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i detta nummer …

ett tungt vägande skäl för att Umeå skulle utses till kulturhuvudstad 2014 var 
det starka samiska inslaget i ansökan. kanske skulle man kunna säga att det 
samiska gjorde skillnad. Nu gäller det att hålla vallöftena. Västerbottens 
museum utnämner 2011 till ett samiskt år på museet, och tidskriften öppnar 
2011 på temat samiska kulturarv.

Gunilla Lundahl, författare och kulturjournalist, reste i somras tillsammans 
med fotografen Petter Engman i södra lapplands fjällvärld på jakt efter den 
samiska arkitekturen. det har blivit en personligt hållen skildring med bilder 
av såväl det övergivna och förfallna som det nybyggda och framåtsyftande.

Naturvetaren, författaren och kulturjournalisten Gudrun Norstedt skriver 
om den kartläggning av lappmarken som genomfördes på 1670-talet, och 
som inte minst resulterade i Jonas Persson geddas fantastiska karta över 
lappskattelanden. 

Språkmannen Henrik Barruk reder ut begreppen kring umesamiskan.
Byggnadsantikvarien Maria Löfgren berättar om vårdinsatsen vid det 

samiska vistet vid sjön Vuokarn väster om marsfjällen.
Under den samiska veckan i mars 2011 invigs det nordsamiska vistet på 

friluftsmuseet gammlia. det är det tredje av tre som nyuppförts efter 
förebilder i Sápmi. Britta Lindgren-Hyvönen, arkeolog, berättar om vistena och 
deras tillkomst.

Om samisk textil i museimagasinen, och om hur museerna arbetar med 
denna del av kulturaven skriver etnologen Hillevi Wadensten.

arkeolog Berit Andersson visar hur man med nya och äldre kartor når 
kunskap om spridning och förekomst av samiska lämningar i landskapet.

Om en märklig amulett – i vars inre döljer sig två bävergaddar –  med 
naturliga och möjligen också övernaturliga förmågor, berättar arkeologen 
Anders Huggert.

i Nära notiser minns vi den nyligen bortgångne museimannen Peter 
gustafsson.
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bildtexten    

En bil med mer än 30 år på nacken är för-
stås rätt gammal. Rentav veteran. Så var 
det redan på gamle intendenten Möll-
man-Palmgrens tid. I årsboken Västerbot-
ten 1930 skriver han att Umeå museum 
”haft nöjet att emottaga och med sina 
samlingar införliva en lika egenartad och 
intressant som dyrbar gåva: Västerbot-
tens, kanske övre Norrlands, första auto-
mobil.” 

Bilen som är en Benz Viktoria av årsmo-
dell 1899 finns förstås fortfarande kvar i 
samlingen, för tillfället magasinerad men 
kanske kommer den åter ut i offentlig he-
ten när museet inom de närmaste åren 
ökar utrymmena rejält.

En tillfällig plats i strålkastarskenet får 
bilen redan i vår när den ska visas under 

påskhelgen på Skandinaviens största 
mässa för entusiastfordon i Jönköping. I 
år är det 125 år sedan Carl Benz fick pa-
tent på det som räknas som historiens 
första bil. Vår Benz är alltså något mo-
dernare men platsar tveklöst i samman-
hanget.

Apotekare Jon H:son Hedin i Lycksele 
hade år 1900 under en resa i Tyskland bli-
vit inspirerad att införskaffa denna dåti-
dens märkvärdighet. Han köpte bilen för 
5 000 kronor på Gjestvang i Stockholm.

Efter provkörning lastades bilen på 
tåg och transporterades till Hällnäs järn-
vägsstation. När den skulle köras från 
Hällnäs till Lycksele visade det sig emel-
lertid att vägarna i Norrlands inland inte 
var av samma kvalitet som Stockholms 

stenlagda gator. Halvvägs till Lycksele 
sjönk de smala hjulen ner i det lösa lands-
vägsgruset och bilen blev stående. Det 
vart alltså inte riktigt som Hedin tänkt 
sig. Bilen blev ingen succé vad åkandet 
beträffar, utan kom att mestadels stå i 
 garage. År 1928 skänktes den till Väster-
bottens läns hembygdsförening av apo-
tekarens hustru Ingeborg.  

Benz Viktoria har en encylindrig fyr-
taktsmotor som sitter mellan de höga 
bakhjulen och förmår utveckla uppemot 
sex hästkrafter. Växellådan klarar två has-
tigheter framåt och en bakåt. Bilen har 
hand- och fotbroms och styrs med en 
spak. Den kunde uppnå en hastighet av 
20 km/tim, och slukade över två liter 
bränsle per mil.

A N D E R S  B J Ö R K M A N
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Gåsfotsboden har stått troligen mer än hundra år djupt inne i björkskogen inte långt från Bäverbäcken och två numera övergivna visten.
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Samisk arkitektur
G u N i l l A  l u N D A h l

 

 

Plötsligt står den där i björkskogen. Frambrytande sol glittrar i björkriset på taket.  

Väl två hundra år har boden vilat på sina tunga upprotade stolpar. Med stockvarven 

märkta inför färden från skogslandet till höst- och vårviste. Sinnrikt fogad. Väl gömd. 

Naturen har öppnat sig för spår av mänsklig närvaro. Nästan en viskning.

Lika gömda är spåren av samisk byggnadskonst 
i både äldre och nutida svensk arkitektur. Be-
greppet samisk arkitektur finns inte på nätet. 
Ändå har det samiska samhället under senaste 
decennierna skapat sig en allt tydligare egen 
plats, ristat fram en nutida samisk identitet. 
Samernas kulturella närvaro känns allt mer 
självklar. Vad krävs då av arkitekturen? Finns 
det skäl att leta upp en särskild samisk arkitek-
tur? Räcker det att med enkla formelement 
symbolisera samisk anknytning eller finns det 
andra värden som berikar inte bara den samiska 
miljön utan också synen på arkitektur över hu-
vud taget?

Den etnografiska dokumentationen av fram-
förallt fjällsamernas byggande från norr till sö-
der är både omfattande och noggrann. Ernst 
Manker har grundlagt synen på vad som är ty-
piskt och utmärkande inom olika områden och 
för olika användningssätt. Museerna följer upp 
och skapar en bild av det samiska. Det som för-
svinner är sammanhangen och det liv som sökt 

sitt uttryck i byggandet. Platsens själ. Och de 
uttryck som söks i dag.

Den här berättelsen tar bara fatt i ett litet 
område med flyttningsvägar i Vilhelmina norra 
och Vapstens samebyar. Platser som bebotts till 
nyligen och platser som lever. Avsikten är inte 
att påstå något generellt om det samiska. Bara 
att visa på rikedomen av uttryck, vitaliteten i 
byggandet och förmågan att ta en plats i besitt-
ning, besjäla den. Med den samiska traditionen 
som näringskälla.

Med sikte på nuläget ur en annan synvinkel 
finns härutöver en intervju med Joar Nango, en 
av Norges tre arkitekter med samisk bakgrund, 
för att ge en glimt av hans jakt på en samisk 
identitet i arkitekturen. Också glimtar från två 
kurser om samisk arkitektur 2007 och 2008 för 
studenterna vid tekniska Högskolan i Trond-
heim, NTNU.

Till sist en presentation av det vinnande för-
slaget till Sametinget i Kiruna, ritat av Hans 
Murmans arkitektkontor i Stockholm. Ett av 

Bågstångsstomme,  
tecknad av Ernst Manker.
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de viktigaste bidragen i dag till att genom en of-
fentlig arkitektur forma bilden av det samiska.

Hos Ante Sjulsson

Här vid Bäverbäcken bodde för inte så länge 
sedan Ante Sjulsson. Han var en av flera samer, 
män som kvinnor, vilka valt att bo på fjället en-
sam. Även sedan renskötseln inte längre var 
hans liv. En dryg mil västerut fanns också en 
ensamboende släkting fram till 2009. Då tog 
Sigvard Klemetssons liv slut i Vuokarn. Ante 
Sjulsson lät sig övertalas att flytta till ålder-
domshemmet i Dikanäs. Där snubblade han 
snart på en matta och bröt lårbenet. Så fick 
hans liv en ände. Lite längre nerströms bäcken 
hade brodern Jonas sitt höst- och vårviste. Till 
vissa delar är det vårdat av Riksantikvarieäm-
betet. Ante Sjulsson boplats håller på att lång-

samt återvända till jord. 1883 besökte folklivs-
forskaren O.P.Pettersson Vuokarn och lämnade 
då sin färgrika bild av ”Lapparnas sommarlif”.

Knappt någon stig leder längre till Ante 
Sjulssons ställe. Först dyker det lilla nävertäck-
ta dasset upp, sammanfogat av ett stort antal 
brädstumpar till en silvrig matta. Snart ser man 
vintergammen och sommarkåtan en bit från 
varandra i sluttningen. Gammen har en farstu, 
klädd inuti av gyllenljusa näverflak, dörren blå-
målad. I rummet finns brädgolv och längst bak 
en järnspis. Från fönstret bredvid ingången ser 
man Aunevare på andra sidan dalen. Ett bord 
med lådor, fönsterbänk, flera pallar och en blå-
målad säng utgör inredning. Lika viktiga är de 
många stängerna, klykorna och upphängnings-
anordningarna. För tio år sedan låg ännu alma-
nackan på fönsterbrädet och renskinnsskorna 

 
Ante Sjulsson, 1958. Ett efter ett upptäcker man i terrängen de tillordningar  

i naturen som utgjorde Ante Sjulssons hem.
Dassväggen.
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Förråd.
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Sommarkåta.
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Kallförråd för maten i en stor sten som klyvts.
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Vinterbostad.
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stod vid sängen. I somras hängde ännu rakbor-
sten på ett handtag och tesilen på en spik. Men 
golvet brister. Det regnar in.

Vartefter man rör sig i sluttningen framträ-
der olika förvaringsplatser ur omgivningen. Två 
resliga bodar med gavlarna i front är byggda av 
bräder där sågningen blivit dekor. Mer svår-
upptäckt och kanske överraskande är den lång-
smala förrådsgammen som står som en kopia 
av den mossbelupna stenen bredvid. Inuti bil-
dar de skalade björkslanorna ett vackert rum 
kring takets bågstänger. Länge låg här allehanda 
redskap och ämnen för dem. Här och var ligger 

flata stenar utlagda. Varför? En liten källare 
ryms bakom en, rest mot ett sprucket klipp-
stycke. Gåtfull är också den midjehöga, näver-
klädda kojan en bit bort. De stadiga torkställ-
ningarna av björk hade i somras fallit samman.

Här är platsen bostaden. Naturen är hemmet 
utrustad med skydd och redskap. Ute och inne 
är lika viktiga. Samspelet och uppfinningarna 
skapar en inbjudande helhet. Materialen både 
formar och formas, får mening och lyster i an-
vändningen. Det som finns att tillgå utnyttjas 
med skicklighet och fantasi. Inget är för simpelt.

Även om platsen smyger fram ur den väx-
lande terrängen är den tydligt tagen i anspråk, 
har en tyngdpunkt och mitt, och en struktur 
som avbildar kroppens och sinnenas krav och 
rörelser.

Här har inte måttband och centralperspek-
tiv använts. Arkitektur? Ja, om byggnadskonst 
också rymmer förmågan att tolka en plats, ge 
den en tydlig gestalt och idérikt möta grund-
läggande behov. Ante Sjulssons vittrande hem 
rymmer detta.

Atostugan

Omkring 1920 hade Tomas Lambert Klements-
son flyttat sina renar till Vapstens sameby i Tär-
na med sommarbete på Södra Storfjället. Som-
marvistet restes alldeles under Atoklimpen, ett 
av samernas heliga berg. Platsen är fylld av 
 lämningar efter stalotomter och fångstgropar. 
Skugg mannen låg där i sin stengrav från 1400- 
talet. Här fanns också två skolkåtor och en stor 
rengärda. Med norska gränsen alldeles nära.

Familjen växte raskt. Här bestämde sig 
 Tomas Klementsson för att bygga ett riktigt 
 bostadshus till familjen. Det var då inte tillåtet 

Spår från ett vardagsliv.
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Atostugan. 

för nomadiserande samer att bygga sig en fast 
bostad. Han beslöt att trotsa förbudet och anli-
tade två byggare från Kroken i Norge för sitt 
hus. Det stod färdigt vid mitten av 20-talet. För 
det fick han utkämpa en rättslig strid, som han 
vann och skapade därmed prejudikat för samer-
nas byggande. Även telefon drogs hit.

Vid den här tiden hade många fjällsamer 
sett möjligheten att skydda renbetesområden 
genom att själva muta in land för nybyggen. 
Det innebar då också en skyldighet att odla och 
bedriva jordbruk. På norska sidan hade detta 
sambruk varit vanligt ganska länge. Det fanns 

samiska gårdar både vid kusten och i inlandet. 
Många svenska samer hade getter på somrarna 
för att få mjölk. De inackorderades nedåt lan-
det på vintern.

På 1930-talet flyttade familjen till Storback-
en i Borkan i Vilhelmina och bedrev då jord-
bruk jämsides med rendriften. Atostugan finns 
ännu kvar. Smal och reslig står den med sina 
två våningar med rum och kammare i varje. 
Den används ibland av renvaktare och står öp-
pen för turister på sommaren.

Av det som hörde till finns ännu bostads-
kåtan och en reslig, smått dansant bod, timrad 
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Att timra med björk är ingen lätt sak. Den här boden dansar på ängen.
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Trappan leder upp till ett rum och en kammare, där Anna Klementsson hade en skrivplats och barnen sov på golvet. 

av björk. Två våningar även den. Där sov bar-
nen om somrarna bland bolster och klädförråd, 
när huset var fullt av folk. Men flera bodar och 
ställningar är borta. Platsen vid bäcken där 
Anna Klementsson bakade glödkakor och elda-
de under långkok går inte längre att hitta. 
Skolkåtorna flyttades till Tärna och närheten 
till Skytteanska skolan. Där har de förfallit. I 
gengäld besöker barnen deras ursprungsplats 
för att lära om sin historia.

Just förlusten av sammanhanget och helhe-
ten gör platsen något begränsad som vittnes-
börd om samisk arkitektur. Ändå är Atostugan 

en påminnelse om hur sammansatt den samiska 
bostadskulturen är. Också om hur ständig an-
passning och utbyte har ägt rum och hur den 
samiska kulturen kunnat införliva impulser uti-
från för att möta förändringar i överlevnadsvill-
koren.

En mästare att bygga

Lusten att bygga har följt Tore Grahn genom li-
vet. Från barndomens kojbyggen och frejdiga 
konstruktioner till det dagliga arbetet bland ma-
skiner och handredskap i den egna sågen vid vä-
gen i Henriksfjäll. Där står just nu två timmer-
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stommar resta i väntan på att komma till sin 
rätta plats. Bra många har genom åren forslats 
vidare inte bara till den egna räjongen utan ock-
så långväga söderut och mot norr. Vid nerfarten 
till det egna hemmet står ett litet sexknutars hus 
med torvtak och en avslutande krona, som blivit 
lite av Tores speciella bidrag till rumsskapande 
och form för nutida bruk i samisk tradition.

Vägen hit har inte varit spikrak. Under ung-
domsåren på 1950- och -60-talen var Tore en 
stjärna i det svenska skidlandslaget och turne-
rade i världen med utförsåkarna. Från samesko-
lan i Tärna hämtades många blivande talanger. 
Sen köpte sig Tore ett hemman och öppnade 
ett pensionat, Granen. Till gårdens djurbesätt-
ning hörde en tam älg. Ur grönsaks- och pota-

Tore Grahn vid sin såg.

Tre hus formar en skyddad plats.

PE
T

TE
R 

EN
G

M
A

N
/V

B
M

PE
T

TE
R 

EN
G

M
A

N
/V

B
M



11

PE
T

TE
R 

EN
G

M
A

N
/V

B
M

Baksidan med nordsamisk njalla, byggd efter ritningar från Ajtte.

tisland liksom från fiske och jakt hämtades bi-
drag till Granens kök. På lördagarna var Granen 
en populär samlingsplats för traktens yngre. 
Som bisyssla skötte Tore skidliften i Kittelfjäll 
och serveringen i toppstugan, som han själv 
byggt. Liksom kiosken tvärs över vägen, där så-
gen nu tar all uppmärksamhet i anspråk.

I byasågen hämtade Tore sina första lärospån. 
Han behövde något bättre och köpte sig då en 
egen. 1993 sålde han Granen för att låta byggan-
det ta över i livet. Morföräldrarna, Stinnerboms, 
som var välfrejdade samer ägde ett imponeran-

de hus i Krutberg. Det har alltid hägrat i hans 
minne. Inom timringen har Tore studerat olika 
knutars för- och nackdelar och kommit fram till 
en alldeles egen knut, stadig och tät på alla led-
der. En knut som också tillämpas i de trubbiga 
vinklarna i sexkanten och i burspråken på det 
egna huset.

Den egna traditionen är viktig. Njallorna, 
som Tore bygger, utgår från ritningar som Ajtte, 
svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, 
upprättat efter egna uppmätningar. Takkon-
struktionen på sexkanten är hans alldeles egna 
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uppfinning. Principerna har hämtats från valv-
konstruktioner i äldre brobyggande. Den krö-
nande sexkanten byggs upp på en ställning i 
huset och sänks på plats mot hörnbjälkarna 
och låses fast. Ett av Tores handgripliga sätt att 
tänka kring kluriga problem.

