Havriget er der 
de fleste steder blot græsland. —  Saa giver Lapperne sig til at skille 
(renerne) i saadant distrikt, hvor det ikke er heldigt at flytte sammen, 
i saadant distrikt hvor hjorden er paa 5 eller 8000 omtrent.

I gammel tid har man ikke brugt gærder9, men företaget skilningen 
paa en jævn høj. O g om der i nærheđen er et sønæs, er det saerdeles 
godt. O g saa begynder man der at skraemme den ene del af renerne, 
(6) man stikker med staven renen bagi, og den gaar bort, og den anden del 
af renerne lader man hvile10. . . . O g den del, som er bleven tilbage, naar 
de andre er skræmt bort, denne tiloversblevne del er nu klar, og den
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jager man bort saa langt, at den er ude af syne, saa de ikke blandes. Og den 
ene del er endnu fælles hjord, den lader man saa hvile der, og begynder at 
skræmme den anden del af renerne paa samme maade, man stikker renen 
bagi, og somme rener gaar paa én gang til den anden kant af hjorden, 
og somme rener er saa modige, at de løber tilbage, de skræmmes ikke, 
selv om man slaar dem, og man er nødt til at løbe efter dem, indtil 
man faar dem bort derhenne, og det gør megen fortræd, det skræmmer 
de rener, som er skilte ud; og hvis det dertil er et hidsigt menneske, 
som løber, da skræmmer han meget værre. Og den kunst at skille rener 
er saadan, at det ikke hjaelper, man er stærk eller hurtig til at løbe, 
men hvem der er dygtig til at skille. O g til denne dygtighed hører mest 
at være rolig, ikke løbe hurtigt og sætte i bevægelse. De, som bliver vrede 
og giver sig til at løbe, og dertil hidser med hundene, —  og saa springer 
renerne afsted og blandes, og saa bliver det nyt arbejde. Og af den 
grund bliver de ofte vrede. O g hvor der er hidsige mennesker, der er 
det besværligt at skille og meget mere arbejde; men naar de er dygtige, 
da er det mere end halvt (o: dobbelt) saa let at skille. . . . Og naar de igen 
har faaet en lille flok (skilt fra), saa jager de den derhen, hvor den første 
flok er ført hen. Og nu slutter saa dagen, og ejerne forsamles for at 
raadslaa om, hvorhen det er bedst at føre hver del af hjorden, og naar 
de er bleven enige om, hvor hver del skal anbringes, saa gaar vogterne 
til hver flok. Der er nu 3 flokke, (de to skilte flokke) og 1 flok er blandet 
hjord. . . .

O g naar vejret er godt, saa kan vogterne nok holde hjorden (samlet), 
og naar det bliver morgen, kommer vogterne igen med hjorden, og saa 
giver de sig til at skille paa samme maade som før. Og da hjorden nu 
er bleven mindre, den del som er blandet, saa skiller de fra begge sider, 
og saa kommer den blandede del i midten, og det er det værste tids- 
punkt; hvis de da er sindige og dygtige, da gaar det godt og hurtigt, 
men hvis de er hidsige og udygtige, hvis nogle begynder at løbe, saa 
er de andre ogsaa nødt til at løbe, og saa springer de sammen, eller 
renerne blandes, og saa plejer de at give sig til at hidse med hundene, 
og saa løber det undertiden i et. O g om dertil antræffes nogle umærkeđe 
eller saadanne rener, som om sommeren er mærkede med andre reners 
mærke, og de andre genkender deres rener, saa bliver der klammeri, og 
de springer af alle kræfter og ødelægger renskilningen, og kommer de 
dertil op at slaas om dem, saa maa der arbejdes meget mere, de blandes 
saadan, at der er atter nyt arbejde næste dag, og de bliver saa forbitrede, 
at de giver sig til at slagte de andres rener. Men fortidens mennesker 
holdt hjordene saa omhyggeligt samlet, (7) at der ikke var rener i andres 
hjord; hvis der gik en ren til en anden hjord, saa blev den øjeblikkelig 
hentet bort igen. —  O g tyveris begyndelse var saadan, at gærrige rige



har ikke holdt tjenestefolk, og saa kunde hjorderne gaa, hvorhen de vilde, 
og for de fattigere var der ingen udvej, de gik efter renerne, og de fandt 
ikke deres egne slagterener, saa var de nødt til at tage af de riges, og 
saa tog de rige stor betaling, og de fattige kunde ikke betale, og somme 
lod dem fængsle ogsaa, og saa blev de fattige nøđt til at skjule, hvad 
de spiste. O g da de nu fra begyndeisen havde lært lidt, saa tog det mere 
og mere til. Men ikke alle de rige var saadan, det var kun de gærrige 
rige11.

O g naar de nu er færđige med renskilningen, saa flytter de bort de 
samme veje mod syd. O g hvis det er godt vejr, saa drager de roligt 
sydpaa over de højeste fjælde. Men naar det er et daarligt aar, saa be
gynder eftersommeren allerede med daarligt vejr i Havriget (Norge), og 
naar de skal til at flytte, saa kan de ikke faa hjordene samlet, og naar 
de faar det, saa er det saadan regn og sne, at alting er saa vaadt. Og 
naar det er koldt, saa fryser teltdugen, saa den ikke kan bøjes, og saa 
er man nødt til først at tørre den der paa koten og gøre en meget stor 
ild og tørre den der og de klæder som de mennesker har paa, der har 
været i ødemarken; deres klæder er vaade allesammen lige ind til skindet; 
og de har da frosset saa stærkt, at benene er ophovnede og neppe kan 
bøjes. Og hvis de kommer til at være i ødemarken og ikke kan faa ild, 
saa fryser de jo ihjel. Nok er det hændet ogsaa, at en renvogter er 
frosset ihjel om efteraaret, naar det først er stærk regn, og han saa bliver 
gennemvaad, og han har ikke saa gode klæder heller, og saa begyndte 
det at sne og blev saa koldt, at hans klæder, som var vaade, frøs, og da 
hans klæder var frosne, saa de ikke kunde bøjes, saa krøb han sammen 
ved siden af en stor sten. Og han havde ikke ild, og saa frøs han ihjel.

O g naar flytningen nu er saa forsinket, at de ikke kan komme afsted, saa 
bliver luften endnu koldere, og mørkere bliver nætterne. Og saa er det om 
natten meget mørkt, saa mørkt, at man ikke ser en eneste sten ejheller 
renerne, men hører kun bjælderne og kalvenes grynten. O g da plejer 
man at miste en del af hjorden, og naar disse undslupne rener kommer 
ned i skovene, da er det vanskeligt at finde dem. O g hvis det er norden- 
vind, saa er der i Havriget meget haardt vejr, og i syd er det da atter 
godt vejr. I saadant haardt vejr, naar det er regn og slud, bliver teltdugen 
vaad paa koten, og i saadant vejr er teltdugen heller ikke tæt, og da bliver 
alle sovesagerne inde i koten ogsaa vaade. Og naar det bliver opholdsvejr, 
saa begynder de at tørre teltdugen, og nogle gaar for at opsøge de bort- 
komne rener. O g naar det er blevet godt vejr, saa er renerne meget ro- 
ligere end i haardt vejr. Og naar det gode vejr varer nogle dage eller 
mange dage, saa kan Lapperne komme til at flytte. O g naar de nu ende- 
lig er kommen til at flytte, saa er deres flytning saadan, at de anbringer 
alt, hvad de har, paa trækrenerne, børnene ogsaa, mindre og større, og
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saa drager raiderne12 af, og hjorden er ogsaa i nærheden. Og naar de 
er sent faerdige til at flytte, saa bliver det mørkt, før de naar en lejr- 
plads, og saa er det meget farligt, da bliver trækrenerne saa sky og giver 
sig til at springe, og byrderne slynges bort af renerne, og tømmerne 
rives over, og renerne springer ud (8) i vildmarken, og i mørket ser man 
ikke, hvorhen de gik, og saa er man nødt til at lade de rener gaa. Og 
børnene falder ogsaa af renerne, og renerne springer over barnet og 
traeder ogsaa undertiden saadan, at barnet næsten omkommer. O g saa er 
de nødt til at gaa med dem (Renerne), som de endnu har i deres haand, 
og det er slemt at finde vej. O g naar man nu er naaet til det sted, 
hvorhen man plejer at flytte den første dag, saa slipper man renerne, og 
da er de trætte, og dagen er allerede forbi; nu haster det at faa koterne 
rejst, før end det mørkner, paa den tid begynder nætterne allerede at 
blive mørke. Og saa rejser de koterne, saa hurtigt de blot kan. Nogle 
sætter koterne op, og andre hugger ved —  her er endnu birkeved13. 
—  Og naar de har faaet ild, saa begynder de at spise, renmælk og
ost, og brøđ er der ogsaa i de senere tider, men dengang ikke. O g
saa koger de vand og deri juobmo-mælklá, og saa drikker de det. Og 
kvinderne har travlt med at pakke børnene ud og tilse dem og varme 
de større børn ogsaa, for dem er det endnu værre end for vugge- 
barnet; de har ikke ly, saaledes som vuggebarnet har i vuggen. Og 
naar de, som har været med raiderne, har spist og drukket, saa kom
mer de, som har jaget hjorden, og bringer den til koten, og saa gaar 
andre for at vogte om natten. O g naar det nu er mørke og regn, 
da er det saa mørkt, at man ikke ser foran fødderne, undertiden gaar 
man mod en sten, og undertiden i en sø eller en sump og imod traeer, 
og renerne ser man heller ikke, hører dem kun. Og man skal gaa uden-
om de yderste rener, og man skal vandre stadigt hele natten og ikke
lade hundene jage, hunden splitter hjorden i mange flokke, og saa be
gynder renen at løbe værre, naar hunden jager haardt. O g naar det er 
blevet morgen, da jager han (hjorden) til koten; men paa den tid er 
natten endnu ikke lang. Og naar det er blevet morgen, da er det første 
arbejde at lede efter de rener, som løb bort med byrderne, og da der 
ikke er sne, er det ingen let sag at finde dem; og naar de kommer til 
det sted, hvor renerne slap bort, saa gaar de derhen, hvor de ved, re
nerne sprang. Og som de gik, fandt de samme byrde, men de andre byrder 
var endnu borte. Og da de havde søgt en dag og ikke fundet dem, saa 
havde de ikke tid at søge næste dag; og nu mistede de to trækrener 
og byrderne, men dem er de nødt til at efterlade. Og da det nu igen 
blev aften, saa gik atter vogteren om natten med hjorden paa samme 
maade som før. O g da han bragte hjorden, saa flyttede de igen ligestraks, 
og de flytter til saadanne bjærge, hvor der ikke mere er birke, nu er de
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nødt til at standse, hvor der ikke er brændsel. Paa de høje fjælde er det jo 
besværligt, selv om det ogsaa er godt vejr, da veddet er daarligt, kun dværg- 
birk (Betula nana L.) og et og andet sted er der enebaerbuske (Juniperus 
communis L.), og de brænder udmærket, selv i regnvejr, og somme steder 
er der smaa vidjer, men hvis de ikke er udgaaede, saa er de daarlige at 
braende, men naar der er tørre vidjer iblandet, saa er det godt at brænde. 
Og der er endnu en slags græs, kaldet ruvderase (Andromeda tetragona L.), 
som man ogsaa brænder, naar der ikke mere er dværgbirke. Dette graes 
vokser højere oppe paa ijældet end dværgbirken. Og naar det er mørkt, saa 
ser man ikke; da maa den, som har daarlige øjne, føle sig frem, (naar hän 
skal rive ris op). Men naar det er godt vejr, da bjaerger Lapperne sig
nok, selv om de er paa højfjældene. —  Naar de nu atter flytter, saa
vaelger de de tammeste trækrener, da de ved, at (9) nu er flytvejen farlig, 
saadan at om renen bliver bange og giver sig til at springe, saa styrter 
den ned, og dernede er en stor elvekløft, hvori alt paa engang, hvor 
mange der end er, knuses. De steder er saa stygge, at svage hoveder 
ikke kan se ned. O g naar de nu er færdige med at læsse byrderne paa 
renerne, saa flytter de igen, og de kommer godt over det farlige sted, 
ihvertfald den sida; men det er ikke sikkert, om alle sidaerne slipper hel- 
digt over det sted. Lapperne har en overtro: først naar man flytter fra 
bopladsen, da er det et tegn, hvordan den første strækning gaar, da gaar 
hele flytningen saadan; om der er uheld paa den første dagsrejse, saa er 
der bare uheld paa hele færden. O g denne sida har uheld paa den første 
dagsrejse, og saa mener de, at nu følger uheldet dem paa hele rejsen; 
men det sker, som skal ske. Men da det var saa slem en flytvej, saa 
skulde de kraftigste folk være ved raiden. Og der var en frugtsommelig 
kvinde, og hun turde ikke gaa til raiden, saa gik hun at drive hjorden 
ad flytvejen15, og saa fødte hun barnet under vandringen, og der var
ikke anden udvej end at putte barnet ind paa brystet og jage renerne
videre, indtil hun naaede stedet, hvor de var ved at sætte koterne op. 
O g da hun naaede koterne, saa først kom hun i seng, saadan som Lap
perne nu har den —  og veddet var daarligt her ogsaa —  og de plejede 
hende saadan, som nu Lapperne bruger at gøre det. Dog hele sidaen 
kunde ikke forblive der, og saa flyttede den, og en kote blev tilbage der 
og to mennesker, og de bandt deres trækrener.16 —  Naar Lapperne faer- 
des, under renvogtningen og under flytningen, hænder det ofte, at en 
kvinde føder et barn, og da er der ikke andet raad end at putte barnet 
ind paa brystet og drage videre, til hun naar koterne. Vist er dette sørge- 
ligt, sommetider naar man er paa højfjældene i den kolde tid. Men hvis 
kvinden er i lejren, saa kommer hun i seng, naar hun har født barnet. I 
gamle dage havde Lapperne dog ikke puder, men skind og pelse og saekke 
med noget i, og birkeris, som altid er i en Lapkote i stedet for gulv, og hø
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lægges paa renskindet under ryggen indtil kvinden er kommen i orden. 
Og lejet redes en gang hver dag. Og om barselkvinden ikke kommer 
til at fryse, da er hun rask efter en uges forløb.

Om barnepleje.

Naar barnet er heldigt født. saa indsvøbes det i renkalveskind, indtil 
man faar vand varmet, og naar vandet er varmt, vaskes barnet 3 gange 
om dagen i 3 dage, og efter 3 dages forløb begynder man at vaske 
det 2 gange om dagen, (og en gang om dagen bliver Lappens barn badet 
indtil det er 2 aar). Og i førstningen gives barnet kogt renfedt at suge 
paa; dengang har der ikke været sukker her oppe i Lapland. Man er 
nødt til at give barnet fedt at suge paa, fordi moderen ikke har maelk 
det første døgn, og det er farligt til at give smerte, naar moderen det 
første døgn begynder at arbejde med barnet og amme; somme kvinder 
er saa dristige, at de begynder at arbejde efter seks døgns forløb, naar 
de føler, at de er raske, og saa er de blevet saa syge, at de er kommen 
til at ligge i mange maaneder, og somme er døde ogsaa for saadan dri
stigheds skyld; og om moderen dør, eller om kvinderne kommer til at 
forfryse brystet saadan, at de hovner op og sætter materie og mselken 
hører op, saa bliver det vanskeligt at opføde barnet. — Undertiden er 
barnet kvalt i moders liv, og (10) saa er der det raad, at man ikke skal skære 
navlestrengen over, man skal forsøge at faa det til live og suge i næse- 
borene og munden, og paa den maade plejer man at faa liv i barnet. 
O g om en fod eller en arm vender galt, eller noget andet sted, da retter 
man det straks ud, før knoglerne bliver faste, og om det ikke holder sig 
paa anden maade, saa skal man paabinde saadanne træstykker, som passer 
nøjagtig. Om barnet er vanfør eller har nogen som helst fejl, saa skal 
man ikke fortælle det til moderen; nogle er saa svage, at deres forstand 
forvirres, naar de hører, at barnet har nogen slags skavank. —  Men nu vaskes 
barnet, saadan som allerede er fortalt, og saa svøbes det ind i linned og 
renskind og lægges i vuggen, og i denne er barnet om natten og om dagen, 
naar man opholder sig paa et sted, og under flytningen eller paa rejser, 
om sommeren og om vinteren. O g vuggen er forfærdiget af udhulet træ, 
udhulingen er saa stor, som barnet er, og hovedenden er gjort højere 
med en kalesche af bøjet træ, som holder vuggeklæđerne oppe, at ikke 
barnet kvæles. Kaleschen er gjort af birketræ, som bøjes, men den øv- 
rige del er lavet af udhulet fyrretræ. Man lægger mos (Sphagnum lati- 
folium H.) i vuggens bund og saa linned og andre klaeder, renkalveskind 
og under hovedet fjerpuder og (hvide) hare- eller polarræveskind. Og 
udenom træet er garvet renskind, og den snøres sammen (over barnet), 
i gamle tider med en skindrem, men nu snører man med uldne (vævede) 
baand. Om vinteren, naar man faerdes, er der dobbelt overtræk om vug-



122

gen; først er der garvet skind om, som jo bruges sommer og vinter, men 
om vinteren bruges et overtræk til, som er lavet af hvide (ren) benskind. 
Over barnets hoved gaar ogsaa et 3-strenget baand, og deri er an-
bragt mangefarvede perler og sølvknapper, for at barnet skal se paa
dem og forslaa tiden, og for at Uldaerne ikke skal kunne forbytte det. 
Dette har Lapperne faaet at vide fra gammel tid, at Uldaerne har for-
byttet barnet meget hurtigt, naar barnet blev ladet alene i koten, men
om man straks bliver klar over, hvad der er sket, og giver sig til at rise 
barnet med brændende enebærris, da tager Uldaerne deres barn igen og 
giver det andet tilbage; men om man ikke gør saadan, mister man sit 
sunde barn og faar saadan et barn, som ikke vokser og er vanfør. —  
Naar det er koldt, da bliver vuggen kold, medens barnet vaskes, og 
derfor bruger man en hed sten i vuggen, for at den kan vedblive at 
være varm, og det er gaaet mange gange saadan, at moderen ikke har 
husket at tage stenen af vuggen, og saa blev barnet lagt paa den hede 
sten, og saa brænder det jo  ryggen; barnet skriger, men moderen ved 
ikke, hvad der er i vejen med barnet, som det skriger, men er dog nødt 
til at pakke det op; og saa først ser hun, hvordan det er gaaet hendes 
barn, og saa sørger nu den stakkels moder og græder saa stærkt, at 
næsten forstanden forvirres. Og det bliver for barnet en haard pine deraf, 
og naar det nu endelig kommer sig, saa bliver det dog ikke et helt sundt 
menneske; sommetider bliver det krumrygget. Men naar børnene er kom
men saa vidt, at de løber ude, saa forfryser de undertiden ńngrene, og 
đrengebørnene forfryser kønsdelene, og om man ikke forstaar øjeblikkelig 
at kryste med sne, saa falder de af saa langt, som de er forfrosne. —

Hos Lapperne er de ogsaa alle bestillingsfolk. Den første er husfaderen, 
og saa husmoderen, og saa tjenestekarlen, og saa pigen, og saa børnene. 
Den ældste er brændehuggeren, den anden er dolla tsogge (den, som 
passer ilden) den tredje er guonna-tnugga (som lugter af urin), 4) er mo
ders kæledægge, 5) er faders kæledægge.

(il) Om Lappebørnenes skolekursus.

5 aars skolerne er gode for fattige Lapper, naar de (børnene) er i skole 
i den tid, da de endnu ikke er saa vidt, at de kan arbejde for deres 
føde, og der er det ogsaa, at de lærer at laese og skrive og regne, saa 
de ikke bliver bedraget ethvert sted af købmænd og bønđer, hvilke før 
har bedraget mange med regnskab og drik; men det ødelægger kun Lap
pernes børn, de faar nok en god lærdom, men de lærer meget unyttigt 
og det, at de faar saa megen bondenatur, og de er den bedste laeretid17 
borte fra Lapperne, og saa lærer de blot bondeliv, og Lapliv lærer de 
ikke, aldeles ikke. O g naturen forandres ogsaa, Lapnaturen tabes, og bonde- 
naturen kommer i stedet. Og mange af de kroneskole-børn er brystsyge;
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men naar der ikke er skoler i Lappernes egen kote, saa er de nødt til 
at anbringe dem der, hvor skolerne findes, selv om det ikke er heldigt.

Her fortælles om børnenes færden under flytningen.

Naar barnet endnu er lille og let, da er det nemt at bære i vuggen 
paa siden af renen, saadan som Lapperne bærer deres andre sager, 20 
kg. paa hver side; men naar barnet græder staerkt, da er det jo besvaer- 
ligt for moderen at amme det paa renen, men det er hun dog nødt til 
og finder sig jo i det. Hvis barnet er meget slemt til at græde, saa maa 
hun bære barnet selv og hviste det paa armene og ofte amme.

Om større børn. Naar barnet er større og tungere, saa orker renen 
ikke (at bære det paa siden); naar det er et 4 aars barn, saa er det alle
rede nødt til at ride paa renens ryg, enten det er godt vejr eller regn 
eller kulde, og da fryser børnene jo og bliver trætte, saadan at de til- 
sidst ikke kan blive paa renen, fordi de fryser. Paa renen er der saa 
koldt, hvor vinden blæser fra neden og alle steder fra. De børn, som 
renen magter at baere paa siden, dem kan man beskytte meget bedre; 
de børn, som er i vuggen, de holder sig meget bedre varme. O g naar 
barnet er blevet saa stort, at renen ikke kan bære det, saa maa barnet 
løbe selv, skønt det jo er en haard straf, hvis det dertil er daarligt vejr, 
regn eller snefog; og de udmattes saadan, at de tilsidst ikke kan mere, 
aldeles ikke, saa er man nødt til at bsere dem, (naar) det er en flytvej 
paa 2 mil og undertiden længere.

O g ligesaa besværligt er det for de overmaade gamle folk ogsaa. Paa 
de lange flytveje bliver de traette, og saa kommer de til at overnatte i 
vildmarken, og nok kommer de jo til at fryse overmaade meget, og vei 
er somme døde paa flytvejen ogsaa, ejheller har de haft tid at opsøge 
dem; man har mange aar efter set benene, men dem har man ikke regnet 
for mere end renben.

Her fortcelles lidt om jlytning i  uvejr over højfjældene.

Det er jo slemt at flytte, naar det er snefog over højfældene under 
flytningen.

O g sidaen drog af, og saa begynder de at flytte de lange flytveje, —  
og deroppe (12) er alligevel koldt, selv om det end er godt vejr. O g saa 
blev det en saadan kulde og snefog og haard blæst, at det kastede renerne 
om, og byrderne faldt af renerne, og de ridende børn frøs værst og blev 
traette, saa de ikke mere kunde blive paa renen, og deres haender var 
saa kolde, at de ikke kunde holde ved enden af kløvtræerne. O g de gamle 
folk, som var 80 aar gamle, de var afkræftede, og de havde daarlige
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øjne, og de orker ikke at gaa saadan, at de kan følge med i en flyttende 
sida, og de afkræftes ogsaa saadan, at de ikke kan vandre de lange dags- 
rejser ud i en køre; og saa er de nødt til at blive natten over i vild
marken; og undertiden kan de ikke faa ild, ja, selv om de nu ogsaa fik 
et baal, saa overkommer de dog ikke at rive saa mange ris op, at de 
kan vedligeholde ilden hele natten; og saa fryser de saadan, at de næsten 
mister livet; og er det haardt vejr, da er det endnu værre. O g derfor 
er intet raad, ikke noget som helst at gøre; hverken ren eller menneske 
orker at baere dem. —  Og naar sidaen har spændt fra der, hvor der er 
en smule ijældbirk og føde for renen, saa ammer kvinderne børnene, og 
de større trætte børn dækker de til, for at de ikke skal fryse. Naar der er 
mange og spæde børn, saa graeder de alt hvad de kan, men det faar ikke 
hjælpe, de er nødt til at blive i vuggen18; de større græder ogsaa, naar 
det er koldt. O g dagen er nu forbi, det er sent og ved at blive mørkt, 
og der er træthed og hastværk; nogle river dværgbirk op, og andre rejser 
koten og samler sagerne sammen, og veddet er her saa daarligt, at man 
ikke kan faa ild paa anden maade end ved at grave bserris frem; og 
knapt er der med dem ogsaa. O g naar de saa har faaet ild, da har kvin
derne travlt med at løse op for vuggebørnene og tilse dem, og andre 
laver mad, og naar maden er færdig, saa spiser de, og de, som har 
drevet hjorden, bringer den til koten for at hvile, og saa gaar atter andre 
for at vogte den, og det er allerede mørk nat. Og de lader hjorden bete 
til næste dag kommer, og saa driver de den til koten, og de flytter straks 
igen. Men de flytter saa hurtigt, som de bare kan, over de værste høj- 
fjælde, for at ikke uvejr skal indhente dem, O g i fordums tider var der 
godt at være alle steder, da der var renlav, og de opholdt sig paa høj- 
fjældene ogsaa, hvor der blot var den mindste smule fjældbirk; thi paa 
højfjældet er renen rolig, da er det let at malke renkøerne; og i forrige 
tider malkede de meget; en del af Lapperne, de, som havde en lille hjord, 
de var nødt til at malke maelk for fødens skyld, da der ikke var anden 
føde end mælk og kød, og de malkede jo saa stærkt om sommeren, at 
renerne blev syge paa alle maader. Denne haarde rensygdom dræbte 
mange rener, og den var dertil saadan, at den smittede som anden smit- 
som sygdom; om de (syge dyr) blandedes med saadanne sidaer, hvor 
den ikke var, saa smittede den straks: Og naar sygdommen var paa det 
højeste, saa smittede den ogsaa ved sporene. Og de sidaer, som ikke havde 
sygdommen, de frygtede den sida, som havde sygdommen, og gik langt 
udenom den. O g i varme somre var sygdommen værre, da døde saa 
mange, at de ikke engang kunde flaa alle skindene af, selv om de flaaede 
i hundredvis, og kødet var kun spiseligt af en og anden ren. Og derfor 
vedblev de at være fattige, som var saa haarde til at malke. —  Og den 
sygdom er saadan, at renens klove bliver betændte, og der kommer ma-
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terie; tyrenes kønsdele hovner op, og renkøernes yver bliver skurvet, og 
kalvenes muler bliver skurvede. —

Om malkning.

Da anvendte de saadan kunst, at de smurte renkoens yver (13) med ren- 
gødning, for at kalven ikke skulde die; endnu en kunst er det, at man binder 
renkoens patter med uldtraad, og naar saa renkoen blev borte, snæredes 
patterne af. Og dette gør de, for at kalven ik k e . skal komme til at 
die, thi saa diede den helé tiden, saa renen ingen mælk havde til malk
ning.

Den tid var, før der fra øst kom Lapper, saa lærte disse (dem), hvor
dan man skal vogte renerne, og da alle havde lært at passe dem, saa 
begyndte hjorderne at vokse. Ikke har Jukkasjærvi-Lapperne kunnet passe 
renerne helt rigtigt, og derfor er renen ikke kommen til at formere sig 
saadan, at landet fyldtes af renens mangfoldighed, saadan som der nu er 
fyldt, at der ikke er plads. Hvis der kommer en lidt daarligere vinter, 
da maa nødvendigvis en del af renerne dø. Men nuomstunder er der ikke 
mere rensygdom om sommeren, saadan som der har været i Jukkasjærvi 
sogn, før end Østlapperne kom, netop de Lapper, om hvem Jukkasjærvi- 
Lapperne siger, at de har bragt tyveri hertil; men de har ikke aaben- 
baret det, at de har bragt god lærdom med ogsaa. Og derom vidner 
sagen selv, at de ikke har kunnet passe renerne rigtigt, da der ogsaa har 
været plads til Øst-Lapperne. Ejheller kom disse tomhændede, de havde 
rener med. Og det er ogsaa sandt, at der oppe fra nok fulgte en og 
anden ty v  med ogsaa; men hovedejerne var ordentlige folk: Jone Lasse 
og Tomos Jouna og fa’r Pekka, og de havde mange rener. Og for dem 
voksede hjorden saa hurtigt, de, som kunde vogte rener. O g saa mente 
de herværende Lapper, at de stjal deres rener, og nogle af tjenerne stjal 
vei ogsaa, men det er ikke vist, om det netop var saa meget, som der er 
sagt; det er nok set, at paa en fremmed hund springer de allesammen 
og bider den saa haardt, at om folk ikke kommer til hjælp, saa bider 
de den ihjel. Og kanhænde folk ogsaa er ligedan; her er dog et lille 
tegn paa, at det er folk ogsaa, saadant Lapfolk.

Her er ovenfor fortalt om det, at Ost-Lapperne har bragt tyveri her
til; men her har de indfødte Jukkasjærvi-Lapper været tyve, før end Ost- 
Lapperne bragte lserdommen hertil. En var der, ved navn Nierpe, som 
var tyv. En gang kom hän hen til en sida, da den flyttede op for Bærdo- 
elvens bred, og de havde mange renoste paa trækrenerne, og da hän var 
meget stserk og hurtig, vidste hän et sted, hvor hän kunde springe over 
Bærdoelven. Og da raiderne kom lige dertil, saa skar han med kniven 
ostebyrden af renen, og kastede den paa ryggen, og løb til elvebredden, 
og kastede byrden over, og selv sprang han ogsaa over den store elv;
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og den stakkels Lap løb efter, men han kom ikke over. Og det sted har, 
fra den gang, faaet navnet Nierpespringet, fordi den Laps navn var Nierpe. 
Og man har ikke fundet nogen anden Lap, der har sprunget over Bærdo- 
elven, som er saa stor, at den dræber mange rener, og den er ogsaa saa 
grim, og har høje fald og bratte klipper paa bægge sider; den elv er 
som en kogende gryde og faldene skummer, saa røgen staar, som var 
det et stort baal eller snefog. —  Og om jeg  fortalte om endnu en, hvis 
Navn var Galla Nilas. Han har ogsaa været meget slem til at stjæle, og 
hans børn har ogsaa været af samme slags, og har været straffet mange 
gange. Og der var en, som stjal fødevarer fra afdøde Niolpa Jounas’ (14) 
stabur i vildmarken, som var paa højfjældet. O g Niolpa gsettede, da han 
(tyven) forsvandt, at saa var han gaaet for at stjæle i hans stabur, og 
saa gik han for at søge og fandt, hvor han havde ført (tyvekosterne hen), 
og saa listede han sig hen til hans lille kote, og saa smøg han sig ind 
i koten, og tyven naaede ikke noget som helst, han havde jo en bøsse 
ogsaa, den tyv, men han naaede ikke at skyde, saa sprang Niolpa løs 
paa ham, og saa trak han ham ud, og risede ham saa stærkt, at han 
begyndte at bede og love, at han ikke mere vilde stjæle; og saa tog 
Niolpa ham med sig og førte ham til folk. Og der har jo været flere 
saadanne tyvelapper, som ikke var Koutokæinere, ejheller af Koutokæino 
slægt. O g den, som vil tale sandhed, han maa bekræfte sandheden, og 
her er dog lidt bevis for, at ikke alt tyveri er kommet med Kouto- 
kæ inerne.-------

Om rensygdomme.

Den første er 'slubbo, 2) gcerdne, 3) njunevikke, 4) ruodno, 5) tjakkara- 
vikke og saadanne sygdomme, som giver hævelse hvor som helst, i hovedet, 
i ryggen og i laarene. O g saa er der endnu livcavikke og oaivevuorra, 
og for den bruger man den kunst at skære ørerne bort. Og en sygdom 
er saadan, at renen ikke just er saa afkræftet, men den drejer rundt hele 
tiden, den springer ikke, vandrer kun rundt i en kres.

Lidt förklaring til de ovenfor omtalte arter af rensygdomme.
Slubbo er saadan, at der kommer hævelse mellem klovene, og det be

gynder at sætte materie, og njunevikke er saadan, at mulen bliver skur- 
vet, og det gaar paa tungen og i munden og ned i halsen og saa i lun- 
gerne, og da dræber det. Og gcerdne er saadan, at renkoens yver bliver 
skurvet og ophovner, og det sætter materie, saadan at hele yveret falder 
af; og renkoen slikker, og saa smitter det munden og gaar i lungerne, 
og draeber. O g tjakkarvikke er saadan, at tyrenes kønsdele hovner stærkt 
op. Ruodno er saadan, at renen gaar (med) sænket (bagkrop) hele tiden, 
som om den skulde kaste urin, men der kommer ikke noget. O g den 
sygdom begynder i urinaabningen og gaar ind i blaeren, og saa bliver
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alle inđvoldene betændte med materie, og saa dræber den. Livcavikke er 
saadan, at renen undertiden er fuldstændig rask at se til; men den af- 
magres, og sommetider bliver den saadan, at den ikke kan holde bag- 
kroppen oprejst, kun med forkroppen trækker den bagkroppen; og den 
sygdom forekommer om vinteren ogsaa, men de andre sygdomme hører 
op mod vinter, dog varer slubbo undertiden ved hele vinteren, men den 
er dog ikke saa slem som om sommeren, fordi det (om vinteren) kun er

r en og anden ren (som er angreben). —  I hede somre plejer mange rener
; at miste synet; der er saadanne insekter, som stikker renens øjne; lige-
) ledes bliver de ogsaa blinde, naar de om foraaret afkræftes saa stærkt,
i at fedtet om øjnene svinder helt bort, da synker øjet ind som paa en
t død ren. Og om man slaar en ren paa nakkesenen, da bliver øjnene og-
, saa hvide. O g der er en sygdom i renens øjne, som kommer ofte, den
1 kaldes dieiggacalbme, og for den er det godt at sætte en lus ind paa
e øjet, og undertiden svovl. —
s

Lidt lægemidler til de ovenfor omtalte rensygdomme. 

g For slubbo er det godt at bortskære alt det, som er sygt, og saa
e smøre med noget, som er kogt af træbark, indtil det er blevet tykt som
o (15) tjaere, og det blandes med sait, og det samme er ogsaa godt for
g njunevikke og for tjakarvikke og laskidanvikke. Og til ruodnovikke skal
>. man koge sammen tran og smør og tjære og krudt og saa helde det i

(renen). Til gærdne skal man blande og koge sammen fedt af renklo- 
vene og harpiks af fyr eller gran og smøre med det. Og for kalvens 
njunevikke er dette ogsaa godt. Jieska19 er slem, for den er ikke andet 

■f. medicin end naar en tvilling bider den. For livcavikke har man ikke
t fundet noget lægemiddel, men en gang har man forsøgt den medicin at

hælde stærk Rom eller Kognak (i renen), og saa skal man binde renen, 
m saa den ikke faar føde i et døgn, og den blev rask; men naar hele
je hjorden begynder, da hjælper det ikke, ejheller overkommer man det,

ej heller tør man, de (syge dyr) har saa slem en lugt, at det skader folk 
ogsaa, hvor der bliver hundrede syge samtidig, og stadig bliver flere syge; 

,e_ og naar sygdommen er paa det højeste, saa dør der hundrede paa en

ir- gang- —
in- Her nedenfor skrives om renens fjender,

’er som ikke har været omtalt før. Bjørnen er ogsaa slem; om den finder renko-
kr hjorden, dræber den mange kalve, naar den mærker, at dem kan den
ie, indhente; men store rener faar den ikke mange af, og om den faar en,
'kt da æder han den helt op; men kommer man over bjørnen, medens den
m, æder, da er den ond og springer op og sønderriver mennesket. O g hvis
Ien man giver sig til at forfølge den om foraaret, da bliver den ogsaa vred
■'er og gaar (og skjuler sig) ved siden af sporet, og naar mennesket kommer,



anfalder den og knuser dets hoved. Bjørnen har mange gange dræbt 
Lapper. Ulven er renernes største fjende, den dræber rener hele aaret 
rundt og til enhver tid. O g en slags er en saadan røver, at naar den kommer 
til en samlet hjord, dræber den saa mange, som den blot overkommer, 
undertiden paa en nat 10 og 20 og 30. O g om vinteren, naar sneen er 
dyb, saa dræber den paa en nat 40 og endog 70. —  Om jcerven. Jærven 
er ogsaa slem om vinteren. Naar sneen bliver dyb, saa kan den indhente 
renerne, og ogsaa den kan paa en nat dræbe 10. Og om foraaret paa 
sneskorpen dræber den ogsaa renerne og om foraaret kalvene; den dræber 
mange kalve. Og om det er et sulte-foraar, og renerne er afkræftede, da 
dræber jærven mange rener. O g polarræven og (andre) ræve dræber 
ogsaa om foraaret mange kalve, inden de vokser til. O g ørnen dræber 
ogsaa kalve; den er endnu værre end polarræven; ørnen dræber etaarige 
kalve ogsaa.

Og bøndernes hunde og Nordmændenes hunde bider ogsaa kalve, og 
Lappernes egne hunde bider ogsaa nogle somme steder. En slags fjender 
for renen er ogsaa myggene. Naar det bliver varmt, da lever saa mange 
saadanne insekter op, som kommer og forfølger renen, og naar de sætter 
sig paa den, da hænger de fast øjeblikkelig. Der er en, som gaar op i 
næsen, og lægger sine æg deroppe, og de bliver til larver, som dræber 
renerne om foraaret, hvis de er udmattede. Og en anden er der, som 
saetter sig fast i renens ryg, og den frembringer maddiker, som om foraaret 
dræber (de meget) udmattede rener, den gennemborer renens ryg. O g renen 
frygter de insekter saadan, at den springer hid og did og jager op paa 
de højeste bjærge og klippeafsatser, hvor der er køligere, og hvor der 
er megen sne og bræer. Men deroppe er ikke græs, ejheller (16) lav. (Renen 
vokser ikke paa anden tid end om sommeren, og naar det er en hed 
sommer, vokser renen daarligt). Og dette er det, som Nordmanden har 
givet Lapperne, men ikke anden jord, med mindre han betaler saa meget, 
som de forlanger, selv om der mulig ingen skade er sket.

Om renens æde- og hviletid.

Renen hviler, naar morgendæmringen begynder, og det kaldes daggry- 
hvile, og saa æder den til middag, og saa hviler den middagshvilen, og 
saa æder den indtil aften, og saa hviler den mørkningshvilen. Saa gaar 
den og æder til midnat, og hviler saa midnatshvilen. Det er dog kun, 
naar betesforholdene er gode, at de alle hviler saa bestemt paa en gang, 
thi naar det er et sulteaar, da faar ikke alle renerne føde paa samme 
gang, og derfor maa hver især hvile, naar den har aedt, ejheller har 
renen tid eller bjærger sig ved at hvile længe i sulteaar, selv om den 
ogsaa har ædt, thi naar laven er daarlig, opholder den ikke livet, naar 
den hviler længe. Men naar laven er god, da hviler den saa længe, at



129

ebt renvogteren kan sove, saa han er godt udhvilet; og sover hän let, da
ret hører han øjeblikkelig, naar den første ren rører sig. Naar de er ved
aer at rejse sig fra hvilen, begynder kalvenes ruovggama (den lyd, kalven
er, frembringer); og et saadant menneske han trættes da ikke. Ogsaa er
er renerne meget roligere, naar laven er god, og det er smukt vejr.

fen Men det menneske, som sover tungt, han kan nok blive efterladt so
nte vende paa hvilepladsen, og naar han endelig vaagner, da ved han
3aa ikke, hvorhen hjorden er gaaet, hvis det er snebar mark; men hvis
aer han gaar imod vinden, eller han ved, hvor renen plejer at søge hen
da fra det sted, saa gaar han og lytter, og paa den maade finder han

ber hjorden. Og om hele hjorden er gaaet i én retning, saa kan han nok
3er igen faa den samlet, naar de er to mennesker, saadan som de plejer,
ige og naar de to har fundet hjorden, saa gaar de til hver sin side udenom

hjorden udenom de yderste rener, ejheller maa de lade hunden jage; 
0g men om en del af hjorden er gaaet i en anden retning, saa kan han nok
der miste den, og undertiden kan hjorden jo slippe bort for vogterne, naar
!ge det er regn og haard blæst, da kan han hverken høre eller se, da er det
ter saa mørkt, at man ikke ser nogenting, ejheller hviler renen da uden ganske
p i kort, og er meget flygtig; men naar det er dygtige vogtere, holder de nok
ber hjorden samlet og jager den til koten til morgenhvilen; men de skal jo
om drive den, medens det endnu er mørkt for at naa til koten lige, naar det be-
ret gynder at dæmre, da er det hviletid. Og saa snart det begynder at lysne en
len smule, tager de fat paa at malke renkøerne, og naar de er færdig med
3aa malkningen, gaar igen andre vogtere med hjorden om dagen, og om af-
der tenen bringer de den igen til koten, og saa malker man atter. O g de
len andre vogtere har sovet om dagen, og nu gaar de igen til hjorden. Og
led naar det gøres saadan, da kaldes det halv vagt. —  Men naar de vogter
bar i snetiden, da er det meget lysere, og om man da sover, medens renen
■e(;) hviler, og hjorden slipper bort, da er det let at følge sporene i sneen;

hvis det da ikke er stærkt snefog, kan man nok indhente den, men hvis 
man ikke finder hjorden, da er det saa trist for renvogteren, om han 
dertil er halvt barn endnu, da løber han og græđer og ved ikke, hvor- 

Yy. hen han skal gaa. Og en saadan han finder nok ikke hjorden, han bli-
0g ver ofte selv borte ogsaa.

aar (17) O g naar Lapperne er naaet til sydsiden af højfjældene, da begynder
un, de at opholde sig lidt laengere ad gangen saadanne steder, hvor der er
ng ) føde for renen, selv om der er daarligt brændsel. Men de opholder sig
me Paa samme maade hvert aar. O g naar de kommer til det sted, hvor
bar de plejer at være om foraaret, og efterlade vinterklæder og andre vin-
jen tersager, føde og slæđer, saa standser de der i nærheden for at komme
aar til at skifte klæder, tage vinter(klaederne) og efterlade sommer(klæderne).

at O g der i naerheden er de i (renernes) brunsttid. O g brunsten begynder ved

9
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Mikkelsdags-tid, og hovedbrunsten varer ikke længere end to uger. Under 
hovedbrunsten jager de rige Lapper ikke hjorden meget, ejheller vil de 
have den jaget i rengærdet, fordi tyrene er olme; om man holder hjor
den altfor tæt samlet, da begynder tyrene at springe afsted og at slaas, 
enhver lille tyr. Og der plejer at omkomme rener, naar gærdet er lille, og 
der er mange rener derinde. O g paa den tid bruger Lapperne at kastrere 
tyrene før brunsten. Denne kastrering er saaledes: —  de tyre som man 
ikke vil have til at afmagres under brunsten, dem kastrerer man, — 
først fanger man den og tvinger den ned; men de er i den tid saa 
stærke og olme, der er livsfare, man skal have hurtige og stærke hæn- 
der. Og naar man har faaet den ned, saa holder den ene hovedet, og 
den anden gaar til bagkroppen og stikker hovedet ned mellem renens bagben 
til kønsdelene og med hænderne holder hän om bagkroppen, og saa bider 
hän med tænderne først testiklerne over; men man skal passe paa ikke 
at strække senen. O g naar man har faaet dem bidt over, saa skal man 
klemme med fingrene, indtil det bliver jævnt som vælling. Og saa skærer 
man maerke i haaret, at den er bidt; nogle skaerer deres eget navn, andre 
skærer kun tre striber paa haisen som maerke, eller saadan som hver især 
bruger det; men det er heller ikke bogstaver. I brunsttiden er tyrene 
meget olme, somme tyre springer løs paa mennesker, og vildmarksrener20 
er allerværst til at anfalde mennesker, og om man ikke slipper bag et 
træ eller bag en sten, da er der livsfare, de stanger mennesket fordaervet, 
hvis det er et svagt menneske.

Hanrenernes navne.

Hanrenerne skifter navn hvert aar. Først er der tsjcermak, i aars, og 
den 2-aariges navn er varek, ogsaa den parrer sig lidt, og den 3-aariges 
navn er vuobbes, og den 4-aariges navn er goddodas, og den 5-aariges 
navn er goassotas, og den 6-aariges navn er viakan, og den 7-aariges 
navn er nammalapag. —  Fattige folk begynder allerede at kastrere re
nen, naar den er 4 aar, men de rige kastrerer ikke, før den er helt ud- 
vokset, ved 5, 6 og 7-aars alderen. Og den bedste taemningsalder er 4 
og 5-aars, de bliver udholdende trækrener, de som tæmmes ved 4-aars 
alderen; men de bliver mindre, om man det første aar lader dem arbejde 
indtil overanstrengelse. Saadanne, som kun er 4 aar gamle, de skal tæm- 
mes, kun tæmmes, men ikke arbejde; men de som er aeldre, 5 og 6
aar, dem maa man nok lade arbejde saa meget, de plejer at arbejde.
Men nok er fattige folk nødt til at lade deres trsekrener arbejde saa
meget, som renen orker, og vei bliver de mindre, men mere udholdende, 
det er fattigfolks trækrener. O g naar man om efteraaret kastrerer tyre og 
ikke tæmmer samme aar, og de lever til næste aar, da faar de nyt navn
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spailek, og om den lever, 2 eller 3 aar, saa kaldes den 3-aars spailek, 
eller (om den lever saa længe) 5-aars spailek, men saa er det ikke mere 
taemningsalder21 (18).

Her begynder det nu at blive flytningstid bort fr a  brunst-lejrpladsen,

og nu er brunsten forbi, og renkøerne er hørt op med at lade kalvene 
die, og nu er det den bedste malketid, da renkøerne har megen mælk, 
og om man ikke malker hver dag, da bliver renkøerne sene, eller mæl- 
ken hører op for det aar. Og paa den tid har Lapperne meget arbejde, 
de skal flytte, malke og vogte renerne. O g paa den tid er renerne meget 
flygtige, da tyrene er trætte af at holde renerne samlet. I brunsttiden 
holder tyrene hele hjorden samlet, saa den ikke slipper langt paa en 
nat. Og det plejer at blive tøvejr, naar brunsten slutter, og da er der jo 
allerede sne paa jorden; og paa den tid da tyrene er afkræftede, da 
plejer det altid at tø, og den tø kaldes golggonjacco. Og da plejer man 
at miste hjorderne, fordi vejret da er meget daarligt, taage og regn. Og 
naar det tør meget, da bliver somme steder snebare, og somme steder 
bliver sneen liggende, og naar det fryser, da bliver den sne til is, eller 
som det kaldes, bodneskardan, og den holder sig hele vinteren, saadan
som den da er, naar den sidste tø er forbi, og kuiden kommer. Men om
denne ovenfor nævnte tø ikke ødelægger sneen, da bliver vinteren nok 
god, hvis der ikke kommer megen sne, dog kan renen nok komme til 
laven, selv om sneen ogsaa er ret tyk, naar blot bunden er ren, naar 
der ikke er is i bunden. O g det er paa den tid, Lapperne frygter for, 
hvordan vinteren bliver. Efteraarsmærkerne er: naar det før Mikkelsdag 
(29. Sept.) er koldt, saa bliver efteraaret langt, og om der er regnbue, 
da betyder den ogsaa, at det bliver et langt efteraar; men det er godt, 
naar det er et langt efteraar, længe snebart, og der saa kommer sne, 
og den ikke mere tør bort. Tidlig sne om efteraaret er meget farligt. 
Dette er vejrets kamptid, da plejer kulde og varme at strides, og de 
vinder skiftevis, og paa den maade kommer der tø ogsaa, og da plejer 
det at blive daarligt bete, is i bunden, hvilket er meget slemt. Om der 
er is i bunden, da er det daarligt, selv om der mulig kun er et tyndt 
lag sn e; men var endda renlaven god, saa fik renen føde alligevel, selv 
om der var is i bunden, O g renen ved nok allerede om efteraaret, 
hvor der bliver bete, den søger om efteraaret derhen, hvor den ved der 
er god bund, og om folk slipper renerne om efteraaret, skal de nok gaa 
derhen, hvor der er føde, og de lever, og de, som man vogter, de sulter 
og afkræftes, og begynder allerede om efteraaret at udmattes, og om 
man ikke bliver klar over, hvor der er ren bund, saa sulter den hjord,
som man vogter, og de sidaer, som forstaar, hvor der er bete, de holder

9*
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liv i deres hjorder, men de sidaer, som ikke faar rede paa, hvor der er 
bete, deres rener udmattes og dør.

Brunstpladserne passer ikke hvert aar ind paa det samme sted. Undertiden 
kommer man til at flytte med lastrener længere mod syd end det sted, 
hvor slaederne er. Og naar nu tøvejret (golggonjacco) er forbi, og sneen er 
kommen, og det er blevet koldt, saa drager de af for at hente slæderne; 
men undertiden gaar det ogsaa saadan, at de ikke har tid at hente slae
derne, da hjorden er adsplittet, og da bliver det ogsaa farligt, naar kui
den kommer, og man kun har sommerklæder, da bliver det at fryse, 
naar man skal være i ødemarken om nætterne at vogte, fordi renerne 
vil spredes; da kommer vogterne til at følge (19) efter renerne, og saa kom
mer vinter og kulde. O g naar de nu endelig har tid til at gaa for at 
hente slæderne, saa tager de trækrenerne i tømmerne, og gaar og leder 
dem saa langt, som de mener det er nødvendigt. O g naar slæderne er 
langt borte, da er det svært at lede og tungt at bære madsækken, men 
ogsaa dertil er Lappen vant. O g naar det nu er saa langt, at man ikke 
kommer frem paa én dag, saa bliver man nøđt til at standse lidt, og 
lade renerne æde, tøjrede i tømmen, og selv spiser man ogsaa. O g naar 
man har spist, binder man atter renerne efter hverandre og drager videre 
og gaar hele natten. O g naar man har naaet slæderne, er det allerede 
morgen. Man tøjrer da atter renerne, og spiser selv lidt i en fart, og 
giver sig saa til at pakke sagerne sammen og lægge dem i slaederne, og 
naar man er faerdig med at tilsnøre den, saa tager man renen fat, og 
anbringer slæden (trækremmen) om renens hals og gaar hjemefter, og 
gaar, indtil man finder god føde for trækrenen, og saa spaender man 
traekrenerne af selen og tøjrer dem igen i tømmen, og saa er man nødt 
til at sove lidt, da man er traet efter at have vaaget 2 døgn. O g den 
tømme er ikke mere end to-tre favne lang. Og om der ikke er god renlav, 
saa kommer renen til at sulte, og om der tilmed er mange træer, saa 
hænger tømmen fast i de træer, og paa den maade kommer renen ogsaa 
til at sulte; men de er altid nøđt til at sulte, naar man er paa rejse. 
Kørerenen kan man ikke slippe løs, naar der ikke er mange, de rømmer 
tilbage til hjorden, ligesaa er ulven slem til at finde kørerenerne og for- 
følge dem og føre dem saa langt det skal være, og somme dræber den. 
Og af frygt herfor tør man ikke slippe dem løse. Men naar det er et 
godt aar, da er alt arbejde og rejserne meget lettere. —  O g naar de nu 
er naaet tilbage til sidaen, saa giver alle sig til at bytte sommerklæderne 
bort og tage vinterklaederne paa. O g sommersagerne efterlader man nu; 
alt hænges nu op i en birk, eller man laver en suonjer23 meget høj, og 
haenger det derpaa vinteren over, indtil man igen om foraaret flytter der 
til. Og naar de har skiftet alle klæderne og faaet det i orden, saa bliver



det flyttetid. Og sne er der endnu lidt af, hver sten og tue er bar; men 
flytte maa man, da føden for renerne er forbi.

