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Abstract 
Ann-Catrine Edlund. Sälen och Jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kog-
nitivt perspektiv. 
[The Seal and the Hunter. The Bothnian Seal-Hunters' Conceptual System for Seal from a Cogni
tive Perspective] 

Umeå 2000, 323 p. Monograph. 

In the North Scandinavian area of investigation, which is in focus in this dissertation, seal-hunting 
has been an important means of livelihood from prehistoric times up to the present. The Swedish-
speaking seal-hunters' conceptual system for seal during the 20th century is analysed here. The 
analysis is mainly based on oral recorded interviews with hunters from the coastal areas around the 
Gulf of Bothnia — from Norrbotten and Västerbotten in Sweden, and Österbotten in Finland. A 
cognitive perspective is applied in the analysis, in which focus is on the hunters' knowledge of the 
seal with the purpose of investigating the construction of the hunters' conceptual system for seal. 
The dissertation's theoretical starting-point is taken in cognitive linguistics and cognitive anthro-
pology. 

The investigated vocabulary contains 150 different words for seal. The analysis also inclu
des the cultural and ecological context of the hunt. The hunters' conceptual system for seal is 
characterised by breadth and variation. There is regional variation in the construction of the con
ceptual system in the investigated area. In addition to that there is a lso variation with regard to 
different hunting seasons, something which is apparent both in the vocabulary and in the structu
re of the conceptual system. 

The summer and autumn hunt was not particularly complicated and there was conse
quently no need for categorising the seal. During this season a limited conceptual system with 
more general terms was used, which included all seals that were hunted at that time. The late 
winter and early summer hunt, on the other hand, required an immense amount of knowledge, 
for example with regard to ecology. In that connection the hunters used an extended conceptual 
system for seal. The analysis of the conceptual system of the late winter and early summer hunt is 
based on three different scenarios in which the categories for seal direct the actions of the hunters 
- in locating the seals in the ice environment, in the hunters' actions during the hunt and in the 
utilisation of the seal as a resource. 

A number of categories for seal which were used during the late winter and early spring 
hunt are the same in the whole area of investigation and can be said to constitute a cognitive and 
communicative basic level. 

Keywords: Scandinavian languages, Swedish dialects, cognitive semantics, cognitive anthropo-
logy, conceptual system, cultural model, knowledge system, categorization of seals, seal hunting 
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Förord 

Under min grundutbildning hade jag aldrig några planer på att gå vidare till forskar
utbildning. Att ägna sig åt en så ensam syssla kändes främmande för mig. Men trots 
denna motvilja inför ensamt forskningsarbete hamnade jag som doktorand i ämnet 
nordiska språk. I skrivande stund närmar sig doktorandtiden sitt slut. Har jag då varit 
ensam i mitt arbete? Både ja och nej. Visst har det blivit många ensamma stunder vid 
datorn, men dessa stunder har uppvägts av alla de inspirerande och insiktsskapande 
möten med de människor som jag haft förmånen att samarbeta med under mitt av
handlingsarbete. Alla dessa vill jag nu passa på och tacka. 

Allra först vill jag tacka mina meddelare, de sälj ägare som vänligt tagit emot 
mig i sina hem och som låtit mig ta del av sin kunskap om jakt och säl och livet ute i 
isen. 

Mina båda handledare docent Jan Nilsson och professor Nils Storå har varit ett 
ovärderligt stöd i mitt arbete från arbetets trevande början fram till arbetets intensiva 
slutfas, då de avsatt en stor del av sin arbetstid för granskning av mitt manuskript. 
Genom insiktsfullt och varsamt ställda frågor har de fått mig att själv bli varse de 
blottor och oklarheter som funnits i mina resonemang. 

Peter Gustafsson förstod att det var hög tid att dokumentera sälj akten på tidigt 
1970-tal. Tack vare hans viktiga och omfattande dokumentation har mitt arbete varit 
möjligt att genomföra. Peter som också själv varit ute i sälisen har varit en trogen 
läsare och alltid tagit sig tid att svara på mina frågor och funderingar om is, säl och 
jakt. 

Mitt samarbete med Mikael Sjöberg har lett till att jag fick upp ögonen för ett 
ekologiskt perspektiv på jakten och sälarna. Mikael har ständigt varit beredd att svara 
på frågor som rör sälar och deras beteende, och har också läst och kommenterat delar 
av min text. 

Till Åke Sandström har jag alltid kunna vända mig med frågor som rört båtar 
och is och deras terminologi. 

Anton Björkman och hans hustru Etel visade prov på en osedvanlig gästfrihet 
när jag fick förmånen att bo i deras hem under min forskningsresa till Österbotten. 
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Anton har även han varit en flitig läsare och kommit med många påpekanden i sak
frågor. 

De diskussioner som förts vid nordiska språks seminarium har varit en viktig 
inskolning till forskarens vardag och till forskarens verkstad. Seminariets deltagare 
har också granskat och läst manus i sin helhet och bidragit med konstruktiv kritik. 

Bland andra läsare vill jag särskilt tacka Lena Holm som läst mitt avsnitt om 
förhistorisk jakt, Lisa Eriksson och Asbjorg Westum som bistått med korrekturläs
ning. Med Asbjorg har jag också haft många tillfällen att diskutera semantikens och 
verklighetens väsen. 

Jag är också ett stort tack skyldig arkivpersonal vid framför allt Dialekt-, ort
namns- och folkminnesarkivet i Umeå, men också vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken i Helsingfors och Skellefteå museum, för all den hjälp jag fått att 
söka fram ordmaterial, bandmaterial och bildmaterial. Ett särskilt tack vill jag rikta 
till fotograf Bertil Ekholtz som hade vänligheten att ställa sitt bildmaterial från den 
västerbottniska sälj akten till mitt förfogande. 

Jag har haft förmånen att få vistas som stipendiat vid Ellen Keys villa Strand i 
en rogivande miljö i trevligt sällskap, för vilket jag tackar Ellen Keys stiftelse och 
Solveig, Ulla, Anette och Eva. 

Leena Hortéll har med stort engagemang förvandlat mitt manus till en bok. 
Ingmari Bergquist har under tidspress översatt min sammanfattning till engelska. 

Till alla övriga rådgivare som svarat på frågor, letat fram material och på övrigt 
sätt stött mig i arbetet riktar jag ett varmt tack. 

Ekonomiskt stöd under arbetet har jag erhållit från J. C. Kempes minnesfond, 
Birger Callemans fond och Centrum för miljövetenskaplig forskning. Till stöd för 
tryckning av boken har medel beviljats från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för 
svensk folkkultur, Kungl. Vitterhetsakademien, Längmanska företagarfonden, Svens
ka jägareförbundet och Västerbottens jägareförbund. 

Mitt sista tack går till min familj som stött mig i mitt arbete. Lars-Erik har 
gjort en stor insats i granskningen av manuskriptet. För extra omvårdnad av barn och 
hem vill jag tacka min mamma Kersti som agerade dagmamma under barnens allra 
första år. På senare tid har hon och Tage gjort en stor insats för hemmets omvårdnad 
under sina torsdagsbesök. 

Jonas och Eva har tappert hållit ut, framför allt de sista tre månaderna av in
tensivt arbete och har siktat mot påsklovet då mamma Ankis bok äntligen skulle vara 
färdig. Jag tillägnar dem denna bok. 

Umeå 7 april2000 

Ann-Catrine Edlund 
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D E L I  

Sälen och Jägaren 





SÄLEN OCH JÄGAREN 

Inledning 

I kustområdena runt Bottenviken har sälen under mycket lång tid utgjort en viktig 
resurs. Redan de tidigaste arkeologiska fynden vittnar om sälj aktens betydelse i områ
det. Generationer av jägare har utvecklat en djup kunskap om sälen och dess beteen
de och därtill ett rikt ordförråd. Mitt avhandlingsarbete utgör en semantisk under
sökning av de bottniska jägarnas begreppssystem för säl - dess ordförråd och be
greppsliga kategorier - som inrymts inom 1900-talets sälj ägarkultur. 

Inom ämnet nordiska språk har likartade folkliga begreppssystem, såsom be
grepp från djur- och växtvärlden, behandlats i ett flertal avhandlingar och undersök
ningar. Fisknamn i Syd- och Västsverige har sålunda monografiskt behandlats av David 
Kornhall (1968) och Birgitta Ernby (1992), medan folkliga benämningar på becka-
sinfåglar i ett nordiskt perspektiv belysts av Rut Boström Andersson (1996). Den 
folkliga botaniken och dialektala växtnamn har varit föremål för studier av bl.a. Inger 
Larsson (1988), Ulla Ekvall (1990) och Margareta Svahn (1991). Vidare har katego-
risering av formationer i landskapet behandlats i några avhandlingar. En avhandling 
om ord för höjder och sluttningar har framlagts av Staffan Nyström (1988), en annan 
om ord för våtmarker av Staffan Wiklund (1992). Utöver undersökningar som be
handlar kategorisering av naturen, har folklig kategorisering av barnsjukdomar stu
derats ur ett kognitivt semantiskt perspektiv i Asbj0rg Westums avhandling (1999). I 
ett par symposier i Umeå har problem och frågeställningar knutna till begreppssys-
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tem belysts. Symposierna har resulterat i monografierna Tabu, verklighet, språk (L.-E. 
Edlund 1992) och Dialektala terrängords semantik (L.-E. Edlund, 1987). Exemplifie
ringen skulle kunna fortsätta, men jag stannar här. 

Mitt arbete påbörjades i projektet Sälj ägarkulturer inom det bottniska området. 
Inom detta tvärvetenskapligt anlagda projekt, som bedrevs inom dåvarande "Center 
för arktisk kulturforskning", publicerade jag två arbeten om sälj ägarnas ordförråd för 
säl. I min första studie undersökte jag förekomst av noaord bland sälbenämningarna: 
Sjökatt och svarttjäder (A.-C. Edlund 19891). I ett andra arbete, som kan betraktas 
som en pilotundersökning till föreliggande avhandling, undersökte jag hur jägarna 
indelat sälarna: Sälj ägarnas indelning av sälar. Ett exempel på folklig systematisering (A.-
C. Edlund 1992^).21 denna studie sökte jag svaret på följande fråga: Är det de veten
skapliga kriterierna - art, ålder och kön - som är relevanta för jägarnas indelning, 
eller utgår de från andra egenskaper hos sälen? I denna pilotundersökning fick jag en 
föraning om att jägarnas kategorisering inte nödvändigtvis utgår ifrån art, ålder och 
kön. Bland iakttagelser som här framkom kan nämnas kategorisering utifrån sälarnas 
ismiljö och deras grad av vaksamhet. 

Det insamlade ordmaterial som låg till grund för denna pilotundersökning var 
på många sätt otillräckligt för semantiska frågeställningar. Här fanns visserligen ett 
rikt ordförråd dokumenterat, över hundratalet ord, men beläggen för respektive ord 
var få och betydelsebeskrivningarna sparsamma. Det var därmed svårt att förankra 
orden i jägarnas begreppssystem. I denna pilotundersökning användes olika metoder, 
först ett slags komponentanalys, senare en "mjuk" särdragsanalys. 

Inför mitt avhandlingsarbete kompletterades materialet genom en fördjupad 
analys av det inspelade material som finns tillgängligt vid arkiven och genom egna 
intervjuer med jägare. Min förhoppning var att kunna vaska fram ytterligare särdrag 
ur detta kompletterade material — att fler betydelsebeskrivningar skulle vara nyckeln 
till en förståelse av jägarnas begreppssystem för säl. Men mina förhoppningar kom 
även nu på skam. Svårigheten att precisera särdrag för enskilda benämningar visade 
sig inte höra samman med brister i materialet utan snarare med materialets karaktär. 
I betydelsebeskrivningarna tog jägarna fasta på mycket varierade egenskaper hos säl
arna, vilket omöjliggjorde jämförelser inom begreppssystemet som utgick från sälar
nas inneboende egenskaper. För vissa benämningar angavs endast kön, exempelvis 
för morsa och alg, medan det för andra uppgavs både art, ismiljö samt sälens vaksam
het, t.ex. stegare och långvikare. 

Denna uppsats finns även i överarbetad version i den nämnda volymen Tabu, verklighet, språk (A.-
C. Edlund 1992^). 

I denna tidiga undersökning av jägarnas begreppssystem använde jag mig alltså av termen indel
ning, medan jag i föreliggande arbete istället använder termen kategorisering. 
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Särdragsanalysen visade sig alltså vara otillräcklig som metodiskt instrument. 
Denna insikt ledde till att jag ändrade perspektiv i min undersökning. Istället för att 
söka efter inneboende egenskaper hos sälarna inriktades undersökningen mot jägar
nas kunskaper om sälen. I den kognitiva lingvistikens och den kognitiva antropolo
gins teoribildning hittade jag en metodiskt framkomlig väg för att med detta perspek
tiv närma mig jägarnas kunskaper. 

TEORETISKA OCH METODISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I en diskussion av semantiska frågeställningar finns alltid ett förhållningssätt till rela
tionen mellan verklighet, tanke och språk. Hur denna relation uppfattas får avgöran
de konsekvenser för synen på språklig betydelse och för hur denna betydelse kan 
rekonstrueras. Inom språkvetenskapen har den sällan uttalade, men rådande synen på 
sambandet mellan verklighet, tanke och språk, vilat på den klassiska kategoriteorin 
som bl.a. kommit att benämnas det objektivistiska paradigmet (se 1.2. under Från 
objektivism till mänsklig erfarenhet). Denna kategoriteori bygger på en objektiv språk
uppfattning där mänsklig begreppsbildning anses vara en direkt återspegling av en 
objektiv omvärld. 

Den kognitiva lingvistiken ger ett alternativ till den klassiska kategoriteorin. 
Enligt detta alternativ byggs inte kategorier längre upp av inre särdrag, och verklighe
ten är inte heller fördefinierad. Istället byggs kategorier och verklighetsförståelse upp 
av människors erfarenheter - de erfarenheter som utgår från de medfödda kognitiva 
förmågorna och de erfarenheter vi gör som kulturella och sociala varelser. Detta med
för att sökarljuset sätts på människors inre föreställningsvärld istället för på den yttre 
verklighetens struktur. 

I mitt arbete har jag utgått från en språkfilosofisk hållning som utvecklats inom 
den kognitiva lingvistiken av lingvisten George Lakoff och filosofen Mark Johnson. 
Jag använder här uttrycket erfarenhetsbaserad språkuppfattning för den teori som de 
själva benämner experientialism eller experiential realism (se Lakoff 1987:xv, 265 ff. 
och se vidare 1.2. under Från objektivism till mänsklig erfarenhet).31 sin teoribildning 
utgår de från att den yttre verkligheten lägger vissa begränsningar på mänsklig be
greppsbildning. Men den verklighet som vi konstruerar, uppfattar, förstår och disku
terar finns inom oss människor, i vår inre föreställningsvärld med dess förankring i 
våra individuella erfarenheter. Vår kategorisering och förståelse av föremål, händelser 
och handlingar utgår alltid från de erfarenheter som vi gör som mänskliga varelser, i 
en given tid, på en viss plats, dvs. i en viss kultur, i en viss social miljö. 

