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I detta nummer
Årets första num m er av V ÄSTERBO TTEN  inleds 
med en artikel om  luffarliv i Västerbotten, skriven av 
antikvarie Annika Hallinder vid Skellefteå museum. 
Vägarnas forna vandringsmän och -kvinnor är sam
tidigt också föremål för en utställning, Luffare i 
sägen och verklighet, vid Skellefteå museum. Ut
ställningen, som är producerad av Nordiska museet, 
visas mellan 1 mars och 8 april. Detta innebär tyvärr 
att tidskriften knappt hinner kom m a ut förrän 
utställningen är slut.

Lars-Erik Edlund, som våren 1985 doktorerade 
på en avhandling i Nordiska språk om  nordsvenska 
ortsboöknam n, har utifrån sitt om fattande material 
sammanställt en artikel om  öknam nsbruket i Väster
botten.

Tidskriften avslutas med en artikel om  den samis
ke konstnären Nils Nilsson Skum , som är aktuell 
med en utställning på länsmuseet från 22 februari 
till 31 mars. Artikeln säljs också som särtryck på 
museet. Elisabeth Rasch, som har skrivit artikeln, 

är antikvarie vid länsmuseet.

Teckning Göran Carlsson
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O m slaget: Framsidans bild föreställer en okänd man vid  
2  fä tå e t genom  Gunnarns by, Stensele, fotograferad av Olle 

Öberg om kring 1920. På om slagets baksida förevisar gårdfari- 
handlaren N ordling sina varor vid A nders Magnus Högbergs 

_ . banvaktstuga i Grönnäs mellan B rattsbacka och Norrfors.
F rv  Selm a Levander och B e tty  Lövgren. F o to  A  M Högberg, 
ca 1918—20.
F örordets fo to  Sune Jonsson.
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Förord
I  Jakobstad hölls nyligen seminariet Bottn isk  
k on tak t III. Där träffades museifolk, universitets- 
for skare och andra entusiaster till föredrag och 
diskussioner om  kulturpåverkan — inte bara över 
Bottenhavet — utan också de nordiska länderna 
emellan. B ottn isk kon tak t num m er e tt hölls i 
Örnsköldsvik och num m er två i Mariehamn. Sem i
narierna har en klart maritimhistorisk prägel, men  
bland deltagarna finns många olika ämnesrepresen
tanter — språkforskare, etnologer, arkeologer, 
arkivanställda o sv .

Norra Sverige har i forskningshänseende länge 
varit ganska eftersatt. N u under senare år börjar 
man skönja en förändring och denna hör naturligtvis

samman med tillkom sten av Umeå universitet. 
Norrlandsforskningen håller på a tt förändra bilden 
av Sveriges historia. Om inte Umeå universitet hade 
kom m it till hade nog inte heller Bottn isk kon tak t  
blivit av. Forskningen går nu snabbt framåt och 
många ännu outtalade nya rön ligger och sjuder 
under ytan.

Finländarna är nordiska mästare på välplane- 
rade konferenser och B ottn isk kon takt uppmärk
sammades också m ycke t i finsk massmedia. D et 
blir en utmaning för Skellefteå, som skall hålla i 
nästa års seminarium.

M ot denna bakgrund kändes det lite ironiskt 
när vasafärjan med konferensdeltagarna fastnade 
i isen och fick hjälpas fram med isbrytare.

Vi återkom m er till Kvarkenkontakten i sommar
num ret av VÄSTE R B O TTE N  och då ska det väl 
vara öppet vatten!
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Luffarliv i V
Annika Hallinder

Bakgrund
Sedan gammalt har regeln »bra karl reder sig själv» 
få tt gälla. Möjligheten a tt leva upp till de tta  växla
de dock med individuella förutsättningar och y ttre  
förhållanden. Det har alltid funnits personer, som 
endast tidvis kunnat klara sitt levebröd själva på 
grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp. Förr 
var det självklart a tt man nödtorftig t gav husrum 
och m at åt sjuka, fattiga och åldriga bybor. De fat
tiga »vårdades» inom byn enligt en byfattigvård, 
som grundades på en urgammal sedvänja.

Byarna hade dock från början inget lagstadgat 
ansvar för fattigvården, ty  den var i äldre tid främst 
en kyrklig angelägenhet. I 1571 års kyrkoordning 
uppmanades t  ex församlingsborna a tt bygga fattig
stugor intill kyrkorna samt a tt anordna penningin
samlingar under gudstjänsterna. Dessutom tilldela
des även en viss del av kyrkans tionde de fattiga. 
Från och med 1642 års tiggarordning var principen 
sedan den a tt varje socken skulle underhålla sina 
fattiga.

Under 1700-talet började byastäm man a tt regle
ra och organisera byalagets skyldigheter inom fat
tigvården. Det gällde a tt ta  ansvar för de fattiga och 
sjuka som inte kunde få hjälp av släkt, grannar eller 
markägare. De fattiga erhöll nästan alltid en del av

Okänd luffare vid B uberget i D egerfors socken.

de bö ter som utdöm des av byastäm man för b ro tt 
m ot byamännens avtal.

Från och med 1700-talets slut indelades socknar
na i fattigrotar, vilka ofta sammanföll med byarna. 
I spetsen för ro ten  eller distrik tet stod en distrikts- 
föreståndare, som ofta var identisk med byns ålder
man. Denne var skyldig a tt lämna uppgifter till 
m yndigheterna om antalet fattiga och sjuka i byn.

Fattigvården, som även om fattade åldringsvård, 
barnavård och sjukvård, bestod bland annat av oli
ka typer av understöd, som bönderna var skyldiga 
a tt leverera och vilket kunde vara allt från kontan
ter och spannmål till andra förnödenheter som ved 
och kläder. Sockenstämman hade vid sidan av fat
tigroten en viktig roll inom fattigvården då de såg 
till a tt hjonen tilldelades lämplig rote. De handhade 
vidare utackorderingen av de fattiga, inköp av 
spannmål till dem som drabbats av missväxt samt 
ordnade så a tt mentalsjuka sockenbor m ot ersättning 
u r socknens fattigkassa fick kom m a till hospital.

Utackordering av de fattiga skedde på socken
stämman. De som gav lägsta auktionsanbudet till 
socknen fick ta  hand om fattighjonet. Inroparna 
krävde i regel mer betalt för a tt ta  hand om gamla 
än vad de krävde för a tt ta  hand om barn. Efter e tt 
år följde en ny auktion och hjonet fick då fly tta  till 
en ny husbonde. Många familjer splittrades på det
ta  sätt och det finns uppgifter, a tt personer u tac
korderades mer än tjugo gånger.
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Fattiglåda m ärkt 17 8 7  ur T ycko  N ym ans samlingar i Peng- 
sjö. Till lådan hör följande tex t:

»I gamla tider fraktades gamla och sjuka som  ej hade an
höriga från gärd till gård efter viss inhysningstid. I  lådan 
hade de  några tillhörigheter och by lten  på  b o tten  sam t halm  
och någon gam m al fäll som  var deras säng.

O ftast var de ovälkom na, fick svälta, frysa sam t erhöll 
hårda ord  om  de ej var nöjda under inhysningstiden. G am 
lingar som  var sjuka och jäm rades, hände d e t a tt  husbond
fo lket, vid sängdags bar fattiglådan till ladugården fö r a t t  ej 
bliva störda, på  m orgonen kunde d e t vara e t t  svagt kvidande  
frän lådan, ibland var d e t  stilla under fällen, och döden  
hade k o m m it som  en befriare.»

De fattiga kunde även få »gå på roten», d v s  vand
ra run t inom roten mellan vissa bestäm da gårdar

för a tt få m at och husrum. En annan form av hjälp 
till de fattiga var, a tt på samfälld mark inom en by 
uppföra bostadshus med nödiga uthus för byns fat
tiga, vilka saknade egen bostad. Även fattigstugor 
för mer kollektivt boende byggdes och underhölls 
av byalag. Det förekom  också a tt fattiga inhystes i 
kyrkstugor.

I och med 1847 och 1853 års förordningar åla
des kom m unerna en direkt försörjningsplikt gent
em ot de fattiga och i varje socken skulle det finnas 
en fattigvård sstyrelse. Ingen av landets kom m un
m edlemmar fick, som det ofta nämndes i dåtida 
fattigvårdsreglementen, förgås i husvillhet, naken
het, hunger, köld eller vanvård. Barnen skulle inte 
bara erhålla försörjning utan  de skulle även ges en 
kristen och moralisk uppfostran. Ingen utan  verk
ligt behov fick dock fattigunderstöd, vilket innebar 
a tt endast de socialt och ekonom iskt to ta lt u tb lo t
tade kom i fråga. Form en för fattigvård blev dock 
tämligen oförändrad och först med 1918 års fattig
vårdslag försvann både rotegång och fattigauktio
ner.

Trots den gamla sedvänjan att vårda sina egna 
fattiga inom respektive socken och by har det dock 
alltid funnits kringstrykande ut- och insocknes tig
gare run t om i bygderna. Redan i landskapslagarna 
förekom  bestämmelser, som ålade sysslolösa och 
medellösa personer a tt skaffa arbete. I en fö rfa tt
ning från 1303 föreskrevs, a tt alla kringstrykande 
skulle vara skyldiga a tt inom viss tid skaffa sig 
tjänst. M yndigheterna försökte alltså hålla efter tig- 
geri och lösdriveri genom olika bestämmelser, som 
fram för allt syftade till a tt förbjuda fattigt folk a tt 
gå arbetslösa. Man ville på så sätt ordna billig arbets
kraft till jordbruket, soldater till krigsmakten samt 
förhindra anhopningar av löst folk i storstäderna.

Kringstrykande och bettleri gick dock inte a tt 
avskaffa, alla paragrafer till tro ts, och man försökte 
i stället a tt reglera och begränsa det. En del fattiga 
fick tiggarpass av prästen i hem orten och utrustade 
med det fick de sedan gå och tigga. Socknens fa tti
ga försörjdes sålunda genom frivilliga gåvor. Dess
utom  försågs vissa auktoriserade tiggare, nämligen 
de som hade sockenmännens tillstånd a tt tigga, 
med tiggarmärken i form av brickor och klubbor.

På 1600-talet började man alltmer inse, a tt tig- 
geriet måste begränsas till de berördas hemsocknar.
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Fattiggården i Frostkåge norr om  Skellefteå  vid 1900-ta lets  
början. Föreståndaren J  Löfgren står till höger om  dörren. 
F oto  i Skellefteå m useum s arkiv.

F attigstuga på  ö n , Kåge. F o to  i Skellefteå  m useum s arkiv.
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Västerbottens landsting, som här var huvudorgan 
för den lokala förvaltningen, beslutade år 1650, a tt 
varje socken var skyldig a tt ta  hand om sina tiggare. 
Beslutet efterlevdes dock ej. Många byar besvärades 
av utsocknes tiggare och på landstinget 1661 om ta
lades »det oliderlige landsstrykande, som härige
nom landet sker av en hop flyktige lappar, som 
med tiggeri samt pock och hotande allmogen stor 
last tillfoga...». Skellefteprosten N Buscherus skrev 
i slutet av 1600-talet till dom kapitlet i Härnösand 
och klagade, a tt tiggare strök hoptals från den ena 
socknen till den andra. 1698 års tiggarordning för
bjöd återigen allt tiggeri u tanför hemsocknen och 
året därpå påminde Buscherus sina kollegor i Bur
träsk, Lövånger, Bygdeå och Umeå, a tt tiggare skul
le försörjas inom sin egen socken.

Kampen m ot tiggeriet fördes på flera sätt och 
lagstiftarna fortsatte a tt bekämpa tiggeriet under 
1800-talet, men i praktiken kom det a tt leva kvar 
länge än. I samband med omorganisationen av fat
tigvården i Umeå socken 1832 protesterade ö s te r
tegs byam än och sade a tt de ej kunde finna sig »för- 
anlåtne a tt ingå i någon annan Fattig försörjnings 
underhåll än förut varit, emedan vi förm ode a tt 
Tiggeriet aldrig lärer kunna hämmas och ingen kan 
hafva hjerta a tt tillstänga sin dörr för den verkligt 
behöfvande, u tan  hvar och en må gifva efter sin rå 
och lägenhet».

Byarna kunde i viss mån stävja tiggeriet genom 
a tt i byordningarna förbjuda all inhysning av u tom 
stående personer u tan  byalagets tillstånd. Straffet 
för de tta  var böter eller avhysning. 1856 bestämde 
t  ex byastäm man i Teg, a tt Christina Johansdotter 
skulle fly tta  från byn för a tt hon »en längre tid ta 
git sig rättighet a tt hysa kringvandrande strykare, 
hvilka under utöfvande af kortspel och en liderlig 
Jefnad, vistats där flera månader å rad».

Under 1800-talets m itt levde en stor del av be
folkningen under m ycket torftiga förhållanden. 
Värst u tsa tta  var de jordlösa, men även småbönder
na drabbades av den kraftiga befolkningsökningen, 
vilken medförde knapp tillgång på odlingsbar jord 
och försämrade existensmöjligheter. Till och med 
fattigvården beskars under nödåren på 1860-talet 
och kom a tt enbart gälla föräldralösa barn och sin
nessjuka. Under dessa år blev det t  ex så ont om 
m at a tt vägar och gator vimlade av bettlare. Många

barn gick run t och tiggde för sitt uppehälle och på 
våren 1868 skrev Skellefteå Nya Tidning, a tt det 
fanns flera hundra tiggande barn inom socknen. I 
Fattigvårds-Reglementet för Skellefteå kom m un 
samma år fastställer man med skärpa följande: »Vid 
vite af 5 Rdr Rm t till tveskiftes emellan angifvaren 
och fattigkassan, må ingen öfver e tt dygn hysa 
kringstrykande utsocknes tiggare, derest icke sjuk
dom  eller andra giltiga skäl dertill är orsak, utan 
skall densamme från by till by skaffas ur socknen 
åt sin hem ort till. Skjutskostnaden ersättes af fat
tigkassan, med förbehållen rä tt a tt återfordra den
samme af vederbörande kommun.»

Studerar man kungörelser för gästgiverier och 
skjutsstationer i Västerbottens län, får men en 
överblick över vilka mer eller m indre önskvärda 
vägfarare, som besökte länet och som sålunda ej var 
berättigade till skjuts. Det står år 1872 nämligen, 
a tt »gesäller, lärodrängar, soldater och båtsm än äro 
icke berättigade till skjuts, om de ej dertill wisa ser- 
skildt tillstånd. Såkallade Tartare, trådragare, häckt- 
makare, månglerskor, obehöriga stamboksbärare 
och andra dylika personer få ej begagna gästgifwa- 
re- eller entreprenadskjuts, wid answarspåföljd för 
gästgifware, eller entreprenör, om han sådant till
låter.»

A tt gå på luffen
Den egentliga luffarepoken startade dock på allvar 
först omkring 1880 och ordet luffare kom i bruk 
cirka tio år senare. Det var en samlande benämning 
på m änniskor som drivits u t på vägarna till följd av 
landsbygdens folkökning och proletarisering. Det 
gamla bondesam hället började då a tt omvandlas till 
e tt m odernt industrisamhälle.

De lösdrivandes antal ökade betydligt under den
na tid , vilket utm ynnade i a tt lagen om lösdrivares 
behandling utfärdades den 12 juni 1885. Där slog 
man fast a tt »såsom lösdrivare behandlas enligt la
gen dels den som sysslolös stryker omkring från ort 
till annan utan  medel till sitt uppehälle, där ej om 
ständigheterna ådagalägger a tt han söker arbete, 
dels den som eljest, u tan a tt äga medel till sitt up
pehälle, underlåter a tt efter förmåga ärligen försör
ja sig och tillika för e tt sådant levnadssätt, a tt våda 
därav uppstår för allmän säkerhet, ordning eller
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Zigenarläger p å  Morön, Skellefteå stad. 1920-talet.

sedlighet. Under lagen faller sålunda inte b lo tt de 
s k luffarna utan  även åtskilliga andra asociala ele
m ent, de sk  stationära lösdrivarna...». Den som er- 
tappades med lösdriveri skulle anhållas av polisman 
samt efter offentlig varning om b ro tte t upprepades, 
häktas och sändas till tvångsarbetsanstalt av läns
styrelsen. De lagstiftande åtgärderna syftade till a tt 
skydda samhället m ot den samhällsfara som lösdri
veriet ansågs innebära samt a tt uppfostra lösdrivar
na till arbetsvillighet och samhällsnyttig verksam
het. Det var dock endast en bråkdel av lösdrivarna, 
som döm des till tvångsarbete. Luffarna bedömdes 
m er eller m indre som oförargliga i jämförelse med 
storstädernas stationära lösdrivare, d v s  bland and
ra bondfångare, spritlangare, spelhajar och prosti
tuerade. Det bristfälligt utbyggda polisväsendet på 
landsbygden inverkade dessutom samt a tt tilläm p
ningen av lagen var slapp. Inte heller alla lösdrivare

kunde dömas till tvångsarbete. Undantag gjordes 
t  ex för åldringar, sjuklingar samt personer med 
handikapp. Dessa fick de berördas hemkom m uner 
ta  hand om.

Under depressionsåren på 1920- och 1930-talen 
kom  många arbetslösa vandrande efter våra vägar. 
De försökte många gånger i sitt ständiga arbetssö
kande få m at för dagen genom a tt gå runt som na- 
sare eller rent av som tiggare. De uppfattades dock 
inte som riktiga sk  yrkesluffare, eftersom arbets
lösheten ansågs vara oförskylld.

Vilka var då landsbygdens egentliga lösdrivare? 
De utgjordes av personer, som förde en kringstry
kande livsföring, d v s  luffare eller vagabonder. Till 
landstrykarna räknades även tattare  och zigenare. 
Traditionen blandade dock friskt ihop olika ambu
lerande kategorier som luffare, gårdfarihandlare, 
nasare, arbetslösa, gesäller, sågfilare, hårjudar samt
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kringvandrande hantverkare. Gårdfarihandlarna 
och hantverkarna hade dock det bästa och tattarna 
det sämsta sociala anseendet. De sistnämnda var 
dock mestadels bofasta vintertid och hela familjer 
färdades vid de andra årstiderna i hästdragna vagnar, 
s k tattarlass, efter vägarna. De följdes gärna i grup
per och en sommardag sågs inte m indre än 17 ta t
tarlass dra genom byn Bjurström i Skellefteå soc
ken. Forskningen har senare konstaterat, a tt ta tta r
na var u tstö tta  ur samhället genom bl a b ro tt, fat
tigdom och bohemeri. De fick därför försörja sig på 
olika föraktade yrken, vilket gjorde dem i samhäl
lets ögon än mer föraktade och de blev därför 
tvingade a tt slå sig samman med andra u tstö tta .

Denna beskrivning kan nog i flertalet fall även 
gälla för luffarna, men de färdades mestadels en
samma eller i sällskap med en hund. Som undantag 
får nog Råbergarna räknas. De var nämligen två 
bröder som gick på luffen tillsammans, även om de 
alltid vandrade med fem tio meters avstånd från var
andra. Luffarnas levnadsöden förblev nog i de fles
ta  fall okända. De hade av olika olyckliga om stän
digheter som fattigdom , arbetslöshet och utslag- 
ning tvingats u t  på vägarna. De var mer eller m indre 
socialt avsigkomna individer, som vandrade om 
kring utan stadigvarande hemvist eller arbete.

Många var handikappade, vilket gjorde a tt man 
hade svårt a tt hävda sig i konkurrensen på den allt
mer kärva arbetsmarknaden. Det förekom blinda 
personer och luffare försedda med klum pfot och 
med träben. Handikappet medförde dock, a tt man 
lätt väckte medlidande och fick både m at och logi 
av gårdsfolket. I Gummark i Skellefteå socken fick 
man t ex regelbundet besök av en luffare med trä 
ben. När han tog av sig benet vid sängen han anvi
sats för natten, betraktades han av hemmets häpna 
barnaskara. Under kläderna hade han dessutom lin
dat tidningspapper som skydd m ot kylan.

Andra luffare hade, ryktades det, påbörjat stu
dier innan de av olika anledningar fick börja gå på 
vägarna. Det förekom  exempelvis blivande präster, 
läkare och botaniker. Många var även yrkesutbilda- 
de, men arbetslöshet och andra förhållanden hade 
drivit u t dem på luffen. »Typografen» var t  ex en 
luffare på ständig vandring, som han påstod, på 
jak t efter jobb. Det verkade dock som om han 
aldrig lyckades med de tta  — eller så ansträngde han

sig inte allt för mycket.
Vandringslivet på landsvägarna kulminerade på 

försommaren, då det av naturliga skäl var lättare 
a tt ta  sig fram efter vägar och stigar. Järnvägen var 
också livligt trafikerad. De flesta luffarna vandrade 
omkring under sommarhalvåret och förblev sedan 
osynliga under vintern. Många gick runt i hela lan
det, medan andra vandrade inom m indre områden 
och kom  på återbesök oftare.