Og nu flytter man med slæderaider28.

O g slæderne har hver sin bestilling; først er der køreslæden, og den 
anden er barne- og hvalpeslæden, 3) kar-slæden, 4) slæden med sove- 
sagerne, 5) kote-slæden. Og den raide leder husmoderen, og den kaldes 
koteraiden. Og den anden raide er den, hvori der er fisk og mel og de 
fine kirkeklæder og den fineste føde, kaffe og smør og tørret kød. Og 
der er laag-slæderne og laag-kisterne; og om raiden med foraarsproviant 
er med, da er der en raide til, og den er tung24. —  Og naar de nu 
flytter, er det saa fuldt af tuer, at slæderne slynger fra tue til tue og 
fra sten til sten, og de mest sky rener de springer tværs for og gaar 
bag træerne, og slæderne hænger fast bag sten og tuer; og børnene 
græder, naar slæderne skumpler saa haardt, at barnets hoved ikke taaler 
det; men de er nødt til at holde det ud, dog kan man nok undertiden 
blive nødt til at anbringe et barn paa trækrenen eller bære dem som om 
sommeren; men det er ikke laengre saa slemt, naar der kommer mere 
sne, (20) da taaler børnene meget bedre slæderne, da er ikke mere tuer og 
sten saadan fremme, men birkene og fyrretræerne er jo lige slemme, 
selv om ogsaa sneen bliver tyk. Det er netop den værste flytning, 
naar man lige har taget slæderne; men børnene holder sig meget bedre 
varme, naar man begynder at flytte med slæder, dog hører man langt 
bort barnegraad og hundeglam. —  O g nu er sidaen naaet til en lejr- 
plads, og de begynder at sætte koterne op, nogle rejser koten, og 
andre hugger ved; pigerne og konerne hugger ris (til underlag i koten). 
Men har en kone et lille barn, og det er slemt til at græde, da har 
hun ikke tid til at arbejde noget, hun maa amme barnet og vugge det. 
O g om barnet falder i søvn eller holder op med at græde, da gaar og
saa hun og skærer ris. Og naar koten er færdig, saa lægger man først 
ris paa sovepladsen og saa sovesagerne ind og kogekarrene i boaššoih, 
og saa gør man ild, og det er lifligt, naar der er ild i koten. Og 
om der ikke er et vandsted, saa nødes man til at smelte sne; og saa 
begynder man at finde føde frem af madsækken og giver sig til at spise 
og det er hyggeligt. Og nutidens mennesker bruger kaffe; og kaffekogningen 
er nu det første, saa snart vandet er varmt, eller sneen smeltet. O g naar betet 
er godt, da behøver man ikke at vogte renerne, hvis der ikke er ulve i 
nærheden. Saa synes Lappen det er rart, naar betet er godt, og man er 
flyttet til et friskt sted. —  Det sted er, hvor de nu er standset, paa 
sydsiden af højfjældene i de birkeskove, som er ovenfor fyrregrænsen. Og 
i dem opholder de sig, indtil sneen bliver lidt ty k 26. Og naar det bliver 
flyttetid herfra, saa er det allerede Juletid, og da er det mørkt og koldt,
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og saa er det jo  besværligt at flytte, da dagen er forbi, naar man er 
færdig til at drage fra kotepladsen, og saa bliver det at flytte i mørke, 
og trækrenerne er sky og løber sommetider tværs for, og hænger fast 
bag træerne, og da er der noget at rede ud. O g da plejer man at kvæle 
rener til døde, naar slæden hænger fast bag et træ, og den forreste 
ende af raiden trækker til, og om man ikke naar at løbe hen og skære 
tømmen over, det er man nødt til at gøre, om man kan naa det, for at 
holde liv i renen. O g paa den tid plejer der at være snesjap paa søerne 
og elvene, og i det er det meget slemt at sidde fast med raiden; naar 
det er koldt, hænger slæden i snesølet, da det er som is, og saa orker 
renen ikke at traekke. O g naar hele raiden er blevet som is, da er man 
raadløs, man maa vade i snesjap til knæerne, selv om det er 30 og 40 
gr. kulde, O g deraf er mange bleven syge, da man fryser fødderne. 
Dette har den, som skriver, selv været med til alt samrnen, alt det som 
foran er fortalt, det som nutidens mennesker har arbejdet og udrettet.

Lappernes største helg er Julen.

Og den dag, som er foran Juledag, det er ruottabæivve, og den dags 
aften kaldes ruotta-aften, og det er den farligste aften. Om børnene da 
støjer alt for slemt, kommer det (onde) til syne, og om der er altfor 
stor ugudelighed, da viser det sig ogsaa (det onde), selvom det ogsaa er 
store voksne mennesker, naar de er altfor ligegyldige og kender altfor lidt 
til Guds ord; men (21) de, som kender og udenad kan læse Guds ord, paa 
dem bider ikke Bærgalak eller Riettas (Fanden). —  Der er beviser for, 
at denne tilsynekomst af det onde er sandhed. Beviset herpaa er et 
bjærg, som har faaet navn efter en saadan aabenbaring, og det bjærgs 
navn er Turkihanvare, og det er nærved Koutokeino. Dette bjærg har 
faaet navn efter en stor hændelse, grundet paa en aabenbaring27.

Engang havde børnene støjet i julehelgen, tumlet med slæderne og 
med renbjaelderne og med hundene, og saa havde de slagtet et barn, og 
var gaaet ind i koten for at koge det, og saa var Stallo kommen i fugle- 
ham paa røgtræet23, og da gav børnene sig til at læse i bøgerne (salme- 
bogen og testamentet), og nogle skjulte de under risene, og en skjulte 
de i kisten, og saa havde Stallo givet sig til at spise det barnehoved, 
som var i madgryden, og saa sagde et barn, som laa under risene; 
«Broders hoved knaser». Og saa tog Stallo ogsaa det barn og spiste 
det. Og saa gik Stallo hen og blæste aske ind gennem nøglehullet i ki
sten, og saa døde det barn ogsaa. Men der var en kote til, og der var 
en gammel kone, og hun havde en lille pige, og hende bandt hun fast, 
og hun læste i bogen; men sin tjenestepige havde hun givet besked; og 
saa havde pigen taget to saekke ben, og taget et regnslag over hovedet, 
og var kørt til gaarden for at kaide husfaderen og husmoderen hjem,
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og saa havde Stallo pudset sin hund efter hende, men pigen havde ka
stet ben til hunden, og da Stallo indhentede hunden, tog han benene 
bort og sagde: «Er du her endnu?». O g saa tog han benene fra hunden, 
og pudsede den atter efter pigen; men pigen drog til kirkebyen, der 
turde Stallo ikke komme, og saa vendte han tilbage. O g da pigen kom 
til gaarden, saa var renen sprængt, og saa havde husbonden slagtet den, 
og saa havde de tilberedt den, og da de vilde tage maden op, saa var 
det sten, som laa i gryden, og saa var husfaderen og husmoderen kørt 
hjem. Og da de kom i nærheden af koten, saa havde Stallo skaaret 
kønsdelene af manden og sagt: «Hvorfor har du avlet saadanne onde 
børn?» og saa havde han skaaret brysterne af konen og sagt: «Hvorfor 
har du ammet saadanne børn?» og saa blev koten til sten, og konen og 
manden blev til sten, og hele hjorden blev til sten.

Lapperne har mange skikke denne ruottabæive, de gør alt færdigt, 
hvad de skal bruge i helligdagene. De slagter rener, og syer alt, som 
er nødvendigt for helgen, og de hugger en stor mængde ved, og naar 
de har saa meget, at det raekker helligdagene over, saa gør de orden 
omkring vedtræet, tager alle ris bort og stabler veddet fint, overordent- 
lig fint, det maa ingen steder stikke frem, for at Stallos raide ikke skal 
hænge fast; og saa skal der rejses en gren bag vedtræet, hvortil Stallo 
kan binde sin raide, medens han gaar ind i koten, for at drikke vand. 
Og om han ikke finder vand, da suger han hjernen ud af en eller anden, 
og derfor plejer Lapperne ogsaa at sørge for, at der er vand, og kedlen 
er helt fuld, for at Stallo ikke skal have magt til at gøre noget (ondt). 
—  Og naar helligdagen er inde, saa bestiller man ikke andet end at vogte 
renerne og at brænde ild i koten og man spiser og drikker, hvad man be
hover, og passer paa børnene, at de ikke kommer til at støje. Og i denne samme 
juletid fører de det smukkeste liv, de arbejder ikke eller foretager sig 
noget som helst, —  om der da ikke kommer et eller andet arbejde for, 
som de er nødt til at udføre. Om ulven kommer og dræber renerne, saa er 
man jo nødt til at flaa dem, og for saadant viser der sig jo intet (ondt), (22) 
da det er en nødvendighed at gøre det, eller hvad som helst man gør af 
nødvendighed, saa er det dog ikke ens skyld, at man kommer til at gøre 
det, selv om man ikke havde lyst. Nok er Lapperne nødt til at flytte og
saa hele sidaen i julehelgen, naar der er saa daarlig føde for renerne, at 
de ikke kan bjærge sig paa anden maade end at flytte. Hellerikke det 
er deres skyld, da det er en nødvendighed at flytte. Ogsaa disse ting er 
dog som loven, at den uskyldige skal ikke straffes. —

Nu begynder de at flytte igen, og flytter til de steder, hvor de skal 
være om vinteren, nogle (flytter) kortere, og nogle længere. Og dem 
som flytter langt mod syd, for dem er det besværligere; og hvis de 
flytter ind paa nybyggernes omraade, saa maa de købe det og betale
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store penge. Om de ikke betaler, saadan som «herrerne» siger, at 
de ikke skal betale af den jord, saa bliver det slemt for Lapperne. 
Men det er tilladt bønderne at have høet aabent hele vinteren hvert 
aar, og om renerne aeder det, saa maa Lapperne betale, og om de 
ikke betaler det hele, saa kommer bønderne i flokkevis til koten og 
slaar paa koterne og slaar renerne, og mandfolkene frygter og gaar ud 
i ødemarken, da de truer med at prygle og gøre hvad som helst. Og derfor 
er det bedst at betale hvad de förlänger, og naar de betaler og forliges, er det 
jo bekvemt, da renen har udmaerket bete. Hvor der er god renlav behøver 
man ikke at gaa saa meget paa ski (efter renerne), og hjorden bliver fed. Og 
naar de flytter, da er det saa herligt at flytte for de sidaer, som har opholdt 
sig i skattelandet, hvor der er renlav. —  Og Lappen har næsten samme 
natur som renen; de to higer imod syd og imod nord, efter den (saed- 
vane) som de plejer at følge fremdeles. O g de er begge to let skræmte, 
og de er for deres frygtsomheds skyld skræmt alle steder fra. Og 
derfor maa nu Lappen opholde sig der, hvor der ikke lever et eneste 
andet menneske end Lappen, kun oppe paa de nøgne fjælde; han blev 
der, om det saa var altid, hvis han blot kunde holde sig varm og faa 
føden til sin renhjord. O g Lappen kender vejret, og noget har han 
lært af renen ogsaa at kende vejret; og Lappen har let ved at holde 
sig varm og let for at finde frem; han finder frem i mørke ogsaa, i taage 
og i snefog, — i hvert fald en del af Lapperne. Og hvad som hører til 
at gaa paa ski og løbe, det er efter hans natur. — I gammel tid op
holdt Lapperne sig i fyrreskovene, og levede der i fred paa ethvert 
bjærg, og naar betet var forbi, saadan at sneen överalt var opsparket, 
da flyttede de til et andet bjærg eller til et andet sted, hvor der endnu 
ikke var udbetet; det er saadan, at hvor renen har betet, der bliver den 
opsparkede sne saa haard, at renen ikke for anden gang kan komme 
igennem den. O g naar der er godt bete, da er det rart, og ikke meget 
arbejde med at løbe paa ski efter renerne, hvis der ikke er ulve.

I daarlige aar rømmer renen nedefter, og Lapperne følger med ned til 
havet, og endel opholdt sig der, indtil gaardbonden kom og skræmte dem 
op efter højfjældene til, og jagede Lapperne, indtil højfjælđene standsede 
dem. Og Lapperne gik over højfjældet og langsad højfjældene.

Ogsaa andre mennesker har begyndt at arbejde med rener, men de 
havde ikke lyst til at følge dem uafbrudt fra sted til sted, da det var 
saa besvaerligt at faerdes som en ren, og derfor gav de sig til at bo et 
sted og byggede gaarde og fangede kun vildrener og fisk.

(23) Fortcelling om kote-arbejderne.

Naar Lapperne er naaet til vinterbopladserne, saa tager de fat 
og arbejder, enhver sin slags arbejde. Mændene passer renerne og
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alt, som hører dertil, og om de har tid, saa reparerer de slaeder, som 
har taget skade under flytningen, hvis de kan; men om det er saadanne, 
som ikke kan, da maa de lønne en eller anden fattig Lap, som ikke har 
arbejde ejheller føde, og saa bliver de to en hjælp for hinanden, og saa
dan bjærger de sig begge. Og om dygtige mænd har tid, og det er af 
den flittige slags, saa forfærdiger de nye slæder, skier og alt, hvad Lappen 
behøver. Køreslæder, lukkede slaeder og kister med laag er meget dyre —  
hvem som havde tid og kunde lave saadanne 1 —  de koster mange penge; 
og alle Lappernes sommer- og vintersager koster mange penge. Nogle 
kan nok alt, men andre af mændene kan slet intet af dette haandværks- 
arbejde, og det er stor skade, naar det er en saadan mand, som ikke 
kan haandværksarbejde; men det er endnu værre, naar konen er udygtig, 
hun, som skal sy klæderne og alt det, som hører til Lapkvindernes ar
bejde, og madlavning hører ogsaa til Lapkvindernes arbejde. Naar vinter- 
bopladsen er naaet, saa har man dog lidt tid, da man opholder sig 
længere paa et sted, og saa begynder kvinderne at arbejde med sit,
da de kan komme til at pakke slæderne ud og faa sagerne frem, thi
under flytningen kan man ikke pakke ud; det er et stort arbejde, om
man i flyttetiden pakker andet ud end lige klæder og mad. Og saa be
gynder de at tilse de klæder, som under flytningen er blevet vaade og 
raadne og iturevne; og naar de har faaet dem færdige, saa begynder de 
at sy nye klæder, sko og alt det, som laves af (renernes) benskind; naar 
det da er mildt vejr; man kan ikke nære sig til haandarbejde, naar det 
er saa brændkoldt, at teltdugen rimer paa den indvendige side, selv om 
ilden brænder i koten hele tiden saa stor, at den kan ses ovenud af røg- 
aabningen; thi da er det et stort arbejde at skaffe brændsel og holde 
ilden vedlige og tilse børnene, saa de ikke kommer til at fryse eller for- 
fryse sig. O g naar det er en saadan brændkulde, som er 40 gr., da er 
der inde i koten saadan frosttaage, at man ingenting kan se paa den 
anden side af ilden. O g naar man i saadan kulde skal bage brød, saa 
fryser deigen mellem hver kage, man bager og tørrer, og man er nødt 
til at have deigen lige ved kanten af ilden. Og brødkagerne tørrer man 
paa en jærnstegepande, og somme tørrer dem paa gløderne, indtil de 
stivner, saa stilles de op mod et vedstykke for at bages ved ilden, og 
de tørrer meget godt og hurtigt, saa mange det skal være. En anden 
fremgangsmaade er at stille den raa kage mod en flad sten og vende den, 
til den er bleven tør. I gammel tid har de tørret brødet paa ris og under 
ilden, naar veddet var daarligt og de havde hast paa højfjældene. —  Og 
kaffen brændes i stegepanden, og der er mange maader at male den 
paa; at gnide den med en rund sten mod en flad sten, og en anden 
maade er at gøre hui i et stykke træ, og saa at gnide med en træpind, 
til kaffen er knust; en tredje kunst er at komme kaffen i en skindsæk og



saa slaa den med træ paa et vedstykke, til den er knust fin. (Nu 
bruger Lapperne en lille rund kaffekværn af messing, som kun kan faas i 
Skibotten, hvor den forarbejdes udelukkende til Lapperne.) Förtidens Lap- 
per brugte som kaffe duovlle29 og korn og birkesaft. O g brøđ har man lavet 
af trælav (det lange sorte mos paa gran og fyrretræer) og af renlav og 
af guolmas (den bløde del af gran- og fyrrebark) kun lidt mel iblandet, 
dengang der var knapt med mel her i Nordland. (24) Det {guolmas) laves 
paa den maade, at først tager man barken af fyrren, og saa ligesom flaar 
man skindet af, og saa tørres det aldeles tørt, og saa banker man det, til det 
bliver ligesom mel; man har gjort hui i (et stykke birketrse), og saa igen 
af birk (havde man lavet) en skarpægget ting, hvormed det hakkedes, 
indtil det blev fint som mel. Og anden madhjælp tilberedte de af planter. 
Fadno (etaarig plante af Angelika) kogte mange i vand, og saa kom de 
det i en renmave, og blandede det med mælk, og saa blandede de det 
med blodvælling, og det var særdeles godt om vinteren. Og boska (An
gelika) samlede de meget og saltede og spiste det ogsaa. Og syre er 
endnu meget i brug.

Om renslaglning.

Renslagtningen hører til mændene. Naar Lappen har taget en ren ud 
af hjorden, saa leder han den om til boa'sšo-siden af koten og binder 
den ved et trse, og saa gaar han ind i koten for at hvæsse kniven, saa 
den er rigtig skarp og ren, saa den kan dræbe renen hurtigt; om kniven 
er smudsig, da dræber den ikke hurtigt, og renen pines længe, før 
den dør. Ogsaa er somme knive daarligere til at dræbe, —  om det er 
haardt staal, da er de gode til at dræbe, men blødt staal er meget daar- 
ligt. Og naar Lappen har gjort alt fserdigt, saa kommer han ud, og hän 
tager en kammerat med, om der findes et menneske. Og saa tvinger 
de renen ned, og saa stikker de renen i bringen, og saa slipper de 
den løs i tømmen; om det er en god kniv, da kan den ikke engang 
rejse sig, men om kniven er middelgod, da rejser den sig, men falder 
straks igen, og er kniven daarlig, da lever den længe, og om den slap 
løs, kunde den endda gaa langt, inden den styrtede døđ om. Og naar 
renen er flaaet, saa tager man blodet i renens egen mavesæk. Maven 
vaskes ren med vand eller med sænjaš (den underste kornede sne), og 
lidt blod tager man fra i et særskilt kar, deraf laver man blodpølser, 
hvis renen er saa fed, at der er fedt til pølser. O g tarmene renses i ko
ten af kvinderne. O g det første maaltid er ryggen og leveren og pølserne; 
om det er en stor husstand, behøves mere, men om det er en lille hus- 
stand, behøves ikke saa meget. (Den første mad naar en ren er slagtet,' 
og naar gryden koger, saa kommer man hjærnen i at koge, og naar den 
har kogt lidt, saa tager man den op og saa blandes den med guolmas-



mel og fedtet som er øverst i gryden, og saa spiser man det, og det 
er særdeles godt, og det er lægedom for folks mave. Og det har den 
som skriver det selv smagt.) —  O g det andet maaltid af renen er benkødet 
og hovedet og marvbenene, og saa siden det andet kød, som det nu kan 
passe. Og Lappens skik er, at hveranden aften koges vaelling og hver
anden aften kød. Og der laves kun mad om aftenen. Om dagen spiser 
han fisk og brød og, om der er smør, da dertil smør; men kun en og 
anden har smør, og saa drikker man kaffe ovenpaa. —  Laarene og tungen 
sælges af de rener, man slagter om vinteren; men af de rener, som slagtes 
til foraars og sommerføde, -—  de kaldes foraarsproviant og slæderen, (se 
anm. u ) — af dem sælger man ikke en eneste bid. Og de slagtes først paa 
vinteren, og kødet lægges i slæderne, og saa først om foraaret paa kælv- 
ningspladsen begynder man at spise af det og tørre d et; og dertil er valgt 
de fedeste rener. Om foraaret er alle (25) renerne magre, her paa de egne, 
hvor der er daarligt renlav, og skindet er gennemhullet af larver, derfor 
slagter man om vinteren, hvad man skal bruge om foraaret. Lappen 
plejer at slagte renen ved koten og i skindet bære det kød ind, som hän 
vil k o g e ; saadan gør de folk, som slagter deres egne rener. —

Beretning om stjaalen renslagtning.

Tyven tør ikke tage renen hen til koten, ejheller om dagen, kun 
naar hän ved, der ikke kommer fremmede folk. O g naar hän saa har 
faaet renen afsides, saa slagter hän den der i mørket, og saa bringer hän 
kødet til koten; men skindet bringer hän ikke til koten, det skjuler hän 
der borte i sneen eller kommer det i en vaage, og det tager han aldrig 
mere bort. Og naar kødet er frosset og skindet er skjult, saa er dette 
stjaalne kød, som om det var hans egen ejendom. Og saadant gøres jo 
endnu ofte, hvor der er mange tyve i en sida, og der er mange frem
mede rener; de slagter da hver aften rener, naar der ikke er folk fra de 
andre sidaer. Og om efteraaret plejer hjorderne mest at blandes, og da 
er der rigeligt med tyve. Og somme tyve stjæler og slagter saa mange, 
at der bliver saa meget kød, at de ikke orker at trække det (med under 
flytningerne), hvis de ikke slipper til et handelssted, hvor de kan komme 
til at sælge kødet. O g den skik er överalt i Lapland lige fra østerenden. —

Men renmærkning er en endnu værre tyvekunst, naar det gøres saadan, 
at de om foraaret mærker andre folks rener, i og 2 og 10 og 20 og 
50 og 100. Og naar en mand har mange tyvesønner, saa mærker de 
endnu flere paa et aar. O g naar det er et sulte-foraar, da bliver nogle 
rige paa den vis, naar folk maa lade hjorden sprede sig, og renerne da 
gaar ind i de distrikter, hvor de mærker alle unge rener. Og deraf er nogle 
blevne rige og andre fattige. Og de mennesker, som saadan mærker (andres
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rener), de samler ikke deres rener før vinteren, og selv ikke da, om de 
kan komme til at lade dem løbe frit om. Og naar saa endelig folk kom
mer til at se (de ommærkede rener) og saa genkender deres ejendom, 
saa slaas de endogsaa om dem. I gammel tid har det været anledning 
til megen strid, da der endnu ingen lov var for det; men nu er det ikke 
saa let at strides om dem; hvis de nu begynder at strides om en ren, 
saa lægger formanden beslag paa den ren80. —

Nogle kalder Sydlapperne for tsævvet, og de, som man kalder tsævvet, 
de har faaet dette navn, fordi de i tsævve-vintre81 har begyndt at samle 
de rener, som er spredt överalt i skovene, —  saadan som i tsævve-aar 
renerne er nødt til af sult at spredes överalt i skovene. —  Og naar tsæv- 
vet tøjrede en bjælderen, saa kom de trætte rener hen til den, og saa 
gav de sig til at føđe dem (med trælav) og vogte dem, og naar det 
blev sommer og myg, saa gav de sig til at skaffe røg, og renerne 
syntes om at slippe ind i røgen i fred. Og de gav sig til at vogte de 
rener, og maaske de behøvede nogle af de kraftigste til føde. Og en 
og anden renko var ogsaa kommen til sy ne, og den malkede de, og det 
var en god hjælp til føđen for dem. Og naar de rener fældede,82 saa be
gyndte de at slagte saa mange, (26) at de levede deraf. O g de vogtede (rener
ne) til vinter, og naar Lapperne kom syd paa til skovene, saa saa de, at der 
er en ny sida. Og de havde lavet et slags mærke skaaret i renernes øren; og 
nutids Lapper var uvidende om, hvad de skal gøre med tyven. Naar mærket 
blot var den mindste smule forandret, tog de slet ikke (renerne tilbage) med 
magt; men dem, som havde rene mærker, dem tog de; dog vilde tsævvet have 
vogterløn, og Lapperne betalte. Og paa denne maade har tsævvet faaet 
en begyndelse, og naar der kom en god vinter, saa blev tsævvet ikke 
en smule rigere; men om der kom en fremmed ren, saa slagtede de den, 
som om den var deres ejendom; men fattige blev de i gode aar, da de 
endnu ikke havde faaet saa mange (at de kunde leve af dem); men naar 
der igen kom tsævve vintre, og de var bleven mere øvede, saa tog de 
rigtig fat paa at samle udmattede rener. De købte mange store bjælder 
og smaa bjælđer og bandt dem paa rener, for at trætte rener skulde 
høre dem og komme derhen. De bandt ogsaa bjælder op i birkene, og 
der slyngede de i baandet, for at renerne ogsaa skulde komme længere 
borte fra. Renerne har altid bjælder om haisen, og renen er vant til 
bjældens lyd, og naar den hører den, kommer den langt borte fra. Og 
ved de kunster bar tsævvet faaet hjorder, og saa begyndte de at danne 
sidaer lige som Lapperne, og malkede megen mælk; og naar det blev 
efteraar, saa var de foran hjordene, naar Lapperne slap hjordene syd- 
paa, saa fik tsævvet øje paa disse undslupne rener, og da gav de sig til 
at undersøge, hvor tykke deres bringer var88 og tæller, til de er forbi, 
hvor mange der er, og nok kan de raade med dem, selv om det var
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en endnu større fugleflok af dem, som har lange, haarde Ijer paa hove- 
det, saadan at der behøves en økse for at faa de fjer34 hugget over. Og 
saadan fuglefangst bruger de fremdeles. —

Beretning om de fastboendes jagt.

De fastboende har ogsaa lært at være særdeles gode fangstmænd efter de 
dyr 85, som de synes er de mest skadelige. De kan fange de dyr paa mange 
maader. Lassoen er et af Lappernes allerbedste redskaber, men redskabet 
duer til intet, om man ikke forstaar at bruge det; men bønderne har lært 
særdeles godt at anvende dette redskab, og det er udmærket til fangst 
af de onde dyr. De dyr er gode ogsaa, fordi de dyr har godt køđ, 
og det hænder ogsaa, at de kan spise de dyrs kød, som de hader, 
ligesom fortidens Stalloer, de hadede Lapperne og spiste (deres) kød. 
O g nok findes lidt af Kains blod endnu sine steder, lidt i saadanne 
fangstmænđ, som samtidig kan elske og hade. Er det mon ikke had, 
naar de anbringer fiskenæt36 paa bjærgene og i fyrreskovene ? Men det 
næt er undertiden saadan, at selv om (fisken) den hænger i nættet, faar 
man den dog ikke fat paa anden maade end ved at anvende Lappernes 
bedste redskab. Og de, som har laert at bruge det rigtigt, de faar mange 
og de bedste ffsk, som hænger fast i de næt, som er sat paa tørt land. 
Og naar de har faaet, hvad de har ønsket, saa begynder rensningsarbejdet. 
Skindet er nok godt paa de fisk, men det bliver dog alligevel ofte efter- 
ladt paa rensningsstedet. Det er et mærkværdigt skind, som er farligt, 
det søger at skade dem, som tager det med, •—  dem, som baade hader 
og elsker. — (27) Og denne fangstmaade tager til i styrke paa de steder, 
hvor lynilden37 ikke har slaaet ned; men paa de steder, hvor den ild 
har brændt, der er fiskerensningsknivene bleven sløve, hvis ikke Verdens 
Mester (Fanden) kommer til at slibe deres knive igen.88 —  —

O g bønđerne har faaet rener af Lapperne, naar de har bragt braendevin, 
som de selv havde kogt af korn og har drukket Lapperne fulde og har 
taget renerne, og de anbragte dem hos de samme Lapper til vogtning. 
O g somme Lapper har været saa fordrukne, at de har gjort ende paa 
deres rener, og saa var der ikke levnet dem andet livsophold, end at de 
maatte give sig til at vogte bøndernes hj order, og deraf har de levet; og 
vildrener og bjørne og andre vilde dyr var jo deres livsophold. I gammel 
tid har der været mange vildrener överalt i Lapland, og Lapperne har 
dræbt mange, —  fattige Lapper levede mest af vildrener og af bøn- 
dernes hjorder. Og i Havriget har de gjort paa samme maade med 
Lappen, de har ogsaa drukket Lapperne fulde og taget renerne for braende
vin paa samme maade, og sat Lapperne til at vogte dem. Og Lapperne 
har villet have vogterhjorde, —  den var bedst, som fik de fleste vogter-



hjorder. Og fra den tid, vi har hørt om deres mellemværende, var det i 
vogterløn 50 øre39 om aaret for hver ren, og saa skulde Lappen give en 
stor ost af hver renko, saa mange, som der var renkøer, og den, som 
havde mange renkøer, han fik mange oste, og efter nutids regning vejede 
osten i kilo, O g da Finnerne begyndte at bringe kaffe og mel nede fra 
(syd fra), saa gjorde de paa samme maade som ovenfor er omtalt (til- 
byttede sig rener). —  Bønderne har ikke faaet rener af andre end af 
Lapperne, og ligeledes har Nordmændene faaet rener fra Lapperne; men 
Lapperne har faaet rener af vildrenerne. O g det er ikke længe siden, at 
det er gjort, som ovenfor er skrevet. —

Om vildreneyi.

I gammel tid har der været mange vildrener og dengang var der 
nok heller ingen som gad vogte rener. Og Lapperne har lært at gøre 
vildrenerne trygge, saadan at de er forbleven i hjorden. Man skal, naar 
en vildren er kommen i hjorden, gaa meget forsigtigt rundt om hjor
den og lade den gaa vidt ud, for at vildrenen ikke skal vide, at der 
er mennesker i nærheden. Og naar vildrenen har været i hjorden, da 
er den bleven kendt med hjorden, saadan at den ikke mere gaar bort, 
selv om den ser mennesker. Men ikke enhver vildren er lige dristig; nogle 
vildrener bliver aldrig trygge, hvor længe de end er i hjorden, men en 
og anden behøver kun kort (tid), saa er den tryg for rener og mennesker, 
ejheller gaar den mere bort, hvis den ikke kommer ind i en flok vild 
rener; hvis den traeffer dem, saa følger den jo vildrenerne. Men den 
sky slags kan man aldrig gøre tryg, og derfor har man ikke faaet alle 
vildrenerne som hjord, da de er saa sky. O g de er meget større (end 
tamrenen) og glinsende, som havde de sølvhaar. —  Men man har faaet 
lidt af den art, som ikke kan gøres trygge, paa den maade, at man har 
faaet en vildren-tyr til hjorden i brunsttiden. O g naar vildrenen er der, 
skal man ikke vogte hjorden. —  En Lap opholdt sig i nærheden af 
Koutokeino, og han plejede hvert efteraar at lade renerne parre sig paa et 
elvenæs, og en vildren kom stadig i brunsttiden, (28) og den kom i mange 
aar, og den dræbte han ikke; men saa var der en eller anden, som 
dræbte den, og han betragtede det som et meget værre tab end, hvis 
det havde vaeret en af hans egne tyre, der var dræbt. Men han fik dog 
vildrensafkom, hans rener blev som vildrener, saa glinsende og slanke, 
og den mand fik usædvanlige rener. O g enhver misundte ham hans rener, 
fordi de var meget smukkere end andres. —

Vildrenens sang'.
Vildren, vildren, du farer som skyggen, voia, voia, nana, nana,
vildren, vildren, lysende som sølv, voia, voia, nana. nana,
vildren, vildren (skinnende) som čuovča-fisken ( =  sik, hælt), voia, voia, nana, nana
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Og nu begynder Lappernes flytningstid mod nord, bort fr a  vinter-
bopladserne,

og Lapperne har ikke hast med at flytte før ngen før Valborgsdag, hvis 
der ikke kommer tø før og saa igen frost, for saa bliver der sneskorpe; 
og derfor har man hast før Valborg, da de første renkøer begynder at 
kaelve ved Valborgstid, og da skulde man være paa kælvningspladsen, 
naar renkøerne begynder at kælve; og derfor har man hast med at flytte 
før Valborgsdag til kælvningsplađsen, og naar der er sneskorpe, er der 
heller ikke føde for renerne i fyrreskovene, og da er de nødt til at 
flytte nat og dag, indtil de naar højtjældene. Paa højfjældet er der bete, 
eller i hvert fald snebar mark. Det er ogsaa en haard tid for Lapperne, 
da man kan komme til at vaage tre døgn, og undertiden, i et strengt 
foraar, kan man komme til at vaage en uge. Det hænder dertil ofte, 
naar man har naaet højfjældene, saa man maa vogte for ulven ogsaa. —

Her fortcelles om ulvens ufred.

O g det er jo meget slemt for Lapperne, naar der er ulve, da er man 
nødt til at vogte, selv om det er aldrig saa haardt vejr, og hvor koldt 
det end er. Den vogtning plejer at være saaledes, at om dagen skal 
hjorden samles i en flok, og naar det begynder at mørkne, saa kommer 
de, som skal vogte om natten, og de vogter til midnat, og saa gaar de, 
og de andre vogtere kommer; men nok er det svært at finde frem i 
mørket, og hvis det dertil er taaget vejr eller paa anden maade ondt 
vejr; men der er jo nogle, som finder frem i hvad slags vejr det end
er; dog er det ikke enhver, som lige let finder vej, nogle plejer ogsaa
at fare vild, og de maa blive natten over i ødemarken. O g den vogtning 
er streng, hvis man skal holde ud med ulven; de skal være paa skierne 
hele tiden, og huje saa højt, som de kan, —  om de holder op med at 
huje, saa kommer ulven øjeblikkelig og jager. Og om ulven er kommen 
til at jage og forfølger dem i nærheden af vogteren, saadan at hän ser 
den, og den er nær, saa skal han passe paa, at han ikke hujer hen i 
den retning, hvor ulven er; men hän skal vende munden til den anden 
side, naar hän hujer, og om hän ikke gør det, saa tager ulven hans 
stemme. O g naar ulven kommer, da er den saadan noaidde (troldmand), 
at den dysser mennesket isøvn, og naar den har faaet vogteren til at 
sove, saa kan den komme til at skræmme hjorden og sprænge en og
anden flok ud, og naar den er sprængt fra, saa fører han den bort og
jager og dræber saa mange, som den blot naar. Og 70 paa en nat er 
det højeste, jeg  har hørt; men af en bevogtet hjord faar den ikke ofte 
ret mange, og hvis det er godt(29) vejr; men naar ulven kommer til en 
ubevogtet hjord, saa kan den nok paa en nat dræbe en hei flok, og Lap-
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perne plejer at sige, naar ulven saadan har dræbt: «Der brændte ildenl» 
—  Lapperne kalder ulven ilden, — og en anden spørger: «Gjorde den 
fortræd?» svar: «Hvor brænder ilden ikke, naar den kommer?» —  Men 
naar det er skrappe vogtere, saa kan ulven ikke faa renen at draebe; og 
naar der er godt bete, saa de kan æde samlet, da begynder ulven om 
morgenen efter daggry at søge forfærđelig stærkt, naar den ikke har faaet 
ren, og saa løber den foran hjorden og slipper saadan lugt, at renerne 
lugter det og frygter alene for lugten, og saa giver de sig til at springe 
i alle retninger, og saa kan ulven komme til at sprænge et eller andet 
hjørne af hjorden og føre dem bort og dræbe saa mange, som den kun 
overkommer; men om Lappen har en ordentlig hund, da springer den, 
naar hjorden jager afsted, rundt om hjorden og standser hjorden, og 
jager ulven bort; en saadan hund kaldes vagtsom; men den bliver jo ofte 
bidt, saadan en hund. Men naar det er et sulteaar, saa hjælper vogtning 
ikke, da man ikke kan vogte renerne samlede, da er man nødt til at 
slippe hjorderne ubevogtede, og saa kan ulven komme til at gøre, hvad 
den vil, og den draeber da, naar den har lyst; men ikke enhver ulv er 
lige ond eller lige røverisk. Nogle ulve er saadan, at de ikke draeber 
mere, end at de kan æde rigeligt; men andre ulve draeber, som de over
kommer, og der er endog nogle saadan, at de blot ønsker trækrener, 
og en saadan kaldes hærggoni, og det er den vaerste, da den hindrer 
folk i at flytte, —  kørerenen kalder man «flytteren», dem, hvormed man 
flytter. —  Men naar ulven kommer i en samlet renkohjord, det er det 
allerværste; den dræber først kalvene, og saa senere renkøerne, saa be
höver den ikke andet end at vogte paa renkøerne det sted, hvor den
har dræbt kalvene. Renkoen er naturligvis saadan, at den søger sin kalv 
der, hvor den sidst vidste den var. O g saa draeber ulven alle de ren-
køer, hvis kalve den først har draebt, og dem kan man ikke vogte, som
springer afsted af sorg, fordi de har mistet deres børn. —

Men naar der ikke er ulve, og der er bete paa højfjældene, saa er 
det herligt for Lapperne og let, de kan komme til at hvile og flytte i
ro til det sted, hvor enhver plejer at lade kælve. Og naar de flytter, de
sidaer, som har været paa renlaven i skattelandet, da er hjorden saa 
kraftig; nu vil den til højtjseldet efter fortids sædvane. Og naar de har 
brudt op, trækrenerne indfangede og alt færdigt, saa drager de af, og 
hjorden og kørerenerne er som flyvende fugle; som de var skræmte,
springer de, og naar man først slipper bort fra træerne, og der bliver
jævnt og farbart, saa kører de i skarp trav; og foran hjorden køres og
saa, og det skal være en god køreren, som kan gaa foran hjorden; men 
der er jo  saadanne ogsaa. O g saa kører de paa en nat mange mile. Og 
naar der er sneskorpe, saa er de nødt til ud i en køre at flytte til høj- 
fjældet, paa en eller anden højtjældsslette bete lidt, og selv behøver de
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ogsaa at spise lidt, og naar de har spist, saa flytter de igen paa samme 
maade som første gang, indtil de naar højfjældet. O g en fed hjord er 
meget stærkere til at sparke igennem sneen (efter lav), selv om den og
saa er haard.

Men paa højtjældet er sneen dog tyndere paa fjældtoppene, hvor vinden 
blæser den bort. Og en kraftig hjord fryser ikke paa højfjældet, selv om 
der kommer haard snestorm; men for menneskene er det værre, da det 
er smaat med brændsel og hvis der er (30) ulve; men er der ikke ulve, og 
der er bete paa højfjældet, da er det saa let, at der ikke er andet end 
at sove og spise og flytte lidt hen til et andet sted. Men naar det 
er et daarligt foraar, saa kommer den første plage allerede, naar det 
sidst paa vinteren begynder at tø, da bliver det saadan, at skierne 
ikke kan glide, ejheller bserer det skierne, da sneen er bleven saa 
blød, at skierne gaar helt ned under den, og da er det saa tungt, at 
det ligefrem slider i senerne, saa de smerter, men der er ikke tid 
til at hvile fødđerne. Renerne er ogsaa meget urolige, naar sneen er 
sjappet, da er det saa besværligt for renen at æde, og derfor er de saa 
flygtige. O g naar sneen saadan er blød som vand, da plejer allerede de 
første rener at slippe bort (mod Norge40). Og naar det nu fryser igen, 
da først bliver renerne, som var de bevingede, de springer i alle ret- 
ninger; thi da er sneen som is, der er ingen føde, intet som helst andet 
end det øverste af tuerne paa sumpene, og naar de af dem skal have føden, 
da gselder det om, hvem der kan komme først at faa føde, og naar man 
da skal holde dem samlet, saa er der ikke tid til at sove ejheller til at 
spise; da skal man staa op og spise, og ikke har man lejlighed til at 
sove anderledes end lænet mod staven, og saa bliver man tilsidst, som 
forstanden forvirredes, man kan ikke spise, ejheller mere sove, og under
tiden bliver man forstyrret i hovedet, hvis man ikke kommer til at sove. 
Förklaring paa, hvorfor Lappen paa den tid har det saa besværligt, hvis 
folk endnu ikke forstaar det af den förklaring, som før er fortalt. Da be
gynder det saadan, at én skal vogte renerne, og om det er en stor 
hjord, da skal der være mange vogtere, og nogle skal gaa paa ski om
kring hjorden, men naar det er daarligt bete, da indhenter man ikke alle 
renerne, og nogle rener gaar til en anden sida, og derhenne skal nogle 
skille dem fra, og andre søger endnu efter de rener, som mangler. Og 
naar man saa har faaet størsteparten samlet, er man nødt til at flytte, 
endskønt man ikke har faaet dem alle samlet sammen. Saa drives hjor
den til koten, og man begynder at fange trækrener ved aftenstid; men 
det er meget vanskeligt, og naar hjorden er stor, er det endnu værre; 
da springer renerne, saa man ikke kommer til at kaste, og man løber 
alt hvad man orker og bliver saa svedt, at man er nødt til at blotte 
brystet, saa vinden kommer til at svale kroppen. O g somme mennesker

io
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er daarligere til at kaste (med lasso), og for dem er det meget besvær- 
ligt; de fanger ofte en anden ren end den, de kastede efter, og naar det 
er saadan, at den er stridig og stærk, saa er der megen besvær og tids- 
spilde, og nogle bliver vrede, skælder og bander og hidser hunden saa
dan, at renerne springer, som var ulven efter dem, og da plejer der og
saa at omkomme renkøer, de kaster (kalvene for tidligt), og enkelte sky træk- 
rener springer bort i vildmarken, og dem er det et stort besvær at faa til- 
bage til hjorden, det bliver nødvendigt at forfølge dem over mange bjærge, 
og undertiden faar man dem ikke tilbage, selv om man har forfulgt dem 
rundt om mange bjærge; man er nøđt til at lade dem blive derude. Og 
naar han er kommen tilbage derfra, da er han saa træt og tørstig, og 
saa har jo de andre fanget trækrener til ham ogsaa, for at man kan 
slippe afsted. O g kvinderne har haft fuldt arbejde med at tage koterne 
ned og gøre slæderne færdige. O g saa er man nu endelig færdig til at 
flytte fra dette sted.

Men naar man flytter (om foraaret), da er der det besvær, at flytningen 
sker om natten, da fryser det, da kan man komme frem; om dagen 
kommer man ingen vegne med at flytte, da det jo allerede er foraars- 
luft. Om natten bliver sneen ikke blød, og derfor er man nødt til at flytte 
om natten. Ogsaa for kvinderne er det besværligt at flytte med børnene, 
de kan ikke komme til at (31) passe dem saadan, som det kunde være nød- 
vendigt. Nok kommer de stakkels børn til at skrige, naar de maa ligge 
og være vaade, indtil man naar en lejrplads, hvor de kan komme til at 
pleje børnene og tørre de ting, som er bleven vaade under flytningen 
—  hvis man da finder et betested for renerne. — O g flytvejen er 
saadanne steder, hvor der ingen spor er, og sneen er saadan, at den 
bærer løsrenerne, men den bærer ikke raiderne eller trækrenerne, og 
det er meget besværligt at komme frem, naar renerne, idet de træk- 
ker til, synker ned i sneen med benene, og sneen knapt nok bærer 
slæden. Den første slæde bærer den og den anden, men saa be
gynder de slæder, som kommer efter, at synke ned, og da orker renerne 
ikke at trække, naar den forreste ren trækker til, og de bageste rener 
holder igen, da kan heller ikke den forreste ren trække mere, da de 
andre holder igen, fordi de ikke orker at trække, da sneen er dyb og 
den øverste sne saa haard, at det begynder at gøre ondt i renens ben; 
og saa er der det raad selv at give sig til at trække, og saaledes nødes 
man til at drage videre, skønt det er tungt, og renerne udmattes og 
holder op med at trække; og saa maa man efterlade en og anden slæde, 
eller trække den selv. Og naar man er kommen lidt frem og der er 
nogle snebare tuer, spænder man renerne fra, saa de kan hvile lidt og 
æde; men der er ikke megen føđe, kun sorte tuer, hvorpaa der ikke er 
lav, ikke en smule heller, der er ikke andet end bærris, og i dem er
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der ikke megen næring; men naar renen sulter, da aeder den ogsaa birke- 
ris, selv om der heller ikke i dem er nogen næring. O g naar saa folk 
har spist, gaar de for at hente de slæder, som blev efterladt under flyt- 
ningen; og naar de er kommen med dem, da drives atter hjorden til 
koten, og renerne indfanges igen; men saa er de endnu mere sky, da de 
har mærket, hvor det var tungt og smertefuldt. Og somme mennesker 
slaar traekrenerne, saadanne hidsige mennesker, og da først bliver den 
stakkels trækren bange og springer, som gjaldt det livet; men de rener, 
som er udmattede, de skræmmes ikke mere, fordi de orker ikke at springe 
mere; de er paa det punkt, at om man spaender dem for en tung slæde,
dør den saa pludseligt, at man ikke naar at løse tømmen af dens hoved.
O g naar det er et saadant hungeraar, da dør mange traekrener. O g da 
har man ikke tid at sove men man flytter uafbrudt, en anden gang maa 
man hente de slæder, som er efterladt, og selv maa man ogsaa trække nogle 
slaeder. Og det forstaar man nok, at dette er saa bedrøveligt, at kvind- 
folkene græder. Og nu har man vaaget næsten fra den gang, man forlod vinter- 
bopladsen, søvn har der ikke vseret mere af end at staa lænet mod staven. 
O g naar man har naaet højfjældet, er der nok lidt bedre bete; men saa kom
mer ulven, og da er der heller ikke hvile at faa paa højfjælđene. Nu er der 
jo allerede gaaet en uge med saadant besvær, og der gaar jo sommetider 
flere uger. O g paa den tid plejer mange at miste synet41, øjnene
løber i vand, og det er saadan smerte i øjnene, at man ikke kan spise,
ejheller sove, og nogle bliver halvblinde. Mange Lapper har daarlige 
øjne, de er røde og opsvulmede, saa de ikke kan aabne dem om mor
genen, uden at bløde dem op med vand, indtil de aabnes. Men nogle 
Lapper vasker aldrig ansigtet, og derfor er Lapperne saa mørke, og de 
er jo ogsaa mørke af den grund, at de altid er udsat for luften, (32) altid 
brænder den kolde vind og solen, og røgen i koten og røgen fra baalene 
i vildmarken tilrøger dem. Og af de grunde er Lapperne saa mørke; nok 
er der lyse Lapper, saadanne Lapper, som lever i fyrreskovene om 
vinteren og er flittige til at vaske ansigt og hænder; kroppen vasker 
Lapperne aldrig, ejheller de klæder, som er af renskind. O g de bruges 
imod huden med haarene indad og en anden (pels) udenpaa, og den har 
igen haarene udad. Og benklæderne har ogsaa været af renskind, af 
garvet skind har de syet bukser, som de brugte om sommeren, om vin
teren brugte de renskind med haarene paa den indvendige side; men der 
dur ikke andet skind end det, som er slagtet om sommeren, naar det er 
nyfældet, det har et tyndere haarlag. O g de har brugt huer af renskind 
ogsaa; men det er mest, naar man paa en længere faerd mister huen, 
blæsten tager den, og undertiden triller den i ilden, medéns man sover, 
og hvis man er kommen afsted med sommerhue, naar man gaar for at 
følge renerne, og det saa bliver vinter og kulde, saa er man nødt til at
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gøre sig en hue af renskind; og andre klæder forfærdiger man ogsaa i 
ødemarken; en ren flaas hei, ukløvet, og den trækker man paa som 
pels (med haarene indad) da, naar paa færden efter renerne skindklæderne 
raadner; det ved man jo, at renskind mister haarene, naar de bliver vaade, 
og man ikke kan komme til at tørre dem; og de stinker saadan, naar 
man ikke kan komme til at tørre dem; selv om ogsaa Lapperne er paa 
kotepladsen, er der saadan svedlugt, at det menneske, som ikke selv 
lugter saadan, det kan ikke opholde sig i hans nærhed. Og naar Lap
perne dertil kommer ind i en stue i varmen, saa først forpester de 
hele rummet, saa man kan blive syg af det; og nogle er endog saa 
urenlige, at de ikke skifter de smudsige klæder, naar de kommer til 
gaardene eller forsamlingsstederne. —  Men de laver sig ikke de klæder 
i vildmarken uden om efteraaret, naar renen gaar mod syd, og de saa 
kommer til at følge efter dem paa snebar mark, og bliver opholdt i 
maaneder, og der saa kommer vinter og sne, saa er det, at de gør sig 
de klæder, som ovenfor er beskrevet. —  Men de har brugt samme slags 
sko, som ogsaa nu bruges. O g som tiden gik, begyndte ogsaa Lapperne 
at købe vadmel og klæde og begyndte af det at gøre sig bukser og 
kofter og huer og (købe) tørklæder, fortidens mennesker brugte renskind 
i stedet for tørklæde42. O g nu bruger de ogsaa regnslaget af vadmel, og 
forhen har de ogsaa brugt det af renskind, og det er varmt. O g för
tidens mennesker har ogsaa, som regnklæder, brugt en kofte af garvet 
renskind. —

F j æ l d f o l k e t .

Koterne paa højfjældet.

O g koterne har man paa højfjældet ogsaa saadanne steder, hvor der 
ikke er saa meget træ, at man har brændsel og læ; brændsel hentes en 
mil borte. O g naar det er uvejr, er det heller ikke behageligt; naar vinden 
er saa haard, at koten kun bliver staaende, naar man tøjrer den alle 
steder, og trækker slæderne hen rundt om koten for at tynge teltdugen 
ned, saa blæsten ikke skal rive den af; men alligevel river blæsten mange 
gange koten op, og da bliver baade(33) børnene og børnenes mødre uden 
beskyttelse, og der er ikke andet at gøre end samle sammen og dække 
til, hvis der ikke er en anden kote i naerheden, hvor de kan gaa hen. 
Men sneen kan jo komme ind i koten, selv om den ogsaa bliver staa
ende oprejst. Om morgenen kan alt inde i koten være dækket af sne, 
saadan at der ligger en alen sne paa folk, og naar man da skal tænde 
morgenilden, er det et stort arbejde at skovle sneen ud af koten og faa 
ilden til at brænde. O g de mennesker, som opholder sig langt fra fyrre-



skovene, de har ikke tørt fyrreved, hvormed de kan tænde ild, de tænder 
ild i birkebark, og med dette faar de ild, selv om det ikke er saa let.
—  O g saa spiser de og tilser børnene. O g under saadanne forhold pleier 
koten at være saa røgfyldt, at det rent ødelægger øjnene, og derfor 
er mange Lapper halvblinde, røgen i koten og foraarsluften ødelægger 
øjnene. Foraaret er meget besværligt for Lapperne.

Beretning om omsorgen fo r  de døde.