När Granen såldes flyttade Tore sitt bostads-
hus nerefter Tvärån och skapade där åt sig ett 
helt landskapsrum. En byggd berättelse som 
innefattar både livssyn och uttrycksvilja. Där 
inte heller humor saknas. Platsen har formats 
för att förtydliga en livsstil, nutida och dåtida. 

Tvärån har dämts upp nedanför huset. I dammen speglar sig boda och kåta, en del av helheten.
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Ett dämme på Tvärån är upphovet till en 
damm full av fisk. Runt ikring finns bod och 
kåta, njalla och lider för bil, växthus och muse-
um, fågelholkar och bastu. Och bostadshuset 
med sina sammansatta kroppar. Ursprungshus 
med nybygge på tvären och sexkanter i var 
ände. Den ena är den för en samisk bostad vik-
tiga groventrén och tillredningsplatsen. Den 
andra konferenslokal med takdekoration av ku-
sinen, konstnären Lars Pirak. Den stora alltid 
varma järnspisen är bostadens hjärtpunkt.
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Sven-Åke Risfjell har utfört relieferna som välkomnar vid ingången.

Takmålning i bostadshusets konferensrum, utförd av konstnären Lars Pirak, kusin till Tore Grahn.
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Nästan omärkligt har vistet tagit plats. Potatislandet i förgrunden.
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Sovstuga till höger. I mitten kåta för redskap och förråd. Ett par timrade varv med 
överbyggnad i bräder. Former som finns hos skogssamerna. Till vänster bor man.
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En plats att längta till

När Tore Grahn var fyra år lyckades han över tala 
de vuxna att ta honom med på fiskefärd till Ris-
sjön. När båten dragits upp efter rodden över 
Björnselet pekade de mot söder. ”Ditåt ska du 
gå”, sa de och försvann snabbt i skogen uppefter 
berget. Den varma kolten skavde, men lyckan 
hann ifatt honom när han från fjällkammen såg 
sjön glimma nedanför, och på den båten med fis-
karna. Sedan dess har han ständigt återvänt. 
Som barn sprang bröderna ikapp den dryga mi-
len dit. En timme räknades som bra. Fisk behöv-
des. De var elva syskon.

Knappt synligt i björkskogen på fjällslutt-
ningen ligger numera ett viste Tore byggt. Båt-
huset vid stranden delar han med en kusin, som 
har kåta och bod vid andra sjöänden. På andra si-
dan sjön reser sig Risfjället med Trollskalets och 

Bäddsoffa  
med utsikt.
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I det lilla sexkants-
huset råder en 
ordning som ger 
plats för bekväm-
lighet och trivsel. 
Takhöjden ger 
rymd.
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Offerskalets skåror och urtida flyttningsleder. 
Här bor lo och björn. Vildmark och kulturmark.

På vintern kan den lilla boplatsen nästan för-
svinna helt i snön. Då grävs den fram. Om som-
maren smälter torvtak och mörkt trä nästan 
helt samman med växtligheten runt om. Kan-
ske överraskar ett litet potatisland i björkback-
en. En plats, ett nav har bildats mellan stugan 
för samvaron, sovstugan och redskapskåtan. En 
bit bort syns nätboden. Vedtraven tar törn mot 
en stor sten i bakgrunden. Stigarna emellan och 
mot sjön ligger som ekrar i ett hjul.

Samma ordnande princip fungerar i sexkants-
byggnaden, här prövad att bo i. Tydlig struktur, 
nära till allt. Fri rymd kring platserna för verk-
samhet och vila. Minsta möjliga skal till största 
möjliga innanmäte. Järnspisen värmer kvickt. 
Ljuset flödar in genom två fönster i takets lut-
ning. I utdragssoffan kan man titta rakt ut i 
stjärnhimlen om natten. Naturen tätt inpå. Ba-
lansen mellan de krafter som bär vår kropp, 
tyngdkraften som drar oss mot jorden och livs-
energin som reser oss, himmel och jord, känns 
igen i huset självt. Kroppens mått närvarande. 
På samma vis, som i all arkitektur som inspire-
rat i årtusenden.

Det finns en samling grafiska blad, där sa-
mer skildrat liv och sägner genom att rista i 
koppar på samma sätt som med kniven i horn, 
den Hagermanska samlingen, genomförd mel-
lan 1927 och 1962 och tillgänglig bland annat 
på Grafikens Hus i Mariefred. Platserna och 
händelserna där är ofta tecknade i spiral eller 
inom en rund omslutande form. Där finns säl-
lan framför och bakom, före och efter, allt är 
samtidighet och sammanhang. Om det kan 
kallas samiska formtankar så känns de helt le-

vande vid Rissjön. Tiden inringad. Koncentra-
tion och när varo.

Skapande återbruk

Konsten att läsa landskapet, se var det inbjudit 
till bosättning, var renbetet borde vara bäst, har 
Sven-Åke Risfjell övat sedan många år på ströv-
tåg efter material och inspiration. Även tillsam-
mans med arkeologer och med kartor och flyg-
bilder till hjälp, på jakt efter sin egen historia. 
Naturligtvis blev sökandet efter egen mark för 
den egna bostaden betydelsemättad, nu till-
sammans med Doris, sambo sen länge och hus-
tru sedan 2009. Visst fann de spår i strandkan-
ten och långt ut i vattnet av flera tusen års 
närvaro på platsen de valde. En udde på norr-
sidan av Malgomaj, det vida vattnet, inte så 
långt från tätorten i Vilhelmina. Med Marsfjäl-
lets siluett längst i väster.

Redan innan marken fanns, väntade huset 
som dröm och åtagande. Tvärs över sjön i Skön-
vik stod länge en timrad sexkantsloge, dömd till 
rivning. Den köpte de och plockade ner 1997. I 
två år lagrades den innan förvandlingen till ett 
hem kunde börja. Då hade också två små här-
bren från 1700-talet tillkommit och ett loggolv 
av malmtallar som slog rot på 1300-talet. Alla 
tre husen har fogats samman till en helhet så 
lyckosamt att strålningen från den centrala här-
den i logen genom självdrag silar och värmer 
också rummen i härbrenas två våningar.

Under flera år har de byggt i huvudsak själ-
va, bott i en friggebod och levt sig in i platsen. 
2003 kunde de börja fylla det mäktiga huset 
med äldre vittnesbörd om två kulturer, nära in-
flätade i varandra, den samiska och nybyggar-
nas. Farmors fina trasmattor påminner om hur 
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Tre byggnader har blivit en. 

Risfjells är kräsna samlare. Textilen som kantar loftet, vinter - 
idet, kommer från skånsk allmoge. Mattorna har farmor vävt.  
På skåpet Vilhelmina kyrka i modell.

Det ljusa och höga allrummet i sexkantlogen.
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viljan att forma och försköna knyter samman 
banden bakåt i familjerna. Till detta hem bju-
der de in mindre grupper för att berätta om 
slöjden och kulturen. Nyfiket forskande har 
de här letat sig bakåt i tiden till 800-talet, till 
Finnmork, då stort skatteland under norske 
kungen Harald Hårfagre. Sameland alltså. 
Finnmork heter så den musikgrupp på tre som 
Doris tillhör. Med jojk och trumma hyllar hon 
en älskad värld.

Runt det öppna logrummet med eldstaden 
som nav vandrar solen genom sommardygnet 
och skapar olika dagrar. Stora, lågt sittande 
fönster bjuder in skog och sjö, äng och träd-
gård. Kalla vinterkvällar kryper de upp på det 
lilla loftet under taket. Ett välrustat kök har 
sin givna plats i en skymd vinkel.

Återbruk av hus har de fortsatt med när 
stället formats. Två av kommunens pensio-
närsstugor står bredvid varandra med taktäckt 
plats för traktor och körredskap emellan. Bu-
tik och verkstad. Vid vägen signalerar en  njalla 
deras närvaro. Kultur och natur förstärker var-
andra i rumsbildningar där odlat och vilt, tuk-
tat och orört möts. Den stora vedstapeln läg-
ger in en geometrisk linje. Vintern tämjd. 
Strax intill en samlande eldplats. Vackra vin-
ternätter kan Risfjells ta renfällarna hit för att 
sova i stjärnljuset.

Det hem de också delar med sig av utgör en 
viktig fördjupning av bilden av Västerbotten, 
när de vävt samman gamla livsmönster med 
nya, tillägnat sig naturen, nyfiket och öppet 
skänkt skimmer åt samernas och nybyggarnas 
varandra näraliggande kulturarv. Deras livs-
innehåll har givit landskapet nytt innehåll.

Joar Nango, arkitekt och same

Mitt i sommaren träffar jag Joar Nango i Oslo, 
där han bor och har en studio. Han befinner sig i 
en virvel av uppdrag av olika slag. Händelser, 
rum och manifestationer. Alla med en klart soci-
al inriktning. Hans utforskande och gestaltande 
utspinner sig i dialoger och samarbeten. Stipen-
dier från både sametinget och norska staten ger 
honom frihet att röra sig runt i en vital samisk 
kulturmiljö utsträckt över hela Nordkalotten.

Det kan handla om curatoruppdrag i Oslo, 
pedagogiska verksamheter med barn, work-
shops med unga, att utmana museitänkande, 
att med kringboende i Oslo rädda ett litet grön-
område, att delta i arrangemangen i den årliga 
Riddu Riddu Festival för ursprungsbefolkningar  
i Manndalen i Nordnorge. Eller att fortsätta den 
”skola för dissens” han med likasinnade driver.

2008 blev han färdig arkitekt och ställde ut 
sitt diplomarbete på arkitektskolan i Trond-
heim, NTNU. Arkitektur och identitet stod i 
fokus. Bakom sig har Joar också en konstnärs-
utbildning med nedslag i Bergen, Berlin och 
Holland. Viljan att gestalta rum fick sin tyngd-
punkt i valet av och uppställningen av björk-
stänger från faderns tältkåta. I spelet mellan na-
tur och form.  

Kommentaren Sámi huksendáidda: the FAN-
zine # 1–3 gav den teoretiska grunden. Fanziner 
är små hemmagjorda, ickekommersiella tid-
skrifter med oregelbunden utgivning, fri typo-
grafi och texter som återbrukas, citeras eller ny-
skrivs. Det första av numren som undersöker 
samisk arkitektur berättar om tradition och nu-
läge. Det andra utforskar ursprungsfolk och de-
ras artefakter på Kanadas västkust. Det tredje 
är ”viet til virkeligheten. Enjoy!” Det finns allt-



19

Ett uppslag i Fanzine nr 3 med Joar Nangos visteskisser.

så åtskilligt roligt och läsvärt att hämta i detta 
”fritenkende forum for tanker, refleksjoner og 
meninger omkring arkitektur og identitet. Vi sö-
ker ingen lösning. Vi söker ingen svar.”

För Joar Nango formas den samiska arkitek-
turen av variationer i landskapet och lokala re-
surser. När kåtan, tältet och boden bara an-
vänds som symboler för samiskhet riskerar det 
att skymma mångfalden i de samiska byggnads-
sätten, skillnaderna mellan norr och söder, kust 

och inland liksom anpassningen och inflytan-
den utifrån. Återbruk, improvisation och ut-
nyttjande av lokala material är viktiga inslag. I 
stället för från symboler bör arkitekturen utfor-
mas utifrån samiska synsätt, som innehåller en 
känslighet för landskapets värden och deras eko-
logiska, andliga och historiska mättnad. Om ar-
kitekturen ska ge uttryck för och utveckla sa-
misk identitet,  måste den utformas i nära 
dialog med samerna, brukarna själva.
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Boende i samisk kulturkontext

Samisk arkitektur är ett föga utforskat ämne, 
insåg en dag arkitekterna och lärarna Sverre 
Sondresen och Björn Otto Braaten på arkitekt-
utbildningen i Trondheim, NTNU. Eleverna på 
fjärde och femte året hade tidigare år ägnat sig 
åt studier av byggande i främmande kulturer 

och fjärran land. Nu kom insikten att det fanns 
en kultur mycket nära att utforska. Hösttermi-
nerna 2007 0ch 2008 genomfördes de första 
kurserna i samisk arkitektur ”Boende i samisk 
kulturkontext”.

Med sig i undervisningen hade de bland an-
dra två av Norges tre arkitekter med samiska 

Övernattningshydda på Ankerlia i Nordnorge, ett reultat av kurserna i samisk arkitektur vid NTNU:s arkitektutbildning i Trondheim.
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rötter, Ole Henrik Einefjord och Joar Nango. 
Fjorton studenter från flera länder deltog varje 
gång. Föreläsningar, seminarier, workshops och 
fältstudier avlöste varandra. Eleverna fick även 
pröva konkreta uppgifter, som att planera ett 
nytt bostadsområde i Kautokeino. Ett rejält av-
stamp togs i studiet av det i dag så rika samiska 
kulturutbudet och i historia och tradition. 

Ett fysiskt avtryck lämnades med en över-
nattningshydda, Nistekvisten i Kåfjord, belägen 
inom ett friluftsmuseum på Ankerlia. Ett för-
sök att tillämpa tankarna på anpassning till 
platsen med ett modernt skulpturalt uttryck. 
En förhoppning i kurserna var också att ett mer 
inträngande studium av samiska livsmiljöer 
skulle öppna för bredare perspektiv på boende 
överhuvudtaget, och att samiska aspekter på ar-
kitektur skulle vidga hela begreppet. 

I bakgrunden gnagde frågan: finns samisk ar-
kitektur? I Norge har de senaste åren byggts en 
rad uttrycksfulla institutionsbyggnader inom 
Sápmi. Stein Halvorsen är ansvarig för två av 
dem, Indre Finnmark Tingrett i Tana och same-
tinget i Karasjok ”ett symbolbygg for samisk 
byggeskikk og identitet”. I Tana står norrskenet 
som tecken för nordlig kultur. I Karasjok pekar 
en väldig kåta mot himlen. ”Är det dags att 
skrota de förenklade symbolerna för samisk 
identitet?” undrade Joar Nango, forskningsassis-
tent på den andra kursen.

En annorlunda upplevelse bjöd besöket i Las-
sagammi i Skibotn, den bostad Nils Aslak Valke-
apää ritade tillsammans med finske arkitekten 
Eno Jokkinen, färdig 1996. Kommunen skänkte 
marken som en hyllning till poeten, målaren, joj-
karen och artisten. En bostad Valkeapää använde 
fram till sitt sista år 2001. Sen blev huset en sti-

pendiebostad, tidvis tillgänglig för allmänheten.
Återigen en sexkant med associationer till 

kåtans indelningsmönster. Här är den symme-
triskt uppdelad i sina olika funktioner. I mitten 
en eldplats. Öppning mot himlen för världsträ-
det. En mikrobild av alltet med dess filosofiska 
övertoner. 

De två kurserna finns dokumenterade i en 
skrift från NTNU i Trondheim.

Badjáneapmi – Sametinget i Kiruna

Vaggan, månen, båten, laxen i språnget, drivan 
som vinden blåst upp. Kring dessa urbilder 
kretsade idéerna, när Hans Murman började 
skissa på Sametingets hus i Kiruna. Formtan-
karna bildar också utgångspunkt för valen av 
tekniska lösningar, lika bestämmande de för 
hela uttrycket i anläggningen. Respekt inför 
och kärlek till samisk kultur och en vilja att flä-
ta samman dess värden med samtida byggnads-
sätt, kan utläsas ur de slutgiltiga ritningarna.

2006 avgjordes en internationell arkitekttäv-
ling om ett hus för Sametinget i Kiruna. Den 
vanns av Hans Murman arkitektkontor i Stock-
holm, med Hans Murman och Helena Anderson 
som upphovsmän. Badjáneapmi kallades för-
slaget, ett namn som kan utläsas som uppgång. 
Dess båge, vänd mot söder famnar eldplatsen, 
den samlande punkten i samiskt samliv. En vär-
dig byggnad, som rymmer både storskalighet 
och intimitet, eftersträvades. Också ett hus som 
förenar avancerad träbyggnadsteknik med ma-
terialets värme och lyster. Skivor av trä klär bå-
gens rygg, staplade ungefär som torven på den 
nordliga gammen. Ett skal av glas har ställts 
framför sydfasaden och skapar ett klimatskyd-
dat samband mellan ute och inne och framman-
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ar känslan av plats mer än slutet rum. Stål och 
betong står för beständighet, varaktighet, medan 
fackverk och prefabricerade delar vittnar om 
flyttbarhet och rationalitet.

Den tydliga, rena byggstrukturen ger också 
ett känslomässigt utrymme för duodji – samiskt 
konsthantverk – att ta plats och prägla interiör-
en, inte bara som enstaka ting och vittnesbörd. 
Huset sträcker sig genom tre våningar med ple-
nisal och mötesplatser i botten, däröver kontor 
och överst personalutrymmen innanför en bal-

kong som överblickar husets inre och fjällen 
bortanför. Ursprungsförslaget ställde tingshuset 
mellan björkarna på fjällsluttningen. Men täv-
lingsarrangörerna hade glömt att fråga LKAB 
om platsens varaktighet när gruvan växer. Där-
för har åren gått i sökandet efter en säker plats. I 
bästa fall sätts spaden i jorden 2011 för ett efter-
längtat tillskott till samisk och svensk arkitektur.