I boken Philosophy in the Flesh (1999) vidareutvecklar Lakoff och Johnson sina tankegångar kring 
experientialism till att omfatta centrala filosofiska frågeställningar. 
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Utifrån denna språkuppfattning är alltså jägarnas begreppssystem för säl för
ankrat i jägarnas föreställningsvärld, i deras erfarenhet och kunskap om sälen. Min 
tolkning av jägarnas ordförråd och rekonstruktionen av begreppssystemet måste där
för utgå från ett utforskande av jägarnas erfarenhet och kunskap. Med denna språk
uppfattning blir det därför inte aktuellt att leta efter sälbenämningarnas referenter i 
jägarnas yttre verklighet. 

För att nå sälj ägarnas erfarenhet och deras kunskap om sälen har jag i under
sökningen anlagt ett inifrånperspektiv, så långt det nu varit möjligt. Jag har här utgått 
från den kulturuppfattning som representeras av begreppet kulturell modell inom 
kognitiv antropologi (för en utförlig presentation se 1.3. Kulturell modell...). Jägar
nas kulturella modell för sälj akten betraktar jag som en gemensam verklighetskon
struktion, uppbyggd av jägarnas samlade kunskaper på basis av deras individuella och 
kollektiva erfarenheter. Den kulturella modellen inrymmer ett antal kunskapssystem 
för jakt under skilda jaktsäsonger - för vårvinterjakt, sommarjakt och höstjakt. Den 
kulturella modellen och de enskilda kunskapssystemen är avgörande för jägarnas för
ståelse av sin omvärld, nämligen hur gjorda erfarenheter ska tolkas. 

Utöver modellernas tolkande funktion är de samtidigt handlingsinriktade i 
och med att de sätter upp ramar för jägarens agerande inom sälj ägarkulturen (se 1.3. 
under Den kulturella modellens handlingsinriktning). 

Det kunskapsbegrepp som diskuteras i anslutning till kulturell modell utgår 
från kulturell kunskap, och innefattar människors totala förförståelse av omvärlden, 
alltså inte enbart kunskapens representerande funktion (se vidare 1.3. under En ut
vidgad syn på kulturell kunskap). I min rekonstruktion av jägarnas begreppssystem för 
säl från ett inifrånperspektiv, är det alltså inte möjligt att begränsa analysen till jägar
nas kunskaper om sälen. Begreppssystemets uppbyggnad kan endast förstås genom 
att sättas in i sälj ägarkulturens större sammanhang - i dess kulturella modell och dess 
kunskapssystem. 

Min användning av begreppen erfarenhet och kunskap är i enlighet med det 
erfarenhets- och kunskapsbegrepp som diskuteras inom kognitiv antropologi. Här 
används erfarenhet för människors individuella och gemensamma upplevelser. För att 
dessa erfarenheter ska kunna tolkas och förstås måste de relateras till den gemensam
ma kulturella kunskap som bygger upp skilda kunskapssystem. Kulturell kunskap ska 
alltså förstås som den kunskap som är gemensam och delas av människor inom en 
viss kulturell gemenskap. Den kulturella kunskapen får dock inte uppfattas som sta
tisk till sin karaktär, eftersom gjorda erfarenheter som avviker från den etablerade 
kunskapen kan bidra till att förändra kunskapssystemens innehåll och uppbyggnad 
(se vidare 1.3. under En utvidgad syn pä kulturell kunskap). 

Det finns en viktig egenskap hos kulturell kunskap som får metodiska konse
kvenser i utforskandet av begreppssystem och kunskapssystem - kulturell kunskap är 
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till avgörande delar omedveten och därmed osynlig och outsagd. Upptäckter inom 
den kognitiva vetenskapen under de senaste decennierna har lett fram till insikten att 
merparten av mänsklig tankeverksamhet är omedveten. Dessa omedvetna tankestruk
turer benämner George Lakoff och Mark Johnson det kognitiv t omedvetna (the cogni
tive unconscious) (1999:10 ff.). Därmed avses inte enbart automatiska kognitiva tan
keoperationer som utförs omedvetet. Författarna framhåller dessutom att begrepps
systemets uppbyggnad väsentligen är uppbyggt av implicit kunskap och att vi därför 
inte är medvetna om dess struktur och innehåll.4 

The cognitive unconscious is vast and intricately structured. It includes not only 
all our automatic cognitive operations, but also all our implicit knowledge. All of 
our knowledge and beliefs are framed in terms of a conceptual system that resides 
mostly in the cognitive unconscious (Lakoff & Johnson 1999:13). 

Den kulturella kunskapen är därmed till avgörande delar oåtkomlig för medveten 
introspektion. Förståelsen av ordförråd och begreppssystem vilar på en mängd tysta 
antaganden (jfr Quinn & Holland 1987:14). En analys av begreppssystem kan därför 
inte begränsas till ett studium endast av ordförrådet, eftersom ordförrådet ger begrän
sat tillträde till den kulturella kunskapen. Ordförrådet kan självfallet användas som 
utgångspunkt, men måste kompletteras med en bredare kulturanalys för att den kul
turella kunskapen ska bli synlig.5 

I de kunskapssystem som inryms innanför sälj aktens kulturella modell är det 
framför allt en dimension av kunskap som till stora delar är outtalad - jägarens eko
logiska kunskaper. Dessa berör kunskap om ismiljön, väder- och vindförhållanden 
och om sälen som byte. För att kunna rekonstruera jägarnas begreppssystem för säl 
har det därför varit viktigt att synliggöra jägarnas ekologiska kunskaper. Dessa bereds 
stort utrymme i kapitel 2-5. 

Ett tolkande förhållningssätt 
I min undersökning av jägarnas begreppssystem för säl har jag alltså strävat efter ett 
inifrånperspektiv, efter att komma så nära jägarnas förståelse av sin verklighet som 
möjligt. Men även om analysen utgår från ett inifrånperspektiv ges forskaren endast 
tillträde till en del av de betydelseskapande sammanhangen via informanternas berät

Från ett etnologiskt perspektiv diskuterar etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren kulturens 
osynliga och omedvetna dimension, men författarna betonar samtidigt att man ska hantera dessa 
termer varsamt eftersom gränsen mellan medvetet och omedvetet kan vara flytande (Ehn & Löfgren 
1994:104). 

Det finns inte så många exempel på arbeten där språkanalys och kulturanalys beretts lika stort 
utrymme. Antropologen Gary Palmer utgör dock ett undantag som med sin samlande term cultural 
linguistics utvecklar traditionella antropologiska undersökningsmetoder i förening med de nya teo
rier som vuxit fram inom den kognitiva lingvistiken (Palmer 1996). 
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telser. Analysen av jägarnas begreppssystem för säl kompliceras ytterligare av att jag 
studerar en jaktkultur som är under upplösning eftersom sälj akten som näringsform 
upphört. Min tolkning och analys av jägarnas begreppssystem för säl inom sälj aktens 
kulturella modell måste därför självfallet betraktas som en vetenskaplig rekonstruk
tion. En kulturbeskrivning kan aldrig någonsin bli en del av den verklighet som den 
beskriver, utan måste alltid betraktas som ett vetenskapligt försök att tolka, systema
tisera och möjliggöra en förståelse av en viss kulturs villkor och förutsättningar (Geertz 
1993:15). 

I denna tolkande process är det viktigt att framhålla att forskaren i sig är ett 
subjekt som alltid ger viss färg åt tolkningen. Hon eller han bör alltså uppfattas som 
en medskapare eller rentav skapare av den kulturbeskrivning som görs (se Lilja 1996:15 
och framför allt där anförd litteratur). 

Uppfattningen att all kulturbeskrivning är en subjektivt färgad tolkning leder 
ofelbart fram till frågan: Hur kan man veta att den framlagda tolkningen är giltig? 
För att min tolkning av jägarnas begreppssystem ska göras trovärdig har jag i avhand
lingens uppläggning strävat efter att åstadkomma en tät beskrivning (thick description; 
Geertz 1993:IO).6 En tät beskrivning ska uppfattas som ett försök att beskriva en 
mångfald av komplexa begreppsstrukturer som överlappar varandra. Min täta be
skrivning inrymmer stora delar av sälj ägarkulturens förutsättningar i det bottniska 
området: sälj aktens historiska, ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar 
samt jaktsituationens förutsättningar. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
På basis av mina teoretiska och metodiska överväganden kan avhandlingens övergri
pande frågeställning formuleras på följande sätt: Hur är jägarnas begreppssystem för säl 
uppbyggt? Utifrån denna frågeställning har jag undersökt vilka kategorier för säl som 
kan rekonstrueras innanför jägarnas begreppssystem för säl samt vilka kulturella kun
skaper som bygger upp dessa kategorier. 

Under 1900-talet har säljakt huvudsakligen bedrivits under vårvintersäsong
en. Jag har därför närstuderat vårvinterjaktens begreppssystem för säl. I min rekon
struktion av jägarnas kategorier för säl under vårvinterjakt har jag utgått från ett 
handlingsperspektiv, och ställer därvid frågan: I vilka situationer är jägarnas kategorier 
för säl vägledande för jägarnas agerande under vårvinterjakten? 

En ytterligare fråga rör jägarnas kunskapsorganisation: Kan man urskilja en bas
nivå i jägarnas begreppssystem för säl där merparten av deras kunskap om sälen finns samlad? 

En viktig frågeställning rör jägarnas begreppssystem under de skilda jaktsä

Denna essä finns även i svensk översättning, där thick description istället översatts till tjock beskriv
ning. Jag föredrar dock översättningen tät beskrivning (Geertz 1991). 
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songerna. I och med att sälen jagats under olika årstider - under vårvintern, somma
ren och hösten - har jaktens ekologiska kontext varierat betydligt. I syfte att fånga in 
den ekologiska dimensionen inom jägarnas kulturella modell har jag skapat termen 
ekosemantik som avser relationen mellan begreppssystems utformning och yttre eko
logiska förutsättningar. Följande frågeställning utgår från den ekologiska variationen 
och komplexiteten. Hur påverkar de varierande ekologiska förutsättningarna jägarnas 
begreppssystem under skilda jaktsäsonger? 

UNDERSÖKNINGSOMRÅDE, TID OCH MATERIAL 

Jakt under 1900-talet i det bottniska området 
Det begreppssystem för säl som analyseras i denna avhandling har använts av svensk
talande jägare hemmahörande i kustsamhällen i det bottniska området. Med det bott
niska området avser jag kustområdena runt Bottenviken.7 Undersökningsområdet består 
således av kustbygderna i Västerbotten, Norrbotten och de svensktalande delarna av 
Österbotten. Det finns också mindre material från de nordligaste delarna av Ånger
manland (se karta över undersökningsområdet på följande sida). 

Den sälj akt som bedrivits inom det bottniska området har varierat i intensitet, 
i jaktorganisation och i fångst- och jaktmetoder, vilket bl.a. hör samman med varie
rande ekologiska förutsättningar och skillnader i näringsstruktur. Under 1900-talet 
har en jaktform dominerat: fälresorna. Från Västerbotten, Norrbotten och Österbot
ten har jägare i månadslånga jaktexpeditioner bedrivit sälj akt på havsisen under vår
vintern. 

Undersökningen är i tiden begränsad till ett studium av det begreppssystem 
för säl som använts av säljägare under 1900-talet.8 Bland de jägare som varit aktiva 
under 1900-talet, kan man lite förenklat urskilja två generationer jägare. Den tidigare 
generationen har varit ute i jakt under den jaktintensiva mellankrigstiden från 1920-
talet och framåt. Den senare generationen har jagat från 1940-tal och fram till 1970-
tal, då jakten under de två senaste årtiondena närmast fick karaktär av fritidsjakt. 

Attributet bottnisk brukar i vissa sammanhang användas för även kustområden och skärgård i 
Bottenhavet, men min undersökning begränsar sig alltså till de jägare som varit bosatta längs Botten
vikens kust. Jämför i sammanhanget Norrländsk uppslagsbok band 1, under Bottenviken och Botten
havet. 

I ordredovisningen i avhandlingens del II återfinns även en del material från några äldre källor, se 
inledningen till ordredovisningen. 
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Kartan visar undersökningsområdet. Från dessa orter härrör merparten av det 
insamlade ordförrådet för säl, som presenteras i avhandlingens del II. 

Ett muntligt material 
Analysen av jägarnas begreppssystem för säl utgår från muntligt, inspelat material. 
Merparten av bandmaterialet vid arkiven är inspelat under 1970- och 1980-tal. Peter 
Gustafsson och Gunnel Westerström - vid den tiden i tjänst vid Skellefteå museum 
och dåvarande Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM) - intervjuade i början 
av 1970-talet säljägare och fiskare utefter den nordnorrländska kusten. Gustafsson 
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fortsatte intervjuarbetet med ett femtontal österbottniska jägare.9 Under 1980-talet 
gjorde Olavi Korhonen intervjuer med österbottniska och västerbottniska sälj ägare 
inom det tidigare nämnda projektet Sälj ägarkulturer inom det bottniska området. Sam
manlagt har sjuttiotalet jägare intervjuats och det inspelade materialets omfattning 
kan uppskattas till över 100 speltimmar. Samtliga dessa intervjuer har varit inriktade 
mot att dokumentera sakförhållanden under jakten samt säljaktens ordförråd. Därut
över finns också ett ytterligare antal bandade intervjuer med sälj ägare vid nuvarande 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). 

Flertalet av dessa band har jag lyssnat igenom med bandjournaler som stöd, 
varvid delar av intervjuerna har transkriberats. De fåtal gånger fullständiga bandut
skrifter redan funnits, har jag väsentligen använt dessa utskrifter som grund för ana
lysen. Ur detta inspelade material har jag sedan excerperat jägarnas ordförråd för säl 
men också sakförhållanden som rör sälj akten. I arbetet med att excerpera ordförrådet 
har jag också haft stöd av ordregistret till Ordbok över Finlands svenska folkmål, där 
även det österbottniska material som samlats in av Peter Gustafsson finns excerperat. 

Jag har själv intervjuat dryga tiotalet jägare från Österbotten och Västerbotten. 
I Västerbotten har jag samtalat med jägare i Holmsund och Hörnefors med erfaren
het av kustbunden sälj akt under dags turer. I Österbotten har jag samtalat med jägare 
hemmahörande i Bergö, Korsnäs, Björkö och Replot, vilka både hade erfarenhet av 
längre jaktexpeditioner och kortare jaktturer. Tre av dessa jägare hade tidigare svarat 
på en frågelista om ordförrådet för säl som sänts ut av mig. Frågelistorna skall ses som 
en förberedelse inför intervjuerna. Intervjuerna har spelats in och materialet omfattar 
cirka 15 speltimmar. 

Mina intervjuer utfördes 1996 för att fördjupa min förståelse av säljaktens 
villkor och jägarnas begreppssystem för säl. För mig ledde intervjuerna till betydande 
resultat både beträffande min egen förståelse av jaktens villkor och för dokumentatio
nen av jägarnas ordförråd för säl. Flertalet ord som tidigare endast var sparsamt doku
menterade visade sig vara välbekanta för de flesta av jägarna. Exempelvis var gallmor-
sa,, gallsäla och vistare välkända ord för de jägare jag samtalade med, alltså ord som jag 
endast hade ringa kännedom om från tryckta källor. 