Naar et menneske dør oppe paa højfjældet sent om foraaret, naar man 
ikke mere kan naa at komme til en kirkegaard, saa maa det lægges i 
en slæde, hvis man da ikke har fjæl indenfor rækkevidde (til en kiste),
—  og anbringes paa en 0, hvor rovdyr ikke kan komme ud og æde det, 
og for at det ejheller skal være paa menneskevej. Man graver først et 
hui der, og saa lægges det i det hui sammen med den slæde, og saa 
birkebark over, og saa græstørv paa birkebarken, og det förbliver der, 
indtil S0 og sne fryser, saa først hentes det paa samtne tid som de andre 
slæder. Men om man ingen slæde har, idet man flytter med byrderener, 
saa er man nødt til at grave et hui i jorden og laegge det deri; hvis man 
har faaet tilstrækkeligt birkebark, lægger man dette over, og derpaa igen 
græstørv, og det er ikke sikkert, at det senere bliver hentet derfra. Og 
det gør de, naar de henter et lig bort derfra, hvor det har været, at de 
synger nogle vers af salmebogen, før de drager derfra. Og døđsstedets 
mærke er et kors, gjort af birketræ (eller af et par skier). Og om vin
teren plejer Lapperne at føre liget med sig, naar sidaen flytter; men 
det føres noget afsides fra raiden, og som mærke har renen et stykke 
hvidt lintøj paa takkerne; men er der for faa mennesker i sidaen, saa maa 
den døde jo være i samme raide som de andre slæder; men naar man 
spænder fra, anbringer man den slæde noget afsides, og der er liget, til 
man atter flytter; saa tager man det igen med, og saaledes føres det, til 
man kommer nærmere kirkestedet, hvor saa en eller to bringer det (til 
kirkegaarden). Og begravelse bruger de ogsaa, de, som ikke ere altfor 
gerrige; og de, som ikke holder begravelse, de mister lykken og bliver 
fattige. O g straks, naar et menneske dør, synger de ogsaa en afskeds- 
salme; men lige naar hän er ved at afgive aanden til de døde, da maa 
ingen sige et eneste ord, for ikke at skræmme ham; om hän da skraem- 
mes, kommer han (til at leve som) mellem to verdener (o: fantasere), og 
lever en uge saadan og er hverken levende eller død, før han igen kom
mer til at dø, og hvis hän er halvdød og ikke kan dø, da skal man 
hvaelve en kedel over hans hoved, saa dør han snart. Og naar den døende 
er i dødskampen, da er det farligt, da skal man passe paa, at de, som 
henter, ikke skræmmer en; en saadan døende, som er meget syndig, er
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endnu værre. Liglugten skal man ogsaa vogte sig for; hvis liglugten (34) slip
per ind gennem næsen, bliver man dødssyg deraf. O g naar en er død, for- 
lader folk koten og vender døren vrang og dækker den med vedstykker 
og lader den staa et døgn. Og saa vasker de (liget) og klæder det, hvis 
de har hvidt lintøj; hvis de ikke har hvidt linned, hvoraf de kan faa 
klaeder, saa er de nødt til at lægge det i brugte klæder, og med dem 
lægges det i slæden, eller om man har faaet en kiste. Den døde tager 
man ikke ud af døraabningen, men under teltdugen lige der, hvor hän 
er đøđ; det er tegn paa, at ikke døde og levende skal paa et spor. Og
en anden tro er, at om man tager liget ud gennem døren, saa dør der
snart en igen i den kote. Nogle lig er meget slemme til at spøge eller 
skraemme, og ikke blot dødsstedet skræmmer saadan, at folk lige ser og 
hører, og det efterligner alt, hvad det i levende live har företaget sig; 
det joiger og jager hundene og gebærber sig paa alle maader. Naar det 
er paa en 0, et saadant menneskelig, saa kommer det fra søen ind mod 
land som en stor fugl, saa vandet fyger, selv om det er midt paa dagen, 
og der er mange mennesker; og en gang, da det kom paa stranden, an
tog det herreskikkelse og skræmte renerne fra hvilestedet. Og det var
en ung, I5aarig pige, som var død. O g det hændte 1907. Og paa det
samme sted var der samme aar mange saadanne, som vandrede efter 
đøden og skræmte folk paa mange maader. Og naar et menneske er død, 
saa er der dets klæder, og dem plejer de at efterlade der paa stedet, 
de klaeder som hän har paa, naar hän dør; men de klaeder som er taget 
af forinden, dem laegger de nok hen og bruger selv, nogle saelger dem 
ogsaa og giver dem til fattige folk.

Her fortælles om alt, hvad der hører til Lappernes arbejde om foraaret.

Naar Lappen er kommen tilfjælds med hele sin hjord og med alle 
raiderne, saa er der meget arbejde, naar de skal tørre kød og reparere 
slaederne og vogte hjorderne, som er skilt i to dele, den ene renkøer, 
den anden del trækrener og andre løsrener. —  Förklaring paa, hvorfor en 
sida skal have sin hjord paa to steder: Det er fordi løsrenerne er saa 
viltre, at de skal jages saa haardt. — Løsrener galopperer omkring og 
springer hid og did i alle retninger, hvis det endnu er koldt og knapt 
med føde, daarligt lav og ikke megen snebar mark. O g renkohjorden er 
farlig; den skal man kunne vogte saa forsigtigt som mulig; hvis renkøerne 
bliver jaget haardt, saa bliver de viltre, og for det andet, om de jages 
meget, saa kaster de, og hundene er slemme til at æde kalvene. Og den 
renko, som først er ved at slikke kalven, den skræinmes bort fra kalven, 
naar hunden jager haardt efter renerne derhenne. O g netop af den grund 
er man nødt til at skille hjorden i to dele, renkøer og trækrener. Og



naar de begynder at kælve, saa higer renkøerne jo derhen, hvor de har 
plejet før at kælve, og der er ikke paa sydsiden (den svenske side) af 
højtjældene saadanne steder, hvor de kan bjærge sig under kælvningen, 
uden en og anden sida, og derfor er de nødt til at flytte med renkøerne 
over højfjældene til den norske side af grænsen, fordi renerne er altid 
magre siden den gang, da Finland blev forbudt; der har i forrige tider 
mange sidaer opholdt sig om vinteren; (35) der er god renlav og gode 
betesforhold. —  Og nok har Lapperne opholdt sig paa højfjældene i 
kælvningstiden ogsaa, og for dem er det gaaet meget galt, da der frøs 
ihjel, alene for en sida, saa mange kalve, at de ikke engang naaede at 
flaa skindene af.

Beretning om det, naar renkeerne kcelver paa de steder, hvor de har 
plejet at kælve fø r , og hvor egnen er saadan, at renkoen kan bjcerge sig 

med sin kalv, hvor der er føde og Ice.

Renkøerne er saa rolige, at de kælver ordentligt og plejer deres kalve, 
folk behøver ikke andet end at gaa paa ski omkring og se efter, at der 
ikke kommer rovdyr til hjorden og begynder at sprede den, og passe 
paa, at de ikke gaar paa livsfarlige steder. Og naar renkøerne har kælvet, 
saa er der ikke flere flytninger, saa kan kalvene vokse i fred. O g paa 
havsiden (den norske side af grænsen) kommer græsset tidligt, og det 
ved renen, den ren, som er nær, og den, som er langt borte. Og om 
det er der ikke meget mere at fortælle, —

Beretning om kælvningspladserne.

Nogle lader kælve paa højfjældet i nærheđen af rigsgrænsen, og for 
dem er det et stort besvær at flytte over højfjælđene, da de snal lade 
bære alle sagerne og koterne og børnene. O g det er meget farligt at 
færdes med renkøerne og de nyfødte kalve. Og paa den flytvej er mange 
store elve, som det er farligt at komme over, da der ikke er broer, ej
heller findes baade.

Her begynder en beretning om dem, som lader kcelvningen fo r  e gaa paa 
sydsiden a f  grcensen o g  ved grcensen.

Der er kun lidt snebart, og renkøerne er saa urolige og vilde, de skal 
vogtes saa strengt, at vogteren ikke har tid at standse et øjeblik; og 
hvis det er uduelige vogtere, saa omkommer mange rener, fordi de skal 
forfølges af hunden, saa meget som den orker; og hunden plejer at 
blive træt, og saa slipper hjorden fra vogteren. —  O g ulven er ogsaa
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værre mod syd. Og naar renkøerne nu har kælvet, og kalven er vokset 
lidt til, saa begynder ogsaa renkøerne at hige bort, de begynder at 
længes efter græs, naar græsset er ved at komme frem i havskovene 
(de norske skove). Og da giver alle renerne sig til at søge mod nord, 
saadan at det næsten er umuligt at holde dem. Saa er man nødt til at 
foretage flytningen ind i Havriget, hvor der er graes og svalt i den var
me tid. O g luften er sund i Havriget, hvor der er mange snebjærge, og 
fra havet kommer ogsaa frisk luft, som er sund for renerne. Og paa 
bjærgene ved havkysten kunde renerne nok endnu taale at malkes, men 
pladsen er for indskrænket, gaardfolkene giver ikke mere Lapperne saa
dan jord, hvor de kan have renerne, saa de kan malke; (36) dertil kommer 
ogsaa, at om man malker paa den tid, da bliver kalvene saa s m aa, at 
de ikke kan overleve en haard vinter. Og af disse grunde er man nødt 
til at lade være med at malke, næsten i det forhold som man i gammel 
tid har malket.

Mere om kælvningstiden.

Nu begynder renkøerne at kælve, og kælvningstiden er en farlig tid 
for Lapperne, og der er meget arbejde, naar man skal vogte renerne og 
tørre kød og reparere slæder og tjære dem. Og renvogtningen er streng, 
og i kælvningstiden er det nødvendigt at vogte hele tiden. I gammel tid 
vogtede Lapperne saa haardt, at de jagede (hjorden sammen) to gange i 
hvert døgn, og saa malkede de renkøerne, og naar saa renkoen var ved 
at slikke sin (nyfødte) kalv, saa skræmte de de unge renkøer bort fra 
kalven, og saa turde nogle ikke komme tilbage til kalven igen, og naar 
de er uduelige til at passe renerne, skræmmer de mange renkøer fra 
kalvene, og paa den maade er det et stort tab, da alle de kalve dør, 
som renkoen forlader. Nogle Lapper fanger de renkøer, som har forladt 
kalvene, og holder dem fangne i uger, og nogle tager kalvene, og andre 
tager den aldrig, hvor længe den end var bunden, og heller ikke har 
man nu tid at binde dem. O g der er endnu en anden fare, naar de er 
uduelige til at vogte renerne: naar de lader hundene jage haardt saadan, 
at de drægtige renkøer kommer til at springe saa stærkt, at de kaster; 
kastning er det, naar renkoen føder for tidligt, lige som mennesket, og af 
de grunde dør mange renkøer, og saa maa Lapperne hjælpe, for at ren
koen kan magte at føde kalven, og det kaldes kastning, og saa siger 
man, at man skal forløse renkoen. Nogle Lapper er særdeles gode fød- 
selshjælpere, men nok kan de (renkøerne) træfife at dø ogsaa, naar de er 
altfor slemt beskadigede. Nogle skærer kalven itu inde i renkoen og tager 
saa stykkerne ud, og det er en god kunst; paa den maade holder man liv i 
mange rener. Og det er godt. Naar renkoen længe, en uge, har haft skaden,
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da er kalven død og lidt raadden, og saa er den blød og kommer lettere 
ud. O g naar man har faaet kalven ud, saa skal man se efter, om ren- 
koen vil give sig til at slikke kalven, saa kommer efterbyrden ud, og 
om renkoen slet ikke slikker, saa kommer efterbyrden ikke ud, og saa 
dør den jo; men om man giver renkoen smør, saa kommer efterbyrden 
nok ud, og saa lever renkoen nok, men kalven er jo ødelagt; men det 
er godt, naar renkoen lever. Og der er endnu en slem ting, naar hunden 
jager altfor haardt, naar renkøerne kælver, da plejer de at være meget bange, 
naar renkoen er ved at slikke kalven •—  det er det, naar renkoen med tun
gen vasker sin kalv, —  saa springer den bort, og efterlader kalven der; en 
og anden kommer nok og tager sin kalv, men nogle tager den ikke, naar 
de engang har efterladt den, men den tager forrige aars kalv, og begynder
at lade den die, og paa den maade ødelægges mange kalve.  ------

Naar den drægtige renko er ved at kælve, saa løber den. Förklaring paa 
denne løben: Renkoen springer afsted, naar den skal føde kalven, ogđenløber 
saa meget, som den orker, og naar renkoen er fed, løber den endnu værre 
—- naar der er snebar mark om foraaret. Det plejer at være mere slemt, naar 
hjorden er lille, saa springer renkøerne meget stærkere, og i skovene (37) er 
de værre endnu; de er saa slemme, at man maa binde dem, indtil renkoen 
kælver. Og renkoen er i den tid saadan, at om den kommer til det, saa 
springer den op paa bjærget, hvor højt det end er, og den higer blot efter 
et højt bjærg, selv om kalven fryser (ihjel) øjeblikkelig. Og grunden til denne 
løben er, at kalven sparker saa haardt, naar moderen er kraftig eller fed; 
en mager renko er dog ikke saa slem til at løbe, og naar det er et koldt 
foraar, saa er de ikke saa slemme til at løbe, ejheller den fede renko. Men 
det er meget bedre, naar det er en stor hjord, og den er spredt vidt, 
og der er et bjærg, og naar der langs det bjærg er rener, eller hjorden, 
saa holder man der de løbende renkøer; naar renkøerne kan komme til 
at løbe paa det bjærg fra den ene side af hjorden til den anden, og 
naar der er folk ved alle yderkanterne, som standser den stadigt, naar 
den kommer til kanten og gaar ud i vildmarken, saa er vogteren færdig 
til at stoppe den; og naar de har løbet hid og did mange, mange gange 
omkring det bjærg, saa kælver de, som har løbet to og tre døgn, før de 
kælver, og naar de har kælvet, saa begynder andre paa samme maade, 
og dette vedvarer saa længe, til de har naaet at kælve allesammen. Og 
naar de har kælvet allesammen, behøver man ikke at vogte renkøerne; 
hvis der ikke er rovdyr, behøver man ikke at vogte andre end løsrenerne; 
men dog plejer man at lade et menneske vsere ved renkøerne ogsaa for 
at passe paa, hvis der kommer et eller andet dyr til renkøerne og be
gynder at æde kalvene. De er mange, kalvens fjender: ulven og bjørnen 
og ræven og polarræven og ørnen, de er allesammen kalvens fjender,



154

og der er mange farlige steder, hvor kalven kan omkomme, saadan som 
vandhuller, klipperevner og elve, større og mindre. —

Her begynder beretningen om hvordan man skal vogte renerne, saa at 
de trives godt, renkeerne og kalvene.

Man skal kunne vende hjorden forsigtigt og ikke lade hundene jage; 
det skal være en meget klog hund, som kun løber udenom de yderste 
rener, ejheller skal man jage dem taet sammen; det er bedre, naar de er 
spredt, og man kun gaar paa den udvendige side af de yderste rener. 
Naar det er et koldt foraar, da er det meget slemt, fordi renerne af suit 
er nødt til at gaa saa langt omkring, at man maa forfølge dem haardt, 
da renerne springer for at søge føde, fordi de er sultne, da det er sne- 
skorpe og endnu ikke snebart saa meget, at de kan leve uden at gaa saa 
vidt omkring. O g om det længe er koldt, saa slipper renens føde helt 
op; paa de faa snebare steder er den allerede forlængst forbi, saadan at 
der ikke er lav mere43; der er ikke mere andet end bærris nu for tiden 
her oppe, hvor der er bleven saa mange rener, og derfor nødes man til 
paa det omhyggeligste at holde sida eller vogte paa renerne; thi for den, 
som er dygtig til at passe renerne, trives de meget bedre, end for den, 
som ikke rigtig kan styre eller kommandere, som en krigsherre kom- 
manderer krigsfolkene, og saadan gaar det med enhver sag, som styres 
daarligt. Men nok er somme tjenere bedrageriske og uduelige, og det 
skader husbonden meget, naar vogteren ikke selv gider gaa rundt om 
hjorden, men blot sender hundene afsted, ligegyldig hvor mange rener 
de ødelægger. Saadanne tjenere plejer at ombringe mange renkøer og 
kalve, saadan som allerede ovenfor er fortalt. Men naar der er ulve, saa er 
der (38) endnu meget mere arbejde og skade. Ulven passer paa, oni vogte
ren lader hjorden sprede sig, thi saa anfalder den øjeblikkelig og dræber, 
som var det i krig, hvis man ikke straks naar at faa den skræmmet bort. 
Somme ulve er saa drevne eller dristige, at de ikke skræmmes, før men- 
nesket er lige i nærheden; men hunden plejer at være en stor hjælp; 
hunden er hurtigere end mennesket, den springer i en fart hen til ulven, 
gør heftigt og snapper ulven i bagen, og saa er ulven nødt til at blive 
bange; dog dræber ulven ofte hunden. O g hvis der om foraaret er mange 
ulve, saa nødes man til at holde renerne saa taet samlede, at de sulter, 
og renkøerne kaster, og kalvene dør; naar mødrene er udsultede, saa har 
de ikke mælk. Der er endnu en farlig sag i kaelvningstiden: naar der nu 
ikke er føde for renerne i sko vene, da er de nødt til at være paa høj- 
fjaeldet, hvor blaesten har blaest sneen bort, og der er lidt snebart de 
vindaabne steder, og derfor er der lidt bedre paa højfjældet; ogsaa plejer



sneen at holde sig blødere der oppe end i skovene, selv om der er sne
skorpe. O g af den grund er der dog bedre paa højfjældet; selv om der 
er kulde og snefog, saa man ikke kan se spidsen af skierne; og da kan 
man ikke se at vogte renerne, selv om ulven aad aldrig saa mange. Og 
naar renerne er magre, da fryser spædekalvene ihjel og aarskalvene, ja af 
enhver slags, saadanne, som er magre, og de dør i hundredvis, somme- 
tider mange hundrede; men er renerne kraftige eller fede, dør ikke saa 
mange, eller om de er et sted, hvor der er mange sten, thi de er et 
godt læ; men naar der er meget jævnt, da fryser de som ovenfor om- 
talt. Vogterne fryser ogsaa, saa de knapt kan holde livet. Benene fryser, 
saa de ikke kan bøjes, og de kan ikke staa paa dem, før de har gnedet 
og bevæget dem i alle retninger; da begynder de endelig at blive varme 
som før; men ledene bliver ikke lige som andre menneskers.

Her begynder beretningen om, naar det bliver tiden til at flytte fr a  
kælvningspladsen for de sidaer, som har ladet kælvningen foregaa paa

sy dsiden a f  grcensen.

Saa efterlades vintersagerne, slæderne og alt det, som hører til vinter- 
brug, og sommersagerne tager de med. Og saa giver man sig til at 
ordne sagerne for at efterlade dem. Først lægges (tingene) i slæderne, og 
saa (sættes) slæderne paa træstykker, og over slæderne lægger man ren
skind og saa igen birkebark paa skindene og græstørv atter paa birke- 
barken, og sten der paa igen og birkestammer allerøverst. Ogsaa kan 
man efterlade sagerne paa en buk, en buk er en traestamme (lagt paa 
tværs) mellem to træer, og paa denne rygning hænger man klæder og 
ting, som derefter dækkes med teltduge. Og saadanne efterlader man 
mange steder, for at nogle af sagerne er nærmere, naar man atter flytter 
mod syd,- selv om man ogsaa flytter lidt en anden vej, men det er dog 
nærmere, end hvis man skulde hente dem ved sydenden af højfjældene. 
Og saa tager de fat paa at gøre byrderne i orden med mad og sager 
for sommeren. Det er en renbyrde 20 kg. paa hver side, naar den er 
kraftig eller fed ; men er den mager, saa bærer den ikke mere end 15 kg. 
paa hver side.

(39) Og nu er man færdig til at flytte og nu begiver den sida sig paa 
flytning, som har opholdt sig syd paa i skattelandet, og dens rener er 
kraftige. O g nu skal alt bæres af bærerenerne, mad, klæder, koterne og 
børnene over mange store elve. O g saa drager den sida afsted paa denne 
maade: hjorden med renkøerne for sig og raiderne og løshjorden foran, 
men renkøerne er dog ikke langt borte og naar de nu har flyttet en dags- 
rejse, saa efterlader de igen vintersager paa en buk, og saa flyttede de atter. 
Og da er paa den tid fjældelvene, ja enhver lille bæk, saa store, at man
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ikke kan vade over dem, og enhver lavning er snesjap. O g sneen er 
endnu tyk paa højfjældene, som er høje og kolde, men paa den tid er 
den mildnet saa meget, at den ikke bærer trækrenerne med byrderne 
paa, og saa er det bedst at vente, til der kommer sneskorpe eller til det 
bliver koldt, og somme tider plejer det ikke at blive koldt før Eriksdag 
(18. Maj), og om kuiden ikke kommer ved Ny Eriksdag, saa kommer 
den i hvert fald ved Gammel Eriksdag (29. Maj); og saa flytter man, 
da er alt snesjap frosset og de smaa elve, og de store elve er svunden 
meget ind, men da kan det undertiden være en saadan snestorm, at 
man ikke kan komme til at flytte, og man maa da blive paa høj ■ 
fjældet i uger, og der er ikke andet brændsel end dværgbirkene og knapt 
med dem ogsaa, og de er overføgen af sne. Birketræ er der ikke inden- 
for rækkevidde, og man har ikke slæden mere, som man mulig kunde 
hente brændsel med. Rigtignok har man ikke lyst til at blive her, men i saa
dant haardt vejr er man nødt til det. Og for renkohjorden er det ogsaa 
slemt; thi kalvene plejer at fryse ihjel i saadant vejr; om man indhentes 
af uvejr paa de høje bjærge, da fryser mange hundrede ihjel, og det er 
endnu værre, om man begynder at drive dem et andet sted hen; det er 
bedst at lade dem blive, hvor de er; men om der i nærheden fandtes et 
sted, hvor der var læ eller en skov, saa kunde man jage dem der hen, 
naar man mærkede uvejret nærme sig; men skoven er langt borte, den 
naar man ikke.

Og naar det bliver opholdsvejr, er det første arbejde at opsøge de 
đøđe kalve og flaa skindet af dem. Kødet er daarligt af de kalve, som 
fryser ihjel, en fed kalv fryser nemlig ikke, hvor koldt det end er. Og 
naar man er færdig med dette, saa flytter man igen, naar det er blevet 
godt vejr. O g nu er der en forfserdelig stor elv, som de skal over, 
og det er meget vanskeligt, da den er saa dyb, at kun mændene kan 
vade over den, og de er da nødt til at bære alle børnene og kvinderne 
og gamle folk.

Fortcelling om, hvordan det gaar under vadningen over elven
med raiderne,

hvis renerne falder, eller byrderne kastes af, da vandet er saa dybt, 
at det slaar imod byrderne, og byrderne saa falder af renen; saa begyn
der elven at føre dem med sig, og saa forvikles hele raiden, og det hele 
driver afsted med strømmen, endogsaa mennesket, hvis han vikles fast i 
raiden. Men somme mænd er saa hurtige, at naar de ser elven begynder 
at føre raiden, saa skærer de hurtigt tømmerne over og naar at faa en 
og anden af de værdifuldeste byrder, og det meste af raiden svømmer 
og slipper til bredden. Men naar de er klodsede, saa gaar det med
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strømmen hele raiđen og(4 0 ) mennesket; men det hænder kun en og anden 
gang, det er dog de fleste tider saadan, at man slipper vel over. Og 
naar de er sluppen godt over elven, saa gaar de der til, hvor de plejer 
og hvor det passer dem, og saa slipper de bærerenerne og rejser ko
terne, saadan som de plejer. Og nu er rigtignok byrderne vaade fra el
ven, og dem er det nødvendigt at tørre. O g naar de har spist, saa gaar 
de for at hente renkohjorden over den store elv. Nu skal de, som jager 
hjorden, drive den meget omhyggeligt, og ikke lade hundene forfølge, 
naar renkøerne svømmer, thi skræmmes renkøerne og kalvene, da vender 
de om og begynder at svømme omkring i elven, og saa fryser kalvene 
eller stivner af kulde og driver med strømmen, og renkøerne følger dem. 
En del vender tilbage til bredden, og kommer de op igen, er de saa 
bange for elven, at de ikke mere gaar i den, selv om de ser en del af 
hjorden paa den anden side. Og gaar det saadan, da kan dette arbejde 
undertiden vare en uge, og endda faar man ikke alle over. Der er et 
raad, hvis det er gaaet saadan, som ovenfor er fortalt: man lader løs- 
hjorden blande sig med renkøerne, saa svømmer de over; thi renkøerne 
er meget dristigere, naar de er sammen med løshjorden, fordi løshjorden 
er dristig, den gaar i elven, hvor stor og brusende end strømmen er. 
Men de rener som da bliver tilbage, dem faar man ikke mere til at gaa
i elven. Undertiden arbejder man en hei uge uden at have tid til at
sove. Ogsaa har man prøvet den kunst at opsætte et gærde mod elven, 
og saa skræmme dem i elven; nogle af kalvene bærer man over, de som 
ikke mere selv vil gaa i elven. O g paa den tid er foraars isvandet saa 
koldt, at de mennesker, som hele tiden vader i elven, de fryser benene, 
saa de faar kuldesyge for livstid.

Fortælling om det, naar hjorden er kraftig, og det er dygtige ledere.

Nu naar lederen selv gaar i elven, saa svømmer følgerenerne øjeblikkelig 
bagefter, og hele hjorden gaar som var det fugle, og kraftige kalve 
svømmrr endnu hurtigere end mødrene, og det gaar saa strygende, at 
der ikke forløber mere end en time med overgangen, og naar de er
kommen vei over, saa hviler de; men vogterne kan ikke komme til at
hvile, men andre folk. Naar de har hvilet saa flytter de igen, og nu
kommer der en elv med stejle bredder og saadanne fald, at hvis man 
styrter i elven, suges man øjeblikkelig ned under fossen, og om man fal- 
der ned i en saadan fos, da bliver man knust med det samme. Over 
saadanne elve kan man ikke komme paa anden maade end med snebroer, 
som er over elven; men elven gaar under sneen, og om den falder, da 
er det den visse død; men man prøver jo at kaste sten der ved vejen: 
er den mon saadan, at den bærer folk og raider og hjorder. Og Lap-
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perne har bygget broer over saadanne elve, som er farlige; men de har 
ikke naaet at bygge bro over enhver elv, hvor det kunde være nødven- 
digt for færdselen af mennesker og rener.

En elv er der, hvis navn er Giebmijokka, og i den elv er paa en gang 
omkommen en hel sidas hjord paa den maade: det var en pige, som vog- 
tede renerne (41) ved bredden af den elv, og saa svømmede de over el- 
ven, og elven var saa rivende, at den førte dem ned; og derfra er ikke 
mere end nogle faa favne, før den styrter ud over en klippevæg, og man 
antager, at den styrter i kilometer ned over klippen, og der knustes 
renerne paa en gang. Men der blev endnu tilbage en lille halvdel eller 
1/s del. Og den mand blev pludselig fattig; men det varede ikke længe, 
før han var ligesaa rig igen. O g  hans søn blev ogsaa rig. O g folk plejer 
at sige, at det menneske, som har levet rigtigt eller redeligt, deraf er der 
velsignelse ogsaa for børnene; men for tyvagtige mennesker varer rig- 
dommen kun i deres egen tid, og somme tider varer den ikke engang i 
deres egen levetid; undertiden kan den nok række indtil tre slægtleđ, 
saadanne som er gode til at give til de fattige og til Guds tjenere eller 
dem, som man kalder kristne.

Og paa den maade drager de over mange elve og kommer til Norge, 
de ogsaa; men mange vanskeligheder og mange farer bliver det at gaa 
igennem for dem, som lader kaelvningen foregaa paa grænsen; men flyt- 
vejene er jo ikke ens alle steder.

Og naar de har naaet trægrænsen (paa de norske fjælde), saa er fjaeld- 
risene saadan, at barken let afrives (et tegn paa foraar), og saa higer hjor
den efter skoven, hvor der er græs og lunt, renen ved jo allerede 
langt borte, at der er græs i skoven, og da frygter den ikke hunde, ikke 
mennesker, selv om man slog den i hovedet; og derfor plejer man at 
være nødt til at knaekke hornene halvt over paa de værste bærerener, 
saa den ikke kan springe, da det smerter i de nye horn, som er halvt 
udvoksede, og hvorfra blodet strømmer, naar de knækkes over. O g paa 
den maade holder man dem sammen, indtil man er naaet dertil, hvor 
man ai tid plejer at være; men naar man kommer til skoven, saa saetter 
de jo i spring ind i skoven for at faa græs.

Og naar Lapperne om foraaret kommer over højfjældene, hvor der 
har været koldt og megen sne og ikke ret meget snebar mark, men 
dog saa meget, at renen lige netop har levet og naar de kommer til 
Norge, saa de kan begynde at se havskovene (de norske skove) og i 
dem er græs og løv, og det er saa skønt og herligt synes Lappen. Og 
naar de kommer nærmere, saa begynder man at høre gøgen og alle 
fuglene, som efter Lappens sind er liflige, og saa giver de sig til at joige:



«Møđre og skønne kære græsdale, kalvens moder v. v. n. n.
Hil, hil jer nu mødre, v. v. n. n.
Tag nu imod min kære hjord og plej den, som I før har gjort —  voia —  voia n. n. —
Vær atter, møđre, rnine vennerl —  v. v. n. n.
I mødre! græs nu mine rener sunde! v. v. n. n.

O g saa:
«Skønne kære bopladser, v. v. n. n.»
De er saa skønne, at de lyser —  voia —  voia.» 44

Og da er det saa lifligt, at knøsene ikke har tanke for andet end pi-
gerne, og pigerne igen tænker paa knøsene, og at de skal se at komme 
sammen, Og saa drikker de brændevin og haelder lidt paa jorden og 
giver til enhver, som er der, og de joiger, men bande maa man ikke. 
O g Lapperne har endnu en lidt gammel skik, naar de om foraaret kom
mer til sommerbopladsen, saa hilser de paa denne maade: «Hil, hil jer nu 
mødre og bopladser!» og da giver de ogsaa noget, der er et eller andet 
sted, hvortil de giver, og saa beder de Halderne pleje deres hjord, saa 
renerne ikke omkommer, og kalvene bliver store.

(42) Lapperne kalder jorden eller bopladserne duovddagat, de siger, (naar) 
det er smukke bopladser, og gode ren-duovdagat saadan, (at) de er saa 
smukke bopladserne (duovddagat), at de ler.

Og naar mennesket er godt, og alle sager gaar godt, da synes han, at 
hele bopladsen glæder sig, og naar det er trist for mennesket eller han
sørger, da synes han, at hele bopladsen græđer og alle sten og træerne
og alt i hele verden, og intet glæder ham af det, som før voldte glæđe, 
og dagene er saa lange, at de næsten aldrig faar ende. O g naar det et 
sted er en daarlig egn (for renen) saa er det en daarlig boplads.

O g i fordums tid kunde Lapperne græsse renerne i fred överalt. O g i 
fordums tid var renerne meget større end nu, fordi de dengang kunde 
komme til at græsse, hvor de havde lyst; men da menneskene øgedes i 
Norge, saa begyndte de at hade Lapperne, sine steder saa haardt, at de 
røvede og slog, og nogle dræbte de ogsaa, fordi Lappernes hjorder 
græssede paa de steder, hvor de før havde plejet at græsse. O g nok 
vilde Lappen være flygtet endnu længere bort; men der er ikke mere 
græsland udenfor, og nu faar saa Lappen leve i saadanne forhold, som 
man ikke kan forklare lige netop, hvordan de er. —  Nu er loven imod 
Lapperne saadan i Norge, at den er som et slør, hvorigennem ikke de 
skarpeste øjne kan se, hvad der er bag det slør. Og dette slør har alle
rede gjort mange forhold usikre for Lapperne.

Nu er der ikke mere herligt for Lappen i Norge, da han er bleven 
som en fremmed hund, og fra den gang endnu værre, da Norge blev 
skilt fra Sverig.
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Her nedenfor fortcelles mere om Lapperne, og det er ncesten om
hovedsagen.

Nu har Lapperne begyndt at tænke paa deres fremtid, og de ser nu, 
at renen kan ikke leve mere her paa disse Jukkasjærvi jorder og Kare
suando jorder, da renlaven er forbi. Saa nu begynder Lappernes unge 
sønner at søge andre leveveje. Nok ved Lappen sin egen levevej, ej
heller har han lyst til at opsøge andre næringsveje; men naar kronen 
har taget jorden fra Lapperne og givet den til bønderne, saa har kronen 
ikke mere magt over den jord, sletingen, og af den grund har Lapperne 
nu forstaaet, at paa den jord, hvor det er tilladt Lappen at opholde sig, 
der kan renen ikke mere leve, —  thi der er det aldeles forbi med ren
laven. For 40 aar tilbage har der endnu omkring Kattovuoma været 
smuk hvid lav, ja saa meget, at jorden var hvid, og da var der ikke 
mange sidaer i Talma ej heller i hele Jukkasjærvi sogn. Men da der be
gyndte at komme flere Lapper oppe fra Karesuando og Koutokæino, 
saa begyndte renlaven at tage af, lidt hvert aar, og naar der er mange 
lemæner, da æder ogsaa de megen lav, og paa den maade faar den 
ende; den vedbliver at tage af, hvor der endnu somme steder findes lidt. 
Herpaa er det et tegn, naar man regner 25 aar tilbage i tiden, hvilket 
er let at huske, da var der endnu godt med renlav i Talma og hele 
Jukkasjærvi sogn, og nu er alt, som det var brændt, saaledes at i de egne 
kan ikke de rener leve, som allerede er der, hvordan skal man saa tro, at de 
kan leve, som begynder at arbejde med rener for sig selv? naar de be
gynder at tænke paa det, (43) da forekommer det dem som en umulighed, at 
en renhjord her kan formere sig yderligere, naar ikke de, som er her nu, 
kan leve, for de ovennævnte grundes skyld, fordi kronen har taget jor
den fra Lapperne og givet bønderne alle sumpene og det tørre land. Og 
endnu værre er det med den jord, som er deit land mellem Finnebyerne; 
hvor der er saadant skatteland, der har de fastboende størst magt over deres 
skatteland, og det er Lapperne nødt til at købe, hvor meget end gaard- 
folkene forlanger; og saadan bliver det fremdeles med skatteland i Jukkas- 
jærvi sogn, endskønt det er Lappernes land, saadan som det ogsaa har været 
Lappernes land överalt laengere nede lige fra Haparanda og hertil; men da 
har kronen stadig taget fra Lapperne og givet til gaardfolkene, og den har 
fremdeles flyttet grænsen, indtil landet nu er blevet saa lille, at Lapperne 
ikke mere kan bjærge sig. Nu skal kronen aabne for Lapperne, hvad den 
har lukket, om den vil, at Lapperne skal leve med deres egen nærings- 
vej, eller ogsaa maa den give dem en eller anden slags livsophold, for 
at ikke Lapperne skal blive pint altfor haardt. O g jeg, som skriver, ken
der alt dette, jeg behøver ikke at spørge nogen som helst om det, og jeg 
kan vise, at det er sandt, om det gøres nødigt.



Nu kan jeg nok tro, kronen ser, at Lappen er som et uægte barn 
blevet forbigaaet; men ejheller kan den tage tilbage hvad den har givet 
gaardfolkene. Nu er det tungt at hjælpe Lapperne, saadan at mulig alle 
kan leve af rener, de som er nu, og de som vokser op. Og om Lap
perne saa, at de mulig kunde leve flere, saa giftede de sig i en yngre 
alder og formerede sig; men da de ser, at der ikke kan leve flere Lap
per, naar de ikke fra anden kant kan faa livsopholdet, saa bliver de nødt 
til at leve uden at formere sig, ugifte og uden børn; men ogsaa heri er 
lidelse, naar legemets krav skal undertrykkes, og hjertets kaerlighed til- 
intetgøres. Og det forstaar enhver, som tænker over den sag. —  Og
vi ser andre folkeslægter, hvordan de vokser og fylder, heroppe i
Sverig ogsaa, saadan at de rejser til Amerika i tusindvis om aaret, ja 
je g  mener, der gaar 10,000 fra Sverig og Norge. O g Lappen, som her
har været det første folk, hän har ikke formeret sig videre; man har
ikke hørt, at Lappen er rejst til Amerika eller er bleven bonde, og dog er 
de endnu ikke døde af suit, endskønt de er indeklemte mellem Sverig, 
Norge og Finland.



II.

(44 ) Om fangstlære.

Om ulvefangst. A t dræbe ulve ved skiløbning.

Y ED skiløbning dræber man saadan, at man gaar paa ski, naar sneen 
er tyk og bærer skierne, naar det er en let og hurtig Lap. Og 

naar man har indhentet den, saa slaar man den med staven i hovedet eller 
i nakken under ørerne og over haleroden eller paa snuden lige paa den 
sorte næsespids, der er den meget ømtaalig. Andre steder føler den ikke, 
selv om man slog aldrig saa haardt. Men hurtig skal den være, som ikke 
slipper sin stav og sine skier, ulven er meget slem til at snappe staven 
med munden, den snapper ogsaa i skierne og rusker saadan, at man 
slynges af skierne, og naar man falder af skierne, da springer ulven paa 
og bider, hvor den faar fat; men Lappen har kniven som tilflugt, hän 
griber kniven og stikker øjeblikkelig; dog kan den nok komme til at 
bide et eller andet sted, somme tider værre og somme tider ikke saa 
slemt. Der er et raad, naar ulven har snappet i armen, saa skal man 
stikke haanden i ulvens gab lige ned i svælget og saa klemme den ne
derste del af svælget, saa kan ulven ikke bide, og med den anden haand 
skal man stikke med kniven, og nu er der ingen fare. Men hvis ulven 
naar at faa fat med tænderne i en fod eller midt paa armen —  i albuen 
er det farligt, hvis ulven faar fat der —  saa bider den, igennem armen 
gaar tænderne, og om den faar fat i et ben, saa er det ogsaa meget 
farligt, naar man der bliver bidt af ulven, som har saa lange tænder, at 
de naar igennem benet, og saa stivner benet, saadan at det ikke kan 
bøjes. Det er ofte hændet, at de er blevet bidt saa slemt, at de næsten 
døde, meget syge blev de i hvert fald og laenge, undertiden en maaned 
og undertiden hele vinteren, og mærker bliver der saaledes, at de varer 
saa længe, som hän lever. —  De har ogsaa brugt en spydstav; men 
derfor kan ulven nok komme til at bide, enđskønt det jo er en stor 
hjælp, naar man har en spydstav. —  A t løbe paa ski efter ulven er det
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allerværste til at tage folks sundhed. Der skal man løbe paa ski saadan, 
at blodet kommer i munden, og man ophedes saadan, at man er nødt til 
at blotte brystet helt nøgent. Og naar man har løbet paa ski langt hele 
dagen, da er man saa svedt, at alle klæderne mod huden er vaade, og 
saa er man træt saaledes, at det ikke er godt at orke tilbage. Men naar 
man træffer at komme langt ind i (45) skoven, og der saa er tyk sne og pas- 
sende, ikke altfor haard, ejheller altfor blød, og der ikke er spor i ret
ning af højfjældet45, da er det undertiden saa let at indhente den; hvis 
man bare ikke bliver bidt, indhenter man den straks. —  O g naar ulven 
er indhentet, saa tuder den og spærrer gabet saa vidt op, at det kan 
rumme om det saa var et menneskehoved, naar det er af den store slags. 
O g naar det er et frygtsomt menneske, saa bliver han bange og vender 
om. Men der er et raad for et svagt menneske, naar der er træer paa 
stedet, hän fanger ulven med lassoen, og saa slynger han den op i et 
træ, og da naar ulven ikke at bide lassoen over; men hän skal vaere 
hurtig. Og med den kunst kan nok et svagt menneske ogsaa draebe ul
ven. — Men naar det er en modig mand, saa naar hän kommer i nær- 
heden, da raaber hän til ulven: «Far nu ikke mere, du slipper ikke læn- 
gerel» O g saa vender ulven sig om øjeblikkelig og gaar frem og tuder 
og gør og spaerrer gabet saa vidt op, som den kan; men naar det er 
en dristig mand, saa frygter hän ikke, paa hvad maade den end skaber 
sig.

Men det er den allerværste, som lægger ørerne tilbage og bevæger 
halen; dog, er hän modig og hurtig, da har han i beredskab to stave, 
og den ene stikker han i ulvens gab, og med den anden slaar hän. Og 
naar hän har faaet den halvdød, saa begynder hän at mane og bande 
og siger: «Du har ædt mine trækrener og mine renkøer og æd nu 
fremdeles, forbandede sæd! vov du nu at vise tænđer, men du skal heller 
ikke mere, forbandede afkom ! æde mine renkøer og trækrener. Sidste 
nat har du sønderrevet min bedste køreren, Birru, Bærkalak, Helvede, 
Satanas, Gavflab, LangtandI men du skal heller ikke mere sprede min 
hjord, forbandede sæd. Hvis du ikke selv har dræbt mine rener, saa har 
dog din bandlyste slægt gjort det!» Og saa slaar han igen som lynilden 
og stikker den ogsaa samtidig.

Men nu er det svært at faa den ved skiløbning og vanskeligt paa en
hver maade, da renerne er øgedes saadan, at de er overalt paa højfjældet 
hele vinteren og ved trægrænsen i dalene, saadan at ulven kan faa rener 
saa mange, den lyster. Og derfor behøver den ikke at søge føde i skoven; 
ja selv om den ogsaa gik ned i skoven, saa er den heller ikke i nød
der, da der er spor overalt. Hvis man gaar ud paa ski, saa er der frosne
renspor overalt, saa at man ikke finder saa megen hei sneflade, at man
mulig kunde indhente den ed skiløbning. Og saadan er det ligeledes
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slemt at fange den med andre fangstmaader, da der er saa mange men
nesker og rener her i Jukkasjaervi sogn. Aar 1908 gik ulvene ned i de 
sydlige skove, og folk løb paa ski överalt, hvor de fremdeles kom; men 
de fik dem ikke, da hele egnen var opsparket frossen sne. Blandt hjor
der og mennesker kan man ikke jage. Men afsides er det bedste; hvis 
der mulig var en sida afsides fra de andre sidaer, og der var godt bete, 
saa kunde man nok faa den; hvis der ikke er ubevogtede rener paa 
højfjældet, saa er den nødt til at krese kun om den samme sida. Og 
naar det er en saadan jæger, som kan fange med saks og med gift, saa 
skal han nok faa ulve og ogsaa andre dyr, jærver og polarræve og 
ræve. —  Ulven skal man fange med saks og paa sporet. Ulvens eget 
spor er. godt; men man skal vaelge et saadant sted, hvor den er gaaet 
lige ud og i spring, for at den ikke skal lugte saksen, naar den farer 
hurtigt afsted. Saksen spænder man saaledes: først gør man et hul af 
den størrelse, som saksen har, og saa skal man anbringe den lige der, 
hvor den træder, og dække den med (tynde flade) fyrrespaan og med sne 
atter dække spaanene(46). Og de skal dækkes saa fint, at det ikke kendes, 
at sneen er rørt. Og ens egne spor skjuler man saadan, at de ikke er 
synlige nogen steder; man skal kaste den fine sne opad, og naar den 
falder ned, da er det, som om det havde nylig sneet, og saa først ved 
den kunst dækker man alle menneskespor og saksen, og da mærker 
vilddyret intet, saa gaar det let i saksen. —  Og paa et slædespor er 
det ogsaa godt, naar der har gaaet rener og igen bagefter folk med 
slæder. O g den spåendes paa samme maade der ogsaa, som ovenfor er 
fortalt.

Her fortcelles om fangst med gift.

Fangst med gift er igen saaledes: Naar ulven har dræbt en ren, og 
om den dertil har skjult den, saa har den til hensigt at komme og æde 
senere. O g naar man giver sig til at fange, saa skal den tilberedes i det 
renaadsels sted, som den havde skjult. Og det gør man saaledes, at man 
tager hele aadselet bort og i stedet laegger man kødstumper i alle ret
ninger paa aadselets plads, og der skal saa mange kødstykker, som man 
mener, der har været ulve der, da de dræbte renen. O g ind i de kød- 
stykker skal giften. O g en anden maade er det, naar man kommer giften 
ind i en hel renkrop. Og om ulvene kommer og æder den, saa dør de 
allesammen. Men i saksene gaar der ikke mere end en ad gangen, og 
den er slem til at forskrække de andre, som ser, hvordan det gik den ene. 
Den gift skal være den, hvis navn er stryknin. Den som begynder at bruge 
gift eller tilberede den, han skal passe paa, at der ikke er saar eller rifter 
paa haenderne, det er farligt, hvis der kommer gift i et saar. O g under flaa-
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ningen er det ogsaa farligt, hvis man har saar, og man skal passe paa, 
at lugten ikke kommer i næsen. Og under tilberedningen skal man passe 
paa, at der ikke falder gift paa klæderne eller nogen steder paa saa
danne ting, hvor mulig et eller andet dyr kan aede det. —  Ö g denne 
tilberedning skal laves paa mange maader. Hvis man kommer den i køđ, 
saa skal kødet være halvt frosset, og saa gør man et lille hul med kni
ven, og saa kommer man giften der i, enten det er i en hel ren krop
eller i køđstykker.

Og man kommer den i det bare fedt ogsaa, det er ulven begaerligere 
efter; men den er lidt værre til at kaste o p ; men der i skal man komme 
rigtig fintskaaret bly, saa det ikke er let at kaste op. Og man kan 
komme giften i talg ogsaa, i saadan lysetalg er den let at tilberede. Og 
der skal først gøres en udhuling, hvori det er nemt at helde giften, 
stadig en portion ind i hvert agn. Man skal lave en form saadan, at 
man tildanner enden af en pind, som man stikker i den smeltede talg
og trækker den igen ud, og naar den er kold, saa stikker man den igen
i fedtet, indtil den er bleven saa stærk, at den kan taale, at man tager 
den af og kommer giften i. Og naar man har anbragt denne, saa skal 
man trykke en klump fedt for aabningen og saa gøre en traad fast i 
agnet og saa igen lade det gaa ned i fedtet og blive ved med det, ind
til det bliver saa staerkt, at det taaler, at man færdes med det. Men den 
traad skal være fin rulletraad. O g det gør man til alle dyr; dog til ræ- 
ven skal det være det mindste, den tør ikke æde stort agn; men ulven 
og jaerven synes om at finde store stykker, den sluger det hurtigt. Ræ- 
ven gaar ikke i agn-saks, ejheller ulven; men jærven og polarræven og 
maaren de gaar i agn-saks (47). Agn-saksen spænder man, og i snoren bin
der man kødet, og saa stiller man den mod en sten eller mod et træ, 
og den dækkes med sne ogsaa, kun lokkemaden anbringes udækket. 
Agnet skal helst vaere fedt eller kød, —  Polarræven er god at fange 
ved hulen, den benytter hulen hele vinteren paa højfjældet. Og naar det 
er et lemming-aar, saa lever den ved at opholde sig paa eet sted. Og
naar den bor i hulen, saa gaar den om natten i vildmarken, og om
dagen kommer den til hulen. O g naar saksen er dygtigt spændt foran 
hulens dør, saa er det den sikreste fangst, hvis de ikke er skræmte; 
men hvis de er skræmte, saa skal man spænde den med snor foran hu
lens munding, saa gaar den nok i. Men saa skal man ikke lade den
være længe uefterset, den plejer at brække benet over, naar den laenge 
er uefterset; men smækker den om halsen, da kvæles den hurtigt. 
Men om den højre fod brækker oven for knæet, saa dør den jo; men 
hvis venstre fod brækker, saa lever den og gaar til højfjældet saadan, at 
man aldrig finder den. Og saadan er det med alle andre dyr ogsaa, de 
dør af det højre ben; naar det brsekker over foroven, da brister hjærte-



aaren, og blodet rinder saadan, at de dør. —  Ogsaa maaren gaar i agn
saks, og for den anbringer man ogsaa saksen foran indgangen, den gaar 
ind i moraener. Og odderen fanger man ogsaa med agn-saks; men der 
skal en fersk fisk som lokkemad, og til den skal der en stærk saks, 
samme slags som til jærven og ulven. Ogsaa fanger man den paa sporet 
med skjult saks.

Om ulveyngel.

Ulven yngler paa de samme tider som renen —  kun en uge senere. 
Og den yngler i tæt krat og gør et hul i sandet lige som ræven og 
yngler der. O g den vælger den ujævneste egn, hvor den yngler, og 
under klippestykker yngler den ogsaa. O g naar man giver sig til at 
søge, saa skal man passe paa, hvorhen sporene gaar, og hvorfra de 
kommer, og om man dertil har en saadan hund, som sporer, saa finder 
man dem jo lettere. O g ulvens unger vokser ikke altfor hurtigt til, dem 
indhenter man lige indtil slutningen af hømaaned (august); men naar man 
har en god hund, kan man nok indhente dem, selv om de ogsaa er 
større.

Om jærvfangst.

Jærven yngler ved Mariedagstid (25. marts). O g den yngler inde i en 
moræne, hvis der findes en moræne paa det sted, hvor jærvens yngle- 
sted eller tiden kommer. Og naar der ikke er en moræne, saa gør den 
et hui i jorden eller i sneen eller under en fyrrerod. Den yngler heller 
ikke ofte i en snebar moræne, men hvor der er tyk sne. Jserven yngler 
ikke paa dagsiden (syd) af bjærget, men paa natsiden (nord), hvor der 
er tyk sne. Og naar dens unger begynder at løbe, saa drager den om 
fra sted til sted i 5te maaned. Og ræven begynder ogsaa at drage rundt 
den 15/õ. Og jærven har 2 og 3 unger.

(48) Fortcelling om, hvordan man skal fa a  jærvens unger, naar den 
begynder at vandre omkring.

Naar jærven drager afsted, saa fører den dem op paa fjældet, og det 
er let at spore den, hvor den fører dem hen; dog hvis man ikke har 
hund, saa er den vanskelig at indhente; men naar man har en hund, saa 
indhenter den dem straks, og mennesket indhenter dem ogsaa, da hunden 
opholder den. Og hunden er ogsaa en hjælp der, da den følger sporet, 
selv om det er snebar mark eller sneskorpe. —  O g ved denne spöring 
finder man ulveungerne ogsaa (hvis ulven kommer i tanker om, at der
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er folk i nærheden, saa fører den ungerne bort). Og naar den finder 
dem, saa begynder den at gø, og hvis den finder ulven selv, saa be
gynder ulven at forfølge hunden og gaar selv der hen til den side, hvor 
ungerne ikke er. O g saa kan man gætte sig til, at der henne er ungerne, 
hvor den kom fra. Og saa er det ikke andet end at tage ungerne. Men 
hvis de er i en moræne, saa er det slemt at finde dem, ungerne springer 
imellem stenene, og somme sten er saa store som huse.

Mere om jcervfangst og om rævefangst.

Naar jærven er i faerd med at æde en ren, som er død, eller som 
ulven har dræbt eller jærven selv, saa skal man spænđe saksen paa jaer- 
vens eget spor; og naar man har spændt den paa samme maade som 
for ulven og er færdig, saa skal man med sneskovlen kaste sneen op, 
og naar den sne falder til jorden, saa er det som om det sneede fra 
luften, og saa bemærker ikke et eneste vilddyr, at der er friske spor. 
O g det skal man gøre for alle vilddyr, naar man har spændt og dækket 
saksen.

For ræven skal man paa samme maade ogsaa spaende og daekke 
saksen; men man skal ikke gaa over rævens spor nogen steder, naar 
man har til hensigt at spænde saks. Og saksen skal skrabes helt ren for 
rust, og saa gnides med enebærgrene og med den slags jord, hvor man 
har i sinde at spænde saksen. O g man skal ikke røre ved jærnet med 
bare hænder, det skal være rene vanter, ejheller skal de være vasket 
med saebe. Ejheller skal man have dem i kisten, hvor (lugten af) den 
megen medicin hænger ved vanterne. Og ny skindvanter er endnu 
bedre, naar de er aldeles ny.