Hans Murman kom efter sin arkitektexa-
men i kontakt med Idre sameby, när han skulle 
upprätta en översiktsplan över Grövlans dal-

Presentationsmaterial från Hans Murman arkitektkontor till Sametinget i Kiruna.
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Modell av Hans Murmans vinnande förslag till byggand för Sametinget i Kiruna.

gång. Det innebar insikter om konflikter kring 
naturtillgångar, men också närhet till tänkesätt 
som beroendet av dem skapar. Mötet resultera-
de i uppdrag för turistanläggningar, även från 
samebyn. I samband med en översiktsplan för 
Ramundberget ritade kontoret en restaurang 
bakom resta björkstammar som gett eko i den 

internationella arkitektvärlden. Kontakterna 
med Kiruna fördjupades på 1990-talet. Lång-
varig förtrogenhet med samiska miljöer och 
stark konstnärlig integritet är de förutsättning-
ar som lagt en grund för att förväntningarna 
kan ställas högt på samisk offentlig arkitektur i 
framtiden.
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Utsnitt från Geddas karta som visar området kring Åskilje, där Juktån förenar sig med Umeälven. 
Vid bokstaven B finns en gul triangel, som betecknar ett viste. Ytterligare ett finns lite längre ned, 
vid Sandudden. De röda prickarna vid B är de tre nybyggen som Gedda och Holm tyckte man 
kunde anlägga där. Gröna ytor utmed stränderna är områden med rik gräs- eller starrvegetation 
– naturliga slåttermarker.
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Skogssamer  i Lycksele lappmark
G u D R u N  N o R S T E D T

 

År 1671 skickade den västerbottniske landshövdingen Johan Graan ut lantmätaren 

Jonas Persson Gedda och notarien Anders Olofsson Holm för att kartlägga Umeå 

lappmark, det som sedermera kom att kallas för Lycksele lappmark. Avsikten var att 

hitta lämpliga platser för nybyggen i ett område som då hade en rent samisk befolkning.

Den lilla expeditionen gav sig av från Umeå i 
början av sommaren 1671 och kartlade ett om-
råde ungefär motsvarande Lycksele och Sorsele 
kommuner, Storumans kommun utom Tärna 
samt Malå söder om Malån. Överallt letade ex-
peditionen efter sådana resurser som var nöd-
vändiga för nybyggare: naturliga ängsmarker, 
lövskogar, åkermark, svedjeland, timmerskog, 
betesmarker, fiskesjöar och vilt. Totalt hittade 
man förutsättningar för 56 nybyggen.

Kartläggningen var inriktad mot framtiden, 
mot områdets potential att koloniseras. Men 
den befolkning som expeditionen träffade på 
och frågade ut var samisk, och en hel del av det 
som noterades ger insikter i hur samerna levde 
i Västerbottens inland före jordbrukskolonisa-
tionen.

Efter hemkomsten ritade Jonas Gedda en 
fantastisk karta över området. Hela ytan är in-
delad i lappskatteland, områden brukade av 
enskilda samer och deras hushåll. Där finns en 
del boplatser eller visten markerade med små 
gula trianglar. Anders Olofsson Holm författa-
de för sin del en omfattande beskrivning av 

området, och han ger glimtar av hur vistena 
kunde se ut. Om en plats i närheten av Åskilje 
skriver han: ”...omkring lappens kåta eller hus, 
och där han sina renar om sommaren haft ha-
ver, var ett sådant skönt vallgräs, frodigt och 
långt vuxet, att man sig däröver förundra mås-
te.” Vid Gargnäs fanns en plats med ”... hårt 
valland med långt gräs där som tillförne en kåta 
eller lappens bostad och hemvist varit haver”. 
Från Snarabergslandet, kring Långsjöby, näm-
ner han att samerna hade visthus eller stab-
burer, där de förvarade ”torrfisk och annan 
bärgning”.

Hur kåtorna såg ut får vi inte veta. Men 
prästen Nicolaus Lundius skriver specifikt om 
Umeå lappmark vid samma tid: ”De har ock 
vid var renvall sommarkåta som de först timrar 
med stockar sex varv och så täcker den med 
granbark som de river av gran.” Liknande kåtor 
användes av skogssamerna i Malå fram till slu-
tet av 1800-talet. 

De renvallar med ”skönt vallgräs” som Holm 
beskrev bildas när renar regelbundet samlas 
inom ett inhägnat område, dels för att mjölkas, 
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granlapp om att få vistas på dennes land.
Holms beskrivning tyder på att landen i 

Umeå lappmark nedanför fjällen innehades av 
granlappar, det som vi i dag skulle kalla för 
skogssamer. De bedrev intensiv renskötsel, men 
hur många renar ett genomsnittligt hushåll hade 
vet vi inte. Av ett tingsprotokoll från 1699 fram-
går att Ture Turesson på Staggovarilandet, norr 
om Vindelälven vid Rusksele, då ägde omkring 
100 renar. Han var den avgjort störste skattebe-
talaren i området, vilket borde innebära att han 
var betydligt rikare än de övriga. 100 renar bör 
därför ha varit ett ovanligt stort antal för skogs-
samerna i Umeå lappmark i slutet av 1600-talet.

Även de som inte hade så många tamrenar åt 
dock renkött och använde sig av renhudar. Det-
ta fick de i första hand från vildrenar. Holms re-
dogörelse ger klara belägg för att vildren var all-
mänt förekommande i Umeå lappmark 1671. 
Förekomst av vildren nämns i fråga om 25 av de 
37 landen (se kartan). Särskilt vanlig var arten 
vid Juktån i närheten av nuvarande Lomselenäs 
samt kring Örträsk, där de stora tallhedarna, de 
otaliga bergen och de stora granskogarna utgjor-
de förträffliga vildrensmiljöer.

Inom vissa områden förekom vildren endast 
sommartid. Det gäller särskilt Stöttingfjället, 
som Holm beskriver som ett område domine-
rat av myrar och moras, vilka om hösten fylldes 
av regnvatten och sedan frös till. Där kunde 
vildrenarna inte hitta någon föda om vintern 
utan vandrade i väg till mer skogrika trakter. 
Det innebar att området var ointressant för 
vildrensjakt. Under sommaren var renarna 
nämligen så hemsökta av korm – en insektslarv 
som borrar sig in i renens hud – att både skinn 
och kött fördärvades. Först om hösten, när re-

dels för att få skydd mot insekter av rökeldar. 
Renarna trampar och gödslar marken, som blir 
mycket näringsrik. Förekomsten av renvallar 
visar att samerna bedrev en intensiv renskötsel 
i Umeå lappmark på 1670-talet.

Omfattningen av denna renskötsel framgår 
däremot inte. Men när Holm beskriver ett av 
de högst liggande landen, Byrgfjäll – Björkfjäl-
let öster om Ammarnäs – säger han: ”Lappar-
nas näring på dessa fjällorter består mestadels 
av deras egna renar och boskap”. Han förklarar 
vidare: ”Men de lappar som förmedelst varje-
handa olycka deras renar bortmister kan icke 
där i fjällen [...] bliva boendes; utan nödgas be-
giva sig utför till andra lappars land där som 
djur och fisk i större ymnighet är till att finna”.

Att Holm framhåller att samerna på fjället 
främst livnärde sig på renskötsel tyder på att så 
inte var fallet över hela Umeå lappmark. Det 
stämmer med andra skildringar från samma tid, 
där den samiska folkgruppen delas in i fjällappar 
och granlappar. Granlapparna var framför allt 
fiskare, men även goda jägare. De kunde också 
vara renägare, men de hade sällan några större 
hjordar. Renarna var för dem inte så mycket 
köttdjur som drag- och mjölkdjur. Granlappen 
vistades inom sitt skatteland året runt och flytta-
de där mellan olika visten med fasta kåtor.

Fjällapparna hade däremot ganska stora 
tamrenhjordar, och under barmarksperioden 
betade renarna på kalfjällets grästäckta vidder. 
Dessa samer var nomadiserande herdar som 
nästan uteslutande livnärde sig på kött, ost och 
mjölk. De bodde i lätt flyttbara tältkåtor av 
skinn. I fjällen hade de egna land, men vintertid 
flyttade de ned i det skyddande skogslandet 
med sina djur. Där kom de överens med någon 
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narna fått ”såsom en ny hud igen”, var det idé 
att jaga dem, förklarar Holm.

Av redogörelsen framgår också att vildrenen 
blev mindre vanlig ju närmare fjällen man kom. 
Längs Umeälvens övre lopp förekom arten en-
ligt Holm inte ofta, i Juktådalen ibland. När det 
gäller de rena fjällanden nämner Holm över hu-
vud taget ingenting om vildren. Det kan verka 
förvånande, med tanke på att renen i grunden är 
ett tundradjur. Orsaken var sannolikt fjällsamer-
nas mer storskaliga tamrenskötsel. Historikern 
Lennart Lundmark har i sin doktorsavhandling 
Uppbörd, utarmning, utveckling konstaterat att 
tamrenar och vildrenar verkar vara oförenliga. I 
Sibirien har forskare sett att tamrenhjordarna 
trängt ut vildrenarna från de bästa betesmar-
kerna och att renskötarna dessutom jagat vildre-
narna intensivt. Zoologen Sven Ekman ger en 
likartad beskriv ning av situationen i Härjedalen 
på 1800-talet. Antagligen var det konkurrens 
med tamrenskötseln som var orsaken till att 
vildrenen 1671 saknades i Umeå lappmarks 
fjälltrakter.

Vildrenens förekomst nedanför fjällen styr-
ker antagandet att renskötseln där inte var sär-
skilt omfattande. Kanske är det ingen slump att 
det enda skogsland kring Lycksele om vilket 
Holm inte nämner någonting om vildren är 
Staggovari, där den ovannämnde storrenägaren 
Ture  Turesson höll till.

Även om skogssamerna jagade vildren var 
kött inte deras basföda. Prästen Nicolaus Lun-
dius skriver på 1670-talet att granlapparna ”har 
mycket stor mage, i det de äta ej så mycket ost 
och kött, utan allenast fisk som dock utan salt 
är”. Fisket är också mycket framträdande i 
Holms redogörelse. Det beror visserligen främst 
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på att hans uppgift var att beskriva de resurser 
som kunde komma till användning för nybyg-
garna, och för dem var fisket nästan lika viktigt 
som de naturliga slåttermarkerna. Men de detal-
jerade uppgifter han redovisar om vilka arter 
som förekommer i olika sjöar måste ha kommit 
från samerna, som uppenbarligen var mycket 
väl insatta i ämnet.

Totalt omnämns elva fiskarter i Holms text. 
Det framgår att samerna åt de flesta, även mört 
och små löjor, men att de ratade lake. De fiske-
metoder som Holm oftast säger att samerna an-
vände sig av är not och nät. Från Stöttingfjället 
får vi veta att samernas not var en så kallad ena 
– den hade ingen kil, vilket annars var det vanli-

Mycket vanlig
Regelbunden
Ovanlig
Ingen uppgift

Vildrensförekomst på olika lappskatteland
enligt Holm 1671
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ga, och den drogs inte från land utan från två bå-
tar ute på vattnet. En tredje fiskemetod som 
samerna praktiserade var stödjande, det vill 
säga ljustring i mörker med bloss som lockbete. 
Denna metod användes för att fånga harr och 
gädda om hösten.

Gedda och Holm skildrar alltså nuvarande 
Lycksele och Sorsele kommuner samt den nedre 
delen av Storumans kommun som nästan ute-
slutande bebodda av skogssamer. De levde hu-
vudsakligen av fiske, med jakt som viktigt kom-
plement. De flesta hade säkert tamrenar, men 
troligen sällan mer än några tiotal. Det innebär 
att de inte bör ha haft några problem att hitta 
bete och inte hade behov av att göra några långa 
flyttningar utanför sitt land. Därigenom skiljer 

de sig från den mer renskötselinriktade skogssa-
miska kultur som utvecklades under 1700- och 
1800-talen i Malå och norr därom.

Efter Geddas och Holms kartläggning utfär-
dade Karl XI 1673 lappmarksplakatet för att 
uppmuntra kolonisationen av lappmarkerna. 
Under 1700-talet exploderade antalet nybyggen 
i Lycksele lappmark. Skogssamerna blev alltmer 
trängda. En del av dem flyttade upp mot fjällen 
och började ägna sig åt mer storskalig renskötsel, 
andra assimilerades i den bofasta befolkningen. I 
början av 1800-talet torde bara något enstaka 
skogssamiskt viste ha varit i bruk. Den skogssa-
miska kultur som 1671 var allenarådande i 
Lycksele och stora delar av Sorsele och Stensele 
är i dag nästan bortglömd.
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Umesamiskan förr och nu
h E N R i K  B A R R u K

 

När det talas om samiskan i Sverige i olika sammanhang beskrivs den som uppdelad i 

nord-, lule- och sydsamiska. Mera sällan nämns den varietet inom Ume lappmark och 

delar av Pite lappmark som benämns umesamiska. Umesamernas språk har under lång 

tid varit en förbisedd samisk varietet. Trots att språkvetare  

påtalat de ålderdomliga dragen, har denna samiska bara  

i liten utsträckning utforskats och inget annat samiskt  

språkområde har varit under så stark press från  

majoritetsbefolkningen som umesamiskan. 

Samiska språkområden. 
NoRRlÄNDSK uPPSlAGSBoK

Nordsamiskt område

Lulesamiskt område

Umesamiskt område

Sydsamiskt område

Område med få samiska inslag
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Umesamiskans litterära historia är mycket lång 
och faktum är att de allra första böckerna på 
samiska publicerades i ett område, där samis-
kan nu har en mycket hotad ställning. I dag 
finns det emellertid nytt hopp för språket ge-
nom den vilja man ser hos befolkningen att 
återta, bevara och utveckla det språkliga arvet. 
Alla aktiviteter för umesamiskan stärker samti-
digt den egna identiten samt samiska tänkesätt 
och traditioner.

Utbredning

Umesamiskans utbredningsområde sträcker sig 
norrut från trakterna av Umeälven i söder, när-
mare bestämt från den forna Umbyns sydgräns 
mot Åsele lappmark, som samtidigt var Lyck-
sele lappmarks sydgräns. I norr når området i 
grova drag upp till Piteälven med undantag för 
större delen av Arjeplogs kommun som tillhör 
den arjeplogsamiska varieteten. Viktiga delar 
av umesamiskt område utgörs av skogssameby-
arna Östra och Västra Kikkejaur, Mausjaur och 
Maskaur samt Malå sameby. Samebyarna Ran, 
Gran och Umbyn i väster tillhör också umesa-
miskt område.

Det lingvistiska och geografiska området är 
historiskt sett Lycksele socken, norra Tärna och 
södra Arjeplog samt i sin helhet Sorsele och Ar-
vidsjaur, samt Malå som fram till 1800-talets 
mitt tillhörde Arvidsjaurs socken. Det rör sig 
med andra ord om en stor del av dagens norra 
Västerbotten och södra Norrbottens län, och 
om en betydande del av samiskt område på 
svensk sida om nationsgränsen. Här har den 
skogssamiska kulturen sin starkaste ställning i 
dag. Även befolkningsmässigt utgör umesamer-
na en stor del av det totala antalet samer i Sve-

rige. De nämnda områdena har tillsammans 
ungefär lika många samer som Kiruna kom-
mun, det vill säga mellan 1600 och 1700 enligt 
uppgift från 1975.

Områdets ytvidd motsvarar även ganska väl 
storleken på tornesamiskans respektive lulesa-
miskans områden i norr. Genom det  umesamiska 
området rinner Skellefteälven, Syöldateiednuo, 
och Vindelälven, Vyöddalejiennuo. Piteälven, 
Byöhdameiednuo, berör en nordlig del av Arvid-
sjaur. Tätorterna Lycksele, Likssjuo, i Västerbot-
ten och Arvidsjaur, Árviesjávrrie, i Norrbotten är 
ur flera aspekter centrala umesamiska orter. I 
öster finner vi bland annat Malå, Máláge, och i 
väster Ammarnäs, Gávtjávrrie, samt strax söder 
om varietetsgränsen Tärna, Dearna.

Historiska och kulturella aspekter

Under 1600-talet ökade den svenska statens in-
tresse för lappmarkerna. Det var fråga om att 
säkra makten i landområden mot Ishavet. En 
sådan strävan fanns även på andra sidan Kölen 
i väster och från politiska, kyrkliga och ekono-
miska maktcentra i öster. År 1603 fick Daniel 
Hjort och Isak Behm uppdraget av hertig Karl, 
senare Karl den IX, att bege sig till lappmarker-
na för att upprätta kyrkplatser och förordna 
präster till de nya församlingarna. Det var på 
det viset Lycksele valdes till marknads- och 
kyrkplats för ett omfattande område i södra 
Lappland. Kyrkan stod färdig 1607. 

Lycksele blev senare också ett kulturellt cen-
trum av stor betydelse för utbildning av samer, 
för framväxten av det första samiska skriftsprå-
ket och för utgivning av samisk litteratur under 
lång tid. Valet av platsen vid Umeälven grunda-
de sig givetvis på att den redan hade ett centralt 
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läge för samerna i Umbyn. Den statliga åtgärden 
att grunda kyrka och marknad i Lycksele inver-
kade kraftigt på strukturen i det samiska sam-
hället. En plan att tvinga arvidsjaursamerna att 
färdas ända till Lycksele i sina kyrkliga ärenden 
avvärjdes emellertid. Däremot visade det sig att 
en del av de ekonomiskt starka samerna i Pite 
lappmark behövdes för att bistå befolkningen i 
den nyupprättade Lycksele lappmark med arbe-
tet att förverkliga kyrkbygget och bedriva verk-
samheten. Därför togs beslutet att överföra den 
sydligaste lappbyn, Laisbyn eller Lais Sijtte, från 
Pite lappmark till Lycksele lappmark.