Bortsett från tattarnas hästdragna vagnar färda
des nog de flesta lösdrivarna till fots. Några enstaka 
gånger förekom cykel och vintertid spark. Men un
dantag fanns och det berättas från Lövånger, a tt en 
luffare, som kallades Högfärdsliggaren, åkte på en 
skranglig kärra efter en m ycket mager häst. I de 
gårdar där han övernattade fick man hålla både ho
nom och hästen med m at respektive foder.

Statliga utredningar varnade vid 1900-talets bör
jan allmänheten för lösdrivarnas farlighet. Man sa
de, a tt allmänheten hade upprörts av historier om 
olika luffardåd som våldtäkt m ot ensamstående 
kvinnor, sedlighetsförbrytelser m ot barn, vårdslös
het med eld, hotelser m ot åldringar och rån. Med 
detta  som bakgrund verkar det som om man i Väs
terbo tten  hade haft a tt göra med betydligt fridful
lare vägvandrare. Endast e tt fåtal luffare uppträdde 
hotfullt och skrämmande. Man sade ibland om en 
person, a tt han var sällsynt vrång, men det accepte
rades som en del av personligheten. Det förekom 
dock en del tjuvnad. Inte ens de sk  ta tta rna  hade 
emellertid rykte om sig a tt vara framgångsrika som 
tjuvar. I Tväråfors i Byske socken sade man om de 
sistnämnda: »Visst försvann ibland någon liten sak 
vid besöket, men detta  togs alltid med en viss hu
mor».

En historia som förekom m er i flera versioner, är 
följande — här från en lövångersby:

En luffare brukade hålla m orgonbön med famil
jen han övernattat hos innan han lämnade gården 
på morgonen. På e tt ställe kom menderade han hus
folket ned på knä och tillsade dem a tt knäppa hän
derna och sluta ögonen för bön. Husbonden var 
dock en aning misstänksam och tittade mellan fing
rarna på luffaren. Under utdragssoffan, fram för vil
ken luffaren knäböjt, låg en bra täljyxa. Medan bö
nen pågick, drog luffaren fram yxan och stoppade 
den innanför sin rock. När bönen var slut, reste sig
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Gårdfarihandlaren Johan Kårin i Nordansjö, B jurholm  
socken. Kårin var även spelm an och sångare. Han sjöng shil
lingtryck och egna d ik tade  verk. Som  gårdfarihandlare sålde 
han m est kläder.

luffaren och gick m ot dörren. Då frågade husbon
den: »Brukar du alltid göra så där?» »Jaa», sade luf
faren. »Tänk så många täljyxor du då skall ha», sade 
bonden och tog tillbaka yxan.

Logi och härbärge
Luffare och andra vägfarande brukade ofta be om 
logi i de gårdar de besökte. Det blev av naturliga 
skäl fram för allt hus efter de stora landsvägarna 
och särskilt efter kustlandsvägen, som fick de flesta 
besöken. Inte alla gårdar öppnade hemmen för till
fälliga nattgäster och det ryktades, a tt luffare 
m ärkte grindstolpar och husknutar med hemliga 
symboler som endast invigda kunde tyda och avläsa 
hur husbondfolkets inställning till dem var.

I de gårdar där luffarna erbjöds nattlogi, fick de i 
allmänhet vintertid ligga på köksgolvet eller i kam 
maren. En del föredrog dock a tt sova i ladugården, 
där de t oftast var både varmare och m indre dragigt 
än på golvet i köket. I vissa hus hade man speciella 
sängar med särskilt iordningställda sängkläder, där 
luffare fick övernatta. Sabadillfrö i riklig mängd an
sågs förebygga eventuella lössangrepp.

I Bertil Anderssons bagarstuga i Daglösten, Löv
ångers socken, har det i alla tider s tå tt en säng, där 
förbivandrande kunde sova. I sängen fanns alltid 
bolster och fäll. Ovanför sängen har en okänd n a tt
gäst skaldat följande:

I denna kåk jag legat så mången gång förr.
En främling här i bygden som ingen känna vill.
Nej, en luffare som tigger vid var dörr,
en del de giver av gott hjärta, andra åter slår 

dörren till.
Stundom  man får frysa, stundom  hungrig gå.
Kanske inget läger till nästa natten  få.
Ja, så är luffarens levnad som traska vägen fram.
Han nöjer sig med ringa, m en likväl tacksam.

Men tänk de rika bönder som frossa i m at och 
dryck

samt sova i eget hus var natt.
Ej heller de bekym ra sig för tidens gång.
Därför vill jag uppstäm m a min enkla sång.
Vi äro bröder, systrar, så lyder skriftens ord.
Mot evigheten vandrar alla som gå på denna jord.
Den ene blev det givet gods, rikedom och ära,
men andra fick gå fattig och nåd b lo tt begära.
På ständig vandring m ot ålderdomens sista natt.

Sommartid anvisades de tillfälliga nattgästerna 
sovplatser i lador, logar eller i portlider. Alla gårds- 
ägare var dock rädda för a tt luffarna skulle hands-
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Bagarstuga iD aglösten , Lövångers sn, som  förr o fta  användes Sängen i bagarstugan. F oto: H enry L undström , Skellefteå
av luffare som  härbärge. F o to :H en ry  L undström , Skellefteå  m useum.
museum.

Luffares anteckningar på  bagarstuguväggen. F o to : H enry L undström , Skellefteå  museum.
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N. Vbtn 1 g. 40 mm.

V ebomarks  byam än  halVa bes lu ta t  
a t t  ej inhysa s. k. t a t t a re  mot  vite af 
25 kr.

Vebomark  den 5 maj 1919.

Byamännen.

kas oförsiktigt med elden. Maj stäm morna förbjöd 
också för det m esta byborna a tt ge lösdrivare och 
fram för allt ta ttare  husrum. Under 1910-talet fick 
man bö ta  upp till 50 kronor till byakassan vid över
trädelse. Tattarna var inget välkommet främmande, 
men följde småbarn med, kunde man inte neka 
husrum, är de t fler än en person som berättar från 
den här tiden. Företeelsen accepterades och liksom 
med luffarnas olagliga lösdriveri, så fann man sig i 
de t och ingen tänkte på a tt i första hand kalla på 
polis när m an träffade på tiggande vägfarande. I 
hemmen ute i byarna var gästfriheten en oskriven 
lag och a tt neka någon nattlogi gjorde man ogärna, 
även om man m isstänkte a tt nattgästen hade ohyra.

John  Olofsson har i sin bok Byarnas förvandling 
beskrivit de tta  dilemma: »Att som sista gård i en by 
neka en m edmänniska nattlogi, när det var kallt 
och långt till nästa gård, det var nästan omöjligt. 
Man behövde bara tänka på sig själv i en hjälpbehö- 
vandes ställe... Frågan har ställts, om glesbygdens 
människor var mera hjälpsamma m ot vägfarande än 
folk i tä to rterna var. Det är troligt, och skälet kan 
ha varit a tt det i byarna inte gick a tt skjuta proble
m et ifrån sig genom a tt hänvisa till ’andra’ eller till 
myndigheter.»

Under depressionsåren på 1920- och 1930-talen 
övernattade många kringvandrande arbetssökande 
på industriernas pannm urar. Det berättas t  ex a tt 
ångcentralen vid fabriken i Klemensnäs vid denna

Inga luffare mottagas i Stämnings- 
gården. Vid majstämma i Stämuings- 
gårdqn beslöts bl. a. e tt vite af 50 kr. 
föu upplåtande af logi till tattare. E- 
ventuella bötespeugar skola tillfalla 
byalaget.

TJr S kellefteb ladet 6 maj 1919.

Ur Skellefteb ladet 8 maj 1919.

tid  en del nä tter hade över tre ttio  nattgäster på 
pannm uren. På dagarna sökte de arbete på Rönn
skär.

Födkrokar
De kringvandrande blev överlevnadskonstnärer. 
Många gick run t och tiggde m at och logi, men fler
talet hade någon form  av försäljning eller hantverks- 
utövande vid sidan av, m åhända för a tt undvika lös
driverilagen. M yndigheterna blundade dock inte för 
de tta  och i e tt betänkande med förslag till en ny 
lösdriverilag på 1920-talet sade utredaren, a tt bett- 
leri och landsstrykeri ofta var maskerat av nas och 
a tt det utgjorde den vanligaste försörjningsformen. 
Man ansåg dock, a tt man ändå skulle behandla de 
personer som lösdrivare, vilka strök omkring med 
e tt  litet varulager, vars försäljning ej rimligen kunde 
inbringa vad som behövdes för livsuppehället.

Det visade sig nog som e tt riktigt påstående, a tt 
handeln egentligen maskerade tiggeri, ty  den var 
obetydlig och om fattade endast småsaker av olika 
slag som säkerhetsnålar, sytråd, kängsnören, band, 
brevpapper, böcker, tändstickor, fotografier, to 
baks- och lakritsflätor, vykort, tvålar och glasögon. 
Varorna bars omkring i en unikabox, en låda eller i 
en säck. Luffarna kunde alltså betecknas som nasa- 
re, eftersom handeln bestod av småsaker och a tt 
den hade sekundär betydelse i förhållande till tigge-
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Ur rapportjournal fö r  stadsfiskalen i Umeå år 1900  (Landsarkivet i Härnösand).

riet. Gårdfarihandeln därem ot var kringgärdad med 
bestämmelser och dess utövare hade handelsrättig
heter.

En typisk sk  nasare var Femöres-Jonas. Han gick 
run t i skelleftebygden med bl a synålar, knappnålar, 
fingerborgar och karameller i en unikabox. Han 
värnade om sitt lilla lager och riskerade inte a tt det 
töm des för fort, och därför ville han bara sälja för 
fem öre åt gången. Man kände väl till de tta  i gårdar
na och försökte ofta skoja med honom  och frågade 
då om man fick köpa av honom  hela lagret — han 
brukade då svara: »Så möcke sälj jä int!»

Inte alla luffare var nasare, även om en stor del 
av dem ägnade sig åt någon form av försäljning. 
Många luffare gick efter vägarna och livnärde sig på 
folks goda vilja. Alltid fanns det någon som hade 
en m atbit över, lite klädesplagg a tt undvara och en 
sovplats. Det verkar dock av berättelserna som om 
dessa luffare betraktades som mer eller m indre im
becilla av byborna. De uppfinningsrikare luffarna 
kunde, ansåg man, alltid h itta  någon liten födkrok, 
medan det för de övriga enbart återstod e tt renod
lat tiggeri. Många gånger låg det nog också något i 
dessa tankar. Det vandrade nämligen efter vägarna 
många olyckliga levnadsöden. Det var personer, 
som uppträdde mer eller m indre förvirrat och ofta 
blev besatta av en fix ide, t  ex »Syndabärarn», som 
gick omkring bärande på världens tunga synder, 
Åkerström, som maniskt drack kopiöst med vatten, 
»Luffarnas överste», som städade vägarna och 
»Världens sista tider», som predikade om dom eda
gen.

Även om en del luffare var tystlåtna och mest 
höll sig för sig själva, utgjorde de dock i många fall 
en ljusglimt i den grå vardagen för folk på lands
bygden. De berättade ofta  nyheter utifrån »den sto
ra världen» och kom med skvaller från grannbyar
na. Många blev kända som historieberättare och be
traktades väl m er eller mindre som underhållare. 
En luffare i fredrikabygden hade t  ex förr haft säll
skap med en kam rat. I en gård hjälpte de en ensam
stående kvinna med slåttern och kam raten blev 
kvar och gifte sig med henne. Den övergivne luffa
rens kom m entar var: »Tänk en sån usling. Nu är 
han gift. Nu får han stanna hemma!»

Andra vägfarande var renodlade underhållare 
och utrustade med m usikinstrum ent sjöng och spe
lade de för a tt få ihop några slantar. Baj-Baj var ur
typen  för denna kategori. Han blev på 1920- och 
1930-talen populär i samhällena run t Skellefteäl- 
vens mynning, där han underhöll med tvåradigt 
dragspel, triangel och munspel. »Pengar nu igen», 
skrattade han, när åhörarna förärade honom  ännu 
en kopparslant.

Det fanns även andra sätt a tt underhålla och om 
kring 1910 vandrade i länet omkring en äldre man, 
som kallades Björn tämj aren. Han gick till olika 
m arknader, där han och hans tam a björn uppträdde. 
Mot kost och logi lät han björnen dansa för husets 
folk, där sällskapet fick övernatta. Det berättas 
från Bodan i Lövångers socken, a tt björnen stäng
des in för natten  i en loge fastspänd med en järn
kätting i en kraftig märla i väggen.

Många luffare ansågs mera filosofiskt lagda och
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Baj-Baj eller Tattar-dansken, E lo f Jansson från Hjo, spelar dragspel fö r  syskonen ögren , Vestling och N orm ark i Ursviken, 
1920-ta lets början.

deras levnadsvisdom spreds med historierna om 
dem. »Glada-Kalle», som enligt uppgift var en präst
son som hoppat av sina studier och gett sig u t på 
vandring, blev en gång i Vebomark, Lövångers soc
ken, tillfrågad om han visste a tt en annan luffare, 
»Kalle P», hade d ö tt och om han kände till hur och 
var denne hade dö tt. »Han dog väl i sängen», blev 
svaret. »Han hade väl någon sjukdom?» envisades

utfrågaren. »De flesta har väl det!» rö t dock Glada- 
Kalle till svar. Han hatade skvaller, avundsjuka 
och snikenhet. Han sade ofta: »Människorna 
tänker så här. Vad gör det om jag lider, bara min 
granne lider dubbelt mer!» En annan luffare kallad 
Profeten blev känd för a tt kunna se in i framtiden. 
Han spådde t  ex a tt folk i fram tiden skulle kunna 
flyga.
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Italiensk gatum usikant spelar i Skellefteå  i början av maj 
1932.

Luffaren som hantverkare
Medan många luffare försörjde sig som nasare, liv
närde sig andra på a tt utöva någon form av hant
verk, varav ståltrådsarbete och skärsliperi var det 
vanligaste. De sistnämnda hantverkarna gick till 
fots med slipanordningen på ryggen eller på en kär
ra. De kunde också färdas med cykel. Slipappara
ten  bestod av en slipmaskin med smärgelskiva, som 
skruvades fast vid e tt bord eller sliptrissor m ontera
de på en trampställning. Skärsliparen tog sig fram 
för allt an saxar, köks-, tälj- och rakknivar. För 50 
öre kunde man få hushållets eggverktyg uppslipade.

A m bulerande korgförsäljare pä bron över B yskeälven i 
B y ske, om kring 1880.

Skärsliparna efterträdde de s k  ryska sågfilarna, 
som vid sekelskiftet vandrade omkring m edförande 
en liten slipmaskin, som de fram för allt slipade kni
var och saxar på. De var av obestämd nationalitet, 
men fick rykte om sig a tt spionera för Ryssland. 
R yktet till tro ts ansågs de dock m ycket hantverks- 
skickliga.

Andra hantverk som luffarna ägnade sig åt, be
stod av lagning av klockor, skrädderiarbeten samt 
tillverkning av riskvastar och spånkorgar. Här var 
dock gränsen flytande mellan luffare och kringvand
rande hantverkare. En man med klum pfot vandra-
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Onsdagen den 19d December 1900
Nr. 258. A n m ärk t har blifvit, a tt  R ysk e  undersåten Umjer A lan telinoff, från N iselni-N ovgorod fö d d
E rkänt o dep . 1877, under gårdagen och denne dag här i staden idka t handel m ed skinn och andra varor utan
15 kronor a tt  dertill hafva sö k t eller erhållit tillstånd.

Nr. 259. A n m ärk t har blifvit, a tt  R ysk e  undersåten Guimar A lan te lin o ff från N iskni-N ovgorod, fö d d
E rkänt och dep. 1882, under gårdagen och denne dag här i staden idkat handel m ed skinn och andra varor utan
15 kronor a tt  dertill hafva sö k t eller erhållit tillstånd.

Nr. 260. A n m ärk t har blifvit, a tt  R ysk e  undersåten Haizula K afiatuline från N isekni N ovgorod, fö d d
E rkänt och dep. 1844  under gårdagen och denne dag här i staden idkat handel m ed skinn och andra varor utan
15 kronor a tt  dertill hafva sö k t eller erhållit tillstånd.

Ur rapportjournal för stadsfiskalen i Umeå 
år 1900 (Landsarkivet i Härnösand).

Umeå som  ofvan  
P. A . L indbom

de t  ex runt i jörnsbygden med sax och sökte arbe
te  som skräddare i hemmen. Spånkorgsslöjdarna u t
gjorde också gränsfall. De stannade ofta e tt tag i en 
by och tog upp beställningar på korgar. Vinsten de
lades sedan mellan virkesleverantören, korgmaka- 
ren och de barn som hjälpte till med försäljningen.

Man kunde slutligen ägna sig åt mer konstnärliga 
sysselsättningar. »Glada Nisse», som man berättar 
om i nordmalingsbygden, ritade exempelvis möns
ter och monogram för märkning och brodering. 
När någon frågade vad han ville ha i ersättning, sa
de han alltid: »Tack, en kopp kaffe eller lite m at 
om frun har!»

En del luffare betraktades mer eller mindre som 
kloka gubbar. De kokade mediciner av olika växter 
eller delgav andra sitt kunnande. »Finn-Pavola» träf
fade en gång vid e tt besök i Näbben, Brattsbacka, 
en ung man med småsår i ansiktet. Pavola återkom 
efter e tt par dagar med e tt fång örter, som i medi
cinskt syfte skulle kokas och användas till a tt tvät
ta  mannens ansikte med.

•  Om kloka gubbar och folkm edicin, se 
VÄSTERBOTTEN 3 -4 /8 5 , s 1 3 5 -1 4 7 .

En tavla av den  målande luffaren Herman A ndersson  (HA), 
vars alster även kallades Brokiga Blad. A ndersson verkade i 
hela landet under 1920 —1940-talen. Han var m yck e t p ro 
du k tiv  och lär ha m ålat tusentals tavlor. Hans m otivval 
därem ot bestod endast av e t t  fåtal o b jek t och landskaps
m o tive t — träd vid en sjöstrand — återkom m er ofta. T v  
Tallar vid sjö från 1937.
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Tattarna var, som tidigare nämnts, m indre väl
kom na i gårdarna och de försörjde sig i huvudsak 
på tiggeri. Det berättas ofta, a tt de skickade en ung 
kvinna med e tt litet barn till en gård för a tt tigga 
m at. Om hon släpptes in och husmor tänkte förbar
ma sig över henne, så blev huset m ycket snart fullt 
av hennes övriga fam ilj. Det var vanligt, a tt kvinnor 
och barn gav sig iväg genom byarna för a tt tigga 
m at till familjen och hö till hästarna, och de fick 
nog i de flesta fall något med sig. Många bybor var 
lite rädda för tattare  och ville inte stö ta sig med el
ler förarga dem. Till de tta  bidrog nog uppfattning
en a tt en del tattare  kunde trolla. De blev sällan 
våldsamma, men de hade — med rä tt eller o rätt — 
rykte om sig a tt vara tjuvaktiga.

Tattarna ägnade sig dock inte enbart åt tiggeri, 
u tan man försökte sig också på affärsverksamhet. 
Äldre kvinnor specialiserade sig t ex på a tt sälja m e

dicin, som de själva hade tillrett m ot »riset», d v s  
engelska sjukan. Vanligast var dock a tt man köpte, 
sålde och reparerade vissa varor som klockor, samt 
by tte  och sålde hästar. Bönderna kände dock väl 
till ryk te t om dessa hästars kvalitet och blev sällan 
upplurade. Bytesvaran utgjordes då ofta  av en lös
häst, som bands bak åkdonet. Beda Wiklund berät
tar om en man i Bureå, som ämnade by ta  sig en 
häst av tattarna. Han anm ärkte dock, a tt hästens 
bakben hade svårt a tt följa med när hästen skulle 
gå eller löpa. Han fick då till svar: »Bara framänd är 
bra, nog allti följer bakänd med!»

Många ta ttare  specialiserade sig på vissa hantverk 
och vanligast var förtenning av kopparkärl, en syss
la man blev erkänt skickliga i. Kärlen värmdes då 
över öppen eld, man smälte därefter tennet och 
penslade det på insidan samt värmde slutligen in 
det i kopparkärlen. Därefter putsades de noggrant.

Tattar-Fredrikssons, bofasta i 
R enholm en, B yske sn, arbetar 
m ed förtenning. Till vänster s it
ter Lata-Jonas. F oto: Herman  
Fahlgren, R enholm en, troligen  
på 1920-talet.
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Luffare m an minns
Sägenbildningen och ryktesspridningen kring luf
farna blev av naturliga skäl riklig. De underblåste 
också själva gärna denna genom a tt ofta vara extra 
hemlighetsfulla om sin egen person. Befolkningen 
u te i byarna visste aldrig riktigt säkert något om 
luffarens bakgrund och levnadsförhållanden, men 
de spekulerade desto mer. Som tidigare nämnts, be
traktades de både som nyhetskälla och underhåll
ning. Det var viktigt för luffarna a tt man i gårdarna 
intressererade sig för ens person samt a tt man hade 
gott rykte och gärna fick kom m a igen. Barnen upp
fattade luffarna ofta  som spännande sagofigurer 
med konstiga kläder och m ystiskt förflutet.