Allteftersom intervjuerna fortgått har jag alltmer kommit att inta lyssnarens 
roll istället för utfrågarens.10 De män som jag intervjuat har känt till att jag främst 

Dessa bandade intervjuer återfinns vid flera arkiv. Det samlade materialet återfinns både på DAUM 
och på Skellefteå museum. Jag har fått ta del av bandkopior från DAUM. Det österbottniska 
materialet förvaras även vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, där ban
den också excerperats för Ordbok över Finlands svenska folkmål. 

Etnologen Lynn Åkesson diskuterar intervjuarens sökande strategi, att intervjuer måste få ta tid, 
att intervjun ska hjälpa forskaren att så långt möjligt nå fram till ett inifrånperspektiv. Hon fram
håller att man gör klokt i att använda en "sökande strategi, att lyssna och lära och att styra samtalet 
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varit intresserad av det aktuella ordförrådet, men de har i sitt berättande inte låtit sig 
styras av det. 

Ett vilande ordförråd som inte använts på länge kan vara svårt att söka fram. 
Det är först i berättandet, när man aktualiserar de situationer och händelser där orden 
haft sin användning, som det blir möjligt att minnas orden och resonera kring deras 
betydelse. Jag har därför inte använt mig av färdiga ordfrågelistor i intervjuerna utan 
i första hand strävat efter att orden skulle förmedlas i berättande kontext.11 Därefter 
har jag kompletterat med frågor om enskilda ord i den mån det getts utrymme för det 
i samtalet. Här är det viktigt att framhålla att i intervjusituationen är också utfrågaren 
medskapare av den betydelse som här konstrueras.12 Eller som Lynn Åkesson uttryck
er saken: 

Detta kräver inlevelse, följsamhet, tid att lyssna och att man anstränger sig för att 
försöka förstå. Gör man det kan de märkliga, oförutsägbara, underbara eller obe
hagliga ögonblick inträffa som får en att tänka om och i bästa fall också produce
ra ny kunskap (1993:55). 

Citat och transkribering 
I min text har jag berett stort utrymme åt säljägarnas röster. Jag har eftersträvat en 
polyfon, flerstämmig text där också informanterna får komma till tals. I analyskapit
len i del I och i ordredovisningen i del II har jag lyft in ett stort antal citat, vilka 
huvudsakligen är hämtade från bandinspelningar. Dessa citat kontrasterar forskarens 
många gånger abstrakta och opersonliga rekonstruktion med sälj ägarens levande kun
skap och individuella jakterfarenheter. 

All transkribering av muntligt tal bör vara en analytisk akt där man utgår från 
de syften man har med sin transkribering (Klein 1990). Mitt huvudsyfte med återgiv
ningen av citaten kan sägas vara att synliggöra människan och individen, och på så 
sätt konkretisera ett abstrakt resonemang. För detta syfte har det inte, som jag ser det, 
varit nödvändigt med en språkligt detaljerad transkribering där pauseringar, upprep
ningar, omtagningar m.m. finns återgivna. Det har inte heller varit adekvat för mitt 
syfte att alltid återge den exakta syntaxen i de transkriberade citaten, vilket visserligen 
skulle vara möjligt, om än komplicerat, eftersom merparten av de intervjuade jägarna 
talar en utpräglad dialekt. Vissa dialektala uttryck har jag ibland låtit kvarstå i citaten 

Att förkonstruerade frågelistor riskerar att bromsa ett samtal konstaterar Staffan Wiklund i sin 
nämnda avhandling om våtmarksord. Han visar där på det olämpliga i a tt formalisera intervju
situationen. Wiklund hade ursprungligen konstruerat ett test för informanterna där de skulle fast
ställa betydelsekomponenter för våtmarksorden. Utfrågningen av betydelsekomponenter fick dock 
avslutas eftersom den avbröt informantens egna tankebanor och försvårade ett samtal kring våtmarks
orden (Wiklund 1992:151). 
12 

Se diskussion hos Klein 1990:44 och där anförd litteratur. 

24 UNDERSÖKNINGSOMRÅDE, TID OCH MATERIAL 



för att markera att materialet ursprungligen är muntligt och dialektalt. De transkribe-
rade citat som återges i avhandlingen bör alltså förstås snarast som översättningar, 
lagda så nära jägarens muntliga form som möjligt. 

Av samma skäl har jag ibland också ytterst varsamt redigerat vissa av de citat 
som härrör ur bandutskrifter vid arkiven i syfte att göra utskriften mer tillgänglig för 
läsaren. 

Upptecknat material och fotografier 
Vid arkiven finns, förutom bandinspelningarna, endast ett mycket begränsat material 
som behandlar sälj akt. Detta kan förklaras av att insamlare och upp tecknare i första 
hand har riktat intresset mot bondekulturen och inte mot kustsamhällenas närings
fång. Det finns dock två undantag från det tidiga 1900-talet, relevanta för min un
dersökning. Etnologen Edvin Brännström har sålunda under 1930-talet samlat in en 
stor mängd uppgifter om den norrbottniska sälj akten, vilka förvaras vid Dialekt-, 
ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå. Dessutom har arkeologen Gustaf Hallström 
gjort värdefulla uppteckningar under forskningsexpeditioner till Holmön i Väster
botten och Nederkalix i Norrbotten under 1920-talet, uppteckningar som numera 
återfinns vid Forskningsarkivet i Umeå. Brännströms och Hallströms tidiga primär
material är av mycket knapphändig karaktär och används huvudsakligen som jämfö
relsematerial i min analys. 

I avhandlingen finns också ett stort antal fotografier som illustrerar sälj akten 
från 1920-tal till 1970-tal. Dessa visar till övervägande del jägare hemmahörande i 
Sverige. Att de österbottniska jägarna inte beretts lika stort utrymme i bild hänger 
helt enkelt samman med praktiska omständigheter - att det varit enklare för mig att 
efterforska bilder från arkiv och museer på svenskt område. 

Det fotografiska materialet återfinns vid följande arkiv: 
• Gustaf Hallströms bilder från 1920-talet - Forskningsarkivet i Umeå. 
• Edvin Brännströms bilder från 1930-talet - Dialekt- ortnamns- och folkminnes
arkivet i Umeå. 
• C. G. Rosenbergs bilder från 1930-talet — Nordiska museets arkiv. 
• Bertil Ekholtz och Harry Lindwalls bilder från 1940-talet och 1960-talet - Väster
bottens museum i Umeå. 
• Peter Gustafssons bilder från 1970-talet - Skellefteå museum. 
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AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING 
Avhandlingen består av tre delar. Avhandlingens huvuddel, del I, innehåller fem kapi
tel. Kapitel 1 utgör en ingående teoretisk bakgrund till mitt arbete. Nyckelbegrepp är 
här kategori, kontext, kunskap och kultur. Inledningsvis ges en kort översikt över det 
kognitiva perspektivets framväxt inom språkvetenskap, antropologi och psykologi. 
Denna översikt syftar till att visa hur grunden lades för utforskande av begreppssys
tem ur ett inifrånperspektiv. Därefter presenteras den erfarenhetsbaserade språkupp
fattningen som ett alternativ till den klassiska kategoriteorin. I kapitel 1 presenteras 
också kulturell modell som en antropologisk förklaringsmodell för hur människors 
erfarenheter, tolkningar och agerande samverkar innanför en viss kulturell gemen
skap. Här görs också kopplingar mellan den kognitiva lingvistikens och antropolo
gins syn på betydelseskapande sammanhang. I kapitlets avslutande avsnitt förs en 
diskussion kring lexikal betydelse och kulturell kunskap. 

I kapitel 2 ges en bred beskrivning av sälarnas ekologi, sälj aktens historia och 
jaktens utformning under 1900-talet. 

I kapitel 3 analyseras ingående vårvinterjaktens kunskapssystem - både jaktens 
förutsättningar och dess utformning. I de tre inledande avsnitten presenteras jägarna 
och kustsamhällets struktur samt jaktområdets utseende. Därefter ägnas ett längre 
avsnitt åt att beskriva fälan, dess organisation och den utrustning som krävdes för 
fälresan. Issamhällets sociala struktur ägnas ett eget avsnitt. Här diskuteras vilka kvali
fikationer som krävdes av en jägare samt vilka kontakter som funnits mellan fångstla
gen ute i ismiljön. Därefter beskrivs den konkreta jaktsituation som jägaren ställdes 
inför under vårvin ter jakten. I kapitlets avslutande avsnitt diskuteras jägarnas erfaren
het och kunskap utifrån de förutsättningar som den yttre miljön ger. 

I kapitel 4 analyseras det begreppssystem för säl som använts under vårvinter
jakten. Jägarnas begreppsliga kategorier för säl presenteras här utifrån den vägledning 
som de ger för jägarens agerande i vissa situationer. Här diskuteras också möjligheten 
att rekonstruera en basnivå i jägarnas begreppssystem för säl. 

I kapitel 5 behandlas jaktens ekologiska sammanhang. Inledningsvis samman
fattas vårvinterjaktens ekologiska kunskaper med betoning på ismiljöns framträdande 
roll. Därefter presenteras jägarnas begreppssystem för säl under sommar och höst. 
Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan jägarnas begreppssystem för säl under skil
da jaktsäsonger. 

I del II redovisas sälj ägarnas ord för säl i a lfabetisk ordning. Ordartiklarna är 
beskrivande och innehåller rikligt med citat från inspelningar med säljägare. Här finns 
också en ordlista över övriga sälj akts termer som förekommer i texten, med hänvisning 
till den sida där ordets betydelse närmare presenteras. 

I avhandlingens avslutande del III ges en svensk och engelsk sammanfattning. 
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KAPITEL 1 

Erfarenhet och kunskap 
i språkvetenskap och antropologi 

É itivarevolutionenWo^nxWyQinXx 
igvistikku Wur kunskapkzLtegor 
ku 11 u re likuns kap kategori ku ri 
ion kognitivmodell kulturellm 

w/bz^^kollektivförståelse^ 

g n iti vant ropolog i kognitivlin^ 
ur kunskapkategoriseringkonl 
ategon\unskapsorgan\saX\o 

1.1. DEN KOGNITIVA REVOLUTIONEN 

Kognitiv vetenskap är den samlande beteckningen för de kognitiva perspektiv som väx
te fram inom delar av humaniora och samhällsvetenskap under den senare delen av 
1950-talet. I boken Philosophy in the Flesh karakteriserar George Lakoff och Mark John
son den kognitiva vetenskapen som "the scientific discipline that studies conceptual 
systems" (1999:10). Här kommer jag att översiktligt behandla framväxten av de kogni
tiva idéer som utvecklats parallellt inom lingvistik, antropologi och psykologi. Under 
den kognitiva revolutionens inledande fas gick utvecklingen inom lingvistik, psykologi 
och antropologi hand i hand, även om själva termerna inte är parallella i tiden. De 
kognitiva inriktningarna inom antropologi och psykologi benämns redan från 1950-
talet kognitiv antropologi resp. kognitiv psykologi, m edan termen kognitiv lingvistik, för 
den kognitiva inriktningen inom språkvetenskapen, dyker upp först under 1970-talet. 
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Inom språkvetenskapen brukar vändpunkten mot ett nytt paradigm allmänt 
förläggas till år 1957 med Noam Chomskys Syntactic Structures} Här visade Chom
sky att behaviorismens grammatikbeskrivningar som endast utgick ifrån externa för
utsättningar var en omöjlighet. Chomsky menade istället att ett språks grammatik var 
ett inre, mentalt objekt. För att kunna generera alla de satser som är möjliga att pro
ducera inom ett språk behöver en språkbrukare endast lära sig en förhållandevis liten 
samling syntaktiska regler. Den generativa grammatiken lyfte bokstavligen in språket 
i människors huvuden med ambitionen att utforska mentala processer. Chomskys 
vetenskapsteoretiska diskussioner där han visade att ett utforskande av tankeproces
ser med bibehållande av vetenskapliga metoder var möjligt, öppnade också vägen för 
ett utforskande av medvetandet inom psykologin. 

Chomskys generativa grammatik kom på ett avgörande sätt att påverka över
gången till kognitivt orienterade studier inom psykologi (Baars 1986:337 ff.). Den 
vetenskapliga omvälvning som tog form inom psykologi, i vilken man avlägsnade sig 
från behavioristiska tankegångar mot ett kognitivt paradigm, har kommit att beteck
nas som den kognitiva revolutionen? Den kognitiva revolutionen inom psykologi var 
i första hand en motreaktion mot de behavioristiska tankegångar som tidigare miss
trott allt studium av det mänskliga tänkandet. Dess syfte var att möjliggöra och legi
timera utforskandet av det mänskliga medvetandet och närma psykologin till andra 
humanistiska vetenskaper. 

För att kunna utforska det mänskliga psyket var man tvungen att ändra beha-
vioristernas utifrånperspektiv till ett inifrånperspektiv. Istället för att se människan 
som en varelse som i sitt handlande styrdes av yttre förutsättningar i omgivning och 
miljö, ville man nå fram till de betydelseskapande sammanhang där människors för
ståelse av världen och sig själva blir till - nämligen i människors inre medvetande. 
Psykologen Jerome Bruner beskriver den kognitiva revolutionens målsättning: 

P. H. Matthews diskuterar spridningen av Chomskys idéer i sin historiska översikt över de gram-
matiska teoriernas framväxt i USA under 1900-talet. Han nyanserar där bilden av år 1957 som en 
avgörande milstolpe inom språkvetenskapen och visar att Chomskys idéer fick en allmän spridning 
först en bit in på 1960-talet. Matthews menar också att det uttalade formerandet av denna nya 
grammatiska teoribildning kom att framhävas i och med att Kuhns bok The Structure of Scientific 
Revolutions utgavs 1962, där Kuhns teorier om vetenskapliga paradigm kom att bli en del av 
språkvetenskapens utveckling. "In an ordinary sense of the word there had, of course, been a revo
lution. But we will not understand it unless we realise that the impact of Kuhns book became a 
part of its history, and partly obscured its real origins" (Matthews 1993:28). Robins menar i sin 
beskrivning av språkvetenskapens historia att en recension som Chomsky skrev år 1959, där han 
kritiserar behaviorismens empirism, i själva verket var mer avgörande för ifrågasättandet av beha
vioristisk teoribildning än Syntactic Structures (Robins 1997:260). 
2 

Den kognitiva revolutionen inom psykologi finns beskriven av Bernard Baars i The Cognitive 
Revolution in Psychology (1986). 
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Its aim was to discover and describe formally the meanings that human beings 
created out of their encounters with the world, and then to propose hypotheses 
about what meaning-making processes were implicated. It focused upon the 
symbolic activities that human beings employed in constructing and in making 
sense not only of the world, but of themselves. Its aim was to prompt psychology 
to join forces with its sister interpretive disciplines in the humanities and in the 
social sciences (Bruner 1990:2). 