Laisbyn fick i och med detta en ny sträckning. 
Den del av den gamla Laisbyn som blev kvar 
nedanför fjällen får namnet Granbyn, Graan 
byen, uppenbarligen för sin karaktär som skogs-
sameby. I 1600-talsskildringar används termen 
”granlappar” som en beteckning på skogssamer. I 
fjällregionen finner vi vid samma tid Lais eller 
Raan, där dels den forna odelade byns namn ly-
ser fram och alternerar med Raan, som gett den 
moderna Rans sameby dess namn. Ordstam-
men motsvarar det namnelement som syftar på 
Ranafjorden på samma höjd i Norge.

De delar av den tidigare Laisbyn som hittills 
beskrivits hade i fråga om språket umesamisk 
karaktär. I Jonas Nenséns uppteckningar från 
1800-talets början ges belägg för umesamiska 
dialektdrag hos informanten Anna Thomasdot-
ter inom dåvarande Ranbyn, född 1751 i Nor-
ge och uppvuxen i Hemnes socken på södra si-
dan av Ranafjorden. 

I Anna Thomasdotters samiska finns det 
drag som kan identifieras som umesamiska. Till 
de tydligaste tecknen på meddelarens dialekt-
tillhörighet är vissa frekventa ord i umesamis-

kan, exempelvis beäjvvie, ’sol’ (jämför sydsa-
miska biejjie). Ordet förekommer i fraserna 
jaktats peiwe ’i går’, almes peiwe ’mulen dag’ och 
läggedembeifwe ’vilodag’. Hon brukar även åjvvie 
för ’huvud’ (jämför sydsamiska åejjie) som i 
Nenséns uppteckning bland annat återges som 
åifwe ’huvud’. Beläggen visar alltså karakteristis-
ka umesamiska drag under 1700-talets senare 
del söder om Ranafjorden i Norge och i famil-
jens sommarland på svensk sida i höjd med en 
central eller nordlig del av Tärna. 

Rekonstruktion utifrån landshövding Johan Graans förteckning över samers 
land och fiskevatten 1670. Arvidsjaursbyn ingår inte i förteckningen. 

KARTA: GuDRuN NoRSTEDT

Lappbyar 1670 i Umeå och
Ångermanna lappmarker

Bygränser 1670
Aktuella kommungränser
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De östra delarna 

Beläggen hos Nensén överensstämmer med den 
norske språkforskaren Knut Bergslands uppgift 
att på den tiden ”talte trolig alle skogssamene 
dia lekter av umesamisk, likeså fjellsamene i 
’Ranbyen’, mens fjellsamene sønnenfor talte 
sørsamisk i trangere mening”. Den by i sydlig 
riktning som åsyftas är Vapsten, som var en fjäll-
sameby. Den hade sina områden på bägge sidor 
av Kölen och nådde i norr  upp till Ranbyn inom 
Tärna. I söder hade byn en utsträckning som i 
modern tid motsvarar gränsen mellan Väster-
bottens och Jämtlands län.

Från östliga delar av Åasele lappmark har 
Christer Westerdahl redovisat uppgifter om 
skogssamer inom dåtida skatteland. Det finns 
emellertid få detaljer om deras språk. En iaktta-
gelse har Knut Bergsland i alla fall gjort i J.  A. 
Nenséns uppteckningar av en kvinna född 1811 
i Sebmesjaure, Sämsjö. Verbformerna vulg ’de 
for’, sit ’de ville’ och kåla ’de fyser’, som Nensén 
registrerade 1833, har Bergsland jämfört med 
umesamiskan i Arvidsjaur och Malå där de mot-
svarar (i nu brukad ortografi) vuelggh, sijtth och 
gållah. De skiljer sig från motsvarande former i 
sydsamiskan som är vuelkieh, sijhtieh och gåalo-
eh. Skogssamerna i Åsele lappmark hade inte 
bara i sin näringsutövning utan som vi ser även i 
fråga om språket gemensamma drag med be-
folkningen i Ume lappmark. 

Skogsrenskötseln hade svårt att bestå och 
somliga av samerna flyttade till kustbygderna, 
där vi finner dem som sockenlappar. I de flesta 
av Ångermanlands kustsocknar och vid Ånger-
manälven fanns det sockenlappar. Beträffande 
deras ursprung skriver etnologen Ingvar Svan-
berg i uppsatsen ”Hästslaktare och korgmakare” 

att ”det är uppenbart att sockenlapparna måste 
räknas som en från fjällapparna väsensskild 
grupp”. De skogssamer som på detta sätt flyt-
tade till kusten förde ofta med sig ett kunnan-
de i samiska hantverk och tekniker. Vi kan i käl-
lornas uppgifter om skicklighet att av granens 
rottågor göra produkter av olika slag – notrep, 
fiskkassar, korgar, med mera – identifiera skogs-
samer. De uppträdde även som hästslaktare eller 
hjon med diverse sysslor som andra inte ville be-
fatta sig med. Många belägg för närvaron av 
dessa samer finns även från kustbygderna vid, 
och norr om Ume lappmark. Troligen ingick de 
också i sälfångstlag i Kvarkenområdet, där vissa 
umesamiska termer har belagts i sälfångsttermi-
nologin.

Utveckling med Lycksele som centrum

Under första hälften av 1700-talet uppkommer 
en intensiv språklig aktivitet i Lycksele som för 
alltid placerar orten i samisk litteraturhistoria. I 
likhet med de flesta litteraturspråk skapades 
först böcker för kyrkans behov, psalmböcker, 
postillor, bibeldelar och ABC-böcker för sko-
lorna. Den som aktivt tog itu med språket var 
Lyckseleprosten Pehr Fjellström (1697–1764). 
Han arbetade målmedvetet med att utveckla 
kyrkliga böcker för bruk i umesamiskt område. 
Andra präster som kom in i arbetet påverkade 
visserligen efter hand det som skrevs eller över-
sattes för att passa de egna områdena, men 
grunden var umesamiskan i Lycksele lappmark.

Den samiska befolkningens språkkunskaper 
i äldre tid kan man få kunskap om genom lapp-
landsresenärer. En sådan var den tyske teologen 
Friedrich Wilhelm von Schubert, som på 1820- 
talet reste i norr. Han skriver att 
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vad språket angår i Piteå Lappmark, så 
förstår Lapparne i Arvidsjaur svenska; 
deras Lappska dialekt är ren och så olik den 
i Åsele, att Lappar från Arvidsjaur och 
Åsele ej förstå hvarandra; men begge förstås 
af Lycksele Lappar. Arjeplogarnas dialekt 
närmar sig Jockmock-Lapparnas. 

Det finns i samiskan en kontinuerlig och gradvis 
övergång mellan de språkliga dragen som inne-
bär att samer som bor nära varandra förstår var-
andras samiska. När avståndet ökar uppkommer 
däremot problem, men även svenskan innebar 
svårigheter: ”Lapparne i Arjeplog förstå dem i 
Arvidsjaur, men kunna ingen svenska.” 

I Ume lappmark får vi veta att kapellpredikan-
ten från Stensele reste upp två gånger om som-
maren ”för att på Lappska språket hålla guds-
tjänst för nomadiserande Lappar på de höga 
fjällen”. För cirka 200 år sedan gick alltså grän-
sen för samernas kunskap i svenska mellan 
skogssamer och fjällsamer.

Vi kan lätt föreställa oss hur språksituationen 
var ett århundrade tidigare, under Fjellströms 
tid. Det fanns ett reellt behov av att inom för-
samlingarna utge böcker för kyrkans behov. 
Mellan 1619 och 1738 utgavs elva böcker på 
umesamiska eller med jämförbar karaktär, med-
an övriga sju representerade fem olika dialekter. 
En hade sydsamiska kännetecken och en hade 
nordsamisk bakgrund. Under den period som 
följer utkom bland annat Nya Testamentet 1755 
genom Pehr Fjellströms initiativ. Fram till 1811, 
då hela bibeln trycktes, publicerades 19 olika 
verk på umesamiska. Om man bara ser till anta-
let böcker från 1619 till 1810 utkom 35 böcker 
av varierande slag, förutom 16 samiska alma-
nackor.

Lycksele var centrum för denna impone-
rande bokutgivning. Den hade ett naturligt 
samband med den första undervisningen i sa-
miska vid den Skytteanska skolan från 1632. 
Riksrådet Johan Skytte inspirerades av kyrko-
herde Olaus Petri Niurenius i Umeå att ekono-
miskt stödja skolan med målet att undervisa sa-
miska elever och på det sättet få samisktalande 
präster till inlandsförsamlingarna. 

På 1700-talet gjorde kyrkoherde Lars Rangi-
us en märklig insats genom en översättning av 
Nya Testamentet som utfördes åren 1701–
1713. Texten föreligger ännu bara som hand-
skrift och förvaras i Uppsala universitetsbiblio-
teks handskriftsavdelning med benämningen 
Novum Testamentum Lapponicum, arkiverad 
1715. Rangius var bördig från Sorsele och hade 
umesamiska som modersmål. Han figurerar i 
domböckerna som något av en bråkmakare och 
beskrivs som begiven på sprit. Han hade tvister 
med kollegor och andra. När han 1709 blev 
kyrkoherde i det närmast folktomma Silbojokk 
högt uppe i Pite lappmark, fick han gott om tid 
för arbetet med översättningen. 

Rangius dog ganska snart efter att översätt-
ningen blivit klar, nämligen 1717, och först 
1723 omnämns ett förslag att trycka arbetet. 
Vid den tiden var man emellertid tvungen att 
prioritera utgivning av ABC-böcker och det 
dröjer sedan ända till 1732 innan manuskriptet 
åter finns nämnt, men då hade Pehr Fjellström 
och hans arbeten kommit in i bilden. Nu var 
det i stället angeläget att trycka Fjellströms 
ordbok och grammatik. De böckerna förverkli-
gas också efter några år. Ordbokens och gram-
matikens titlar är Dictionarium sueco-lapponi-
cum respektive Grammatica lapponica, båda 
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utgivna 1738. Under riksdagen 1738–39 be-
handlas återigen Lars Rangius stora arbetsinsats 
och man beslutade att låta Pehr Fjellström be-
döma texten. Han önskade då få en avskrift av 
manuskriptet och föreslog att den skulle göras 
av uppsalastudenten Johan Öhrling. Det är den 
person som vi senare återfinner som en av för-
fattarna till Lexicon lapponicum utgiven 1780. 
Hans medförfattare var Erik Lindahl. 

Umesamiskans karaktär

Umesamiskan bildar en övergång mellan nord-
lig och sydlig samiska med en växlingsrik voka-
lism som har likheter söderut, men även till 
vissa delar når upp till arjeplogssamiskan. Kon-
sonantismen har i allt väsentligt likheter med 
samiskan norrut. Ordförrådet har likaså nordli-
ga drag, även om många ord och uttryck även 
finns söderut. Det finns en variation i umesa-
miskans vokalism som vi kallar omljud och 
som innebär att tre långa och tre korta vokaler 
i andra stavelsen medför förändringar av åtta 
primära vokaler i första stavelsen. Den tablå 
med vilken man beskriver växlingarna innehål-
ler därmed nästan 50 positioner att hålla reda 
på för ett korrekt uttal av vokalerna i ordens 
första stavelse. 

Konsonantväxlingen, som i umesamiskan i 
likhet med annan samiska norrut är rikt före-
trädd, har cirka 160 alternativ i detta område. 
Alla samiska varieteter norrut har stadieväxling 
men sydsamiskan saknar detta språkdrag. Kon-
sonantismen är därför ett av de viktigaste sär-
skiljande dragen mellan ume- och sydsamiska. 
Ett exempel på stadieväxling är singularisfor-
merna av verbet båhtiet ’komma’ som är bådáb, 
bådáh, båhtá (märk växlingen d~ ht). Ett vik-

tigt kännetecken på det umesamiska ljudskick-
et är att det verb som nu nämnts har omljud i 
flertalsformen buhth ’de kommer’, vilket mot-
svarar sydsamiskans båetieh, det vill säga utan 
omljud och utan växling mellan skilda konso-
nanter i olika former. Det beskrivna förhållan-
det brukar uttryckas med att umesamiskan bil-
dar ett övergångsområde mellan nordlig och 
sydlig samiska. 

Umesamiskan i dag

Trots att denna varietet nu tillhör en av de mest 
hotade bland de samiska språken har en ny 
medvetenhet och iver uppstått att återvinna de 
kulturella värden som språket innehåller. Revi-
taliseringsåtgärder pågår som ger hopp inför 
framtiden. Det sker arbete med texter och läro-
medel som används i olika kurser. Arbetet med 
ortnamn är även en viktig del i revitaliseringen 
av umesamiskan. Mycket arbete sker nu frivilligt 
utan ekonomiskt stöd. Fler och fler har anslutit 
sig för att stödja arbetet med umesamiskan. Det 
har även fört fram till bildandet av föreningen 
Álgguogåhtie – umesamer i samverkan, som tar 
sig an både språk- och kulturfrågor.

Umesamiskan har nu ett eget skriftspråk för 
det behov som en korrekt litterär utveckling 
kräver. Varje lokalt samiskt skriftspråk är en 
viktig grund för samernas identitetskänsla inom 
den region där varieteten hör hemma. Efter-
som nord-, lule- och sydsamiska har hunnit ut-
vecklas under åtskilliga årtionden, har en öns-
kan väckts bland samerna i Ume lappmark att 
få en liknande utveckling till stånd. Umesamer-
nas önskan är att få utveckla sitt språk på egna 
premisser och med samma rätt som samer i an-
dra områden. I detta fall sker det inom ett om-
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råde som både geografiskt och beträffande 
språkdragen ligger mellan norr och söder. De 
nordliga och sydliga inslagen gör umesamiskan 
unik. Här döljer sig även historiska faktorer 
som språkforskningen hittills bara delvis hun-
nit utforska.

Umesamiskan uppmärksammades år 2008 
genom några offentliga utmärkelser. En sådan 
var när Såkhie, Ubmejen sámienseäbrrie/Umeå 
sameförening, tilldelade en representant för 
umesamiskan sitt hederspris med anledning av 

många års arbete med att bevara, förmedla och 
utveckla varieteten.  Umesamiskan rönte vidare 
uppmärksamhet genom att tillsammans med 
den finska organisationen Utsjoki Sami Siida 
tilldelas det samiska språkpriset Gollegiella 
2008. Priset är instiftat av ministrarna för same-
frågor i Norden samt sametingen i Norge, Sve-
rige och Finland. Det delades ut av justitiemi-
nister Tuija Brax vid ett ministermöte gällande 
nordiska samefrågor i Helsingfors.
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Samiskt i samlingarna
På frågan vilket djur som hör den samiska kulturen till 
svarar de flesta förstås renen. Att också geten har haft 
en plats hos samerna är förmodligen mindre känt. Get-
terna som var betydligt färre till antalet – 1928-års ren-
beteslag begränsar innehavet till fem getter per hushåll 
– följde med på rajderna mellan fjäll- och skogsland. De 
strövade liksom renarna fritt men visste var de hörde 
hemma, och var getkåtan stod som skydd mot eleka 
insekter. Framför allt fungerade geten som mjölkdjur. 
Den kunde ge uppemot tio gånger så mycket mjölk 
som vajan, som ju också skulle dia sina kalvar. Dess-
utom togs getskinnen tillvara, av dem syddes bland 
annat förvaringssäckar, mössor och pälsar. Hornen an-
vändes till att förvara krut i. Däremot hörde det inte till 
vanligheterna att man åt av getköttet. 

Numera får man mjölk från annat hål, inte minst 
blev torrmjölken på 1950- och -60-talen en svår kon-

kurrent till getmjölken. Lappgeten blev allt mindre fö-
rekommande och var rentav på vippen att helt försvinna. 
I dag pågår ett arbete med att upprätta och utveckla en 
genbank utifrån en liten lappgetspopulation som upp-
täcktes och togs om hand i Fatmomakke 2001. Vid in-
gången av 2009 fanns det 65 lappgetter, varav 19  bockar.

Lappgeten är en normalstor till liten lantrasget. En del 
av lappgetterna är lite satta medan andra har mer nor-
mal kroppshöjd. De har ett något bredare huvud än övri-
ga allmogegetter. De allra flesta är helt vita. Svarta, svart-
brokiga eller delvis svarta eller grå djur förekommer 
sporadiskt. Hittills har alla lappgetter burit horn. 

Det nomadiserande livet innebar en hård gallring av 
getterna. De djur som inte klarade av strapatserna, eller 
som inte gav tillräckligt mycket och bra mjölk, gick till 
slakt. Denna form av avel kan ha bidragit till att den ras 
som kallas lappget uppstod. 
 