Om at kcelve og at yngle.

Renen kælver ved Valborgstid i det tidligste, naar den om efteraaret 
har været i kraft. O g ulven yngler ogsaa —  den tidligste -— paa samme 
tid. Og ulven har fra 3 til 10 unger. Og polarræven yngler før Eriksdag 
(18. maj). Og polarræven har ogsaa mange unger, fra 5 til 12. Og jær- 
ven yngler ved Mariedagstid, ræven lidt senere, og ræven har 5— 9 
unger, og saadan som det træffer. O g bjørnen har 2 og 3 unger. O g 
elgen kælver ogsaa tidligt, som den tidligste ren. Og maaren yngler 
paa samme tid som hvidræven. Og ørnen og høgen yngler ogsaa lidt 
efter Mariedag. Og ryperne yngler mellem Eriksdagene (18. — 29. maj) 
og senere, og fjaeldrypen endnu senere. O g nogle af vandfuglene er 
ogsaa senere.
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(49 ) O m elgjagt.

Ved elgjagt skal man ogsaa passe paa, at man ikke taler, ejheller skal 
man gaa grimt, saadan at man knækker grene eller gaar imod træerne; 
den har øren og næse, den hører og lugter, og saa frygter den. Men 
den er saa klogt et dyr, at den lever blot, hvor der er tæt skov, og 
den er vanskelig at se. Maaske var det bedst at vogte den paa det sted, 
hvor den holder til. Men det vilde vaere bedst, om man mulig havde en 
elghund, med den fik man den nok hurtigt.

Om, bjørnefangst.

Naar man ser, hvor bjørnen er, saa gaar man og lister, og saa for- 
sigtig skal man liste, at man ikke engang maa knække en kvist. Og 
man skal liste med(l) vinden, for at den ikke skal faa færten. O g naar 
han er modig og ikke frygter, saa skyder hän den som en rype; men 
hvis hän ikke skyder den død, saa er det farligt, saa bliver den jo vred 
og Springer paa ham; men saa skal hän løbe til siden fra det sted, hvor 
hän skød. Bjørnen springer der hen, hvor den hørte bøssen knalde, og 
naar den kommer derhen, hvor den hørte bøssen knalde, saa staar den 
og ser, hvor hän er, og hvis den da ser ham, saa sønderriver den ham 
øjeblikkelig; men naar den ikke ser ham, saa gaar den sin vej, hvis den 
ikke har faaet dødssaar. O g det har man ogsaa hørt, at naar bjørnen er 
anskudt, saa kan den ikke mere dø, det er, som var den kuglekyndig, 
naar kuglen kommer, saa snapper den kun med munden der, hvor kuglen 
kommer, og selv om blodet sprøjter ud der, hvor kuglen rammer; men 
naar den snapper med munden, saa standser den blodet og tager smerten 
bort. Det har bjørnejægere set aldeles tydeligt. Men med denne tids 
bøsser er det ikke saa farligt som med förtidens bøsser, som man ikke 
fik ladet saa hurtigt som nutidsbøsserne, hvilke lades fra den bageste 
ende af bøssepiben, og som kaldes et gevær. —

En fangstkunst til bjørnefangst: man skal have et spyd, hvormed man 
stikker bjørnen, og det skal stikkes paa den maade, at spydet skal være 
skjult under armen og spydskaftet der langt omme bag ryggen, og naar 
bjørnen gaar løs paa en, saa skal man kaste sig bagover, og saa falder 
bjørnen i spydet, og saa skal man dreje den rundt og drive spydet ind 
i bjørnen og trykke den mod jorden. —

Undertiden finder man bjørnen, naar den er gaaet i hi for at sove. 
Den faas saadan: naar man om efteraaret paa den første sne bemærker 
bjørnens spor og saa gaar efter det, indtil den begynder at danne 
sporet bugtet46, saa skal man gaa uden om. O g naar man er naaet 
rundt om sporet, saa skal man lade det være saadan den d ag , og 
næste dag begiver man sig afsted og gaar igen uden om sporet. —  Og
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naar man er kommen rundt om det dyr, som man er ved at fange, da 
er det dyr meget tryggere eller modigere, det kan man meget bedre 
komme til at skyde47. — O g hvis den ikke er gaaet sin vej, saa sover 
den der, og saa skal man gaa rundt indenfor hver gang, indtil man ser, 
hvor aabningen er der, hvor den er gaaet ind. Og saa skal man lade 
den vaere, og atter gaa efter en uges forløb for at unđersøge, og saa skal 
man (50) sætte mærke foran aabningen, for at man kan se, om den endnu 
er derinde, naar man senere kommer for at draebe. Og naar sneen er 
bleven tyk, saa skal man gaa at draebe, og saa skal man vaere tre, to 
stikker staenger korsvis foran bjørnehiets døraabning, og den tredje skal 
vaere beredt til at hugge i hovedet, naar bjørnen kommer ud for at se, 
naar de kalder den ud. O g naar den stikker Hovedet ud, saa undersøger 
den, hvor mange de er, og hvis man da ikke naar at hugge, saa er bjørnen, 
naar den for anden gang kommer ud, som ild, saa naar man ikke mere at 
hugge. Men da, naar den første gang kommer for at undersøge, da er det let 
at se sit snit, hvis man da ikke er altfor frygtsom. Og de mænd med 
stængerne er der, fordi de skal holde, saa bjørnen ikke slipper ud saa hur
tigt, før den er hugget i hovedet, saa slipper de den jo ud, og naar den 
lige er sluppen ud, saa dør den. O g saa flaar de den og tager mange 
lægemidler af bjørnens krop. Galden er god for hjertesygdom og for saar 
og fremdeles for anden indvendig daarliglied. O g luftrøret er godt dertil, 
naar der kommer svamp (hos smaa børn), saa skal mælk heldes igennem 
det tre gange, og saa drikke det. O g bjørnefeđt er særdeles god sene- 
smørelse for gigtdaarlighed og for sting og for vabler. Bjørnen fanger 
man ogsaa med snare, og den bliver hængende, naar det er en, som kan 
sætte snarer. Snaren skal være et kvarter oppe fra jorden, og saa hænger 
den fast deri. Og den har tænder; dog bider den ikke rebet over, men 
kaster urin paa rebet, og saa prøver den stadig at sønderrive rebet der, 
hvor urinen har brændt rebet. O g der behøves ikke lang tid, før det er 
blevet skørt, saadan at det brister. Men den, som fanger, han skal efterse 
snaren ofte. Og paa den maade er der dræbt mange bjørne. Og rebet 
skal være barket, for at bjørnen ikke skal lugte rebet. Og man skal lave 
et gaerde paa tværs der, hvor bjørnen plejer at færdes og saa der aab
ningen som en ring og deri snaren.

Og den fangstmaade at drikke bjørnen fuld.

Man skal vide, hvor bjørnen faerdes. Saa skal man komme brændevin 
i en blaa48 lerskaal ind i en enebærbusk eller ind mellem dværgbirkene. 
O g naar bjørnen kommer til de steder, saa lugter den det langt borte 
allerede og gaar straks for at søge. O g naar den finder det, drikker den 
det hele, hvor meget der end er. O g da bliver den saa fuld, at den ikke
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sanser noget som helst, og den hviner og gebærder sig paa alle maader. 
Og da hører man det langt borte. O g man gaar i morgen- og aften- 
skumringen for at lytte, og naar man hører den, saa gaar man og skyder 
den, da hører den ikke ej heller vejrer. Og den kan endogsaa drikke 
saadan, at den besvimer. Og der er det ogsaa, naar den een gang finder
brændevin og drikker og bliver ædru igen, saa giver den sig meget ofte
til at søge. O g det er overmaade let, naar man har faaet den een gang 
til at drikke, saa sætter man igen og giver sig til at vogte, den skal 
nok komme jævnlig for at efterse, ej heller gaar den langt fra de steder, 
hvor den har fundet brændevin en gang. —  Renerne skræmmer ogsaa 
bjørnen fra dens sovested om vinteren. O g da kan de, som har bøsser, 
nok faa den; men uden bøsse faar man den dog ikke selv om vinteren. 
Men det kan ogsaa gaa saadan, at man jager og skyder med daarlige 
bøsser; thi naar det er en altfor lille bøsse, kan den nok beholde livet 
og rømme og da gaar den til højfjældene, og saa taber man sporet. Højfjæl- 
det har ogsaa været fæstning for mange i fortiden og er det endnu for en 
og anden. Naar Lappen frygter, saa gaar han tilijælds, og da finder man 
ikke noget som helst der oppe. Der er det raad, at man gør et hul i 
sneen og gaar der ned og dækker aabningen. Og der nede er (51) meget 
lunt. O g dette gør han ofte, naar han er paa højfjældet og ikke naar til 
koterne, og det bliver snefog. Og naar de er ved at vogte hjorden, da gaar 
de ogsaa ned i sneen, naar det er koldt, men ikke helt, kun fødderne
stikker man ned i sneen, og der er meget varmt.

Om bjørnen.

Bjørnen er et maerkeligt D yr, som lever uden at æde hele vinteren. 
O g den bliver ikke vred paa det menneske, som kommer hen til den og 
ikke vil gøre den noget. Den har lovet, at den ikke vil gøre den noget, 
som kommer til den i hiet, selv om den tog hovedet af Savolačen49, da 
han begyndte at binde den og kradsede dens øjne med krumme fingre, 
derfor blev den vred og tog hovedet af Savolačen. Og Savolačerne er 
nu ogsaa en egen slags folk. Men andre, som kommer til bjørnens kote, 
undertiden flygtende for Ruošaerne, dem gør den ikke noget, dem bliver 
bjørnen ikke vred paa, selv om de blev hele vinteren. Og jeg  har hørt, at 
en pige har opholdt sig en hel vinter i bjørnens kote, og Uldaerne fødte 
pigen ogsaa. —  Bjørnene og Uida bor sammen om vinteren, Ulda bringer føde 
til bjørnen, og bjørnen kan ikke leve paa anden maade end, at Ulda føder 
den — og hun sov særdeles godt den vinter lige som bjørnen. Ogbjørnen var 
en han, og den besvangrede pigen. O g det barn var en dreng, og den ene 
haand blev en bjørnelab, og den anden en menneskehaand. O g den haand
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havde han aldrig utildækket. O g en mand vilde, at han skulde vise den 
frem, skønt han sagde, at han ikke kunde vise den, det var farligt, dog 
det menneske troede det ikke, men vilde han skulde vise den. O g saa 
endelig fremviste han den. O g da han afdækkede den for manden, saa 
kunde han ikke styre sig, men sønderrev mandens ansigt. Og da saa 
folk, at det var sandt, hvad han fortalte om sin haand.

Den farligste jagt.

Naar man giver sig til at forfølge bjørnen og følger efter sporet, da 
er det farligt paa den maade, at naar bjørnen opdager, at folk er efter 
den, saa gaar den og danner et bugtet spor, og saa gaar den og lægger 
sig ved siden af sporet, og naar man kommer langs sporet, saa vogter 
den ved siden af sporet, og da anfalder den og river mennesket ihjel. 
Og dette er hændet ofte, naar folk er gaaet for at følge sporet.

Fortælling om et menneske, som gik for at forfølge bjørnen om for
aaret og indhentede den mange gange og saa den stadig ikke, og saa 
skræmte han den, og bjørnen blev vred og gik ind under en snedrive, 
som hang ud over en lille elv; og da manden gled paa ski over sne- 
driven, saa anfaldt bjørnen og sønderrev ham paa stedet, han naaede ikke 
noget som helst, og bjørnen rev huden af ansigtet helt over hovedet, og 
benene rev den lige til begge sider. O g det menneskes navn var Maunos. 
O g den lille elv har endnu det navn, salig Maunos’kløft eller -elv. O g det 
sted er i Norge østen for Raisa, østsiden af Malesjokka, sydsiden af den 
lille elv, hvis navn er nævnt ovenfor. Og det ligger ikke mere end 80 aar 
tilbage fra 1908. —  Bjørnens lov er saadan, at hvis bjørnen dræber et 
menneske, da faar den ikke ro til at sove om vinteren. O g det har for
tidens Lapper forstaaet, at bjørnen har (52) samvittighed; og for det andet, 
hvis Uldaerne er dens forsørgere om vinteren, saa vil de ikke tage sig 
af den mere, naar den har besmittet sig med menneskeblod. O g en 
anden begivenhed var paa de samme tider, og samme slags hændelse er 
forefalden i Karesuando.

Da Lapperne i Karesuando øvre kirkeby fandt bjørnens friske spor, saa 
gik de for at opspore den. O g de var 7 Lapper; og deres anførers navn 
var stærke Morto. Og de havde ingen bøsse ejheller et spyd, men en 
økse havde de hvormed, de tænkte at draebe den, da det var sneskorpe 
saadan, at sneen ikke bar bjørnen, men folk bar den som ryper. —  Og 
da de fandt bjørnen, saa anfaldt den, da den vidste, at de ikke var brødre, 
hvilke bjørnen frygter værst. Den ved, at de hjælper hinanden; men naar 
de ikke er brødre, saa ved bjørnen, at de er mere bange og efterlader 
een til at bides ihjel. Og derfor angreb den dem, skønt den saa, at de
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var mange, og da den dertil saa, at de allerede skræmtes bort. Men 
stærke Morto var ikke bange, og endnu een, som skulde komme Morto 
til hjælp; men hän turde ikke, dog flygtede han heller ikke bort, men 
saa til, hvordan det gik. Og bjørnen for paa Morto, og Morto sagde: 
«Tag livtag60»! Og saa begyndte bjørnen at tage livtag, og bjørnen 
truede til at blive vred, da Morto var saa stærk. Og saa gav bjørnen 
sig til at bide; Morto sagde til bjørnen: «Brug ikke hundekunster!» Og 
saa tog de livtag, og Morto raabte sin fælle til hjælp. Og da bjørnen 
hørte det, saa gik den hen til karlen og snappede ham og traadte et stort 
hui i sneen, og saa lagde den knøsen ned i hullet og dækkede med sne. 
Og han gjorde ham ikke noget som helst andet, dog rørte den med 
spidsen af en klo ansigtet lidt. Morto turde ikke gaa bort, skønt han saa, 
at nu kunde bjørnen jo gøre, hvad den lystedc Og da bjørnen var fær- 
dig med drengen, tog den igen fat paa Morto, og saa tog de atter livtag; 
og da fik bjørnen Morto under sig, og saa anstillede Morto sig som død. 
Og da slap bjørnen og gik et lille stykke og kom igen for at føle sik- 
kert, om han var død. O g den følte med snuden til næseborene og følte 
under armene. Og manden gjorde sig saa død, han aandede ikke det 
mindste, medens bjørnen var ved at undersøge. Og bjørnen følte med 
snuden til bagen ogsaa; men da manden ikke rørte sig, saa troede den, 
at død det er han, og saa gik den bort. Og da den gik, saa den stadig 
efter, om han rørte sig. Og da den ikke saa ham røre sig, saa gik den 
sin vej. Og Morto blev liggende, indtil han saa, at bjørnen gik. O g saa 
gravede han knægten ud af sneen, og de to gik hjem. Dog havde björ
nen bidt næsen og læberne af Morto, saa tænderne sad bare tilbage. Men 
han levede jo længe der efter.

Og da en gammel bjørnejæger hørte, at bjørnen havde været der i 
nærheden —  han havde dræbt mange bjørne, og han havde faaet navnet 
Bjørne-Mikkal •— og da han drog afsted, saa forbød hans egen kone 
ham det: «Gaa ikke efter en vred bjørn, det er farligt.» Men den gamle 
bjørnedræber forstod ikke at frygte. Han drog afsted og gik efter sporet. 
Og bjørnen var gaaet ved siden af sporet for at passe paa, saadan som 
det jo er en vred bjørns skik. Og som manden gik langs sporet, saa 
idet den saa manden, anfaldt den ham og rev ham øjeblikkelig ihjel.

(53) Fortælling om, da to mænd var gaaet fo r  at opsøge <ipelsgubbernei>.

O g de var stærke begge to, og den ene havde draebt mange bjørne; 
men den anden havde ikke jaget bjørne før, han var bange og uøvet. 
Og da de fandt bjørnen, da var den saa arrig, at den anfaldt øjeblikke- 
lig, og de løb om bag et stort fyrretræ, og bjørnen sprang imod fyrren
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og omslyngede træet med labberne eller forbenene. Og den gamle bjørne- 
jæger holdt bjørnens labber fast og raabte: «Kom du og dræbl» men 
hän kom ikke, lian gik hjem. Og efter et døgns forløb gik han for at 
se efter. O g hän saa, at hans kammerat var levende endnu, hän mente, 
at hän var dræbt. Og da hän kom nærmere, sagde han, som holdt björ
nen: «Kom du nu og hold, her er ingen fare, bjørnen er allerede træt, 
og dens kløer er saa dybt inde i fyrren, at man kun behøver at trykke 
ganske lidt mod fyrren.» Og saa kom hän og gav sig til at holde, og 
den anden sagde: «Hold nu, du ogsaa et døgn, hvis du ikke holder fast, 
saa bliver du ædt!» Og hän turde ikke slippe, da den anden lod ogsaa 
ham holde lige saa længe, som lian selv havde holdt. O g da et døgn 
var forløbet, saa kom hän og dræbte bjørnen. Og saa spurgte hän: «Er 
det godt, naar den ene lader den anden alene i livsfare?»

Fortælling om, da bjørnen anfaldt en mand.

Hän var ene, og hän løb om bag et fyrretræ, og bjørnen omslyngede 
fyrren, og saa hængte kløerne fast i træet, og den mand huggede begge 
bjørnens labber over. Og bjørnen rev sig løs og drog afsted paa to ben, 
og manden løb efter den og huggede den i hovedet, og bjørnen faldt til 
jorden og døde. Og hän fik den med en økse, og det har man ikke hørt 
før, at nogen har dræbt pelsgubben med en økse.

I Fauras-orda var der meget græsrigt og smukt efter folks mening, 
og derfor kaldtes det «den smukke skovrand». Og der var meget af alle 
slags græs og syre. Og der levede mange bjørne. Og der var det farligt 
for syresamlerne; men naar hundene var med, saa frygtede dog bjørnene. 
Naar bjørnen angreb, saa gav hundene sig til at snappe bjørnen i bagen, 
og saa maatte den skræmmes.

Engang var der gaaet een op med en syrebyrde, og saa kom bjørnen 
ad stien foran. Og mennesket orkede ikke at løbe med den tunge byrde, 
han lagde sig bøjet ned paa stien. O g bjørnen havde ikke set, at det 
var et levende menneske, den vandrede rundt om ham og snuste alle 
steder og den snuste ogsaa til bagen, og manden slap en vind, og björ
nen blev forfærdet og sprang bort; og da den var kommen lidt afvejen, 
saa kom en anden bjørn, ogsaa den snuste og vandrede langsomt om
kring, og saa aabnede den mandens byrde —  syren var samlet i en 
afslidt stiv skindpels. Og da bjørnen kradsede med kløerne, aabnede den 
sig, og da blev bjørnen saa forfaerdet og sprang afsted og for til skovs, 
som en sten falder ned, det var i en bragen og knagen. Og da manden 
hørte, at den gik, saa drog hän af og gik hjem. Men hän var endnu 
bange, da hän kom hjem, saa vidskræmt var hän. —
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(54) Bjørnen har i mands sind og 9 mands styrke, og derfor frygter den 
ikke mange mennesker, men for to brødre frygter den, fordi en broder 
ikke elsker sit eget liv højere end broderens liv.

Fortælling om ulven.

Ulvens sang begynder saadan:

Over ni dale springer den i en skumringstime —  
voia voia; nana nana 

over ni dale gik den i en skumring —

voia voia nana nana.

Ulven har Bærgalak (Djævelen) gjort —  Ibmel (Gud) blæste liv gen- 
nem næseborene —  og derfor vil ulven blot gøre ondt lige som Baergalak. 
Men ikke har den gamle djævel magt til at gøre noget færdigt, men øde- 
lægge færdige ting havde han kraft til. Men han var den engel, som var 
Ibmels bedste engel, og Ibmel blev vred, da han begyndte at gøre noget, 
som ikke passede sig, og den gang gjorde han ulven ogsaa, og derfor 
har noaiden endnu kraft til at gøre folk til ulve. I gamle tider vidste de 
troldkyndige mange slags kunster; for ulven har der ogsaa vaeret det raad, 
at de, naar de fandt et friskt ulvespor, saa skar de med kniven det spor 
i firkant lige under sporet, og saa skal man vende sporet tre gange i 
den retning, ulven er gaaet, og sige: «Jesus Kristus velsigne, juoksat51, 
fremad, fremad over vand og land fremad, fremad 1» —  Men man skal 
ikke gaa over sporet, før man har læst dette. Og det skal siges ligesaa 
mange gange, som der er ulve. Ulven er saadan, at den kan forgøre 
kuglen, saa den ikke træffer, ejheller fænger det i bøssen; men derfor 
er det raad: man sigter først med kolben og saa der efter med løbet, og 
saa træffer man nok. Og ulven er ogsaa saadan, at den bringer folk søvn, 
naar man vogter paa ulven, naar den er ved boet eller ved et aadsel. 
O g naar renvogteren vogter hjorden for ulvens skyld, saa dysser ogsaa 
ulven dem i søvn. —  O g ulven har en mands styrke og 9 mands sind. 
—  O g den som rigtig skal jage ulven, han skal vide alle ulvens navne 
paa lappisk, de steder hvor ulven færdes, og dertil skal han tænke paa 
9 slags fangstmaader, idet han giver sig til- at jage ulven, og den skal 
han vente med til sidst, som han agter at anvende.

I fordums tid har noaiderne gjort ty ve til ulve, og saadanne, som ikke 
kunde læse Fadervor udenad eller Herrens bøn paa tre sprog52, saa kunde 
de forgøre dem. O g de som vilde dræbe mennesker uden nødvendighed 
og uskyldige mennesker, saadanne kunde noaiderne forvandle til ulve.

O g naar de lige havde faaet den færdig, saa havde de befälet: «An- 
fald nu renen, tag frisk kødU Og saa anfalder den øjeblikkelig, og hvis
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han faar blod af renen, saa bliver han ulv. —  Og de har gjort mange menne
sker til ulve, og der er fundet mange beviser for det, saadanne beviser, at i en 
ulvs hudfolder (under flaaningen) har man fundet fortidens menneskers fyrtøj, 
staal og trøske og svovlkar og flint. —  O g saadanne kan noaiderne endnu 
lettere forvandle til ulve, som har dræbt uskyldige mennesker, saadan som 
i (55) fortiden, da mange Ruoša-Tsjuder strejfede om her og dræbte Lap
perne og tog Lappernes ejendele, penge og rener og spiste disse, saa 
mange, som de behøvede. O g Lapperne var dengang nødt til at skjule 
sig i klipperevner ogsaa. O g dengang gik de ofte til Uldaernes boliger, 
og da Uldaerne vidste, at Lapperne var paa flugt, saa var de overordent- 
lig gode og gav raad: «Sæt koterne under jorden, for at ikke Ruoša skal 
finde dem, og vi kan hjælpe eder og komme til at tale med eder,» sagde 
Uldaerne. Og endnu et raad gav de: «I kan gøre Ruoša til ulve, naar 
de har æđt eders rener raa ligesom ulvene». Og Uldaerne lovede hjælp. 
Og saa Gieddegaes-galggo63 (Engkonen), da hun nu hørte den sag, saa sagde 
hun til karlene, som gik i vildmarken og søgte rener til føde: «Naar I 
nu mærker, at Ruoša er i nærheden, saa skal I komme og fortælle mig 
det, og hvis der er rener nær ved, saa jag dem hen i den retning». Og 
da karlene havde mærket, at Ruoša var i nærheden, saa gik de straks til 
Gieddegæš-galggo. O g da de kom til Gieddegæš-galggo, saa gik hun til 
Uldaerne; hun var kendt med Uldaerne og vidste, hvor de boede og 
hvornaar man skal gaa til dem. Uldaerne sover om dagen, og om natten 
er de vaagne, da er det lyst for dem. O g da Gieddegæš-galggo var kom
men til Uldaerne, saa lovede Uldaerne hjælp med det samme. Og saa 
bød Uldaerne: «Gaa imod Ruoša og befal saa: spring nu som ulv, se 
der, en ren, fang den, den har lækkert kød, I faar ikke rener paa anden 
maade». O g saa gjorde hun saadan. O g saa sprang Ruoša, og da der 
var rener i nærheden, saa anfaldt de de rener og fik renblod, og saa 
blev de ulve. Og saa gav de sig til at æde mennesker, og de var mange. 
Og da Gieđdegæš-galggo hørte, hvordan sagen stod, saa gik hun atter 
til Uldaerne og spurgte om raad ho s Uldaerne og fortalte, at det jo  nok 
var gaaet saadan, som det jo skulde; men ulveflokken var begyndt at 
æde mennesker: «Hvad nu?» Uldaerne sagde: «Nok er der raad for det 
ogsaa». Nu gav Uida hende en lille flaske og bød hende at haelde det 
paa ulvesporet og befale dem at gaa tilbage til Ruošariget, «hvorfra I er 
kommen». O g saa gjorde hun saadan, som Uldaerne havde befalet, og 
da hun havde gjort det, saa sprang ulveflokken og fo’r saadan, at røgen 
stod. O g de gik tilbage til Ruošariget, og derfor er der i Rusland saa 
mange ulve og saa slemme, at de aeder mennesker. —

Og fra den gang begyndte folk at forfærdige koter under jorden, de 
folk, som Uldaerne raadede. Og Uldaerne bød at gøre grave, hvormed 
de kunde fange mange vildrener og bjørne og ulve og alle vilddyr. Og
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det gjorde de, og det var gode raad. Og Uldaerne gik ofte hos dem som 
gæster, og de var gode imod dem, som ikke bandede; men joigning 
synes Uldaerne om; og Uldaerne selv joiger ofte, og Lapperne har lært 
joigning af Uldaerne. O g de, som endnu kan blive ven med Uldaerne, 
saa er Uldaerne ogsaa nu lige saa gode; men nutidsmenneskene kan ikke 
mere gøre sig Uldaerne til ven, fordi de er begyndt at bande saadan, og 
saa er Uldaerne bleven vrede paa denne tids mennesker. Nu for tiden 
finder man ikke mere end lige en og anden, som er ven med Uldaerne. —  
Og de huller (i jorden) findes endnu som tegn paa, at det er sandt. Og 
fra den gang lærte Lapperne mange troldkunster, (56) og den gang gjorde 
de stadig de slemme tyve til ulve, og derfor var der i fortiden ikke saa 
mange tyvelapper; men da noaiderne tog af, saa begyndte tyvene at 
tage til. —

O m Govka Vnlle o g  ulven.
For 40 aar siden.

Bjærget Davanjunje er højt paa østsiden. O g de var tre, hän og
saa, paa ski efter ulve, saa løb de op paa Davanjunje. O g da havde 
ulvene lagt sig i ring (som en hund, der vil sove), og det plejede at 
være deres hvileplads —  og er det ogsaa endnu. Og saa fik de øje paa 
ulvene, og ulvene sprang paa østsiden ned fra det høje sted, og ulvene 
for ned ved at glide og styrte. Og Govka Vulle gled paa ski efter dem. 
O g saa snappede han fat i en ulvs hale og gled ned, og ulven trak ham 
i sin hale. Og da hän kom under bjærget, saa dræbte han den som en 
hund. Og de, hans kammerater, de turde ikke gaa ned der; de mente, 
at han slog sig ihjel, og de gik uden om den fremhængende fjældskrænt. 
O g da de to kom, da havde Govka allerede flaaet skindet af den. Og 
paa det sted er ikke noget andet menneske gaaet om vinteren, saadan, 
at folk da har hørt det. Og hän var nu ogsaa som et egern, saa rap i 
vendingen og saa hurtig til at løbe. —  Skrevet aar 1908.

O. N . Sv onni.

Svonni løb paa ski i ødemarken, og hän havde en spydstav med. Og 
da saa hän, at ulvene gik over en sø. O g saa standsede hän og ventede, 
til ulvene gik op paa bredden. Og da ulvene gik til søkanten, saa fo’r 
hän efter. O g da hän kom tilsyne, saa gik den største ham imøde og 
gik under et stort grantrse, og hän skulde stikke den med spydstaven, 
men den ventede ikke, den sprang igen; og han blev vred. O g da den 
største jog igennem de andre, saa fo’r hän ogsaa bag efter, og de andre 
sprang til hver sin side. O g da hän indhentede den, saa stak hän den 
store med spydstaven; og en anden var lige paa den modsatte side af 
den stores bag. Og denne anden anfaldt og bed ham i knaeet, og den
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bed saa haardt, at tænderne gik igennem benet. Og saa stak han den i øjet 
saadan, at kniven gik helt ind i øjet, og saa slap han den og den sprang 
bort og begyndte at slingre. Og den anden ulv var endnu paa spydspidsen, 
hän turde ikke slippe den, hän var bange, at de begge to skulde falde 
over ham, og da havde de jo dræbt ham; men hän trykkede spydstaven 
mod en busk, og den sprællede og skrabede der i dødskamp, og da er 
alle dyr slemme til at bide og ulven i saerdeleshed, som er det mest hade- 
fulde dyr, der findes her. Hän slap den dog ikke, før han saa, at ulven 
mistede kræfternc; saa slap hän den. O g da satte hän sig der ved siden 
af; og saa stivnede hans ben, saa det ikke kunde bøjes, ikke det mindste, 
ej heller taalte hän det, det blev saa smertefuldt ogsaa. Og saa tænkte 
han, at nu døde han der paa stedet. Men saa kom to Finner, som var 
ude paa ski efter de samme ulve, men de var bleven saa langt bagefter. 
O g de vidste ikke af hverandre at sige, men de mødtes her. O g da de 
hørte, han havde sluppen en ulv halvdød, saa vilde de afsted for at for- 
følge den; men Svonni slap dem ikke, han sagde: «Hvis jeg bliver ene 
tilbage her, saa dør jeg paa stedet.» Saa lovede de at hjaelpe med hvad 
de kunde. O g hän bad dem (57) flaa ulven. O g da de havde flaaet skin- 
det af, saa bad han dem aabne ulvens mave, og det gjorde de. O g saa bad 
hän dem tage galden og skindstrimler. Og saa heldte hän først galden 
i saaret og svøbte skindstrimlerne om benet over saarene. Og det tog 
smerten bort øjeblikkelig. Og da en lille tid var gaaet, saa ophørte pinen, 
og hän forsøgte at bøje det lidt. Og i førstningen taalte hän ikke mere 
end ca. en millimeter; og saa forsøgte han stadig lidt, indtil han fik benet 
rettet ud. O g da hän fik benet rettet, saa prøvede han straks at gaa paa 
skierne. O g saa prøvede han, om benet kunde følge med skien. Og da 
begyndte det at bøjes og at kunne taale det. Og saa sagde hän til sine 
kammerater: «I maa nok gaa efter ulven, jeg ser, at jeg slipper hjem.» 
Og Svonni drog hjem, O g da hän satte sig paa bærbmed^, og de saa 
begyndte at koge kaffe, saa før kaffen var færdig, da var hans ben som 
trae; det var slet ikke til at bøje. O g folk var nødt til at hjaelpe ham 
derfra hen i loaiddo55 til en hvileplads. Og der laa hän i tre uger, før 
han slap ud af koten. O g de saar føler han nok indtil døden. O g hän 
lever endnu og er Lappernes politi (en slags sognefoged). —

En Lap løb paa ski efter en ulv, og da hän indhentede den, saa skulde 
hän jo til at slaa den; men ulven snappede i skierne og slyngede manden 
af skierne og bed en ski itu. O g saa snappede den i mandens arm og 
bed saadan, at haanden mistede kraften. O g han kom under ulven og 
kunde ikke engang faa fat i kniven. O g ulven fik fat i den anden haand 
og bed den ogsaa. Og saa fik han omsider fat i kniven, og saa stillede 
han knivspidsen mod ulvens side og trykkede den saa ind med sit bryst, 
og da skar kniven ind i ulven. Og saa slap ulven, og den døde rigtig-
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nok; men han havde ingen kraft i hænderne, slet ingen. Han havde ikke 
saa megen styrke i hænderne, at han orkede at stikke ulven, han var 
nødt til at trykke kniven med brystet. O g saa slap han dog halvdød 
hjem, men blev syg hele vinteren og var nær ved at dø.

En lykkelig fæ rd.

En Lap drog ud paa ski efter ulven (1898), hans Navn er Ruvdas
Lasse; han lever endnu. Han løb paa ski efter en flok ulve, og han
indhentede B ulve og đræbte dem blot ved at slaa dem56. O g han havde 
naturligvis ofte dræbt ulve ved skiløbning. Ogsaa han havde nok engang 
faaet ulven over sig, og ulven havde snappet i hans haand; men han 
havde stukken haanden i ulvens gab, indtil han naaede svælget og saa 
klemt struben og med den anden haand stukken ulven, og han dræbte
den, som var det en hund.

Om hunden.

Hunden har ogsaa vaeret et vilddyr, og den begyndte at finde det be- 
sværligt at søge føde i vildmarken, da den undertiden sultede meget, 
fordi den ikke fandt føde, naar ikke ulven var sammen med renerne paa 
samme sted. Naar ulven og renen var paa de samme steder, saa var der 
nok føde til alle vilddy rene, og da var alle vilddyrene forsamlede, jær- 
vene, rævene og ravnene, ørnene og hundene; og da var der jo nok 
føđe; men da var der jo ogsaa jag og frygt, og kom ulven og jærven, 
de to var stærkere, saa røvede de; og hvis den svagere ikke flygter bort, 
saa bliver den (58) dræbt. Ulven dræber ofte svagere dyr: ræve, hvid- 
ræve, harer og hunde. O g hunden begyndte at tænke: «Jeg gaar til 
Lappen og tjener». Den huskede, da den engang var gaaet til Lappens 
sida i førstningen, da Lappen samlede sin hjord, og hunden saa til og 
hørte, medens Lappen samlede hjorden. O g da Lappen var i knibe, fordi 
hän ikke kunde faa sin hjord samlet, saa fo’r hän viltert frem og bandede 
og hylede, og saa kunde hän gø som en hund. Og da hunden hørte det, 
saa begyndte den at gø og jog afsted i retning af Lappen, og saa skraemtes 
renerne og løb sammen i flok. O g saa syntes Lappen om hunden og 
vilde, at den skulde give sig til at vaere dreng hos ham, og dengang 
vilde hän, at den skulde komme paa besøg, og hän gav den suppe at 
drikke. O g hunden syntes om maden, og den saa i loaiddo mange ben 
og kødstumper og havde lyst at faa dem at aede, men den turde ikke, 
den var lidt bange for, at de skulde dræbe den. Den gik endnu ud i 
vildmarken og vandrede der ude og søgte føden der. O g den fandt et 
ulvespor og fulgte det, indtil den fandt, hvor ulven havde dræbt en hare, 
og den søgte der, men den fandt ikke andet end et forben, og det gnavede
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den. O g da den var faerdig, saa gik den atter for at spore. Og saa fandt 
den et renaadsel, og der var mange andre dyrespor. Ogsaa der var et ben og 
knogler, og den tog det og aad det og bar med sig og gik derhen, hvor 
der var mange andre spor. Og den fandt derhenne, at der var en raev 
dræbt og ædt saadan, at der ikke var andet end halen. O g den syntes 
nok om, at ulven ryddede den afvejen, den, som altid plejede at aede 
ethvert sted, hvor der var føde. O g da den sporede videre, saa fandt 
den, at dens fælle var dræbt og aedt, der var kun hoved og hale; men 
den kendte bestemt, at det var dens kammerat. Og saa begyndte den 
at blive ræd; «saaledes draeber den mig ogsaa». Og da den hørte ulvene 
komme, saa blev den bange og sprang uden ophold hen til Lappen. O g 
da den kom, saa sagde den : «Tag mig nu som dreng, jeg har ikke 
mere lyst til at vaere vilddyr». Lappen spurgte: «Hvad vil du have i løn?» 
Hunden svarede: «Jeg vil ikke have andet end suppen og hvad jeg kan 
snuse mig til, og ikke faa prygl, fordi jeg ikke kan arbejde mere». Og 
saa blev de enige, og hunden begyndte som tjener. Og det var over
maade godt for Lappen. O g saa lod Lappen hunden hente flere hunde. 
O g den hentede flere. Og en var saadan en hund, som vidste i forvejen, 
naar ulvene kom, og den fortalte til sin herre, at ulvene var i nærheden; 
og ejeren gav sig til at samle sin hjord og vogte den strengt. O g endnu 
er nogle hunde saadanne, som er vagtsomme og ved, hvornaar ulven 
kommer. Men nu kan ingen mere tale hundens sprog57 og derfor for- 
staar man ikke, hvad hunden fortæller; dog nogle hunde forstaar nok, 
hvad mennesket siger. —  I gamle dage kunde alt tale, alle dyr og træer 
og stene og alt, som findes paa jorden, og saadan skal det tale paa den 
sidste doms tid ogsaa. —  Men hunden har forlangt endnu en ting, at naar 
den bliver gammel, da skal man hænge den; man skal ikke paa anden 
maade dræbe den. O g man skal hænge den i en tynd snor, som hurtig 
snærer, for at den ikke skal blive pint. Og den, som hænger hunden 
ordentligt og har været ordentlig imod den, da hunden havde strengt ar
bejde og var træt, han faar god hundelykke. Og den, som ikke har gjort 
saadan, som de aftalte, han faar daarlig hundelykke. Og paa den yderste dag 
er hunden den første anklager —  (59) og derefter de andre dyr, som har 
været i menneskets vold —  mod dem, som har ladet dem arbejde altfor 
haardt eller paalagt dem tunge byrder og dertil slaaet. O g det stakkels 
dyr har ikke mund til at sige, at det ikke orker at trække; og derfor er 
den nødt til at trække og bære saa tungt ogsaa, at det næsten tager 
livet, og saaledes, at mennesket ogsaa hører den sørgelige lyd, hvilken 
undertiden er som et suk, i hvert fald saadan bedrøvelig lyd, som 
næsten gaar gennem marv og ben paa folk, naar det ikke er et altfor 
baardsindet menneske. O g det skal enhver huske, at de ikke er altfor 
haarde mod deres undergivne, det vaere sig mennesker eller dyr58. —

12*
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Lidt om fuglene og rævene og musene, som vandrer over jorden.

Alle er de omstrejfere, de, som her nedenfor navngives. O g lemmingen 
er anfører for de andre vandredyr. Naar lemmingen kommer her til dette 
Nordland, saa kommer efter den ræven og hvidræven og ryperne og falkene 
og uglen og fjseldvaagen (boaimas, Archibuteo lagopus), hermelinerne og 
mange andre smaa rypeædere. Og naar lemmingen dør eller drager afsted, 
da gaar alle de andre dyr ogsaa, som ovenfor er naevnt. Og om dem ved 
man ikke sikkert, hvorhen de gaar. Men renen gaar der hen, hvor den 
ved, der bliver føde til vinter. Men om ulven ved man sikkert, at den 
vandrer, fra øst kommer den, og mod vest gaar den, hvis jaernbanen 
ikke kommer tvaers for, den tør den ikke gaa over, næsten aldrig; men 
den gaar, naar det lige er en meget dristig ulv, og det er stærkt snevejr 
og snefog, og jærnbanen er standset eller strejke, saadan at vognene 
ikke gaar hid og did hele tiden.

Om rypen.

En flittig rypefanger bjærger sig nok. Ryperne opholder sig først paa 
vinteren paa højfjældselvene mest og i det krat, som strækker sig ned 
fra højfjældet; men naar vinteren bliver kold, saa kommer de i de skove, 
som er nærmest højfjældene, og i dem opholder de sig den haardeste 
vintertid. O g i foraarsvinteren, naar luften begynder at lunes, saa flytter 
de igen op under højfjældene ind blandt de øverste træer.

Fjældrypen eller giron, den er meget mindre end skovrypen, ligesom 
Lappen ogsaa er mindre end alle gaardbeboere. Og Lapperne er bøjede 
og benene krumme, fordi Lapperne kommer til at fryse allerede som 
børn. —  Fortidslapperne har vaeret modigere end nutidslapperne, og 
nutidslapperne er mere dovne ogsaa. Förtidens Lapper har meget fanget 
fisk og vildrener og bjørne og alle vilddyr.

Om fiskefangst.

Lapper, som flytter om sommeren til Norge, har ikke tid at fange fisk 
uden om foraaret, naar de første aabninger bliver paa søerne, saa meder 
de med en krog, som de selv har støbt af tin. Og der paa sætter man 
agn —  en stump rødt og gult klæde, indtil man faar en fisk, saa tager 
man et lille stykke af fiskens maveskind, og det er meget bedre. Og 
om efteraaret fanger man ogsaa med snare i de smaa elve; der er om efter
aaret særdeles mange smaa fisk i de smaa elve. Og med næt og med 
vod fisker de, men ikke ofte. Men de har (60) ogsaa skudt gedder om 
foraaret i sumpene inde i stargræsset. Gedden gyder rognen om foraaret



og stallingen (Thymallus vulgaris) og aborren, og røjen (Salmo alpinus) 
gyder rogn om efteraaret og hælt (Coregonus laveretus) og graalaks 
(Salmo eriox). —  Hvis tordenen slaar om foraaret, førend isen paa søen 
er tøet, saa bliver det en fiskeløs sommer, i hvert fald i nogle af søerne. 
Fisken frygter og gaar dybt hele som meren, den sommer, hvor tordenen 
har rullet over en isbelagt sø. —

Men fangst er ikke blot det, at man kan; men man skal have lykke 
ogsaa. O g fortidsmenneskene har brugt mange offerkunster for fångstens 
skyld. De har netop dyrket sejterne mest for fangstlykkens skyld og for 
renlykkens skyld ogsaa. O g for folks sygdoms skyld har de mest ofret 
til kirkerne. Og nok er der en og anden, som endnu ofrer til kirken for 
folks skyld. O g for fangstlykkens skyld ofrer man igen til et eller andet 
fattigt menneske og til en saadan, som ikke er altfor hedensk eller ond- 
skabsfuld. Og til saadanne, som er vanskabte ofrer man ogsaa, meget 
halte, saa de bjærger sig daarligt; og ligeledes saadanne gamle fattige 
mennesker, som klarer sig daarligt. De har lykke, som lover til disse. 
O g en og anden lægprædikant har ogsaa lykke; dog er man nødt til at 
prøve hos hvilken, der er lykke; men de har rigtignok undertiden sær- 
deles god lykke.

Her er lidt förklaring til de offerkunster.

Til kirken loves, hvis det gaar saadan, som den ønsker, der bringer 
offeret. O g det er paa samme maade, hvis man lover noget til mennesker; 
men det, som man har lovet, det skal man ogsaa give. Og paa den 
maade har ogsaa förtidens mennesker dyrket sejterne, at de har lovet et 
offer, naar de gik at jage. Nogle sejter var tilfredse, naar de fik hornene, 
og nogle vilde have alle benene og saa fuldstændig, at der ikke maatte 
blive tilbage den mindste bensplint. Fiske-sejten fordrede kun halvdelen 
af fedtet, saa jagede den fiskene ind i voddet saa mange, som naaede at 
trænge ind. Og en og anden sejte fordrede en hei levende ren, og prydet 
skulde den være med ai slags prydelse, med klæde og med uldgarn og 
med sølv og med guld. O g nogle ofrede børn ogsaa. Ejheller er det lang 
tid siden, at de sidste offer-noaider har levet. De sidste har været Kumen 
med samt hans hustru og hans fader Dobar, som ofrede en 10 aars dreng 
sammen med en ren.

L idt om vejrmcerker. Om varselsfugle. Om rypen. Om gogen.
Om lavskrigen, (Guovsak, Garrulus infaustus).

Rypen er troldkyndig. Naar rypen i aftenskumringen skogrer, saa bliver 
det snefog; naar rypen klukker, saa kommer der kun sne, ikke blæst. 
Det er mest om vinteren, de mærker er. Og renen føler ogsaa vejrfor- 
andring, naar den begynder at springe hid og did eller løbe saa meget,
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den orker, det er et tegn paa haardt snefog. Et andet tegn er, naar 
renen skraber mod træerne med takkerne, saa bliver det tøvejr. Og naar 
om sommeren renkoen slikker sin kalv, saa bliver det regn. Naar der 
kommer mange snespurve i nærheden af mennesker, saa bliver det for- 
færdelig haard snestorm, det er sidst paa vinteren. Og naar der kommer 
mange smaafugle, saa bliver der stort snefald. Der er dem, som kaldes 
troldspurve; naar den sætter sig paa vuggekaleschen, saa dør barnet. 
Og naar de sætter sig paa et menneskes bælte, saa dør det (61) menneske. 
Og denne lille fugl (,cicaš) lever her hele vinteren; den er mørkagtig, og 
hovedet er hvidt omkring øjnene. Og snespurven er lidt større og hvid. 
Og naar om foraaret trækfuglene begynder at komme, saa er der mange 
varselsfugle. Pibefuglen, bitus, (hjejlen, Charadrius pluvialis) eren. Naar man 
hører bitus om morgenen, før man har spist noget, da er det uheldigt, og det 
menneske er det aar meget ulykkeligt; men den, som naar at spise om mor
genen, inden hän hører fuglen, han bliver ikke beklikket. Og saadan er andre 
fugle ogsaa, gøgen og lommen. Gøgen er den fugl, som ikke har tid til at 
pleje sine æg, den bringer sine aeg hen i andre fugles rede, og de plejer 
dens aeg ogsaa, og den selv farer og kukker overalt. O g naar den er 
naaet herop, saa først ødelægges bærrene. Lapperne plejer at sige:« Nu 
har gøgen gjort paa baerrene69, nu kan man ikke spise dem mere.» Gøgen 
er en troldfugl. —  En mærkelig hændelse. Gøgen kom til en lapkote 
og begyndte at æde kød fra kødstilladset, og det har gamle folk ikke 
set før. O g i den kote døde paa en sommer 3 mennesker. Kragen er 
ogsaa paa samme maade en troldfugl, ogsaa den følger Lapperne og
æder kød fra kødstilladset hos den, som den ved vil dø. —  Og bitus
er ogsaa en saadan, af hvis stemme man kender vejret. Naar den føler 
slemt, koldt vejr, saa siger den: «Bi— bi— i, diril, diril», saa bliver 
det koldt; men naar den igen siger: «Bibil diril, diril», saa bliver 
det varmt. Og lommen er ogsaa saadan en troldfugl, ogsaa den be- 
klikker; og den bruger ogsaa at ofre; den giver søen (ved hvis bred den 
har sin rede) 3 aeg. Lommen (gakkur) har ogsaa en anden lyd, naar den 
føler vejrforandring. Naar den siger: «Ka ko, ka ko,» betyder det, at 
den takker for sit navn, idet der kommer godt vejr; og naar den
føler daarligt vejr, saa raaber den: «Bare jeg  havde et regnslag,
bare jeg havde et regnslag 1» (var’ luk, var’ luk). Og om lommens fødder 
er der en lille historie, saadan: Da Ibmil havde skabt alle fuglene og 
ikke havde husket at give lommen fødder, saa sagde hän: «Der, tag de 
graa fødderl» Men lommen brød sig ikke om graa fødder, den vilde og
saa have røde fødder lige som gaasen. O g da den ikke fik dem, saa fløj 
den og sagde: «Paa en vis er jeg smuk nok, men fødder fik jeg  ikke.» 
Og saa fløj den, og saa kastede Ibmel fødderne efter dens bag. Og der- 
for sidder lommens fødder saa langt bagtil, og derfor føler lommen, at
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den ikke kan gaa; men til at svømme og dykke er den den allerstærkeste. 
O g lommen har et langt næb og spidst, og det har i fordums tid været 
et godt stridsvaaben som buepil; det har de ikke kunnet forgøre, de 
gamle kugle- eller pileforgørere. De har brugt det som buepil, og de har 
brugt det som spydspids ogsaa; det har ingen kunnet forgøre. —

Engang var der en Ruoša, som de ikke kunde dræbe; han forgjorde 
alt jaern; men hän var ikke stærk, og hän var allerede gammel. Og saa 
vidste en troldlap, at lommens næb kunde ingen forgøre. O g saa for- 
søgte en meget stærk Lap at gaa til ham, og hän sneg sig derhen, hvor 
Ruoša boede, for om hän kunde slippe til ham under søvnen, saadan at 
han (R.) ikke hørte ham, før han saa ham, saa maatte lian godt staa op bag- 
efter, naar han (Lappen) havde set ham (sovende). Og det er overalt: den, 
som finder den anden sovende, han vinder. Og denne Lap kom og fandt 
Ruoša sovende; og saa (62) hørte Ruoša ham, og saa kom de op at slaas; 
men Ruoša følte, at han vandt ikke nu —  hän var troldkyndig ogsaa —  
og hän veg allerede og sagde: «Gør mig ikke noget?» O g Lappen lovede, 
at hän skulde ikke gøre ham noget. O g da hän løb afsted, saa vendte 
Lappen ikke tilbage; hän gav sig til at løbe efter ham, og da hän ind- 
hentede ham, saa forsøgte han at stikke med lommens næb, og Ruoša 
følte, at det stak ind i hans ryg. O g saa forbød han det: «Du maa ikke 
stikke mig.» Lappen sagde: «Det er ikke mig, det er lommens næb.» 
Og saa dræbte han den store troldruoša, paa hvem ikke en eneste pii 
havde bidt uden lommens næb. —

Lavskrigen er altid i skovene hos Lapperne, og den æder kød; men den 
er dog ingen ond fugl, den er Ibmels engel, og troldspurven (cicas) er igen 
Birrus (Djævelens) engel. —  Og en lille smuk fugl er der, som kommer 
fra Barbmo60, og dens navn er bjældefuglen. O g den har mange farver, 
under hagen er den gul, og den er rød og grøn og blaa. Og den kan 
synge paa hundrede sprog. Og dens navn er ogsaa giella vcelggo (Eri- 
thacus suecicus). O g naar den føler soiskin, saa spiller den paa alle maa- 
der, og undertiden ringer den som en klokke. Og naar den føler koldt 
vejr, saa er dens tunge meget klodset; den kan ikke faa en smuk lyd 
frem.

O g der er 4 fugle, som følger Lapperne: ravnen og ryperne og lavs- 
krigen og troldspurven. O g de følger med om vinteren, de er kammerat med 
Lappens sida, og de faar føde ogsaa; de faar kød, som æder kød; og ry
perne finder birkekvistene, som Lapperne hugger af paa vedhugningsstedet. 
Og rypen har mennesket som tilflugt ogsaa; naar høgen kommer og be
gynder at jage den, saa kommer ryperne til folk, ja, lige mellem folks 
fødđer, og saa maa høgen fly. O g de kommer endogsaa ind i koten, 
naar de ikke træffer folk udenfor. O g menneskene gør ikke saadan en 
rype noget, ejheller tillader de hundene at røre den.



Hvis skaden eller kragen giver sig til at følge Lappens sida stadigt, 
saa ved den, at i den sida dør et menneske. O g hvis den giver sig til 
at følge en kote og sætter sig ved siden af en kote, saa føler den, at i 
den kote er et menneske, som skal dø.

Fortælling om slang e stenen.