Kognitiv antropologi 
- en kunskapsbaserad kulturuppfattning 

Ungefär samtidigt som lingvister och psykologer började intressera sig för det mänsk
liga medvetandet kom undersökningarna inom antropologi att förskjutas mot ett 
studium av tanke- och idévärldar utifrån ett mer mentalt och kognitivt perspektiv.3 

Inom antropologin kom detta kognitiva perspektiv att styra studierna mot utforskan
det av mänsklig kunskap, den kunskap som människor bär med sig för att kunna 
agera i ett givet samhälle.4 Dessa tankar finns preciserade i Ward Goodenoughs klas
siska kulturdefinition från 1957: 

A society's culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to 
operate in a manner acceptable to its members (Goodenough 1957, här citerad 
efter D'Ändrade 1984:89). 

I denna kognitiva kulturuppfattning antogs kunskap bestå av en uppsättning regler 
som ansågs styra de val som människor gör för sitt handlande, i en viss kultur 
(D'Andrade 1984:89). De kognitiva antropologerna företog sig att beskriva en kultu
rens regelsamling inom vars ramar individerna agerar, utifrån en närmast determinis
tisk kulturuppfattning.5 

I sökandet efter en lämplig metod att nå de kunskapsbaserade idésystemen och 
systematisera dem, tog antropologin hjälp av den strukturalistiska språkvetenskapen 
från vilken man lånade komponentanalysen.6 När den introducerades ifrågasattes den 
visserligen som metodiskt redskap av vissa antropologer, men förespråkarna var be

Min beskrivning av den kognitiva antropologins framväxt här bygger huvudsakligen på Roy 
D'Andrade The Development of Cognitive Anthropology (1995). 
4 

Eftersom antropologin inte varit påverkad av behavioristiska idéer i s amma utsträckning som 
språkvetenskap och psykologi, utgjorde det kognitiva perspektivet knappast ett paradigmskifte 
utan mera ett nytt forskningsprogram menar Roy D'Andrade (1995:12). 
Det kan vara intressant att jämföra antropologers och språkvetares regelskrivande. Där man inom 

antropologin inledde försök att beskriva kulturens regler, är regelskrivandet en etablerad och mång-
tusenårig tradition inom språkvetenskapen. Vad är väl en grammatika om inte en regelsamling för 
hur språk ska användas i en viss kultur, vid en viss tidpunkt? 

Att inspiration hämtades från språkvetenskapen var inte förvånande eftersom det alltid funnits 
nära kontakt mellan språkvetenskap och antropologi. Detta hänger bl.a. samman med den fält-
arbetande antropologens forskningsvillkor i s kriftlösa kulturer. För att kunna lära sig skriftlösa 
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tydligt fler (jfr diskussion i Tyler 1969). Det var i huvudsak två starka argument som 
fördes fram för användandet av komponentanalys inom antropologi och inom bete
endevetenskaperna. För det första ansågs denna vetenskapligt objektiva metod ge en 
precisering och noggrannhet i analysen: 

It forces us to be precise and rigourous in stating what we think we know, thereby 
helping us to clarify to ourselves our knowledge and its limitations (Goodenough 
1969:285). 

Denna preciserade analys underlättade också jämförelser mellan olika etnografiska 
studier, i och med att det fanns en fast form för hur analysen skulle genomföras och 
hur presentationen av resultaten skulle redovisas. För det andra ansågs komponent
analysen göra det möjligt att nå inifrånperspektivet i den undersökta kulturen, att 
utgå från de inföddas egen syn på sin omvärld. Istället för att forskaren utgick från sin 
egen invanda kategorisering i de etnografiska observationerna, menade man att fors
karen här gavs möjlighet att beskriva den undersökta kulturens kunskap såsom den 
tog sig uttryck i de inföddas eget begreppssystem: 

To order ethnographic observations solely according to an investigator's 
preconceived categories obscures the real content of culture: how people organize 
their experience conceptually so that it can be transmitted as knowledge from 
person to person and from generation to generation (Frake 1969:38). 

Men de formaliserade undersökningar som lades fram inom den tidiga kognitiva 
antropologin utsattes för hård kritik. I ambitionen att beskriva kulturen med ett slags 
matematisk precision fanns det, menade kritikerna, varken utrymme för social eller 
kulturell variation.7 Eftersom alla inom en viss kultur antogs dela samma kunskaper, 
utgick man i undersökningarna från en allvetande informant.8 Man kunde dessutom 
ifrågasätta huruvida dessa logiskt uppbyggda rekonstruktioner som bl.a. presentera
des via taxonomier, paradigm och flödesscheman verkligen reflekterade den inföddes 
organisation av kunskaper, eller om inte den påtvingade logiken var ett utslag av 
etnocentrism hämtad från Västerlandets vetenskapliga tradition. Man nådde alltså 
inte fram till det inifrånperspektiv som man eftersträvade. Kulturantropologen Clif
ford Geertz var en av dem som kritiserade kontrasten mellan subjektivism och forma
lism i sökandet efter kulturens "regelsamling". 

And from this view of what culture is follows a view, equally assured, of what 

språk har det varit nödvändigt för antropologer att ha grundkunskaper i lingvistik, detta för att 
kunna göra en fonetisk, morfologisk och syntaktisk analys (D'Andrade 1995:3). Det fruktbara 
samarbetet mellan lingvistik och antropologi upphörde dock väsentligen fr.o.m. 1960-talet i och 
med att transformationsgrammatiken blev den dominerande inriktningen inom lingvistik. På grund 
av att lingvisterna här övergav den sociala och kulturella kontexten och huvudsakligen kom att 
studera europeiska språk skapades en klyfta mellan de båda vetenskaperna (Keesing 1981:77). 
7 Se Keesing 1987:371. 

Se Gardner 1976 för en diskussion av synen på den allvetande informanten inom antropologi. 
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describing it is - the writing out of systematic rules, an ethnographic algorithm, 
which, if followed, would make it possible so to operate, to pass (physical 
appearance aside) for a native. In such a way, extreme subjectivism is married to 
extreme formalism, with the expected result: an explosion of debate as to whether 
particular analyses (which come in the form of taxonomies, paradigms, tables, 
trees, and other ingenuities) reflect what the natives "really" think or are merely 
clever simulations, logically equivalent but substantively different, of what they 
think (Geertz 1993:11). 

Datormetaforen 
Under 1950-talet tog det västerländska samhället klivet in i dataåldern, vilket blev en 
bidragande orsak till att det ursprungliga sökandet efter en fördjupad betydelse av
stannade inom den kognitiva vetenskapen. Även om den kognitiva vetenskapen i sitt 
inledande skede inte nödvändigtvis var sammankopplad med utvecklingen inom data
teknologi är den kognitiva vetenskapen förenad med utvecklingen av datorer. 

Though the linking of the computation and cognitivism turns out to have been 
a contingent rather than a necessary fact, the fate of cognitive science is closely 
tied to the fate of the computer (Gardner 1987:385).9 

Datorn och informationsbehandling kom mycket tidigt att bli metaforer för den 
mänskliga tanken och mänsklig kommunikation. Datorn användes som metafor för 
hjärnans uppbyggnad och antaganden inom informationsteorin kom att överflyttas 
till mänsklig kommunikation.10 Inom psykologin försköts därför intresset från att 
studera konstruktion av betydelse till att undersöka processandet av information 
(Bruner 1990:4).11 

Datormetaforen innebar också att man kom att sätta likhetstecken mellan be
tydelse och information, vilket innebar att kunskap och betydelse blev avskalade all 
kulturell och emotionell variation. Inom informationsteorin kom information mycket 
tidigt att definieras i matematiska termer, där informationen var fristående från det 
specifika fysiska medium som framställde den. 

But the use and significance of computers is not in the switching circuits as such, 
but in the fact that these circuits can flexibly encode information. A certain piece 

9 
Se även Lakoff & Johnson 1999:257 där datormetaforens uppbyggnad presenteras. 
Michael Reddy har utvecklat "the CONDUIT metaphor", en begreppslig metafor som strukturerar 

vår uppfattning av hur kommunikation går till (Reddy 1993). Genom "the CONDUIT metaphor" 
framhävs överföringen av information från en person till en annan, och kommunikation reduceras 
därmed till ett givande och tagande av information. I denna metafor är den interaktionella aspek
ten på kommunikation starkt nedtonad. Se också Lakoff & Johnson 1980; Langacker 1987:161 f.; 
Ungerer & Schmid 1996:119 f.; D'Andrade 1984:99. 

Bruner gör en jämförelse mellan de behavioristiska begreppen stimulus och respons och de kognitiva 
datametaforerna input och output och menar att steget mellan begreppsparen inte är så långt (Bruner 
1990:7). 
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of information may start as a mark on paper, be transferred mechanically to a 
hole in a paper tape, to a magnetized bubble, to an electrical pulse running down 
a wire, or to a radio signal echoing off the earth's ionosphere; it may be stored 
indefinitely as a magnetized region on a metal disk, and finally end up as a beam 
of electrons activating the phosphor on the screen of a computer terminal. All 
these media are different from one another, but the user is not interested in the 
physical medium, only in the outcome: whether the message is make peace' or 
'go to war' (Baars 1986:151). 

Inom den kognitiva antropologin fick detta konsekvenser för synen på kunskap, då 
man endast kom att ta fasta på kunskapens representerande funktion och bortsåg 
från den dimension av kunskap som byggs upp av känslor och associationer. 

Culture came to be seen as an information-holding system with functions similar 
to those of cellular DNA. For individual cells, DNA provides the information 
needed for self-regulation and specialized growth. For humans, the instructions 
needed for coping with the environment and performing specialized roles are 
provided in learned information, which is symbolically encoded and culturally 
transmitted (D'Andrade 1984:89). 

Kunskap och kultur blev därmed reducerade till påståenden om världen som an
tingen är sanna eller falska. Inom antropologi bortsåg man alltså från flera dimensio
ner av kunskap och begreppssystem; de som aktivt konstruerar betydelse, de som 
fyller en anvisande funktion för människors agerande samt de som frammanar käns
lor hos människor (D'Andrade 1984:96 f.). Människan som kulturvarelse kom där
för att jämföras med programstyrda datorer, där människans programstyrning skedde 
genom en uppsättning kulturella inlagrade program som styrde hennes handlingar 
(D'Andrade 1984:89). 

Det kognitiva perspektivet inom språkvetenskap, psykologi och antropologi 
förenades alltså av ett inifrånperspektiv, med ett syfte att utforska människors tanke
världar. Inom psykologi och antropologi var det inledande huvudsyftet att studera 
hur människor konstruerar betydelse. Inom den generativa grammatiken var det där
emot inte semantiska frågor som stod i förgrunden. Chomskys idéer revolutionerade 
visserligen språkvetenskapen och psykologin, men han övergav inte allt han ärvt av 
tidigare språkteorier (Matthews 1993:128). Inom den språkvetenskapliga tradition 
som utvecklats både i USA och Europa i kölvattnet av strukturalism och behaviorism 
gled grammatik och semantik alltmer isär.12 Sökandet efter betydelse inleddes visser
ligen inom den generativa semantiken, men dessa undersökningar ledde in i en åter

Fram till mitten av 1900-talet var det få språkforskare i Europa som skulle ha förnekat att gram
matik består av både form och betydelse. Också den behavioristiska skolan, med Bloomfield som 
förgrundsgestalt, betonade sambandet mellan grammatik och semantik i sitt inledande skede. Sy
nen på sambandet mellan grammatik och semantik kom dock att förändras mot 1950-talet inom 
den post-bloomfieldianska språkvetenskapen där grammatik endast kom att avse formella mönster 
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vändsgränd (Matthews 1993:42). Inom både psykologi och antropologi kom man 
också allt längre från den ursprungliga frågan om hur människor konstruerar bety
delse i sina liv. Den redan nämnda psykologen Jerome Bruner som själv var med-
skapare i den kognitiva revolutionen beskriver i Acts of Meaning hur den kognitiva 
psykologin avlägsnat sig från att studera betydelse till att bli alltmer teknifierad och 
istället studera detaljproblem (Bruner 1990).13 

1.2. EN ERFARENHETSBASERAD 
SPRÅKUPPFATTNING 

Under de senaste decennierna har den kognitiva lingvistiken vuxit fram, delvis i reak
tion mot den generativa lingvistiken. Den kognitiva lingvistiken omfattar många skilda 
teoretiska infallsvinklar och olika tillämpningar. I min presentation som här följer 
utgår jag i huvudsak från tre representanter för det kognitiva fältet, lingvisterna Geor
ge Lakoff och Ronald W. Langacker samt filosofen Mark Johnson. Lakoff och John
son har i ett nära samarbete utvecklat sina idéer om en erfarenhetsbaserad språk
uppfattning i boken Metaphors We Live by (Lakoff & Johnson 1980). Författarna har 
därefter presenterat sina tankar kring lingvistik och filosofi i Mark Johnson The Body 
in the Mind (1987) och George Lakoff Women, Fire and Dangerous things (1987). I 
Philosophy in the Flesh (Lakoff & Johnson 1999) samverkar Lakoff och Johnson ånyo, 
och för vidare de erfarenheter som gjorts inom den kognitiva vetenskapen till att 
utreda centrala filosofiska frågor. Bland de mer grundläggande verken av Ronald 
Langacker kan nämnas Foundations of Cognitive Grammar 7, Theoretical Prerequisites 
( 1987), Concept, Image and Symbol: the Cognitive Basis of Grammar ( 1990), Foundations 
of Cognitive Grammar 2, Descriptive Application (1991). I artikeln The contextual basis 
of cognitive semantics (1997) tydliggör Langacker kontextens betydelse och interaktion-
ens fundamentala roll i uppbyggandet av en gemensam förståelse. 

Två antaganden kan sägas utgöra grunden för teoribildning inom kognitiv 
lingvistik. Ett fundamentalt antagande är att vår språkförmåga är en integrerad del av 

som var separerade från semantiken (Matthews 1993:112 ff.). En förklaring till detta är att seman
tiska undersökningar omöjliggjordes i och med de vetenskapliga krav som ställdes på hur betydelse 
skulle beskrivas. Man stannade därför vid att beskriva språkets formsida: "Since a scientific account 
of meaning was for the present unattainable, and would have to depend on advances in human 
knowledge generally, what was more natural than to start from form alone and make an exhaustive 
description of it, independently of meaning and before semantic problems are even broached?" 
(Matthews 1993:115). 

Se också Neriich 1990 för en diskussion av sambandet mellan språkvetenskap och psykologi. 
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människans generella kognitiva förmågor. Eftersom vårt språktillägnande och vår fort
satta språkutveckling mot ett fullt utvecklat språkligt system är fullständigt avhängigt 
faktorer som bygger på vår vardagliga erfarenhet, är språket oupplösligt förenat med 
andra psykologiska fenomen. Det är alltså inte möjligt att upprätthålla en skarp diko-
tomi mellan språkförmåga (linguistic ability) och andra aspekter av kognitiva proces
ser (Langacker 1987:12 f.; 1997:240).14 

Ett andra grundantagande inom den kognitiva lingvistiken är att människans 
föreställningsförmåga är central för vårt tänkande, för vår uppfattning av omvärlden 
och för vår förståelse. 15 I inledningen till The Body in the Mind formulerar Mark 
Johnson närmast en programförklaring där han starkt betonar den centrala funktion 
som föreställande strukturer har för mänsklig betydelse, förståelse och förnuft. 