LäSTIPS: Blind, Ann-Catrin & Kuoljok, Kajsa Getens plats och 
funktion i det rennomadiska samhället, 2002.Margit och Karin Baer med sina getter i Lappudden, Dikanäs 1956.
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Getkåta från Vaisaloukta. I: Manker, Ernst Lapsk kultur vid 
Stora Lule älvs källsjöar,1944.
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Under 1800-talet ökar intresset för det nationella och 
det nordiska. Konsten utgör förstås inget undantag. 
Konstnärerna skulle ut ur ateljéerna för att skildra folk-
liv och kultur, inte bara i Paris, Bretagne och Tyskland, 
utan också i det egna landet. Norrlands inland blev un-
der seklet med förbättrade kommunikationer alltmer 
tillgängligt. Den samiska kulturen framstod som en exo-
tisk guldgruva för konstnärerna. 

Skellefteåkonstnären Anna Nordlander, 1843–79, 
var vid sidan om studier på kontinenten en tid elev hos 
Johan Fredrik Höckert, samtidens store sameskildrare. 
Förmodligen påverkade Höckert hennes intresse för 
den samiska motivkretsen. Men minst lika viktig var 

”Lappflicka”, olja, 1870-talet. Museum Anna Nordlander.
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hennes hemmahörighet i en bygd där kontakten med 
samerna var ett naturligt inslag.

Konsthistorikern Barbro Werkmäster beskriver 
Anna Nordlander som en föregångare, och menar att 
hon ”frigjort sig från samtidens mer klichéartade sam-
eframställning. Hon kunde uppskatta samernas annor-
lunda kultur och visa respekt för dem som människor.”

På Nordanå i Skellefteå finns sedan början av 
1990-talet Museum Anna Nordlander med en perma-
nent utställning kring Nordlander och en ambition att 
bli en ledande institution inom den kvinnliga konsten.

LäSTIPS: Werkmäster, Barbro (red) Anna Nordlander och 
hennes samtid, 1993

”Sittande lappflicka”, blyertsskiss. Museum Anna Nordlander.
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Maljor på krage.

Förgyllda maljor hittade i marken  
i Fatmomakke på 1970-talet. 
Västerbottens museum.

Malja kallas en dekorativt utförd ögla eller ring av me-
tall, vars funktion är att med en kedja eller snöre hålla 
samman en krage eller annat klädesplagg. Maljor är ett 
vanligt förekommande silversmycken på samekvinnor-
nas kragar. Andra silversmycken var hängknappar som 
enbart var till prydnad. Både maljor, spännen och knap-
par var gärna försedda med silverlöv och maljor med 
Ave-Maria-monogram var mycket vanliga. Lappkvin-
nornas silverkragar finns beskrivna från tidigt 1600-tal.

LäSTIPS: Fjällström, Phebe, Lapskt silver: Studier över en 
föremålsgrupp och dess ställning inom lapskt kulturliv, 1962.
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Före 1900-talets mitt såldes inte färdig-
rostat och malet kaffe i butik. äldre kaf-
fekvarnar hos samerna var helt av trä 
men denna ”moderna” och nätta kvarn 
av mässing och järn var långt mer prak-
tisk då kaffet maldes direkt ner i kaffe-
påsen.

Kaffekvarn från Norrbotten med nytillverkad 
påse av Lars Anders Larsson i Malå. Västerbot-
tens museum.
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Kåtan på vistet vid Vuokarn, 2005.
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Byggnadsvård på plats
M A R i A  l Ö F G R E N

 

 

På många håll i länet görs insatser för att bevara samisk bebyggelse i den miljö  

där den vuxit upp och har sin hemvist. En sådan insats genomfördes 2007 och  

2008 vid sjön Vuokarn, strax väster om Marsfjällen, fyra timmars promenadstig  

från närmaste bilväg. Här hämtades också förebilder till det sydsamiska viste som 

nykonstruerats på friluftsmuseet Gammlia i Umeå. Eftersom vistet vid Vuokarn  

kontinuerligt brukats och bebotts, och framför allt på grund av ägarnas intresse,  

har ett rikt byggnadsbestånd med ålderdomliga inslag kunnat bevaras. 

Seeksaesie är benämningen på den bergshöjd vid 
vars fot vistet anlades i början av 1800-talet av 
Jon Pålsson. Omkring 1900 flyttades vistet ett 
hundratal meter till sin nuvarande plats. De fles-
ta av de gamla byggnaderna flyttades också då. 
Genom att vistet genom åren har nyttjats mer 
eller mindre kontinuerligt har ett ovanligt ålder-
domligt byggnadsbestånd bibehållits. Förutom 
bostadskåtan och stolpboden som nu har nyupp-
förts på Gammlia, finns här också en getkåta, en 
förrådsställning av unik modell samt en liten 
rökhytt för rökning av fisk och kött. Därtill kom-
mer den sentida barack vilken på senare år fung-
erade som permanentbostad för Sigvard Kle-
metsson, som bodde här fram till sin död 2009.

Vistet ligger i en värdefull större kulturmiljö 
som utpekats som riksintresse. För byggnads-
vårdsinsatserna har länsstyrelsen därför bidragit 
ekonomiskt i syfte att säkra bebyggelsen för 

framtiden. Ett villkor för bidraget var att arbetet 
skulle ske på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt 
och med antikvariskt medverkan från Väster-
bottens museum.

Redan vid museets fjällinventering i slutet 
av 1970-talet uppmärksammades platsen och 
1994 gjordes ett besök för att utreda det aktuel-
la vårdbehovet. Det skulle dock dröja ytterligare 
drygt tio år, till 2005, innan en åtgärdsplan upp-
rättades. I samverkan mellan ägare, brukare, 
länsstyrelsen, länsmuseet och hantverkare med 
det rätta intresset för uppgiften kunde arbetena 
påbörjas i maj 2007. 

Att idka byggnadsvård i väglöst land medför 
naturligtvis särskilda problem. Liksom alltid 
sköter man transporterna när marken är snö-
täckt, nuförtiden med snöskoter. Ambitionen 
har dock varit att så långt som möjligt använda 
byggnadsmaterial från närområdet. Att ta näver 
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direkt från björkskogen var förr en självklarhet, 
men är inte längre tillåtet. Det måste numera 
köpas. Torven kunde däremot hämtas från plat-
ser i närheten liksom en del av björkvirket.

Bostadskåtan

Kåtan som användes som bostad långt fram i 
tiden moderniserades något på 1950-talet då 
fönster och järnspis installerades. Från början 
var avsikten att dessa sentida tillskott skulle tas 
bort och kåtan återställas i ursprungsskicket 
men på ägarnas önskan behölls de. Antikvariskt 
kan beslutet också motiveras med att dessa in-
slag speglar de faktiska bostadsförhållandena 
hos en renskötande familj strax innan man över-
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Kåtan 2007. Restaureringen är nyss påbörjad och det gamla nävret blottlagt.

gick till fast boende. Spisen och fönstret utgör så 
att säga de yttersta årsringarna.

Upprustningen av kåtan blev mer omfattan-
de än planerat. Förutom byte av näver och torv 
fick hela konstruktionen tas isär och sättas upp 
igen. Merparten av det gamla kåtavirket kunde 
emellertid återanvändas, däribland stängerna 
med naturliga upphängningskrokar av bearbe-
tade kvistar.

Stolpboden

Den traditionella samiska förrådsboden är 
uppförd på stolpar av trädstammar vars rötter 
behållits som stöd. Här vilar de på ett upplag 
av skiffer som med tiden har rört sig och gjort 
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Kåtan renoverad
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Stolpboden får näver och torv på taket.
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Sigvard Klemetsson i sin stolpbod.
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Stolpboden, uppriktad och med ett nytt tak.
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hela konstruktionen något instabil. Ett första 
moment vid upprustningen var därför att rikta 
och säkra stommen. Det torvklädda taket be-
hövde läggas om. I samband med detta arbete 

avlägsnades den fuktisolermatta som i senare 
tid fått ersätta nävret. Nytt näver har nu åter 
använts som vattenavvisande skikt.
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Förrådsställningen med nylagt tak.
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Förrådsställning

Till vistena hör ofta mer eller mindre öppna 
förrådsställningar där olika förnödenheter kan 
förvaras lätt åtkomliga. En del är mycket enkla 
konstruktioner medan andra är mer avancera-
de. Till de senare hör råfoen med det upphöjda 
golvplanet under ett välvt tak utan väggar. Ef-
tersom golvet även fungerar som tak får bygg-
naden alltså två ”våningsplan”. Grundpelare i 
konstruktionen är två kraftiga trädstammar, på 
sedvanligt sätt med rötterna bibehållna som 
”fötter”. Det övre planet består av liggande 
björkslanor som vilar på åsar vilka har inlaxats i 
rotbensstolparna. Takbågarna utgörs av natur-
ligt böjda björkstammar vilka ger taket dess ka-

rakteristist välvda form. På bågarna ligger ett 
rote av björkslanor som täcks av näver och torv.

Genom att en vridning av ställningen hade 
skett var risken stor att råfoen förr eller senare 
skulle ge efter för snötrycket. Stabilisering och 
byte av någon av stöttorna var därför de första 
åtgärderna. Torvtäckningen revs bort och det 
krokiga björkvirket kompletterades där så be-
hövdes varefter taket fick nytt näver och ny torv. 

Byggnadstypen är i dag är ytterst sällsynt, och 
råfoen i Seeksaesie är förmodligen den enda be-
varade av traditionell sydsamisk typ. Den flytta-
des hit 1907 från ”gammvistet” några hundra 
meter bort. Årtalet är inristat i en av takbågarna.

Getkåtan

Att hålla getter var inte ovanligt och en getkå-
ta finns fortfarande kvar på flera sydsamiska 
visten. Till formatet är de givetvis mindre än 
bostadskåtorna och saknar eldstad.

Getkåtan på vistet vid Vuokarn ska enligt 
uppgift även ha använts för att stalla en ko. Vid 
första anblicken föreföll det något osannolikt 
med tanke på kåtans låga höjd men i samband 
med renoveringen upptäcktes att kåtan måste 
ha sjunkit ner betydligt och  ursprungligen 
hade varit 10–20 centimeter högre. 

Kåtan har en bågstångskonstruktion med ett 
tunnvälvt tak. Den låga väggens nedre del har 
stående virke. Detta virke var kraftigt angripet 
av röta. Sedan allt täckmaterial rivits bort blev 
det i stort sett att bygga upp kåtan från början 
igen. En stenring som varit helt övervuxen kom 
fram vid markarbetet och kåtaställningen res-
tes upp till sin forna höjd. Det stående väggvir-
ket ersattes med nytt och kåtan kläddes med 
näver och torv.
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Simon Anundsson tar en titt i den svårt förfallna getkåtan inför arbetet.
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Getkåtan efter restaurering.
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Tunnvalvet  
i getkåtan.
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Tre vistebyggare tar fikapaus vid elden. Från vänster: Billy Sjöberg, Lennart Grundström och Jörgen Stenberg.
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Samiska visten på Gammlia
B R i T T A  l i N D G R E N - h y V Ö N E N

 

 

Redan 1918 bestämdes att ett ”lappläger” skulle byggas på Gammlia. Ragnar  

Jirlow, intendent vid det som numera är Västerbottens museum uppdrogs att resa  

runt i länet för att skaffa byggnader till ett sådant. Något ”lappläger” blev dock  

aldrig av förrän nu, drygt 90 år senare när visionerna – i uppdaterad tappning – blir 

verklighet i form av tre rekonstruerade samevisten som uppförts under kompetent 

ledning av Jörgen Stenberg från Malå och Lennart Grundström från Ammarnäs.

Trots att samerna har funnits i vår landsända 
under mycket lång tid är kunskapen om deras 
traditioner och levnadssätt relativt knapphän-
diga. En viktig insats för att öka kännedomen 
om samiska kulturer gjordes av Nordiska mu-
seet i Stockholm, som 1939 tillsatte en särskild 
tjänst för samisk kultur. 

Den som fick tjänsten var Ernst Manker. Han 
var den förste fackutbildade etnografen som 
hade ambitionen att dokumentera samernas 
kultur och liv genom systematiska undersök-
ningar. Manker gjorde flera uppteckningsresor i 
Sápmi, framför allt inom ramen för den så kall-
lade ”lappmarksundersökningen” mellan 1948 
och -56. Det var en period då mycket stora för-
ändringar skedde inom det samiska samhället. 

Mankers inventeringar byggde huvudsakli-
gen på intervjuer och litteraturstudier. Han var 
också en mycket skicklig fotograf vilket fram-
går i exempelvis De svenska fjällapparna, 1947, 

Fångstgropar och Stalotomter, 1960, och Skogs-
lapparna i Sverige, 1968. 

De samiska lämningar vi finner i Västerbot-
ten – kåtor, härdar, kokgropar, bengömmor, 
 stalotomter, rengärden – bär vittnesmål om en 
mycket långlivad nomadkultur. Somliga spår är 
kända endast genom muntlig tradition. Andra 
kräver kunskaper om landskap och naturforma-
tioner för att bli synliga. För dem som kan för-
stå tecknen och läsa spåren, som känner nam-
nen och berättelserna, är den samiska närvaron 
i landskapet tydlig. 

I äldre tid förutsatte de renskötande samer-
nas livsform flera boplatser på olika platser ef-
tersom man vistades i såväl skogs- och fjäll- 
som kustregionen. Det senaste seklet har 
emellertid inneburit stora förändringar i samer-
nas levnadsmönster. Det traditionella kåtabo-
endet har under den första delen av 1900-talet 
mer eller mindre övergivits eftersom samerna 
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övergått till mer permanenta boenden. Snab-
bare transporter gör att man kan hålla koll på 
sina renar utan att behöva upprätta särskilda bo-
platser. Många visten står numera övergivna.

Som framgår på annan plats i denna tidskrift 
ägnas kulturvårdande insatser åt samiska boplat-
ser på ursprungliga ort och ställen. För att ytter-
ligare öka möjligheten att kunna berätta om de 
samiska byggnadstraditionerna har på frilufts-
museet Gammlia i Umeå uppförts tre samiska 

visten med gamla visten i länet som förebilder 
och inspirationskällor.

En plats – tre rum

Byggnadstraditionerna ser olika ut hos nord- 
syd- och skogssamer. På Gammlia visas alla tre 
på behändigt lassokastavstånd från varandra. Här 
kan materiella och immateriella likheter, skillna-
der och förändringar över tid åskådliggöras. Vis-
tena utgör varsina ”rum” som tillsammans bildar 

Från bygget av den skogssamiska kåtan.
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en enhet att utgå ifrån när vi och samerna själva 
ska berätta om hur de renskötande samerna bodde 
och levde. 

Förutom det historiska perspektivet är ambi-
tionen att samevisteområdet på Gammlia skall 
vara en arena för olika aktiviteter med samiska 
förtecken, såväl traditionella som mer moderna – 
en öppen och flexibel arena för kunskapsförmed-
ling av de samiska kulturerna.

Skogssamiskt viste

Förebilden till den skogssamiska kåtan finns i 
Koppsele ett viste vid Malån i norra Västerbotten. 
Platsen ligger inom det område där Malå skogssa-
meby har sina renar under sommaren. I dag är 
Malå skogssameby den enda existerande skogssa-
mebyn som finns kvar i länet. Namnet Koppsele 
har platsen fått efter den kulle som liknar en upp-
och-ned-vänd kopp eller kosa. På umesamiska he-
ter platsen Satteve. 

Här finns förhistoriska lämningar som berättar 
om att platsen varit använd sedan mycket lång tid. 
Flera tusen år gamla rester av stenredskap för till-
verkning av spjut- och pilspetsar har hittats längs 
Malån. 

De allra första beskrivningarna av skogssamiska 
kåtor finns i de på 1600-talet nedtecknade ”präst-
relationerna”. Vistet i Koppsele torde vara ett av de 
äldsta i Malåtrakten. Platsen är markerad på Jonas 
Geddas karta över Ume lappmark från 1671. 
Koppsele låg då inom lappskattelandet Gransele, 
Ruskulus Oiwe, som ägdes av samen Mårten 
Anundsson. Koppselevistet övergavs vid sekelskif-
tet 1900 då samerna flyttade nedströms Malån. 
Fram till dess bodde bland många andra Jonas Vil-
helm Jonsson även kallad ”Villaken” och hans fa-
milj på vistet.

Sommaren 1900 besökte språkforskaren Karl 
Bernhard Viklund Malå socken för att studera 
”den lapska dialekten”. När han besökte Koppse-
levistet fanns där två gamla timmerkåtor och nio 
stolpbodar av härbretyp. I dag finns två stolpbo-
dar, en timmerkåta och en hölada kvar.

I Västerbottens museums basutställning finns 
stommen till en tältkåta från Koppsele. Den an-
vändes ”på riktigt” fram till sent 1800-tal och till-
varatogs 1936 av Ernst Manker. Han hittade den-
na kåtastomme på en gård i Malåträsk och såg till 
att museet fick kåtan. När man invigde sina nya 
lokaler på Gammlia 1943 fanns den med i ut-
ställningen.

Kåtan på Gammlia har kvadratisk planform 
med vertikala väggar i tre timmervarv och däröv-
er ett pyramidtak i två lager med näver emellan. 
Inom den skogssamiska byggnadstraditionen fö-
rekommer även sex- och åttkantiga kåtor.

För att göra kåtan tillgänglig för fler är dörren 
breddad och väggen nedanför dörren går att öpp-

Den skogssamiska kåtan på Gammlia.
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Förråd och torkställning.