Vilka var de då? M ajoriteten förblev nog ano
nym , men e tt fem tiotal luffare berättas det fortfa
rande om, fastän de flesta slutade vandra e tt par 
decennier in på 1900-talet. Luffarna man minns 
och fortfarande berättar historier om fick sällan be
hålla sitt riktiga namn. De fick i folkm un vissa spe
ciella namn, som anknöt till utseendet, karaktären 
eller sysselsättningen. Benämningarna varierade 
dessutom från bygd till bygd.

Den luffare, som mer än andra omtalas i våra 
trakter, är »Syndabärarin», som också kallades »Syn- 
dabördabärar’n» eller »Storsäckbärarin». Inom vissa 
om råden fick han även e tt efternam n som Johansson 
eller Svensson. Han gick på ständig botevandring 
med en säck på ryggen. När han blev tillfrågad vad 
han hade i sin säck, svarade han alltid: »Jag bär 
världens synder!» — Det finns otaliga historier om 
barn, som tjuv titta t i säcken och där h itta t lite av 
varje som sten, m atrester, kläder, plåt- och järn
skrot. Syndabärarin vaktade dock säcken m ycket 
uppm ärksam t och han betraktades som m ycket 
vrång och argsint. Alla var lite rädda för honom  
och han ansågs allmänt som ej tillräknelig. Ingen 
visste dock vem han var. Man sade a tt en olycklig 
kärlekshistoria med en prästdotter låg bakom hans 
tragiska levnadsöde. Utseendemässigt var han stor 
och tjock med vitt hår och hade stora utstående 
ögon. Han bar m ycket lappade kläder av grå 
vadmal. Talet kom  stötvis och Syndabärarin påstod 
ofta , a tt han träffade på dåligt folk; »Nej dåligt 
folk», »Samma dåliga släkte», »Mycket dålig kvinna» 
var stående u ttryck . Endast i undantagsfall fick en 
person eller familj lovord av honom. Han sågs sista

gången 1919 och det sägs, a tt han frös ihjäl i en la
da, fastän uppgifterna om platsen varierar.

Syndabördab ärar ’n
Manfred Andersson, Svartberget, Vindeln, 
född 1903, har berättat:

»Det fanns en, som kallades Syndabördabä- 
rarin — han kom  förbi då och då. Det var i hu
vudsak under 1910-talet. Han bar en tung bör
da i form av en slags säck med remmar som på 
en ryggsäck — ’fäschlen’. Bördan var så tung 
a tt han, för a tt ta  på sig den, satte sig ner och 
krängde på sig rem m arna och sedan lutade 
han sig fram åt och tog sig upp på fotterna. En 
gång hade han lämnat bördan u tanför huset 
och då gick en timmerhuggare, som bodde hos 
oss, och tittade i säcken. Han sade a tt det var 
mest bara sten där.

Syndabördabärarin var en stor och kraftig 
karl. Han var ganska tvär och vresig och svara
de inte gärna på frågor. Men Augusta Grön
lund i Abborrtjärn frågade honom  en gång 
varför han gick omkring med en börda. Då ha
de han berä tta t a tt han föru t var gift, men en 
gång då han kom  hem, så var där en annan 
karl med hustrun. Då slog han ihjäl karlen. 
Han blev straffad med fängelse, men inte så 
värst lång tid — han bedömdes ha handlat i 
hastigt mod. Han böljade ångra sitt b ro tt, och 
tog på sig en börda och gick omkring med 
den.

Som barn var vi rädda för Syndabördabä
rarin.

En gång låg han över på logen hemma. Jag 
var borta när han gick dit, och var borta  en bit 
fram åt natten. Min mamma var rädd a tt jag 
skulle gå in med cykeln i m örkret på logen 
och tram pa på honom  eller så. Då kunde han 
ju  skrämma livet ur mig. Jag brukade ha cy
keln på logen, m en när jag kom hem den här 
gången, ställde jag av någon anledning in cy
keln i lidret bredvid.»

Berättat av R o lf  Sixtensson, Kåddis
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Trådbindare Karlsson eller Tråd-Kallen var också 
en m ycket känd luffare eller snarare nasare, som 
gick omkring och sålde trådarbeten. Man berättar 
om Karlsson, a tt han liksom Syndabärar’n i sin ung
dom hade en olycklig kärleksaffär. Sedan blev han 
mer eller m indre alkoholiserad. Det sades a tt han 
var m ycket begåvad och botaniskt bevandrad och 
a tt han vid e tt besök i övre Bäck i Bureå socken 
överglänste stadsträdgårdsmästaren från Skellefteå. 
Karlsson visste, till skillnad m ot denne, a tt en för 
byborna okänd växt var tibast. Han kom  ofta trö tt, 
frusen och på dåligt hum ör till stugorna, men 
ibland tinade han upp och blev både glad och 
medelsam. Han sade då bland annat, a tt »Skellefteå 
är frihetens stam ort på jorden. När man sitter på 
krogen i Skellefteå vid stängningsdags, så får man 
följa polisen till häktet. Sedan nästa morgon säger 
polisen när han släpper u t en: ’Nu är det bara a tt gå 
tillbaka till krogen och börja om ’.» Det sägs, a tt 
Karlsson vandrade mellan Skellefteå och Umeå, där 
han på respektive orter hade sina föräldrars gravar. 
Han blev över 80 år gammal och somnade slutligen 
in på en soffa i Flarken 1947. Det hade ryktats om 
a tt han var förmögen, och i kläderna hittade man 
också inte mindre än 7.000 kronor.

En annan känd trådarbetare, Selstedt, började 
först läsa till läkare, men olika anledningar gjorde, 
a tt han fick gå på luffen i stället. Han vandrade 
run t i norra länsdelen och kom regelbundet varje år 
till vissa byar. Man sade t  ex i Bjurvattnet, Skellefteå 
socken, a tt han kom lika säkert som a tt klockan 
var en tim me före sin tid , så kallad bonntid . Sel
stedt ansågs m ycket snäll och beskedlig och barnen 
i familjerna han besökte fick alltid en leksak av ho
nom. Han var strängt religiös och läste och sjöng 
ofta  i den gård han övernattade i.

Luffarna var i regel äldre och medelålders män 
och det hörde till ovanligheten, a tt kvinnor gick på 
luffen. Två kvinnor kan dock omtalas. Den ena var 
»Döutte Maj», som vandrade i nordmalingsbygden 
med käpp i handen och en säck på ryggen. Hon var 
klädd i m örk kjol, förkläde, kort jacka. R unt huvu
det hade hon svept en svart schal och på fo tterna 
bar hon stora näbbkängor. Hon gick omkring och 
tiggde m at, kaffe, pengar samt tyg och ull. Trots 
a tt hon hade e tt litet talfel, var hon pratglad och 
väldigt nyfiken. Hon skaffade sig alltid inform ation

Trådbindare Karlsson m ed e t t  kn ippe vispar på  vägen i Bur- 
siljum. F oto  i Skellefteå m useum s arkiv.

om nästa gård hon skulle besöka.
Den andra kvinnan kallades Slabbdask-Fredrika 

och hon gick run t i Bygdeå socken. Hon var liten
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Trådbindare Karlsson
Frans Oscar Karlsson-Tydén var en trägen gäst 
i Bursiljum. Sitt varulager av ståltrådsarbeten 
drog han omkring på en trehjuling, vilken för 
övrigt blev kvar i Flarken vid något av hans 
sista besök i byn. Karlsson övernattade ofta 
hos bonden Magnus M arklund. Gårdfarihand- 
laren gick också omkring i en för den tiden 
ovanlig kortrock, som Magnus Marklund 
tyck te  var m ycket trevlig. Då Karlsson någon 
gång på 30-talet övernattat hos Marklunds och 
på m orgonen gått u t på »huset» tog husfadern 
tillfället i akt a tt prova rocken. Då han ställde 
sig fram för spegeln för a tt se hur den passade, 
sköt han ner händerna i rockfickorna för a tt 
»riktigt sträcka upp sig». Då han drog upp dem 
igen höll han i ena handen en försvarligt stor 
sedelbunt. V ittne till rockprovningen var 
bland andra sonen Gösta Marklund, som har 
nedtecknat följande minne:

Trådbindare Karlsson var en ofta sedd »gäst» i 
m itt hem i Bursiljum under 1920, -30 och 
-40-talen. Han var oftast trö tt  och på dåligt 
hum ör när han kom  på eftermiddagarna. Men 
sedan han få tt m at och su ttit i köksvärmen ett 
tag blev hum öret bättre.

Som barn hade mina syskon och jag stor 
respekt för Karlsson. De kvällar han bodde 
hos oss var det inte värt a tt stoja allt för 
m ycket. Men tro ts sitt o fta  allt för kärva sätt 
kunde vi få e tt trollås av honom. Trollås var 
en leksak som han tillverkade av ståltråd.

Karlsson hade få tt öknam net »Vrånga Lasse» 
i en del byar i Burträsktrakten. Men han var 
fyndig och snabbtänkt. En solig och varm 
sommardag satt han i skuggan av några björkar 
i Åbyn, Burträsk, och täljde på e tt vispskaft. 
Det kom  då en svettig och idog bonde körande 
förbi med e tt hölass. Bonden ropade till 
Karlsson: »Det syns a tt en del människor har 
det bra!» Karlsson svarade blixtsnabbt: »Du 
skulle ha skött dej du med, då hade du också 
haft de t bra.»

Visp tillverkad av någon 
okänd trådarbetare. 
Teckning av Ingrid Schm idt, 
Skellefteå museum.

Några säkra uppgifter om Frans Oskar Karlsson- 
Tydén finns inte och ska väl inte heller finnas 
när det gäller en »Landsvägens filosof». Han 
uppges emellertid vara född i Eskilstuna den 
21 april 1864, ha tillbringat åtta  år i Norge, 
farit vidare till Finland, Ryssland och åter till 
Sverige via Tyskland. Under de sista trettio  
åren av sitt liv vandrade han för det mesta 
omkring i trakterna av Nysätra och Burträsk. 
Det framgår av en tidningsnotis a tt han 
avled den 2 februari 1948:

7.000 kr. hittades hos okänd åldring som dog 
i Flarken
En gammal trådvaruhandlare som tros vara i 
åttioårsåldern avled helt hastigt i går a fton i 
Flarken. Mannen, som brukar bo hos hem.-äg. 
Gustav Olsson i Flarken en och två gånger i 
månaden kom  även nu in, sannolikt för a tt få 
husrum. Han satte sig på soffan och klagade 
över a tt han var klen och bad a tt få dricka. 
E tt glas vatten räcktes honom  med detsamma 
och sedan han tagit detta började han andas 
tungt och till sist såg man a tt han var nära att 
stupa från soffan. Man tog dock em ot honom  
innan han föll. Han lades sedan på soffan och 
efter 10 ä 15 m inuter var mannen död. I  hans 
portm onnä hittades 7.040 kr. i sedlar.
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sågar samt spelade dragspel. »Karl XV» ansåg sig va
ra släkt med sin namne konungen. »Lejonberg», na- 
sare och förtennare, var m ycket pratsam och road 
av a tt frambringa olika ljud samt a tt göra grimaser. 
»Kina-Prästen», en diskussionslysten luffare, som en 
gång hade försökt bli präst, ägnade sedan sitt liv åt 
a tt  diskutera religion, politik samt a tt kritisera stats- 
prästerna. »Kakelugnsmakaren», slutligen, gick all
tid  klädd i vit skjorta och lagade själv sin m at, vars 
ingredienser han tiggt ihop.

»D ötte-M aj» på  vägengenom  överboda . F o to  i V ästerbottens  
m useum s arkiv.

och mager med slitna kläder. Den långa kjolen slä
pade i marken. Hon rökte stark tobak och hade 
alltid en pipa i mungipan. Fredrika blev ofta or
dentligt nedlusad, och sågs därför inte som någon 
speciellt kärkom m en gäst i de hem hon besökte.

De nyss näm nda luffarna tillhörde de mer om
talade, m edan andra på sin höjd lämnade efter sig 
e tt öknam n. Nämnas kan i korthet bröderna Palm, 
tre söner till en handelsman i Luleå, vars handelsrö
relse kom m it på obestånd och bröderna fick därför 
ge sig u t på luffen. »Storskråmmen», som egentligen 
hette  Lundström , gick omkring i byarna och filade

Trådarbeten
E tt förhållandevis lä tt hantverk a tt lära, a tt utöva 
och a tt bära med sig var trådarbetet. Man behövde 
bara en ring förtennt ståltråd och vissa prov på 
arbetet, som några vispar eller pannfötter. Ingen 
verkstad krävdes för a tt kunna u tföra arbetet och 
tråden fanns lättåtkom lig och för e tt billigt pris hos 
alla handlare. Hantverket uppkom  dock egentligen 
i verkstäder och småindustrier under 1800-talets se
nare hälft. En stor avnämare blev postorderfirm or
na, vars sortim ent av köksredskap bestod av e tt

Utdrag ur Å hlen  & H olm s priskuran t 1899—1909.

Köttgaffel tto 1013, förtennt. Längd 32 
cm. Pris 0,22 pr st.

Äggslef N:o 1560, af förtennt ståltråd. Längd 
331/* cm. Pris 0,30 pr st.

Visp N» 1014, af förtennt ståltråd med trä
skaft. Längd 33V2 cm. Pris 0,35 pr st.
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flertal trådarbeten. Husgeråd utgjorde nämligen vid 
sidan av textilier den populäraste varugruppen för 
de beställande kunderna. I de tidigaste postorder
katalogerna förekom  varor som vispar, äggslevar, 
köttgafflar, potatisstö tar och tallrikshållare i för- 
tenn t ståltråd.

Köksredskap av ståltråd var sålunda en populär 
varugrupp, och många luffare lärde sig a tt egenhän
digt tillverka dem. Hantverksmässigt gick utövaren 
så till väga a tt han arbetade med ståltrådar i olika 
dimensioner. En grövre tråd utgjorde stom m en och 
en tunnare tråd  lindades runt denna. Trådarna boc
kades till och klipptes av med tång. Tekniken var 
förhållandevis enkel. En stomme av grövre tråd an
vändes ofta  som underlag för diverse dekorativa ef
fekter. Den tunnare tråden kunde t  ex »vävas» in i 
den grövre trådstom m en som vanlig korgflätning. 
Ibland lade m an in flera parallella rader tunn  tråd 
mellan de tjockare trådarna och m an kunde även 
vira tunn  tråd  run t stom m en. De föremål som be
arbetades mera och försågs med olika dekorationer, 
var korgar, karottunderlägg och brödfat. Vissa 
arbeten kostades till och med på med målning.

Enklare köksredskap hade dock inga dekorativa 
trådar inflätade i stommen, utan bestod enbart av 
tråd  av en enda grovlek. Tråden bockades då och 
formades till önskad form runt sin egen stomme.

De redskap som fram för allt tillverkades av stål
tråd var vispar. De förekom  i e tt  oändligt antal m o
deller, alltifrån ballongvisp till dubbelvisp av vanlig 
modell. En del vispar försågs med träskaft, men 
vanligen bestod hela vispen av grov tråd. Äggslevar, 
paltslevar, brödnaggar, potatisstötar, halster och 
brödkorgar utgjorde likaså m ycket vanliga arbeten, 
liksom runda och trekantiga karottunderlägg samt 
strykjärnställ och klädhängare. Leksaker kunde 
även tillverkas av tråd. De sk  troll- eller konstlåsen 
fanns i flera varianter och var konstfullt hopfogade 
leksaker. Den som försökte lösa upp dem kunde bli 
sysselsatt i timmar.

Även om trådtekniken var enkel, behärskade in
te  alla trådarbetare hantverket lika skickligt. Vissa 
luffare omtalades till och med som m ycket dåliga 
trådarbetare, och dit räknades bl a Baj-Baj och 
Norström . Det verkar som om de om talat skickliga 
hantverksutövarna mer eller mindre kom a tt specia

En ko llek tion  trådarbeten från Skellefteå museum - tvä klädhängare, en ballongvisp och en brödkorg. 
Teckningar: Ingrid Schm idt, Skellefteå museum.



lisera sig inom sitt hantverksfack och de sysslade 
enbart med trådarbeten. De luffare som hade tråd
arbetet som en syssla vid sidan om blev aldrig lika 
kunniga.

Det var vanligt a tt trådarbetaren tog upp beställ
ningar på redskap i de gårdar han besökte. Husmor 
hade då möjlighet a tt specialbeställa e tt önskat 
köksredskap, som hon behövde. Ofta fick också 
gårdsfolket som tack för nattlogi eller köpta varor 
en visp och barnen tilldelades e tt trollås.

E tt förhärskande rykte om trådarbeten var a tt 
hantverket lärdes u t på fängelser och a tt alla trådar
betare var gamla fängelsekunder. I e tt burträskhem  
minns do ttern  än idag a tt hennes m or alltid utbrast 
när det kom luffare med trådarbeten: »Vad skall 
han ha gjort den här stackarn, som har lärt sig göra 
vispar på häktet då?»

R yktet om trådarbetarnas kriminella bakgrund 
visade sig dock betydligt överdrivet, även om

flera luffare säkert hade e tt krim inellt förflu tet. E tt 
tidigt fängelsestraff i ungdom en kunde vara en av 
orsakerna till a tt man tvingades gå på vägarna. So
cialstyrelsen antog också i en utredning på 1920- 
talet, a tt omkring 45% av tvångsarbetsintagna luffa
re genom sin ambulerande livsföring undgått straff
arbete eller fängelsestraff för tidigare begångna 
b ro tt. Lösdriveri var dessutom som tidigare nämnts 
olagligt, m en endast e tt fåtal luffare häktades och 
fick avtjäna straff för lösdriveri på tvångsarbetsan- 
stalt. Där sysselsattes dock de manliga intagna hu
vudsakligen med olika typer av jordbruksarbete. 
T ittar man på arbetsdriften inom fångvården i stort 
under 1900-talets början, så utgjorde m etallarbete 
en klar m inoritet — betydligt vanligare var t  ex 
skrädderi och snickeri.

Förutom  Karlsson-Tydén fanns ju  också den 
erkänt skicklige trådarbetaren Selstedt. Han drog 
vintertid sina alster på en spark och på sommaren

Trådarbeten av K arlsson-Tydén: 
paltslev, halster, visp och pann- 
underlägg. F oto: Sune Jonsson  
1985.
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vandrade han med ägodelarna i e tt knyte på axeln. 
Selstedt gjorde typiska trådsaker som vispar och 
karottunderlägg, men han blev mest känd som 
tillverkare av vad barnen kallade »tjuvlås». De 
bestod av två böjda och sammanfogade trådar som 
om de hopträddes på e tt speciellt sätt kunde tagas 
isär och sedan sättas ihop igen.

Kalle P, Glada-Kalle och Karlsson-Tydén blev 
också kända som duktiga trådarbetare. De hade 
ungefär samma sortim ent som andra trådluffare 
och kunde på specialbeställning göra unika redskap 
för köket.

Inte alla nasare m edförde dock egna trådarbeten, 
vilket inte var så underligt med tanke på a tt varor
na kunde eftersändas per postorder. Strängarbetare 
Larsson, som var känd i nordmalingsbygden, bar 
alltid trådalster i en stor ring på ryggen. »Egen 
tillverkning och prim a kvalité», framhöll han när 
folk frågade om varulagret och tog lätt på allmän
hetens skeptiska inställning till påståendet om den 
egna produktionen.

Tattare uppträdde också som tillverkare och för
säljare av ståltrådsvaror i gårdar de besökte. De be
talade vanligtvis också för m atvaror och husrum 
med olika trådalster.

Det är möjligt, a tt trådarbetare hade extra gott 
rykte bland luffarna och var speciellt välkomna och 
populära i gårdarna, e tt förhållande, som kunde u t
nyttjas av andra vägvandrare. En gammal luffare i 
fredrikabygden sade t  ex alltid: »Jag är strängarbe
tare, m en handlarn hade inte den tråd jag skulle 
ha.» Han m edförde, y ttrandet till tro ts, aldrig några 
trådarbeten.

Luffarepokens slut
Den s k luffarepoken upphörde i många bygder re
dan under första hälften av 1930-talet, medan den 
på andra håll fortsatte fram till de allt knappare ti
derna under andra världskriget. De sista luffarge- 
stalterna försvann slutligen från länets vägar vid 
1940-talets slut och 1950-talets början.

Det var enskilda hem och familjer som fungerade 
som dåtidens understödsgivare och informella so
cialvård. De kom  med tiden a tt ersättas av en m o
dernare och mer institutionaliserad dylik. Origina
len försvann en efter en från vägarna. Inte alla hade

R åttfä lla  tillverkad av en man som  gick under nam net Kalle P. 
F oto: Sune Jonsson.

väl gjort sig förtjänta av titeln  »vägens riddare», 
men många hälsades med glädje av omgivningen, 
där de vandrade fram. Eller som Glada Nisse fram 
höll: »Det är en konst a tt gå på luffen, och då mås
te man vara glad till sinnet!»