Den, som faar den, han bliver aldrig overvunden af loven — men hvem, 
som bare kunde faa denl —  Man skal finde slangernes parringsplads; 
naar de parre sig, da kaster de denne hvide sten hid og did, og den, 
som da gaar og stjæler sig til at bevogte dem, naar de kaster stenen, 
han skal snappe stenen og løbe til vand, og hvis han kommer til vandet 
før slangen, da faar han stenen; men hvis slangerne kommer først i 
vandet, saa er det jo farligt. Men den, som forud har undersøgt, hvor 
det nærmeste vand er, han kommer først; nok opholdes de lidt med at 
søge efter stenen, og imedens er manden løbet langt til vandet. O g naar 
hän har faaet den, da er hän jo et lovmenneske i sin levetid.61



(63) Her b e g y n d e r  fortæ llingen om L appernes doktorkunster.

Lapperne har allerede i gamle dage været nødt til at finde paa raad, 
naar folk blev syge; og læger har Lapperne ikke kunnet faa paa stedet; 
en del har ikke engang vidst, at der fandtes læger. Og paa den maade 
har de maattet spekulere saa meget ud, at de blev klar over, hvad slags 
sygdomme det var, og hvorledes de skulde faa hjælp for dem. O g de 
har faaet klaret saa meget, at mange sygdomme kan de helbrede, ogsaa 
dem, som nogle læger ikke forstaar at helbrede; men dette sigter ikke 
til alle læger. —

Her nedenfor finder man förklaring paa, hvorledes man skal lette en
hver sygdom, ja undertiden endog helbrede den og ogsaa hurtigt. Men 
det er ikke heldigt at skrive alle raadene i denne bog, fordi bogen vil blive 
læst over hele verden, og mange lærde herrer passer det slet ikke at høre 
om alle raadene, de tror ikke paa dem, de spotter kun Lappens dum- 
hed, skønt, hvis de saa alt, hvad Lappen udrettede, saa undredes de 
over den kraft, og hvorfra den kommer. —

For brystdaarlighed.

Lapperne er ofte daarlige under brystet, og det stiger til hovedet og 
gaar i benene. Og den sygdoms lægemiddel er aareladning af legems- 
aaren. Den aare er paa benet paa den udvendige side af anlcelen, og der 
nedenfor paa den indvendige side af vristen. Og paa den udvendige side 
af foden aarelader man igen for rygdaarlighed og lændesmerter. O g naar 
madlysten ophører og man føler smerte under brystet, saa aarelader man 
paa stedet ovenfor vristen.

O g naar man er syg i brystet, og det ikke gaar til hovedet og ikke 
i benene, saa aarelades paa den indvendige side af armen i armhulen de 
aarer, som gaar paa undersiden af armen. O g en anden aare gaar oven- 
paa armen, og af den aarelader man hovedpineblod, naar hovedet smerter
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og det ikke er noget andet sted end i hovedet. O g naar sygdommen er 
i skuldren, saa aarelades (ovenpaa) haanden mellem fingrene. Og naar 
man har sting i kroppen, saa aabner man en aare paa den udvendige 
side af armen. —

Skrcek

er ikke saa slemt til at paakomme andre end barselkvinder, eller en kvinde, 
som nylig har faaet et barn og endnu ikke er bleven rask. Ligeledes er 
en kvinde jo slem til at blive (64 ) skræmt, ogsaa før barnet er født; naar 
hun er frugtsommelig, plejer de at skræmmes saadan ogsaa, at de føder 
for tidligt. O g den skræk kommer undertiden, naar hun ser en styg 
drøm. Og børn skræmmes ogsaa ofte, og det varer længe, lige til de 
bliver fuldvoksne.

For skræksygen. Man skal ikke aarelade en hjerteblodaare (pulsaare) 
for anden sygdom, end naar man paa grund af skræk bliver daarlig, saa 
nødes man til at aabne en hjerteaare; men der skal ikke Hyde mere end 
sprøjte tre gange og saa lukkes. O g den er slem til ikke at forblive 
lukket; men der er et raad: at trykke den til med en ny io-øre af sølv.

For besvimelsessygdom.

O g naar besvimelsessygen kommer, saa er der et raad: at brænde de 
klæder, man bærer nærmest kroppen lige med det samme, og hvis de 
ikke lige straks bliver brændt, saa er det slemt at faa bort; men man 
kan nok faa den bort, naar det ikke har beskadiget blodomløbet altfor 
slemt. For besvimelsessygen aabner man ogsaa aarer —  mange —  9 aarer, 
og der skal man ogsaa i hovedet aabne en saadan aare, som er en hjerte
aare. Den aare, som gaar mellem øret og øjet, gaar opad i mange grene, 
Og deraf er hjælp for tandpine ogsaa, hvis smerten er i overmunden; 
men naar den er i undertænderne, saa er der en aare, som gaar over 
kæbebenet; at aabne den er herfor lidt hjælp ogsaa.

For gigt

aarelader man ogsaa. Man skal aarelade paa den udvendige side af 
armen og paa den udvendige side af benet paa ankelen, der, hvor sko- 
baandet svøbes, der, hvor man ser aarerne bedst. Og til aareladning 
hører ikke mere end det, der her ovenfor allerede er forklaret.

Kopsætning

er ogsaa et raad, hvormed man helbreder mange daarligheder. —  Naar 
man har ondt i hovedet, skal man kopsættes i nakkehulen og paa begge
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sider af nakken. Og naar man har smerte i ryggen, saa skal ryggen kop- 
sættes. Og naar man er syg i brystet, derfor kopsættes ryggen ogsaa 
3 g ang e efter hverandre; naar saarene er lægt, skal der igen kopsættes. 
For tandpine kopsaetter man ogsaa, der hvor smerten er haardest. Paa 
fødderne kopsættes ogsaa; hvis fødderne fryser, saa skal der kopsættes 
paa den udvendige side af dem. Og naar armene værker, saa kopsættes 
den udvendige side af armen. Men man skal gnide meget først, før der 
kopsættes.

(65) For hovedpine 
er der et raad saadan, at man rykkes i haaret; men der tages kun nogle 
faa haar oven i hovedet, og saa rykker man pludselig til, for at huden 
skal løsnes, som er groet fast, for at blodet kan rinde paa sin sædvan- 
lige maade. O g gnides skal der, til hovedet bliver hedt, og det sidste 
efter gnidningen er, at man haardt eller fast stryger opad fra fire ret- 
ninger, to gange fra kinden; og paa nakken og pandesiden skal man kun 
lade hænderne glide paa opadstrygende maade tre gange, og tilsidst skal 
man rykke hele hovedhaaret opad, og saa vaske hovedet i hed, stærk 
kaffe; men nakken skal man gnide mest.

Gnidning
er hjælp for mangen sygdom, for rygsmerte, for hovedværk og for mave- 
smerte og for tandvaerk.

For mavesmerte 

stryges blot paa tværs og mod solen omkring navlen.

For tandpine
er der mange raad, fordi der er 9 slags tandpine, og er anden sygdom 
ogsaa 9 slags, fordi mennesket var 9 maaneder i moders liv, før det kom 
til at se verdens lys. —  For tandpine er der endnu et raad. Naar det er 
haard tandpine, saa finder man kirtelen under kæbebenet, som gør ondt, 
og den skal man stikke med den trekantede synaal. Om synaalen vikles 
senetraad netop saa langt, som den skal stikkes ind i kirtelen, og man 
skal endda vende den til begge sider for at knuse mere, og for at der 
mulig kan komme i hvert fald 3 draaber blod.

F or halsdaarlighed 
er der et lægemiddel i en selv, menneskeurin, at drikke det, selv om blot 
en skefuld, og strække halsen i alle retninger og gnide gentagende. O g
saa bruges jo terpentin mod halsdaarlighed; man tager en skefuld ind og 
smører den udvendige side ogsaa, og saa svøber man uldent vadmel om 
haisen om aftenen. Og der er endnu et raad mod halssyge. Det er: om



sommeren tages en frø, som kaldes nøgenfrøen. Og man tager om som- 
meren en frø-unge og lægger den levende i salt ind i et hvidt klæde, og saa 
dør den snart. O g den skal være lys, i hvert fald den meste del lys- 
plettet. Hvis den er mørk og grim, saa ødelægger den og forgifter. Og 
naar man nu har taget den smukke slags, saadan som ovenfor allerede 
er beskrevet, saa skal den skæres lidt fint, og det koges i maelk og 
drikkes. Og det bruges til halssyge som medicin. Og naar der kommer 
udslet (66), saa er det medicin herfor ogsaa at smøre med denne frø; dog 
læser Lapperne nogen tryllelæsning; men det kan nok hjaelpe lidt, selv 
om man ikke læser heller, naar man blot ikke gør det for at spotte. 
Hvis man spotter frøerne, saa forgifter de saadan, at det tager livet af en. —

Her nedenfor en beretning om en pige.

Den piges hals hovnede lidt op, og saa tog hun saadan en frø og 
trykkede med den paa det syge sted; og da hun var færdig med at 
trykke, saa kastede hun den paa jorden saadan, at det voldte frøen 
smerte, og da blev den vred saadan, at den forgiftede endnu værre. Og 
det var altsaa den slags, som forgifter; det er de sortplettede, man skal 
passe paa. O g den pige blev slemt syg og tog til Luleå; men det hjalp 
ikke, hun døde. En Lap-doktor saa paa hendes sygdom og sagde: «Du 
har trykket med en frø og kastet den paa jorden saadan, at frøen blev 
vred, og saa forgiftede den værre, og det kan man ikke bortvende, den 
har fordærvet blodet saadan allerede, at det ikke kan helbredes». —

Fortælling om frøen.

Frøen lever i vandet, og den lever paa tørt land. Om foraaret gyder 
den samme tid som gedden. Dens æg er i sumpen. O g den har saadan 
stemme, at den kvækker ligesom renkalven. Men man har lagt mærke 
til, at frøen falder ned fra oven, saadan som ogsaa andre dyr, hvilke 
falder ned paa sneen. Det er sikkert, at frøen falder til jorden fra skyen, 
fordi man finder den paa højfjældet paa sneen, hvor der ikke er aabent 
vand indenfor rækkevidde. Frøen er saadan et dyr, at den, som tør tage 
den i haanden, og frøen saa lader vand i haanden, da bliver det men- 
neskes haand en lægedomshaand. Naar man med saadanne hænder kun 
trykker paa det syge sted, saa letter smerten lige straks.

O g naar der kommer udslet paa munden, dertil er frøen ogsaa læge- 
dom, naar man med den trykker og smører. —

Børns svamp.

O g hvis et barn faar svamp —  svamp er saadan, at barnets tunge 
bliver hvid — , da er der ogsaa derfor lægedom i frøen; med den trykker 
man paa tungen (ikke en levende frø, men lidt af en tørret frø), og det
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er det allerbedste lægemiddel derfor. O g det er godt til mavemedicin og
saa; saa skal det koges i frisk mælk, og saa tager man det ind og synker 
det. —

E11 anden beretning om frøen.

Der var en kvinde, som gik over en sump, og da saa hun en sten i 
sumpen, og saa traadte hun paa den. O g det var jo ingen sten, men det 
var frøernes moder, hvilken var saa stor som et menneskehoved. O g saa 
hagede frøen sig fast i hendes fod saadan, at hun ikke kunde faa den 
løs paa anden maade end ved at løsne den med staven. O g saa begyndte 
den (67) fod at smerte, hvor frøen havde hængt ved. Og hun tog ogsaa til 
Luleå-doktoren; men ogsaa hun døde. O g hun havde som barn spottet 
frøerne, og saa først skadede den, da hun traf at komme over stamme- 
moderen. —  Lunte Andaras’ hustru er det gaaet saadan ved Vuosko- 
jaure. —

Farligt vand.

Fortælling om, naar man drikker frøens aeg, saa bliver det en stor frø 
°g  begynder at give lyd, saadan som dens lyd nu er, og om man ikke 
faar den ud. saa tager den livet af en. For den er der ikke mange raad. 
Lapperne giver blod at drikke —  for at kaste op —  og raadne fiske- 
tarme; og om den endnu ikke kommer ud, saa stikkes renens største 
bensene ind gennem munden lige til maven, og da er den nødt til at 
stige o p ; og hvis den ikke kommer ud, saa dør man jo. Og naar den 
kommer ud, da er den saa rød som blod.

E t fa rlig t dyr.

Der er et dyr, hvis navn er ruovdde-goppa6a. Den opholder sig i vandet, 
og den er ogsaa saadan, at den kan leve inde i mennesket; og for den 
gøres paa samme maade som med frøen. O g hvis man heller ikke faar 
den ud, saa draeber den ogsaa mennesket. Ogsaa den drikker man mange 
gange med vandet. —

E t drikkerør bruger man fo r  dyrs skyld.

For saadanne dyrs skyld bruger Lapperne et rør. Det rør er forfær- 
diget af rentak. Og det bruges ogsaa af den grund, for at munden ikke 
skal ødelægges om foraaret (af isvandet). Og et andet drikkerør laves af 
en fugls laarben; deri er som et næt saadan, at dyr ikke kan komme 
igennem ind i munden. Det bruges i vildmarken.

Mod forfrysning.

Mod forfrysning er der et godt raad: straks naar man mærker, at der 
er forfrysning, saa skal man trykke og gnide med sne, saa længe til 
blodet kommer tilbage, og der kommer liv i det; dog den øverste sne
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hjælper ikke, men det skal vaere den sne, som kaldes soenjas, og den 
er lige mod jorden, den slags sne.

Her en fortælling om et barn for 40 aar siden. Barnet var 10 aar og 
løb ude i staerk kulde, og saa faldt det i et snehul med de bare hænder, 
og moderen bemærkede det ikke, og saa forfrøs fingrene; og hun havde 
ikke forstaaet at trykke og gnide med sne, og fingrene faldt af til midten. 
O g hun lever endnu, og hendes navn er, Maret Mikesdatter Utsi, og hun 
opholder sig i Sauco, og hendes mands navn er Haentot Pito. —

M od forstoppelse

bruger man saadant raad: en gedebensknogle, og den skrabes meget glat, 
og det andet gøres af en kalveblære, og den tørres omhyggeligt og 
smukt; og saa skal der (68) havregryn, og saa skal der varmt vand og en 
halv kop gryn, og det fyldes i den blære. Og den ene ende af gede- 
benet sætter man ind i blæren, og den anden ende stikkes ind i men- 
neskets tarmaabning. O g blæren, som er i den anden ende af det hule 
ben, den trykker man paa, og saa gaar det ind i endetarmen, og saa 
kommer det ud. Og kvinder kan gøre paa samme maade for urinaabnings- 
forstoppelse; men mandfolk kan ikke gøre saaledes, men derfor gøres 
det paa anden maade: man skraber sod under gryden eller kedelbunden 
og gnider dermed kønsdelen udvendig, og det hjselper, det er prøvet. 
I gammel tid har der ikke vaeret gryn, —  ejheller dertil naar folk fik for
stoppelse, —  som nutidens mennesker bruger til hjaelp for den daarlig- 
hed; men i gammel tid gjorde de det paa samme maade, dog det vand, 
som de kom i den blære, var en anden slags varmt vand og fedt (kogt) 
af renben, (som) er det allerfineste fedt.

Mod hævelse.

Naar det hæver, da skal der lægges fedt paa; hvis det ikke endnu kom
mer sig, saa skal man skrabe kobber deri og blande det sammen. Nok 
findes der ogsaa saadanne Lapper, at naar de ser og trykker med haanden, 
saa helbredes hævelsen, hvor slem den end er. Meget fint birkebark (den 
allerinderste tynde hinde) er saerdeles god til at trække materie ud, naar 
det er en byld eller anden materiehævelse. Og naar der i et saar gaar 
hede eller kulde eller andet, som tvinger saaret til at hovne op og sætte 
materie, saa gøres derfor paa samme maade, gammelt fedt lægges paa, 
naar der ikke er saadanne, som kan bortvende det paa anden maade 
uden lægemidler.

Blodflod.

Blodflod er farligt, naar der ikke er læger inden for rsekkevidde; men 
der findes jo saadanne, at naar de faar det at høre, saa holder blodet 
allerede op med at flyde. Dog mange saadanne er der ikke; men naar
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de kan komme til at se den syge, saa er blodstansningen mere sikker. 
O g for Lappen er det farligt. Ogsaa da flyder der for meget blod, naar 
kvinden er i barselseng, og det strømmer saadan, at hun dør hurtigt. 
Og dette kan blodstilleren holde eller faa til at stanse. Et raad er der 
for barselkvindens blodflod. Der er en lille fugl, hvis navn er beskus 
(svale), som anbringer sin rede paa gaardenes væ g; og saa skal man 
tage det skrab af redens bund og koge det med frisk mælk, og give 
barselkvinden det at drikke, Og det hjælper, selv om man ikke kender 
ordene; men det er jo bedre, om man vidste ordene. —  Og af ordets 
kraft helbreder man mange slags sygdomme; men der er ikke mange 
saadanne, som kan uđføre de kunster, som ovenfor er fortalt.

Raad fo r  kuldesyge.

Og et middel mod kuldesyge er at drikke renens levende blod. Og 
hvis man ikke kan faa levende blod, da tager man frosset blod, og det 
blandes, til det bliver jævnt og fint, og saa drikkes det fuldstændig raat. 
Under barnefødsel kommer kvinden ofte til at fryse føđderne, og ogsaa 
dertil bruges renblod som medicin, saadan som (69) ovenfor er fortalt. 
Levende blod kommer ikke paa anden maade, end at en ren stikkes, og 
saa tages lige med det samme blodet i en skaal, og hun drikker det,
hvis ikke det syge menneske har saa megen kraft, at hun orker selv at
gaa hen til renen og drikke straks, naar blodet begynder at flyde. Den 
skal (i dette tilfælde) stikkes bag skulderbladet, (fordi der straaler blodet ud).

Fortcelling om senestrcekning.

Til senestrækning læser man ogsaa ord, og det hjælper. Det gøres 
med uvasket uldgarn, graat treløbet faare-uldgarn. I faareuld er megen 
kraft, fordi Jesus har tait meget om faaret og taget lignelser af faaret, 
og ogsaa af den grund, at da Jesus var đød, kaldte man ham et faar, og 
dette deres opholdssteds navn var faai-eliuset63. O g derfor er der i faare
uld saa megen kraft. O g det er ogsaa godt til sokker for mennesker.

O g naar det er den sygdom, at huden begynder at klø (med udslet), 
saa er det lægedom derfor at gnide med birkeaske; og hvis det ikke 
endda gaar bort, saa skal man tage acci's-ædnes lavče-gippoM og koge 
den, og saa smøre med det der, hvor det kløer. O g der er endnu et
raad: at tage lidt af 9 slags træ og koge det, og det er hjælp for mange
sygdomme.

Testikeldaarlighed.

Naar testikelsenerne forstrækkes, saa skal man gnide forsigtigt og 
lægge varme omslag. Alle sener skal kun gnides opad efter legemet.
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Om gulsot.

Gulsot er ogsaa en grim sygdom; den gør folk gule. Først begynder 
det at kendes i øjnene, og det hvide paa neglene bliver gult, og urinen 
er ogsaa gul. O g for den er det medicin at tilberede mad netop saa 
meget, som man kan spise paa en gang, og den mad skal tilberedes af 
9 slags. O g et andet raad er at tage 9 levende lus og give den sy ge 
dem at spise i mad, paa smørrebrød eller i vælling, som ikke er altfor 
hed, for ikke at brænde lusene ihjel; men det er ikke heldigt, at det 
syge menneske ved det, at det er lus, som han spiser, han kan jo ikke 
spise, hvis han ved, at det er lus, han spiser.

For rygdaarlighed.
Og huden paa ryggen gror ofte fast. Og det er saadan, at naar man 

har faaet hold i ryggen, da er det saa smertefuldt, og det er, som om 
det strammer, og det er som en byrde paa ryggen. O g det kommer af 
haardt arbejde, og det kommer ogsaa deraf, naar man sover paa et 
haardt leje, og af mange andre ting, megen søvn ogsaa, det standser 
blodet eller gør blodet tykt. O g naar det ikke er altfor slemt, da hel- 
bredes det nok med gnidning, og naar man rykker huden og strsekker 
huden, saa at den løsnes O g hvis det ikke hjælper, da se pag. 66 (aare- 
ladning og kopsætning).

Om streng hoste.
Saa skal man smøre med is under fodsaalerne og (derefter) varme 

dem saa stærkt, som man taaler.

(70) Raad fo r  tandpiiie.
Det allerbedste er, at man gnider begge sider af halsen og helt rundt 

om munden og fremdeles nakkesenerne og ligeledes rygsenerne lige over 
hele ryggen, til det er holdt op at vaerke. Det er sikkert, at det hører 
op; men det skal være en flittig og dygtig gnider. En bjørnetand er 
ogsaa et lægemiddel, naar man med den trykker kirtelen; men man skal 
varme den lidt først og saa hurtigt svøbe et tyndt klæde om, og saa 
trykke tanden saa smaat med den. Og hvis man finder renens kæbeben, 
et saadant, som har været saa længe i jorden, at jorden har farvet det 
med sin farve eller gjort det grønt, og saa varme det ogsaa og saa 
trykke med det ogsaa paa samme maade som med bjørnetanden.

Koahđahussygen 65
er saadan, at man kaster op meget ofte og meget stærkt. O g der er 
maalen lægemiddel at maale med fingerspand det syge menneskes bælte 
og taelle imod, begynde ved 9 og tælle til 1, og der skal tælles 3 gange, 
og man maaler bæltet 3 gange. Og hvis det er den syg dom, saa skal 
den nok helbredes.
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0 m kviksølv.

Det er medicin til mange steder. Hvis man brækker et ben eller stø- 
der sig meget slemt, saa bruger man kviksølv som lægemiddel. Der 
kommes lidt i en ske, og det tages ind og synkes, og velsigne skal man. 
O g det er godt for sting ogsaa, og for stærk diarre er det ogsaa medi
cin. O g den, som har kviksølv paa sig, paa ham bider ikke genfærd. O g
saa er der i kviksølv medicin for øjnene, naar der kommer bygkorn paa 
øjet eller udslet (det dryppes i øjet).

Naar en hund bider et menneske, 

saa skal man tage blod af den samme hund og smøre saaret med det, 
saa tager det smerten øjeblikkelig.

Koldt vand er ogsaa godt til et friskt saar. O g hvis man brækker et 
ben, saa skal man ogsaa komme det i koldt vand. Og hvis det gaar af
led, saa skal man ligeledes komme det i koldt vand (for bedre at se,
hvor skaden er). Og det skal man jo rykke i led, som er gaaet af sit
led, og det, som er brækket, det skal man ombinde med træ, saa at
det vokser lige sammen.

Renost er et godt saar-lægemiddel.

Naar et menneske besvimer, 

da er midlet til oplivning saaledes, at man skal tage i armene og løfte 
op og ned, indtil livet kommer.

Om at fa a  liv i et druknet menneske.

Naar et menneske er druknet og der endnu er lidt liv, saa skal man 
binde et tørklæde for øjnene af ham, før man tager ham op af vandet. 
O g saa skal man bære ham paa det tørre(71) og lægge ham saadan, at
vandet flyder ud. Og saa skal man gnide ham, og der skal ikke være
flere mennesker der end i eller 2; og ikke skal man tale, ikke et eneste 
ord, for ikke at skraemme livet bort, naar det er ved at komme, det 
taaler da ikke at høre noget som helst. O g paa den maade kommer saa 
livet.

For senestrækning

er gnidning ogsaa godt; men der skal jo  kun gnides op efter armen, 
eller hvis der paa et ben er en senestrækning, saa gnides opad der ogsaa, 
thi senen slipper ikke løs fra benet, men fra kødet kommer den løs, og 
derfor skal man faa senen til atter at glide i samme retning, hvorfra den 
er løsnet.

O g saadanne sten finder man, der er lige som glas, og de kan flæk-
kes saa tynde som papir, og deres navn er ræveguld. Og de er gode

13
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for leddedaarlighed; men man skal faa dem knust saa fint som mel, og 
saa tage det i munden med vand og synke det ned i maven.

Om jordforgiftning.

Jordforgiftning er ogsaa en farlig sygdom og en haard sygdom. Og 
der er ogsaa 9 slags. Det er saadan, at der kommer udslet over hele 
kroppen, og det klør, og der er ogsaa vaerk i det saadan, at man ikke 
faar fred, ikke sove ejheller spise. O g det bortvendes ogsaa med ord 
saadan, som Ovenfor allerede er beskrevet. O g der er en slags, hvis navn 
er byld, og efi anden er hævelse. Og alt dette bortvender man med ord.

Om Lappernes kvinder.

Her fortælles om saadanne, for hvem det er svært, naar de er i 
barselseng, koner og piger. Nogle kvinder har det saa svært, at de 
føler smerter i 3 dage, og folk holder og trykker ryggen, og naar de 
dog ikke føđer, saa er der endnu et raad. Naar der er mange mænd, 
saa løfter de hendes fødđer op og hovedet ned og ryster, for at barnet 
kan glide tilbage, da det vender galt, den anden del foran; og naar det 
er rettet, saa plejer hun at føde straks. Og der er endnu et raad, saa er 
hun nødt til at fortaelle, hvem der er barnefaderen. O g det er en hjælp, 
naar hun fortæller det, men saa gives hun barnefaderens vand eller urin at 
drikke. Og naar hun endelig har født barnet, saa overskæres navlestren- 
gen, og den ende, som gaar ind i moderen, den bindes fast med kvin- 
dens skobaand, for at den ikke skal trække ind, for at efterbyrden kan 
komme ud. O g kvinden gives kosmør, nu da man ikke har rensmør. 
Men förtidens Lapper malkede og lavede smør af renmælk, hvilket de 
da plejede at give kvinden. Og hvis hun ikke bliver kold, saa kommer 
efterbyrden hurtig ud. O g naar den er kommen ud, da reder man lejet. 
Nu begynder fortællingen om den stakkels moder, som har saadan møje 
og smerte igennem hele føđselen, og hun har været nødt til at fryse. 
O g naar kvinden fryser, saa kommer efterbyrden ikke ud, saa samler den 
sig under brystet som et barnehoved (72). Og da begynder det at standse 
livet, og hvis man da ikke forstaar, hvad der skal gøres, saa dør hun 
forfaerdelig hurtig. Men saa tilberedes noget at tage ind: der tages af 
birketoppen birkeknopper, dem som ryperne æder, og de knuses fint og 
saa gives de i kogende syremælkevand. O g hvis det endnu ikke flyder 
ud eller kommer ud, saa anbringes varmt omslag, varmt sand og aske i 
en uiden ting, og det anbringes under brystet. Man tager sand og aske 
i bunden af arnen, fordi man om vinteren ikke kan faa det andet sted, 
da jorden er frossen. Men man skal passe paa, at man ikke lægger var
men ved benenden. Man skal ikke laegge varmt omslag ved fødderne, 
fordi det er farligt til at jage kuiden op ind i kroppen, og da tager det
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livet saa hurtigt, at man ikke naar at søge nogen som helst hjælp. Men 
naar det endnu ikke varmer, saa skal man skifte det, indtil det bliver 
opvarmet, saa først kommer efterbyrden ud. O g saa begynder der at 
flyde blod, mere end et menneske taaler, og da er det farligt, paa den 
maade dør mange af Lapkvinderne, da de er saa sjældne, saadanne som 
ved raad derfor. Nogle Lapper er saadanne, at naar de blot hører det, saa 
standser allerede blodets flyden; dog er der faa saadanne; men naar de 
ser den syge, saa kan de bedre standse b lo d e t.-------

Fortælling om det, at i denne bog er alle Lappernes doktorkunster, 
men ikke noaidekunster. Og naar den, som ved alt det, som er i denne 
bog —  men det er ikke mange, som kender de kunster — og naar de 
ikke kender folks sygdom, de som er inde i de kunster, saa begynder 
de at mene, at det er en dødssygdom, eller de er besat af genfærd eller 
dødninge, hvilket er noaide-folks arbejde.66

Om dødningeskarens færden.

Naar dødninge færdes, saa flyver de i luften som fugle, undertiden 
højere og undertiden lavere. O g naar de strejfer om, saa idet de kom
mer, da suser det med saa stor styrke, at det drøner som den aller- 
stærkeste storm, og endnu stærkere suser genfærdene. Og naar de farer, 
da farer de ikke højt oppe; men der hvor de gaar frem, der bøjer træ- 
erne sig til jorden, og nogle træer knækker. Og naar man hører det, da 
er det genfærdene; men man ser dem jo ikke, kun lige for et og andet 
menneskes øje (viser de sig); og uskyldige dyr ser dem nok og hører dem 
ogsaa (selv), naar de ikke støjer saadan, at mennesker hører dem. O g en død- 
ning er hovedløs, og naar de færdes, saa flyver de, og den ene er over 
den anden, de fleste er kun efter skulderen, og somme er blot fra midten, 
underkroppen.

Genfærdene bliver til af de sjæle, som er halvt syndige og halvt 
kristne, og de slipper ikke til helvede ejheller til himlen. Og de kommer 
til at opholde sig blot i luften; og de har lyst til at faa arbejde. Og 
dem faar noaiderne lettest til hjælp, naar de begynder at øve trolddom.

Tegn derpaa, naar der er genfærd paa et menneske: saa begynder det 
menneske at høre og se meget, som andre ikke ser. Og hän taler om den 
sag, hvorfor der er genfærd paa ham og om det, hvad de skal udføre, og 
hvem der har sat dem paa ham, og de taler lidt om andre folks anlig- 
gender ogsaa. Og hvad de siger(73) er for det meste sandt. Det menne
ske, som er ved at løse genfærd af en eller anden, paa hvem der er gen- 
færd, han taler fremmede sprog, og da forelæser han det syge menneske 
nogen læsning, som er paa fremmed sprog. (Og den syge skal gentage 
ordene). O g det menneske, som taler fremmede sprog, naar det udløser 
eller maner genfærd eller djævle tilbage, det er da saa mærkværdigt, at

13*



man ikke rigtig kan beskrive det. Det kommer i bevægelse87, naar det ser 
genfærd eller đjævle paa folk, og det ser jo alle saadanne. Og hän er 
nok istand til at mane. O g nok kan de maaske gøre ondt ogsaa, om de 
vil; men en saadan gør ingen fortræd, hvis ikke onde mennesker begyn
der at trænge dem haardt; men naar de lige kommer i nød, da er det 
jo tilladt ham ogsaa at vise sin styrke. —  Den sidste store Lapnoaide 
var Dopar, som ogsaa ofrede til sejterne —  undertiden rener — , og hvis 
hän endnu ikke klarede sig med en anden noaide, saa ofrede hän et 10- 
aars barn, et saadant som red paa en ren. En gang var hän ved at 
prøve styrke med en anden noaide, og hän kunde slet ikke klare sig 
paa anden vis, hän ofrede renen og barnet. Og hän valgte den smukke- 
ste hvidplettede trækren og anbragte prydelser paa renen, alle slags pry- 
delser, sølv og klæde og uldgarn, rødt og gult og af enhver slags, som hän 
kendte og som Lapperne brugte til pynt. Og hän bandt det alle steder, 
hvor hän kunde. O g saa bandt hän dækkener paa, og saa satte hän 
barnet op, og saa viste han med en finger, hvorhen renen skulde gaa. 
O g saa gik renen straks. Og der er den endnu fremdeles. O g da vandt hän 
jo over den anden noaide saadan, at den anden noaide maatte bede om 
forlig. O g de enedes saadan, at de to ikke mere prøvede styrke indbyr- 
des. Og Dopar hän var nok en saadan noaide, at hän saa i en kop 
brændevin hvad som helst. Hän saa det ogsaa, da hans væ rt68 i Norge 
døde, hvilken ogsaa var en stor noaide. Hän (Dopar) var hans renvogter. 
Og Dopar brugte troldtrommen ogsaa, og hän brugte et trækar og
saa. Og hans søn Kumet brugte ogsaa troldtrommen af birketræ, det 
skal vaere af en saadan udvækst, som er i birketoppen, hvilken Lapperne 
kalder bikka vissis. O g den som fandt en saadan, hän havde funden en 
stor ting efter deres mening.

Om troldtrommen.

Det er et noaideredskab den troldtromme; og det gøres saadan: i den 
kommes ringe og 9 stumper af en «troldkost», og saa gav de sig til at 
slaa med en kobber- eller hornhammer og at fløjte, og undertiden skar 
han tænder. O g saa var de da ifærd med at øve trolddom. O g naar 
noaiderne er ved at trolde, da brænder de grydelænken helt rødgløđende, 
og saa slaar de den om sig saa meget, som de orker, og skærer tænder 
ogsaa saa meget, som de kan, (og vender pelsen og huen bagvendt), 
men de svor ikke, ejheller stjal de noaider.

En saadan noaide som er udlært noaide og endnu har tænderne, han 
er endnu i fuld kraft.

Og förtidens noaider har været saadanne, at de har fløjet, og somme 
har kørt med en ulv paa kirkefærd, og naar hän havde naaet kirkestedet, 
saa havde hän spændt den fra, og den forsvandt. Og naar hän atter

196



197

drog tilbage, saa kom samme ulv igen. Og han kørte forbi alle de andre 
kørende.

Og de noaider har vseret saadanne, at naar de var ved at øve trolddom, 
(74) saa har de efterladt legemet som dødt, og livet er gaaet med Birrus 
engle til arbejde — at gøre ondt paa et eller andet menneske. O g hvis 
man da rørte ved hans legeme, saa gik det, og da kom de to (sjæl og 
legeme) aldrig mere. Og saadanne kaldes træraadner-noaider. O g noai- 
derne ser i brændevin ogsaa, og de ser alle ting, og den som har stjaa- 
let. O g hvis der paa en eller anden er sat genfaerd, og han kommer til 
en noaide og vil have hjælp af ham, saa spørger han: «Har du brænde- 
vin?» Og hvis han har, da giver han. Og saa ser han (noaiden), hvor
ledes det er sendt, og saa begynder hän. O g hvis hän ser det, hvordan 
det er sendt, saa kan han nok én gang mane det; men hvis det er 
meget staerkere, saa sendes det igen; men da gaar det ofte paa det be
satte menneskes slaegt. O g om det bortmanes igen, da farer det atter 
paa en eller anden af den samme slægt; men er noaiden meget stær- 
kere, da gaar genfærdet paa den, som har sendt det eller sat det paa 
det menneske. O g er hän endnu stærkere, saa maner hän det tilbage til 
kirkejorden. Men det skal være en saadan, som er noaide af Ibmel eller 
handler af Ibmels kraft. O g hän taler da paa fremmede sprog, og hän 
er ogsaa da som drukken, han er i bevægelse, og hän ser da alle noaide- 
sendinger. Og hän vinder jo, hvor staerke noaider der end har sendt 
det, som er sendt ved Birrus kraft.

Og de onde aander sendes med en levende fugl; og den fugl kommer 
lige hen til det menneske, til hvem den er sendt. Ravnen er den, som 
jo er Birrus fugl, den bringer saadan post, som er Birrus engle —  ikke 
er saadanne folk (genfærdene) andet end Birrus engle. O g naar de ikke 
er kendt med en fugl, saa følger de sporet; men over landeryggen er 
det vanskeligt at komme eller over vandskel. Og hvis de kommer over 
det, da farer de jo der hen, hvor det menneske er. O g naar de kommer, 
da forfærder de, og naar de har faaet dem skræmte, da kan de sætte 
sig fast øjeblikkelig; men hvis man er saa uforfærdet, at man ikke bliver 
bange, da kan de ikke bide sig fast, saa besætter de et uskyldigt men
neske og begynder at plage ham; dog ham đræber de ikke, men plager 
kun, og de er lette at mane bort.

L idt raad fo r  de djævle eller genfærd, som ovenfor er omtalt.

Man skal, naar man mener eller ved, at nu kommer genfærd, saa skal 
man gøre 3 baal og gaa igennem dem, saa kan de ikke spore. O g et 
andet raad: den som har kviksølv i en fjer, i den store vingefjers rod, 
hän skal have det paa sig altid, og naar man har det paa sig, saa be- 
sætter de ikke det menneske. Og hvis man begynder at føle, at man
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har genfærd paa sig, saa skal man paa tre sprog laese Fadervor, saa 
bider dødninge ikke paa. Og hvis man havde baevertestikler, saa bider 
de ikke paa det menneske, som har det.

Der var en noaide, som ogsaa jeg (J. Thuri) har set, hvis navn var 
Johan Goven. Og han boede i Kistrand, Porsanger i Norge. O g hän var 
rigtignok en stærk noaide og hän færdedes vidt om paa Norges kyst og 
var i Ivgo (Skibotten) alle markedstider. Og hän var saadan, at hän 
kurerede syge folk. O g ved markedstider kom mange folk sammen. Og 
det er (75) klart, at hvor der er mange mennesker og mange slags, saa er 
der den slags ogsaa, at de stjseler andres ejendele. O g saa kom det 
til folks kundskab, at J. Goven var saadan, at hän kunde faa tyvene til 
at bringe tyvekosterne tilbage. Og saa efterhaanden som tyvene stjal, 
saa gik de (bestjaalne) stadig til Goven og fortalte, hvad der var stjaa- 
let; og saa lod hän tyven bringe det tilbage, hvor langt hän end var 
naaet at gaa, saa maatte hän alligevel drage tilbage, enten det var en 
Lap eller en Nordmand. O g saa til sidst skræmte han tyvene saadan, at 
de ikke turde stjaele mere, naar de vidste, at Goven var kommen. Og 
syge samledes til markedet for at komme til at se Goven, for at hän 
mulig kunde komme til at helbrede dem. O g hän kurerede mange syge uden 
medicin. Og hän brugte ogsaa nok lidt medicin, men hän helbredte de 
fleste uden medicin. O g hän løste genfærd af folk. Ejheller har jeg hørt 
det, at han skal have gjort ondt mod nogen eller sendt genfærd paa 
nogen, selv om hän nok kunde, hvis han vilde.

Engang stjal en Nordmand noget fra en Lap, køđ og skind. Og saa 
var de mange i en baad, og saa drog de afsted (tyven og de andre). Og 
da mærkede Lappen, at nu havde en tyv rapset sager fra ham, Og saa 
gik hän hen til Goven og bad ham give sig til at hjælpe, og saa be
gyndte han. O g da var den baad faret mange mile, før han naaede at 
tage väre paa den. O g saa gik baaden rigtignok heller ikke mere frem
ad, ikke det mindste. O g saa var de nødt til at vende tilbage, skønt 
der var mange sagesløse folk. O g tyven maatte bringe tyvekosterne til
bage. Og saa kunde de jo atter slippe afsted. Og han gjorde mange 
saadanne kunster ved tyvene. —

Og en noaidekunst er saadan, at der tages fraade af et dødt menneskes 
mund, og saa kommes det i en flaske. O g saa giver de det til et men
neske, og saa dør det menneske. O g det er saadan, at hvem som har 
begyndt at bruge den slags, hän er nødt til fremdeles stadig at give til 
et eller andet menneske, før der er forløbet 2 aar. O g hvis hän ikke 
kommer til efter hvert andet aars forløb at give til et menneske, saa be
gynder den at plage ham selv, og tilsidst dræber den ham. Og derfor 
er de nødt til at frelse deres liv ved at give til et tilfældigt menneske. 
O g det kan man gøre, at give det til et hvilket som helst uskyldigt
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menneske. Og de bruger dødes tænder ogsaa og kirkemuld eller sand. 
O g det er ogsaa paa samme maade og bruges paa samme maade som 
de forrige kunster. O g derfor er de kunster onde og farlige, da man 
kommer til at dræbe den ogsaa, som man ikke engang vilde, og derfor 
er det en farlig sag. Men det bruges endnu her hos Lapperne af den 
grund, at det er let, ejheller kan nogen bortvende det, selv en noaide. 
Men hvis de straks kommer til at kaste det op altsammen, saa kan det 
menneske nok leve, som har drukket disse foran omtalte ting. En anden 
grim kunst er, for at det skal gaa godt paa enhver maade —■ hjorden 
blive stor og samle mange penge — , derfor lover de sig selv til den 
Onde og undertiden deres børn. O g det er ikke længe siden, at man 
har hørt om det sidst, at de har lovet dem selv til den Onde. O g da det 
var tidens fylde, saa var Birru kommen og havde ført dem bort. Men en 
og anden er dog sluppen fra Birru, naar han har fortalt det til folk, og 
folk har ladet det komme til præstens kundskab. Og præsten har be- 
gyndt at undervise ham, og endnu et kristent menneske, som var bibel- 
(76) læser. Og da de hørte Birru komme, saa gik de ham imøde med bibelen 
og læste nogle stykker. O g da fik Birru ingen magt. Saa for han bort 
derfra, men tre gange kom han, og de to gjorde stadig paa samme 
maade, naar Birru kom, og saa var han tilsidst nødt til at lade det 
menneske vaere. Men hvis der ikke havde vaeret saadanne, saa havde 
Birru bortført ham. En gang har en mand set, at Birru bortførte et 
menneske. Og han førte ham løftet, saa han lige rørte ved trætoppene 
et og andet sted. Og han havde kun fat paa ham med sin ene haands 
negl hægtet i mandens haandflade. Og Birru havde sagt til det menneske, 
som gik i nærheđen, at det menneske (som han bortførte) skulde leve i 
samme stilling til verdens ende og saa først høre den fælles dom, som 
da kommer.



(77) Om Stallo.

O  G Stalloerne er det folk, som er halvt menneske og halvt trold. 
Hän var stærk, og hän var troldkyndig. Og Jettanas var næsten 

samme slags; men hän hadede ikke menneskene saadan som Stallo. Stallo 
dræbte mennesker og aad dem. Jettanas var stærk, han var ogsaa stor, 
og ogsaa hän var noaide. O g de to sloges ofte, og de vandrede ogsaa 
sammen. Engang gik de hen til et guldtræ for at tage guldblade; og de 
havde ikke mere end eet øje, og det var endda Jettanas’s. Stallo havde 
ikke mere øjne, siden den gang hans tjenestedreng brændte dem bort69 
(Stallos tjenestedreng har heldt hedt tin i Stallos øjne, da han tjente ham, 
Og fra den gang var han blind), og nu kunde hän derfor ikke se noget; 
men da Jettanas havde et øje, saa klarede de sig med det. O g en lille 
knægt fulgte med for at se, hvor guldtræerne var. O g saa klatrede Stallo 
op i guldtræet og begyndte at samle guldløvet; og saa kunde hän ikke 
se, da hän ikke havde øjet, og saa bad hän Jettanas om at give ham 
sit øje for at se til at tage bladene. Og saa rakte Jettanas øjet, men 
drengen snappede det, og Jettanas mente, at Stallo tog det; og saa bad 
Stallo igen, at han hurtig skulde give ham øjet, og Jettanas sagde: «Jeg 
har jo allerede givet dig øjet.» O g saa blev der skænđeri imellem dem, 
og de blev atter vrede og sloges, og de sloges, lige til de revnede begge to. 
Og drengen tog guldbladene, saa mange hän kunde bære. Men senere 
fandt drengen ikke stedet igen. Stalloerne og Jettanas skjulte det sted. —  
Naar de hentede de døđe Stalloer, kom de til live igen, naar de kom til 
deres gaarde. Deres liv var i et lille hus, og inde i det var en tønde, 
og i tønden var et faar, og i det var en høne, og inden i den var et 
æg, og i ægget livet.

Stalloerne enedes indbyrdes om, at den ene ikke maatte gaa ind paa 
den andens omraade, ejheller maatte den ene gaa til den anden. De op
holdt sig ved Stallojaure (Stallosøen), da de gjorde den lov, og enhver 
af dem holdt den lov.
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Fortcelling om den Stallo, som har boet ved Stallojaure.

Og af denne Stallos boplads har søen faaet navn, og mærker findes 
endnu der. (78) Stallo boede ved denne samme Stallojaure, og hän havde 
hustru og søn og datter, og de fangede fisk og vildrener og Lappernes 
rener. O g Stallo var troldkyndig eller noaide, og hans kone var ligedan, 
og hun havde et jærnrør, hvormed hun sugede folks kraft bort, naar hun 
kom i fare; og om hun endda ikke bjærgede sig, saa sugede hun ogsaa 
livet bort, naar det da ikke var saadanne Lapper, som kunde trolde. Nok 
har der været mange saadanne Lapper, som har været troldkyndige, 
som kunde forgøre jærn og kugler. —  Stalloerne đræbte mennesker og 
aad mennesker. Og folk frygtede Stalloerne og gik udenom de steder, 
hvor Stalloerne boede. O g denne Stallo boede ved Stallojaures snævring. 
O g der er et bjærg paa vestsiden af søen, og det bjærg var Stallos hoved- 
opholdssted. Og naar Lapperne kom til dette bjaerg, da gjorde Stallo 
stadig et eller andet ondt for Lapperne; somme tider dræbte han rener, 
og somme tider blev Lapperne syge paa det bjærg; og saa begyndte Lap
perne at kaide det bjaerg Goartavare, fordi det koglede paa mange maader, 
undertiden blev rener hængende fast i klipperevner; undertiden blev renerne 
halte og ligedan menneskene. O g undertiden blev folk og rener borte, og der
for begyndte Lapperne at kaide det bjaerg Goarttavare (troldebjærget), 
og saadan hedder det endnu. O g den første fos, der hvor elven gaar ud 
af Stallojaure, deri er en lille indsø, hvor Stallo altid fiskede —  og 
gennem den fos har Stallo gravet en baadvej og væltet saa store sten, 
at nutidsmennesker ikke kan rokke dem, om de saa var 20 mand. Man 
vilde heller ikke tro det, om der ikke var mærker, hvoraf man ser, at 
det er sandt. Og af den grund hedder ogsaa den fos Stallofossen, og 
den har endnu samme navn. Og det bjaerg, som er paa østsiden af Stallo
jaure, har Stallo givet navn. Stallo havde hørt af Uldaerne, at i det bjaerg 
skal der blive boret meget (efter malm), og derfor begyndte Stallo at 
kaide det Borebjaerget, og dette navn har det endnu. Og oppe paa Bore- 
bjaerget er en sø, hvis navn er Vatnimajaure (Strækkesøen). Og den har 
faaet sit navn derfra, at naar Lapperne flytter der og skal op for elve- 
bredden, da er denne saa stejl, at renerne ikke orker at trække slae
derne, saa forstrækkes de, og derfor har søen faaet det navn. Syd for 
Stallojaure paa vestsiden er der et bjaerg, hvis navn er Paccajægil, og 
det har faaet det navn, fordi der har været den bedste rensdyrlav, og 
saa sagde man, at paa det bjærg var der endnu levnet lav, og saa 
flk det navnet Paccam jægil ( =  levnet lav), og det er endnu dets navn, 
Paccajægil. Og disse Uldaers bopladser er paa skrænten af Gortovare, 
lige over for Coalmis (o: Salmi). Og der er endnu en klipperevne eller et 
hul, og i det hul har nutidens mennesker ogsaa mistet geder, 10, og
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en tid efter kun fundet benene. Og det samme sted antager man, at det 
ogsaa kan hjaelpe hvem, som dyrker det, taler med det og giver noget.

Fortælling om det, hvorledes det g ik  den Stallo, som boede ved 
breddeyi a f  Stallojaure.

Da en kristen Lapmand var ude at vandre, kom han ind i denne Stallos 
kote. Og den Lap havde en smuk datter og en søn. Og Lappen var 
træt, og hän var ogsaa sulten; og Stallo gav ham at spise af sin mad, 
og han spiste, skønt han ikke rigtig kunde, da Stallo havde kogt mange 
mennesker i samme gryde (79); men hän var nødt til at spise. O g da hän 
havde spist, spurgte Stallo: «Giver du din datter til min søn?» Og hän 
turde ikke vægre sig, hän lovede ham sin datter, og de aftalte, hvornaar 
de skulde holde bryllup. Dengang var der ingen lysning at besørge, de 
gjorde ikke andet end enes og give hinanden haanden, saa var det i 
orden. Og da Lappen vidste, hvor Uldaerne boede, og hän var kendt med 
Uldaerne, saa gik hän til dem og bad om raad, da det var ham saa meget 
imod at give sin datter til Stallos søn. Og da hän kom til Uldas bolig, 
sagde Ulda-bedstemoderen straks: «Voi, voi, at du har givet din datter
som svigerdatter til Stallo!» Lappen sagde dog: «Ved du ikke noget 
raad?» Uida svarede: «Jeg ved det ikke sikkert, men om du vil komme 
hertil, naar du gaar til Stallos kote, da skal jeg raade dig.» Lappen gik 
hjem. O g saa fortalte han sin husstand, hvordan sagen nu stod. — Og saa 
drog de afsted for at holde bryllup. O g da de gik, saa kom de til Ul
daerne, og de raadede dem: «I skal gaa ad natsiden (nordsiden) af Go- 
artovare, Stallo har nok drømt om det, at om I kommer fra natsiden af 
bjærget, da er det farligt, og hän spørger jer straks, hvilken side af bjær- 
get I kom fra, bjsergets natside eller dagsiden (sydsiden)». — 70De sva
rede: «Vi kommer fra dagsiden.» Og saa frygtede hän ikke. O g de be
gyndte at holde bryllup. O g de hængte to store gryder over ilden. Og 
da kødet var kogt, saa løftede Lappens søn den ene gryde ned, siddende 
paa knæerne, og Stallo sagde til sin søn: «Løft ogsaa du gryden paa 
knæerne lige som den anden karl gjorde.» O g da hän begyndte at løfte 
gryden, sagde hans kæreste: «Skal jeg hjælpe dig?» Stallo sagde: «Hän 
er stærk nok, hän kan ene løfte den.» O g da hän saa gav sig til at løfte 
den, snappede kæresten i grydehanken som for at hjælpe, og hun løftede 
saa højt, at hun hældte den hede suppe ned gennem brystaabningen paa 
fæstemandens pels, og hän brændte maven og kønsdelene, og hän sagde 
ikke, at hän havde brændt sig saa slemt. Og saa begyndte de at spise, og 
der var kommen mange Lapper til brylluppet, og de spiste og drak; men 
brudgommen, som var døende, han spiste intet, han gik udenfor og lagde 
sig, og bruden- satte sig ved hans side, hun saa nok, at han ikke kunde 
leve. —  O g saa gik de ned paa søen for at lege, saadan som skikken
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var blandt Lapperne i gammel tid at lege, naar de havde spist bryllups- 
maaltidet. O g Lapperne havde hugget mange huller i isen og daekket 
dem med sne og lagt store knipler ved siden af. Og saa holdt kvinderne 
megen kommers indbyrdes der og kogte drikke, indtil maendene kom til
bage. Lappernes kvinder vidste nok, hvilke kunster der skulde ske. Og 
de vidste, at Stallos kone havde et jærnrør, som var farligt, om hun kom 
til at suge med det, saa var der nød paa færde. Og derfor stjal de 
hendes jærnrør og stak mundingen ind i gløderne. Og saa lyskede de 
hverandres hoved. Og mandfolkene legede ude paa søen. Stallo havde 
dækket sine øjne, og de andre løb rundt og rørte ved hans pels, og 
Stallo snappede efter dem, og naar han fangede en, sagde hän: «Njauka, 
njauka, jo vist faar jeg  et friskt maaltid, det skal være aftensmad.» Og 
han bed en stump af klæderne, selv om der kom kød mellem tænderne, 
bed han saa dybt, som han fik fat; og derefter løb de endnu stserkere. 
O g naar han saa igen fik en fanget, saa sagde han atter: «Njam, njam, 
godt var det, at jeg fik et lille morgenmaaltid.» Og han bed, saa der kom 
kød imellem tænđerne, og rigtignok gjorde det meget ondt, og vred blev 
han ogsaa. Og saa løb de, til de fik Stallo til at falde i et hui, og saa be
gyndte de at slaa ham med kniplerne i hovedet, og(80) Stallo gav sig til at 
raabe til sin kone: «Saa, sugerøret!» O g da hun hørte sin mands stemme, 
saa begyndte hun at søge efter røret og fandt det ikke, og hun hørte, at 
Stallo var i nød; da sagde den kone, som lyskede hende: «Hvad er det, 
som brænder i ilden?» O g da hun fik øje paa røret, saa snappede hun 
det og sugede det brændenđe rør, og halsen fik hun fuld af gløder; og 
hun brændte halsen og maven, saa hun døde paa stedet. Og Lappen og 
hans kammerater slog Stallo, til han døde. Og sønnen var død paa samme 
tid som moderen, og Stallo levede lidt laengere. Og da Stallo døde, søgte 
de sten og bandt dem om Stallos hals og sænkede ham ned i et hul i 
isen. Og derfor er Stallojaure den fiskefattigste sø. O g Stallos kone og 
søn er begravet paa østsiden af søen, og der er endnu gravsted. O g den 
jord er forbandet saadan, at alle mennesker smittes lidt, de bliver saa 
trættekære indbyrdes, at de er vserre end noget andet menneske her i 
nærheden.