PE
T

TE
R 

EN
G

M
A

N
/V

B
M

na. Gångjärnen till kåtadörren har smitts av 
smeden Maria Solhed utifrån gammal förlaga.

Förrådsbyggnad/Torkställning
Invid den skogssamiska kåtan står en förråds-
byggnad i form av en taköverbyggd träställning 
där fisk, kött och andra livsmedel kunde förva-
ras på behörig höjd som skydd mot rovdjuren. 
Förrådsbyggnaderna fungerade dessutom som 
förvaringsplatser för ackjor, skidor och annan 
utrustning. Somliga förrådsställningar var till-
fälliga och enkelt konstruerade med kort lev-
nadstid, andra stabila timrade konstruktioner 
som den på Gammlia. Det var inte ovanligt att 
man flyttade förrådsbyggnader. De kunde också 
ärvas och var dessutom vanliga som brudgåvor. 

Sydsamiskt viste

Förebilden för det sydsamiska vistet på Gamm-
lia finns nordväst om sjön Vuokarn i Vilhelmina 

kommun, tretton kilometer från närmsta väg i 
Vilhelminafjällen. Vistet anlades på 1800-talet 
av Jon Pålsson. Sigvard Klemetsson, renskötare 
inom Vilhelmina norra sameby, bodde i vistet 
med mor och far och sina sex syskon, och var 
platsen trogen fram till sin död i oktober 2009. 

Vistet vid Vuokarn innehåller fyra ursprung-
liga byggnader: torvkåta, förvaringsbod med rot-
fötter, förrådsställning och getkåta. I senare tid 
har ett litet bostadshus uppförts. Detta var Kle-
metssons åretruntbostad där han levde utan mo-
derniteter som el och telefon. Vatten hämtade 
han i bäcken som passerar nedanför vistet. Mer 
om vistet vid Vuokarn på sidorna 41–45. 

Den sydsamiska torvkåtan på Gammlia har 
en stomme av bågstänger i björk, innerväggar 
av björkslanor och isolering av näver och torv. 
För att göra kåtan på Gammlia mer tillgänglig 
har dörröppningen gjorts betydligt bredare än i 
originalet och försetts med dubbla dörrblad. 
Gångjärnen på dörren har nytillverkats med de 
gamla som förebild av smeden Maria Solhed. 

Förvaringsbod
I Klemetssons viste fanns också en bod som 
i bland benämns gåsfotsbod eller bod med få-
gelfötter. Namnet kommer av att trädrötterna 
som boden står på liknar fågelfötter. Anled-
ningen till att denna bod liksom den enbenta 
boden, njallan placerades över marknivån var 
att rovdjuren inte skulle kunna komma åt de 
livsmedel som förvarades där. Stegen upp till 
boden tillverkades traditionellt av en grov tim-
merstock i vilken man högg ut trappsteg. Innan 
man började bygga fasta torvkåtor var boden 
oftast den enda stadigvarande byggnaden på 
många visten.  
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Författaren Curt Berg skriver om en bod som 
till stor del liknar Sigvard Klemetssons bod i arti-
keln ”Offerdalen i Marsfjällen” i tidskriften Väster-
botten 1923, han berättar om ett besök vid Stin-
nerboms gamla höst- och vårviste i Marsfjället:

det utmärkt vackra häbret med de djärvt 
spetsiga trädrotsstolparna och den byggnads-
tekniskt intressanta takläggningen kommer 
inom parentes sagt troligen att införlivas med 
hembygdsföreningens samlingar på Gammlia. 

Detta blev som sagt aldrig av. Men nu finns på 
området en sådan bod, dock inte flyttad från sin 
ursprungliga plats utan rekonstruerad.

Nordsamiskt viste

Vid Gausjosjön i Storumans kommun finns ett 
vår- och höstviste. Här slog man sig ner efter 
tvångsförflyttningen från Karesuando cirka 1930. 
Vistet som användes fram till 1960-talet tillhör 
flera familjer inom Umbyns sameby, bland  andra 
den nordsamiske renskötaren Olle Omma med 
familj. Anders Utsi som var dräng hos Omma, 
byggde en egen kåta i Gausjosjö som är förebil-
den till den nordsamiska kåtan på Gammlia.

I området finns flera samiska lämningar efter 
kåtor, härdar och renvallar. Vid Gausjosjöns strän-
der har också hittats rester efter stenåldersbosätt-
ningar som berättar att platsen varit bebodd un-
der mycket lång tid, åtminstone i 6000 år.  

Gammlias nordsamiska torvkåta består liksom 
den sydsamiska av en stomme av bågstänger i 
björk, innerväggar av björkslanor och en isolering 
av näver och torv. Skillnaden typerna emellan 
märks framför allt i att den nordsami ska kåtan är 
rymligare upptill med brantare väggar och run-
dare i planformen än den sydsamiska. Även i sät-
tet att lägga torven syns skillnader. På den nord-

 
Halvklädd sydsamisk kåta på Gammlia.

 
Det sydsamiska vistet på Gammlia. 

 
”Fågelfötter” vid sydsamiska vistet.
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samiska travas torvbitarna som tegelstenar 
ovanpå varandra med gräsytan nedåt, medan 
man på den sydsamiska lägger torvbitarna i två 
lager med jordytorna mot varandra.

Den nordsamiska kåtan på Gammlia har i en-
lighet med förebilden – och som ett led i ambi-
tionen att också visa förändring och utveckling 
av byggnadsskicket – såväl fönster som vedspis. 

Njalla
Intill den nordsamiska kåtan står en enbent 
stolpbod, en så kallad njalla. Här vinterförvara-
des maten inför ankomsten till vistet på våren. 
Som stege fungerar en grov timmerstock med 
uthuggna trappsteg.

Njallan på Gammlia har placerats i det nord-
samiska vistet men förekommer även i både 

 
Den nordsamiska förebilden vid Gausjosjön.

 
Den nordsamiska kåtan på Gammlia.

 
Njallan på Gammlia.
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skogs- och sydsamisk tradition. Modellen kom-
mer från Muorjevaara i Gällivare. Den finns av-
ritad i Ernst Mankers bok Skogslapparna i Sve-
rige. Njallan från Muorjevaara står också som 
modell för den njalla som finns på Skansen i 
Stockholm. 

Njallor har tidigare varit vanliga i Västerbot-
ten, i dag finns dock endast ett fåtal kvar på någ-
ra platser i Sorsele kommun. Avbildningar på 
gamla samiska trummor talar för att njallan är 
en byggnadstyp med mycket lång historia. 
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Dokumentationer i text och bild har gjort över vistenas 
tillkomst. Dessutom har byggnaderna efter färdigställandet 
detaljritats av Rolf Sixtensson, tidigare byggnadsantikvarie 
vid Västerbottens museums

Överst: Kopia av gaffel utförd av Maria 
Solhed efter ett original tillverkat av Kniv-Elis  
Bergström från Malå. Gaffeln är av smitt järn  
med en upphängningsögla i det vridna skaftet.  
Klorna är gjorda av järnspik.

Mitten: Maria Solheds kopia av en 1,7 m lång spjutstav som finns i Västerbottens 
museums samlingar. Staven användes under 1800-talet av björnjägaren Anders 
Klemetsson Klomma i Vuovosberg, Sorsele.

Nederst: I ett järnåldersfynd från Varris i Västerbotten innehöll bland annat tre 
järnkrokar varav två var fästa vid kedjor. Denna anordning har använts i de 
samiska kåtorna för upphängning av grytan över elden. Fyndet inlånades från 
Vilhelmina museum för fotografering och avritning, varefter Maria Solhed 
tillverkade en kopia av upphängningsanordningen.

…medan järnet är varmt.
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Samarbete

Vistena på Gammlia har uppförts i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan och med 
ekonomiskt stöd från Sveaskog.

De nordliga kulturtraditionerna

Projektet inleddes 2007 med en förstudie som 
finansierades av Umeå kommun. I denna ana - 
lyserades utvecklingsmöjligheterna för hur 
Gamm lia skulle kunna bli ett besöks- och turist- 
centrum med det uttalade syftet att öka med - 
vetenheten och kunskapen om de nordliga 
 kulturtraditionerna. Ett av delmålen  inom 
projektet är uppbyggandet av ett skogs-, ett 
syd- samt ett nordsamiskt viste på Gammlia.
Projektet finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Umeå kommun, Västerbot-
tens läns landsting, Umeå universitet, Länssty-
relsen i Västerbotten, Region Västerbotten, 
Västerbottens museum, Norrbottens museum, 
Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.
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Saemieh Saepmesnie – I det samiska rummet

Hösten 2008 startades projektet ” I det samiska rummet” i form 
av ett samarbete mellan Saemien Sijte i norska Snåsa, Gaaltije i 
Östersund och Västerbottens museum i Umeå. 

Projektet dokumenterar och synliggör det sydsamiska kul-
turlandskapet och människans närvaro i detta landskap. Geo-
grafiskt omfattas ett område från Idre i norra Dalarna upp till 
länsgränsen mellan Norr- och Västerbotten, samt motsvarande 
samiska områden i Norge.

Ny och gränsöverskridande kunskap skapas om sydsamisk 
historia och kulturlandskap, vilket är av största vikt för förståelsen 
av markens betydelse och värde. Resultatet av dokumentatio-
nen blir ett viktigt planeringsunderlag som bland annat ska 
kunna bidra till tillväxt och utveckling av näringsverksamheten 
i området.

Projektet lyfter fram traditionella samiska kunskaper om 
bruket av landskapet och jämför dessa med dagens markutnytt-
jande och beroendeförhållandet mellan landskap, människa och 
ren. även annan samisk näringsinriktning än renskötsel, som till 
exempel jakt, fiske och jordbruk, belyses. 

Arbetet genomförs med intervjuer, kart- arkiv- och ortnamn-
studier samt med kulturminnesregistrering i nära samarbete 
med samebyar, renbetesdistrikt och sameföreningar. 

En stark ambition i projektet är att skapa nätverk, dels mellan 
sydsamiska institutioner på båda sidor om svensk-norska grän-
sen, dels gentemot forskningsinstitutioner. 

Ett särskilt fokus ligger på studiet av språket, vilket är en viktig 
källa till kunskap om traditionellt bruk av landskapet. 

Resultaten från arbetet presenteras i en databas. Uppgifterna 
skall utgöra grund för information och kunskapsspridning både 
inom och utom det sydsamiska samhället.

Målgruppen är främst den samiska befolkningen, där barn 
och ungdom är särskilt viktiga. Vidare riktar sig projektets resul-
tat till samiska institutioner, museer och bibliotek samt andra 
institutioner som arbetar med samisk forskning. Till målgrup-
perna hör också myndigheter samt andra svenska och norska 
verksamheter med intressen i det sydsamiska området. Allmän-
heten på bägge sidor om kölen är också en viktig målgrupp i 
spridandet av kunskaper om den sydsamiska kulturen. 

Projektet finansieras av Interreg IVA Nord, delprogrammet 
Sápmi – gränslös utveckling, Ájtte och Sametinget samt av läns-
styrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västernorrlands och Väster-
bottens län.

Läs mer: www.samiskarummet.se
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Rösning på Atoklimpen.
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Rock Art in Sápmi
Hällbilder i Alta, Norge.

I det gränsöverskridande projektet ”Rock Art in Sápmi” etable-
rar och utvecklar museer, arkiv, universitet och andra aktörer i 
Barentsregionen forskning om och förmedling av den nordliga 
hällkonsten samt undersöker hällbildernas plats i och förhål-
landen till den samiska kulturtraditionen.

Projektet – som är ett samarbete mellan institutioner och 
organisationer i Norge, Sverige, Finland och Ryssland – rör sig 
från förhistoria till nutid, och över nutida riksgränser på ett sätt 
som var naturligt i Sápmi före nationaliseringen av landskapet. 
Perspektivet är tvärvetenskapligt och omfattar arkivstudier, 
 arkeologi, etnologi, konst, musik, film, berättande, teater, dans 
och pedagogik.

Rock Art in Sápmi vilar på tre ben:
• Forskning – undersökning, analys, dokumentation
• Förmedling – utställningar, text, foto, film, pedagogik
• Konst – bild, berättande, dans, musik, teater

Projektets styrka ligger i korsbefruktningen, inte minst i det 
 dynamiska mötet mellan forskarvärlden och konstvärlden. Slut-
målet är att under Umeås kulturhuvudstadsår 2014 ha världs-
premiär på den multikonstnärliga föreställningen ROCK ART IN 
SÁPMI.

Läs mer: www.vbm.se/projekt/rock-art-in-sapmi
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Elvira i skidspåret.
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Samisk dräkt och annan textil
h i l l E V i  W A D E N S T E N

Skellefteå i slutet av 1800-talet, en liten stad vid Norrlandskusten med utvecklad handel 

och kontakter i såväl Norr- och Väster- som Österbotten. Här bor jägmästare Bremberg, 

mestadels verksam norröver och säkert många gånger i kontakt med ”lapparna”. År  

1882 föds hans dotter Elvira. Som ung kvinna får hon en så kallad skiddräkt. Dräkten är 

inspirerad både av samtida nationalromantiska tendenser och av samisk dräkt. Den är 

troligen sydd av en skräddare i kustlandet och blir vackert exotisk i sitt uttryck. Elvira var 

stolt över sin dräkt som hon gärna lät sig fotograferas i, både på skidor och till häst.

Ett sekel senare hamnar dräkten på Västerbot-
tens museum. Då har den tagit vägen om Eng-
land, dit familjen flyttade 1911. Dräkten är lite 
maläten, men komplett. Med dräkten framför 
ögonen, konstaterar vi att barmklädet, den kra-
ge med bröstlapp som placeras innanför urring-
ningen, och kragen på klänningen är samiskt 
hantverk med tenntrådsbroderier på vadmal. 
Det är sömmat med kunnighet och omsorg, 
och med all säkerhet tillverkat av en samisk, 
kvinnlig hantverkare. Dessutom har man sytt 
fast ett antal samiska silverprydnader runt 
klänningens V-formade urringning. 

Anna-Stina Svakko, norrbottnisk sameslöjds-
mästare, kan berätta att barmklädet och kragen 
härstammar från samer i Arjeplogsområdet, vil-
ket hon ser i tenntrådsbroderiets mönster och 
tygets färger. Dessutom kan man också se att de-
taljerna kommer från en manlig dräkt. Troligen 

I den svenska skiddräkten, tillhörande Elvira Bremberg från 
Skellefteå, döljer sig ett vackert samiskt barmkläde från 
Arjeplogsområdet. Det blå klädestyget har täckts med vitt 
tunt ylletyg och barmklädet har fodrats med vitt siden.
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har dessa föremål sålts till någon kustbo, kanske 
Elviras far, och sedermera hamnat hos skrädda-
ren som sydde dräkten till Elvira.

I Västerbottens museums samlingar finns ett 
stort antal samiska dräktdelar. Vackra koltar i 
vadmal och skinn, fantastiskt broderade barm-
kläden och bälten. Här finns också mössor av 
äldre och yngre årsmodell från olika delar av 
Sápmi. Detta är en skatt museet gärna visar för 
den som vill se, eller använda som studieföremål 
i syfte att tillverka nya dräkter. Föremålen har 
skänkts till museet av både samer och ” svenskar”, 
till exempel nomadskoleinspektörer och andra 
samlare. 

Bland det som funnit sin väg till länsmuseets 
samlingar finns en kvinnokolt som skänktes till 
museet 2001. Det är en kolt i blått ylletyg, med 
breda bårder i rött, gult och grönt. Till dräkten 
hör också ett pärlbroderat barmkläde och ett 
bälte med tennfigurer samt en pung, rikligt de-
korerad med små ljusblå pärlor. Dräkten har 
brukats av Klara Lindgren. Klara kom någon 
gång under 1930-talet i kontakt med en samisk 
kvinna – Maria Beata från Granbyn, en sameby 
i Ammarnästrakten – som  skänkte henne dräk-
ten. Den är av samisk karaktär, men liknar ändå 
inte de genuina samiska dräkterna från områ-
det. Det finns fortfarande frågetecken kring 
dess ursprung, och för vilket ändamål den till-
verkats.

Västerbottens museum har ambitionen att 
bevara länets kulturarv, såväl de svenska som 
de samiska och andra. I dag hamnar emellertid 
färre föremål på museum, eftersom policyn är 
att i möjligaste mån låta saker och ting bli kvar 
i sina ursprungsmiljöer. Numera sker insamling 
och dokumentation framför allt i form av foto, 

film, berättelser och intervjuer. Ibland är det 
emellertid nödvändigt att ta hand om saker på 
museum, och när det gäller samiska föremål är 
det i första hand Samemuseet Ájtte i Jokkmokk 
som kommer i fråga.

Under en period vid mitten av 1900-talet 
sågs sameslöjden mest som ett exotiskt turist-
intresse. Det traditionella bruket av föremål 
och dräkt hamnade i skuggan av modernare 
tekniker och kläder. Genom ett intensivt arbe-
te av bland andra sameslöjdskonsulenterna un-
der 1960- och -70-talen, ökade medvetenheten 
och kunskaperna om den samiska slöjden, be-
träffande såväl traditioner som nya riktningar 
och konstnärliga ambitioner. 