Här finns mer a tt läsa:
ARAMIS (E Westerlund) Po-August, Syndabärarn 

och andra original. Pennrasp. Skelleftejournalister- 
nas jultidning. 1945.

BRATTSBACKABYGDENS HISTORIA II Bygdebe- 
rättelser sammanställda av Brattsbacka historiecir- 
kel. Umeå 1984.

B FOUGNER Luffarriksdan och  Luffarkungen. Or
ganiserade luffare i sägen och  verklighet. Stock
holm  1984.

A  NYMAN Skärsliparen — don och person. Fatabu
ren 1967.

J OLOFSSON Skelleftebygdens historia. Del 4. B y
arnas förvandling 1930—1980. Uppsala 1984.

VÄSTERBOTTEN 3 /81: Karl August Abramsson — 
man med vattenflötverk.
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Gårdfarihandlaren
Sune Jonsson

Gårdfarihandlaren Kalle 
Olsson från Skelleftetrak- 
ten besöker N yåker mel
lan morgon- och kvällstå- 
get en septemberdag 1958.

Bilden t h:
Besök hemma hos sport
handlaren Helge Norgren.
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Hos sporthandlaren Helge Norgren. Fru Helen Norgren skärskådar väskans 
innehåll.
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Hos småbrukarparet E dit och Karl Nygren. Kalle Olsson förevisar handels- 
väskans innehåll och blir sedan bjuden på lite m at innan färden går vidare.
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Dä öknamn
Lars-Erik Edlund

O rtsboöknam n — öknam n på ortsbor — används 
väl inte numera. En ökad rörlighet, förbättrade 
kom m unikationer och den massmediala explo
sionen har bidragit till a tt andra ortsbor inte 
längre betraktas som främlingar. De gamla 
gränserna mellan byar, städer och socknar 
raderas u t allt eftersom. De sociala gruppe
ringarna skiljer heller inte u t sig lika tydligt.

öknam nsbildandet hör fram förallt det gamla 
samhället till, m en öknam nen finns ändå kvar 
i m innet, åtm instone hos äldre personer.

Dialektala benämningar och överhuvudtaget 
språkhistoriska framställningar är svåra a tt 
återge i tex t, m en vi har här försökt underlätta 
läsningen genom a tt skriva betoningar med 
s p ä r r a d  stil och nyckelord med kursiv stil.

Grisar, kråkor och tjärtrattar
»Då jag år 1882 fullgjorde min värnplikt å Sånga 
läger [efter Ådalen] i sällskap med Medelpads och 
Sundsvalls beväringar reste vi med ångbåt från 
Sundsvall förbi Hernösand och vidare uppför Ånger- 
manelven. Då vi reste förbi Hernösand, stod  
Ångermanländningarna på kajen och skulle stiga 
ombord på en annan båt då de togo a f sig sina 
mössor och hattar och rörde med händerna i dem  
under det de ropade gris, gris, kom  får du mat. 
Medelpadingarna kallades grisar. Då rusade M edel
pads beväringen åt sidan på båten så det var nära 
båten kantrats, och skreko allt vad de förmådde 
krak, krak, emedan Ångermanländningarna kalla
des kråkor. När vi på kvällen kom m o fram till 
lägret vågade ej befälet låta dem kom m a tillsam
mans utan måste de öfver natten vara på hvar sin 
sida om  elven. När de då kom m o tillsammans 
började de på n y tt  med att ropa Gris, Kråka om  
hvarandra och såg det u t a tt arta sig till slagsmål 
om  ej befälet lyckats avstyra det och arrestera de 
värsta bråkmakarna.»

M ilitärtransport m ed båt, förm odligen  till G um boda hed.
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Så berättar en man från Fors socken i östra 
Jäm tland. Vi får här en ögonblicksbild från inryck
ningen till e tt militärläger för drygt 100 år sedan. 
Säkert har de t gått till på samma sätt också på 
Gumboda hed och på Pitholmsheden, fast kom bat
tanterna där varit andra . Där m öttes istället bygde- 
trastar och burgafflar respektive lulehasafötter 
och pitepaltar. Den typ  av beteckningar vi här 
m öter kallas »ortsboöknamn». Det är kollektiva 
namn som, skämtsamt eller retsam t, givits inne
vånarna på en ort eller inom e tt geografiskt om råde. 
Andra välkända exempel på denna nam ntyp är 
tjärtrattar för västerbottningar, rödskjortebur- 
träskare för innevånarna i Burträsks socken och

burvikskalvar för innevånarna i Burvik, Bureå sn.
För inte så länge sedan var ortsboöknam nen mer 

allmänt i bruk. Vid dialektinspelningar och in ter
vjuer i Västerbotten och Ångermanland har jag 
m ött dessa nedsättande beteckningar i levande tal 
hos många äldre personer. De flesta öknamn hör 
e tt mer traditionellt inriktat bondesamhälle till. 
Men m aterialet är åldersmässigt sett långt ifrån en
hetligt: här finns också modernare beteckningar 
som röbäckstattare för um ebor i allmänhet och 
bergsåkersskackeln för innevånarna i Bergsåker, 
Selångers sn, där det idkas travsport. Materialet 
omspänner allmänt taget en lång tidsperiod — från 
1600-talet fram till våra dagar.

Utspisning vid G um boda hed om kring sekelskiftet.
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Tavlesvin eller inte — bilden  
bär tex ten : Å skådare i Lom sjö. 
Ur 1 2 0 :s bildsamling i Väster 
bo tten s museum.

Vad är e tt ortsboöknam n?
Vad är det då som karaktäriserar e tt  ortsboöknam n? 
Det allra viktigaste är a tt  sådana öknamn k o l l e k 
t i v t  betecknar bygdeborna. Det kan vara fråga om 
namn på landskapsbor, sockenbor eller bybor, men 
också på innevånare inom ett folkligt definierat 
om råde, t  ex folk i kustlandet, öknam nen i fråga 
kan visserligen även åsyfta enstaka personer, men 
detta  är snarast e tt specialfall i användningen. Man 
kan t  ex i um etrakten tala om en enskild man från 
Brännland som en brännlandskattoxe ( dvs  ’k a tt
hane’) — byborna kallades där kollektivt för 
brännlandskatter. E tt annat exempel på detta  är 
när en person från Innertavle kallas tavlesvinet, då 
det kollektiva öknam net är tavlesvinen.

öknam nen syftar på ortsborna som helhet, även 
om de, som vi kom m er a tt se, mestadels använts i 
mansdominerade situationer. Endast i undantagsfall 
avser ortsboöknam n någon viss del av befolkningen, 
t  ex kvinnorna eller barnen — exempel på detta  är 
umekackerlackor ’kvinnorna i Umeå’eller vargungar 
’barnen från Vargträsk, örträsks sn’.

Det är alltså boendeorten som är den huvudsak
liga utgångspunkten vid bildandet av ortsboöknam 
nen — namnen har då »etnocentrisk motivering». 
Mellan sociala grupperingar på samma ort kan ök
nam nen också kom m a till användning; i detta  fall 
skulle man kunna tala om »sociocentrisk motive
ring» av namnen. Detta sistnämnda gäller kanske 
e tt namn som bruksoxar för dem som bor på 
Robertsfors bruk.

Vi skall t it ta  på öknamn där bygd står m ot bygd 
eller, rättare sagt, bygdebor m ot bygdebor. Det är 
då rimligt a tt anta, a tt de flesta öknamnen är givna 
bygdeborna u t i f r å n ,  av grannar eller längre bort 
boende. I e tt fåtal fall finns dock skäl a tt anta a tt 
sockenborna givit sig själva e tt mer rosande namn 
för a tt uppväga e tt starkt nedsättande, givet u tifrån.

Termen »öknamn» leder väl närmast tanken till 
entydigt nedsättande ord — det är ju  så ordet no r
m alt används. Nu är emellertid ortsbo öknamnen 
inte bara nedsättande personbeteckningar: det finns 
förvisso exempel på m ycket starkt nedsättande 
öknam n, men även på sådana som är möjliga a tt
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Norrbaggar
Homo sapiens’, »den visa människans», tendens 
a tt framhålla den egna gruppens förtjänster på 
andras bekostnad är välkänd och urgammal. 
A tt sätta det egna folket — eller den egna fo lk
gruppen — i högsätet på grundval av boendeort 
eller dylikt, detta  visavi andra, kallar etnolo
gerna för etnocentrism  (tillgrek ethnos ’fo lk ’).

Vi har uppgifter redan från de gamla isländ
ska sagorna att öknäm nandet kunde ta  sig 
sådana proportioner a tt man från »högre ort» 
såg sig föranledd a tt  ingripa. Bl a berättas a tt 
Birger Jarl år 1257 strängt förbjöd sina män 
a tt vid den norske kungens besök kalla de 
norska gästerna b agg a ( dvs  baggar).

använda skämtsamt av bygdeborna själva vid sidan 
av det regelrätta inbyggarnamnet. Ortsboöknam nen 
kan i de tta  avseende också förändras över tiden. 
Ursprungligen kan e tt öknamn ha använts på blodigt 
allvar, både bokstavligt och bildligt, men numera 
lever det kanske endast kvar som en skämtsam 
sidobeteckning för ortsborna ifråga.

Varför har m an bildat kollektiva öknamn? 
Ortsboöknam nen har främ st använts i mansdomi- 
nerade situationer, och man har med öknamnens 
hjälp ofta velat provocera fram skärmytslingar. Det 
finns en viktig skillnad mellan de individuella 
öknamnen och de kollektiva, ty  medan de förra 
huvudsakligen används i om tal, d v s  bakom ryggen 
på den öknäm nde, kom m er de kollektiva namnen 
till bruk både i om tal och — företrädesvis — i direkt 
tilltal.

Intressant är a tt se vilka funktioner de kollektiva 
öknamnen haft i det samhälle där de använts, ö k 
namnen ger ju  knappast en sanningsenlig bild av 
ortsbornas karaktäristiska egenskaper, såsom deras 
språk, personnamnsskick, näringar etc. Istället är 
öknamnen exempel på förenklingar , s k  s t e r e o t y 
p e r .  Människan blir således inte värderad som en 
enskild individ med personliga och individuella 
egenskaper och förutsättningar, utan som represen
tan t för gruppen. När man med öknamnens hjälp

söker ge en bild av grannbygdernas innevånare blir 
också detta  en förenkling av den myllrigt mång- 
fasetterade verkligheten: eftersom karaktäriseringen 
dessutom sker med öknamnens hjälp blir bilden av 
grannarna därtill elakt vantolkande och/eller hum o
ristiskt färgad.

Ortsboöknam n har också betydelse när e tt om 
rådes befolkning vill avgränsa sig gentem ot alla 
andra. Man o r i e n t e r a r  s i g  med andra ord med 
öknamnens hjälp i bygden — där och där bor de 
som huvudsakligen är (eller åtm instone varit) 
bruksinnevånare, där och där fiskarena, där och där 
de som anses vara rika, där och där ta tta rna , där och 
där de som säger jig  istället för jag, där och där de 
som äter palt os v .

Jag menar därför, a tt öknamnen visar hur nam n
givarna föreställt sig sina grannar och deras verk
samhet i s t  o r t , t  ex med anslående drag i deras 
mode, språkbruk och personnam nsbruk. öknam nen 
lär oss vidare vilka detaljer som man ansett vara 
anmärkningsvärda — på så sätt speglar de n a m n 
g i v a r n a s  värderingsnormer.

A tt märka är a tt  öknam net ofta inte innehåller 
något i sig nedsättande elem ent — vad är det t  ex 
för fel i a tt säga jig  istället för jag? — men man 
måste vid sin namnanalys erinra sig v a r f ö r  dessa 
beteckningar skapats. De är ju  bildade för a tt 
antingen reta eller skämta med bygdeinnevånarna. 
Just detta  gör en benämning som jigare ’de som 
säger jig ’ nedsättande, tro ts  a tt den inte innehåller 
något i s ig  nedsättande ord. Beteckningen är 
nämligen tillkom m en i e tt sådant sammanhang där 
jag är norm en, utifrån vilken avvikelsen jig  är 
anm ärkningsvärd,ja till och med klandervärd.

På exercisheden och på kyrkvallen 
Inledningsvis såg vi a tt ortsboöknam nen kunde 
komma till användning när pojkarna vid m önst
ringen kom  samman på Sånga läger. D etta är exem
pel på en klart manlig situation, en annan sådan 
situation är då bypojkarna i samband med den sk  
utpågåingen (nattfrieriet) ville hålla de andra byar
nas pojkar ifrån byflickorna, och därvid kallade 
främlingarna vid deras respektive öknamn.

Ortsboöknam nen kunde dessutom användas vid 
auktioner och på m arknader, men vid dessa tillfällen 
var naturligtvis också kvinnor med. Det tycks dock
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När man förr träffades i sam band m ed kyrkhelger och marknader, kom  öknam nen till ökad användning. Från midsommar- 
bönhelgen i D egerfors kyrkstad  år 1896. F oto: Hanna Lundborg.

även vid dessa tillfällen ha varit i mansdominerade 
situationer som öknamnen i första hand använts. 
Också när man träffades från olika delar av socknen 
i samband med kyrkhelgerna, eller när konfirm a
tion sungdomarna kom samman, använde man ök 
namn av denna ty p .

Användningen av öknamnen var dock inte den
samma i dessa olika situationer. Man kan anta, a tt 
det framförallt var öknamnen på de olika landskaps- 
borna respektive sockenborna som använts vid 
lägerplatserna. Byrivaliteten kom säkert endast 
undantagsvis till u ttryck  i dessa sammanhang: här

var det istället sockenborna och ibland också land
skapens innevånare som fick hålla samman m ot 
pojkarna från andra socknar eller landskap. Då 
gällde det förstås för sockenborna/landskapsborna 
a tt glömma den inbördes rivaliteten och hålla 
samman.

Byrivalitet och byslagsmål
Byboöknam n därem ot kom fram förallt till använd
ning i samband med utpågåingen eller nattfrieriet. 
I tidigare forskning har betonats a tt man i det 
gamla norrländska bondesam hället o fta  — om
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M arknadsplatsen i N ordm aling vid sekelsk ifte t. F oto: G ustaf H olm , Gävle.

också långtifrån alltid i praktiken — tillämpade 
gifte inom byn eller åtm instone inom socknen. 
Åtskilliga folklivsuppteckningar betonar också det 
anmärkningsvärda i a tt gifta sig utanför socknen 
eller byn. Bypojkarna sökte därför hålla rivaler från 
andra byar och framförallt andra socknar borta. En 
finländsk forskare lämnar exempel på vilka orsaker 
byslagsmålen kunde ha i Österbottens svenskspråki
ga bygder. Förhållandena var säkerligen inte avse
värt annorlunda i Västerbotten.

»Orsaken till byslagsmålen var oftast flickorna. 
Pojkarna i en by diskuterar t .  ex. någon främmande

bypojkes frieri eller sällskapande med en flicka. 
Man besluter gå till byn ifråga. M ötesplatsen är 
mestadels vägen eller någon gårdsplan. Först tar 
man nägra rediga supar, så far man till grannbyns 
pojkar och krig är förklarat. Andra orsaker till by- 
slagsmål kan vara, a tt pojkarna hyser agg till var
andra, avundsjuka och grälsjuka i allm änhet. Man 
tycker också om a tt ’skälla’ på varandra, någon har 
någonstans skymfat den andra byns pojkar och 
detta  skall vedergällas o. s. v.»

Och om själva slagsmålets upprinnelse säger sam
me författare:
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B röllop i N ordm alingstrakten. F oto: Hanna Bäckm an om kring 1920.

»Före själva slagsmålet är det vanligt a tt kasta 
glåpord, ’munhuggas’, ’käftas’, ’skälla’ på varandra 
vid någon rågång mellan byarna, vid en landsvägs
bro, e tt vägskäl, en grind. Man kallar varandra 
’stövel’, ’skitstövel’ och ’knöl’ och öser ur sig en 
massa svordomar och okvädingsord, t. ex. ’skithus- 
klinkon’, ’stackare’, ’hare’, lokala skällsord som 
’korvbältare’ (ett skällsord för Vöråbor), ’kapell
klippare’ (för M axmoborna), ’Hindsby selknappar- 
na’ (som ansågs vara små till växten), ’storätare’ 
(för malaxborna), ’lodbäss’ (kastrerad bock med 
stora pungar).

Vid slagsmålen brukar det finnas m ycket pojkar 
tillstädes. Småpojkarna kan göra fö rtre t genom a tt 
kasta antagonisternas mössor i en brunn eller, såsom 
i Sibbo och Borgå socknar, ’yla’ som vargar, eller 
’bräka’ som får, med häntydning på skällsnamnen 
’Sibbovargarna’ och ’Borgåbässar’.»

öknam nen kunde också användas när ungdom ar

na av olika anledningar samlades till gemensamma 
evenemang. Hur naturligt öknamnen brukades i 
dessa sammanhang visar en utsaga från Vännäs: 
»En gumma berättade om sin ungdom på 1850- 
talet. ’Då samlades vi i stora hopar, hä va Björa 
/från Jäm teböle/ å Sparra /från Selet/ å Böcka  
/från Spöland/ å Svina /från Vännfors/ å vi Kråken 
/från Stärkesm ark/’.»

När luleborna kallades trågslickare ...
Jag har redan varit inne på ortsboöknam nens ålder, 
och konstaterat a tt sådana uppträder i källor 
redan omkring år 1 6 0 0 .1 detta  sammanhang intres
serar utan tvivel det norrbottniska nam net troga- 
slickare ( dvs  trågslickare) i det följande, där vi för 
övrigt också kom mer själva n a m n t i l l b l i v e l s e n  
m ycket nära. Visserligen kan man väl diskutera om 
det är e tt verkligt ortsboöknam n — det återfinns 
nämligen inte i senare uppteckningar — men det 
spelar i detta  sammanhang ingen avgörande roll.
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Bakgrunden till nam net är a tt Olof Burman och 
dennes hustru kom m it i strid med allmogen i Luleå, 
varvid allmogen skrivit till hertig Karl (sedermera 
konung Karl IX) och klagat över övergrepp från 
Olof Burmans och dennes hustrus sida. I skrivelsen 
från 1596 heter det bl a:

»Oluff Burmans hustru /haffuer/ effterfolgdt sin 
mans footspor och giordt wold öffuer the t forre 
giordt war i th e t hon let sigh icke n /ö /ya medh 
then  ena halfparten aff landet till sin booskap 
uthan lät driffua honom  inpå then  andra halfparten 
som Prästen hadhe sigh förbehollet in till hans fä- 
bodawall och trängde ther medh hans booskap in på 
Engien huilket icke u than  stoor skadha ske kunde 
aff huilket heela m enigheeten sampt medh kyrkio- 
heerden blefue nödgade hennes nyupsatte Miolke- 
boodh nederriffua låtha dock oskadt huadh der 
u th i då kunde wara på th e t hon des heller sin boo
skap tadan driffua m otte huilken ther enn månads 
tidh  i bäste sommaren då warit hadhe m en thet 
halp in tet ty  hon lät strax upsättia i samma stadhen 
ena rysboodh och brukadhe henne till thes gudh 
haffuer medh stort slagregn giort henne ogild och 
driffuit henne tädhan och för vale te /till avsked/ 
hafr hon g iffu it Socknen e t skamligit nampn kallan
des them trogaslickare e ffter thet the hennes 
miölketrågh omaka läthe.»

... bygdeborna Trastar och skellefteborna Fålan 
Mera säkra är då de öknam n som m öter i Johannes 
Thomae Bureus’ »kladdebok» Sum len. D etta är 
Bureus’ anteckningsbok från norrlandsresan 1600— 
1601. Författaren redovisar där öknamnen från vad 
som då kallades B ottnen , d v s  nuvarande Väster
bo tten  och N orrbotten. Under rubriken »Insignia» 
ges följande förteckning:

Bothnia Reen 
Ume Braskar Lax
Bygde trast trast
Lövånger dart 
Skell/et/ Ramen
Pijte Orren et fat och S. Joh/annis/ huf/vudh/ 
Lule Herren nykil deras kyrkem äss/or/w oro S. 
Pers.
Kalijs Lappar 
Torne Finnar.

Man kan visserligen sätta ifråga om alla dessa 
namn samtidigt också är sockenboöknam n. Till 
hjälp vid bedömningen av de bottniska öknamnen 
är en uppteckning som Carl Renmark gjort på in
sidan av pärm en till det stora ordboksm anuskriptet 
Plurimoe Linguae Gothicoe Rudera  1752. Där finns 
nämligen en uppteckning rubricerad »Socknernas 
ök-nam n u ti Westerbotn», där följande ramsa 
lämnas:

Umeå — Braskar 
Bygdeå — Trastar 
Löfånger — Dartan 
Burträsk — Kalfwan 
Skellefteå — Fålan 
Pitheå — Gnärrar 
Luleå — Herrar 
Råneå — Calix — Lappar 
Torneå Finnar!
Vi finner här för Umeås, Bygdeås, Lövångers, 

Luleås, Kalix’ och Torneås del samma beteckningar 
som uppgivits av Bureus 1600—1601, och genom 
andra uppteckningar bekräftas pite-, lule-, kalix- 
och tornebornas öknamn.