Om Bure Laura og Stallo.

Da gubben Bure Laura flyttede med sidaen mod syd over Polno —  
og Stallo boede der paa flytvejen — , og da han (Bure Laura) flyttede, stak 
Stallo en bjælderen (fast mellem to grene) i et træ (for at lokke andre 
rener til). Og da Bure Laura hørte, at Stallo havde gjort det, saa gik 
han derhen, og saa begyndte de at tage livtag. O g saa brækkede han 
først Stallos ene finger. Og da Stallo ikke rigtig kunde vinde over ham, 
begyndte han at bide, og Bure Laura forbød det: «Brug ikke hunde-



kunster I» Saa holdt han op at bide og gav sig til at raabe paa Rakas
(Stallos hund); men den var bunden —  om den havde været løs, kunde
den nok have bidt et menneske fordærvet — men da heller ikke det 
hjalp, saa sloges de videre. O g saa brækkede Stallo sit ene ben. O g da 
fik Laura Stallo under sig, og han brækkede Stallos ene arm. Og saa 
begyndte han at partere ham; da sagde Stallo: «Stik mig med min egen 
lille sølvkniv, dræb mig ikke med din egen rustne tingest 1» Men det 
gjorde Laura ikke, han vidste, hvordan Stallo havde forgjort sin kniv. Og 
da han havde dræbt ham, saa begyndte han at skære med Stallos egen 
kniv, og saa gik kødet sammen ligestraks igen; og saa forsøgte han atter 
med sin egen kniv at partere Stallos legeme, og da gik det fra hinanden. 
O g saa bandt han med vidjer stumperne af Stallo i et knippe, og saa
trak han det i søen. O g derfor har den sø endnu rødt vand. Og en del
kogte han i Stallos egen kote. O g han flaaede Stallos skæg og hele 
ydre af og tog det paa sig selv. O g da Stallos kælling kom —  hun havde 
vseret paa rejse —  gav han hende at spise, og kællingen sagde: «Hvor
for mon det smager mig saadan?» O g Laura havde lagt en jærnkile i 
ilden. Og han sad ved siden af Stallos kælling, og hun troede, at det 
kun var Stallo, og tænkte ikke paa frygt. Kaellingen var endnu stærkere 
end Stallo selv. Saa pludselig snappede Laura det hede jern og stak det 
i kællingens mund. O g saa kom det igen til kamp. Og med nød og neppe 
overvandt Laura kællingen; men han stod sig dog. O g da han havde 
dræbt hende, brændte han kaellingen og koten og tog de bedste sager 
selv, som Stallo havde røvet fra Lapperne. Hunden var det sidste der 
blev draebt paa Beski (stedets navn).

Rimagalles var den største Stallo, der var en halv alen mellem hans 
øjne, og han havde forfærdelig langt skæg, og han var ene, og han var 
fredelig; han hadede ikke (81) Lapperne og gjorde.ikke ondt for nogen, og 
han var ogsaa noaide. Men Lapperne troede ham dog ikke godt. De talte 
indbyrdes om, hvordan de skulde faa livet af ham. Og den tale gik viden 
om over hele Lapland fra øst til vest for at høre, hvor der var saadanne, 
som turde kæmpe med denne Rimagalles. Og i Jokmok var der tre, en staerk, 
en hurtig og en jærnkyndig (en som kunde forgøre jærn), som gik der
hen for at kæmpe med Rimagalles. O g da de om aftenen havde gjort 
ild op, saa talte de om, at imorgen skulde de maale afstanden mellem 
Rimagalles øjne. Og Rimagalles hørte selv, hvad de talte om. O g da de 
sov, forgjorde han deres hund (saa den ikke kunde gø), og selv gik han 
hen til baalet og lagde et jærnspyd i ilden for at gløde det. Og da det 
var brændt hvidglødende, saa stak han det igennem de to, den hurtige 
og den jærnkyndige. Og den stærke lod han leve, kun brækkede han 
hans arm.
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O g da befalede den stærke: «Blæs ilden op, saa jeg kan se, hvordan 
du er mellem øjnenel» O g da hän saa det, sagde hän: «Ho, ho, du 
er heller ikke lig mig». Thi der var en halv alen mellem hans øjne. 
O g saa bød Rimagallas den stærke: «Gaa hjem og kom saa flere.» O g
saa gik hän tilbage. Og saa kom de naeste gang ni mand. Og Rimagalles
vidste straks, at de var paa vej, hän var noaide. Og hän gik for at vogte
ved elvebredden, den øverste ende af Rautasjaure. Og da de var ved
at vade over elven og alle kom i vandet, saa skød Rimagalles med 
buen igennem dem allesammen, kun een blev tilbage halvdød. O g pilen 
gik endnu længere, paa den anden side elven hvinede den ned i jorden. 
Den niende gik hjem. Rimagalles har saadan lov, at han lader stadig een 
leve, som bringer bud; og hän befalede ham at bringe endnu flere. Men 
da den niende saa, at Rimagalles skød dem saa fuldkomment, at pilen 
gik endnu længere, saa turde de ikke mere komme til kamp. —  —

Stalloerne var store, og naar mennesker (Lapper) kom, saa skammede de 
sig over, at de var saa store, og disse andre mennesker var saa smaa og 
saa smukke. Og Stalloerne var daarlige til at formere sig, ogsaa havde 
de faa kvinder71. De levede mest af vildrener og bjørne og alle andre 
vilddyr. —

En Stallo var ungkarl, og han fulgte undertiden med Lapperne. Og saa 
begyndte han at opholde sig i en sida, som var umaadelig rig. Og denne 
Lap havde en datter, og Stallo bejlede til denne Lappige og pigen 
begyndte ogsaa at synes om Stallosønnen. O g pigens fader- var meget 
imod det, hän forstod ikke, hvordan hän skulde faa sin datter bort 
fra Stallo. Men saa hittede han paa raad. Han ventede, til Stallo skulde 
ud at fange vildrener, saadan som deres skik var. Saa gjorde Lappen 
istand til flytning; og da de flyttede, sagde hän til sin svigersøn: 
«Jeg flytter, hvis du bliver længe borte, men jeg efterlader pigen og 
slagterener til jer.» O g da hän flyttede, bandt hän renerne til sin svigersøn. 
O g pigens klæder klædte han paa en tør træstub og ordnede alt om- 
hyggeligt og anbragte grene ned under sneen. Da Stallo siden gik forbi, 
traadte hän paa disse grene og mente, at hun var levende da de grene, 
som var skjult under sneen, bevægede den (løse træstub). O g da hän 
havde maden færdig, saa kaldte hän sin kaereste ind at spise; men da 
hun ikke kom, sagde hän: «Kom om du vil, saa spiser jeg selv». Da si
daen flyttede, havde de hugget mange huller i isen paa flytvejen og daek- 
ket dem (82) saadan, som de brugte forhen at gøre (naar de frygtede forføl- 
gelse). Og da Stallo skulde til at sove, saa kaldte hän igen paa sin kae
reste: «Kom og sovi» De havde allerede før ofte sovet sammen. Og da 
kæresten ikke kom hen til ham, da hän raabte, saa løb han og greb 
hende og bar hende hen ved sin side og hän begyndte at føle i pelsens 
brystaabning, og hvem ved, hvor hän følte, da hän maerkede, at det
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kun var en paaklædt birkestub; og saa blev hän vred saadan, som 
Stalloerne har været rasende, naar de blev vrede, saa har de ikke 
vidst, hvad de først skulde gribe til. O g denne Stallo vidste heller 
ikke, at hän først skulde have klædt sig paa og saa derefter gaaet 
at forfølge sidaen; men hän var af samme slags som de andre Stal- 
loer. Hän løb nøgen ad flytvejen, og da der paa den var hugget mange 
huller, saa løb han i mørket i et hui; og hän kom op første gang og løb 
saa igen, faldt atter i det næste hui, kom igen op, løb derefter endnu 
staerkere og faldt saa atter i; og nu var hän frossen halvt ihjel og kunde
ikke mere komme op, og saa frøs han ihjel. Og saa gik de for at se,
hvorledes det var gaaet; og pigen gik ogsaa for at se efter. O g saa fandt de 
ham, hvor lian var frossen ihjel og den stakkels kønsdel var frossen 
fremskudt og det syntes hans kæreste dog ikke om, da hun saa, at hendes 
fæstemand var ihjelfrossen, og saa sagde hun: «Voi, voi, som den stak
kels ting er frossen!» Og hun næsten græd. Hun var begyndt at synes 
om Stallosønnen, og hun havde giftet sig, om det var lykkedes hende. 
Men faderen skilte sin datter fra Stallo paa den maade, at han øđelagde 
ham saadan, som ovenfor er fortalt.

Stalloerne er borte nu næsten allesammen; men dog er der endnu nogle 
Lapper, som er i slægt til Stallo. Og det er gaaet til paa den maade, at 
naar Stalloerne har giftet sig med en Lappige, da er nogle mennesker ble- 
ven halvt Stallo og halvt menneske, og de er lidt anderledes end andre
folk af udseende og natur.

F o rtæ llin g  om  R uoša-T sjuderne.

Lappens bedste tilflugt er, naar han kan komme til at flygte og skjule 
sig bort fra mennesker. O g derfor har Lapperne i fortiden indrettet koter 
under jorden ogsaa og skjult sig der. —  Lapperne har haft mange fjen- 
der saadan som nu ogsaa Ruoša-Tsjuderne, hvilke har strejfet overLapland 
og dræbt alt, hvad de har fundet, og taget al den ejendom, som de har 
truffet paa. Og derfor har de ogsaa skjult sølv og penge i jorden. Og der 
er endnu meget i jorden heroppe. Og Ruošaerne har ogsaa skjult penge 
i jorden, i Laplands jord. —  Og tilsidst begyndte Lapperne at tænke 
paa, hvorledes de mulig skulde ombringe Ruošaerne. O g endelig fandt 
de paa raad saaledes, at de dræbte mange Ruoša-Tsjuder. —

En begivenhed, som jeg har hørt fuldstændig, hvorledes der er om
kommen Ruoša-Tsjuder paa Tsjudebuolča. Den aas har faaet navn deraf, og 
den har endnu det navn. Det begynder saadan: Der er en aas, og Ruo- 
šaerne kom langs den, og fra den aas gaar en ende ud i et stort næs, 
og der er (83) mange saadanne øer, som narrer folk, de er lige saa høje 
som aasen og mange øer side om side. O g da Ruošaerne kom til enden af
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den aas, saa mødte de en gammel kone, og saa sagde de, hun skulde følge 
dem til folk: «Vi gør ikke dig noget.» Den gamle bedstemoder sagde: 
«De flygter, naar de ser I kommer; men hvis I lover at tage mig til 
vandbærer eller tjenestepige, for at jeg kan leve, saa skal jeg raade jer.»

Da Ruošaerne hørte det, saa syntes de om det og lovede at tage hende, 
og de sagde: «Det er en fører for os.» Saa spurgte de: «Hvorledes mener 
du, det er bedst at gøre?» «Jeg mener at vente til de sover, de Lapper 
er saa hurtige til at løbe og svømme, at I ikke naar dem, hvis de mær- 
ker os.» Ruošaerne sagde: «Det er nok saadan, vi venter.» Saa ventede 
de, til det blev mørkt. Og saa tog morlillen sin birkebarkskappe paa, 
som var forfærdiget saaledes: der var saadanne lapper af garvet skind, 
hvori der var luft, syet paa birkebarken. Den var udmærket til at flyde. 
Den havde lapperne fundet paa allerede i gamle dage. Og Ruošaerne forstod 
slet ingen ting af det. Saa fortalte hun, at nogle opholdt sig paa en ø 
og andre ved stranden, og hun sagde: «Vi kommer nok til at vade lidt, 
kan I svømmef» Ruošaerne sagde: «Det kan vi nok.» Ruošaerne spurgte: 
«Kan du?» «Jeg kan lidt,» svarede konen. Og saa blev det nordenvind. 
Konen sagde: «Jeg kommer sandsynligvis til at taende ild i birkebark, for 
at I kan se at følge.» Ruošaerne syntes atter om dette og lovede at 
hjælpe konen, hvis hun ikke kunde holde ud at svømme. Morlillen havde 
en stor hue. O g da hun saa, at nordenvinden var meget haard, skulde 
det nok gaa godt. Saa sagde hun: «Nu gaar vi, nu sover de nok, Lap
perne, og da det er haard blæst, saa hører Lapperne os ikke.» Atter 
syntes Ruošaerne om dette. O g saa drog de afsted og svømmede til den 
første 0, og det kom de meget let. Og saa drog de videre. O g saa stak 
hun ild i et stort knippe birkebark, og saa begav hun sig ud at svømme. 
«Men I maa ikke komme lige straks, I som er hurtige til at svømme, 
jeg  er sen, det er kedeligt for eder at vente, til jeg kommer frem,» sagde 
konen. De gjorde det, og konen drog afsted. Og da den store barkild 
brændte, saa saa de den langt; da de saa den fjærne sig, saa drog ogsaa 
de afsted. O g konen slap barkebundtet, og det brændte, og hendes egen 
hue slap hun ogsaa, og vinden førte dem paa langs ad søen; og konen 
svømmede selv til den nærmeste bred. Og Ruošaerne fulgte efter bark- 
ilden. Og vinden førte barkilden saa hurtigt, at de ikke indhentede den, 
før de var midt paa den bredeste sø, da indhentede de hurtigste den og 
fandt konens hue. Og da de fandt den, saa sagde de: «Hun er druknet.» 
Og saa begyndte de at søge og svømmede hid og did i søen, indtil de 
udmattedes og frøs ihjel allesammen og omkom der. —

Der kom en Ruoša-Tsjude til et sted, hvor hän vidste, at der var folk 
i nærheden. Og de begyndte at søge, og de fandt (koterne), og folkene 
var flygtet bort. Men en modig noaidekælling var ikke bange, hun ven
tede. Hun havde allerede tænkt færdig, hvorledes hun skulde gøre. Og



da de kom til koterne, da saa de, at der ikke var folk, og de spurgte: 
«Hvor er folkene?» Kællingen svarede: «De er gaaet til byen, der er 
det nu forsamlingstid, og der er mange fester». Da Ruošaerne hørte det, 
saa bød de hende føre dem derhen, og hun sagde: «Jeg skal nok føre 
jer.» Men Ruošaerne var meget sultne, og kællingen havde megen mad, 
og hun gav dem det hele (84), og de vilde have endnu mere mad, og hun 
sagde: «Jeg har ikke mere, før end jeg gaar og henter.» «I dag?» sagde 
Ruošaerne. «Idag, ja.» «Hvis du gaar i dag, gaar vi nok ogsaa,» sagde Ruo- 
šaerne. Kællingen svarede: «I finder ikke frem, det er saa snever en vej, at I 
ikke kommer frem i m ørket.» Og Ruošaerne fik større lyst. D e begyndte 
at ville gaa med det samme; men saa sagde kællingen: «Naar I nu skal 
følge mig, saa skal I tage et reb med her fra.» Og de (Lapperne) havde 
lavet reb af rensener, hvilke var fine og stærke. —  O g hun sagde: «Saa 
kommer I til at bindes sammen i rebet allesammen i den snevre krogede 
vej.» Og de gjorde saadan. O g da de kom til det sted, saa bød hun dem 
nu, at binde dem sammen om halsen, og hun sagde: «Vent lidt, jeg gaar 
for at undersøge vejene.» O g hun havde taget megen birkebark med. 
O g da hun gik foran, saa stak hun ild i megen bark og kastede det ned 
(i kløften). Og saa bandt hun rebet om en stor sten, og en stang var ved 
siden af, hvormed hun bevaegede den. O g da hun fik det færdigt, saa 
gik hun hen til Ruošaerne og sagde: «Nu gaar vi, der er endnu ild i 
byen, jeg gik, saa jeg kunde se det.» O g da de gik til den klippeskrænt, 
saa sagde hun: «Kan I se byen?» «Ja vi kan» (de ansaa de brændende 
barkstykker for lysene i staden). Kaellingen sagde: «Nu skal i løbe hur
tigt, her er en høj skrænt, jeg løber nu saa meget, jeg kan.» O g da hun 
kom hen til stenen, som hun havde gjort færdig, saa slyngede hun kun 
rebet fast om stenen, og med stangen styrtede hun stenen ned. O g saa 
gav de sig til at springe saa hurtigt, som det var muligt. O g den sidste 
begyndte at ane, at den færd var ikke heldig; men han orkede ikke at 
standse, ejheller naaede han at skære baandet over. O g saa for de alle
sammen derned. —  Kællingen gik om morgenen for at se, hvordan det 
var gaaet. Størsteparten var døde, og en del var kun lemlæsteđe, men 
havde lidt liv. Og da de saa kaellingen, saa svor de og ønskede at faa 
hende fat. O g hun saa, at de kom ikke mere til at strejfe om nogen - 
steder. O g hun styrtede sten ned, saa at de knustes allesammen. —  Og 
den klippe er endnu rød, som om det var blod.

Om Giebosduoddars navn. (Et bjcerg nord fo r  Gellivare).

Da Lapperne vidste, at Ruošaerne var i nærheden, saa havde de forud 
i en kløft opført et stillads af fyrretræ og lagt mange og store sten paa, 
og en saadan skydeindretning, som var saa let som en bøsse at faa til
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at gaa af. Og de havde nogle folk, som udspejdede, hvor Ruošaerne 
var, og hvorhen de gik, og de blev ikke selv sete. Og saa saa Lap
perne, at nu kom de derhen, hvor de opholdt sig. Men de havde stil- 
ladset der, hvor de havde fæstning. De opholdt sig der i nærheden af 
stedet. Og da Ruošaerne kom til de steder, saa efterlod Lapperne en listig 
noaidekælling netop der, hvor de vidste, at de vilde komme. Og saa 
kom Ruošaerne og fandt kællingen, og de spurgte: «Hvor er folk, naar 
de ikke er her, skønt her dog er koter?» Kællingen svarede ikke noget 
fordi hun vilde høre, hvad de sagde. Saa begyndte de at tilbyde løn, hvis 
hun førte dem til folk. Og saa lovede hun at føre dem. Og saa gik hun med 
dem og vandrede der rundt om bjærgene, indtil det begyndte at blive 
mørkt; saa (85) først førte hun dem til kløften. O g saa sagde hun: «Nu skal 
I gaa langs kløften, indtil I finder folk; men I skal have lys foran, for 
at I kan se vejen.» Og saa gik de og gik langs ad kløften ind i krogen. 
O g da de samledes der, saa trak de af, de, som var ovenfor kløften, og da 
ramlede stilladset ned, eller det kaldes en fælde. Og de kom under fald- 
lemmen og ihjelsloges allesammen. En noaide blev tilbage halvdød, han 
var en kugle- og pileforgører, de som var af jærn, af kobber, af bly og 
af sølv. Og de skød meget paa ham, dog kunde de ikke faa livet af 
ham. Men saa tog de lommens naeb og skød med det. O g saa bed den 
(pii), og da sagde hän: «Alt har jeg  vidst og forgjort; men lommens næb 
vidste jeg ikke af, ejheller kunde jeg forgøre det. Og saa spurgte hän: 
«Er broder Giebbo endnu levende?» Men hän var allerede død. Og 
fjældet fik navn der af. Giebbosduoddar er endnu dets navn. Lapperne 
forstod alt, hvad Ruošaerne sagde. —  O g det har været de sidste Ruošaer.

Fortælling om Govare.

En lille undersøgelse af, hvorfor det navn er; og det har man faaet 
rede paa. Her oppe ved Tornetræsk har der fra først af vseret ene Lap
per. O g de var ulærde allesammen, de kunde ikke skrive ejheller læse 
skrift —  den gang var der heller ikke mange bønder, som kunde skrive. 
—  Tiden gik, og saa kom et lidt oplyst menneske, og hans navn var Gova. 
O g hän tilkendegav, at hän var sendt hertil af kongen. «Og I skal være mig 
lydige og betale mig skat af alle mennesker, som dør, og af dem som fødes, 
og hvis I faar det behov, skal jeg nok hjaelpe eder.» Og Lapperne troede 
ham og gjorde alt, hvad Gova vilde. O g naar folk døde, da delte hän
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arven. Og af børn tog han en mindre del, og naar hustruen døde, da 
tog han 1/5 del. O g naar manden døde, da tildelte han sig 1/i part. Og 
naar børn fødtes, saa tog han ogsaa en lille del. O g han fulgte Lapperne 
om sommeren, og naar det blev vinter, saa gik han ned (syd paa), og 
han blev rig, han tog megen ejendom fra Lappen. Ved sydsiden (den 
svenske side) af Norges grænse begyndte han at tage de ejendele. Katto- 
vuoma var hans hoved arbejdsplads. O g da nu igen en mands hustru var 
døđ om foraaret, og Gova hørte det, saa vilde han, de skulde dele, saa 
at han ogsaa kunde faa sin part. Og Lappen sagde: «Jeg deler ikke 
endnu, før end jeg har samlet alle mine ting, saa først deler jeg». Og 
da det blev vinter, saa drog han ned for at søge oplysning, om der mon 
ikke fandtes en bedre lov. Og han fik at vide, at han var en bedrager 
den Gova.

O g da han kom tilbage til de andre Lapper, saa fortalte han, at han 
(Gova) var falsk. O g de raadslog om, hvorledes de skulde gøre. O g de fandt 
det bedste raad at hænge ham i et træ. O g de gjorde det, hængte ham 
og begravede ham paa en høj. Og den høj er kaldet Govabuolča. Det 
navn mindes de nutidsmennesker endnu, som er levende dette aar 1908. 
Men den har nu faaet et andet navn, Skattobuolča er dens nuværenđe 
navn, og derfor har den faaet det navn, da den dal er Skattovuobme. 
O g Skattovuobme ( =  Kattovuoma) (86) har faaet det navn deraf, at Gova 
opholdt sig i Skattovuoma og tog skat af Lappen, —  denne hans parts 
navn var skat — . O g Govare og Gojaure og Gomuotke har faaet navn 
efter det samme menneske, efter Gova, som opholdt sig paa de steder 
og fulgte Lap-sidaerne.

Om U ldaerne.

Uldaerne er de mennesker, som bor under jorden og inde i klip- 
perne, og de stämmer fra den slægt, som vore første forældre an- 
bragte under jorden72. Uldaerne er nogle mærkværdige skabninger, det 
er ikke godt at vide, hvad det er for nogen, hvorfra de er begyndt at 
komme, om de er mennesker eller e j ; men ogsaa de er dog Adams 
børn. O g de har rener, og deres rener er meget smukkere end Lapper
nes rener. O g Uldaernes rener er hvide og hvidplettede og lysegraa og 
hvidnæsede og i alle maader smukke. Og undertiden viser de Lapperne 
dem, saadanne Lapper, som de synes om. Og de giver ogsaa, hvis man gør 
det, som man skal. Naar man ser Uldaernes hjord, saa maa man ikke tabe 
den af syne, før man har naaet at kaste staal over dem, en kniv eller om 
det blot er en synaal; og naar man er kommen til at kaste den over, da
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faar man alle dem, som man har kastet staalet over. Og de rener, man 
faar af Uldaerne, bliver stadig ved at være lige brogede. Naar én har 
en saadan hjord med mange hvide og hvidplettede rener, plejer Lap
perne at kaide den for en Ulda-hjord. O g Uldaerne synes ikke om et- 
hvert söm helst menneske, de synes om dem, som har sort haar og er 
redelige og kan tale, saadan at de synes om det. Nogle Uldaer er meget 
dygtige til at joige, det hører Lapperne ofte, og de har ogsaa lært 
joigning af Uldaerne. Og Uldaerne er klædt lige som Lapperne, og de 
vogter rener og raaber, og hundene gør, og bjælderne klinger; men man 
ser intet, og om den ene vil sige til den anden: «Hør, hører du det 
nu» 1 saa hører man ikke noget. Undertiden hører Lapperne, at det græ- 
der, og det er ligeledes saadan, at hvis den ene siger til den anden, at 
hän hører noget, saa hører man ikke noget mere. Men det betyder, at 
de mennesker skal komme til at græde. —  Naar Lapperne færdes i öde
marken, og det er regnvejr, saa søger de ly under sten og inde i fjæld- 
revner; og da kommer de undertiden ind i en dejlig bolig. Og der er 
meget guld og sølv og mad, og de byder straks mennesket at spise; og 
om man spiser, da kan man ikke slippe ud igen; men den, som intet 
spiser, kan de ikke holde, og saa støder de ham ud. —  Og hunden kan 
ogsaa se Uldaerne, og nogle mennesker ser og hører aldrig noget, ikke 
det ringeste; men kun hunden gør og ser; men den er dog ikke saa ra- 
sende paa Uldaerne som paa genfærd eller kirkefolk. —

Fortælling om det, at Uldaerne bytter ogsaa børn med Lapperne.

Uida er farlig ogsaa, hun vil tilbytte sig smukke sorthaarede børn 
med sine egne gamle forældre, som de ikke gider forsørge, og Uldas 
gamle lever længe eller bliver gamle. Og dette hænder, naar Lapperne 
lader et barn blive alene i koten eller ude paa en trægren73 eller ved 
siden af en sten. O g (87) værst er det at lade et barn være alene, om 
det ikke har stemplet sølv paa sig. O g derfor har Lapperne sølv i 
barnets vugge og andre saadanne ting. I et drengebarns vugge har de 
brugt at have en kniv, og hos pigebarnet har de brugt en synaal (af de 
trekantede, som bruges til at sy skindsager med) og fyrstaal og en ring 
til at baere sysager i. Men naar der ikke er noget, og barnet bliver 
alene, da er det slemt til at blive forbyttet. Og naar barnet er forbyttet, 
har det nok samme udseende, men det vokser ikke og taler ikke saadan, 
som børn plejer, og det gaar ikke, ej heller har barnet samme natur som 
ens egne børn; og det er meget grimmere ogsaa, og øjnene er daarlige. 
Men saadanne, som her er omtalt, er ikke andre end de, som Uldaerne 
har forbyttet med gamle Uldaer; men de, som er forbyttede børn, de 
vokser jo og taler paa samme maade som andre folk; men de er dog

H *
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lidt anderledes af udseende og natur. Og Uida bytter ikke sit smukkeste 
barn bort, men hun tager jo det smukkeste barn. —

Fortælling om det, at Uldaerne bori ai slags jord; og hvis folk traeffer til at 
sætte koten paa deres boplads, saa bliver de ufredelige, fordi de sover om 
dagen og vaager om natten, og saa er de ondsindede, dog ikke mod 
alle, men befaler dem jo at drage bort. Og om man adlyder, da gør 
de ikke noget; men adlyder man ikke, saa giver de en ikke fred til at 
sove, de rumsterer om natten saadan, at man ikke begriber, hvad det er; 
men man faar ikke fred til at sove, søvnen kommer ikke, skønt man 
ikke netop ser noget; men de kommer jo i en drøm og taler. Nogle 
mennesker beder de roligt om at flytte bort fra det sted, hvor de er 
ovenpaa deres boplads, og naar man flytter bort, da er der fuldstaendig 
fred. Men Uldaerne er ikke saa gode mod alle mennesker, de siger ikke, 
at de ønsker dem bort, men plager dem blot og dræber dyrene, og til- 
sidst begynder de ogsaa at slaa menneskene ihjel, hvis man ikke forstaar 
at flytte bort, og om man dertil bander slemt.

O g Uldaerne er til endnu ligesom andre mennesker. Lapperne ser 
dem endnu ofte og hører dem jævnlig. O g Uldaerne er meget smukke, 
de som folk har set. De unge karle har en og anden gang set en 
Uldapige, og hun var saa smuk, at hän ønskede at komme nsermere, 
og da hän kom naermere, saa tænkte han: «Gid hun var min»! Og 
saa blev pigen borte, og saa stod karien ene tilbage, og hän blev be- 
drøvet. O g hän gik næste dag til det samme sted, og da hørte han, 
at Uldapigen joigede, og han syntes, det var den samme pige, og hän 
hørte længe den smukke joigning, saa smuk en joigning havde han al
drig hørt før, og karien lærte joigningen af Uldapigen, og han lærte 
ogsaa andre Lapper joigningen. Og nogle Lapper har lært mange trold- 
kunster af Uldaerne. O g Uldaerne er saa gode imod nogle, at de for- 
tæller alt det, som nu hænder. O g om de ved noget ondt, som vil ske, 
saa fortæller de det og hjælper dem og raader, hvorledes man skal gøre. 
Og saadanne mennesker bjærger sig udmærket. De er netop de stærke 
noaider, de som Uldaerne hjaelper. Og Uldaerne plejer renhjorden og
saa, saa at de ikke omkommer; men saa skal man ogsaa betale skat til 
dem. O g denne betaling af skat er saaledes, at man et eller andet sted 
giver penge eller noget andet, kobber eller messing eller sølv, og det 
skal kastes i en stor moræne eller i (88) vandet et sted, hvor ingen 
mennesker faar det. O g man skal sige til Uldaerne: «Dette giver jeg 
eder». Og Lapperne plejer endnu ofte at give Uldaerne noget, under
tiden hælder man kaffe paa jorden og undertiden brændevin og siger: 
«Drik ogsaa du lidt af min kaffe og hjælp mig fremdeles.»

Man finder de Halder i kilderne ogsaa, og de har ogsaa magt til at
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gøre meget ondt og godt, de kilder, der er som en gryde, og de koger, 
og de er meget dybe. O g i dem er lægedom ogsaa.

Om den kogende kilde, der er som en gryde.

Den bobler, og der lever nøgenfrøer, og i saadanne kilder er stærke 
Halder, og dem dyrker Lapperne ogsaa. I en saadan kilde er lægedom 
for den, som ved det; ejheller behøver man andet end at vaske sig og 
betale lidt af en slags. Men hvis man gør en saadan kilde vred, da er 
den meget slem til at skræmme eller gøre syg. Og af en saadan kilde 
burde man aldrig drikke vand, ejheller bruge det anderledes end som 
medicin. Halderne vredes, hvis det bruges til andet end til medicin. En 
gang var en Lap ude at vandre, og hän kom hen til en saadan kilde 
og gav sig til at koge kaffe. O g da kaffekedlen var ved at koge, saa 
gav det sig til at skrige inde i kedlen. Og hän hældte det vand bort og 
satte den igen paa ilden, og saa begyndte det igen paa samme maade. 
Og da anede hän, hvad det var, og saa spurgte hän: «Hvorfor er du 
her og ikke giver mig fred»? O g da sagde det: «jeg er begravet her, 
da jeg  er myrdet». O g saa læste manden den læsning, som præsten 
læser til de døde. Og saa fik hän fred; men hän sagde: «Man skal al
drig tage vand af en saadan kilde, det er farligt». Undertiden har børn 
rodet i saadanne kilder, og da er der opsteget en saadan frøskikkelse, at 
den havde menneskestørrelse, og et menneske skræmtes meget slemt; 
men da hän var saadan, at hän kunde mane det tilbage, saa blev hän 
igen rask; men hän var nødt til at betale offer til den kilde.

Saivo-søen

er en forunderlig sø paa den maade, at der er undertiden forfærdelig 
mange fisk, og undertiden er der ikke en eneste fisk, skønt det er en 
lille snever sø.

I saivo er der mange fisk og store og fede; men den, som ikke ved, 
hvorledes han skal fiske dem, hän faar ikke en eneste, selv om hän ogsaa 
fik dem ind i voddet. Man skal i saivo passe paa, at man ikke skraaler 
op eller skramler det allerringeste. O g hvis man saadan- har kunnet 
kaste nættene ud, skal man nok faa mange fisk. Man skal ogsaa tale 
hviskende, saa at de ikke hører noget. Saa skal de nok følge voddet i 
land.

Denne saivo er en lidt mærkelig sø; det har man ikke faaet rigtig 
klart, hvad det er for søer; men den viden har man halvvejs faaet, at 
der er to søer over hinanden og kun et hui i midten som røghullet (i 
koten). Og fiskene gaar op og ned gennem de huller.
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(89) Om nedgravede eller skjulte skatte.

Skatten anbringes i en moræne og paa en høj bakke. O g den ned- 
sættes undertiden med ord saadan, at ikke andre end slægtninge kan 
tage den. Og hvis andre tager den, da skræmmes de. Og derfor tør man 
ikke tage skjulte skatte, selv om man ved, hvor de er. Gamle Lapper 
taite meget om de skjulte skatte, at de var i jorden. Og efter deres tale 
var det jo  saadan, at de vidste saa ointrentlig, hvor de skjulte skatte 
var, og taite meget om, at her var en skat, og paa det sted var ogsaa 
en skat; og de ymtede om at gaa og tage den; men de frygtede de 
skjulte skatte; thi de havde faaet at vide af nogen, som havde taget 
penge af en eller anden skat, at det er farligt at tage dem. Det er saa
ledes, at hvem som nu finder en saadan skat, hvis ejere og arvinger er 
đøde, og de saa faar kedelkanten frem og begynder at faa den op, saa 
giver den sig til at skræmme dem. Saa forvandles den kedelrand, som 
de holder ved, til et oksehoved, og naar man ikke slipper, saa bliver den til 
en stor frø, og saa igen forandres den til en slange, og saa forvandles den 
til hvad som helst. Undertiden begynder den at brænđe som en grøn ild. 
Og saa kommer endelig tilsidst den skinbarlige Bærgalak. O g da skal man 
sige saadan: «Du behøver ikke dette, du klarer dig, naar du faar menne- 
skenes sjæle til helvede —  vig bort Satan s 1 saadan som er skrevet i 
bibelen. O g saa skal man velsigne i de tre personers navn (Treenig- 
heden): «Nu tager jeg dette»! O g saa slutter det altsammen, Og da faar 
han tage skatten i fred. Men modig skal den være, som gør alt det, som 
ovenfor er fortalt.

Men de, som er sat ned med ord, dem faar man ikke paa anden vis, 
end hvis man er en stor noaide. —  Det tror maaske ingen er sandhed, 
at de skjulte skatte findes i det hele taget. O g heller ikke den, som 
skriver dette, vilde rigtig tro det, skønt han har hørt meget af sine for- 
ældre og meget af andre; men hän har selv set, da hans bedstefader 
tog penge, der hvor hän havde skjult skatten i jorden under en klippe, 
i en lille moræne, hvor den var hensat. —  Og der var en skjult skat 
efter deres tale eller efter deres viden, og der skulde være mange 
penge, der havde man fundet mange smaa sølvpenge ved siden af stenen. 
O g det forstod man, at der havde vaeret mennesker, og at den sten var 
anbragt der. O g den var meget stor, saa at det ikke var faa menneskers 
arbejde at anbringe den. Men det sagde gamle Lapper, at dem havde 
förtidens Ruoša-Tsjuder lagt her, de penge og sølvet, som de havde røvet 
fra Lapperne. O g paa de steder i højfjældet findes saadanne pile, som 
de har brugt til buepile. En saadan pil har den, som skriver dette, fundet.
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Lidt mere beretning om den samme sten.

Et menneske gik hen til den sten i den hensigt at grave et hui under 
stenen og tage skatten bort. Og da han kom i nærheden, saa blev det 
taage, vanskelig fandt hän hjem, og da det klarede op, saa gik hän 
atter der hen til stenen og skulde forsøge at faa skatten. O g da hän 
kom i nærheden (90), da saa hän, at der sad en rype paa stenen; og da hän 
kom nærmere, saa blev fuglen stor, og den blev saa stor som et men
neske. O g da begyndte hans mod at svinde saa meget, at hän var nødt 
til at gaa tilbage. O g siden er hän ikke gaaet hen til den sten i den 
tanke at tage penge. Ej heller har andre forsøgt at grave det sted, skønt 
de sikkert tror, at der er penge. O g jeg kender det menneske, som to 
gange er gaaet for at udgrave den skat, og hans navn er A . N. Æirra. 
O g det sted findes paa østsiden af det østlige Raiso, det kaldes Faures 
orda —  og stedet har det navn, fordi det er meget smukt og græsrigt, 
og der findes sommerbopladser. O g flytvejen er paa meget høje fjælde, 
hvorover de drager foraar og efteraar. Og paa denne sommer-boplads 
findes ogsaa en stor sten, hvis navn er Lykkestenen (Onegæđge). Og 
der er mange huler. Og under de fremspring bruger de at have sager. Og 
naar de om foraaret først kommer til Lykkestenen, da hilser de og taler 
som til et andet menneske, og de drikker brændevin og haelder lidt paa 
jorden og siger: «Se der er til dig med, drik ogsaa du lidt.»

Om midsommernatten.

Midsommernatten er der mange kunster. En kunst er, naar en pige 
ønsker at vide, hvem der er (bestemt til at blive) hendes faestemand, saa 
skal hun midsommernat gaa ud paa en saadan sten i vandet, som altid 
er omgivet af vand og altid er tør —  og der til er en stor sten i en 
elv lige saa god — , der maa aldrig gaa vand over stenen, og saa sætte 
sig paa den, indtil karlen kommer hen til pigen eller pigen hen til kar
ien. Og hvis hän byder hende noget, saa skal hun ikke tage det. Hän 
giver nok undertiden en kniv ogsaa, og hvis hun tager den, da skal lian 
dræbe hende med kniv, naar de bliver gift; men hun skal ikke tage, 
naar hän tilbyder. O g det vises paa samme maade for karien ogsaa.

O g midsommernat plejer man at sige, at man ser grøn ild paa de ned- 
gravede skatte eller de skjulte penge.



(91) Lappens sange.

LAPPEN S sang er joigning. Det er en mindekunst om andre mennesker. 
j  Nogle mindes i had og mindes i kærlighed, og andre mindes i sorgen. 
O g man bruger de sange om nogle egne og om dyr, ulven og renen og 

vildrenen. —  Og den sangform er saadan som her nedenfor begynder: 
Nu siger den ene pige til den anden pige: «Syng om din kæreste 

Nilas.» —  Nilas var smuk efter alle pigers sind, og alle piger ønskede at 
faa ham for sig selv til ægtemand, og derfor joigede de meget om ham. 
O g den sangs navn er luotte (sang). Og saa begynder hun nu at synge 
Nilas sang:

- «Voia voia nana nana, saare dygtige, saare vakre, saare fagre, saare milde, 
voia voia nana nana, naar han løber, da farer han som en fugl, voia v. n. n.»

O g saa bød den anden pige: «Syng nu du din kærestes sang.» Og 
den første pige siger: «Jeg har ingen kæreste.» Den anden siger: «Det 
har du vel.» —  Den første siger: «Naa, hvem er det, som du mener 
er min kaereste?» «Jeg mener Matte.» Den første siger: «Matte bryder sig 
ikke om mig, han har dem, der er bedre end mig.» Hun er en listig pige, 
hun fortæller ikke til den anden, at hun har en kæreste, enđskønt 
hendes kæreste er Nilas. Og derfor ønsker hun at høre, om den dumme 
pige maaske tror, at hun faar Nilas. Men Nilas har aldrig tænkt at tage 
hende. Nilas holder af den skælmske pige. Han joigede ofte den piges 
sang saaledes:

«Voia voia nana nana, store milde, store yndefulde og store dygtige,
voia voia nana nana, store og fagre, det var sognets bedste pige, voia voia nana nana.»

O g naar Nilas saa den skælmske pige komme, saa joigede han ikke mere. 
Men den skælmske pige joigede til Nilas, at hans kaereste var A n i—  det 
var den dumme piges navn — , og den skælmske piges navn var Elle. Og 
saa joigede hun til Nilas:

«Sognets bedste karl forledte Ani, voia voia nana nana, sognets bedste karl, v. v. n. n. 
da han tog en anden guts kæreste, voia voia nana nana, 

og lod Matte grædende».
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Og Nilas frygtede ogsaa for, at hän ikke skulde faa den skælmske Elle. — 
Ogsaa Matte elskede Elle, og Elle havde lovet at tage Matte, og Matte 
troede det var alvor; ogsaa hän joigede ofte til Elle:

(92) «Voia v. n. n., store milde, v. v. n. n.
store fagre, store dygtige, v. v. n. n.,
det er den bedste pige paa dette fjæld, v. v. n. n.

Og da Matte hørte, at Nilas havde givet Elle fæstegaver, saa joigede 
hän og græd: «V. v. n. n. store bedrager.» O g hän græd og sørgede 
saadan, at hans forstand næsten forvirredes, og hän blev forbitret paa 
Nilas og dræbte Nilas’s rener. Og naar hän drak sig fuld, saa joigede hän 
og svor saaledes:

«V. v. n. n. Birru Bærgalak, jeg dræber alle Nilas’s kørerener, v. v. n. n.
Satanas falske Elles raadne skindbukser; nok er der mange saadanne v. v. n. n.

O g saa græd han endnu lidt og joigede. —  Matte tænkte ved sig selv: 
Det er dumt, at jeg  er vred paa Nilas og Elle; jeg finder nok endnu en 
lige saa god pige og en endnu bedre pige. Hans søster Ingir sagde til 
Matte: «Karlene ser ikke Andaras’s Marja; det er en rar pige, og hun 
bliver rig.» Ingir var en ung pige og en förståndig pige, og Matte sagde 
til Ingir: «Mener du, Marja tager mig?» Ingir svarede: «Jeg ved det ikke, 
men jeg  skal spørge Andaras’s Marja, om hun vil tage dig.» Og da 
syntes Matte om sin søster, naar hun vilde hjælpe ham til at faa en 
hustru. —  Og saa gik Ingir en søndag til den sida, hvor Marja var. Og 
saa mødte hun Marja, og da spurgte hun: «Lover du at tage min broder 
Matte?» Marja svarede: «Matte bryder sig ikke om andre end Lodnes 
Elle.» Inga sagde: «Det er ikke ganske saadan; du faar tro, naar jeg 
siger det, saa er det saadan, at I er allerede skabt til at være sammen.» 
Marja svarede: «Hvoraf ved du det, at vi to er skabt til at have lykke 
sammen i aegteskab?» Inga svarede: «Jeg har drømt det, og det er altid 
saadan, som jeg drømmer.» Marja svarede: «Naar sagen er saaledes, saa 
lover jeg, at I maa komme hertil efter en uges forløb, da har jeg tænkt 
at være færdig; passer det?» O g saa skiltes de. Og Ingir drog hjem. Nu 
kom hun hen til sin broder og fortalte, hvad hun havde hørt. Og da de 
to fortalte det til moder og fader, saa syntes de svært godt om det. Og 
da en uge var forløben, saa drog de atter hen til Marja. O g Lapperne 
har haft den skik i fordums tid, at naar den unge mand kom paa frieri, 
saa skal pigen komme ham imøde og spænde frierens ren fra, og saa er 
det et tegn paa, at hun vil tage ham. Og hvis pigen ikke kommer og 
spænder fra, saa kører den unge mand rundt om koten og imellem koten 
og vedtræet, Og hvis pigen endnu ikke kommer og spænder frierens ren 
fra, saa ved karlen, at pigen ikke vil have ham. Og somme karle gaar 
da slet ikke ind i koten, saa kører de tilbage. Og da Marja vidste alt 
dette, hvordan det skulde være og hvorledes sagen stod, saa, da Marja
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saa Matte komme, gik hun ham imøde og løste Mattes køreren, og saa 
kom Matte ind i koten og hilste saadan, som det er Lappernes skik. 
Lappernes skik er, at de tager om haisen og trykker næse mod næse. 
O g Matte gjorde ogsaa saadan, og hän kyssede saalænge, at han aldrig 
blev færdig. O g saa først begyndte de at tale og drikke lidt brændevin 
—  den gang var der ikke kaffe. O g saa giftede de sig samme dag, og 
Matte drog hjem. O g da bød Marjas fader, Andaras, Marja at hente 
Marjas kirkekøreren og at give (93) Matte den. Og da Marja hentede renen, 
saa kørte Matte hjem, og Marja satte sig i slæden. Og da de tog afsked, 
tog de atter hinanden om haisen og kyssedes; og de to troede, at nu 
behøvedes der ikke noget som helst andet; men saa siger svigerfader 
Andaras: «I to kommer nok til at gøre endnu en færd, førend I er 
færdige, I er nødt til endnu at gaa til kirkefaderen at faa lov.» Matte
sagde: «Har Marja en fader til, eller har Marja en anden mand, eller
hvordan er den sag?» Matte vidste ikke, at man ogsaa behøvede at faa 
lov af kirkefaderen eller, saadan som det nu kaldes, vielse. —  O g da 
Matte drog afsted nu for anden gang (til Marja), var hän endnu bange, 
hvis nu kirkefaderen rev hans hustru fra ham. Hän var bleven lige som 
lidt forstyrret i hovedet. Og i giftetiden plejer forstanden ofte at blive 
lidt forvirret paa enhver, som har det blod. (Förklaring herpaa, hvor- 
for somme mennesker har saadant svagt blod, at det er tilbøjeligt 
til at løbe lidt i vildrede. Det er, at nogle mennesker er saa kærligt 
anlagte, at de slet ikke tænker paa andre ting i den tid. Og saa
ledes er det, som om forstanden var forvirret. Og nok er somme for-
elskede bagefter ogsaa, men det er ikke enhver, der er forelsket bag- 
efter. Og naar de har faaet giftermaalssagen i orden, saa plejer de at 
blive klare igen som før.) O g da Matte for anden gang kørte hen til 
Marja, saa tog lian bytterenen og kom atter med den til Marjas sida 
(brud og brudgom bytter altid ren som tegn paa jaord). O g saa hilste 
de igen paa hinanden som før. O g saa begyndte de atter at drikke braende- 
vin og tale om parret, hvordan de nu skulde gøre det, og om det, at i 
morgen skulde der køres til kirkefaderen. Men Matte var bange for, at 
hän mistede Marja til kirkefaderen. Hän havde ikke lyst til at drage der- 
hen; men da Marjas fader sagde, det var nødvendigt at gøre det, saa 
gav de sig paa vej. O g saa tog de tre reserverener og slaeder til dem, 
i hvilke der var kød og renmælk. Og da de begyndte at køre, tog sviger
fader Andaras reserverenerne, og Marja og Matte kørte med fri rener. 
Og de kørte med bytterenen. O g de rener var snehvide og havde meget 
prydede grimer og gjorder, som var udsyede med mange slags klæde. 
Gjorden er midt om renen og grimen er paa hovedet, det baand, hvor- 
med man styrer renen lige som hestens bidsel. O g saa kørte de, og saa
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sprang renerne og for afsted, saa der var en snerøg, saa at de ikke kunde 
holde øjnene aabne og ikke heller kunde aande.

O g da er det farligt, hvis slæden slynges bag et træ eller bag en sten,
og da omkommer man let. O g naar renerne har løbet en lille strækning,
saa er de lidt trætte, og da begynder de at gaa roligere, og da er det
herligt at køre, og saa giver de sig til at joige saaledes:

Voia voia v. v. nana nana n. n. prægtige rener springer nu v. v. v. n. n. n.
de farer som vinden v. v. v. n. n. n.
de farer saa lige som en bøsse v. v. v. n. n. n. 
hjordens mest hornede rener v. v. v. n. n. n.

Og nu begynder renerne at blive ophedede og tørstige, og saa snapper
de stadig med mulen sne i munden for at svale heden og mulig slukke
tørsten. Og saa holdt Mahte sin ren an, og saa stod alle renerne for at 
puste. Det er et bestemt sted, hvor man lader renerne aede sne og stalde; 
det er farligt, hvis man kører længe ud i et træk. Hvis renerne ikke 
stalder, da faar den blæreforstoppelse (94) eller den kan ikke stalde. —  
O g da Ingir saa, at alle renerne staldede, saa gav hun sig til at joige:

Det unge par (vil vi) nu ønske god lykke, v. v. n. n.
det unge par skal nok blive rige v. v. n. n.
og faa smukke børn v. v. n. n.
skønne lille Marja, du straaler som et lys v. v. n. n.
Og saa kører hun nu igen v. v. v. v. n. n. n. n.
Den store trækren stryger atter afsted v. v. n. n. nana.