Without imagination, nothing in the world could be meaningful. Without 
imagination, we could never make sense of our experience. Without imagination, 
we could never reason toward knowledge of reality. This book is an elaboration and 
defense of these three controversial claims. It explores the central role of human 
imagination in all meaning, understanding, and reasoning (Johnson 1987:ix). 

Tack vare vår föreställningsförmåga kan vi överföra kunskap från konkreta, fysiska 
erfarenheter till mer abstrakta företeelser. De erfarenheter som utgår från den mänsk
liga kroppen, och dess interaktion med omgivningen, är grundläggande för vår upp
fattning och förståelse av verkligheten.16 Utifrån våra kroppsförankrade17 erfarenhe

_____ 

Däremot är det en betydligt mer kontroversiell fråga huruvida de medfödda strukturer och 
förmågor som ger oss kapacitet att lära språk, utgör en enskild separat medfödd förmåga med 
specifika strukturer, som är åtskilda från andra medfödda generella kognitiva funktioner. Langacker 
menar att det inte har framlagts bevis för att det skulle finnas en separat medfödd språkförmåga, 
men avstår från att argumentera för att den medfödda språkförmågan endast skulle vara en del av 
de generella medfödda kognitiva förmågorna (Langacker 1987:13). De argument för nativistiska 
tankegångar som förts fram i vilka vår språkförmåga antas vara en separat, genetiskt medfödd 
universell grammatik, diskuteras och kritiseras av Hilferty et al. 1998. 

I den engelskspråkiga litteraturen används termen imagination eller mental imagery för att be
skriva denna föreställande förmåga. Den engelska termen imagination är rätt komplex till sin 
betydelse eftersom den dels kan betyda 'fantasi', dels kan syfta på den mänskliga tankens allmänna 
förmåga. Inom den kognitiva lingvistiken är det främst den mänskliga tankens kapacitet som avses 
med imagination, men i och med att termen också kan betyda 'fantasi' blir ordet starkt laddat med 
en mänsklig kreativitet. Jag har inte kunnat finna en svensk term som på motsvarande sätt belyser 
detta. Ulrika Jakobsson som på svenska behandlat familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga ur 
den kognitiva semantikens perspektiv, har valt att använda den svenska termen föreställningsför
måga, vilket jag också gör i min framställning (Jakobsson 1996:10). 

Ur ett genusperspektiv kan man reflektera över vilket biologiskt kön som är utgångspunkt för 
vår begreppsbildning. I post-strukturalistisk feministisk teori har genusbegreppet visserligen inte 
omfattat den konkreta historiska kroppen och dess erfarenheter. Toril Moi diskuterar i en artikel 
ett alternativ till samtida kön- och genusteorier bl.a. utifrån en omläsning av Simone de Beauvoir, 
där Moi bl.a. lyfter fram kroppens betydelse (Moi 1997). 

Ett centralt begrepp inom den kognitiva lingvistiken är embodied. I den engelskspråkiga littera-
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ter har vi utvecklat abstrakta begreppsstrukturer som organiserar vårt tänkande och 
vårt språk.181 tidigare språkteorier har man inte känts vid de föreställande strukturer 
som härrör från vår kroppsförankrade erfarenhet (se vidare 1.2. under Från objekti-
vism till mänsklig erfarenhet). Kroppen har ignorerats eftersom den har trötts introdu
cera subjektiva element som är irrelevanta för den förmenat objektiva naturen hos 
betydelse (Johnson 1987:xiv). 

För vår begreppsbildning spelar även begreppsliga metaforer en avgörande roll 
(iconceptual metaphors', Ungerer & Schmid 1996:114 ff.). Metaforerna gör det möjligt 
för oss att överföra erfarenhet och kunskap från ett område till ett annat, från kon
kreta erfarenheter till abstrakta företeelser. " The essence of metaphor is understanding 
and experiencing one kind ofthing in terms of another' (Lakoff &Johnson 1980:5).19 

Där metaforer i tidigare språkforskning betraktats som retoriska figurer, visar den 
kognitiva lingvistiken vilken genomgripande kognitiv funktion begreppsliga metafo
rer har för vårt tänkande i och med att de dagligen används och hjälper oss att struk
turera vår omvärld. 

Dessa två grundantaganden inom kognitiv lingvistik, beträffande vår språkför
måga och föreställningsförmåga, betonar den rent mänskliga erfarenheten. Den mänsk
liga kroppens betydelse för begreppsbildningen framhävs, vilket tillför språkvetenskapen 
en tydligt mänsklig dimension, där datorn som en metafor för det mänskliga tänkan
det är mycket avlägsen eftersom datorn varken har erfarenhet eller kropp (se 1.1. 
under Datormetaforen) .20 Detta erfarenhetsbaserade synsätt innebär ett återförenande 
av kropp och själ inom det vetenskapliga tänkandet, efter den dualistiska separation 
som dominerat Västvärlden alltsedan Descartes. 

turen används attributet embodied för att beskriva de begreppsstrukturer som utgår ifrån kroppsliga 
erfarenheter. Den term i svenskan som ligger närmast embodied är förkroppsligad, som dock har en 
betydligt mer metaforisk betydelse (förkroppsliga 'utgöra synligt uttryck för (ngt abstrakt) ofta som 
ett slags symbol' (NEO)), än den engelska termen som förutom sin metaforiska betydelse också 
kan ha en betydelse med konkret koppling till den mänskliga kroppen. Jag har valt att istället 
använda termen kroppsförankrad som motsvarighet till embodied. 

För en diskussion av hur dessa prekonceptuella erfarenheter (preconceptual experiences) relateras 
till våra begreppssystem genom basnivåkategorier och föreställningsscheman (image-schemas) se 
Lakoff 1987:267 f. 
19 

För diskussion av metaforernas betydelse för språk och tanke se Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 
1987; Johnson 1987; Ekberg 1994:107 f.; Jakobsson 1996:6 ff.; Ungerer & Schmid 1996:114 ff. 
För en kritisk diskussion av Lakoffs metaforteori se Broström 1994. Gunlög Josefsson har i en 
opublicerad uppsats undersökt de begreppsliga metaforerna för tid i svenskan där hon funnit tre 
metaforer TID ÄR R UM, TID ÄR PENGAR och TIDEN ÄR ETT LEVANDE VÄSEN. 

Detta avlägsnande från datormetaforen karakteriserar Langacker (1987:5) som en växande intel
lektuell trend inom studiet av sambandet mellan tanke och språk, där man vänder sig bort från ett 
mekanistiskt synsätt mot ett synsätt som är mer anpassat för människan som biologisk varelse. 
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Från objektivism till mänsklig erfarenhet 
Inom västerländsk filosofi har man genom årtusenden diskuterat om verkligheten är 
en fast fysisk representation eller endast en mental, inre konstruktion. Finns det en 
faktisk, naturgiven verklighet som är oberoende av den mänskliga betraktaren, eller 
finns verkligheten bara i betraktarens öga? Den naturgivna verkligheten är fördefinie
rad och har därmed en objektiv karaktär som är oberoende av den mänskliga betrak
taren och dennes kropp, känslor och kultur. I det synsätt som ser verkligheten som en 
inre representation, som först tar form genom den mänskliga blicken och den mänsk
liga tolkningen, får verkligheten istället en subjektiv karaktär som färgas av den 
mänsklige betraktarens kropp, känslor och kulturella förutsättningar. Dessa filoso
fiska diskussioner av verklighetens väsen är också nära knutna till synen på det mänsk
liga förnuftet och frågor om språklig betydelse. 

Inom språkvetenskapen har den dominerande synen på betydelse utgått från 
att det finns en objektiv verklighet som är förutbestämd. Mark Johnson och George 
Lakoff presenterar och diskuterar denna objektiva syn på sambandet mellan verklig
het, förnuft och betydelse som de benämner objektivism (objectivism, Johnson 1987:ix; 
Lakoff 1987:xii).21 I det objektivistiska perspektivet får språket endast en förmed
lande roll mellan verklighet och tanke, i och med att de språkliga tecknen förutsätts 
beskriva kategorier i verkligheten som redan är förutbestämda. Etablerandet av för
bindelser mellan den existerande verkligheten och de arbiträra språkliga tecknen sker 
i den objektiva traditionen via logikens regler, där relationen mellan språk och tanke 
blir betraktad som en algoritmisk manipulation (Johnson 1987:x). 

Detta objektivis tiska synsätt har stimulerats och utvecklats av jämförelsen mel
lan människa och dator inom den kognitiva vetenskapen, i vilken den mänskliga 
kroppen, känslor och kultur blivit förminskade genom den allmänt accepterade 
datormetaforen för mänskligt tänkande och kommunikation (se 1.1. under Dator
metaforen). Men paradoxalt nog är det datormetaforen i dess egenskap av symbol för 
den mänskliga tankens uppbyggnad, som kommit att skaka det klassiskt-objektiva 
förhållningssättet till mänskligt tänkande i sina grundvalar. Howard Gardner disku
terar denna paradox som han benämner datorparadoxen (the computational paradox; 
1987:381 ff.). I den kognitiva vetenskapens uppbyggnadsfas hade man en uttalat 
rationell syn på den mänskliga tankens struktur. Datorbaserade modeller där logiska 
strukturer förverkligades i en maskin förväntades därför kunna beskriva det mänsk
liga tänkandet. Men resultatet blev det omvända. Utifrån svårigheterna med att lo
giskt beskriva de betydelseskapande sammanhang där människor ingår, kunde man 
konstatera att det mänskliga tänkandet och språket i avgörande delar inte är logiskt 
till sin konstruktion. De mänskliga tankestrukturerna bygger istället på människors 

George Lakoff ger en utförlig diskussion av det objektivistiska paradigmet (Lakoff 1987:157 ff.). 
Se även Taylor för en presentation av den klassiska synen på kategorisering 1995:21 ff. 
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kognitiva erfarenheter — de kognitiva erfarenheter som den mänskliga biologin ger 
möjlighet till, samt den mänskliga förmågan att resonera abstrakt - med utgångs
punkt i konkreta företeelser. Om man hårdrar konsekvensen av datorparadoxen kan 
man konstatera att den tusenåriga tradition som bygger på antikens uppfattning om 
den mänskliga tanken som beskrivningsbar i matematiska termer, faktiskt går i gra
ven med datorn. 

Det alternativ som Johnson och Lakoff istället för ett objektivistiskt förhåll
ningssätt ger, är en förnyad syn på sambandet mellan verklighet, tanke och språk där 
människan görs synlig och de mänskliga erfarenheterna står i centrum. Svaret på den 
grundläggande filosofiska frågan om verkligheten finns utanför eller inom oss, blir 
med den erfarenhetsbaserade språkuppfattningen att verkligheten finns inom oss i 
våra mänskliga erfarenheter. Detta nya synsätt benämner Lakoff erfarenhetsrealism 
(experiential realism — experientialism; 1987:xv).22 Med termen erfarenhetsrealism visar 
Lakoff att han inte går till den filosofiska ytterlighet som förnekar att det finns en 
yttre verklighet — realism pekar istället på de antaganden som erfarenhetsrealismen har 
gemensamt med Objektivismen, bl.a. att det finns en faktisk verklighet som lägger 
vissa begränsningar på mänskliga begrepp. Erfarenhet ges en vid definition som fram
för allt avser människans medfödda kognitiva förmågor vilka bygger upp den mänsk
liga biologin. Samtidigt betonas den samlade mänskliga erfarenhet som har vuxit 
fram genom interaktion med den omgivande fysiska och sociala miljön (se även Lakoff 
1987:266). 

Raserandet av det objektivistiska paradigmet innebär i sig en omstörtande 
tankerevolution som enligt Mark Johnson kräver ett utvidgat rationalitetsbegrepp 
direkt kopplat till betydelse. I inledningen till The Body in the Mind argumenterar 
han för ett förnyat rationalitetsbegrepp och stöder sig dels på empiriska undersök
ningar inom språkvetenskap och psykologi, dels på logiska argument från filosofiskt 
håll. 

The studies in any one of these areas are sufficient to radically question Objecti-
vist views of meaning and rationality. Taken together, they are overwhelming. 
They create a crisis in the theory of meaning and rationality by showing us that 
we cannot preserve our deeply rooted Objectivist commitments. In particular, 
this vast network of related empirical studies, in conjunction with the logical 
argument voiced by Putnam, points to one fundamental moral: any adequate 
account of meaning and rationality must give a central place to embodied and 
imaginative structures of understanding by which we grasp our world (Johnson 
1987:xiii). 

Se Shore 1996:332 ff. för en presentation och diskussion av Lakoffs & Johnsons experiential 
realism. 
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Kategorisering och kunskapsorganisation 
Människans förmåga att kategorisera berör de flesta nivåer av mänsklig aktivitet, för 
vår tankestruktur, för vår perception, och för mänskligt tal och handlande. För vår 
språkproduktion är kategorier oundgängliga i och med att vårt språk i hög grad ka
rakteriseras av kategorier: ljudkategorier, fraskategorier och begreppsliga kategorier. 
Våra fysiska handlingar kategoriseras också av de rörelsemönster vi utför i samband 
med vardagliga handlingar som att t.ex. skriva eller diska. Dessa handlingar utförs 
aldrig på exakt samma sätt, men det finns typiska rörelsemönster som karakteriserar 
och kategoriserar handlingen i sig. Lakoff (1987:6) säger: 

Without the ability to categorize, we could not function at all, either in the 
physical world or in our social and intellectual lives. An understanding of how 
we categorize is central to any understanding of how we think and how we 
function, and therefore central to an understanding of what makes us human. 

När man diskuterar kategorisystems struktur kan det vara meningsfullt att beskriva 
dessa utifrån två dimensioner, en vertikal och en horisontell (Rosch 1978:30). Den 
vertikala dimensionen utgörs av de överordnade och underordnade begrepp som bygger 
upp en hierarkisk taxonomi. Jag exemplifierar här kategorisystemets vertikala dimen
sion med två treledade taxonomier: 

Kategorisystemets vertikala (eller taxonomiska) dimension 

Överordnad nivå DJUR MÖBEL 

Basnivå FÅGEL STOL 

Underordnad nivå SPARV KÖKSSTOL 

Dessa kategorier är alltså relaterade till varandra genom att de överordnade katego
rierna inkluderar de underordnade. Ju fler kategorier som inkluderas i en aktuell kate
gori, desto högre abstraktionsnivå. I taxonomierna ovan är det sålunda DJUR och MÖ
BEL som befinner sig på abstraktionsstegens högsta nivå. 