Sedan ett tiotal år bedriver Västerbottens 
museum ett intervjuprojekt där man samtalar 
med samiska slöjdare, konstnärer och same-
slöjdskonsulenter om dräkt och annan textil i 
länet. Det står helt klart att den samiska kultu-
ren upplever en renässans och har fått ökad 
uppmärksamhet under de senaste tjugo åren. 
Detta har glädjande nog skett på samernas vill-
kor, vilket inte minst visar sig i de samtal jag 
haft med slöjdutövare och slöjdkonsulenter. 

Marianne Nilsson

Tidigare sameslöjdskonsulenten Marianne Nils-
son berättar i en intervju att den samiska dräk-
ten förändrats mer än hårdslöjden, det vill säga 
knivar samt andra trä- och hornföremål. Inte så 
förvånande kanske, eftersom dräkten påverkas 
lättare av moden och förändrade användnings-
mönster. I början av 1900-talet var det exem-
pelvis inte ovanligt med en vit krage och en 
schal till en annars traditionell dräkt. Under de 
följande decennierna förändrades längden på 
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kolten, man influerades också av modet genom 
att ibland göra ärmen lite rynkad på axeln, ha 
en plisserad kjol eller välja ett annat tyg än ylle. 
Sedan följde också en period då dräkten häng-
des undan, för att åter komma i bruk mer och 
mer under den senare delen av 1900-talet. 

Det nyväckta intresset för dräkten och söm-
naden får näring av konsulenternas idoga arbe-
te med att utbilda slöjdare i tradition och kva-
lité. Marianne Nilsson påpekar vikten av att 
uppvärdera den traditionella samiska slöjden: 
”Bara till exempel att ta betalt för en kaffepåse, 
behövde ses över. Vi gjorde tidsstudier, för att 
visa på hur lång tid det faktiskt tog att tillverka 
den. Och vi var stenhårda med kvalitén och det 
har lönat sig i längden.”. 

Hon pratar också om hur viktigt det är att 
låta den traditionella kunskapen leva och ut-
vecklas där den hör hemma. Man bör lära sig 
slöjden från sin familj och släkt och ha detta 
som bas när man sedan utvecklar den. Man ska 
inte kopiera andra slöjdares mönster hur som 
helst. När man skapar egna produkter skall man 
kunna försvara det man gör, utifrån sitt eget ur-
sprung. Den traditionella dräkten bör behållas 
intakt efter äldre förlagor, anser Marianne. I 
 andra plagg och föremål ska man däremot inte 
nöja sig med att kopiera det andra gjort, utan 
sträva efter att utveckla sin egen formkänsla.

Berit Nilsson och Margareta Grahn

Omkring år 2000, besökte jag sameslöjdarna 
Berit Nilsson och Margareta Grahn i Djupfors 
respektive Ammarnäs. Besöket föranleddes av 
att Sorsele kommun beställt tre samiska dräk-
ter från Ammarnäsområdet för att visa i Sorse-
le kommunbibliotek. Ett lovvärt initiativ med 

tanke på de konflikter mellan samer och andra 
boende i kommunen som förekommit. Väster-
bottens museum fick tillfälle att följa arbetet 
och intervjua slöjdarna om dräkternas till-
komst. Berit och Margareta skapade samiska 
dräkter från dagens traditioner i Ammarnäs, för 
en kvinna, en man och ett barn.

Thea Viklund, Ingrid Vinka och Maud Ericsson

För ett par år sedan intervjuades Thea Viklund 
och Ingrid Vinka i Lycksele. Dels fick vi se prov 
på textila skatter som bevaras hemma hos Ing-
rid, dels fick vi en förhandstitt på den kyrkotex-
til som Thea Viklund arbetade med till Marga-
retakyrkan på Gammplatsen i Lycksele. Drygt 
ett år senare besökte jag kyrkan tillsammans 
med Thea och hennes väninna Maud Ericsson, 
som är samisk textilkonstnär från Östersund. 
De har båda berikat kyrkan med textilier i 
 samisk teknik och design. Thea har skapat ett 
altarbrun och en stola. Maud har bland annat 
designat och sytt upp två mässhakar. Det är av 
stort värde att samiska textilier förekommer i 
offentliga miljöer över hela Sápmi. Inte minst 
innebär detta ett ökat erkännande av samisk 
slöjd och konst.

Anna-Stina Svakko

Ett stort bidrag till kunskapen om samisk textil 
på Västerbottens museum har vi Anna-Stina 
Svakko att tacka för. År 2001 fick vi en genom-
gång av museets samiska textilier. Anna-Stinas 
kunskaper om traditionell samisk slöjd, bland 
annat inhämtad på museer runtom i Europa, 
har gjort att vi kunnat tillföra nya faktauppgif-
ter och sätta de riktiga samiska benämningarna 
på föremål i samlingen. I intervjuer och samtal 
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med Anna-Stina Svakko har vi dessutom fått 
höra många intressanta berättelser om livet 
som slöjdare och konstnär i Sápmi i dag. Hon 
har också spridit kunskaper om det samiska 
textilarvet till allmänheten vid föreläsningar på 
Västerbottens museum. 

Modernt, funktionellt och samiskt

Den samiska dräkten och annan samisk textil, 
lever och utvecklas med förankring i en tradi-
tion. Den yngre generationen bär och utvecklar 
den traditionella klädseln, efter behov och in-

tresse för det historiska. I dag lever många sam-
er storstadsliv och sysslar med annat än rennä-
ring, men bär vid särskilda tillfällen en dräkt 
med förankring i familj och någon sameby. Yng-
re människor verksamma inom renskötseln bär 
gärna i sitt arbete en ”dräkt”  bestående av fjäll-
rävenbyxor, en tålig sport- eller dunjacka, käng-
or och en stickad tröja från Norge. Till detta ett 
bälte med kniv och en skinnmössa med öronlap-
par, av samisk tillverkning och design. Praktiska 
kläder, med vissa markeringar av identitet och 
tillhörighet.
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Altarbrun, sytt och broderat av Thea Viklund, Lycksele och Birgitta Andersson, Tärnaby.  
Skänkt till Margaretakyrkan på Gammplatsen i Lycksele 2010. 

Mer att läsa:
”Samiskt dräktskick i Västerbotten” Tidskriften Västerbotten 3/1977
”Kläder och mode” Tidskriften Västerbotten 2/2009
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Samiska härdar – en lägesanalys
B E R i T  A N D E R S S o N

 

 

Det rikstäckande inventeringsprojektet Skog & Historia har bedrivits i länet från 1997–

2007 med varierande omfattning under åren. Vissa år har inventering skett i nästan alla 

länets kommuner medan det andra år endast varit några kommuner som omfattats  

av inventeringen. En stor mängd tidigare oregistrerade forn- och kulturlämningar har 

påträffats. Denna artikel behandlar främst lämningar som speglar det samiska nyttjan-

det av landskapet, med tyngdpunkt på härdar. Texten diskuterar de ansamlingar av 

härdar som framkommit vid inventeringarna genom användande av äldre kartmaterial, 

studier av dagens renflyttningsleder samt  kartmaterial från början av 1900-talet över 

renbetesfjäll med vilket man kan erhålla en relativ datering av samiska lämningar.

Skog & Historia-inventeringarna bedrevs som 
ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa perso-
ner utbildades av arkeologer vid länsmuseet 
och fick lära sig att söka äldre lämningar i länets 
skogar. Vissa arbetslösa hade möjlighet att del-
ta i dessa inventeringar under flera perioder vil-
ket i många fall resulterade i att de blev väldigt 
skickliga på att finna lämningar. Två av invente-
rarna i området runt Örträsk blev exceptionellt 
duktiga på att hitta härdar. Den stora mängd 
härdar som de påträffade längs Öreälven bi-
drog till funderingar om vad dessa represente-
rade och hur området skulle tolkas.

Området där en stor mängd härdar påträffats 
ligger inom lappskattelandet som heter ”Mård-
bärg” på Jonas Geddas karta över Ume lapp-

mark från 1671. På denna karta finns kåtor utri-
tade som markerar platsen för visten. Genom att 
klippa ut lappskattelandet ”Mårdbärgh” ur Ged-
das karta och georektifiera bilden kan man över-
föra Mårdbärgslandets gränser till dagens karta.

Vid en fornminnesinventering som bedrevs 
under åren 1976–77 registrerades 17 härdar 
inom ytan som motsvarar Mårdbärg. Vid denna 
tidpunkt betraktades inte härdar som fasta forn-
lämningar utan registrerades som övrig kulturhis-
torisk lämning vilket inte ger samma lagskydd.

Efter etablerandet av ett regionkontor för 
Riksantikvarieämbetet i Luleå 1984 genomför-
des ett antal specialinventeringar för att höja 
kompetensen bland de anställda arkeologerna. 
En sådan specialinventering gjordes inom delar 
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Georektifiering av lappskattelandet Mårdbärgh till dagens karta.

av Mårdberg 1989, då man registrerade nio 
härdar, sju fångstgropar samt en kokgrop. Hu-
vuddelen av härdarna bedömdes som lämningar 
från permanent övergivna samiska visten och 
därmed som fasta fornlämningar.

Skogsmuseet i Lycksele har tillsammans med 
Lycksele sameförening genomfört inventeringar 
som delvis berör lappskattelandet Mårdbärg. 
Vid Båtlänningstjärnen och Lill-Smaltjärnen 
väster om Öreälven registrerades en stor mängd 
härdar samt några bengömmor och tjärdalar. 
Trä från en bengömma har daterats till 1605±85 
e Kr. Skogsmuseet har även satt upp informa-
tionsskyltar vid dessa tjärnar.

Vid Skog & Historia-inventeringarna 2001–
2002 har 123 härdar registrerats inom lapp-
skattelandet Mårdbärg, av dessa är 62 införda i 
fornminnesregistret, FMIS. Återstående 61 är 
ännu ej granskade och införda i registret. På 
Geddas karta från 1671 finns en kåta markerad 
vid nuvarande Grankottselet. Inom ett avstånd 
av 6–7 km uppströms och nedströms från det-
ta sel är cirka 100 härdar registrerade.

Den stora mängden härdar och överens-
stämmelsen med det viste som är markerat på 
1671 års karta gör att området som motsvarar 
lappskattelandet Mårdbärg kan tolkas som ett 
område som nyttjats av samer under lång tid. 
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Rektifierad karta över lappskattelandet Mårdbärg (genomskinligt) med registrerade  
härdar (grå rutor)samt det viste som är markerat på 1671 års karta (grön triangel).

Det finns en datering från området och det är 
den bengömma som daterats till 1605±85 e Kr, 
men troligen är vissa härdar från medeltiden, 
det vill säga cirka 1050–1523 e Kr.

Namnet Grankottselet kan tyckas underligt 
då det huvudsakliga markslaget längs Öreälven 
är sandig tallhed. Förklaringen finns på en karta 
över Knaften från 1796 där det på platsen för 
dagens Grankottsel finns texten Grankåtan. I 
äldre beskrivningar av samer kallas skogssamer-
na för granlappar till skillnad från fjällsamerna.

Vid fornminnesinventeringen som bedrevs i 
Riksantikvarieämbetets regi har en stor mängd 

härdar registrerats i länet, främst under slutet 
av 1980-talet och senare. Vid äldre invente-
ringar markerades så kallade samiska härdar 
med text på kartan men fick inget individuellt 
RAÄ-nummer. Genom att plocka ut alla här-
dar från fornminnesregistret och Skog & His-
toria-databasen kan man se spridningen över 
länet av härdar. Detta är dock en bild med bris-
ter, dels har inte så kallade samiska härdar re-
gistrerats vid äldre inventeringar, dels har olika 
delar av länet inventerats under olika årtion-
den. Det innebär att i områden med grönt rut-
nät har samiska härdar registrerats i större ut-
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Förstoring av karta 
över Knaften från 
1796 med texten 
Grankåtan.

sträckning medan härdar i områden med rosa 
rutnät i högre grad representerar härdar som 
registrerats i samband med vattenkraftsutbygg-
naden, vilka kan vara från stenålder och framåt. 
Som framgår av kartan nedan har områdena 
runt Överstjuktan, Sorsele och Storumans kom-

muner, samt vid Västra- och Östra Vardofjället, 
Vilhelmina kommun, ej inventerats alls.

I denna kartbild syns även ansamlingen av 
härdar uppströms Örträsket (Mårdbärg). I Skel-
lefteå kommuns norra del finns ytterligare en 
ansamling av härdar vid Kåtaselet. Det skulle 
egentligen inte finnas lappskatteland i landska-
pet Västerbotten, skattelandet Kåtaselslandet 
stäckte sig in i Jörns socken men var till större 
delen beläget i Arvidsjaurs socken. Detta kom-
binerat med en väldigt duktig Skog & Historia-
inventerare kan förklara ansamlingen av härdar 
runt Kåtaselet. En av fördelarna med Skog & 
Historia-inventeringarna är att betydligt längre 
tid ägnades till varje kartblad än vad som är fal-
let vid konventionell fornminnesinventering. 
Detta resulterade i många fall i att en betydligt 
större mängd lämningar kunde registreras.

Spridningen av härdar (grå rutor)  
och visten (grå trianglar)  i länet. Rosa rutnät  
motsvarar inventeringar åren 1956 – 1977 och  
de gröna rutorna inventerades åren 1980 – 2001.  
Små rutor är kartblad skala 1:10 000 och stora rutor  
är 1:20 000.
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I samband med att länets större vattendrag 
reglerades för produktion av elektricitet förstör-
des många av de äldre renflyttningslederna som 
ofta gick längs älv- och sjösystemen. Dagens 
renflyttningsleder har därför en delvis förändrad 
sträckning jämfört med tiden före 1950-talet.

Om man jämför härdarnas placering i förhål-
lande till dagens renflyttningsleder så finner man 
att 35% av härdarna ligger 500 meter eller när-
mare dessa flyttleder. Om man ökar avståndet 
till 1 km så blir andelen härdar vid dagens ren-
flyttningsleder närmare 50%. Detta faktum kan 
vara till hjälp vid framtida inventeringar och det 
kan även vara en indikation på härdar som har 
ett skogssamiskt ursprung. Genom att välja ut 
härdar som inte ligger i anslutning till dagens 
renflyttningsleder och jämföra dem med de vis-
ten som finns markerade på Geddas karta från 
1671 kanske man kan återfinna skogssamiska 

visten. Tyvärr omfattar Geddas karta från 1671 
endast Ume lappmark. Motsvarande kartor för 
Pite- och Åsele lappmark upprättades aldrig. 

En digitalisering av de äldre renflyttningsle-
derna skulle sannolikt vara av stort värde inför 
framtida inventeringar av samiska lämningar.

Inom ramen för Skog & Historia har även 
lämningar som kan vara samiska gravar i skogs-
landet registrerats. Det rör sig främst om min-
dre ansamlingar av stenar i form av stensätt-
ningar som ibland ligger i grupper. Det finns 
muntliga traditioner kring vissa av dessa läm-
ningar, medan det i andra fall helt saknas kun-
skap om dessa lämningar hos lokalbefolkning-
en. I projektet ”I det samiska rummet” har en 
viss genomgång av denna lämningstyp påbör-
jats. Det visar sig att en hög andel av dessa för-
modade gravar också ligger i anslutning till da-
gens renflyttningsleder.

Registrerade härdar belägna inom 1 km 
avstånd från dagens renflyttningsleder.
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Amulett med bävertänder
A N D E R S  h u G G E R T

 

Västerbottens museum och Same-ätnams slöjdutskott gav 1974 ut ett häfte om  

sydsamisk slöjd och slöjdande. Där visas  ett foto av ett mycket märkligt föremål,  

en amulett innehållande bävertänder. Av bildtexten framgår att den samiska  

benämningen är tsorretakk och att funktionen skall ha varit att ge jaktlycka.  

Nu har det genom efterforskningar visat sig möjligt att förklara föremålet  

närmare än så. Funktionen har i själva verket varit en helt annan än den som  

nämnts i slöjdhäftet.

Bävertandsgehänget från Storbacken i Vilhelmina. Föremålet är 22 cm långt.
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Vid den tiden förvarades amuletten i en samling 
av samiska och andra äldre föremål i byn Stor-
backen – belägen vid Vojmån strax uppströms 
Borkasjön – i Vilhelmina socken: den Anna Kle-
mentssonska samlingen. Sedan Anna Klements-
son avlidit hamnade amuletten hos hennes släkt. 

Amuletten mäter 22 cm i längd. En väl till-
tagen ögla i dess övre ände visar att den burits 
hängande vid bältet. Amuletten är tillverkad av 
läder (garvat renskinn), har sömmar av sentråd 
och består väsentligen av en ring med kors över 
öppningen. Vidare finns i ringens nedre kant 
tre tåtar, som alla burit hängknappar av silver, 
varav två är i behåll. Hängknapparna har i 
 nedre änden en ögla, varför där antagligen 
dinglat någon gängse form av samiskt hänge – i 
så fall även de av silver. Delar av amuletten är 
prydd med spunnen tenntråd; nämligen partiet 
där läderöglan är fäst på ringen, ringens yttre 
och inre kanter, korset i mitten samt de tre tå-
tarna. Redan vid en ytlig granskning blir det 
uppenbart att ringens stomme utgörs av fram-
tänder från bäver. På en röntgenbild syns de två 
i ring lagda tänderna som kommer från djurets 
överkäke. Underkäkens framtänder har en mer 
utsträckt form.  