Og saa kørte de igen. O g da renerne saa, at Marja og Mahte satte 
sig i slæden, saa sprang de, og da der var en smule frisk sne, saa blev
det igen en saadan røg, at man ikke saa noget som helst. O g Marja
magtede ikke at holde renen, og saa begyndte slæden at slingre saa 
stærkt, at Marja slyngedes ud af slæđen, og saa trak den slæden til den 
modsatte side, og da kom den bag et trae, og saa hængte Marjas haand 
fast71, og saa slap renen løs, og Marja slog sig saa meget, at hun først 
slet intet sansede, og renen sprang med slæden efter Mahte, og Mahte 
saa ikke, at Marja var bleven tilbage borte fra slæden. Og saa skulde de 
op ad en fjældside, og da kunde renerne ikke mere løbe saa staerkt; og 
da saa Mahte, at Marjas slæde var tom. Og da blev hän saa forfærdet, 
at det rent blev mørkt for hans øjne. Han naaede dog at fange Marjas 
ren. O g han var i den tilstand en lille tid, inden han blev klar. Og saa 
gik hän, for at søge Marja, tilbage i den retning, hvor han var kommen 
fra. Men Ingir og de andre kørende var bagefter; deres rener var ikke 
saa hurtige til at løbe som det unge pars. Og da de saa, at Marja laa 
paa sporet, da blev ogsaa de forfærdede. O g med dem var en aeldre 
mand, som var Lappernes doktor. O g hän undersøgte Marjas arm, og
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haanden var gaaet af led. O g hän bad hende saette sig i slaeden, —  Ingir 
havde en tam, stor ren, og selv var hun let. O g saa satte hun sig i 
Ingirs slaede. Og saa korte de et lille stykke. Da kom Matte for at 
søge Marja, og hän græd alt hvad hän kunde; hän frygtede, at Marja 
var død. O g da Matte saa, at Marja var levende, saa holdt hän op med 
at græde og begyndte at spørge, hvordan det var gaaet. Og da hän 
hørte, at Marjas haand var slemt ødelagt, saa sagde hän: «Har Nuvte 
undersøgt Marjas haand?» Nuvte svarede: «Det har jeg nok, men kør 
videre over den aas, der henne er en aaben kilde.» Og da de kom til 
bredden af kilden, saa tog Nuvte Marja lidt afsides til kildekanten og 
stak haanden ned i kilden, indtil haanden blev kold. O g saa folte hän 
paa haanden, hvor den var daarligst. Og saa trykkede hän haanden der, 
og saa folte han, hvor den var forvreden, og saa rykkede hän haanden 
i led. Og da var haanden straks frisk igen. Og saa korte de afsted; og 
Nuvte bød Matte: «Anbring Marjas køreren efter din egen slaede og lad 
ikke renerne springe saa stærkt; nu kommer en stejl fjældskrænt nedad, 
og der skal du saette en birkegren mellem slaeden og trækrebet, for at 
slaeden ikke skal glide ned.» O g de gjorde saadan, som Nuvte bod —  
Nuvte var det klogeste menneske der paa den tid. O g saa korte de hel- 
digt ned under det høje bjærg; og saa kørte de endnu over en stor sø 
og paa en stejl skraent. O g saa var der atter et saadant sted, hvor L ap
perne standser og hviler og drikker lidt braendevin og giver lidt braendevin 
til jordens Halder ogsaa, og (95) de siger: «Drik ogsaa I min bryllups- 
vin.» O g de hældte lidt brændevin paa jorden. O g den, som ikke hælder 
brændevin paa jorden, han faar et eller andet uheld. Og kvinderne, som 
har børn, ammer disse; dog snører de ikke barnet løst, men bøjer sig 
paa knaeerne ved siden af vuggen (vuggen er indpakket og fastsnøret i 
slaeden). Og saa tager de brystet ud af brystaabningen og sætter det til 
barnets mund, og derved plejer de rigtignok at komme til at fryse 
brysterne, og saa hovner de op, og deraf bliver en haard pine. —  Men 
her fortaelles ikke om meget andet end om det unge par. —

O g paa det sted plejer de at joige lidt til jordens Halder saaledes:

Haldens ranke, skønne døtre takket være v. v. n. n. 
at de var saa gode, at de har beskyttet vore kirkerener, 
saadan, at de ej er styrtet fra de høje fjælde v. v. v. n. n. n.
Takket være I, kære Haldemødre v. v. v. n. n. n.
og beskærm fremdeles v. v. v. n. n. vore rener v. v. n. n. —

O g saa kører de atter afsted. Og saa bandt Mahte fremdeles Marjas 
ren bagefter. Og saa kørte de, til der ogsaa kom en anden sidas vej, til 
den vej, som ogsaa var vor vej, og saa blev der mange kørende, og med
dem var Nilas og Elle. O g de to var endnu ikke gifte. O g saa kørte de
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videre paa brudefærden, og saa blev det mørkt. Og da standsede de og 
begyndte at gøre ild. Og renerne spændte de fra og bandt dem ved en 
birk, for at de kunde faa føde. Og renerne begyndte at bete paa den 
maade, at de med forklovene kaster eller graver sneen bort paa jorden, 
og saa er der god føde for renerne. —  O g andre begyndte at gøre ild. 
Förtidens mennesker havde ikke tændstikker saadan som nu, da var der 
en anden kunst, først var der flint og trøske og svovl. O g naar flint og 
tønder lagdes ved siden af hinanden, saa slog man med fyrstaalet, og saa 
sprudede flinten ild, og saa tændte det trøsken, og trøsken sattes ind i 
svovlkarret, og da brændte svovlet, og saa tændte det i birkebarken. Og 
birken er altid Lappens bedste træ. Ogsaa nu er det birk, hvormed de 
er ved at gøre ild. Men fyrretræ har de folk ikke; men de havde taget 
birkebark med. O g saa begyndte de at gøre ild, men da var birkerisene 
overisede, saadan at de ikke brændte, og de fik ikke ild. O g saa kom 
ogsaa Nuvte, hän havde en doven trækren, han kunde ikke følge dem, 
som havde de bedste kørerener. O g der var andre ogsaa sammen med 
Nuvte. O g da Nuvte saa, at de ikke fik ild, saa bød han: «Grav ris frem 
under sneen; de er optøede, de er ikke isede, som er under sneen.» Og 
saa fik de meget let ild. Og da de havde faaet ild, saa sattes kedlen 
paa ilden fyldt med sne, at der skulde blive vand. O g da sneen smel- 
tede, saa kom Matte køđ i at koge. Dengang var der ikke kaffe, men 
brændevin i stedet for kaffe. Og de drak braendevin. O g der var nu 
mange mennesker. O g da de ikke kunde rummes allesammen ved eet 
baal, saa gjorde de et baal til. O g folkene ved det andet baal havde 
børn. Elles søster var en ung kone, og hun havde et lille barn. Og 
hendes navn var Birrit. O g da de havde faaet det andet baal, saa løste 
Birrit op for barnet. Og barnet havde gjort sig vaadt saadan, som børn 
plejer at gøre, og derfor nødtes hun til at tage det op, skønt det var 
snefog og koldt. Da hun havde snøret op for barnet og taget det op af 
vuggen, saa blæste vinden sne paa vuggen i øjnene, og den blasste sne 
i (96) vuggen ogsaa. O g undertiden blæste det kul fra ilden og røg i alle 
retninger og hen efter barnet ogsaa saadan, at det stakkels barn ikke 
engang kunde faa en lyd frem. Og en gang blæste gløder hen paa bar
nets ansigt, saa at det brændte den ene kind, saa der kom en vand- 
blære. O g barnet græd stærkt. Og Birrit havde ikke anden tilflugt 
end at lægge barnet i vuggen. Og i vuggen var der blæst megen 
sne; men da hun med et ris slog kludene, saa gik sneen af. O g saa 
vilde hun i en fart lsegge barnet i vuggen; men saa huskede hun, 
at Nuvte var iblandt dem, og saa raabte hun: «Farbror Nuvte, kom 
herhenl» O g saa kom Nuvte og saa, hvad der var sket, og da skændte 
han, fordi hun ikke havde kaldt før. Og saa bød han at kløve et marv- 
ben og tage og lægge den (marven) paa et klæde og anbringe den paa
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det brændte sted. «Her er i hvert fald ikke bedre raad». O g saa gjorde 
de det i en fart. O g barnet fik hun snart i vuggen, da det var saa 
haardt snefog. O g da Birrit havde faaet barnet i vuggen, saa gav hun 
sig til at amme det, da frøs hun det ene bryst, og saa begyndte det at 
værke saadan, at hun næsten ikke kunde sove. Men de andre sov i en 
klynge, den ene op mod den anden. O g Nilas og Elle sov meget tæt 
sammen, og de to holdt sig godt varme. Og da det var mod slutningen 
af daggiy, saa begyndte de igen at gøre ild. Og da de havde faaet ild, 
saa gav de sig atter til at varme mad og spise. O g nogle gik for at 
binde renerne ved et andet træ, for at de kan komme til at æde mere. 
Paa det sted, hvor de bandtes om aftenen, var det jo  forbi med den 
hele sneoverflade, skønt de allerede om aftenen var flyttet en gang til et 
andet træ; men rener æder meget paa en nat. Og da de havde spist, 
saa spørger Birrit Nuvte, om hun skulde tage barnet op, naar det er 
saa koldt? Og Nuvte siger: «Barnet klarer sig ikke uden at tages op». 
O g saa løste Birrit igen op for barnet. Og det brændte sted var jo helt 
godt. Og vinden var ikke mere saa haard, men det var jo endnu koldt. 
Og da det ikke var saa haard blæst, saa var det ikke saa slemt for 
barnet. Saa tilsaa hun sit barn. O g saa fortalte hun Nuvte, at hendes 
bryst gjorde saa ondt og vserkede saadan, «at jeg ikke har kunnet sove». 
Og da sagde Nuvte: «Vis mig det». Og da hän saa det, sagde hän: 
«Du er kommen til at fryse brystet». Og saa tog hän ud af sin bryst- 
smæk en Stallostjærne75 og trykkede med den. Og da lettede smerten 
efter et døgns forløb, men ikke før. Og da det allerede var fuldstaendig 
lyst, saa begyndte de at tilsnøre slæderne og spænde renerne for. Og 
da renerne havde seletøjet paa, saa gav pigeme sig til at joige saadan, 
som Lapperne jo plejer at gøre, naar de drager afsted, da skal pigerne 
joige. O g saa begynder de da:

V. v. v. n. n. n. nu jager da sognets bedste kørerener som en fugleflok
v* v. v. n. n. n. de store slanke, naar de giver sig til at løbe,
v. v. v. n. n. n. da springer de saadan, at man kun ser røgen staa.

Og dertil farer de som den stride fos v. v. n. n. n. n. n.

Og saa kørte de. Og da renerne saa, at folk havde sat sig i slæden, 
saa sprang de, og saa for de som en fugleflok. Men da det var saadan 
jævn vej, saa blev de allesammen i slæderne. Og saa da de fik kirken i
syne, saa stansede de og ventede, til de alle var samlede, da begyndte
de atter at drikke brændevin. O g saa blev de lidt fulde. O g da be
gyndte nogle unge knøse at skælde og beskylde (hverandre for rentyveri), 
og der blev næsten slagsmaal ogsaa. Men svigerfader Andaras forbød 
dem at strides: «Det er ikke saadan, det er kun løgn, (97) jeg skal nok senere 
fortælle, hvordan den sag forholdt sig.» Og da hørte karlene op. Og
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saa kørte de igen, og kørte til byen. O g den bys navn var Markan 
(Enontekis). saaledes kaldet paa Lappernes sprog. Og saa gik de ind i de 
smaa hytter, og nogle gik til de koter, som er paa kirkepladsen. 
Förtidens Lapper var nødt til at gøre sig koter, da der var for faa 
huse. —  O g da det blev morgen, saa gik Matte og Marja hen til prae- 
sten. O g saa oplyste svigerfader Andaras, at de var kommen for at gifte 
sig. O g det var søndag morgen. O g da de var færdige med at spise, saa 
begyndte de at tage bryllupsklæderne paa. O g da de allesammen var 
færdige, saa gik de til præsten. Men Matte frygtede kun for, at præsten 
skulde tage hans Marja; men de gik jo nu alligevel. Og da de nu kom hen 
til præsten, saa begyndte præsten at forelæse dem den laesning: «Jeg tager 
Marja, og jeg elsker hende igennem modgang og medgang». Og da blev 
Matte forfærdet, at præsten dog havde til hensigt at tage Marja. Og
saa svor Matte: «Jeg giver Fanden ikke Marja til dig. Det er min hu
stru, og Andaras har givet Marja til mig, og jeg giver hende ikke bort»!
O g saa rev han i Marjas haand og vilde til at gaa ud. Men Marja var
en forstandig pige; hun gik ikke ud, hun forstod nok, at Matte vrøv- 
lede. O g da Marja ikke gik ud, saa mente hän, at Marja ogsaa vilde 
bedrage ham. Og Matte for ud, og præsten var nødt til at opgive viel- 
sen, hän raabte: «Du skal nok faa Marja, jeg bryder mig ikke om 
hende I» Præsten havde jo hørt, at Matte frygtede, at hän selv vilde 
have Marja. —  Og Matte gik saa ud, og hän var bange, at præsten 
ønskede Marja til sig selv. Og hän græđ. Matte havde læst overmaade 
lidt i bogen; men hän var dog bleven konfirmeret; dengang behøvede 
man ikke at læse saa meget til konfirmationsforberedelse. Men Marja var 
god til at læse, og hun kendte nok den læsning (vielsesritualet), O g da 
Marja kom fra kirken, var hendes første arbejde at lære Matte at læse 
denne vielseslæsning. O g da Matte havde læst og lært den og faaet for- 
staaelsen af, hvordan sagen forholdt sig, saa gik de to atter til præsten 
næste dag, og da lærte præsten ogsaa Matte, hvordan hän skulde svare. 
O g saa gav hän sig til at vi dem. O g da kunde Mahte nok saadan, som 
hän skulde. O g saa forrettede præsten vielsen. Og da de var færdige, 
saa gik de tilbage fra kirken og gav sig til at holde bryllup. De havde 
ikke andet end brændevin og køđ og mselk. O g saa drak de det, hvem 
som havde lyst og kunde. O g saa blev de fulde og gav sig til at joige, 
saa mange som de var i stuen, og karlene tog pigerne om haisen og 
joigede, saa man ikke hørte noget som helst, og nogle græd og joigede: 

v. v. v. n. n. meget blid og yndefuld er min ksereste.

O g pigerne atter joigede til karlene:
v. v. n. n. store skønne og store dygtige v. v. n. n. 

de farer som flyvende fugl — 
den springende ren følger de v. v. n. n.
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Og de sov ikke den nat. Og den søndag havde det sueet saadan, at 
det sneede to kvarter. Og da sagde Nuvte, at de blev rige, naar det 
sneede paa bryllupsdagen. Det har jo været Lappernes overtro i gammel 
tid, og er det nok endnu. Da stuen blev varm, saa gik nogle ud og sov 
der. O g det sneede saadan, at de, som sov udenfor, de kom under sneen, 
saa at man ikke fandt dem paa anden maade, end at andre gravede dem 
ud under sneen.

(98) Nilas turde ikke gifte sig før Matte først havde giftet sig. Og da 
de saa, at Matte giftede sig, saa begyndte de to ogsaa at ville gifte sig; 
men da sønđagen var gaaet, saa kunde præsten ikke mere holde vielse, 
da hän ogsaa skulde lyse samme dag, men de gav dog præsten lysnings- 
brev, og saa kunde de to jo ikke komme til at blive viede det aar. 
Men de flyttede sammen og levede sammen som et andet par. —  De 
Lapper plejede ikke at drage til kirkepladsen mere end een gang om 
aaret. —  Nilas var den rigeste kari og Elle var ligesaa rig. O g folk var 
dem gode, og de ønskede, at Nilas og Elle havde faaet bryllup; men de 
holdt ikke det for en stor fejl, at de var sammen før vielsen; der var 
jo dog lyst for dem. —  Men Nilas var et hidsigt menneske, og Elle var 
et meget förståndigt menneske. Elle tænkte nok paa, hvorledes hun skulde 
bjærge sig med Nilas, da hän var saa heftig; men hun saa jo nok, at 
han var god igen, naar vreden var gaaet over. O g hän var af en rig 
slægt, og förtidens mennesker havde mange tegn deraf, af hvilken slaegt 
enhver var. De havde set, at den slægt som var fattig, af den slægt var 
de fattige næsten alle. O g naar det er en velhavende slægt, saa er de i 
den slægt velhavende næsten allesammen, hvis de ikke begynder at gøre 
noget galt eller stjæle rener. De bliver jo fattige, som gør noget urig- 
tigt. Hvis de ikke bliver fattige i deres egen tid, saa bliver ihvert fald 
børnene fattige. En menneskeslægt er som en elv. Naar der er en elv, 
som er lang ligesom en menneskeslægt. Og somme elve har græsrige 
udspring saa langt, som elven gaar. Og en anden elv er paa det samme 
bjærg, og den gaar ogsaa lige saa langt, og den har intet græs, ikke i 
udspringet ikke i udløbet. O g saadan er menneskeslægterne. O g hvis der 
er en træsort, et eller andet sted, meget grenet og fine lige grene, saa 
vokser der paa det sted samme slags træer. Og naar der paa sine steder 
er grimme træer, vokser der fremdeles grimme træer, nogle gaar ud, og 
andre kommer i stedet, samme grimme træer. O g saadan er menneske- 
slægterne ogsaa. O g derfor plejer Lapperne at regne, hvorledes alle folks 
slaegt er. —  O g derfor ansaa de ogsaa Nilas for værdifuld, da hän var 
af en brødrig (velhavende) slægt. Og da næste aar kom, saa kørte de to 
til Markan til bryllup. Da drog mange af deres venner afsted for at 
komme til bryllup. Og da de rejste, tog de to koter med og mange 
trækrener og slaeder. O g da de gik til vielsen, saa klædte de sig i de
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smukkeste klaeder, som hører til Lappens pynt, silketørklæder og silkehuer 
og sølvbælter og fine klædeskofter og mangefarvede perler og sølvknap- 
per og sølvhægter —  hvormed tørklæderne holdes sammen —  og sne- 
hvide pelse og hvide skindvanter og hvide støvler. O g brudepigerne 
skal ogsaa tage smukke klaeder paa og brudesvendene ligedan med 
fine klaeder. O g saa drager de til praesten. Og tre par skal gaa foran 
parret og tre par bagefter brudeparret. Og det skal kun være unge 
piger og unge karle de 6 par. O g mange andre slægtninge og venner 
følger efter. O g naar de kommer i kirken, saa skal brudesvenden bære 
brudgommens hue, og naar præsten begynder at vie, saa holdes et fir- 
kantet Iin over brudeparrets hoved, en holder i hvert hjørne, indtil prae
sten er færdig med vielsen. O g naar de gaar tilbage, saa skal brudesven
den bære brudgommens hue, og parrene skal igen gaa foran og bagefter 
paa samme maade. O g saa kom de tilbage til huset, hvor nogle opholdt 
sig, og andre var i koterne, der var bragt med som kirkekoter. Og saa
(99) begyndte de at holde bryllup. —  O g det blæste stærkt, og der kom 
snebyger, og undertiden var det meget fint opholdsvejr og mild luft. Og 
det tager Lapperne väre paa, hvordan vejret er. Og nu begyndte de at 
holde bryllupsmaaltid, og der kom mange mennesker. Og Nilas havde 
købt megen brændevin. O g hän havde mange slægtninge og bekendte eller 
venner. Men en og anden kari var misundelig, fordi hän ikke havde 
faaet Elle. O g der var en pige, hvis navn var Anne, hun mente, at Nilas 
vilde have taget hende. O g da hun saa, at Nilas ikke brød sig om hende,
saa gav hun sig til at lyve meget om Nilas, at Nila havde horet med
hende, og fortalte det til Elle ogsaa. O g Elle sagde: «Saa er du en god 
pige, at du har givet Nilas, naar hän trængte, jeg skal nok betale dig 
løn». O g saa skammede Anne sig over sig selv, hun havde fortalt det 
til alle mennesker, at Nilas var hendes forfører. Men da Elle havde sagt 
dette til hende, saa fortalte hun det ikke mere til nogen som helst. 
Skælmerne spurgte altid Anne: «Hvor meget betalte Elle dig, da du 
hjalp?» O g saa begyndte hun at skamme sig, og ønskede ikke at tale 
mere om det. Og saa gav de sig nu til at spise bryllupsmaaltidet og 
drikke. Og da de begyndte, saa gik det unge par og satte sig indenfor 
bordet, og der skulde de sidde, saalænge bryllupet varede. Og der blev 
jo mange fulde og begyndte at joige saadan:

v. v. v. n. n. n. Nu har vi faaet bryllup v. v. v. n. n. n.
v. v. v. n. n. n. sognets rigeste kari brækkeđe nu benet76

og nu drikker vi jo lidt v. v. v. n. n. n.
Og den skønne Elle lyste som en stjernehimmel; 
det forandredes i sognet v. v. v. n. n. n. 
hvem bliver nu sognets stjerne v. v. v. h. n. n.
Og nu ønsker jeg god lykke v. v. v. n. n. n.
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O g nu joigede de i munden paa hinanden, saa man ikke hørte noget. 
Og saa begyndte karlene at skændes indbyrdes og at slaas, saa at folk 
var nødt til at gaa og skille dem og tale, for at de skulde holde op, og 
saa holdt de op. En var der, som de var nødt til at binde og holde 
bunden til, hän blev ædru. O g nu kom det tidspunkt, da de begyndte 
at give brudegaver, O g de gav penge og sølv og rener. O g til bryl- 
lupets formand er stadig valgt en saadan, som er redelig og har god 
hukommelse.»O g hans hverv var saadan, at hän ikke tog altfor mange 
gaver af nogén; nok giver et drukkent menneske, om det saa var aldrig 
saa meget over det, som behøves. Og derfor skal hän have en god hu
kommelse for at huske, hvor meget enhver giver, og hvem som lover 
rener. O g efterhaanden som de giver brudegaver, tager brudgommen og 
bruden dem om haisen og takker, og de ønsker lykke til giveren, og 
ligeledes ønsker bryllupsformanden giveren god lykke her og efter døden. 
Og saa er der atter en, som uddeler braendevin. Og da gives den fineste 
vin, naar de har givet gaverne. O g naar de er færdig med at holde 
bryllup, saa holder formanden en lille tale og synger af salmebogen en 
salme. O g talens indhold er saaledes, at hän ønsker lykke for det unge 
par og for alle bryllupsgæsterne. O g brudgommen og bruden takker for 
det, at de er kommen «at frydes med os over den nye lykke, som Ibmel 
har givet til os to ogsaa, da hän har set, at det var godt, at hän 
gav manden kvinden til ledsager, da hän saa, at manden ikke bjaergede 
sig alene». O g naar formanden har udført dette, saa takker bryllupsgæ- 
sterne igen tilbage og brudgommen og bruden. Og saa slutter de nu 
med at holde bryllup, og enhver gaar til s i t .  ---------  —

(100) Matte og Marja var allerede ældre, og de var rige, og de havde 4 
børn. O g de levede i enighed og holdt op med at stjæle rener. O g de 
to var ikke altfor kløgtige, dog var Marja ikke dum; men de forstod 
ikke at vinde folk for sig. O g en gang da de var alene, saa fik Marja 
et barn, og der var ingen som helst hjælp. Matte var nødt til at klare 
sig alene og bjaerge sin hustru og barnet, som nylig var blevet født. O g 
den ældste var 7 aar, og hän var til lidt hjælp. Og hjorden blev uden 
opsyn, og ulvene kom og forfulgte hjorden. Og hän saa nok, at ulvene 
kom og jagede omkring koten. Men hän slap ikke ud af koten, da ko- 
nen havde faaet et barn. O g et menneske gik paa ski just paa den tid 
i nærheden af koten; men hän vidste ikke det, at han var i nød, og 
han gik ikke ind i Mattes kote. Man overlagde i sine tanker: «Jeg gaar 
ikke ind i Mattes kote, der løber tiden ikke, jeg gaar til Nilas’s kote, 
Nilas har en hyggelig husmoder, og hän er selv venlig». —  O g Nilas’s 
hustru havde ogsaa faaet et barn; men Nilas hentede folk, hän kunde 
regne tiden ud, naar hans kone skulde faa barnet, og det var ogsaa en
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hjælp for ham. Men han boede sammen med naboer. Og naboerne vog- 
tede hjorden. Og han og hans hustru var jo ogsaa ven med alle men
nesker, skønt han var heftig og kivedes undertiden med alle folk. Men 
han gjorde det godt igen altsammen og var atter saa god, at hän ikke 
vidste, hvad godt hän skulde gøre. Og Elle var et overmaade godt men
neske, hun var gæstfri og venlig, og folk syntes meget om hende. Og 
Nilas var ogsaa godsindet, folk var rare, skønt Nilas ofte blev vred i 
renskilningstiden; men hän var dog ikke længe vred, enhver var ham 
hørig, naar hän behøvede hjælp. —  O g da Nilas engang var rejst til 
marked, og hans Elle ikke var med, da drak hän saadan, at hän ikke 
vidste noget som helst. O g saa stjal man hans penge allesammen. O g 
da han stod op og blev ædru, saa saa hän, hvorledes det var gaaet, og 
hän vidste ikke, hvad hän skulde gøre, og hvem der nu havde stjaalet 
hans penge. Og saa drak hän atter, og da i den vrede gav hän sig til 
at kives med andre drukne mennesker. Og saa blev der slagsmaal, og 
da blev hän slaaet saadan, at han blev enhaandet og i hovedet et stort 
hui. Dog det var ikke Lapper, men Nordmænd. Og hän kunde ikke 
komme til at købe noget som helst, da pengene var gaaet; men folk 
købte alt for ham og trak ham selv til sidaen. Og da Elle hørte det, 
sagde hun: «Man skal jo tage imod modgang ogsaa, da er medgangen 
ogsaa nær». O g da blev Nilas saa glad, at hän ikke huskede noget som 
helst. O g saa lod de Nuvtes Sara hente; hun havde lært af sin fader at 
være doktor. Og da hun kom, saa gjorde hun saadan, som hendes fader 
plejede at hjaelpe, saa kom hans haand sig hurtigt. Og han gjorde 
løfte, at han ikke vilde gaa at drikke, og for det andet, at hän ikke 
vilde tage alene til marked. Hvis hän ikke havde ladet Elle blive til
bage, da vilde det ikke være gaaet ham saaledes, som det gik.

O g næste aar vandrede Nilas ene om, og saa fandt hän en gammel 
nedgravet skat, og der var mange penge, og de havde ikke navn, hvis 
de var. Og saa fik hän selv alle de penge.

(101) Fortælling om Mahte.

Da Matte nu var i saadan knibe, saa tænkte han, at han var nok 
dum, som skilte sin sida fra de andre, naar hustruen var frugtsommelig. 
O g de var begge to saa indskrænkeđe, at de ikke forstod noget derom, 
hvorledes tiden gik, hvornaar konen skulde faa barnet. —  Men saa gik 
Andaras yngre datter for at se til sin søster, og saa kom hun, og 
da var Marja allerede saadan, at hun ikke kendte sin søster, saa syg var 
hun. O g saa gik hun for at hente flere folk. — Men Marja var syg i 3

*5 *
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maaneđer. Og ulven dræbte 40 stkr. rener. O g hjorden sultede, saadan 
at renerne udmattedes. Og deri er en advarsel, at man skal ikke sætte 
sin kote ensom, naar man ikke har reservefolk, og konen er frugtsommelig. 
—  Selv om hän endnu ikke blev fattig, blev hans kone dog fra den 
tid sygelig, hun maatte staa op, før hun var bleven rask. O g hun kom 
ogsaa til at fryse, og hun fik kuldesyge fra den tid; hun blev ikke mere 
saa rask som før.

Joigning begynder. En ung mands sang:

Store listige v. v. v. n. n. n.
ikke en eneste har vidst, om hän er fisk eller fugl v. v. v. n. n. n.
I læsiden med storbjælden (førerenen) græssede han i m ag77 v. v. v. n. n. n.
sroaagutternes tilflugt, naar nøđen kom, naar de blev fundne i ty veri v. v. v. n. n. n.

O g de unge karle ønskede alle den knøs med (naar de gik paa ren- 
tyveri); thi han var listig og lavede paa den tid lidt strid mellem Lap
perne indbyrdes. —  O g de stjal, den ene fra den anden, og den ene 
udspejdede den anden, naar de var ved at stjæle. Og paa den maade 
overraskedes de ofte i tyveriet. Og da behøvedes der raad for, hvorledes 
man skulde slippe løs af sagen. O g derfor ønskeđe de den listige karl; 
ham kaldte de de unges konge. Og ham syntes alle om, og han var 
heller ingen tyv, men dog heller ikke helt skyldfri, dog kom han aldrig 
i sladder. Han tillod heller ikke at stjæle meget, naar han var til stede. 
O g folk vidste, at da stjal de ikke meget, naar den karl var i nærheden; 
men spiserener forbød han dem ikke at stjæle.

O g han var daarlig til at kaste med lasso; men til at løbe var han
saa hurtig, at han fulgte en springende ren. O g saa udholdende, at han
i et træk løb en mil. Men han plejede ikke at løbe stærkt, naar folk saa
det; men de traf at se det, naar han ikke vidste af det, naar han løb
efter en bissende renflok, som jager imod vinden alt, hvad de kan 
strække ud. O g det skal vaere en hurtig, som følger, naar man har en 
daarlig hund. Hunden kan nok vende flokken, naar det er en saadan, 
som kan og gider.

O g om denne samme knøs plejede pigerne ogsaa at joige:

«Med et ord fandt han hjærtet v. v. v. n. n. n.

store skælm, hvis han stjal, saa kom det paa de andres hoved v. v. v. n. n. n.»
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(102) Her begynder renens sang:

Silkebringe, silkebringe v. v. v. n. n. n. 
som farer lig solstraaler v. v. v. n. n. n.
Smaakalvene kalder v. v. v. n. n. n.
O g det suser og bruser v. v. v. n. n. n .78

Joigning er saadan, at naar det er en rigtig dygtig joiger, 
saa dejligt at høre, at tilhørerne næsten kommer til at græde; 
det er saadanne joigere, som sværger og skærer tænder og 
at dræbe renerne ja endogsaa ejeren, da er det ledt at høre.

da er det 
men naar 

truer med



(103) K outokæ ino.
Den tildragelse som kaldtes Koutokceinoforvildelsen, 

som hændte det aar 1852.

L. L. L æ s t a d i u s  var en præst, som var taler, og han var meget 
haard og ekstatisk og revsende og indtrængende; men han havde ikke 
Helligaanden, før hän fik den ved en Lappige. Og selv læste han 
skrifterne og fik klaret, hvor vejen er til himlen eller det evige livs 
naade. Og han prækede strængt og ihærđigt; dog prækede han haardt 
loven og dommen og evangeliet og prækede saadan, som der staar i 
skriften, at man skal stride med et tveægget sværd, og om man ikke 
forsøger at skære nøjagtig ens med begge ægge eller netop saa meget, 
som man skal, da er det farligt79. Og det var, som om Laestadius en tid 
brugte den ene æg skarpere, thi engang blev der stor förvirring for hans 
prækens skyld, fordi han prækede næsten for haardt loven og dommen. 
Og da der var mange mennesker forsamlede fra mange sogne, saa præ- 
kede han og foreholdt dem hele tiden vækkelsen. Og da han var den 
eneste prædikant, saa naaede han ikke överalt at raade og lære dem. Og 
en del, som var kommen fra Koutokæino, de drog igen tilbage til Kou- 
tokaeino. Og nu var de vaagnede af syndesøvnen, og for dem var præ- 
ket loven og evangeliet; men det var, som om loven var præket mest, 
thi lovekstasen steg disse mennesker til hovedet. De var meget hensyns- 
løse, og kristendommen var dem en hjertesag. Og de begyndte at praeke 
selv, og af denne samme lovekstase, hvormed de var vaekket. Men da 
Laestadius ikke var naaet derop at lære og lede dem som det barn, der 
naesten ikke kan gaa, saa kom de selv til at begynde at ro, og saa gik 
de netop den gale vej. Det er jo sagt, at de, som giver sig til at flyve 
før vingerne bærer, de falder i møghullet. Det er gaaet saadan for dem 
den gang, og det gaar nok endnu paa samme maade med aandelige 
sager og ligeledes med verdslige sager.
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Fortælling om dem, som drog til Koutokceino.

Da de var bleven kristne ved Laestadius ord, blev deres hu brændende, 
og de begyndte at efterligne Laestadius. De prækede og fordømte alle dem, 
som (104) ikke gav sig til at følge dem. O g de blev allerede en lille flok. 
Og derefter tog de endnu haardere fat. Og de begyndte at ophidses 
saadan, at de forlod deres sidaer og gav sig til at følge de andre sidaer 
og praekede det, som de havde hørt Laestadius præke, men de huskede 
ikke andet end at dømme til helvede alle dem, som ikke fulgte dem og 
gav sig til at præke paa samme maade som dem. Og da 'de fremdeles 
fik flere folk, saa blev de endnu haardere, og deres forstand forvirredes 
stadig mere. Og de begyndte at besværge folk stærkt til at følge dem. 
O g da de ikke fik dem ved, at de fordømte dem, saa gav de sig til at 
slaa og dømme til helvede og bande og bespytte dem, som ikke be
gyndte. Og da det havde varet en tid, saa blev de dertil saadan, at en
hver roste sig selv: «Jeg er højere end du.» Og den næste sagde: «Jeg 
er endnu højere.» Og en anden sagde: «Jeg er saa høj som Gud.» Den 
tredje sagde: «Jeg er endnu højere end Gud.» Og de sagde, at de skulde 
vinde hele verden. «Og om vi ikke vinder paa anden maade, saa fører 
vi krig, og vi vinder sikkert hele verden.» O g de truede allerede med at 
begynde striden; men folk troede det ikke; dog frygtede de Lapper, som 
saa, at de pryglede de Lapper, som ikke gav sig til at følge dem. Og 
omsider blev det jo saadan, at en og anden blev nødt til modvillig at 
indvillige i deres tro, for at de skulde holde op at prygle. Og saa skulde 
de begynde at dømme og forbande de syndige, som ikke fulgte deres 
vilje. O g i mange aar var de inde i saadan en taage, og flokken fik de 
større og større. O g saa kom deres hoveder ind i endnu værre taage, 
saa meget ogsaa, at de begyndte at tilegne sig bøddelvirksomhed. Og 
dette mørkets arbejde blev udført af dem, da loven var stegen dem til 
hovedet. Og de begyndte at đræbe «herrerne» først. O g det blev endelig 
fuld alvorlig strid. Men saadanne Lapper var der, som gav sig til at 
kæmpe imod.

Det var kirkebyen ved navn Koutokaeino, som de gav sig til at afbrænde, 
og de dræbte mennesker. Købmanden og lensmanden naaede de allerede at 
dræbe. Og saa slap der en Lap afsted til en anden lille by hvis Navn 
var Auči. Og de gav sig til at samle folk fra de Lapsidaer, som var i 
nærheden. Og da de fik lidt folk, saa drog de straks afsted allesammen, 
kvinderne ogsaa. Og om natten kørte de ud paa den færd. Og det for- 
staar nok enhver, at da var det ikke fornøjeligt at køre til kirkebyen. 
O g de kom om morgenen, da det lige var ved at lysne, og de bandt 
renerne paa den udvendige side af gærdet. Og stave havde de som vaa-
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ben. O g de var en mindre flok, men de var ikke bange for andet end 
købmandens bøsse, hvis de (andre) havde fundet den, og det havde de jo ; 
dog det fik ikke hjælpe, afsted maatte de, enten de saa blev dræbte eller ej. 
Men det var spørgsmaalet, hvem turde gaa foran? O g saa gik de to 
stærkeste og største mænd. De mænds navn var, den ene O. O. 
Thuuri, og den andens navn var Juffu. O g da de kom tilsyne, saa op- 
dagede deres vogter (de forvildedes vogter) dem og begyndte at raabe: 
«Se der kommer krigsfolk, vi gaar imod dem, vi vinder noki» Og de 
sprang afsted og raabte saa højt, som de havde stemme til. O g da de 
mødte dem, saa begyndte de at slaa med knipler. O g da saa de nøgterne 
folk, at det var bedst at give sig til at vaerge sit liv. O g saa begyndte 
de at slaa med kniplerne, og saa sloges de som ulve. Og de saa, at de 
klarede sig godt; men saa skøđ de paa O. O. Thuuri, dog var det rime- 
ligvis ikke med hagl, men kun krudt. Han fortalte, at det (105) kun sværtede 
hans pels. —■ Jeg har hørt det af ham selv mange gange, jeg er hans 
søn, og hän har fortalt dem utallige gange, alle de hændelser, O g denne 
krig var rigtig krig. De slog dem kun til de besvimede, og andre bandt 
dem efterhaanden. O g da de var færdige med den kamp og havde bundet 
dem, saa sprang de hurtigt afsted for at se, om præsten endnu var le- 
vende. Og da de kom til præstegaarden, saa saa de, at vinduerne var 
knuste og vogtere foran hvert vindu, og mange spaaner allerede indstukne 
(til ildspaasættelse). O g da O. Thuuri kom, saa raabte hän med høj røst, 
saadan som hans røst var, som en lille torden, den kunde nok forskrække, 
naar den uventet lød. Han raabte: «Er præsten endnu levende?» De 
svarede: «Levende er han, men han er bunden.» Og saa skreg hän endnu 
haardere: «Slip ham løs, og det i en fart, om I vil, at det skal gaa jer 
godtl» Og saa slap de. O g hän (Thuuri) løb selv overalt for at se, om 
der var fare (for ild) nogen steder. —  O g da praesten slap løs, saa styr
tede hän Thuuri om haisen og græd højt og takkede, fordi hän kom og 
frelste hans liv. —  O g saa havde de da vundet, der blev rigtignok en 
af de forvildede slaaet ihjel i den kamp; men det regnede loven ikke for 
en forbrydelse. Og saa sendte man de bundne mennesker til Norge. Og 
de blev forhørt i Alahæjo eller Bossekop. O g det varede hele vinteren 
hver dag. O g nogle af de forvildede gav sig paa flugt til højfjældet med 
hele sidaen, da de saa, at de ikke var saa stærke, som de mente. Og 
saa kom der bud fra kronens folk, at man skulde fange dem alle, og 
de drog af og hentede hele den sida, og de vendte tilbage. O g disse 
deres hjorder solgte kronens folk ved auktion. O g af de smukke rener 
blev mange købt hertil ogsaa af Jukkasjærvilapper. —  O g da de havde 
faaet alle sagerne udredt gennem megen granskning, saa dømtes nogle 
til langt fangenskab, til 12 aar og til 6 aar. Og to halshuggedes, lige
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som de jo havde myrdet to andre ogsaa, lensmanden og købmanden. Liv 
for liv og tand for tand. —  O g nogle af dem (fangerne) blev store lærde 
mænd. En var saadan, at hän har oversat mange bøger fra norsk til lap- 
pisk, og kunde for lærdoms skyld have været tjenlig til præst; men hän 
havde gjort saa stor en forbrydelse, at loven ikke kunde tillade det. O g den 
præst, som havde været i livsfare, hän tillod det aldeles ikke; og hän 
var jo den gang naaet til at blive biskop, og derfor havde hän stor 
magt til at hindre det efter loven. Og hän vandt let den sag saadan, 
som hän vilde.

Yderligere beretning om, da Koutokceinoherrerne ikke kunde staa sig imod 
de enfoldige Lapper, som slog dem o g  tilsidst drcebte dem.

Det var paa den maade, som det havde været i mange aar med denne 
forvildelse, de samme trudsler, at de skulde vinde alle, hele verden. Og 
herrerne vidste, at det skete aldrig, at de vandt noget som helst andet 
end en og anden af de dummeste Lapper, saadan som det ogsaa gik, 
dog saaledes, at de var farlige. Men Koutokæinoherrerne troede ikke, at 
de skulde tage saa haardt fat og med saa stort had til dem. Hvis de 
havde troet det, da vilde de have sørget for vaaben og, om det saa var, 
nogle krigsfolk, hvormed de havde tilintetgjort hele skaren; men (106) de 
vilde slet ikke tro det saadan, som det var. Og da de hørte, at nu havde 
de begyndt striden paa kraft, og det sagdes til dem, at de skulde give 
sig til at søge hjælp, saa svarede de, at det havde man hørt før, og 
alligevel var det ikke blevet værre eller farligere. Og vantro er jo det, 
som gør mange ting anderledes.

Og da de forvildede kom til kirkebyen, ved navn Koutökaeino, saa 
gav de sig til at tvinge alle og enhver til bekendelse, herrerne endnu 
strengere. Dem slog de saa haardt som tyvehunde. Og afdøde Ruth 
(købmanden) løb de efter op paa loftet og stak ham med kniven i skul- 
deren, og dræbte ham der. Og blodet flød igennem loftsgulvet ned. Og 
derefter brændte de hele gaarden. Og den anden (lensmanden) đræbte 
de ogsaa og brændte. Og paa den maade udførte de disse triste gær- 
ninger.

O g præsten pinte de saa sørgeligt, at man ikke kan beskrive det. 
De bandt ham fast, og slog ham saa haardt, at hän af og til besvi- 
mede. —

Og da de forvildede kom tilbage fra fangenskabet, da var de aldeles 
fattige, de havde ikke en eneste ren; saa var de nødt til at begynde at 
tjene andre Lapper, selv om de jo næsten havde glemt Laparbejde. Men 
der var dog ikke anden tilflugt end at give sig til at udføre det samme
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arbejde, som de havde laert i ungdommen, det huskede de dog hurtigst. 
O g deres slægtninge hjalp ogsaa, gav ogsaa lidt klæder og  føde, indtil 
de begyndte at arbejde og  tjene sig nogle midler. O g  somme giftede sig 
ogsaa. —

Den præst blev Thuuri saa god en ven, at han vilde væ re gudfader 
til hans søn, og det blev han. O g  præsten H voslef har væ ret gudfader 
til den, som skriver d ette80.



(107) Fortæ lling om Laplands ukendte dyr.

La p l a n d  er det land, hvor der findes saadanne dyr, om hvem menne- 
j  skene ikke rigtig ved, hvordan de bjærger sig; men nok ved folk 
det, at paa en del af jorden er en slags dyr, saadanne mindre værdi- 

fulde dyr, som lever paa de steder, hvor andre dyr ikke kan klare sig. 
O g disse dyr slipper menneskene ikke ind paa bedre jord, endskønt de 
ikke ved sikkert, hvordan de bjæ rger sig der, hvor de er. Menneskene 
slipper ikke disse dyr nogen steder hen, folk mener, at det ikke er hel- 
digt at lade dem gaa saadan saa vidt ud heller; naar de har bjærget sig 
til nu, kan de vei ogsaa bjærge sig med mindre land. «Vi behøver selv 
jord, og  om vi heroppe finder land, hvorpaa vi kan bjærge os, skræm- 
mer vi dem bort derfra, hvor man finder saadan jord, hvor vi kan klare 
os og  opholde os (og derhen), hvor landet er ubrugeligt for os. Nok 
har disse dyr været överalt paa de gode jorder; men vore forfædre har 
skræm t dem bort; og disse dyr er lette at skræmme, de er meget sky; 
ejheller er det da farligt, om de ikke skulde klare sig saa godt, de be
höver ikke at formere sig, og ikke er det farligt, om de har det daarligt 
og bliver pinte, de er vante til det liv*. Ejheller er menneskene nogen 
sinde gaaet ind iblandt dem for rigtig at undersøge, om end de nok 
langt borte fra har set med en kikkert, at der er dyr her, og at de 
lever; men dog ved menneskene ikke sikkert, hvordan de lever. En del 
af menneskene mener, at disse dyr lever særdeles godt, og mulig ogsaa 
nogle ønskede, at de skulde leve godt, ogsaa de dyr, da det dog er saa
danne dyr, som ikke gør fortræd, endskønt nogle mennesker holder dem 
for at være skadelige og fortæller dette til saadanne folk, som intet ved 
om, at de er skadelige, og  disse mennesker har lyst at tilintetgøre dem; 
men en del a f rigets øvrigheđ giver dog endnu ikke tilladelse til at øde- 
læ gge de dyr, O g nok var der en del mennesker som, om de vidste 
dyrenes besværligheder og daarlige forhold, ikke kunde lade være at 
sørge, nok græd de mange gange, naar dyrene maatte taale saa megen
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pine, suit o g  kulde. Men en del mennesker vilde đræbe dem, som var 
de elsdyr81, om det mulig var tilladt; men da det ikke er tilladt at dræbe 
dem, saa bliver de nødt til at lade dem leve; men dog kan de faa øv- 
righeden til at tro sig saavidt, at den giver tilladelse til at fortrænge 
detn mere og mere paa den maade, at de indskrænker deres land lidt 
efter lidt, og om det bliver ved at gaa, som (108) det er gaaet hidtil med 
jordens inđskrænkning, saa ødelægges de dyr og  kun gennem lidelse, 
som nok er imod dyrplageriloven. —  Om disse dyr havde en husbond, 
og hän forstod, hvorledes de led, saa købte han mulig mere jord til dem, 
men da de ikke har en saadan rigtig husbond, saa bliver det for dem at 
være under lidelsen indtil døden, hvilket er en sørgelig sag for den, som 
tænker og forstaar. Men den, som skriver dette, ønsker dog, at naaden 
maatte lyse for deres øjne ogsaa som for de andre jordens skabninger, 
hvilke er skabte a f samme Gud. —

Tilsidst væ re vi i Guds skød, som barnet paa sin moders knæ, hvor 
det har sin bedste tilflugt.



ANMÆRKNINGER
*) Ja Jukasjaure læ očom nama tam titi, ko samit, ko bote Jukasjaurai, te 

juke nu olu. Ja nupi nama Cohkeras, ja  dat læ očom nama, teinä ko samit 
čohkane tasa, ko son læi kirko kili.

Overs. Og Jukkasjærvi har faaet det navn, fordi Lapperne drak saa meget, 
naar de kom til Jukkasjærvi (jukkat —  drikke). Og det andet navn Cokkeris 
kommer deraf, at Lapperne forsamledes der, da det var kirkebyen (čokket 
=  forsamle).

2) Sautošjauri buoremus varbit namat das vuolte (Navnene paa Sautosjaures 
bedste fiskepladser her nedenfor): Kusa og Kuosa, Muorjekuosa og Ruvti 
og Ruksis kæđki og Luosa luokda og Hopdaka. Jukasjauri baikin (ved Juk- 
kasjservi): Kuhkes suolo og Latnjes suolo og Rimi suolo. Buolam niarka. 
Varpi nama. Kaskas dieva. Kajdasjauris maita læt sami namat varbin (I 
Kajdasjaure er der ogsaa lappiske navne paa fiskepladserne): Buoita dieva 
og Siedka og Niarka kæhči og Sado luodanaš og Kodka levđnji, Sake luokta 
og Lasa og Calnjes og Jukelase og Alemuš čacek og Lulemuš čacek.

3) En tværstang oppe i teltet, hvor jærnkæden til gryden anbringes.
4) Afgudsbillede af sten eller træ.
6) Ved Sida förstaas en samling Lapkoter med tilhørenđe hjorder; kan ogsaa 

være en enkelt kote med sin hjord eller hjorden alene.
6) Ja dat læ: vuohčan čoakohun rasit, maid nama læ juobmo, ja  de vuo- 

šojuvojed, ja de sækohit ja bigjojuvo bohco čalbmasa sisä, ja de hengjuvo 
koikat. Overs. Og det er: forst samler man den urt, hvis navn er juobmo- 
syre (rumex acetosa L.), og den koges og blandes med mælk og kommes i 

en renmave og hænges til tørring.
7) For at afholde renen fra at gaa ned i skovene, naar der inđtræđer kø-

ligere vejr. For at undgaa hede og myg flygter renen op paa fjældet over
trægrænsen; men der oppe finder den ikke tilstrækkelig føđe, og er det en
sommer med vedholdende varme, da afkræftes renerne, saa mange dør under
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efteraarsflytningerne. Man forstaar nok, at det ikke er noget let arbejde 
for Lapperne og hundene, naar køligere vejr inđtræffer, at hindre de sultne 
dyr i at søge føde paa de tider og paa de steder, hvor de af instinkt og 
vane har søgt den fra gammel tid. Det er dette forhold, som paafører Lap
pen de mange skadeserstatninger til de fastboende i Norge.

8) Hvor betegnelsen syd forekommer, menes Sverig, den svenske side af 
grænsefjældene.

9) En indhegning, hvorhen Lapperne jager renerne, naar de skal malkes 
eller der skal företages skilning.

10) Hvor der et og andet sted, lige som her, er udeladt en sætning eller 
nogle ord i oversættelsen, er dette slcet for at undgaa en overfløđig gen- 
tagelse.

u ) Riki s samit bira.
80 jaki manjas kului læi rikamus sabmi Koudokæinos Aslak Matias Lokie. 

Sus læi buoremus aiki 5000 stuoroš ælo. Ja sæma aiki lasi Jukasjauri suohkan 
Covcos Lars Jonson Siko rikasæmos sabmi. Das læi maita 4000 bocoit. Ja 
Rautos čæros læi rikasæmos sapmi Niolba Jouna, ja  son læi hui buori kefiet 
vækehit, ja sæma læi Aslak Lokie, som maida ati kæfede, juokehači, vaiko 
livčoi man olu bohtam kæfit; ja kai dat læike aio su kođi-baiki teko mar- 
kan-baiki, ja sæma ælo luhte; muhto ko bodi somes kaubeolmai, te son lasi 
nu suhtos, ike son vuovdam bocoit. Ja dako son kale lsei hui jala, tat nubit 
rikat vuvte nu olu, ko bohte oastit. Ja sæma aiki læi Gelevaris rikasæmos 
sapmi Skæra, tas læi maita manka tuhaha bocoit.

Overs. Om rige Lapper. For 80 aar tilbage var den rigeste Lap i Koutokseino 
Aslak Matias Logje. Hän havde i den bedste tid en hjord paa 5000. Og paa 
samme tid var i Jukkasjærvi sogn i Sautso Lars Jonson Siko den rigeste Lap, 
ogsaa han havdé 4000 rener. Og i Rautas stammen var den rigeste Lap Njolba 
Jouna, og hän var meget god til at hjælpe de fattige, og ligeledes var Aslak 
Logje, hän gav ogsaa til fattige, til enhver, hvor mange fattige der end kom, 
og der var nok altid paa hans koteplads som paa en markedsplads, og ligeledes 
ved hjorden; men naar der kom en handelsmand (for at købe rener), da 
blev han vred, hän solgte ikke renerne; og deri var hän jo nok meget dum, 
de andre rige solgte saa mange, som de kom og købte. Og paa samme tid 
var den rigeste Lap i Gellivare Skæra, ogsaa hän havde mange tusinde 
rener. (Aslak Matias Logje var Johan O. Turis morfar).

12) En række af rener bundne efter hverandre med slæđer eller med 
byrder.

13) De er endnu ikke naaet ovenfor trægrænsen.
u ) Se anmasrkning 6.
15) Det kan være anstrængenđe at følge raiderne, da der ofte indtræffer 

uheld, som fordrer kræfter og hurtighed; ligeledes gaar raiderne uafbrudt, til
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de naar lejrpladsen, hvorimod hjorden af og til standser for at æde og hvile, 
det kan derfor være mindre anstrængenđe at følge denne.

16) Hvis de i et tilfælde som dette ikke binder trækrenerne, saa følger de 
med den øvrige hjord, og de tilbageblevne mennesker var afskaarne fra at 
flytte.

17) Den bedste læretid, hvad Laparbejde angaar, renvogtning, lassokastning, 
kendskab til renernes udseende, mærkning, tæmning, kort sagt alt det, som 
hører til nomadernes liv, er barnet borte fra i den mest modtagelige alder. 
Nu arbejdes der dog i Sverig for en bedre ordning af nomadernes skolevæsen.

18) Til koten er rejst og baalet tændt.
19) En udvækst, som optræđer baade hos mennesker og rener; den har et 

grynet hvidt indhold og vokser, og den kan medføre døđen ifølge Turis uđ- 
sagn.

20) Rener, som har skilt sig fra hjorden og længe har levet i vildmarken 
uden bevogtning.

21) Det er dog kun rige Lapper, som kan lade utæmmede kastrerede rener 
leve saa længe, de er nemlig kun tjenlige til slagtning, naar de er over 
tæmningsalderen; men hvis en saadan ren har den egenskab, at den af sig 
selv følger umiddelbart efter lederenen, naar Lappen med denne fører hjorden, 
da er den meget værđifuld og faar lov at leve saa længe, den kan. Lede
renen og følgerenerne er de værdifulđeste dyr i hele hjorden, og selv om 
det er tæmmeđe trækrener, bruges de kun i nødsfald til trækbrug.

22) Et stillads af tre træer med grene i toppen, der sættes op mod hin- 
anden, saa man derpaa kan hænge forskellige ting; bruges dog mest til at 
hænge friskslagtet køđ paa.

2S) Den lappiske slæđe (gierés) er bygget som en lille baad med spids 
stavn. Bagtil er den lige afskaaren, underneden forsynet med en flad køl, i 
tm. høj og 4 tm. bred. Slædens længde er ca. 2V2 al., højden i l /s kv. og 
vidden 3 kv. Slædernes udsmykning og form varierer en del efter deres 
forskellige brug. Fragtslæden er som oftest aaben bagtil. Laagslæđerne, 
hvori den finere føde opbevares, kød, frossen mælk, smør o. s. v. er deit i 
et par rum, forsynet med laag og en laaseindretning. —  Den slæđe, Lappen 
personlig benytter, er meget elegant i formen og smykket med udskaarne 
ornamenter paa stavnen, og bagstykket, som ofte har smukke jærnbeslag, 
gaar saa højt op, at det danner et lille rygstøđ.