Material från vår tid
Storparten av öknamnen har insamlats under 
vårt århundrade. Vid dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkiven i Uppsala och Umeå, vid 
Nordiska m useet (dess Etnologiska samlingar, 
EU), vid länsmuseer och landsarkiv etc finns 
mängder med uppteckningar av ortsboöknam n. 
I någon mån har också material från hembygds- 
tidskrifter, hem bygdslitteratur (t ex böcker 
tillkom na som resultat av Vuxenskolans 
studiecirklar), tidningar m fl tryckta källor 
u tny ttja ts vid min insamling av öknamnsmate- 
rial, men i detta  fall är det inte på långa vägar 
fråga om någon heltäckning.

M aterialet är åldersmässigt sett oenhetligt, 
dessutom är de öknamn som endast beläggs i 
en källa stundom  oroväckande många — det är 
tyvärr bara a tt konstatera a tt källmaterialet 
också i ganska centrala avseenden är svårt a tt 
bedöma. Kom pletterande uppteckningar skulle 
självfallet kunna hjälpa oss vid en ytterligare 
källvärdering av materialet.
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Namnens verklighetsbakgrund 
Ofta uppges öknamnen vara motiverade av olika 
sakförhållanden. Uppteckningar efter skilda m ed
delare uppger emellertid inte sällan för e tt öknamn 
än den ena, än den andra sakliga motiveringen.

En äldre forskargeneration framhöll a tt man 
med ortsboöknam nens hjälp kunde dra fram sak
uppgifter rörande äldre tiders förhållanden. Sålunda 
lyfter den välbekante norrlandsforskaren Johan 
Nordlander fram värdet av ortsbo öknamnen för 
karaktäriseringen av en bygds folk och dess näringar. 
I äldre litteratur finner vi också åtskilliga uppgifter 
där t  ex etniska förhållanden i gammal tid  anses bli 
belysta med öknamnens hjälp. Det småländska 
nam net Knifva-herar (för kinnevaldsborna) t  ex 
tolkas av etnologen Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 
som vittnesbörd om forna tiders stam motsättningar 
i landskapet. Mot sådana tolkningar måste man fö r
hålla sig med stor skepsis.

Detta innebär nu inte a tt vissa öknamn inte kan 
ha och verkligen också har saklig grund. E tt namn 
som rödskjorteburträskare t  ex har ju  uppenbart 
givits innevånarna i Burträsk efter deras socken
dräkt. Sockenborna där hade en röd skjorta i sin 
m ansdräkt till skillnad från skellefteborna som 
hade en blå dräkt och norsjöborna som hade en vit. 
Vi skall nu granska några skilda sakliga motiv som 
kom mer ifråga vid bildningen av de västerbottniska 
öknamnen.

Strömmingar och snotterborgare 
En hel del öknam n uppges ha sin grund i befolk
ningens näringsidkande. Vissa m ö n s t e r  är då 
utläsbara. Det är uppenbart a tt ordet strömmingar 
har fast förankring i kustbygderna, vilket ju  också 
är a tt vänta. De som bor i Härnösand, samt i Nording- 
rå och Nordmalings socknar i Ångermanland kallas 
sålunda strömmingar. Likaså kallar sockenborna i 
Revsund och Bodsjö medelpadingarna i gemen för 
strömmingar. För flera av dessa öknamn uppges 
namngrunden vara a tt om rådet varit centrum  för 
ström mingsfisket.

I vissa västerbottniska byboöknam n finns ele
m entet strömmingar representerat. Innevånarna i 
Bjurön i Lövånger lär ha kallats »Bjurö-strömminga» 
p g a a tt fiskarena i byn på höstarna sålt strömming 
för insaltning i byar inåt socknen.

För a tt ej något af naturens verk må af oss för
bigås under tystnad, omtalas här, a tt i Väster
bo tten  m ot y ttersta  Norden inom Lule [!] 
socken, Upsala stift, finns en klippa u te i 
hafvet, af folket kallad Bjuraklubben, hvars 
högt uppskjutande hjässa ter sig för aflägsna 
seglare såsom bestående af tre  spetsar med
utseende af en krona. [-------- ] Men när man
kom m er nära stranden, kan man på alla sidor 
vid bergets fo t skönja sådana massor af [u t
bredd] fisk, a tt det väcker häpnad för ögat 
och utlofvar a tt fylla magens behof. Ty en del 
af dessa fiskar, som först bestänkts med salt 
hafsvatten på den släta hällen vid bergets fo t 
för a tt därpå torkas genom solens inverkan, 
plägar utbredas på släta m arken öfver e tt om 
råde af två eller tre  plogland, en del upphänges 
på stakar eller utsträckes på hässjor, särskildt 
gröfre fisk, för a tt torkas af sol och luft. Alla 
dessa fiskvaror användas emellertid antingen 
till eget hushållsbruk eller till vinstgifvande 
affärer med handelsmän, ja  de sändas äfven 
såsom nödvändighetsvaror eller njutningsmedel 
till länder bortom  hafvet, hufvudsakligen för 
a tt  i u tby te  erhålla säd (som här på grund af 
den rådande kölden sällan kom m er till mog
nad), eller ock utbjudas de såsom läckerheter 
åt dem som bo i ödemarkerna, för a tt till gen
gäld erhålla skogarnas rikedom ar i form  af 
dyrbara pälsverk.

Ur Olaus Magnus, Historia om  de 
nordiska fo lken , första delen.

38



Även andra näringar än fisket kom mer naturligt
vis fram vid öknamnsbildningen. Nordmalings- 
borna skall ha få tt sitt öknamn nordmalingstjär- 
trattar p g a  a tt  de hade upplag av tjära i socknen 
eller för a tt sockenborna idkade en om fattande 
tjärbränning.

Påfallande är i sammanhanget a tt  byborna på 
flera håll inom det nordsvenska om rådet uppges ha 
benämnts efter sin potatisodling: kända exempel på 
detta  är pärlövvikar (Tåsjö sn), päronbyssträskare 
(Byssträsk, Lycksele sn), potatisnorsar (Noret, 
Lövångers sn) och potathålbergsar (Hålberget, 
Arvidsjaurs sn). Förklaringen är sannolikt den a tt 
potatisodlingen, när den började slå igenom i Nord- 
sverige, väckte den uppm ärksam het som vanligen 
just tillkom m er nymodigheter.

Ersmarksborna i Skellefteå sn kallas ersmarks- 
grisar, e tt öknamn som uppges vara givet med 
anledning av bybornas svinavel.

En intressant grupp kollektiva öknamn med 
anknytning till befolkningens näringsidkande är 
sådana som tillkom m it bruksbefolkningen eller

befolkningen i industriorter. Som jag redan fram 
hållit skall nog en del av öknamnen på bruksborna 
snarast betraktas som »sociocentriskt motiverade», 
d v s  bruksinnevånarna har få tt öknamn i egenskap 
av m otståndare till den jordbrukande delen av 
befolkningen. På så sätt blir det alltså inte längre 
den g e o g r a f i s k a  aspekten ( dvs  de öknämndas 
boendeort) som man tagit fasta på u tan  den s o c i a- 
l a .  På flera håll inom det nordsvenska undersök
ningsområdet finns också belägg för a tt bruksare — 
eller bildningar till detta  ord — använts som ök
namn. De som bor i Y tterstfors i Byske sn, där det 
har funnits e tt vida beröm t glasbruk, kallas sålunda 
nedsättande bruksare; intressant nog tycks detta  
öknam n också ha kunnat användas om sockenborna 
i allmänhet. Utbyggda varianter till ordet bruksare 
finns också representerade. De som bor i Robertsfors 
(Bygdeå sn) kallas sålunda antingen brukstravare 
eller bruksoxar.

Kanske har man också med öknam net kimme- 
lisar för bruksinnevånarna i överrödå velat särskilt 
m arkera dessa bruksbors egenhet, i det aktuella

A rbetsstyrkan  vid R obertsfors  
bruks såg 1903. F o to : A m edé  
& Co, Holmsund.
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Gård i Ullbergsträsk, Jörn socken.

fallet a tt brukspojkarna färdades in till staden på 
e tt från den övriga befolkningen avvikande sätt, 
nämligen i en kimmelis ’e tt enkelt åkdon’. D etta 
uppfattades tydligen av den övriga befolkningen 
som avvikande — och därmed som klandervärt!

Även andra verksamheter — både mera tillfälliga 
och perm anenta — kom m er till u ttryck i vissa ök- 
namnsbildningar från det nordsvenska om rådet. 
På e tt par håll påstås innevånarna ha få tt sina 
öknamn på grund av a tt det legat stora h jortron
myrar inom byns område. D etta gäller t  ex tvärå- 
marksborna i Sävar, som kallats snotterborgare.

Storåselar och smålusviskare
En del andra öknamn speglar de sociala och ekono
miska förhållandena mellan folk på olika platser. 
E tt sådant typiskt kontrasterande namnpar är 
storåselar — smålusviskare, namn som betecknar 
skillnader i betydelsefullhet mellan å ena sidan 
Åsele — en gammal socken med bl a en välkänd 
marknad, rika storbönder och sedermera skogsbön
der — å den andra Fredrika, som tidigare hette 
Viska, vartill inbyggarnamnet viskare är bildat.

Kanske har dessa beteckningar tillkom m it just i 
marknadssammanhang, när sockenborna kom mit 
samman.

Enligt e n uppgift avses med storåselar endast 
de förmögna storbönderna inom Åsele. Det skulle 
enligt denna källa vara en beteckning som kom mit 
till när skogen blev av värde på 1800-talet. Åsele- 
borna hade nämligen värdefulla skogar och billig 
flottning efter »Storån» (Ångermanälven).

Ullbergssuckare och dorristok
Å ter andra öknamn sägs ha sin bakgrund i religiösa 
förhållanden på orten. E tt sådant öknamn är det 
som tillkom m it innevånarna i jörnsbyn Ullbergs
träsk: dessa kallas för ullbergssuckare, och skall 
enligt uppgift ha få tt sitt öknamn av den anled
ningen a tt de var religiöst sinnade och allvarsamma 
till sin natur.

Av samma anledning — d v s  på grund av a tt de 
var religiöst sinnade — skall dorrisborna i Vilhelmina 
ha kallats för dorristok; till detta  öknamn finns 
dock även en annan förklaring, som vi skall åter
kom ma till.
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Bussaron och rödskjortan
En del öknamn synes ta  fasta på ortsbornas kläde
dräkt. I några fall ansluter nam net till karaktäristiska 
drag i deras sockendräkt, som t  ex fallet är med ök
nam net rödskjorteburträskare som redan berörts.

Man kan i sammanhanget också diskutera bak
grunden till nysätrabornas öknamn bussaron, 
bildat till ordet bussaron, d v s  arbetsskjorta. 
Detta öknamn registreras i en uppteckning där 
öknamnen — vilka alla betecknar kläder eller 
skodon — är rimbildade till det regelrätta inbyggar - 
nam net: nysätrabon — bussaron, arvidsjaurbon — 
rödskon och bygdebon — själaskon, öknam net 
nysätrabon — bussaron ingår alltså i e tt m önster 
med rimmande öknamn, men dessutom bör nam net 
ses i förbindelse med burträskbornas öknamn. 
D etta är e tt gott exempel på hur språkligt-formella, 
betydelsemässiga och mönstermässiga faktorer vävs 
samman med varandra vid namnbildningen.

Folk från öreström  i Bjurholm kallas för grå
blusar. D etta öknamn är kanske också det motiverat 
av ortsbornas klädedräkt. Ordet gråblus betecknar 
i dialekten ungefär detsamma som bussaron.

örträskfinnar och granölappar — två gamla öknamn 
Olika beteckningar för folkgrupper kommer ofta 
till användning vid bildning av ortsboöknam n. 
Vanligast är de ortsboöknam n som är bildade till 
orden lappar och finnar. Då det gäller de två första 
uppges ofta namngrunden vara en faktisk existens 
av sam er eller finnar på orten.

På flera håll i Ångermanland, Medelpad och södra 
Lappm arken har som bekant en om fattande finn- 
kolonisation ägt rum , och denna kolonisation tycks 
också ha resulterat i bildningar av ortsboöknam n. I 
ö rträsk  t  ex kallas sockenborna för örträsk finnar. 
Här har bevisligen funnits en viktig finnbebyggelse 
och detta  sockenboöknam n kan således sägas vara 
sakligt m otiverat.

Ortsboöknam n bildade till elem entet lapp finns 
ofta  vid finn  -öknamnens sida. Så finns t  ex vid 
sidan av örträskfinnar e tt granölappar i Deger- 
fors. Intressant nog tycks det också sedan länge ha 
funnits en stark rivalitet just mellan örträsk bor 
och granöbor. Det skall dock i sammanhanget 
noteras a tt granölappar vid sin sida i n o m  Degerfors 
sn också har e tt öknamn tegsnäsfinnar. Några

Hemmansägaren och fiskaren F ritz H olmgren från Avan  
Lövånger tillverkar sälskinnskor 1964.

uppgifter om a tt det skall ha funnits finnbebyggelse 
i Tegsnäset har inte s tå tt a tt finna i källorna och 
utfrågning på orten har också givit negativt resultat. 
Troligen skall man uppfatta  paret granölappar — 
örträskfinnar såsom ursprungligt. Granölappar kan 
så småningom vid sin sida ha få tt en motsvarighet 
i n o m  socknen i byboöknam net tegsnäsfinnar.

För vissa lapp-öknamn uppges orsaken till nam
net vara den a tt de första som bo tt på respektive 
plats varit lappar. Så skulle enligt uppteckningarna 
vara fallet med de västerbottniska öknamnen holmö- 
lappar, stöckelappar och pengsjölappar. Dessa upp
gifter är av naturliga skäl omöjliga a tt styrka.
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Till stöckenam net kan i sammanhanget anföras 
vad den skånske språkforskaren Ingemar Ingers i en 
uppteckning 1927 uppgivit, nämligen a tt Stöcke 
»säges av invånarna ha fått sitt namn efter lappar 
vid namn Stake, som voro de första som bosatte sig 
där».

Två av öknamnen bildade till ordet lappar skall 
kom menteras litet utförligare, nämligen det redan 
nämnda granölappar och det norrbottniska lillpite- 
lappar. Intressant nog har både i Granö (Degerfors) 
och i Lillpite (Piteå) funnits lappmarknadsplatser. I 
båda fallen är det fråga om m ycket gamla m ark
nadsplatser, vilka endast sporadiskt skymtar fram i 
äldre källor. Lappmarknaden i Lillpite nämns i en 
saköreslängd från 1604, och vad beträffar granö- 
m arknaden vet vi a tt den — tillsammans med 
m arknaden nere vid Umeå kungsgård — var den 
plats där handeln med umesamerna ägde rum  före 
år 1607. Kanske har dessa lapp-öknamn just 
samband med nämnda lappm arknader — åtm instone 
saknas annan direkt anknytning mellan respektive 
öknamn och verifierbara sakförhållanden. Det kan 
tyckas vanskligt a tt dra denna slutsats, främ st p g a 
a tt dessa marknadsplatser varit i bruk för så länge 
sedan, men a tt källorna helt tiger om lappm arkna
dernas existens behöver i och för sig inte betyda a tt 
all handel verkligen upphört där — även om huvud
parten av handeln med samerna bevisligen redan 
under 1600-talets första hälft överförts till Arvids
jaur då det gäller pitesamerna och Lycksele då det 
gäller umesamerna. Dessutom ligger det i sig inget 
orimligt i a tt namnen faktiskt kan ha bestått ända 
från den tid  då m arknader regelrätt ännu ägde rum 
i Lillpite respektive G ranö.

Ibland synes öknamnselem entet lappar vara 
givet för a tt beteckna bygdeinnevånarna såsom bo 
ende i en särskilt avsidesliggande del av landskapet 
eller bygden. A tt inlandsborna av kustlandets 
innevånare generellt kunnat kallas lappar illustreras 
bäst med några av de västerbottniska ortsboök
namnen, nämligen lappar (för fredrikaborna), 
lyckselelappar, malålappar och vilhelminalappar.

Röbäckstattare
E tt tredje elem ent med anknytning till etniska för
hållanden, som också förekom m er vid den nordsven
ska öknamnsbildningen är tattare. O rdet tattare

Vad har man kallat västerbottningarnas 
grannar?

N orrbottningarna:
Fiskmåsar
Sulbottningar »Sul-bottning kallades person 
som kom från de trak ter av N orrbotten där 
man tillverkade ’blöttjängan’ (= de osulade 
näbbskorna; även så u tförda stövlar). Tydligt 
är a tt ’såla’, sulan, har med denna benämning 
a tt skaffa; eljest så var ’bå ttn ing’ det gemen
samma nam net på personer hemm ahörande i 
denna landsända» (upptecknat i Ragunda, 
Jäm tland; ULMA 30317:33).

Ångermanlänningarna:
Blåkråkor »Ångermanlänningar och folk från 
Sundsvallstrakten benämndes ’kråkor’, ibland 
’blåkråkor’» (upptecknat i Nederluleå; 2310). 
Kråkor (välbelagt). Från Örnsköldsvik berättas 
bl a: »Det var en gång som två medelpadare 
kom  och drev med en ångermanlänning. ’Du 
som är så gammal kråka, du har visst varit så 
högt som till Gud fader’ sade medelpadingen. 
’J a ’, svarade ångermanlänningen. ’Vad sade 
han?’ sporde medelpadingen. ’J o ’, blev svaret, 
’han sade, a tt medelpadingarna äro några fas
ligt dyngsamma d ju r’ [medelpadingarna kalla
des grisar]» (ULMA 16053).

M edelpadingarna: 
Grisar (välbelagt). 
Strömmingar

Jäm tarna:
Lusjämtar
Mesar. Fale A Burman säger i sina Koncept- 
Dagböcker bl a: »Lidens-boerne kalla jämtlän- 
ningarne mesar, förebrå dem tröghet och sen
färdighet».
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A u ktion  i L a tikberg 1960. F oto: 
Sven Hansson.

används i de nordsvenska dialekterna såsom sam
lingsbeteckning för människor som inte är bofasta 
u tan  reser omkring i bygderna, och där u tför för
tenningar, slaktar hästar, men som fram förallt är 
hästhandlare. Dessa m änniskor sågs av de bofasta 
med stor misstro p g a  sina affärsm etoder, och 
beteckningen tattare blev så småningom liktydig 
med ’skojare’. Ordet tattare förekom m er på flera 
håll i kollektiva öknamnsbildningar, och det uppges 
uttryckligen från flera sådana orter a tt där verkligen 
b o tt »löst folk».

En intressant iakttagelse kan i de tta  sammanhang 
göras, nämligen a tt  den nedsättande beteckningen 
röbäckstattare, som ursprungligen avsett byborna 
i Röbäck i Umeå socken, i rivaliteten med fram för
allt skellefteborna överflyttats på um ebor i gemen. 
Detta är e tt ovanligt fall av generalisering: e tt ök
namn som avser befolkningen i en enskild by har 
överflyttats på sockenborna eller stadsborna.

Från Lilla Delsbos horisont
En grupp kollektiva öknamn som k a n  ha saklig 
grund, men där namnens verklighetsbakgrund är 
m ycket svår a tt  faktiskt säkerställa, är de som 
uppges vara motiverade av en enstaka historisk 
händelse. Sålunda lär t  ex latikbergsborna i Vilhel
m ina kallas för besmanbor för a tt där skett e tt 
m ord med e tt besman; Latikberg kallas för övrigt 
ibland Lilla Delsbo p g a  alla byslagsmål. Genom 
en från öknam net frikopplad uppteckning vet vi a tt 
det en julhelg varit e tt stort slagsmål i Latikberg »så 
a tt en pojke slog ihjäl en annan pojke, med e tt 
b essman».

Bakom e tt öknamn som matostvikare för ost- 
viksborna i Byske sn sägs också ligga en verklig 
händelse, nämligen en planerad men aldrig verkställd 
stormning av m atförråd i Skellefteå nödåret 1867. 
En sådan händelse har bevisligen inträffat.
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Vad är det för slags björnar i Jäm teböle?
Det är inte sällsynt a tt e tt vanligt personnamn i en 
trak t kan kom ma a tt  stå som beteckning för själva 
ortsborna. E tt välkänt exempel är beteckningen 
masar för dem som bor i Dalarna. Beteckningen 
ifråga har säkert sitt ursprung i det i Dalarna vanliga 
personnam net Mats.

Enligt uppgift skall de som bor i byn Jäm teböle, 
Vännäs sn, ha få tt sitt kollektiva öknamn jämte- 
bölesbjörn av den anledningen a tt många i byn 
hette  Björn eller Björnsson. En kontroll av 
1543 års jordeboksuppgifter visar a tt samtliga tre 
bönder i byn då bar fadersnam net Biörson  (eller 
liknande). Hur förhållandena te t t  sig i senare tid 
har jag inte undersökt, men a tt namnet Björn på 
1500-talet haft fast förankring i byn är uppenbart, 
och med tanke på uppkallelsesystemet torde man 
kunna räkna med viss namnstabilitet också över 
tiden. Till valet av öknamnselem ent kan dock också 
assonansen, inrimm et, mellan ortnam nets efterled 
och öknamnselem entet ha medverkat.