Kategoristrukturens andra dimension, den horisontella nivån, utgörs av kate
gorier som befinner sig på samma nivå i taxonomin. Utifrån SPARV och KÖKSSTOL kan 
följande exemplifiering göras: 

Kategoriernas horisontella dimension 

SPARV, ÖRN , STRUTS, PIN GVIN 
KÖKSSTOL, K ONTORSSTOL, BE SÖKSSTOL, T ANDLÄKARSTOL 

ÖRN, STRUTS och PINGVIN är liksom SPARV inkluderade i de båda överordnade nivåerna 
DJUR och FÅGEL, på samma sätt som KONTORSSTOL, BESÖKSSTOL TA NDLÄKARSTOL o ch 
KÖKSSTOL är inkluderade i de överordnade kategorierna STOL och MÖBEL. 
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I den klassiskt-objektiva kategori teorin har man beträffande kategorisystemets 
vertikala dimension endast sett till kategoriernas inkluderande funktion. Man har 
alltså inte reflekterat över frågan om olika nivåer i den hierarkiska taxonomin har 
olika status (Kleiber 1990:113). Beträffande den horisontella dimensionen i kategori
systemet anses alla kategorimedlemmar vara lika goda representanter för den aktuella 
kategorin. Sålunda är alla fåglar lika goda medlemmar av kategorin FÅGEL, t.ex. >SPARV<, 
>PINGVIN< elle r >STRUTS<,23 e ftersom kategorierna enligt det objektivistiska synsättet 
utgör en återspegling av en absolut verklighet som har en förutbestämd och rationell 
struktur.24 Kategorierna uppfattas som slutna enheter där kategorimedlemmar för
enas av att de delar de essentiella egenskaperna (särdragen).25 

Basnivå — en nivå för kunskapsorganisation 
Dessa två, ovan beskrivna, klassiska utgångspunkter om kategoriers struktur har kom
mit att rubbas i och med den forskning som vuxit fram kring prototypteorin och 
basnivåbegreppet. Prototypteorin utgår ifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv där 
kategoriernas utseende är beroende av den mänskliga kognitionens natur. I detta per
spektiv ligger ett grundantagande om att kategoriernas funktion är att förse oss med 
ett maximum av information med minsta möjliga kognitiva insats — principen om 
kognitiv ekonomi.26 Denna princip ska förstås som en princip för organisation av 
kunskap, där vi hushållar med våra kognitiva resurser genom att ordna kunskapen i 

Här ansluter jag m ig till det annoteringssystem som används i Ungerer & Schmid 1996 där 
medlemmar av en kategori betecknas med kapitäler mellan mot varandra ställda "pilspetsar". 
24 

Detta förhållningssätt kommer till uttryck i THE DO CTRINE O F NA TURAL KIND TERMS, som är en 
språklig motsvarighet till den klassiska filosofiska doktrinen: THE CATEGORIES OF THE MIND FIT THE 
CATEGORIES OF THE WORLD (se Lakoff 1987:32). Denna doktrin stipulerar att mänsklig kategorise-
ring av levande väsen är universell på en viss "naturlig" nivå. Brent Berlin och Scott Atran menar 
att den mänskliga förmågan att igenkänna och kategorisera levande väsen på denna naturliga nivå 
är en medfödd kognitiv förmåga hos människan (Berlin 1992; Atran 1990). Se också Kronenfeld 
1996:142 f. och där anförd litteratur, för en sammanfattning av den diskussion som förts mellan 
antropologen Eugene Hunn och Atran. Hunn menar i motsats till Atran att kulturell kunskap och 
människors bruk av de klassificerade växterna och djuren påverkar deras klassificering. Hunn argu
menterar alltså för att människors klassificering av levande väsen inte är olik deras klassifikation av 
artefakter. 
25 

Denna klassiska kategoriteori har sitt upphov i Aristoteles' teori om nödvändiga och tillräckliga 
villkor för att definiera en kategori. Den är långt ifrån den enda som beskriver hur relationen 
mellan verklighet, tanke och språk ser ut. I den kognitiva lingvistiken är det dock denna teori som 
diskuteras, se exempelvis Kleiber 1990:21 som benämner den "un modèle de conditions nécessaires 
et suffisantes", förkortat CNS. Se också Langacker 1987:16 "the standard criterial-attribute model"; 
Ungerer & Schmid 1996:37 som benämner teorin: "the 'classical' or 'logical model' of categori
zation"; Johnson 1987:xi "The classical (Objectivist view)". För en översikt av övriga kategori
teorier se exempelvis Smith & Medin 1981. 

Se t.ex. Rosch 1978:28 £; Ungerer & Schmid 1996:68. 
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prototypiska kategorier. Härigenom besvaras också delvis den fråga som länge för
bryllat antropologer och psykologer: Hur kommer det sig att vi kan lära oss och 
använda oss av den ofantliga mängd kunskap som vi människor behöver bemästra för 
att fungera i ett samhälle? 

Principen om kognitiv ekonomi får en viktig implikation för kategoriernas 
vertikala dimension - deras taxonomiska organisation - i och med att de skilda nivå
erna med ett kunskapsekonomiskt perspektiv antas ha olika kognitiv status. Eleanor 
Rosch antog utifrån principen om kognitiv ekonomi att den största mängden kun
skap fanns tillgänglig med minsta möjliga kognitiva insats på en nivå i taxonomin -
basnivån. Rosch följde här upp antropologen Brent Berlins forskningsresultat som 
visat att den folkliga kunskapen om djur och växter i huvudsak finns samlad på en 
nivå, i de generiska benämningarna på basnivå. I likhet med Berlin antog Rosch att 
samtliga nivåer i en taxonomi inte hade samma status för vår kunskapsorganisation 
(jfr D'Andrade 1995:95). Rosch byggde här delvis vidare på tidigare antaganden inom 
psykologisk forskning där det framförts argument för en psykologisk basnivå: barn 
lär sig kategorier på denna nivå först, och benämner dem också först; på denna nivå är 
orden kortare och används mer frekvent; till denna nivå är kopplade bestämda hand
lingar samt att det är en "naturlig" nivå för kategorisering.27 

En andra princip som låg till grund för Rosch utforskande av basnivån var att 
världen består av uppfattad och strukturerad information, inte av en osorterad sam
ling särdrag. 

It should be emphasized that we are talking about the perceived world and not a 
metaphysical world without a knower (Rosch 1978:29). 

Den struktur vi erfar när vi betraktar världen kan delvis förklaras genom de lagar som 
gestaltpsykologin ställt upp för hur vi människor grupperar helheter av enskilda delar 
i vår perception.28 När vi betraktar en fågel lägger vi inte i första hand märke till de 
enskilda särdragen, näbb, vingar och fjäderdräkt, utan fågelns enskilda särdrag bildar 
tillsammans en helhet, en gestalt. Gestaltlagarna är inte de enda som styr vår verklig
hetsuppfattning. Rosch menar samtidigt att den uppfattade strukturen i världen i 
hög grad påverkas av det befintliga kategorisystemet i en viss kultur, där de uppfat
tade särdragen är avhängiga de funktionella behov som betraktaren har. 

What attributes will be perceived given the ability to perceive them is undoubtedly 
determined by many factors having to do with the functional needs of the knower 
interacting with the physical and social environment (Rosch 1978:29). 

Etablerandet av utforskandet av basnivåkategorier brukar härledas till psykologen Roger Brown, 
som kallade denna nivå för first level. Se Lakoff 1987:31 ff. för utförlig presentation och vidare 
referenser. Rosch diskuterar dock inte basnivåns funktion för inlärning, utan är endast intresserad 
av hur de utformas i en viss kultur (Rosch 1978:28). 

För en presentation av de viktigaste gestaltlagarna se Ungerer & Schmid 1996:31 ff. 
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De experimentella undersökningar som Rosch företog visade att basnivån verkligen 
hade en kognitiv relevans. För det första kunde försökspersoner lista flest särdrag för 
basnivåtermer, för det andra var föremål på basnivå tydligare kopplade till karakteris
tiska rörelsemönster29 hos människor, och för det tredje uppfattades föremål på bas
nivå som en enhetlig gestalt.30 Dessa resultat kan åskådliggöras med den treledade 
taxonomin MÖBEL, ST OL och KÖKSSTOL, gen om att visa hur föremålens utseende och 
funktion på dessa skilda kategorinivåer uppfattas. 

Basnivån STOL är här den nivå för vilken många särdrag kan beskrivas och som 
också uppfattas som en gestalt. Däremot kan vi endast lista ett fåtal särdrag för den 
överordnade kategorin MÖBEL, och några kompletterande särdrag för den underord
nade kategorin KÖKSSTOL. ST OL är d ärmed den nivå i taxonomin från vilken vi dels 
generaliserar uppåt till den överordnade nivån, MÖBEL, dels kan specialisera nedåt till 
den underordnade kategorin KÖKSSTOL. STOL är dessutom möjlig att föreställa sig som 
en gestalt till skillnad från MÖBEL. Föremål på basnivå karakteriseras också av att det 
finns typiska rörelsemönster kopplade till dessa, vilket blir tydligt i basnivåkategorin 
STOL. En stol används för att sitta på, men däremot är det inte möjligt att knyta 
specifika rörelsemönster till kategorin MÖBEL. 

I kategorisystemets vertikala dimension är det alltså en nivå där merparten av 
vår kunskap om omvärlden finns samlad - basnivån. Basnivån utgör därmed en cen
tral utgångspunkt för vår taxonomiska kategorisering, där vi generaliserar uppåt från 
basnivån till överordnade begrepp och specialiserar nedåt till underordnade begrepp. 

Basnivåns prototypiska organisation 
Synen på kategorisystemets horisontella dimension innebär också ett avsteg från den 
klassiska kategoriteorin, i och med att medlemmarna av en kategori inte nödvändigt
vis delar samma särdrag inom prototypteorin. Kategorier på basnivå har istället en 
prototypisk organisation. Istället för att alla kategorimedlemmar är likställda så finns 
det här en gradering i kategoritillhörighet, där olika medlemmar av kategorin utgör 
mer eller mindre bra exempel. För exempelvis kategorin FÅGEL har det i experimen
tella undersökningar visat sig att >RÖDHAKE< och >SPARV< är bäs ta exempel på katego
rin, medan däremot andra kategorimedlemmar som >PINGVIN< och >STRUTS< ut gör 
sämre exempel på kategorin FÅGEL.31 >RÖDHAKE< och >SPARV< är alltså mer prototypi-

29 
Med karakteristiska rörelsemönster avses här människors interaktion med sin fysiska omgivning, 

vilket benämns motor program resp. motor movements med en terminologi från psykologi (se t.ex. 
Rosch 1978:33). 

En översiktlig sammanfattning av dessa undersökningar finns i Rosch 1978. För presentation 
och diskussion av Rosch experiment se exempelvis D'Andrade 1995 och Ungerer & Schmid 1996. 
Rosch lämnar en retrospektiv kommentar till de egna forskningsresultaten i Rosch 1988. 

Se t.ex. D'Andrade 1995:116 ff. och Ungerer & Schmid 1996. 
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ska representanter än >PINGVIN< och >STRUTS<. Kategoriernas inre struktur är sålunda 
graderad där kategorimedlemmar inte förenas av att de delar samtliga egenskaper 
utan de förenas istället av familjelikhet. Kategorin FÅGEL är klart avgränsad, medan 
andra kategorier har suddiga gränser. 

Principen om den kognitiva ekonomin i den prototypiska organisationen av 
kategorier innebär att man fokuserar de tydligaste exemplen av en kategori, istället 
för att stirra sig blind på kategorins gränser. 

Another way to achieve separateness and clarity of actually continous categories is 
by conceiving of each category in terms of its clear cases rather than its 
boundaries (Rosch 1978:35 f.). 

I prototypteorins syn på kategoriers struktur befinner sig alltså den kognitiva basen i 
mitten av en hierarkisk taxonomi, på basnivån. Här finns samlat kunskap om föremåls 
och levande organismers karakteristiska särdrag, här finns kunskap om deras gestalt 
och form. Dessutom finns här kunskap om de karakteristiska rörelsemönster som är 
kopplade till föremålet eller den levande organismen. Basnivån blir här en central 
utgångspunkt för vår taxonomiska kategorisering, där vi generaliserar uppåt från bas
nivån till överordnade begrepp och specialiserar nedåt till underordnade begrepp. 

Basnivå och prototyp — en kontextberoende struktur 
Det är viktigt att komma ihåg att basnivå och prototyp inte ska betraktas som fix
erade en gång för alla. Både basnivå och prototyp varierar utifrån den språkliga och 
kulturella kontexten. Prototyperna ska alltså inte uppfattas som fixerade kognitiva 
referenspunkter; de förändras beroende på kontextens utseende.32 

Basnivåns placering i en taxonomi är avhängigt den kulturella relevans som en 
kategori har för språkbrukaren - i vilken kulturell kontext som kategorin ingår. Om 
kategorin har ringa relevans förskjuts basnivåperspektivet uppåt i t axonomin till det 
överordnade begreppet. Däremot förskjuts basnivån nedåt i taxonomin om kategorin 
har hög kulturell relevans.33 Ett exempel på förskjutning uppåt i taxonomin är den 
urbana människans struktur av biologiska kategorier. I Eleanor Rosch experiment där 
försökspersoner skulle lista särdrag för olika taxonomiska kategorier blev utfallet oväntat 
i listningen av de biologiska kategorierna. För dessa listades nämligen lika många 
särdrag inom den överordnade kategorin, t.ex. TRÄD, som för de mellanliggande kate
gorierna som antogs befinna sig på basnivå — representerade av exempelvis ek och 

Rosch (1978:36) framhåller att det inte finns någon absolut prototyp för en enskild kategori, 
utan det är istället graden av prototypikalitet som varierar. 
33 

Lakoff (1987:37) resonerar kring huruvida denna kategorisering på basnivå är universell, utifrån 
en diskussion som han fört med Brent Berlin. Berlin anser att man måste göra en distinktion 
mellan den generella mänskliga kapaciteten för basnivåkategorisering och en funktionell basnivå-
kategorisering som bl.a. utgår från kulturella faktorer. 
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björk. Rosch tolkade dessa resultat som ett tecken på att dessa biologiska kategorier 
inte har hög (kulturell) relevans för försökspersonerna, därför organiseras deras kun
skap om träd på en högre nivå, och inte på den mellanliggande nivån (se D'Ändrade 
1995:116 ff.). Ett exempel på motsatt förhållande - att basnivåperspektivet förskjuts 
nedåt när den aktuella kategorin har hög kulturell relevans — har vi på nära håll i 
sälj ägarnas organisation av kategorierna för säl. För de allra flesta svenska språkbruk
are utgör kategorin SÄL förmodligen basnivå.341 jägarnas begreppssystem befinner sig 
basnivån lägre ner i hierarkin (se vidare 4.7. Basnivå i jägarnas begreppssystem för säl). 