21) Lapperne slagter først paa vinteren de rener, som de skal bruge til 
foraars- og sommerproviant. Køđet lægges i slæderne, og en velhavende 
Lap kan saaledes have flere slæđer fulde af frosset kød, som hän fører med 
sig, til han kommer til sit stabur eller til det sted, hvor hän om foraaret 
salter og tørrer køđet, naar det er optøet. Men har hän tid og lejlighed, 
kan hän ogsaa bringe det til staburet før, saa hän ikke behøver at føre det 

med under flytningerne.
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26) Boaššo, den bageste eller inderste plads i koten lige over for døren, 
hvor man hensætter husgeraad og mad.

26) Naar der falder sne i birkeskovene, da bliver den saa fast, at renen 
ikke kan skrabe igennem den, og derfor gaar den ned i fyrreskovene, hvor 
sneen sjælden bliver fastere, end at renen kan sparke den op og komme til 
sin føde. Turi skriver herom: Jækil læ bæc ætnamin daseđæmos, ja kos 
læ suohkat bæhci ja olo rovi, das læ kuohtom juohke hæjos jaki; ja ko læ 
hui buolčai ja rokai, dat læ buore kuohtom hæjos đalvit nai. Ja soahke 
ætnamin læ kale jægil; muhto i soahke ætnamin, læt kuohtom dalvet, go alga 
muohta kasot; ja jos vela læt duolpasat ætnamat, ja jos læt kuhkin ænois æt- 
nam. Ætno læ dakar, ahte dat læ deko livčoi borame muohtaga; setno katin 
læ nu olu sækib muohta ko čielge ætnamin ja go sohke-lækit læt sohke-æt- 
namin, de das i læt jægil, ja  ko vela læ sieđkat sæhka, de dakar ætnamin 
læ sæmol ja  i jægil ko somes duhkoš. —  Kuosa ætnama pira. Kuosa ætnamis 
læ olu sæmol ætnam ja hui vehaš jægil ætnam; ja kuosa ætnamis læ alo 
kasib muohta ja karasæbo; kuosa ætnam ja soahke læ deko livčo kæsime 
muohtake; muhto dat læ ilmis dagar vuoibmi, mi vaikoha dam muohtaki.

Overs. Lav er der överalt i fyrreegne; og hvor der er tæt fyrreskov og mange 
lave fyrreklæđte bjærge, der er altid bete ethvert daarligt aar; og naar der 
er mange høje og fordybninger, saa er der godt bete ogsaa i daarlige vintre. 
Og i birkeskoven er der nok lav; men i birkeskoven er der ikke bete om 
vinteren, naar sneen begynder at blive tyk, og om egnen dertil er flad, og 
det er langt borte fra en elv. Elven er saadan, at det er somom den aad 
sneen; i nærheđen af en elv er sneen altid tyndere end paa aasene. Og er 
der birkelavninger i birkelandet, saa er der ikke renlav, hvis der dertil er 
vidjer imellem, saa er der paa saadanne steder mos og ikke lav, kun en og 
anden lille tot. —  Om gran-land. I granskoven er der meget mos og saare 
lidt lav, og i granskoven er sneen meget tykkere og haardere; det er somom 
gran- og birkeland tiltrækker sneen; men der er i luften saadan styrke, som 
paavirker sneen.

27) Efterfølgenđe fortælling, som er almindelig kendt og troet blandt Lap
perne, har forfatteren meddelt mig mundtlig, men hän fandt det unødvendigt 
personlig at nedskrive den, da hän fulđstænđig godkendte denne, som jeg 
forud havde nedskrevet efter en Lappiges diktat. Se forøvrigt om Julestallo 
Qvigstad og Sandberg, Lapp. Eventyr, Krist. 1889.

28) En anden version lyder saadan, at hän kom som maanen og satte sig 
paa vedtræet (træstamme til at hugge ved paa) udenfor kotens dør.

29) En udvækst paa birken, som indsamledes om sommeren, tørredes lidt 
i røgen i koten og maledes som kafie; den har en sød smag «som birke- 
saft». Den brugtes ogsaa til at barke teltdugen med og giver en rødlig 

farve.
30) Den sælges ved auktion og pengene gaar i bykassen.
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•en, 31) Tsævve er haard sne med sneskorpe under, og naar sneen er a f den
beskaffenhed, spredes renerne vidt omkring for at søge føđe, og da kan 

nen Lappen ikke holde hjorden samlet, og maa ved foraarsflytningen efterlade
ivor de udmattede rener, som ikke er kommen tilbage til hjorden.
: til 32) Om efteraaret har renerne nylig fældet, og da er det slagtetid.
kos S3) Tsævvet slagter og stjæler lappernes rener.
læ 84) Renens takker.

,hke 35) Renerne.
alga 36) En del af de fastboende har renhjorder, som Lappen for betaling vogter
set- sammen med sin egen hjord, og der iblandt er tæmmede trækrener, som

atin følger hjorden sommeren over; —  men først paa vinteren eller sidst paa
:-æt- efteraaret henter bønderne disse trækrener oppe i fjældene hos Lapperne. De
.min bruges da om vinteren til at hente brændsel fra skoven og hø fra udmarken.
amis Disse bøndernes trækrener gaar nu efteraar og vinter i fyrreskovene og paa

aio bjærgene i nærheden af Finnegaardene, og foruden den skade, de gør paa
äime betet for Lappernes rener, inden disse naar at komme ned, er de som et

«fiskenæt anbragt paa tørt land»; thi efterhaanden som Lappernes rener gaar 
a,nge sydpaa ned til fyrreskovene, søger de til disse trækrener, og da er bønđerne

der til rede med lasso og slagtekniv. At en tyv aldrig tager skindet med beror
ntre. Paa, at dette er mærket i ørerne med ejerens mærke og desuden paa anden

om vis let genkendes.

og 37) Den religiøse vækkelse, som følger med Læstadianismen.
aad 38) Sigter til tilbagefaldet; hvis en Finneby har været greben af Lsestadia-

g er nismen, og vækkelsen atter forsvinder, saa begynder rentyveriet med fornyet
il er styrke.
n 0g 39) Dog vist noget mere nu.
iaare 40) De rener, som da undslipper vogterne, gaar uden tilladelse over grsen-
mom sen ind i Norge for at søge bedre bete, og vogterne kan vanskeligt forhindre
som det, da renerne udviser den snildhed ikke at forlade hjorden i flokkevis; de

sniger sig enkeltvis bort, uset af hunde og vogter.
L ap_ 41) Lapperne lider meget af sneblindhed om foraaret.
QCPgt 42) Det skind, som i forrige tider anvendtes til «tørklæder», var, ifølge
! jeg Turis udsagn, bugskindet af renen; det er tyndt i haarlaget og lyst i far-

itallo ven> °fŧe hvidt; af det sys ogsaa børnenes pelse. De ganske smaa børns
pelse sys af spædkalvens skind. 

e sig 43) Das kos jsegil nohka, dasa i šada ječa bohco biebmo. Ja jægil i læt
nohkan ječa dite ko bohco borama sivas. Ja dal ferte boco borat visot, mi 

j iid). kaudna, go jægil læ nohkam, vela datnjasit nai ja koltnam sinoit nai, ja risit
jirke- nai kaskastalet bohcot nselkis ja  dakar sepmola nai, mi i læt biebmo, jos i
ødlig læt vehaske jægil sæka, ja sokin ja keđkin kana čoket, muhto i dain ovdalis

namahuvon biebmoin lset vuoibmi, boaco ferte nælkot, ja de sada dauda bohcoi 
nselgis, ja de alget jabmit ja jabmet vela dale nai, ko sada biebmo dam aigi,

16



ko læi vella jaegil. Ja ko legje nælge kidat arat cuonjot ja  i dam titi læm 
bievla dan mære, ahte boaco læi ælit riekta, eli dat kale ænas osi, muhto 
ko legje nelgom, de jabme, ko læi dauda šadam, ja ko vimat bivalti, de bievlai, 
ja ko lsei vela jægil ætnamis, de šadai buori biebmo; muhto ko bohcot legje 
dauda očom nælgis, de jabme lika ja vela hoabobut ko ovdal, ja jos vela ila 
hoabos šađa bievla, de lse vela bahab. —  Vaibat bohcoi dagjoiuvo, ahte dat 
i kula kiega.

Overs. Der hvor renlaven er forbi, der kommer ikke anden renføđe. Og 
laven er ikke bleven forbi af anden grund, end at renen har æđt den. Og 
nu er renen nødt til at æđe alt, hvad den finder —  da det er forbi med 
laven —  endog bserris og vissent sidno. («Lapparna mena med sidno öfver- 
hufvudtaget alla mjuka ock späda grässorter nämligen framför allt Aira flex- 
uosa och Festuca ovina samt möjligen äfven Agrostis-arterna. Det är emeller
tid blott b la d e n , som kallas sål Sidno är den bästa renfödan under som
maren». —  Disse oplysnlnger samt navnet paa ruvderase (pag. 120) er mig 
velvilligst meddelt af hr. cand. phil. Thore Fries. —  Om lappiske plante- og 
dyrenavne se iøvrigt Qvigstad, Nyt Magazin for Naturvidenskab bd. 39. 40. 
42. Kristiania 1901). —  Ogsaa riskviste bider renen i af sult og saadant mos 
ogsaa, som ikke er føde, hvis det ikke er blandet med den mindste smule 
lav; og den samler lav af sten og birke træer; men i denne ovennævnte føde 
er der ingen næring, renen maa sulte, og saa bliver den syg af sult, og da 
begynder de at đø. Og de dør ogsaa, selv om der bliver føđe, dengang 
ogsaa, da der endnu var renlav. Og naar der i hunger-foraar tidligt bliver
sneskorpe, og der af den grund ikke er saa megen snebar mark, at renen
har levet ordentligt —  nok lever størsteparten —  men naar de har sultet, saa 
dør de, fordi de er bleven syge, og da der saa endelig kom varme, saa 
blev der bar mark, og om der da endnu var lav paa jorden, blev der god 
føde. Men naar renen har faaet sygdom af suit, saa dør de alligevel endog 
hurtigere end før, og hvis der altfor hurtigt bliver bar mark, da er det endnu 
værre. —  Til en udmattet ren siges, at den hører ikke gøgen (den dør, 
inden det bliver foraar).

u ) Et andet sted beskriver Turi ankomsten til Norge saaledes:
Muitalus dam bira, ko samit bohtet kiđat tuotaris vulos dam mudoi, ahte

alget oidnot mæra ja dat čaba rutnes vuovdit, ja de alga kiehka kulakohtit,
ja  dat læ samit mielas, deko son livčoi buorastahtime, ja de alget laulotit 
ja buorastahtit na:

«bures, bures dal fas æđnikat ja tuovđakat.»

Ja dat, kæt æi mahte laulot, de si juoikađegje na:

Voia v. v. n. n. čaba duovdakačait, misi æđnit, v. v. n. n. 
leket dal ætnikat fas mi usdipat, v. v. v n. n. n.

242
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:m Overs. Fortælling om det, naar Lapperne om foraaret kommer ned fra
Lto højfjældet saa langt, at de begynder at se havet og de smukke grønne skove,
ai, og man saa begynder at høre gøgen; og Lapperne synes, at det er, som om
rje den hilser dem; og saa begynder de at synge og hilse saaledes:

ila
«Hil, hil jer nu atter, mødre og bopladser».

Og de som ikke kan synge, de joigede saaledes:

3 g  Voia v. v. n. n. skønne kære bopladser, kalvenes mødre v. v. v. n.
e d  vær nu atter, mødre, mine venner v. v. v. n. n. n. osv.

er-
’ex- Resten har jeg suppleret den foregaaende beskrivelse med. —
[er- Hvad Lappernes joigning angaar, se K. B. Wiklund, Lapparnas sång och
>m- poesi. Upsala 1906.
nig 45) Paa højfjældet paa den tynde sne tabes sporet let, desuden er det
og vanskeligere for skiløberen at indhente ulven der end længere nede i skoven,
40. hvor sneen er saa dyb og blød, at ulven hindres i farten,
nos 46) Naar bjørnen nærmer sig hiet, gaar den ikke lige der hen, men ud og
ule ind i sving for at vanskeliggøre en mulig eftersporing. Den, som vil indringe
äde bjørnen, danner da med sine egne spor en ring udenom alle bjørnens spor.
da Naar man kommer næste gang og ser, at bjørnen ikke har brudt ringen,

a.ng begynder man at gaa i spiral indenfor den første ring, til man naar hiets
[ver indgang, derefter gaar man bort uden at foretage sig noget; men tredje
nen gang naar man kommer og ser, at bjørnen endnu befinder sig derinde,
saa sætter man mærke foran indgangen, saa man senere, naar ny sne har slettet
saa alle sporene, kan se, om bjørnen er derinde, og saa gaar man hen og dræber

god den.
dog 47) Om denne indringning skriver Turi ogsaa et andet sted:
dnu Birasiahtim. Birastahtit juohke æli, mait læ bivtime. Ko bæsa bira, de dat
3ør, i bæsa olkos, jos i suorgan; dam æli, mait bira bæsa, tam lave oačot kosi

aio.
Overs. Indringning. At indringe ethvert dyr, som man vil fange. Naar 

ahte man slipper rundt om det, saa kan dyret ikke komme ud, hvis det ikke
htit, skræmmes; det dyr, som man kan komme rundt om, det plejer man næsten
lotit altid at faa.

48) Skaalen skal være blaa, «fordi det er luftens farve», saa er bjørnen 
ikke bange for den. (Turis forkl.).

49) Efter Turis förklaring gjorde Savolačerne alting dumt og bagvendt, 1ig- 
nende vore Molboer; men han kunde ikke give nogen oplysning om, hvad 
det var for mennesker, og hvor de boede. Maaske de er identiske med de 
«Savolaksare», som Castrén omtaler sd. 155 i «Nordiska resor och forskningar». 
Bd. I. Helsingfors 1852.

16*
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Begivenheden, som her sigtes til, lyder saaledes efter Turis mundtlige beretning: 
Tre Savolačer var gaaet til et bjørnehi, og een gik ind for at binde bjørnen, 
hvilket han gjorde saa ubehænđigt, at bjørnen blev vred og rev hovedet af 
ham; de to udenfor fandt ventetiden for lang og halede den tredje ud igen. 
Da de saa, at han manglede hovedet, spurgte de hinanden, om han i det 
hele taget havde haft hovede, da han gik der ind; efter en stunds betænk- 
ning uđbrøđ den ene: «Jo, hovede maa han have haft, jeg husker, han havde 
skæg 1»

60) Efter Lappernes udsagn er bjørnen meget ridderlig; møđer man den 
uden vaaben og ikke kan undgaa den, skal man blot opfordre den til styrke- 
prøve, den modtager straks opfordringen, og den, som faar modstanderen 
under sig, har vundet, og saa skilles de. Og om en kvinde møđer bjørnen, 
da behøver hun blot at løfte sit skørt foran, bjørnen forstaar saa, at det er 
en værgeløs kvinde og er for ridderlig til at gøre hende fortræd.

ol) Dette ords betydning kendte Turi ikke. Man maa ikke gaa over 
sporet, «thi da hindrer man besværgelsen i at komme frem».

52) I det nordlige Norge og Sverig taler Lapperne foruden deres eget 
sprog ogsaa finsk, det tredje sprog maa da tænkes at vsere norsk eller
svensk.

68) Om «Gieddegæš-galggo» se sd. 93 I. A. Friis, Lapp. mythologi, Kri
stiania 1871.

Om Russe-Tsjuderne se samme forfatter «Lappiske eventyr» sd. no.
I «Lappiske eventyr og sagn» ved I. Qvigstad og G. Sandberg, Kristiania 

1887, findes talrige sagn, hvori Giedđegæš-galggo og Tsjuderne forekommer.
B4) To afhugne træstammer, der ligger fra døren til arnen; de bruges til 

at sidde paa; imellem dem ligger ogsaa det indbaarne brændsel; de tjener 
ligeledes til at afgrænse begge sider af koten, saa gulvrisene ikke spredes.

65) Den rummeligste plads i koten, paa begge sider af ildstedet; er baade 
arbejdsplads og soveplads.

56) De 6 ulve đræbte han ikke i en samlet flok, men én efter én, som
hän indhentede dem. (Turi).

67) «Dyrene, træerne, stenene og de andre livløse ting har mistet talens
brug, men hørelsen og forstaaelsen har de endnu; og derfor skal man be-
handle dyrene godt og betragte alle ting, šom var det levende væsener, der 
hører og forstaar». (Turi).

°8) Denne fortælling om hunden er, hvad biomstændighederne angaar, til 
dels et udslag af Turis egen fantasi. Lapperne fortalte mig, at hunden havde 
været vild engang lige som de andre dyr i ødemarken; men saa fandt den 
det for besværligt at leve som vilddyr, og den gik til Lappen og tilbøđ at 
tjene ham mod som løn at faa suppen a f renkødet (hundene faar altid sup- 
pen af kødet, hvori der blandes mel og blod), og hvad den ellers selv kunde 
finde af affald. Den betingede sig ogsaa at blive hængt, naar den blev
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Qg: gammel; den vilde ikke dræbes paa anden «grim» maade (Lapperne hænger
en, altid deres gamle hunde, ligeledes hænger de de nyfødte hundehvalpe). Jeg

af bad Turi nedskrive dette sagn om hunden, som jo ogsaa hän kendte; men
;en. da Turi paa det tidspunkt havde god tid og var vei oplagt, har han pyntet
det historien med mange, til dels selvopfundne, detaljer, hvilke jo dog er saa
nk- ægte lappiske i tanken, at de vei ikke kan siges at have forringet sagnets
vde værdi.

69) En del bær holder sig friske under sneen vinteren over, og de spises 
ien af Lapperne om foraaret; men naar sneen ved midsommertid smelter bort,
'ke- ødelægges bærrene a f solvarmen, og spøgende giver man gøgen skylden.
ren eoj Navnet paa et land langt borte, hvor Lapperne antager, at trækfuglene
en, opholder sig om vinteren.

er 61) Smlgn. Castrén, Resa till Lappland år 1838. Sd. 68.
62) Ruovdde-goppe, løbebille, her vandkalv. Lapperne bruger navnet om flere 

iver insekter.
6S) Meningen er lidt dunkel i grundteksten. Til dette raad, lige som til 

:get mange andre, hører «ord», besværgelser, som jeg imidlertid paa det bestem-
Uer teste har maattet love Turi ikke at offentliggøre; besværgelsen vilde nemlig

i saa fald ved fremtidig brug aldeles miste kraften.
r̂i- Accis ædnes «rentomme knippe», (dansk; «troldkost»), saaledes kalder

Lapperne de fintgrenede udvekster, som findes paa somme træer. Acciš æđne 
var en troldkvinde, som blev forvandlet til en bille. Om hende har Lap- 

•nia perne talrige sagn. Se Qvigstad og Sandberg, Lapp. eventyr og folkesagn.
rer. Kristiania 1887 og I. A. Friis, Lapp. eventyr og folkesagn. Kristiania 1871.

til 65) Rimeligvis den samme sygdom som «lett». Se O. Nicolaisen, Fra
ner Nordlands fortid, sd. 4. Krist. 1889.
les. 66) Meningen er i grundteksten ikke ganske klart udtrykt.
ade -purj sammenligner hermed den tilstand, Læstadianerne hensættes i ved deres

forsamlinger, den saakaldte liikutuksia (finsk, egl. =  bevægelser). Højlydt beken- 
»m der de deres synder, og anraabende Gud om tilgivelse omfavner de hinanden

under hulken, suk og skrig og de forunderligste strubelyde. Enhver har sin 
ens egen «melodi», men det hele flyder sammen til et gruvækkende kor, som
be- er meget nervepirrende og smittende selv for en nøgtern tilhører. Hele
der forsamlingen er under omfavnelserne i en uafbrudt vuggende bevægelse.

Denne ekstatiske tilstand kan vare i flere timer og efterfølges af stor træthed, 
til som dog hurtigt jages paa flugt af den i de fleste tilfselde umiddelbart paa

hde følgenđe spisning og kaffedrikning,
len 6®) Naar Lapperne under en kirkefærd eller lignende kommer til beboede

at steder, har hver især deres bestemte «værter» blandt de fastboende, hvor de
up- tager ind, og hvem de staar i et slags venskabsforhold til; oftest er det hos
ide den bonde, hvis rener de har under vogtning.
lev - B9j Sigter til en blandt Lapperne almindelig kendt historie om Stallo og
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hans tjenestedreng. Den fortælles med forskellige afvigelser. Se J. A. Friis, 
Lapp. eventyr, sd. 90.

70) Her maa tænkes, at Lapperne saa er gaaet til Stallos kote, og at hän 
har fremsat spørgsmaalet.

71) Stalloerne har ogsaa faa kvinder, fordi de meget ofte aad deres kone 
og børn; med forkærlighed aad de konen, hvis hun var af lappisk herkomst, 
«deres egne smagte vist lidt for svovlet». (Turi).

72) Smlgn. I. M. Thiele, Danmarks folkesagn Kbh. 1843. Bd. II, sd. 175.
75) Det hænđer ret ofte, at en Lapkvinde hænger vuggen med barnet fra 

sig paa en trægren, naar hun er ude og har et eller andet arbejde for.
7i) Den første betingelse for at slippe godt fra en slæđefærđ med ren er, 

at man ikke slipper tømmen, hvor galt det end gaar. Slipper man den, idet 
man vælter eller slynges ud af slæden, springer renen sin vej, og hvis man 
da er ene og uden skier, er man saa temmelig prisgivet vildmarken. Derfor 
vikles tømmen om armen og haanden, og Lappen slipper den ikke, uden i 
et tilfælde som det nys beskrevne, hvor pigen slog sin haand og besvimede.

76) Saaledes kaldes de firkantede sølvknapper i Lappernes bælter; men en 
Stallostjærne, som har lægeđomskraft, skal være meget gammel og af svært 
sølv med tre menneskehoveder i presningen. Se om «Stallo-sølv» J. A. Friis 
Lapp. eventyr sd. 74.

76) En spøgende hentydning til, at hän nu ikke mere kan gaa paa egen 
haand.

77) At «følge storbjælđen» vil sige at holde sig udenfor fare. Naar en 
renvogter er faret vild med hjorden i snefog eller andet ondt vejr, og renerne 
spreder sig, da skal hän eller hun blot se at følge førerenen =  storbjælden (den, 
der har den største bjælde om halsen); thi naar vejret stilner af, og Lappen 
gaar ud for at samle hjorden, da er førerenen altid den første, han opsøger, 
saa selv om det kan väre baade et og flere døgn, er vedkommende sikker 
paa at blive genfunden, hvis hän ellers har kunnet holde livet uden mad 
eller ild.

78) Om foraaret i kselvningstiden, naar Lapperne er hos hjorden uafbrudt 
i flere đøgn, bliver de tilsidst ganske øre i hovedet af den ejendommelige 
lyd, kalvene og renkøerne frembringer» naar de kalder paa hinanden. Det er 
dette joigningen sigter til.

79) Lidt uklart udtrykt i grundteksten.
80) Om oprøret i Koutokæino 1852 se F. W. Hvosleff, Noget om den reli

giöse Bevægelse i Koutokæino, Theologisk Tidsskrift for den norske kirke. 
Bd. 7. Kristiania 1857. Tvende breve til Biskop Juell, Kristiania Posten 1852, 
Nr. 1539. Om Laestadius og hans virksomhed se J. A. Englund, Lars Levi 
Laestadius (Aftryck ur Theologisk Tidsskrift, Upsala 1876).

81) De finske nybyggere i det nordlige Sverig driver et udstrakt og ubarm- 
hjærtigt krybskytteri paa elgen, deraf lignelsen.
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P a a  f ly tn in g .

Tavle I.

He r  ses otte raider. De tre nederste raider gaar i een række; den 
første har passeret en elv i dalen; man ser søen, hvor elven har 

sit udspring; ligeledes er søens tilløb af mindre fjældbække angivet. Den 
forreste ren i den forreste raide bærer en vugge paa siden. Den forreste 
ren i den efterfølgende raide bærer et barn paa ryggen. To hunde ses 
til venstre for kvinden, som leder den tredje raide, der gaar over en 
bakke. Den sidste ren bærer teltstængerne, og efter den kommer en 
hund. De fleste af disse rener har korte takker, hvilket angiver, at det 
er en fo r  aar s flytning', et par har endnu ikke fældet takkerne.

De øverste fem raider illustrerer en efteraarsflytning (se teksten pag. 
n 6). A lle renerne her har fuldt udvoksede takker. Paa den forreste 
ren laengst til højre rider et barn, og den bageste ren i samme raide 
bærer teltstængerne. Lappen, som leder den efterfølgende raide, har den 
firkantede Koutokseino-hue paa; de andre maend har den spidse hue med 
den røde top, som bruges i Torne Lapmark. —  Ved siden af teltstæn- 
gerne efter den tredje og mellemste raide gaar et større barn. Turi har 
ogsaa angivet sporet efter renerne; man ser, det danner en kurve, som 
den naeste raide nøje følger. Den femte og nederste raide bestaar kun 
af to rener; paa den bageste rider et barn, og umiddelbart efter renen 
gaar et andet barn med stav i haanden og en hund efter sig. Den for
reste ren baerer en vugge, hvori der ligger et barn; en kvinde staar ved 
siden af og giver det die, en anden kvinde holder rentømmen. Efter 
dem følger to gamle Lapper —  ypperligt karakteriseret —  to børn og 
en hundehvalp.
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En iejrplads om efteraaret.

Tavi e II.

«Hjorden paa samlingspladsen om efteraaret i brunsttiden», har Turi 
skrevet nederst paa tegningen. Øverst til højre staar en L ap  paa post, 
for at renerne ikke skal slippe bort. Øverst til venstre holder en hund 
hjorden sammen. Udenfor løber en L ap  i færd med at rinke sin lasso 
op til et nyt kast; foran ham kaster en anden Lap just sin lasso om 
takkerne paa en renko, som skal malkes; paa denne tid malker Lapperne 
flittigt (se teksten pag. 131). T il højre for de lassokastende Lapper staar 
en mand og holder en renko, som en kvinde m alker; ligesaa længst til 
højre, midt paa tegningen. Hjorden er paa den tid m eget urolig; de 
olme tyre stanges og jager rundt paa pladsen efter renkøerne. —  Foran 
koten, nederst til højre ses vedtræet; paa den indvendige side ligger det 
huggede ved, paa den udvendige side det uhuggede ved. T il højre for 
koten foregaar en renslagtning; i nærheden staar kødstilladset; foran 
færdes børn og hunde. I nærheden a f koten staar nogle voksne i sam- 
tale; til venstre for dem hilser to Lapper hinanden med den sædvanlige 
halve omarmelse. I den lille flolc rener til venstre for dem har Turi 
forsøgt at tegne en h v i d  ren ved at skravere baggrunden mørk; det er 
en renko, hvad man ser a f de smaa takker; den har bjælde om haisen; 
bjælden anbringes gærne paa de rener, som af en eller anden grund ud- 
mærker sig  frem for de andre. I kotedøren til venstre og  ved siden af 
koten staar børn og  voksne og et par hunde som tilskuere. L ige  foran 
koten leger en hundehvalp med en pind.

I rengæ rdet ved efteraarstid.

Tavle III.

Om efteraaret, naar renen trækker sydpaa, kan det ikke undgaas, at 
hjordene blandes. D e forskellige renejere istandsætter da et gammelt 
gærde, hvis det ligger paa en passende plads, eller laver et nyt, og 
herhen jages da alle de blandede dyr, og adskillelsen foregaar saaledes,
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at hver ejer eller hver sida faar sin hjord. Denne adskillelse af renerne 
företages flere gange i efteraarets løb, til alle hjordene er klare.

Det kredsformede gaerde dannes af et fletværk af fældede birketræer; 
med et lignende fletværk inddeles det i saa mange rum, som udfordres 
til at afspærre de adskilte renflokke. I det yderste gærde lader man 
være en større aabning, hvorigennem renerne jages ind; derefter lukker 
man hurtig aabningen med fældede birketræer, som ligger parat til dette 
brug. Paa denne tegning har rengærdet tre afdelinger, og renerne befinder 
sig derinde, aabningen er derfor lukket, saa den ikke er synlig. Inde 
paa selve pladsen findes enkelte fritstaaende birketræer og ret høje træ- 
stubbe; om disse slynger man i vanskeligere tilfaelde lassoen for bedre 
at kunne holde en genstridig ren, som enten skal malkes eller mærkes. 
Adskillelsen foregaar paa den maade, at renen fanges med lassoen og 
føres ind i den afdeling, hvor den hører til; foran «døren» posteres en 
eller to vogtere, som skal forhindre renerne i at bryde ud og atter 
blandes med de andre. Det er ofte kvinder og større børn, som bruges 
til denne bestilling; dog ser man ogsaa hyppigt kvinderne kaste med 
lasso og tumle med renerne lige saa godt som mændene; to kvinder 
forener sig ofte, saaledes at den ene fanger renkoen med lasso og holder 
den, medens den anden malker. Inde i rengærdet er alt liv og bevæ- 
gelse; overalt ser man malkescener og lassokastere; rener af alle slags 
og i alle aldre farer hid og did i tæt stimmel. Uden for gærdet ser 
man en hund forfølge tre rener, som ikke er kommen ind med den øv- 
rige hjord. Uden for gærdet, paa den modsatte side, er tegnet en lille 
gruppe birketræer; tre hunde følger med interesse, hvad der foregaar 
inde i gserdet, hvortil adgangen er dem strængt forbudt. Den store 
mørke piet er en sten; ved siden af den staar et par børn og ser til. 
En kvinde er i faerd med at hænge vuggen med barnet op paa en træ- 
gren, for at hun uhindret af vuggebarnet kan hoppe over gærdet og 
deltage i arbejdet derinde. Flere af Lapperne har i kampens hede tabt 
huerne, og det lange haar staar vildt om hovedet.

Flytning ved vintertid.

Tavle IV.

Her ses en sida paa flytning med hjorden og slæderaiderne. Foran 
hjorden gaar Lappen med lederenen; hän er paa ski og bruger som ski-
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stav en sneskovl med skovlbladet opad. En Lap og en Lappige følger 
efter hjorden og holder med deres hunde denne samlet; nedenfor ses to 
raider; den forreste ledes af en mand; foran ham gaar hunden. Sporet 
betegner, at en anden raide er gaaet forud. I lederens køreslæde har et 
større barn taget plads. Den sidste slæde i den forreste raide er en 
laagslæde, de andre er almindelige fragtslæder, dækket med en renhud 
og tilsnøret. Næste raide ledes af husmoderen, som sammen med et barn 
kører forrest; det er «koteraiden» (se teksten pag. 133); efter den bageste 
slæde slæber kotestellet. Den aflange kreds mellem raiderne betegner en 
tilfrossen sø; husmoderens slæde hæves lidt i vejret af en forhindring, og 
den sidste ren i den forreste raide trækker med besvær den tunge laagslæde 
op over søkanten. —  Naar Turi tegner Lapper paa ski, lader han som 
oftest skierne krydse hinanden, et uheld, som i virkeligheden ret sjæl- 
dent indtræffer for de i skiløbning meget øvede Lapper. Jeg vil kun 
paapege, at det samme træk findes paa en hos G. v. Diiben: «Om Lapp
land och Lapparne» gengivet jagtscene, tegnet af en Sorsele-Lap (Fig. 
74, side 347).

En vinterboplads.

Tavle V.

«En vinterboplads er tegnet her nedenfor», har Turi skrevet øverst 
paa tegningen. Denne boplads bestaar af tre koter med tilbehør af slæ- 
der og stilladser. A t Lapperne har slaaet sig ned for længere tid, ses 
deraf, at slæderne er ordnet side om side og anbragt paa to træstammer 
som baade, der er trukket paa land. Ogsaa tilsteđeværelsen af fyrre- 
træer betegner, at man er naaet til den egentlige vinterboplads (se anm.
26). Længst til venstre, neden for renflokken, ses et kraftigt fyrretræ, 
neden for igen nogle mindre birke. Øverst er tegnet et udgaaet fyrre- 
trae; saadanne er af Lapperne meget eftertragtede, da de afgiver et let 
antændeligt og stærkt varmende brændsel. Den store gran i midten 
med de to mindre bagved er ligesom de andre træer saa karakterfuldt 
tegnet, at en förklaring egentlig er overflødig. Ved siden af den midterste 
kote staar en ung Lap og gør kur til en ung pige; i kotedøren staar 
en kvinde og iagttager dem. Foran koten er vedtræet angivet; nærmest 
døren ligger det huggede ved, og paa den anden side af vedtræet ligger 
en bunke uhuggede grene. Til højre er fire slæder anbragt side om side,
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tilpakket og tilsnøret; oven for dem ses bukke med ophængte sager. 
Ved siden af kødstilladset foregaar en renslagtning; renen ligger paa 
ryggen i sneen, og Lappen staar bøjet og jager kniven i dens bringe. 
Længst til højre kører fire Lapper i deres respektive slaeder, trukket af 
særdeles stortakkede trækrener. I spidsen af slaederne er rejsebylten 
fastsnøret; et par hunde følger med. Overalt paa bopladsen ser man 
rener faerdes (det er de rener, som med begærlighed slikker urin; saa
danne rener søger gærne til lejren, naar hjorden ikke befinder sig for 
langt borte; de vaennes derved til at se mennesker, bliver mere tamme 
og er lettere at lede, hvorfor Lappen sætter pris paa denne egenskab 
hos renerne). —  Turi har i øvrigt tegnet livet, som det i det daglige 
former sig paa bopladsen. Mellem koterne ser man Lapper færdes til 
og fra en lille kaffevisit hos naboen. Til højre for de to forreste koter 
med de fem opstillede slaeder træder en Lap af sine skier, nylig hjem- 
kommen fra renvogtningen; neden for ham staar en pige paa ski. Til 
venstre for hende slæber et barn en birk hen til veddyngen. Ved den 
næste veddynge staar en Lap med øksen i haanden og «storkniven» 
strittende ud fra bæltet. Til venstre for de to rener staar tønden med 
saltet fisk. Bag koterne ses stilladser til klæder, og op mod det ene 
kødstillads er stillet et par skier. Den mørke rand øverst paa koterne 
angiver den stærkt røgsværtede del af teltdugen. Det ses paa den tætte 
røg fra alle tre koter, at der indenfor brænder et varmt og lyst baal.

Paa kirkepladsen.

Tavle VI.

Turi har tegnet Torne-Lappernes aarlige kirkefærđ til Jukkasjärvi gamle 
kirke (af Lapperne kaldes den ogsaa Susanna-kirken; efter deres udsagn 
faar en kirke nemlig navn efter den første, som begraves paa kirke- 
gaarden). I forrige tider, da der kun boede faa mennesker paa kirke
pladsen, maatte Lapperne opføre smaa træhytter, som de benyttede under 
opholdet der; nogle medbragte ogsaa koter, som de opstillede til midler- 
tidig beboelse. Paa tegningen ses en kote og fem smaa kirkeboder. Fra 
alle sider kommer Lapperne i deres smaa baadformede slaeder og med 
deres uadskillelige ledsagere, hundene. Flere af renerne har tungen haen- 
gende ud af munden, som deres vane er, naar de løber stærkt og er 
anstraengte. Lapper, voksne og børn, faerdes overalt paa pladsen, ved
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hytterne og paa vej til kirken. Mellem klokketaarnet og selve kirken 
har Turi tegnet et fyrretræ, som ogsaa findes voksende paa dette sted. 
I træets nederste gren er anbragt en hængt skikkelse; som grund hertil 
forklarede Turi, at en mand, som havde hængt sig i skoven, blev be
gravet der ved kirken, og saa voksede der af sig selv et fyrretrse op 
paa graven, ligesom det hän havde hængt sig i. De hovedløse skikkelser 
bag kirken er genfærd, som vandrer rundt paa kirkegaarden. De svage 
streger udenom betegner kirkegaardens indhegning. Øverst oppe og læn- 
gere nede, længst til højre ses kroppen af rener, som ikke er færdigtegnede.

Paa frieri.

Tavle VII.

Denne scene forestiller en frierfærd. Tre slæder kommer i fuld fart. 
Turi har skrevet nedenfor: «frieri - kørende»•, i den forreste skede
sidder den unge mand. Kotens dør er slaaet op, og en del Lapper 
kommer ud; förrest gaar pigen sin bejler i møde, som skikken er, hvis 
frieriet bliver vel modtaget. En hund farer gøende imod gæsterne. Til 
højre ses en flok nysgærrige og bag dem, uvist hvorfor, har Turi tegnet 
selve Bærgalak (Djævelen), hvem han har betegnet med et B.

„Kote paa højfjældene".
(Se teksten pag. 148).

Tavle VIII.

Saaledes kalder Turi selv denne blyantstegning; han har skrevet det 
under de to Lapper til venstre. Vinden har slaaet kotens dør op, saa 
man ser Lapperne derinde; dem, man ikke kan se gennem døraabningen, 
lader Turi uden videre være synlige gennem teltdugen. Den mørke klat, 
som er mærket B til højre for de to hunde, er et knippe dværgbirk; 
Turi har skrevet det ved siden af; det samme har han til overflod skre
vet længere oppe ved mærket B ; derimellem ses en Lap ifserd med at 
rykke dværgbirk op; ogsaa det har han skrevet ved siden af. Der
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stiger ingen røg ud af kotens røgaabning, hvilket ogsaa tydelig angiver, 
at man er paa højfjældet oven for trægrænsen; den smule brændselsma- 
teriale, som kan samles, forslaar kun til den allernødvendigste madlavning 
og  kaffekogning. Under koten nedenfor har Turi skrevet: «Vinden har 
ført teltdugen bort, og to mand holder paa koten for at blæsten ikke 
skal rive den helt op». T il venstre for den nederste tegning har han 
skrevet: «Vinden oprev koten, kun menneskene blev efterladt i loaiddo» 
(anm. 58). Nederst til højre skal de to mørke skraveringer vaere telt- 
dugens to dele, som føres bort a f stormen; de buede og  de lige streger 
er teltstængerne, selve kotestellet paa flugt. Den runde kreds, som inde- 
slutter menneskene, er kotens grundrids; i midten ses ildstedet. D et 
skraverede yderst i kredsen paa begge sider betegner de sammenrullede 
sovesager, og de runde genstande paa begge sider af indgangen fore- 
stiller kister og sække. Genstandene bag ildstedet er kogekar og sligt, 
som har sin plads her i boaššo; til venstre herfor, ved husmoderens 
plads, staar en vugge, betegnet med S. Rundt om ildstedet sidder fa- 
milien, og Turi har ikke glem t hunden. Den løbende Lap foran den 
øverste kote maa tænkes at komme til undsætning; pigen og de andre 
ser til.

Ulve i renhjorden.
(Se teksten pag. 143).

Tavle IX.

Turi har her tegnet en flok rener, som overfaldes a f syv  ulve; deres 
fangstmaade er tydelig angivet; de spraenger flokken i flere mindre dele 
og  anfalder de enkelte rener. Disse farer forvildede afsted med tungen 
ud a f halsen, hovedet tilbagekastet og halen oprejst. A f  sporenes store 
tydelighed fremgaar det, at det er om vinteren paa dyb sne overfaldet 
sker. Tre rener er allerede overm andet; den ene i midten sønderrives 
a f  to ulve, bugen er revet op, saa indvoldene træder ud. T il venstre 
for den har en af ulvene frasprængt en flok paa seks rener, og den 
bageste ren er lige indhentet. Ovenfor jages den større flok a f to ulve; 
den sidste ren er ved at blive deres bytte.
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Sidaen passerer en elv  ved foraarstid.
(Se teksten pag. 156).

Tavle X.

Længst til højre for oven ser man en Lap vade over elven med sin 
raide; i venstre haand holder han staven, hvormed han føler sig frem 
for at undgaa ujævnheder i bunden. I højre haand har han den opvik- 
lede rentomme, som han har lagt over skulderen for at holde renen nær 
til sig, saa han kan støtte den, hvis den snubler i elven. Raiden bestaar 
af seks rener med fuld oppakning. Den sidste ren bserer koten; telt- 
dugens to dele bærer den sammenrullet, én paa hver side, kotestellets 
stænger slæber med den ene ende paa jorden, den anden ende af staen- 
gerne er gennemboret og sammenholdt med reb i to bundter, som er 
heftet paa kløvtræerne, ét paa hver side af renen. Her paa tegningen 
viser «koterenen» ulyst til at gaa i elven; den strammer tømmen, som 
er fastgjort om dens hoved og hals og lader sig kun modstræbende 
trække med. Tegningen viser, at raiden gaar over, hvor elven er bredere 
og mindre dyb og strid; de mørke pletter i vandet skal antyde sten. 
Neden for raiden svømmer renkøerne og kalvene over elven; en del er 
naaet op paa den anden bred, hvor to Lapper med deres hunde staar 
parat til at tage imod hjorden og holde den sammen. Den øverste af 
de to Lapper maa tænkes at have brugt sin lasso, som han slæber i 
venstre haand; han har ikke haft tid til at rinke den op efter kastet; i 
højre haand har han staven. Paa hovedet bærer han, ligesom Lappen 
nedenfor, den spidse top-lue, som bruges af Torne-Lapperne (hvorimod 
Lappen, som staar nærmest ved den anden bred, bærer den firkantede 
hue, som bruges af Koutokæino-Lapperne). Korsvis over ryg og bryst 
har han et par rentømmer, og man ser pelsens høje krave rage op om 
hovedet. Om hofterne har han bæltet, hvori kniven haenger. Hunden 
er doven; den staar og ser efter en flygtende ren, som den dog ikke 
gider hente tilbage; derimod gør den anden hund sin pligt. Dens herre, 
Lappen nederst til højre, svinger med sin stav for at holde sammen paa 
renerne; bag i bseltet ses «storkniven», og pelsen oven for bæltet er 
foran stærkt uaspilet; dér og i brystsmsekken bruger Lappen nemlig at 
gemme de smaasager, han fører med sig: pibe, tobakspung, «spejldaasen» 
med tændstikker, en ske, pengepung o. lign. En del af de renkøer, som 
er naaet over elven, søger igen tilbage til denne for at se efter deres 
kalve. I elven ses mange svømmende renkøer og kalve. Naar renen 
løber stærkt, eller naar den svømmer, holder den halsen strakt og halen 
i vejret, hvilket Turi ogsaa overalt har angivet. —  Øverst til venstre



paa tegningen ser man fire Lapper, posteret for at holde bagtroppen 
samlet; en del rener søger at vende tilbage enten for at lede efter deres 
bortkomne kalve eller skræmt af elven og hundene; en lille forvildet 
kalv (kendelig fra hundene bl. a. ved den kortere hale) løber forbi dem. 
Figuren øverst til venstre og figuren ved træet nedenfor er kvinder. 
Dragten er næsten som maendenes, kun bærer de kvindehue og har 
ingen storkniv i bæltet. —  Her og der paa tegningen findes smaa birke- 
traeer, ligesom elvens bredder tildels er bevokset med vidjer og nogle 
faa birke. De fleste af renerne har korte takker, nogle er aldeles uden 
takker, hvilket tydeligt, sammen med de spæde kalve, angiver, at det 
er om foraaret, hvor renens takker er ved at vokse ud paa ny.

Flytning til og  fra N orge.

Tavle XI.

Turi havde bag paa denne tegning skrevet: «En sida, som flytter til 
Norge mellem høje fjælde; foraar og efteraar». Foroven til venstre ser 
man hjorden komme ned over den stejle fjældskrænt; en lille flok skiller 
sig ud fra bagtroppen, men forfølges straks af en Lap og to hunde; den 
ene hund er allerede naaet saa langt frem, at den er i færd med at 
vende flokken. Turi har ogsaa tegnet en stor hund, som sønderriver 
den bageste ren; at en hund ødelægger en ren, kan nok ske, ligesom 
det hænder, at en ren dræber en hund. Renerne kommer oppe fra den 
træløse del af fjælđet og gaar ned i skovregionen. To Lapper med 
deres hunde staar nede ved elven foran hjorden for at holde den samlet 
til at gaa over broen. De to raider, som hører til denne hjord, har 
netop passeret broen og gaar nu efter hinanden op ad fjældet øverst til 
højre. Den forreste raide bestaar af seks rener, som bærer byrder. I 
den naeste raide er tre rener, hvoraf den sidste bærer koten; paa hver 
af de to forreste rider et barn. Til højre for den sidste raide gaar to 
Lapper, 72 og 80 aar gamle; deres alder har Turi skrevet neden for 
figuren; foran dem vandrer et 12 aars barn med en hund. Øverst til 
højre, ved siden af den forreste raide, gaar ligeledes en gammel 70 aarig 
Lap, et 10 aars barn og en hund.

Hele denne beskrevne sida maa tænkes at være paa fo r a a r s f ly tn in g  til 
Norge, hvorimod de to raider, som gaar den modsatte vej længst til 
højre paa tegningen, maa tænkes at være paa e fte r a a r s f ly tn in g  tilbage
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fra Norge: alle renerne har helt udvoksede takker. Den forreste raide 
bestaar af fem rener med byrder; renen nærmest lederen bærer et barn 
paa ryggen; de to rener i den efterfølgende raide bærer ogsaa hver et 
barn. Umiddelbart til højre for denne raide ser man skoven begynde 
med de lavstammede, smaa buskede birketræer; længere nede bliver bir- 
ken slankere. Flere steder paa tegningen har Turi angivet de af sne 
og storme bøjede og til dels knækkede træer. Paa begge sider af elven, 
i dalen, hvor skoven vokser frodigst, ser man baade løvtræer og naale- 
træer. Helt til højre, oppe i hjørnet har Turi villet tegne fjældtoppen 
med bræen øverst og de bratte klippevægge med kløfter nedefter; han 
har skrevet: «sneen og den store isbræ paa fjældet». —  En pil øverst 
midt paa tegningen angiver syd og nord.

En jagtscene.

Tavle XII.

Indholdet af denne tegning refererer sig egentlig ikke til indholdet af 
bogen, men er kun et udslag af Turis lyst til at illustrere sin mundtlige 
beretning. Turi fortalte mig, at han engang først paa sommeren van- 
drede oppe i fjældene sammen med en kammerat; pludselig saa de lige 
foran sig en stor bjørn, som fredelig vandrede afsted; rundtorn den 
sprang fire velvoksne ulve, gebærdende sig som kaade hundehvalpe. 
Ulvene fik imidlertid øje paa Turis hund, som var med, og de begyndte 
at interessere sig stærkt for denne. Turi bøjeđe ned i det ene knæ og 
skød paa en ulv; men en busk var imellem, saa han ramte ikke; der- 
efter flygtede baade bjørnen og ulvene. Midt paa tegningen har Turi 
anbragt et renaadsel og skrevet nedenfor: «Vilddyr ved et aadsel, ravne, 
en hvidræv og en jaerv». Rundt om aadselet har Turi tegnet nogle 
birketræer, og i toppen af det naermeste sidder en ravn; to andre ravne 
nærmer sig nedenfor. Polarræven til venstre er kendelig paa sin fyldige 
hale, og jærven karakteriseres ved de brede fødder og den kraftige krop. 
Lokaliteten er nærmere angivet ved, at Turi har skrevet stednavnene og 
tegnet bjærgene og søstranđen. Bjærgtoppen øverst til venstre er Muot- 
kađat čokka. Den forreste linie forestiller bredden af Torneträsk; en 
vig skserer sig ind fra højre; den hedder Giebmas luokta, og kilen, som 
strækker sig frem neden for vigen, hedder Rauna skicce.
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Stjernehimlen. I.

Tavle XIII.

Turi har her tegnet en del af de blandt Lapperne bedst kendte stjerne- 
billeder; deres navne hentyder til gamle, nu til dels forglemte sagn. 
Stjernen til venstre, som Turi kalder Favtna, er Arkturus. Oven for 
Favtna ses Favtnas bue {Fauna davgge —  Karlsvognen). Den lodrette, 
ujævnt fordelte række prikker, som gaar tværs over tegningen, er Mælke- 
vejen, af Lapperne kaldet Fuglestigen {Lodde-raiddaras) eller Aarsmærket 
(.Jakke-mærka), hvilke navne Turi har veđføjet umiddelbart til venstre for 
prikkerne; han skriver derefter: «Der hvor de (stjernegrupperne) er mange, 
da, paa den tid kommer sne». Turi har ogsaa skrevet aarstidernes navne 
midt i Mælkevejen. Øverst «høst», derpaa det lappiske čakča (oktober, 
november), juovlla-atgge (juletid: december), gaska-dalvve (midvinter:
januar, februar) og endelig giđđa-dalvve (eftervinteren: marts, april). Til 
højre for Mælkevejen, øverst paa tegningen finder vi Morgenstjernen (Guov- 
so-naste). Neden for denne har vi Elgen {Sarva). Den øverste del af 
de store takker er stjernebilledet Kassiopeia, fortakkerne og forkroppen 
er Perseus, og et par stjerner af Kusken danner Elgens bagkrop. Til 
højre for Mælkevejen, nedenfor Elgen ses de tre stjerner i Orion; deres 
lappiske navn er Gallasønnerne (Gatta-bardnek). Til højre og lidt neden
for dem er angivet to stjerner, som kaldes Skiløberne (Cuoigahægjek); 
det skal sikkert være Kastor og Pollux (paa den følgende tegning er de 
rigtigere anbragt). Til højre for Skiløberne ses Syvstjernen, der har flere 
navne paa lappisk; her kaldes den Rougot eller Kalveflokken (.Miese-čora); 
men paa en tidligere tegning skrev Turi: «Den gamle kone med hunde- 
flokken, løbenđe imod Elgen». Yderst til højre, midt paa tegningen er angivet 
en stjerne og skrevet: «Favtnas kapløber; den forsvinder paa samme tid 
som Favtna og kommer til syne paa samme tid». Nederst paa tegningen 
under Gallasønnerne og Skiløberne har Turi skrevet: «Og de er alle
sammen elgjægere». Lapperne fortæller, at Favtna med sin bue er paa 
jagt efter elgen, ligesaa Skiløberne, Gallasønnerne og Galla selv (som 
findes paa den følgende tegning).



Stjernehimlen. II.

Tavle XIV.

For denne tegning gælder til dels förklaringen til den foregaaende; 
men under stjernen Favtna har Turi paa finsk skrevet: «Denne staar 
ikke op før ved midnatstid til at vaere synlig her i Lapland». De tre 
stjerner i Orion har hän mærket med A  og nedenfor skrevet, ogsaa paa 
finsk: «Staar ikke op saa at den kan ses her i Lapland før om aftenen 
ved kl. 5-tiden eller 6». Turi har her tegnet elgens omrids og buens 
form; desuden har han angivet Polarstjernen og, neden for de tre stjerner 
i Orion, Galla. «Om Polarstjernen (Boahje-naste) er der en lille historie», 
skriver Turi et sted. «Boahje-naste holder himlen oppe, og naar paa 
den sidste dag Favtna med sin bue skyder Boahje-naste, saa falder 
himlen ned, og da knuser den jorden, og da kommer hele verden i 
brand, og da faar alting ende.»