Bjuråkersjärvarna
Vissa öknamn tycks ha bildats i anslutning till e tt 
ortnam n, t  ex e tt intilliggande naturnam n. E tt 
sådant namn är bjuråkersjärvar, som är öknamnet 
på innevånarna i Bjuråker, Lycksele. En sjö i byns 
grannskap heter Järvträsket.

Jag, jäg eller jig — det är frågan 
Folk tycks i allmänhet vara m ycket medvetna om 
sina grannars egenheter i ordval och uttal. Sådana 
folkliga iakttagelser av dialektegenheter är emeller
tid inte så rättvisande och träffar inte heller alltid 
de väsentliga särdragen i dialekterna.

A tt v a n l i g a  ord ibland får beteckna ortsborna 
illustreras av öknamnen på innevånarna i några 
västerbottniska socknar, nämligen degerfor sjagare, 
lyckselejagare, norsjöjigare och burträskjägare, till 
form erna jag, jig, jäg ’jag*. Vad beträffar t  ex 
form en norsjöjigare förnekar norsjöborna själva 
bestäm t denna form av pronom inet jag, därem ot 
uppges den vara karaktäristisk för det angränsande 
pitem ålet.

E tt annat exempel på hur e tt visst u tta l av e tt 
dialektord kom m er till synes i öknamnsbildningen 
är det kömm apojkar, som belagts som öknam n för

nysätraborna. Man säger ibland: »Nysätraborna 
kömma och fera, men i Lövånger brukar man 
kom ma och fara.» Detta är, enligt Gösta Holm, en 
skillnad som m an är m ycket medveten om på båda 
sidorna av sockengränsen.

Det finns också exempel på a tt man i vissa ök- 
namnsbildningar velat återge en egenhet i dialekten, 
såsom när ytterviksborna i Bureå kallas för y tte r  - 
vikssikar, -skiror, -svin, -knivar, samt y tterviks- 
skrävlar. Fyra av dessa fem kända öknamn på 
byborna har e tt i i öknam nselem entet, vilket inte 
gärna kan vara en slump. Säkerligen är detta  nam n
val högst m edvetet och det har sannolikt sin grund 
i förhållandet a tt dialekten har i för y , så a tt 
Yttervik  heter Ittervik.

Bygdeås trast — en sigillbild och e tt 
gammalt öknamn
Redan Bureus fäste i Sumlen  uppm ärksamhet på 
den identitet som ibland finns mellan sigillbilden 
och sockenbornas kollektiva öknamn. E tt konkret 
exempel på detta  är a tt bygdeåborna kallas bygde- 
trasten, och a tt sockensigillet verkligen också 
uppvisar en 'trast. Numera ingår trasten för övrigt i 
Robertsfors kom munvapen.

Lek med ord vid bildning av öknamn
Många ortsboöknam n är inte sakligt utan s p r å k 
l i g t  m otiverade, i den meningen a tt  det antingen 
är ortnam nets/inbyggarnam nets form eller e tt 
redan existerande öknamn — avseende ortsborna 
själva eller deras grannar — som utgör grunden till 
det aktuella valet av öknamnselement.

A tt leka med ljuden
Åtskilliga öknamn i materialet kan ha sin grund 
i en medveten allitteration mellan ortnam net/ 
inbyggarnamnet och det valda öknam nselem entet. 
Från V ästerbotten kan som exempel på detta  näm 
nas namn som källmarkstjuvar — tjuvkällmarkare 
(för dem som bor i Källbomark, Byske), samt 
djupträskgärsen, som avser dem som bor i D jup
träsk i Jörn . Härutöver har vi allittererande förbin
delser i öknamnen skivsjöskiror (för dem som bor 
i Skivsjön, Degerfors) och sjevarskiror (för dem 
som bor i Sävars sn eller i själva kyrkbyn i Sävar). 
Dessa sistnämnda kan även kallas för sjevarsvin,
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R obertsfors kom m un bildades 1974  av B ygdeä och N ysätra kom m uner och e t t  n y t t  kom m unvapen antogs då. 
Trasten i vapnet är häm tad från B ygdeå sockens gamla sigill. B ygdeå sockens traditionella sym b o l har a lltid  
varit en trast.
Vid u tarbetandet av vapnet fö r  B ygdeå kom m un synes em ellertid  e t t  m isstag ha begåtts, då fågeln i sigillet 
bedöm des vara en orre. Plogbillarna står som  sym bolen  fö r jo rdbru ket.
R obertsfors vapen (t h): I  fä lt av guld en stående trast m ed näbb, tunga och öga i r ö t t sam t däröver en svart 
ginstam , belagd m ed två plogbillar av guld.
B ygdeä landskom m un (t v): I  fä lt av guld en orre och däröver en svart ginstam , belagd m ed tvenne plogbillar  
av guld.

också det en allittererad bildning; ordet svin uttalas 
nämligen i dialekten sjwin.

Ibland är den begynnande stavelsen i ortnam net 
och i öknamnselem entet snarlika varandra, ibland 
rentav identiska. I V ästerbotten finns t  ex busele- 
butar, mångbysmarken (byns namn uttalas mang- 
byn; marken betyder 'm asken’), selscigarrer samt 
tväråmarktveten. Dessa öknamn avser innevånare i 
Busele i Degerfors, Mångbyn och Selet i Lövånger 
samt Tväråmark i Sävar. Vissa assonanser mellan

ortnamnsled/inbyggarnamnsled och öknamnsele- 
m ent förekom m er särskilt ofta i Nordsverige. Asso
nanser mellan ortnamnsled och öknamnselement 
med stamvokalen ö förekom m er t  ex på många 
håll. Mest påfallande är i de tta  avseende de m ycket 
vanliga öknamn på -föl som tillkom m er dem som 
bor i västerbottniska böle-orter, såsom hjoggbölesföl 
(Bureå sn), risbölesföl (Lövångers sn) och bölesföl 
(avser både dem som bor på Norrböle och Sörböle, 
Skellefteå sn).
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Intressanta är öknam nen på hissjö- och tavelsjö- 
borna i Umeå sn. Hissjöborna kallas vanligen 
»hissjöhassje», vilket ju  närm ast ser u t  a tt vara en 
bildning till hals, men också »hissjö-flassje», »-hassjle» 
eller »-rassje». Tavelsjöborna har också få tt vidkän
nas skilda öknamn, »tavelsjö-slassje», »-hassje» eller 
»-svassjle». Som ursprungligt namn i de tta  kom plex 
ser jag det assonerande »hissje-hassje», bildat efter 
samma princip som tick-tack.

öknam n som innehåller med ortnam net/inbyg- 
garnamnet helassonerande (och rimmande) stavelser 
kan också beläggas från västerbottniskt område. I 
Åsele finns byboöknam nen blindinsjöar, tomlom- 
sjöar och snornorar, avseende byborna i Insjön, 
Lomsjön och österno re t, och e tt av de aktuella 
sockenboöknam nen, åselemåsar, hör också hit. En 
assonerande led finns även i byboöknam net valls
kalvar. (öknam net avser dem som bor i Vallen, 
Lövångers sn.) Om alitteration se sidan 48.

Skeppsråttorna attackerar bullkanterna 
En vanlig kategori av språkligt motiverade öknamns- 
bildningar är den där ortnam net/inbyggarnam net 
kombineras med e tt självständigt ord (öknamns- 
elem entet) så a tt sammansättningen blir identisk 
med ett r e d a n  e x i s t e r a n d e  ord i språket. 
D etta låter kanske invecklat, men några instruktiva 
exempel visar säkert vad det är fråga om .

Från Bureå socken har e tt forssparrar uppgivits 
för dem som bor i byn Falmarks f o r s e n .  Nam net 
forssparr innehåller efterleden i ortnam net, men 
är dessutom identiskt med ordet forssparr, som i 
de aktuella dialekterna betyder ’ström stare’.

Fågelbeteckningar är för övrigt relativt vanliga 
vid denna typ  av öknamnsbildning. E tt exempel 
är berguvar för dem som bor i den del av Fredrika 
som kallas Berget. Ordet berguv har inom det 
aktuella dialektom rådet riksspråklig betydelse, men 
kan dessutom användas som nedsättande beteck
ning för m änniskor. E tt ytterligare exempel är bo
finkar i riksspråklig betydelse, som tillkom m it 
innevånarna i de två byarna B o d b y n  och Ytter- 
b o d a  i Sävar. E tt tämligen genomskinligt fall är 
det strandstryklar, som betecknat dem som bor i 
S t r a n d  i Vännäs. D etta öknamn är möjligt a tt 
uppfatta både som sammansatt med ortnam net och

som identiskt med strandstryka (-e, -el och motsv), 
som i dialekten har betydelsen ’strandpipare’.

De som bor i byn Sävar b e r  g i Sävars sn kallas 
gemenligen bergtroll. Från Lövångers socken kan 
bybo öknam net vallskungar (de som bor i V a l l e n )  
nämnas som exempel på denna nam ntyp. Stäm 
gafflar kallas innevånarna i S täm ningsgården , 
Skellefteå sn. Här ingår alltså en del av ortnam net 
som förled i ortsbo öknam net. Också de två sävar - 
namnen bullkanter om dem som bor i B u llm a rk  
och skeppsråttor om dem som bor i S k e p p s v i k  
hör till denna namnbildningskategori, liksom varg
ungar om barnen från byn V a rg trä sk  i ö rträsks 
sn. Vi har här tydligen med en produktiv nam nbild
ningskategori a tt göra.

Mer eller mindre fria associationer — om 
orrlidtuppar och skinnarbysgarvare 
Det finns bland ortsboöknam nen även öknamns- 
bildningar som tycks vara resultatet av en associa
tion  mellan ortnam net/inbyggarnam net (eller e tt 
element i detta) och det valda öknam nselem entet. 
Associationerna kan dock se olika u t.

En typ  är den där en led i ortnam net eller in- 
byggarnamnet helt enkelt »kopieras», vilket t  ex är 
fallet när e tt ortsboöknam n finnbergsfinnar (Norsjö 
sn) bildats.

En annan ty p  av associativa bildningar är sådana, 
där man anar, eller — annorlunda u ttryck t — hör 
ekot av, e tt ord som existerar i allmänspråket, och 
där man kan misstänka a tt detta  ord också före
svävat namnbildaren vid namnbildningstillfället.

E tt av de klarare exemplen på öknamn av denna 
ty p  är orrlidtuppar, vilket avser innevånarna i 
Orrliden i Skellefteå. Bakom detta  öknam n ligger 
säkert ordet orrtupp. Bakom ett av byboöknam 
nen i Umeå sn, tjuvmickelträskare, ligger troligen 
en association till ordet tjuvm ickel, en benämning 
på tjuvaktig person.

Jag har i m itt material iakttagit a tt det bakom  en 
del ortsboöknam n också tycks finnas en f r i a r e  
association mellan en led i ortnam net (eller inbyggar- 
nam net) och det aktualiserade öknamnselem entet. 
E tt exempel är frusenfrostkågar, avseende frost- 
kågeborna i By ske. Ortnam nets förled har på e tt 
helt naturligt sätt lett tanken över till adjektivet 
frusen .
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Från Bygdeå socken har e tt byboöknam n 
skinnarbysgarvare uppgivits. Bakom detta  namn 
kan ligga en association från skinnare i ortnam net 
till det näraliggande garvare (term er med anknyt
ning till skinnberedningen).

E tt annat möjligt exempel på associativ nam nbild
ning av friare typ  är dorristokar (uttalat dåris- 
toka), avseende dem som bor i Dorris, vilket jag 
tro r mig kunna förklara så a tt  ortnam net givit asso
ciationen till ordet dåre, varefter det betydelse
mässigt näraliggande ordet tok  valts vid öknamns- 
bildningen. En annan förklaring av nam net har 
redan nämnts.

E tt intressant namn i sammanhanget är (tall- 
bergs-)tvaror, vilket avser tallbergsborna i Vännäs. 
Jag tro r a tt förleden i ortnam net, tall, lett tanken 
över till tvaror ’grötkräklor’, vilka ju  företrädesvis 
tillverkades av unga t  a 1 ltoppar.

Hapar, gapar, tapar och flapar 
Ofta har samma ortsbor flera öknamn. Ibland är 
varianterna slutrimmande med varandra, som i det 
vanliga paret herrar och knarrar. I sällsynta fall 
rimmar tre  öknamn med varandra, som fallet är 
med jörnsgapar, jörnshapar, jörnstapar och skellef- 
teflapar, skelleftegapar, skelleftehapar, samt norsjö- 
flapar, norsjögapar och norsjöhapar.

Skiror, kråkor, ripor och andra fåglar 
Det är inte sällsynt a tt öknamn på samma ortsbor 
växlar inom e tt visst betydelsefält. Från Väster
bo tten  kan som exempel på sådana namn, valda 
bland fågelbeteckningar, anföras bl a ramseleskrakar 
belagt vid sidan av ramselekorpar om ramseleborna 
i Degerfors sn och de olika öknamn som tillkom m it 
stadsborna i Skellefteå, »stadsröjan» ’tjäderhönan’ 
och stadstuppar. En variation mellan skiror ’skator’ 
och kråkor finner vi för m oröborna, Skellefteå sn. 
En annan variation uppvisas med jämtebölesskiror 
som varierar med jämtebölesripor och avser jämte- 
bölesborna i Vännäs sn.

K naftborna — får eller vitskallar?
Intressant är a tt studera de öknamnsbildningar som 
har sin förklaring i bildliga u ttryck , men här blir 
med nödvändighet rekonstruktionerna m ycket 
osäkra, öreström sborna i Bjurholm kan kallas grå-

I  m useets arkiv finns ingen uppg ift om  bildens härkom st, 
men enligt tex ten  nedan borde den  vara från M orön i Skel
lefteå.

blusar eller »mösseka», vilket uppges betyda ’små- 
m össen’. Ifall gråblusar är det ursprungliga ök
nam net på ortsborna skulle m an kunna uppfatta 
»mösseka» som en bildlig variant vid dess sida.

De som bor i Knaften i Lycksele kallas antingen 
för knaftfår  eller vitskallar. Om det sistnämnda 
ortsbo öknam net är det primära vilket är troligt — 
detta  namn tycks nämligen ha viss förankring bland 
nam nbrukarna — skulle knaftfår  kunna uppfattas 
just som en bildlig öknamnsvariant.

•  Om dialektala fågelnamn, se VÄSTER
BOTTEN 2/80 , s 8 7 -1 1 4 .
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M edleboma — storfotade, barfotade 
eller skoprydda
De olika öknamnen på samma ortsbor kan också 
vara bildade i associativt förhållande till varandra. 
E tt intressant exempel — materialets mest påfal
lande — är de öknamn som tillkom m it dem som 
bor i Medle u tanför Skellefteå. Dessa kallas näver- 
skomedlesar, klackskomedlesar eller träskomed- 
lesar, men det finns också några andra öknamn på 
m edleborna, som är intressanta i detta  samman
hang, nämligen barfotadmedlesar eller storfotad- 
medlesar, öknamn som troligen uppstått i anslut
ning till sko -öknamnen, vilka med all sannolikhet 
är a tt betrakta som de primära i namnkretsen. En 
association från sko till fo t  är utan tvivel m ycket 
näraliggande.

Medleborna kallas också för långbenadm y, 
vilket tillika är en dialektal beteckning för har- 
krankar, och detta  namn har enligt min mening 
uppstått p g a  a tt namnbildarens association gått 
vidare från fo t  till ben. Därvid har den nämnda 
insektsbeteckningen, som ju  innehåller ordet ben, 
valts som bybornas öknamn.

Ramsor med herrar och knarrar, 
krattlare och stackare
Alldeles som öknamnen på s a m m a  ortsbor kan 
växla både så a tt ljudmässiga och innehållsliga 
öknamnsvarianter står vid varandras sida, kan 
öknamn på ortsbor i till varandra gränsande orter 
rimma eller på annat sätt stå vid varandras sida 
genom ljudlikhet, öknam n kan också sammanhållas 
därigenom a tt de betydelsemässigt hör samman 
med varandra. Inte sällan är e tt eller flera av dessa 
fenom en sammankopplade.

Ibland presenteras öknamnen i ramsform. Hur 
namnen sammanhålls i dessa ramsor illustreras bäst 
med några citat (ofta är ramsorna dock »defekta»).

I Skellefteå socken har följande öknamnsramsa 
upptecknats: ursvikskrattlare, furunässtackare,
bergsby herrar, bykråkor (hedensbyborna), mor- 
skiror (m oröborna; skir ’skata’), bölsfölen  (norr- 
böleborna), »stadsrejan» (avser själva stadsborna; 
reja uppges betyda ’e tt helt följe’), sunnanåkajor, 
näverskomycklesar (m yckleborna), barfotadmedle
sar (m edleborna), tjärnskorvar, yttervikssikar, 
burgafflar och burvikskalvar.

Om uddrim , om  inrim, om  slutrim

De språkligt motiverade öknamnselementen 
kan ha sin grund i en ljudlikhet med ortnam- 
net/inbyggarnam net eller e n  d e l  av  detta  
på så sätt a tt öknam nselem entet t  ex allittere- 
rar (uddrimmar) med ortnam net/inbyggar- 
nam net, a tt ortnam nselem entet och öknamns
elem entet hör samman med varandra genom 
assonans (inrim), inbördes slutrimmar eller 
dylikt. Men valet av öknamnselem ent kan 
också bero på a tt namnbildaren aktualiserat 
en mer eller m indre fast betydelsemässig 
relation mellan ortnam net eller inbyggar- 
nam net (eller e n  d e l  av  ortnam net eller 
inbyggarnamnet) och det valda öknamnsele
m entet. Man kan också finna friare språkliga 
associationer bakom  valet av öknamnselement.

Ifrån Vännäs uppges vännäsherrar (de som 
kom m er från själva köpingen), nybysknarrar, 
spölandsbockar, vännfor sgrisar, selssparren (sanno
lik t ’sparven’), stärkesmarkskråkor, hjoggsjödrakar, 
storkittlarna i Berg, kopparlapparna i Strand  och 
storskorna iBrån.

En annan uppteckning kom m er från Bygdeå 
socken, och där uppräknas ultervattsborgare, kors- 
sjökråkor (eller korssjöloppor), vällingklintar (ök
namn på dem som bor i överklinten), gullmarks- 
kno tten , åkullklövar, bruksoxar (robertsforsborna), 
sikeåherrar, rickleåknarrar och djäknebostölingar.

Ifrån Degerfors uppges, förutom  det välkända 
paret granölappar och tegsnäsfinnar, även kussjö- 
kalvar, degerforsherrar, skivsjöskiror, ramseleskra- 
ken  och hjuksknarrar.

Jag tro r a tt redan denna exemplifiering klart 
visar hur öknamn hålls samman ljudmässigt och 
betydelsemässig i par eller i längre serier — herrar, 
knarrar, finnar, lappar — eller genom val av skilda 
fisk- och fågelord etc.

Fähuset fullt med kor, hingstar, galtar och andra 
Exemplifieringen av hur ortsboöknam n på grannar 
hör samman med varandra skulle kunna föras långt. 
E tt av de tydligaste exemplen på öknamnsord
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valda inom e tt visst betydelseom råde härrör från 
Norsjö socken, där innevånare från skilda byar be
näm nts i anslutning till olika husdjursord. Vi har 
således maurselekor, granbergslidsgaltar, svansele- 
hingstar, gumbodafår eller gumbodabäckrar, petik-  
näsgetter, galtar (för innevånarna i Kvavisträsk), 
samt i södra delen av socknen, potatisbäckrar eller 
rislidgumsar.

Vajor, räfsor och kackerlackor — norrländska 
kvinnoöknamn
Vid öknamnsbildningen slår oftast e tt »närperspek
tiv» igenom — öknamnen är m a o  som väntat 
geografiskt sett bildade i nära anslutning till var
andra. Någon gång kan man dock faktiskt finna e tt 
»fjärrperspektiv» vid namnbildningen. E tt exempel 
på e tt sådant geografiskt sett vidare perspektiv på 
namnbildningen m öter vi i en uppteckning från

Nederluleå sn där kvinnorna i Råneå, Skellefteå 
och Umeå socknar kallas för rånevajor, skellefte- 
räfsor respektive um ekackerlackor. Dessa öknamn 
påstås vara givna utifrån samma namngivnings- 
perpektiv!