Kognitiva modeller 
Det kontextbegrepp som behandlas i den kognitiva lingvistiken sträcker sig bortom 
både den språkliga och den situationella kontexten, i och med att den omfattar hela 
de mänskliga erfarenheternas kontext. I detta vida kontextbegrepp ryms all den för
förståelse av omvärlden som vi som biologiska varelser har, samt den förförståelse 
som vi besitter i egenskap av medlemmar av en viss kultur. För att hantera all denna 
omvärldskunskap är alltså vår förmåga att kategorisera central, men kategorierna är 
inte isolerade öar utan ingår i en arkipelag av kunskap. Denna breda kunskapsbas 
som bygger på våra erfarenheter samlas och struktureras i kognitiva modeller, i vilka 
kategorierna utgör en del.35 De kognitiva modellerna har i första hand en koppling 
till den individuella kunskapen, till den individuella förståelsen av ett skeende, ett 
yttrande eller en situation. Inom antropologin har man vidareutvecklat dessa model
ler till att omfatta även den kollektiva, gemensamma kunskapen i kulturella modeller. 
Eftersom det endast är möjligt för mig att undersöka jägarnas kollektiva begrepps
system för säl - deras samlade kunskaper - har jag i min undersökning istället utgått 
från det antropologiska begreppet kulturell modell, som presenteras nedan i följande 
avsnitt. 

Det är också viktigt att komma ihåg att basnivån - beroende på vilken utgångspunkt man har 
när man stipulerar en kategoritaxonomi - kommer att hamna på olika platser i hierarkin. Om vi 
t.ex. stipulerar taxonomin utifrån DJUR som överordnat begrepp, hamnar basnivån självklart på 
annan plats i hierarkin. 

Charles Fillmore är den som kan sägas ha introducerat modelltanken i lingvistiken genom sin 
frame-semantics. Fillmores arbete kom att innebära startskottet för en intensiv forskning inom 
gränssnittet mellan kognition och språk och hans arbetete påverkade därmed starkt utvecklingen 
inom den kognitiva semantiken (muntlig uppgift från Brigitte Nerlich). För en historisk översikt 
över frame-begreppet se Nerlich & Clarke 2000; för en introduktion till samma begrepp se Ungerer 
& Schmid 1996. George Lakoff har vidareutvecklat Fillmores frame-semantik i de kognitiva mo
deller som han benämner Idealized cognitive models (ICM). Dessa ICM har också sitt ursprung i 
Lakoffs och Johnsons metafor- och metonymiteori, Langackers kognitiva grammatik samt Gilles 
Fauconniers teori om mental space (Lakoff 1987:68 ff.). Se även Ungerer & Schmid 1996:47 ff. för 
en diskussion av kognitiva modeller. Asbjorg Westum har i sin undersökning av folklig sjukdoms-
kategorisering utgått från Idealized cognitive models (Westum 1999). 
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1.3. KULTURELL MODELL - KOLLEKTIV KUNSKAP 
OCH INDIVIDUELL HANDLING 

Under de senaste decennierna har den kognitiva antropologin alltmer fjärmat sig från 
den formalistiska och regelstyrda syn på kultur, kulturell kunskap och mänskligt hand
lande som dominerat under den kognitiva antropologins uppbyggnadsfas (se 1.1. 
under Kognitiv antropologi — en kunskapsbaserad kulturuppfattning). Utifrån en revi
derad syn på hur kultur konstitueras har man övergått till att uppfatta kultur som en 
omfattande och heterogen samling modeller, vilka betecknas kulturella modeller (cultural 
models). I min presentation nedan av kulturell modell utgår jag från Quinn & Hol
land 1987, som ger en ingående introduktion till begreppet. De kulturella model
lerna kan även beskrivas som ett komplext system av kulturella scheman (cultural 
schemas), där cultural model och cultural schema i vissa sammanhang är utbytbara 
begrepp (se Quinn 1997:140). I min framställning använder jag endast kulturell 
modell. 36 

Den kulturella modellen kan liknas vid den kognitiva modell som diskuteras 
inom kognitiv lingvistik. De är båda modeller för kunskapsorganisation, men där 
den kognitiva modellen främst betonar den individuella kunskapsorganisationen och 
kategoriseringen, betonar den kulturella modellen den gemensamma kunskap som 
delas av många inom en gemenskap. Men utforskandet av kulturella modeller syftar 
också till att utreda hur dessa relaterar till den enskilda individens förståelse, och till 
den enskilda individens handlande/agerande inom kulturen.37 

I samlingsvolymen Cultural Models in Language and Thought (Holland & Quinn 
eds. 1987), i vilken både antropologer, psykologer och lingvister medverkar, ger re
daktörerna inledningsvis följande definition av kulturell modell: 

Cultural models are presupposed, taken-for-granted models of the world that are 
widely shared (although not necessarily to the exclusion of other, alternative 
models) by the members of a society and that play an enormous role in their 
understanding of that world and their behavior in it (Quinn & Holland 1987:4). 

Kulturella modeller ska alltså förstås som förutantagna modeller av världen som är 
självklara för ett samhälles medlemmar. Dessa modeller spelar en betydelsefull roll 
dels för människors förståelse av världen, dels för deras agerande. De kulturella mo
deller som bidrar till att strukturera vår förståelse består inte av enhetligt uppbyggda 
kunskapssystem, utan är många gånger motsägelsefulla. Detta är en väsentlig skillnad 

För en översikt över senare litteratur som behandlar kulturella modeller se Shore 1996:69 not 1. 
Se även Quinn 1997 för en fortsatt diskussion. 

En strävan är här att hitta en modell som kan förklara de dubbla egenskaper som är inneboende 
i kulturella system - att de besitter en stark reproducerande kraft samtidigt som det finns utrymme 
för variation och förändring. Se Strauss & Quinn 1997. 
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gentemot exempelvis expertmodeller som strävar mot att vara enhetligt utformade 
utan inneboende motsättningar. 

De kulturella modeller som diskuteras i den nyssnämnda samlingsvolymen 
strukturerar kulturellt konstruerade företeelser som bidrar till att bygga upp vår so
ciala verklighet, exempelvis giftermål, lögner och ilska. Dessa sociala konstruktioner 
existerar endast genom att de tillhör ett konstituerande regelsystem som definierar 
dem (Quinn & Holland 1987:3).38 Utan dessa regelsystem skulle inte giftermål, lög
ner och ilska existera. Författarna menar att det är en avgörande skillnad mellan dessa 
sociala konstruktioner och kategorier för föremål och levande organismer i den mate
riella världen, eftersom dessa faktiskt existerar oberoende av om vi kategoriserar och 
benämner dem, exempelvis en säl, en hand eller en sten. 

I mitt arbete uppfattar jag dock inte relationen mellan socialt konstruerade 
företeelser och föremål i den materiella världen som en dikotomisk relation. Föremål 
och levande organismer har givetvis också en kulturell förankring i ett aktuellt 
kunskapssystem innanför en kulturell modell. En utgångspunkt i mitt eget arbete är 
att en förståelse av jägarnas begreppssystem för säl endast är möjlig om man sätter in 
ordförråd och kategorier i jägarnas kulturella modell. 

En utvidgad syn på kulturell kunskap 
I synen på vad som utgör den kulturella kunskapen inom den kulturella modellen 
finns en avgörande skillnad mot den tidiga kognitiva antropologins kunskaps
uppfattning. Där sattes likhetstecken mellan kulturell kunskap och information. 
Kunskap reducerades till antaganden som var antingen sanna eller falska, med en 
enbart representerande funktion (se 1.1. under Datormetaforen). Detta kunskaps
begrepp var nära anknutet till synen på människan som en rationellt tänkande var
else, där känslor och associationer var av föga relevans för förståelsen av en kultur och 
för människors beteenden i den.39 

I det utvidgade kunskapsbegreppet upprätthålls inte denna dikotomi mellan för
nuft och känslor, utan den kulturella kunskapen omfattar människors totala förförståelse. 
Flär finns också utrymme för de känslor och den sociala motivation som ligger till 
grund för människors förståelse av sin omvärld och för deras överväganden som sedan 
resulterar i handling. Utifrån ett kunskapsbegrepp som också tar hänsyn till människors 
känslor blir det naturligt att diskutera den motivation som leder fram till handling. 

Jfr också D'Andrade 1984:91. 
39 

Se Shweder 1984 för en översikt av hur romantikens och upplysningens idégods påverkat diskus
sionen inom antropologi. "For three thousand years the tension between enlightenment and 
romanticist view of mind has been a creative force in cognitive studies. Within cognitive anthropology 
each side has vexed the other, spawning new discoveries and inciting daring feats of reinterpretation 
[...]" (Shweder 1984:28). 
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Prototypiska handlingsscenarier 
Antropologins teoribildning har låtit sig inspireras av prototypteorin i diskussionen 
av den kulturella modellens struktur. De kulturella modellerna är vägledande för vår 
förståelse av omvärlden, i och med att vi med modellernas hjälp kan sätta in våra 
gjorda erfarenheter i ett sammanhang utifrån vilket vi kan tolka och förstå våra erfa
renheter. Men eftersom vi måste hushålla med våra kognitiva resurser är inte denna 
förståelse total, utan i vår förståelse av verkligheten utgår vi från prototypiska handlings
scenarier i en förenklad föreställningsvärld. I denna förenklade föreställningsvärld 
undertrycks variation och de faktorer som försvårar vår tolkning. Här tycks det också 
finnas en tematisk effekt som genomtränger all kulturell kunskap - ett litet antal 
generellt syftande kulturella modeller är gång på gång införlivade i andra kulturella 
modeller som har utvecklats för speciella syften (Quinn & Holland 1987:10 ff.) 

The prototypical scenarios unfolded in the simplified worlds of cultural models, 
the nestedness of these presupposed models one within another, and the 
applicability of certain of these models to multiple domains all go far to explain 
how individuals can learn culture and communicate it to others, so that many 
come to share the same understandings (Quinn & Holland 1987:35). 

Från denna tematiska koppling mellan kulturell modell och kulturell kunskap är det 
också möjligt att göra kopplingar till den kognitiva lingvistikens syn på tanke- och 
begreppsstrukturer. Sambandet mellan tankeorganisation och språk är just en sådan 
tematisk effekt. Ett genomgående tema i den kognitiva lingvistiken är den mänskliga 
kroppens interaktion med sin omgivning — en erfarenhetsstruktur som vi sedan in
korporerar i exempelvis den grammatiska strukturen. 

Den kulturella modellens handlingsinriktning 
Förutom de kulturella modellernas tolkande funktion som här beskrivits, är de sam
tidigt handlingsinriktade, på så vis att de uppsätter mål för människors beteende och 
agerande. Quinn & Holland (1987:6) framhåller detta: 

We think it is a crucial first step to show, as these studies do, how cultural models 
frame experience, supplying interpretations of that experience and inferences 
about it, and goals for action. When interpretation and inference call for action 
[...] then cultural understandings also define the actor's goals. 

Sambandet mellan den kulturella modellen och individens mål och handling ska inte 
förstås som en automatisk eller mekanisk process, utan bör istället uppfattas som en 
handlingspotential vilken inrymmer de möjligheter till handling som finns för männis
kor inom vissa givna kulturella modeller.40 En andra viktig reservation i diskussionen av 
sambandet mellan kulturell modell och beteende är att kulturell begreppsbildning inte 

40 ~ ~ 
Jämför den tidiga kognitiva antropologins syn på mänskligt beteende som antogs vara en direkt 

konsekvens av de kulturella regler som styrde mänskligt handlande och beteende (se Keesing 1987). 
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är den enda faktor som styr det mänskliga beteendet. Det samband som finns mellan 
kulturell modell och beteende är därför synnerligen komplext till sin natur. 

We do not assume that cultural models always translate simply and directly into 
behavior. [...] Nor do we expect cultural conceptualizations of the world to be the 
sole determinants of behavior. The work in this volume does suggest, however, 
that cultural models - which we infer from what people say - do relate to their 
behavior in complex, powerful ways (Quinn & Holland 1987:6). 

Det handlingsutrymme som ges inom ramen för de kulturella modellerna beskrivs 
som en anvisande, eller dirigerande, kraft41 i och med att modellerna lägger vissa 
begränsningar på hur människor kan och bör agera i givna situationer. Detta får 
konsekvenser dels för handlingar i vardagen, dels för handlingar som kan kopplas till 
större livsprojekt.42 

Hur etableras då denna anvisande kraft i de kulturella modellerna på individu
ell nivå? Sedd ur ett annat perspektiv berör denna frågeställning också modellernas 
konstruktion. Hur konstrueras och bekräftas den kulturella kunskap som ingår i de 
kunskapssystem som konstituerar de kulturella modellerna? Dels kan modellen bli 
kraftfull genom att den kan identifieras med expertkunskap, dels kan den vara kraft
full i den mån den kan hänföras till generell kulturell visdom, såsom den uttrycks i 
exempelvis ordspråk. Men den kanske viktigaste bekräftelsen utgår från våra egna 
erfarenheter, hur dessa erfarenheter relaterar till andra människors uppfattningar och 
sätt att leva. Runt omkring oss finner vi bekräftelse för våra egna liv utifrån andra 
människors värderingar och handlingar. De kulturella modellerna får alltså bekräf
telse i vår egen individuella erfarenhet, utifrån det vi uppfattar som typiskt och nor
malt i vårt liv, och utifrån den bedömning vi gör av våra medmänniskors liv. Kultu
rella modeller som är vägledande för oss som individer är ofta de historiskt domi
nanta modellerna i t iden (Quinn & Holland 1987:11). 

Cultural models of all kinds gain directive force when they are recruited, whether 
in the course of uniquely individual experiences or those more widely shared, by 
understandings of oneself and one's life (Quinn & Holland 1987:13). 

Den individuella erfarenheten, för vilken den kulturella modellen sätter upp tolknings
ramar, har alltså samtidigt en konstituerande och bekräftande roll i bevarandet och 
upprättandet av kulturella modeller. Här kan man dra paralleller till den kognitiva 
lingvistiken med dess erfarenhetsbaserade språkuppfattning. Mellan begreppssystem 

Se Strauss 1992 för en fördjupad diskussion av de kulturella modellernas koppling till den indivi
duella motivationen - med Strauss terminologi kallad motivational force. 
41 

Uttrycket anvisande kraft är en direkt översättning av directive force (se Quinn & Holland 1987:9). 
42 

Antropologen D'Andrade (1984:95 ff.) har exempelvis undersökt framgång (success), som upp
fattas som bärande i den amerikanska kulturen för den individuella självuppfattningen och för 
andras bedömning av individen. 
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och den individuella erfarenheten finns också en växelverkan, i och med att begrepps
systemet ger vägledning för hur vi ska tolka våra erfarenheter, samtidigt som våra 
kognitiva erfarenheter bidrar till att bygga upp begreppssystemets struktur. 