Vad gäller benämningen tsorretakk så är det 
närmast fråga om samma term som sydsamis-
kans sarjehtahke, som betyder prydnad på bäl-
tet. Eftersom sarja är benämningen på en por-
lande liten bäck kan man vidare förstå att en 
sådan bälteprydnad inte bara ger ljud ifrån sig 
utan även blänker då den hålls i rörelse. Effek-
ten uppstår om föremålet till väsentlig del be-
står av mässingsringar eller – som nu – av sil-
verkulor (båaloeh) med fritt dallrande hängen. 
Benämningen sarjehtahke associerar både till 

ljud- och synintryck. Hade det i stället gällt en 
prydnad av främst mjukt material, så vore det 
enligt sydsamiskt språkbruk fråga om en rïesege 
– där det prydande kan bestå av bjärt färgade 
remsor och lappar av tyg. Ordet rïesedh refere-
rar faktiskt till växter som slår ut i blom – den 
naturnära människans uppenbara ögonfröjd.

I en folkminnesuppteckning från Åsele lapp-
mark beskrivs på svenska något som bör vara 
just en sarjehtahke. Uppgiftslämnaren är en ti-
digare renskötande same, vid dokumentations-

På en röntgenbild syns bävertänderna tydligt.

N
o

R
R

lA
N

D
S 

u
N

iV
ER

Si
TE

TS
SJ

u
Kh

u
S,

 u
M

EÅ



68

tillfället krononybyggare, Anders Pålsson på lä-
genheten Sörfors – belägen vid sjön Lilla Raijan 
(Saxälven) – i Dorotea socken. Pålsson var född 
1772 i Byrgåije i Norra Borgafjällen. När han 
1840 utfrågas av folkminnesupptecknaren Jo-
nas Nensén nämns följande beträffande bäver-
tänder: ”Kvinnor krusade de krokiga och gjorde 
ringar och satte å karlarnas bälte och därjämte 
mässingsringar å 2 à 3 ställen”. Uppgiften åter-
ges i avsnittet om bältets prydnader i Sigrid 
Drakes avhandling om västerbottenslapparna 
1918. Den säregna beskrivningen av kvinnor-
nas förehavande kan behöva ett klarläggande: 
Ordet krusa betyder utsira/utsmycka, medan 
de krokiga uppenbarligen är liktydigt med bä-
verns krumma framtänder. 

Bävern (sydsamiskans vetneme, bïevre; forn-
svenskans biur, bæver) var i äldre tid ett efter-
traktat bytesdjur; både päls och bävergäll be-
tingade höga priser. Bävergäll (fornsv. bævergæl) 
– djurets körtlar för produktion av revirmarke-
rande sekret – hade medicinsk användning. 
Dessutom var köttet  välsmakande. Omstän-
digheter av det slaget behöver emellertid inte 
innebära att den Anna Klementssonska amu-
letten var till för att ge jaktlycka. Meningen 
med den kan inte heller primärt ha varit att 
fungera som prydnad, eftersom just tänderna – 
beskrivningens de krokiga – är fullständigt dol-
da i ett läderhölje. Här handlar det snarast om 
någon form av skydds- eller botemedel och att 
så verkligen är fallet bekräftas av en sameyng-
lings berättelse från 1600-talets Ume lappmark.

Berättelsen författades på 1670-talet av Ni-
colaus Lundius som vid den tiden är inskriven 
vid Uppsala universitet och som tidigare varit 
elev vid Skytteanska trivialskolan i Lycksele. 

Lundius skildrar samernas sedvänjor och bruk. 
Ett avsnitt i berättelsen handlar om förekom-
sten av bäver och hur fångsten gick till. Där 
nämns också något om köttets smak och sam-
ens bruk av bävergäll. Vidare heter det att: 
”Deras [bävrarnas] tänder bruka lapparne som 
de knyta bakom sin rygg wid sitt bälte säja de 
att det hielper till ryggwärck”. – Ett konstate-
rande mer eller mindre i förbigående och Lun-
dius fann tydligen inte anledning att berätta 
varför, och då på vilket sätt, tänderna förvänta-
des ge bot – eller åtminstone viss smärtlindring.  

Människan har i alla tider förundrats över 
bäverns säregna förmåga att avverka och kapa 
upp även riktigt grova träd och att byggnads-
tekniskt inrätta sitt samhälle. Det är klart att de 
kraftiga gnagartänderna är en förutsättning i 
sammanhanget, varför dessa skulle kunna anses 
äga extraordinär kraft. Vidare gäller beträffan-
de djuret att ämnet bävergäll verkligen har 
medicinska effekter; det lindrar smärta, däm-
par feber och hämmar inflammation. Detta av 
den anledningen att ämnet bland annat inne-
håller salicylsyra, som bävern fortlöpande får i 
sig genom födan, som väsentligen utgörs av 
bark och kvistar från Salix-arter, det vill säga: 
asp, sälg och viden. Den rent farmakologiska 
aspekten ingick inte i dåtidens folkliga vetande. 
Salicylsyra har emellertid länge funnits som 
örtmedicin och sedan 1800-talet i form av kon-
ventionellt läkemedel. Insikter inom folkmedi-
cinen var vanligtvis resultat av iakttagelser i na-
turen och praktisk tillämpning. Därutöver 
handlade det gärna om förklaringar och åtgär-
der av andlig och rituell karaktär.

Beträffande sådana aspekter noteras att sa-
gesmannen Anders Pålsson i sin beskrivning 
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1840 inte talar om bävertänder, utan istället 
använder benämningen de krokiga. Tänderna 
har uppenbarligen en sådan dignitet i samman-
hanget att de inte kan nämnas vid sitt rätta 
namn, varför Anders Pålsson tar till en metafor. 
Det är här fråga om ett tabu-beteende. Till yt-
termera visso förekommer bävern bland figurer 
på samiska ceremonitrummor. I ett fall rör det 
sig faktiskt om något som etnografen Ernst Man-
ker bedömt vara en sammansmältning av en bä-
ver- och en människofigur. Det säregna motivet 
finns på trumma nr 14 i det av Manker redovisa-
de materialet. Trumman är från sydsamiskt om-
råde; närmare bestämt från Åsele lappmark eller 
angränsande trakt. Vi noterar omedelbart att fi-
guren har mycket gemensamt med den aktuella 
amuletten. Det handlar då om bakbenens kraf-
tiga simfötter, svansen och – framför allt – kors-
markeringen på kroppen. 

Det står genom dessa fördjupade efterforsk-
ningar klart, att föremålet är av det slag som på 
sydsamiska benämns sarjehtahke. I det nu aktu-
ella fallet innehåller amuletten bävertänder 
och har fyllt sin funktion inom samisk folkme-

dicin, nämligen som medel mot ryggvärk. Det 
är i sammanhanget av betydelse, att ämnet bä-
vergäll har medicinska effekter just då det gäl-
ler inflammatoriska förändringar och symptom 
som feber och värk. Den verksamma substan-
sen salicylsyra är den samma som i exempelvis 
läkemedlet Magnecyl. I det åberopade skriftliga 
källmaterialet förekommer i ett fall en meta for; 
bäverns gnagartänder benämns de krokiga. Det-
ta och en bild på en samisk ceremonitrumma 
ger en tydlig anvisning om amulettens koppling 
till den andliga och rituella sfären.  

Nicolaus Lundius nämner i sin berättelse att 
bäverns tänder används som botemedel. Något 
liknande hade antagligen även Anders Pålsson 
kunnat meddela när han 1840 utfrågas av Jonas 
Nensén, men det blev inte så – Nensén var ju 
kyrkoherde i socknen.    

Slutligen konstateras att undersökningens 
hela källmaterial är knutet till sydsamiskt om-
råde. Där förekom det också amuletter med 
annat innehåll än just bävertänder. Bruket av 
amuletter är känt även från andra områden i 
Sápmi. 

Symbol på samisk 
ceremonitrumma från 
Åsele lappmark eller 
angränsande trakt.  
I Manker, Ernst Die 
lappische Zauber-
trommel, 1950.

Mer att läsa:
Christoffersson, Rolf, 2010. Med tre röster och tusende bilder – om den samiska trumman. 
Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala 20. Uppsala.

Drake, Sigrid, 1918. Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet. Etnografiska studier. 
Lapparna och deras land. Skildringar och studier utg. av Hjalmar Lundbohm 7. Uppsala. 

Lundius, Nicolaus, [1670-t.] 1983. Nicolai Lundii Lappi descriptio Lapponiæ.  
Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 27:XVII.5. Umeå.
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nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. 

Peter Gustafsson in memoriam
Peter Gustafsson föddes i september 
1940 i Västervik. Efter studier i Uppsala i 
nordiska språk, historia, etnologi, arkeo-
logi, konsthistoria, etnografi och littera-
turhistoria kom Peter till Bjurselet, Byske 
och de arkeologiska utgrävningarna un-
der Hans Christianssons ledning år 1966.

Här fanns även intendent Ernst Wes-
terlund från Skellefteå museum och 
1968 rekryterades Peter Gustafsson till 

tjänsten som Skellefteå museums förste 
amanuens med akademisk examen. 
1972 utnämndes Peter Gustafsson till 
museichef, en post som han upprätthöll 
till 1979. Han fortsatte sedan nära tio år 
som 1:e antikvarie. Mellan 1988 och 2001 
arbetade han vid Folkrörelsearkivet.

Peter och Ernst Westerlund kom att 
arbeta parallellt under åren 1968–76, en 
tid när museet verkade mycket ute i 

bygderna. Via studiecirklar (i samarbete 
med Vuxenskolan, ABF och NBV) inled-
des Jörnsundersökningen, Ett sekel i 
Skelleftebygden, Arbete och arbetarrö-
relse, Den nordfinska evakueringen 
1944–45, Ortnamn, Dialekter och andra 
projekt som syftade till att samla in van-
liga människors levnadsöden till museets 
arkiv. Detta kom att bli Skelleftemodel-
len, långt innan begreppet ”Gräv där du 
står” myntades i övriga museisverige.

Peter Gustafsson var en föregångare 
inom den arkeologiska världen. Han av-
vek från gängse arkeologisk verksamhet 
som i slutet av 1960- och början av 
-70-talet till största del ägnades åt typo-
logiska serier och dekorativa element. 
Peter testade redskapen i stället, och var 
banbrytande när han undersökte om 
skifferknivar från stenåldern kunde an-
vändas vid jakt och fiske, när sälar och äl-
gar flåddes eller fiskar rensades. I en arti-
kel som publicerades 1970 beskrev han 
sina experiment och fotografierna an-
vändes i Statens Historiska Museums ut-
ställning under en lång följd av år.

Som den naturmänniska Peter var 
kombinerade han sitt etnologiska kun-
nande med reella expeditioner i verklig-
heten. Han deltog i säljakter med både 
österbottniska och västerbottniska säljä-
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Peter Gustafsson i skötbåten på väg över havet till Holmön.
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gare. Tillsammans med den legendariske 
säljägaren Erik Granlund från Bergö i Fin-
land slog Peter larm om miljögifterna i 
Bottniska viken och om tillståndet i säl-
stammarna.

Peter var unik i museivärlden när han 
insåg båtarnas betydelse i självhushåll-
ningens tidevarv. Medan andra kulturhis-
toriska museer koncentrerade sig på jord-
brukets kulturarv samlade Peter även in 
traditionella båtar till en av Sveriges finas-
te samlingar av bruksbåtar. Han engage-
rade sig även i museets ambitioner att 
skapa en ny plats för båtsamlingen i 
Kåge. 

År 2001 fick Peter Ernst Westerlund-
priset – ett pris som delas ut för förtjänst-
fullt lokalhistoriskt arbete i Ernst Wester-
lunds anda. Det var som Peter uttryckte 
det ”som att få Skellefteås Nobelpris”.

Peter hade breda och djupa kunska-
per inom många områden och var alltid 
villig att diskutera frågor och komma 
med uppslag. Han vände sig emot att 
okritiskt godta gamla sanningar och var-
nade för att flytta lik mellan sarkofager, 

det vill säga att oriktiga uppgifter vidare-
befordrades i nya verk utan att sannings-
halten kontrollerades. Peter hade en för-
måga att prata med hög som låg och 
kunde även uppmärksamma unga per-
soner som intresserade sig för vår histo-
ria. Ytterligare ett område som han gär-
na samtalade om var språk och ortnamn. 
Peter var intresserad av ortnamn och di-
alekter som källa till kunskap om vår his-
toria. Han hade haft Bengt Hesselman 
som lärare och nådde många framgång-
ar, exempelvis när det gällde namn som 
innehöll gråman, vilka berättade om 
munkar på medeltiden. 

Museiföremål kan säga mer än tusen 
ord, men många gånger så förstår vi inte 
längre deras språk. Peter förstod vikten 
av och kunde konsten att ställa rätt frå-

gor för att få föremålen att berätta. Vi 
saknar Peter som mentor och ovärderlig 
källa till kunskap, han hade svar på näs-
tan alla frågor om museets stora samling 
av föremål, foto, inspelade intervjuer och 
dokumentationer. Kunde han inte svara 
direkt, så återkom han efter några tim-
mar, då han konsulterat sina anteckning-
ar. Peter förde, som en ”riktig” musei man, 
fältdagbok över sin dagliga verksamhet 
och alla besök ute i bygden. När den svå-
ra frågan om gallring i museets samlingar 
kom upp för några år sedan kändes det 
mycket tryggt att ha honom som rådgi-
vare. 

Arbetskamraterna på Skellefteå museum genom
Annika Sander, Kristina Friberg, Siw Andersson, 

Stig-Henrik Viklund och Ulf Lundström

Hembygdsfonden
Det är dags att söka stipendium ur Västerbottens hembygdsfond för utdel-
ning år 2011.

Stipendier delas ut efter ansökan för hembygdsfrämjande verksamhet 
 såsom bok- och broschyrutgivning, utställningsverksamhet och därmed jäm-
förbar verksamhet, arkivforskning och fältarbete, inventeringsarbete, studie-
resor med mera.

Ansökan ska, för att kunna behandlas av Västerbottens läns hembygdsför-
bund, dessförinnan vara behandlad av en hembygdsförening som är ansluten 
till länsförbundet. Ett yttrande från föreningen måste medfölja ansökan. 
 Styrelsen för hembygdsförbundet utser en eller flera stipendiemottagare, och 
utdelning sker normalt vid förbundets årsstämma som äger rum i maj.

Ansökan insändes senast 1 april 2011 till Västerbottens läns hembygds-
förbund, Box 3183, 903 04  UMEÅ.

För närmare upplysningar kontakta hembygdsantikvarie Maria Paulsson, 
090-17 18 35, eller e-post: maria.paulsson@vbm.se

Peter Gustafsson 1940–2010
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I nästa  
nummer …
 
ägnar vi oss åt upplysningen. Fyrar alltså. 
En av landets mest namnkunniga 
fyrkännare, Esbjörn Hillberg, utnämner 
bestämt, och utan någon som helst 
tvekan, Västerbottens län till Sveriges 
fyrlän nummer ett. Här bryr vi oss om 
våra fyrar även om sjöfarten förvisso 
klarar sig bra utan dessa ljuspunkter 
längs kusten.

Det blir landstigningar på väl valda 
platser från Pite-Rönnskär i norr till Syd-
ostbrotten i söder.

Bjuröklubb.
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O m S l a g e T S  f r a m S i d a  
Samiska veckan på gammlia. foto: anders Björkman/VBm

 
O m S l a g e T S  B a k S i d a

Samiska veckan på gammlia. foto: anders Björkman/VBm

i detta nummer …

ett tungt vägande skäl för att Umeå skulle utses till kulturhuvudstad 2014 var 
det starka samiska inslaget i ansökan. kanske skulle man kunna säga att det 
samiska gjorde skillnad. Nu gäller det att hålla vallöftena. Västerbottens 
museum utnämner 2011 till ett samiskt år på museet, och tidskriften öppnar 
2011 på temat samiska kulturarv.

Gunilla Lundahl, författare och kulturjournalist, reste i somras tillsammans 
med fotografen Petter Engman i södra lapplands fjällvärld på jakt efter den 
samiska arkitekturen. det har blivit en personligt hållen skildring med bilder 
av såväl det övergivna och förfallna som det nybyggda och framåtsyftande.

Naturvetaren, författaren och kulturjournalisten Gudrun Norstedt skriver 
om den kartläggning av lappmarken som genomfördes på 1670-talet, och 
som inte minst resulterade i Jonas Persson geddas fantastiska karta över 
lappskattelanden. 

Språkmannen Henrik Barruk reder ut begreppen kring umesamiskan.
Byggnadsantikvarien Maria Löfgren berättar om vårdinsatsen vid det 

samiska vistet vid sjön Vuokarn väster om marsfjällen.
Under den samiska veckan i mars 2011 invigs det nordsamiska vistet på 

friluftsmuseet gammlia. det är det tredje av tre som nyuppförts efter 
förebilder i Sápmi. Britta Lindgren-Hyvönen, arkeolog, berättar om vistena och 
deras tillkomst.

Om samisk textil i museimagasinen, och om hur museerna arbetar med 
denna del av kulturaven skriver etnologen Hillevi Wadensten.

arkeolog Berit Andersson visar hur man med nya och äldre kartor når 
kunskap om spridning och förekomst av samiska lämningar i landskapet.

Om en märklig amulett – i vars inre döljer sig två bävergaddar –  med 
naturliga och möjligen också övernaturliga förmågor, berättar arkeologen 
Anders Huggert.

i Nära notiser minns vi den nyligen bortgångne museimannen Peter 
gustafsson.
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