Hissjöhassje — en spridd elakhet med många bo ttnar 
Allmänt taget visar sig kunskapen om byboöknam 
nen hålla sig innanför de g a m l a  sockengränserna. 
På några enstaka håll är dock e tt byboöknam n känt 
långt u tanför socknens gränser. Ibland misstänker 
man a tt e tt namn få tt spridning över e tt större om 
råde av den anledningen a tt bildningen varit så slag
kraftig och fyndig. Så är möjligen fallet med nam net 
»hissjöhassje» som spritts långt u tanför Umeå 
sockens gränser, nämligen till Vännäs, Degerfors 
och Lycksele socknar, och detsamma gäller de med

De som bor i byn  Svansele i Norsjö kallas för 
trastar. Innevånarna i Djupbäck i Umeå socken 
kallas nedsättande för rävar. D etta är ök- 
namnselement vi känner från flera andra håll 
inom det nordsvenska om rådet. I närheten av 
den första byn ligger Trastheden, och i Djup
bäcks grannskap finns Rävadalen. Det ligger — 
tro ts a tt uppteckningarna har annat a tt m ed
dela — nära tillhands a tt anta, a tt dessa o rt
namn innehåller respektive byboöknam n. 
Denna möjlighet a tt förklara ortnam n är sorg
ligt försummad inom ortnamnsforskningen. 
Visserligen har t  ex Herman Geijer — den 
legendariske dialektforskaren som kuskade 
omkring i Ångermanland och Jäm tland redan 
då seklet var ungt — registrerat a tt e tt tjärn 
nam n Pucktjärnen  ~  Pupptjärnen (Håsjö sn) 
kan vara bildat till öknam net puppan  för 
håsjöbor. Men denna registrering är snarare e tt 
undantag.

Det har slagit mig a tt man på flera håll 
inom det nordsvenska om rådet finner ortnam 
net Kråkmyran. Nam net borde tolkas som 
’m yren där kråkor håller till’. Som bekant

håller kråkan dock företrädesvis till i odlade 
trak ter, i byarna, och ofta saknas den alldeles 
i sammanhängande skogsområden och på 
myrar. Namnet Kråkmyran är därför en aning 
oväntat. U tan a tt helt tillbakavisa den givna 
förklaringen av nam net skulle jag vilja lansera 
en annan härledning. Jag prövar därvid e t t  
namn.

I Vännäs’ socken ligger nybygget Kråk
myran, enligt Tyko Lundkvist i Vännäs kom 
m uns historia anlagt 1828. Tyko Lundkvist 
har för mig uppgivit, a tt Kråkmyran upptagits 
på kronoallmänningen, d v s på den överlopps- 
mark som uppstått sedan bl a Stärkesmark, 
Jäm teböle och Rödå avvittrats. Det är därför 
inte osannolikt a tt nam net Kråkmyran  snarast 
skall tolkas som ’m yren som u tny ttja ts av 
s t ä r k e s m a r k s k r å k o r n a ’. Det ligger 
nämligen m ycket nära tillhands a tt stärkes- 
m arksborna, kanske i strid med andra bybor, 
här slagit m yrhö i gammal tid , och a tt m yren 
av den anledningen kallats för Kråkmyran. 
öknam net stärkesmarkskråkor hör för övrigt 
till de bäst belagda öknamnen.
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Hissjö-namnen samhöriga öknamnen på tavelsjö- 
borna i samma socken.

Reinert Kvillerud, personnamnsforskare i Karl
stad, har i en studie av öknamn framhållit a tt 
skällsordens betydelsekärna har ringa intresse i jäm 
förelse med deras känslomässiga betydelse. Exempel 
på detta  förhållande är just »hissjöhassje», »hissjö- 
hassjle», »hissjöflassje» och »hissjörassje» samt de 
därm ed samhöriga nam nen på grannarna i Tavelsjö 
(t ex »tavelsjösvassjle»), namn som fram förallt lever

i kraft av de a s s o c i a t i o n e r  som orden ger. 
Man kan nämligen bakom dessa namn »höra ekot» 
av skilda ord i det dialektala ordförrådet, t  ex ar shål 
och rask, det sistnämnda ordet med betydelserna 
’skräp’; ’mannens könsorgan’. Bakom »svassjle» 
ligger kanske en association till verbet passla ’vispa 
om (t ex långmjölk med sked)’. Dessa ord har utan 
tvivel en klart em otivbetydelse, och de f u n g e r a r  
fram förallt m ycket effektivt som öknamnsleder.

Hästm arknad i Åsele.
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De välkända burvikskalvarna
Hissjö-öknamnen har alltså spritts p g a  a tt de varit 
så fyndiga och därmed genomslagskraftiga. Men det 
finns också andra skäl till a tt e tt byboöknam n blir 
känt u tanför den närmaste kretsen namnbrukare. 
Man kan fråga varför e tt namn som burvikskalvar 
är så väl spritt. Ja, kanske beror det på a tt det till 
nam net knutits en berättelse — utform ad på litet 
olika sätt — som spritts tillsammans med öknam net 
och som så a tt  säga inpräglat detta  öknamn i det 
västerbottniska folkm edvetandet.

öknam nen — utslag av mustig folkhum or 
och språklig fyndighet
Inte sällan har de olika ord som använts vid öknamns- 
bildningen, såsom de m ycket vanliga öknamnsele- 
m enten knarrar och sparrar, flera betydelsebottnar. 
Sådana egenskaper hos öknamnselem enten ger en

extra spänning åt bildningarna, och hör självfallet 
ihop med a tt bildningarna är u ttryck  för språk
hum or. Hum orn kom m er också till synes vid bild
ningen av öknamn som mallburkar för bullmarks- 
borna (ett omkastningsnamn) och grytfö tter  för 
dem som bor i Grytan, Brunflo socken, eller vid 
bildningen av öknam net leviter för innevånarna i 
Lövångers socken, e tt nam n som ansluter till e tt 
välkänt bibliskt stamnamn.

A tt öknamnen skall ses ur denna »humoristiska 
synvinkel» hänger självfallet också samman med att 
de utgjort en viktig del av underhållningen när man 
samlats på militärläger, marknadsplatser och kyrk
vallar. För säkert hade rekryterna som nämns i 
uppsatsens början också r o l i g t  när de »krakade» 
och »gyssade» på varandra — även om det sedan 
många gånger tyvärr övergick i blodigt allvar.

M aterialet till artikeln har häm tats från N ord
svenska ortsboöknam n sammanställda av 
Lars-Erik Edlund  (Umeå 1984). Materialet 
behandlas utförligt i Lars-Erik Edlunds dok
torsavhandling Studier över nordsvenska orts
boöknamn  (Umeå 1985). En översikt över 
forskningsom rådet lämnas av Julius Ejdestam 
i en artikel i tidskriften Folkm innen och 
folktankar  29, 1942, och regionala översikter 
ges av bl a Natan Lindqvist i hans bok Stort 
och sm ått i språkets spegel (Stockholm 1927), 
Nils Dencker i en artikel i tidskriften Fataburen 
1928, vidare av Gunnar Smedberg i Jämten  
1952, Bror Lindén i Saga och sed 1973—1974, 
Johannes Nahlén i uppsatsvolymen Norrlän
ningar förr och nu. Från järnålderns Genebor 
till Multrå myror (Skrifter utgivna av Johan 
Nordlander-sällskapet 3, Umeå 1980) samt av 
Lars-Erik Edlund i tidskriften Thule nr

2/1984. östsvenskt material presenteras i 
Maximilian Stejskals doktorsavhandling F olk
lig idrott. En etno-sociologisk undersökning 
av den finlandssvenska allmogens manliga 
friluftslekar (Helsingfors 1954). Åtskilliga 
undersökningar av ortsboöknam n finns u tanför 
vårt land. Bland dem kan nämnas August F 
Schmidts undersökning Danmarks byremser 
(Kobenhavn 1957), Hugo Mosers stora under
sökning Schuiäbischer Volkshum or (S tuttgart 
1981), belgaren Albert Doppagnes många 
undersökningar, samt franska materialsam
lingar och analyser av André Bernardy och 
Paul Rohr. Magne Velures uppsats »Rykten 
och vitsar om invandrargrupper» (i Kulturell 
kom m unikation, red av N-A Bringéus & 
G Rosander, Lund 1979) innehåller åtskilliga 
intressanta aspekter som belyser forsknings
om rådet ifråga.
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I Harry Martinssons bok Vägen tillKlockrike vandrar luffaren Bolie genom Sverige. Bolie har lånat 
många drag från sin upphovsman som under 1920-talet likaledes strövade genom landet. I en 
rapportjournal från Stadsfiskalen i Umeå 1921 noteras:
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Mot slutet av Vägen till K lockrike  i kapitlet 
»Stilla blod och vrede» får man följande kom p
lettering:

Poliserna hade a tt göra med luffarna å 
tjänstens vägnar, men var inga tadlare. Klädd i 
en omgjordpoliskappa och e tt  par varma polis
byxor som han få tt av kommissarien i Umeå, 
gick han på senvintern umastråket till Mo i 
Rana. D et var vintervägarna genom Stensele 
och Tärna. På Storumans is och Överumans is 
(ödslig var den långa allén av utställd enbusk 
och grankvast mil efter mil över isen till Um- 
bugta i Norge).

För a tt knyta samman luffarlivet med det 
dialektala språkbruket, återger vi dessutom en 
passage från kapitlet »Gasken» i samma bok:

Och sä är det bra a tt man inte begriper mer 
än hälften av tadlet häruppe, tänkte han.

Visserligen går det tvärs genom  huvudet nuför
tiden, men vallsamt vilsamt hä dä förståsse om  
dä också hä nalta obegripligt å.

—Hä va då söm roligt hä, säger dom  när man 
påstår a tt man har arbetat. M en sedan förvillar 
sig språket o fta  bort i de t bra nära obegripliga. 
Eller i det helt obegripliga, som i Burträskiskan. 
I  Burträsk finns det trakter där man på språket 
inte kan höra om  man skall bli ihjälslagen eller 
förplägad. Man sätter sig, så gammal luffare 
man är, ner och tackar, när de i själva verket 
har bett en dra åt helvete. D om  pratar något 
mål ibland som låter vänligt när de tänker 
sparka en i ändan och m ordiskt när de tänker 
bju på saltströmming och fil.

Men de låser inte småladorna, tänkte han. 
D et finns något visst hos dem, som gör a tt de 
inte gör så, tänkte han.
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Nils Nilsson Skum 1872 -1951
Elisabeth Rasch

»Det värsta jag vet»
På en fråga från en tidskrift om 
»det värsta jag vet» svarade 
Skum år 1945 följande, här 
återgivet i fri tolkning:
— Jag skall svara, men den 
saken hindrar, a tt Ni ej riktigt 
fattar min skrivelse. För det 
första har jag ej gått i någon 
skola, och för det andra kan jag 
varken stava rä tt eller tala ren 
svenska. Men jag svarar nu några 
ord, eftersom jag haft motgång 
och få tt ledsamt hum ör. Det 
värsta är, a tt min stora renhjord 
har d ö tt av svält och andra 
skador, så a tt det nu bara är 
48 renar kvar. Likadant har det 
här i trak ten  gått för andra 
renägare — m en värst för mig. 
När jag ser och tänker på min 
flyttningsväg, kom mer nästan 
tårarna i ögonen. Och det värsta 
är, a tt det faller på min och alla 
lapparnas fria levnadsdags glädje. 
A tt det går nedåt så, är skam 
och ett sorgeämne.

Sjisjkavare den 15-4-1945 
Nils Nilsson Skum 
N orrkaitum s lappby 
Gällivare församling 
Min födelsedag var 
den 13 april 1872

E fter sina nom adår i fjällen m ed tältkåta  
bodde Skum  i torvkåta i s i tt viste vid  
Sjisjkavare, N orrkaitum  tills han 1945  
fick  råd a tt  bygga sig e t t  rik tig t hus. F oto: 
Ernst M anker 1937, N ordiska museet.

53



K niv m ed b jörn jaktsm otiv av N ils N ilsson Skum. 1928. Privat ägo. Sedd från båda sidorna. Skum  lär ha tillverkat få eller 
inga knivar efter är 1938. F o to : Sune Jonsson, V ästerbotten s museum 1986.

Nils Nilsson Skum föddes den 13 april 1872 i en 
tältkåta på fjället T jiurotuottar i Karesuando under 
familjens flyttning söderut. Familjen Skum kom 
ursprungligen från K autokeino.

Familjen ingick som brukligt var i en sita, dvs e tt 
slags flyttningslag bestående av e tt par familjer. Det 
var e tt kollektiv som, kort u ttryck t, blandade privat 
äganderätt med kollektiv samverkan i arbetet.

Så småningom anlände man till Gällivaretrakten 
och det är här som Nils Nilsson (efter sin fars namn 
Nils) Skum växer upp och kom m er a tt leva under 
hela sitt liv. Sitans verksamhetsområde är en noma- 
diseringssträcka på 25—30 mil inom Norrkaitums 
sameby, från fjälldalarna under Kebnekajse och 
inåt norska gränsen till skogarna nerem ot lapp- 
marksgränsen. Huvudsakligen rör man sig inom 
Kaitum och Kalix älv- och sjösystem.

Nils Nilsson Skum växte upp u tan  någon ordinär 
skolgång. Inte ens i en nomadskola satte han sin 
fot. Av sin m orbror Anders Nilsson Wasara lärde 
han sig läsa, genom a tt tyda och repetera hela ord 
utifrån bibeltexter. Färdigheten a tt göra bilder 
lärde han sig själv genom a tt rita i snön med skid- 
staven eller genom a tt teckna med kolnade trä 
stickor på andra bitar av trä. När han var tio  år fick 
han sin första penna av m orfadern, som inhandlat 
den vid e tt kyrkobesök i Gällivare.

Skum växte upp som vilken annan renägarson 
som helst och fick allt eftersom lära sig det som 
behövdes för a tt bli en god renskötare.

När han så småningom blev sin egen renägare 
och därtill en m ycket stor sådan, särskilt efter 
giftermålet med Helena Kuhm unen från Rensjön, 
blev det väl inte så m ycket tid  över för ritandet, 
men Skum upphörde aldrig helt med det. När helst 
han hade en stund över ristade han figurer i horn 
och skulpterade i trä  eller tecknade.

Om vittnat är a tt han ofta vid sina besök i tä t
orterna Gällivare och Kiruna roade barn i svenska 
och finska familjer genom a tt teckna. Följden 
brukade vara a tt de av Skum fram trollade figurerna 
inspirerade barnen a tt fortsätta tecknandet på sam
ma papper till dess det var alldeles fullt och därefter 
kastades det i spisen.
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P etter Skano från Sörkaitum  uppjagad i e t t  träd av en björn. Träfigur av N ils N ilsson Skum . Privat ägo. P e tte r  Skano und
kom  m ed live t men lär vid d e tta  tillfälle ha skalperats av björnen. Skum  var själv en stor beryk tad  björnjägare. In te m indre 
än e t t  tre ttio ta l björnar lär ha få tt sätta livet till antingen för Skum s björnspju t eller bössa. F oto: Sune Jonsson , V äster
b o tten s museum  1986.

Redan från omkring 1910 började dock vissa 
personer i lappmarken få upp ögonen för a tt här 
fanns en man som i kraft av sitt stora kunnande 
som renskötare samt förmågan a tt återge detta  i 
bild kunde tas i anspråk för seriösa ändamål.

Kiruna-disponenten Hjalmar Lundbohm  lät 
Skums teckningar illustrera den av honom  utgivna 
serien »Lapparna och deras land», 1910 utkom  den 
första danska utgåvan av Johan Turis bok »Muittalus 
samid birra», vars omslag pryddes med två teck
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ningar av Nils Nilsson Skum. K B Wiklunds »Nomad
skolans läsebok» från 1917 innehåller också den 
några bilder av Skum och 1931 visualiserar Skum 
en björnhistoria i Svenska Turistföreningens årsbok.

Dock var det nog samröret med nomadskole- 
inspektören Erik Bergström på 1920-talet, som 
sådde det egentliga fröet till det som sedan skulle 
leda till Skums beröm dhet, nämligen boken »Same 
sita — lappbyn». Erik Bergström hade i samband 
med ett uppdrag åt renbeteskommissionen erfarit 
Skums begåvning i a tt skildra nomadtillvaron och 
hade därför uppm untrat Skum a tt mer systematiskt 
ägna sig åt det. Det dröjde emellertid till slutet av 
1920-talet, för a tt inte säga början av 30-talet, 
innan Skum funderade på a tt gripa sig an den upp
giften. Det stora problem et visade sig dock vara a tt 
Erik Bergström då gått ur tiden och a tt Skum 
därför saknade en förmedlare eller kontak t till stor
samhället Sverige.

När Ernst Manker på omvägar år 1934 nåddes av 
e tt m ycket svårtydbart brev från Skum (adresserat 
till Nordiska Kom paniet!) med anhållan om ett 
samarbete för utgivning av en skildring i ord och 
bild av nomadlivet var det således ingen hastigt 
påkom m en tanke som Nils Nilsson Skum fram
förde. Ända sedan Skum förlorat sin befogenhet 
som lappolis 1929 (som han innehaft sedan 1901) 
hade han planerat de tta  verk.

Under 1930-talet förlorade Skum allt fler och 
fler renar av olika anledningar. En viktig sådan var 
de om talat m ycket svåra vintrarna som Gällivare-

»En svår vinter även i år beträffande renbetet
har det varit, skrives från Gellivare i januari. 
Marken är täckt av is eller hårt snölager och 
renhjordarna ha måst föras söderut för a tt i 
Kalixtrakten finna bete.

I  övrigt omtalas, a tt man på sina håll kunnat 
notera ända till 50 minusgrader, vilket torde 
vara rekord sedan många år tillbaka. Något 
som också hör till ovanligheten är a tt kråkorna 
övervintra norr om  polcirkeln.»

(ur Sam efolkets egen tidning 1-1939)

trak ten  drabbades av under slutet av 30-talet. 
Skum fortsatte dock länge a tt verka som renskö
tare. Först i början av 40-talet överlät han skötseln 
av den resterande renhjorden åt sina barn och blev 
för sin och sin hustrus del helt stationär i Sjisjka 
året runt.

Som m aren 1936  gjorde Skum  sin första Stockholm sresa för  
a tt  tillsam mans m ed Ernst M anker gå igenom d e t material 
han arbeta t fram under de senaste två åren. Här begrundar 
Skum  en lapptrum m a i M ankers arbetsrum . Skum  lär ha 
varit m yck e t reserverad inför d e tta  trolldom sredskap (Skum  
var loestadian) till dess han u pp täck te  renfigurerna på  trum 
mans skinn. F o to : Ernst M anker 1936, N ordiska museet.
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Om »Same sita — lappbyn»
Nils Nilsson Skum är känd. Få är de bildintresserade 
svenskar, som inte skulle känna igen hans bilder 
idag. Han brukar utpekas som den förste och mest 
betydande samiske konstnären.

Skum började tidigt a tt teckna och höll fast vid 
det som hobby under hela sitt verksamma liv som 
renskötare.

Redan tidigt fanns det personer i hans närhet i 
lappmarken som förstod att använda hans talang 
a tt i bild berätta  om olika händelser ur den ren- 
skötande nomadtillvaron. Det ledde bl a till a tt 
enstaka bilder av Skum publicerades på olika sätt 
under 1910- och 20-talen.

Det stora genom brottet som namnkunnig konst
när skedde dock i samband med utgivningen av 
boken »Same sita — lappbyn» julen 1938. Den 
utkom  som andra volym i Nordiska museets nya 
serie »Acta lapponica». Boken var resultatet av ett

Skum  sätter sin fosterson  Lill-N ikku in i renskötselns hem 
ligheter. Sjisjkavare 1937. F oto: Ernst Manker, N ordiska  
museet.

I  Sjisjkavare 1937. F oto: E rnst Manker, N ordiska museet.

treårigt samarbete och en lika lång vänskap mellan 
redaktören och museimannen Ernst Manker och 
renskötaren Nils Nilsson Skum, som svarat för 
huvudinnehållet avbild och tex t. För översättningen 
av de lapska texterna svarade Israel Ruong.

Redan 1937 berättar Ernst Manker i Nordiska 
museets tidskrift E thnos om Skums tecknarkonst 
och om tillkom sten av »Same sita». Artikeln skrevs 
på tyska och var väl därför i första hand riktad till 
utländska kollegor och inte till den svenska allmän
heten. Den kan vara värd a tt bitvis referera då den 
så klart talar om, e tt år före bokens utgivning, de 
två upphovsmännens avsikter med bildeposet.

Manker skriver först om det för Skum unika, det 
som skiljer honom  från flertalet av hans gelikar i 
fram ställningssättet av bilder. Förmågan a tt på e tt 
stereotypt sätt lära sig de olika tecknen för ofta 
förekom m ande ting och varelser av central be ty 
delse i deras livsföring har »naturfolken» [Manker 
var etnograf och sysslade före m ötet med Skum 
bl a med afrikanska kulturer] och forntidens folk 
alltid haft. De behärskar teckenspråket (bilderna) 
på ungefär samma sätt som vi behärskar det skrift
liga språket. Dock saknar deras framställningar 
oftast individualisering. I stället upprepas samma
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Vårsommar. »Nu skall man fly tta  till som m arlandet, och man håller redan på  a tt  sätta klövjedonen på  härkarna. Två män äro 
i färd m ed a tt  tämja e t t  par oxar, som  ännu aldrig burit bördor. Den ene har råkat släppa töm m en för lång, och så kastar oxen  
av sin packning. Den andre håller därem ot sin härk hårt tä tt under halsen, och härken kom m er ej heller å t a tt  hoppa och 
vrenskas. På denna bild ses alla k lövjedonen sam t bågstänger och andra stänger som  behövas för en kåtaställning. Här äro 
klykstänger, som resas upp och kopplas till en suonger, en treben t ställning, dä man slår läger. På den  hänger man upp  
to rrkö tt, inpackat i k is tor och h opbu n det i knippen, för a tt  ej hundarna skola kom m a å t det. Här ser man också iordning- 
lagda klövjeunderlag, klövjesadlar, k lövjekistor, hundar, kvinnor m ed spädbarn, ja allt vad en same m åste ha m ed sig under 
flyttningen.» Ur Same sita. Tillhör N ordiska museet. F oto: Nordiska museet.

figur om och om igen. Linjeföringen blir slutligen 
till en lika stor vana som den då vi skriver. Samma 
ställning och samma rörelse hos figuren återkom 
mer ständigt, t  ex en ren i trav, sedd rakt från sidan.

Från det här avviker Skum självständigt. Han 
tecknar fjällandskapet med alla dess djupperspektiv

och framställer de levande varelserna plastiskt och 
ofta i livliga rörelser.

Om det föreliggande bildeposet som helhet skri
ver Manker, a tt »... för etnologin har Skums verk 
e tt bestående värde. Framställningen i bilder är ju 
än mer autentisk än framställningar med ord. Skum
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H östsom m ar. »F olket m ed rajderna står nu vid en stor ström . D e t har varit regnigt, sä a tt  d e t blivit högvatten. Karlarna måste 
ta av packningarna från sina härkar och tjudra dessa och så ta sina hustrur på  ryggen och föra deras rajder över. Sedan gå de  
efter kåtastängerna, binda ihop dem  m ed en del andra saker och vada över m ed dem . Till sist hämta de sina egna rajder och 
bära även gamle far över. Då man nu få tt a llt över ström m en, drager man vidare österu t. R envakterna ha farit i förväg m ed  
hjorden.» Ur Sam e sita. Tillhör Nordiska museet. F oto: Nordiska museet.

har förevigat scener, som knappast ännu någon sett 
[?] och låtit motiv fram träda, som kamerans objek
tiv aldrig kan fånga.»

I artikeln berättar Manker vidare om Skums egna 
avsikter med bildeposet och det som sägs överens
stämmer ganska gott med vad Skum på egen hand 
låtit fram föra i andra sammanhang. Det avgörande 
skälet för tillkom sten av »Same sita — lappbyn» var 
för Skum det praktiskt-pedagogiska behovet. Själv

hade Skum upplevt hur kunskapen om renskötseln 
hade minskat. Det berodde på a tt den yngre gene
rationen med en delvis förändrad livsföring nu hade 
förlorat den tidigare nära kontakten med renhjor
den. Visserligen var renhjordarna fortfarande stora 
och de hade i vissa fall t o m  blivit ännu större, men 
— man stod dem inte längre så nära som förr. Följ
den blev a tt man inte längre kände hjordens egen
heter, behov och vanor såsom de gamla hade gjort.
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Man böljade förlora kunskapen om väl beprövade 
renskötselm etoder.

E tt av felen var a tt skolundervisningen numera 
tog så stor del av barnens tid a tt de gick miste om 
att lära av den äldre generationen om renskötandets 
hemligheter. I viss utsträckning kunde väl barnen 
ha både glädje och ny tta  av skolgången — men — de 
lärde sig inte det viktigaste — nämligen renskötseln. 
I detta  ämne saknade man t o m en lärobok.

Det var denna brist, som Skum ville avhjälpa. 
Genom »Same sita» ville han visa den samiska ung
dom en både i och u tanför skolan hur man måste 
handskas med renen för a tt den skall ge sin skötare 
tillfredställande försörjning. Skum såg på renhjor
den som e tt stort levande väsen med en egen livsvilja, 
men den var också u tsatt för många faror: svält, 
oväder, förrädiska isfläckar, giriga rovdjur m m . 
Samlad är renhjorden en förm ögenhet, men sking
rad upplöses dess värde i intet varvid renägaren 
bara blir en stackars fattig sate.

Från Skums sida var alltså »Same sita» i första 
hand tänk t som en lärobok, men, som Manker 
skriver: »Skum har lagt in så m ycket kärlek i sin 
skildring a tt skolmästarens pekpinne aldrig visar sig. 
Han har överlämnat skildringen till verkligheten, 
på samma sätt som han allt sedan sin ungdom vet 
a tt renskötaren bara har a tt lita på sig själv och sin 
hjord utan att kunna ropa på hjälp från någon 
annan.»

M ottagandet av »Same sita»
Reaktionen från Stockholmspressen på utgivningen 
av »Same sita» överraskade både Skum och Manker. 
Manker skriver tillbakablickande 1942 a tt »det blev 
en större framgång än jag vågat hoppas. Själv hade 
jag närmast betraktat verket som e tt sakligt, folk- 
belysande dokum ent, om också därtill många av 
bilderna var en fröjd för ögat. Nu kommo även de 
kräsnaste konstdoktorer och förklarade, a tt Skum 
var konstnär, om ock med en viss begränsning, och 
litteraturkritikerna funno behag i det enkla språket, 
som gärna återgavs. Allmänna om döm et blev: en 
av årets vackraste och märkligaste böcker. Inte så 
illa för en debutant.»

Men hur blev det med kom m entarerna kring 
innehållet — och det praktiskt-pedagogiska syfte, 
som Skum hade sett som det viktigaste? Den samis

ka kulturen hade då inte så många språkrör varför 
jag endast kan referera till en artikel, nämligen den 
i »Samefolkets egen tidning», nr 1 år 1939. Artikeln 
är osignerad, vilket tyder på a tt det är tidskriftens 
utgivare, tillika flitige skribent, Torkel Tomasson, 
som fört pennan.

»Nils Nilsson Skum — en same med utpräglade 
konstnärliga anlag» är rubriken på artikeln och den 
inleds med ett prisande av Ernst Mankers insats a tt 
entusiasmera Skum till a tt skildra nomadlivet i bild 
och tex t. Dock är det beklagligt, enligt artikeln, a tt 
boken utkom m it som en sådan lyxvolym. »Utan att 
på minsta sätt avse något förklenande uttalande om 
det storstilade bokverket kan man emellertid icke 
underlåta den reflexionen: Var det alldeles nödvän
digt med en sådan lyxvolym? Det blir nästan för 
m ycket av det goda i reklamväg ...

Priset har måst sättas så högt a tt bokens förvärv 
blir svåråtkomligt för vanliga, enkla människor. 
Med hälften av vad som här nedlagts på tryckningen 
hade man uppnått ett lika tillfredställande resultat.»

Om Skum och hans insats som pedagog skriver 
Tomasson: »... men Skum är dock avgjort konstnär, 
m en inte författare. Och om det nu verkligen för
håller sig så som uppges, a tt Skums verk bl a även 
skulle tjäna som en handledning i renskötsel och 
stimulera ungdom en till denna näring, så måste nog 
detta  hänföras till den falska lapprom antik, som vi 
haft mer än nog av.» Tomasson menar bl a, a tt om 
ett bildepos har kraften a tt påverka ungdom en i 
någon riktning så borde ett sådant epos göras som 
styr ungdomens håg till a tt börja idka fast gårds
bruk.

Betingelserna för renskötseln var nu så dåliga a tt 
man måste få dem a tt börja med gårdsbruk om 
man inte skulle få se dem alla ge sig av till städerna.

Med ovanstående har Tomasson egentligen helt 
och hållet avfärdat Skums tanke bakom arbetet 
med »Same sita», dvs a tt värna om dagens och 
morgondagens renskötarkultur.

Dock tar Tomasson även fram ett konkret exem
pel ur boken för a tt med det demonstrera dess 
otjänlighet som lärobok i renskötsel:

»På näst sista sidan i verket har Skum om på 
egen ingivelse eller på uppm untran av någon annan, 
i bild sökt skildra, hur man sammankopplar eller 
binder en ren, så a tt den inte stryps ... Men Skum
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Lapp m ed sin ren. 1942. Tillhör N ationalm useum , S tockholm . F oto: N ationalm useum .

är som sagt konstnär, men inte autentisk etnografisk 
tecknare av saker och ting, varför inte den mest 
initierade kan sluta sig till hur öglan och sladden 
rätteligen skola ligga i Skums tecknade knutar.»

Man kanske kan säga a tt Tomasson i den här 
artikeln ger Skum äran av a tt vara konstnär emedan 
han inte är en god dokum entalist.

Skum och beredskapsandan
Den om fattande publiciteten i samband med utgiv
ningen av »Same sita» medförde en väldig efterfrågan 
på Skums teckningar. Redan 1939 inköptes tolv 
teckningar till Nationalmuseum i Stockholm  med 
medel som ställts till förfogande av »lappmarks-

doktorn» Einar Wallquist i Arjeplog. 1940 inbjöds 
Skum a tt delta i en utställning på Färg och Form i 
Stockholm tillsammans med konstnärerna Carl 
Fredrik Hill och Ernst Josephson. Samtliga av 
Skums teckningar såldes. På samma sätt fortsatte 
det under de närmaste åren. Skum var helt klart 
populär, fram för allt i södra Sverige.

Skum fortsatte teckna uppe i Sjisjka och kunde 
så småningom se sig som nästan lika välbärgad som 
då han var en stor renpatron. Varnande röster 
höjdes a tt man borde låta Skum vara ifred och inte 
exploatera honom så a tt han lockades a tt karikera 
sig själv. Lagom till sin 70-årsdag, 1942, erhåller 
Skum, som andre same efter Johan Turi, en statlig
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Skum  ritande i sin kom binerade ateljé och bostad i skenet 
från en glödlam pa, m atad av en v indm otor u te i m yrkanten. 
F oto: Ernst M anker 1941, N ordiska museet.

hederspension på 600 kr om året. Den dras dock 
snart in då statens uppsiktsmän erfarit a tt Skums 
inkomster av teckningar och målningar vida över
skrider det tillåtna beloppet för a tt han även skulle 
få inneha pensionen. Skum hade nu även börjat 
göra oljemålningar, »ett mer beständigt medium».

En del av förklaringen till Skums framgång som 
konstnär bland svenskt kulturliv och publik i 
allmänhet ligger troligen i det som Ulf Hård af 
Segerstad skriver i en recension 1955:

»Nu efteråt står det väl ganska klart a tt Nils 
Nilsson Skum presenterades för publiken i rätta  
ögonblicket. Han kom att bäras av en första våg av 
den stora, folkliga konstpopulariseringen och av 
den nationella entusiasm, som blev en naturlig 
följd av krigstidens isolering. Till detta  kommer 
den samtidigt uppdykande exotismen i förening 
med en svärmisk känsla för det naivt folkliga hos 
målare av typen Lim-Johan eller hos bisarra ensit- 
tare som Rune Sigvard. Skum blev en av de stora i 
den konstnärliga ’spelm anstraditionen’, en blyerts
pennans och färgkritans Lapp-Nils.»

Till detta  kan fogas a tt den svenska konstm ark
naden under krigsåren 1940—45 upplevde en hausse. 
Det köptes konst som aldrig förr. Skribenter i tid 
ningar, som värnade om konstens existens och 
därmed även om verksamma konstnärers u tkom st
möjligheter, uppm untrade folk a tt köpa konst, »det 
är både förnuftigare och ofarligare a tt hamstra 
tavlor än livsmedel» (G otthard Johansson i Svenska 
Dagbladet). På sina håll under kriget fanns det 
också ovanligt gott om pengar men inte så många 
varor eller aktiviteter man kunde använda dem till.

Hur ville man då a tt den konst skulle se u t som 
man var beredd a tt investera i? Ja, enligt en under
sökning från krigsåren om svenskt måleri så före
drog man en konst som visade på »en idyll, som 
upplevdes som hotad och förgänglig och därmed — 
om man så vill — var en sorts beredskapskonst». 
Och kritikerna hyllade främst den »genuint svenska» 
naivismen hos konstnärer som Sven Erixon (Xet), 
Erik Hallström och Bror Hjort.

Mot bakgrund av denna tidsanda är det lätt a tt 
förstå a tt Nils Nilsson Skums berättarkonst upp
skattades. Här förenades det som upplevdes som 
särskilt nordiskt, svenskt med en kittling av exo
tism. Hela anrättningen kryddades slutligen av att 
nomadtillvaron var hotad eller i vart fall stadd under 
stark förvandling.

»Valla renar»
Vid m itten av 1940-talet trö ttnade emellertid Skum 
på produktionen av enstaka teckningar till avsalu.
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Han ville ånyo åstadkom ma e tt mer helgjutet verk, 
e tt slags testam ente till sina stam- och yrkesfränder. 
Under sitt liv hade han själv erfarit fyra olika sätt 
a tt bedriva renskötsel och dessa skilda m etoder 
ville han nu sätta på pränt genom minnesbilder och 
kom pletterande tex t. Bokens titel blev »Valla renar» 
och den skildrar renskötseln i Skums fäders land, 
Kautokeino, renskötseln i Norrkaitum  under Skums 
uppväxttid, de gamla gällivarelapparnas renskötsel 
och slutligen den under 1940-talet vanliga ren
skötseln.

Så småningom blev även i de tta  fall Ernst Manker 
utgivare sedan Skum tvingats inse a tt han på egen 
hand kom till korta med redigering och utgivning 
av verket. Han hade dock kom m it ganska långt 
med arbetet innan Manker kopplades in. När verket 
förelåg färdigt återstod dock inte några original
teckningar u tan  endast svart/vita fotografier av 
dem. Originalen hade Skum, allteftersom arbetet 
fortskred, ansett sig kunna och böra avyttra utan 
förfång för sitt testam entes värde. Tydligare än så 
kan väl inte en konstnär ange på vilket sätt han vill 
a tt verket skall uppfattas. Det är erfarenheten, 
kunskapen från e tt långt innehållsrikt liv han vill 
förmedla till sina stam- och yrkesfränder — inte 
m anifestera sig själv som stor konstnär. Av utgiv- 
ningstekniska skäl utkom  »Valla renar» först fyra år 
efter Skums död 1951.

Även om m an bara kan studera teckningarna till 
»Valla renar» genom de svart/vita fotografier, som 
Skum låtit ta  så ser man a tt de är t o m  e tt steg 
bättre  än de som gjordes för »Same sita». övning gav 
ökad färdighet även i Skums fall, åtm instone då han 
själv fick styra sin berättarkonst i bild. I en minnes- 
runa över Skum skriver konstnären Einar Jolin i 
Stockholms-Tidningen den 28 decem ber 1951: 
»Första gången jag såg något av Nils Nilsson Skums 
konst var på Nationalmuseum, där det var en utställ
ning av olika konstnärer. Där var en vägg med krit- 
teckningar av Skum, som gjorde e tt m ycket starkt 
intryck på mig genom sin naturlighet och om edel
barhet. Hans absoluta naturlighet var något så väl
görande för mig i en tid , där jag finner det mesta 
som produceras inom konsten tämligen affekterat 
och konstlat.»

Dessa ord får belysa fenom enet a tt en dokum en
tär skildring baserad på ingående kunskap om och

kärlek till det skildrade kan leda till konstnärlighet. 
Det ena utesluter inte det andra u tan  de två kvali
teterna stärker istället ömsesidigt både det doku
m entära syftet och det konstnärliga uttrycket.

Om utställningen
Materialet till utställningen om Nils Nilsson Skum, 
som under februari-mars 1986 visas på Väster
bottens museum, utgörs till sin huvuddel av de 
teckningar, som Skum gjorde för boken »Same sita 
— lappbyn», utgiven 1938. E tt hundratal av dessa 
inlöste Nordiska museet före utgivningen och av 
dessa visas på utställningen tre ttio tre  stycken.

Tanken har varit a tt låta Skum fram träda som 
den kulturhistoriske skildrare han själv ville se sig 
som och som han förvisso också var. Tyvärr har det 
inte varit möjligt a tt täcka hela årscykeln med dess 
åtta  årstider. De två perioderna vårvinter och vår 
var inte tillgängliga för utlån. Dock har utställningen 
kom pletterats med sex av Nationalmuseums teck
ningar samt en del andra inlån, delvis privata, som 
förhoppningsvis tillsammans skall ge åtm instone en 
glimt av Nils Nilsson Skums verk.

Såväl här som i utställningen ryms e tt minimum 
av personliga uppgifter om Skum. E tt av skälen till 
de t är respekten för Skums egen önskan enligt Ernst 
Mankers förord till »Same sita» a tt Skum endast 
ville bli känd genom sitt verk. E tt annat skäl är a tt 
denna önskan till tro ts så utgav Ernst Manker 1956 
»Boken om Skum» och den innehåller e tt flertal 
personliga data och anektoder om Skum — en bok 
som alltså den vetgirige läsaren/besökaren kan ta  
del av.

Västerbottens museum tackar Svenska Samernas 
Riksförbund, som redan 1983 första gången fram
förde ett önskemål om a tt m useet skulle anordna 
en utställning om Nils Nilsson Skum. U tan deras 
initiativ är det inte säkert a tt en sådan skulle kom 
m it till stånd.

Vår förhoppning med utställningen är a tt Skums 
ändamål med »Same sita» via utställningsmediet 
skall nå nya m ottagare, a tt genom respekt för livet 
i dess olika form er och genom e tt ekologiskt för
hållningssätt låta renskötarkulturen bestå och även 
ha en morgondag. Idag lurar tyvärr än fler faror 
på renhjorden och dess skötare än de som Skum 
kände till eller kunde ana.
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När Skum  k o m m it igång m ed arbete t p å  »Same sita» behövde han en bättre a teljé än torvkåtan och byggde sig då e t t  rym li
gare m ellanting av kåta och stuga, en torvklädd fyrsidig byggnad. F oto: Ernst M anker 1937, N ordiska museet.

»Renskötseln gick bra på den tiden. Hjordarna 
höllo sig uppe, trots varg och dåligt bete, och ren
skötaren kunde bära sina förluster. Då jag nu har 
ritat och skrivit om  hela detta nomadliv, så är det 
gjort, för a tt kännedomen om  det skall räddas åt 
nya släktled. D et kan vara bra för de unga, som  
kanske ha svårt a tt reda sig med renarna, a tt se och 
lära, hur de gamle redde sig.

Jag vill så önska lycka och framgång åt alla ren- 
skötande lappar. De ha det inte så g o tt alltid på de 
stora ödevidderna, men de livnära sig dock rätt bra, 
där inga andra kunna leva, och det är inte illa. 
Norrkaitum  i maj 1938.
Nils Nilsson Skum»

(Ur Skums förord till »Same sita — lappbyn».)
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SOM M ARKU RSER PÅ VIND ELNS  
FOLKHÖGSKOLA

2 - 1 3  jun i K U R S I  KNU TTIM RING  VID  
P RÄ STSJÖ N

Slöjdkurserna i samverkan med Västerbottens läns 
hemslöjdsförening.

6— 8 juni Västerbotten i litteraturen
10—19 Pensionärskurser: Natur och ku ltur i

Västerbotten  
23—27 Sked-, slev- och trågtillverkning 

Kursledare: Jörgen Sundqvist 
23—27 Ådringsmålning och marmorering

Grundkurs
Kursledare: Alvar Björkstad 

25 juni— K nuttim ring
4 juli Kursledare: Seth Bergqvist
30 juni— Ådringsmålning och marmorering
4 juli Fortsättningskurs

Kursledare: Alvar Björkstad

Närmare upplysningar: Vindelns folkhögskola, tel 
0933/100 24 och för slöjdkurserna Konsulent
kontoret i Umeå, tel 090/13 79 25, 12 31 89.

Kursen avser a tt ge deltagarna kunskaper och prak
tiska färdigheter i äldre husbyggnadsteknik, i första 
hand knuttim ring samt takläggning av näver, torv 
och bräder. Deltagarna i kursen kom m er a tt bygga 
upp en eller två byggnader som sedan kom m er a tt 
användas av Arkeologiska institutionens försöks
anläggning vid Prästsjön i Umeå.
Kursen kom m er a tt gå under dagtid, kursdeltagarna 
skall om  möjligt använda egna redskap; timmerbila, 
hammare, stämjärn, tum stock, timmerdrag m m. 
Kursen kom m er a tt ledas av personal från Museet. 
Samarr med Folkuniversitetet och Arkeologiska 
institutionen. M useet kan ge ytterligare information, 
tel 090/11 86 35.

Dessutom anordnar Hemslöjdsföreningen kurs i 
LINBERED NING  och LINSPÄNAD  på Holmön  
30 juni—4 juli, samt på hembygdsgården i Nord- 
maling 7—11 juli.
Anmälningar och förfrågningar till K onsulentkon
toret, tel 090/13 7925, 12 31 89.

I nästa nummer
Sommarens num m er handlar om  Kvarkens bruks- 
båtar, om  båtbyggare, segel, riggar och motorer. 
För 15 år sedan u tkom  VÄSTE R B O TTE N  med ett 
liknande temanummer, men det ökade intresset för  
våra äldre bruksbåtar har resulterat i e tt helt n y tt

häfte. D et handlar om  Västerbottens, Österbottens 
och Holmöns bruksbåtar. Vi har tagit e tt  steg fram
åt i historien och inriktar oss nu huvudsakligen på 
1900-talets utveckling.
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