Den växelverkan som finns mellan den individuella erfarenheten och kunskaps
system och begreppssystem kan, enligt min mening, också medföra en syn på kultu
rell kunskap som möjlig att ompröva och utveckla. Förutom att erfarenheterna be
kräftar den kunskap som ryms innanför modellen, kan ny erfarenhet leda till att den 
etablerade kunskapen kompletteras eller blir utbytt där erfarenheten övergår i den 
kulturella kunskapens skepnad. Nils Storå har undersökt och diskuterat den iskunskap 
som ingår i skärgårdsbornas kulturella vetande i de svensktalande delarna av Finland 
(Storå 1991 a, 1991 b). Han antyder där den kunskapsprocess som kan innebära att 
erfarenhet utvecklas till kunskap, och formulerar sig så här: 

En återkoppling får iskunskapen som system kanske framför allt i den rekapitula
tion av händelserna som ofta följde vid hemkomsten från en längre isfärd, som i 
regel företogs av två eller fiere i sällskap. Folk som samlades i stugorna fick säkert 
del inte minst av strapatser och kritiska situationer. Erfarenheter kunde kanske 
just här prövas i förhållande till den allmänna iskunskapen och kanske med tiden 
införlivas i den som erkänd kunskap. [...] Man får kanske ändå en antydan om att 
innehållet i ett kunskapssystem som det iskunskapen representerar inte är 
konstant, utan, t.ex. genom den återkoppling som rekapitulationen innebär, är 
underkastat evaluering och förändring (Storå 1991 a\77 f.). 

1.4. LEXIKAL BETYDELSE - LINGVISTISK 
ELLER KULTURELL KUNSKAP? 

Den kognitiva lingvistikens utvidgade definition av kontextbegreppet till att omfatta 
även vår omvärldskunskap, får en avgörande inverkan på synen på lexikal betydelse. 
Hur kan man definiera ett ords betydelse? Ar ett ords betydelse begränsat till den 
kunskap som finns inom språksystemet, en lingvistisk kunskap, eller är ett ords bety
delse alltid kopplad till vår omvärldskunskap, alltså en kulturell eller encyklopedisk 
kunskap?43 Om vi applicerar denna fråga på min undersökning skulle frågan kunna 
omformuleras på följande sätt: Finns det någon skillnad mellan sälj ägarnas lingvisti-
ska kunskap om ordet säl och deras kulturella kunskap om djuret säl? För att läsaren 
ska kunna reflektera över skillnaden mellan lingvistisk och kulturell kunskap väljer 
jag ett generellt perspektiv i diskussionen nedan. 
43 

Jag har här valt att använda termparet lingvistisk o ch kulturell kunskap. I den engelskspråkiga 
lingvistiska litteraturen används vanligen termparet linguistic knowledge och encyclopedic knowledge 
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Svaret på frågan huruvida det går att skilja mellan vår lingvistiska kunskap om 
säl och vår kulturella kunskap om djuret säl, blir olika beroende på vilken teoretisk 
tradition man förskriver sig åt. I den objektivistiska traditionen blir svaret tveklöst att 
det finns en skarp gräns mellan lingvistisk och kulturell kunskap (se 1.2. under Från 
objektivism till mänsklig erfarenhet). Den lingvistiska kunskapen består här av de egen
skaper hos sälen som är essentiella för att definiera den kategori som sälen tillhör, 
medan den kulturella kunskapen består av de tillfälliga särdrag som sälen tilldelas 
utifrån talarens erfarenheter.44 De essentiella egenskaperna hos sälen är möjliga att 
precisera, eftersom utgångspunkten här är existensen av en objektiv värld, där sälen är 
en objektiv enhet som därför kan ges en exakt definition (Lakoff 1987:172). Langacker 
(1987:156) framhåller: 

For one thing, only by assuming the privileged status of a restricted class of 
semantic properties can one hope to describe language as an autonomous formal 
system; otherwise the task of semantic description is essentially open-ended, and 
linguistic analysis is inextricably bound up with the characterization of 
knowledge and cognition in general. 

Om man istället för ett objektivistiskt perspektiv har en erfarenhetsbaserad syn på 
hur betydelse konstrueras och definieras, blir svaret ett tydligt nej på frågan huruvida 
det går att upprätthålla en skiljelinje mellan vår lingvistiska kunskap om säl och vår 
kulturella kunskap om djuret säl. 

The distinction between semantics and pragmatics (or between linguistic and 
extralinguistic knowledge) is largely artifactual, and the only viable conception of 
linguistic semantics is one that avoids such false dichotomies and is consequently 
encyclopedic in nature (Langacker 1987:154).45 

Ordboksdefinition och encyklopedipresentation 
Den objektivis tiska hållningen till betydelse som genomsyrat språkvetenskapen får en 
praktisk konsekvens i vår vardag, i den uppdelning i kunskapsrepresentation som 
finns mellan ordböcker och uppslagsverk (encyklopedier).46 Vill vi veta ett ords bety

(se e xempelvis Langacker 1987:154 ff. & Wierzbicka 1996:335). George Lakoff skiljer istället 
mellan definitional knowledge och encyclopedic knowledge (Lakoff 1987:172 f.). Inom antropologi 
har man i första hand resonerat kring relationen mellan linguistic knowledge och cultural knowledge 
(se Keesing 1979). 
44 

Jämför den semantiska distinktionen mellan denotation och konnotation. 
Se vidare Langacker 1997:240 f. 

46 
För en diskussion av distinktionen mellan ordbok och encyklopedi se Haiman 1980 och 1982. 

John Haiman argumenterar för att det inte går att göra någon åtskillnad mellan de två eftersom vår 
kunskap om språkets semantik inte är åtskild från vår omvärldskunskap. Eftersom ordkunskapen 
inte går att särskilja från vår kulturella kunskap så hävdar Haiman: "Dictionaries are encyclopedias" 
(1980:331). För en diskussion av Haimans ståndpunkt se Wierzbicka 1996:347 ff. 
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delse slår vi naturligtvis upp en definitionsordbok, men vill vi istället veta mer om 
själva företeelsen som ordet betecknar, går vi till en uppslagsbok, se härom t.ex. Allén 
1995. 

Hur presenteras ordet säl respektive djuret säl i en ordbok och i en encyklo-
pedi? I definitionsordboken Svensk ordbok (1986) ges som väntat en kortfattad 
betydelsedefinition:47 

'typ av havslevande, spolformigt däggdjur som har bakåtriktade bakben och är 
god simmare och som livnär sig på fisk m.m.' 

Vad tar ordboksdefinitionen fasta på? Den beskriver den typ av miljö som sälen vistas 
i, kroppens form och dess extremiteter, dess förmåga att röra sig i havsmiljön och dess 
matvanor. Svensk ordbok kan sägas följa den objektivistiska traditionen där man sökt 
precisera de objektiva egenskaper som anses vara inneboende hos sälen. 

I uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) ges en hänvisning från uppslags
ordet säl till säldjur. Denna senare artikel omfattar nästan en hel spalt, men innehållet 
är i stort sett endast en utvidgning av ordboksdefinitionen, där ordbokens beskriv
ning av sälens morfologi och beteende preciseras. Här redogörs för olika arter av sälar, 
deras utseende samt deras förekomst i olika delar av världen. Artikeln innehåller även 
två separata avsnitt som beskriver jakten på säl ur ett svenskt perspektiv samt säldjur
ens utvecklingshistoria. 

I detta specifika exempel som utgår från säl kan vi alltså inte finna någon tydlig 
distinktion mellan ordbokens och encyklopedins betydelse- och kunskapsbeskrivning. 
Sälens utseende och dess beteende beskrivs både i Svensk ordbok och i NE, med den 
skillnaden att NE är betydligt utförligare och dessutom innehåller en naturveten
skaplig dimension där, som sagt, bl.a. säldj urens utvecklingshistoria beskrivs.48 

Utifrån den betydelse- och kunskapsbeskrivning som ges i Svensk ordbok resp. 
i NE, kan man så till sist fråga sig huruvida dessa beskrivningar verkligen är giltiga för 
ordbokens och uppslagsbokens användare. För vetenskapsmannen eller för den na
turvetenskapligt intresserade läsaren är naturligtvis betydelse- och kunskapsbeskriv
ningen giltig. Men om man istället för att definiera sälens utmärkande egenskaper i 
den objektiva traditionen vill beskriva den kulturella eller encyklopediska kunskapen 

I Nationalencyklopedins ordbok (.NEO) definieras inte vad en säl är, u tan här beskrivs istället vad 
sälen inte är: 'typ av säldjur som helt saknar ytteröron och förmåga att vrida bakbenen fram under 
buken när det rör sig på land'. Läsaren ges alltså endast en hänvisning till säldjur och information 
om vad sälen saknar: ytteröron och förmåga att smidigt ta sig fram på land. Denna betydelse
definition kan endast förstås i ett naturvetenskapligt evolutionsperspektiv. 

För en diskussion av den förmenta skillnaden mellan vetenskap och etnovetenskap i encyklopedier 
och ordböcker se Haiman 1980: 336 ff. "There are no hard facts, and all science is ethnoscience. 
Specifically, our present knowledge of cats and elephants is as provisional, and specific to our 
culture, as the definitions of words like care and taboo in the languages where they occur" (1980:337). 
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hos säl, k an knappast ordbokens definition sägas vara tillämpbar för flertalet språk-
användares uppfattning om ordet säl och sälar i allmänhet. En betydelsebeskrivning 
som också tar fasta på de kulturella kunskaperna skulle exempelvis kunna lyfta fram 
följande kunskaper om sälen: gör konster på cirkus, har varit utrotningshotat, betrak
tas som skadedjur av fiskarna, har jagats hänsynslöst, har vädjande ögon etc. 

Med ett perspektiv som utgår från en erfarenhetsbaserad språkuppfattning lyfts 
alltså den samlade omvärldskunskapen in i betydelsen för ordet säl.AC> Den lexikala 
betydelsen kan därför inte snävras in till en kortfattad och begränsad orddefinition 
som endast utgår från en lingvistisk kunskap, utan blir betydligt mer omfattande i 
och med att den rymmer all den kulturella kunskap som är förbunden med ordet. 
Beroende på vilka kulturella kunskaper som språkanvändaren äger kommer ordet att 
knytas till skilda kognitiva/kulturella modeller, och därmed till skilda betydelser. Den 
lexikala betydelsen kommer därmed att variera utifrån den kulturella gemenskap som 
språkanvändaren ingår i. En konsekvens är att polysemibegreppet får en förnyad inne
börd.50 Ungerer & Schmid (1996:19) betonar att: 

[...] it is clear that there is no one-to-one relation between categories (or 
concepts) and words. In fact it is quite normal that one word denotes several 
categories, or in conventional linguistic terminology, that words are polysemous. 

Eftersom det inte är möjligt att etablera en språklig betydelsedefinition, blir betydelse 
alltid en fråga om variation. 

1.5. DEN KOLLEKTIVA FÖRSTÅELSEN 

Utifrån den ovan beskrivna erfarenhetsbaserade språkuppfattningen kan det tyckas 
vara en svårlöst ekvation att se hur summan av människors individuella erfarenheter 
kan resultera i gemensam förståelse. Synen på verkligheten och språket som en inre, 
individuell representation försvårar dock inte nödvändigtvis etablerandet av gemen
sam och delad förståelse. De inre föreställningsvärldarna är inte fristående självstän
diga tankebyggen, utan utgår till stora delar ifrån delvis gemensamma förutsättningar. 
Det som i grunden förenar den mänskliga tanken och det mänskliga språket är att vi 

49 
En invändning som kan riktas mot denna vida uppfattning av betydelsens natur är att all kunskap 

väl ändå inte hör till betydelse. Ronald Langacker menar att denna invändning endast är giltig i 
den encyklopediska kunskapens mest naiva och förenklade form, eftersom alla aspekter av vår 
kunskap inte har samma status, vare sig språkligt eller i andra sammanhang. Vår kunskap är därför 
graderad med avseende på hur central en viss e genskap är i ett givet sammanhang (Langacker 
1987:158 ff.). 

En översikt över polysemibegreppets historiska utveckling ges av Nerlich & Clarke (1997). 
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som språkutövare besitter en mänsklig kropp med dess kognitiva förmågor. Den 
mänskliga kroppen både skapar och sätter upp gränser för de grundläggande tanke
strukturer som utgår från vår fysiska erfarenhet (Langacker 1997:233). Vi har alltså 
en gemensam förutsättning utifrån våra biologiska förutsättningar som mänskliga 
varelser. Den inre föreställningsvärlden skapas inte heller i e tt kulturellt och socialt 
vakuum utan byggs upp i växelverkan mellan egna erfarenheter och omgivande kul
turella föreställningar. 

För att våra inre föreställningsvärldar ska öppnas och bli åtkomliga för andra 
språkutövare krävs en ständigt pågående språklig interaktion. Det är först när vi 
interagerar i kommunikation som det är möjligt att nå en gemensam förståelse. I tolk
ningen av de språkliga uttrycken i en kommunikationssituation använder vi all vår 
förförståelse och all närvarande kontext. Samtalskontexten, den språkliga kontexten 
och den situationella kontexten ger alla enskilda ledtrådar till vår tolkning, och försö
ken att bygga upp en gemensam förståelse. Dessa kontexter innehåller naturligtvis var 
för sig sociala och kulturella dimensioner, i och med att kommunikation alltid försig
går i ett socialt och kulturellt rum. Språket kan dock inte överföra betydelse i sig 
självt, utan lexikala uttryck och syntaktiska principer kan endast så att säga "ringa in" 
det språkliga uttryckets betydelse (Langacker 1997:248). Betydelse och förståelse skapas 
istället under samtalets gång i interaktion mellan samtalsdeltagarna.51 Langacker fram
håller bl.a.: 

A substantial part of an expression's meaning derives from the context (in all its 
dimensions) rather than being contributed by linguistic elements. [...] This global 
understanding is created on-line, in the context of the speech interaction, by 
engaged conceptualizers able to draw on any aspect of their knowledge and actual 
awareness (1997:248). 

Utifrån delvis andra utgångspunkter betonas också interaktion och kontext i skapan
det av betydelse och förståelse av sociolingvister. John Gumperz och Stephen Levin
son har redigerat en samlingsvolym där Sapir-Whorf-hypotesen omprövas utifrån en 
förnyad syn på lexikal och syntaktisk betydelse. En av grundtankarna i denna volym 
är att samtliga ord har en deiktisk funktion, på så vis att de enskilda ordens betydelse 
alltid byggs upp av kontextuella faktorer, inomkontextuella eller utomkontextuella. 
Att förstå ordens betydelse blir därför med nödvändighet en skapande process, där 
kontexten i samspel med samtalsdeltagare bygger upp betydelse i kommunikations
situationer. Den betydelse som skapas här kan ses som ett resultat av den samverkan 

Interaktionen är inte endast väsentlig för de enskilda samtalsdeltagarnas förståelse, utan den är 
också av avgörande betydelse för språkstrukturen som sådan. Språkets förändring ligger i just den 
mänskliga interaktionen, där språket växer fram och vidareutvecklas genom ömsesidig anpassning 
människor emellan. En fullständig redovisning av språkstruktur, språktillägnande m.m. kräver 
därför att man också undersöker den mänskliga interaktionens villkor (Langacker 1997:233). 
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som sker inom olika benämningspraktiker (naming or referring practice; Gumperz & 
Levinson 1997:230). Detta medför att orden kommer att ges skilda innebörder bero
ende på vilka personer som ingår i den skapande processen. 

1.6. NYCKLAR TILL BETYDELSE OCH 
FÖRSTÅELSE - EN POSITIONSBESTÄMNING 

Med utgångspunkt i en erfarenhetsbaserad språkuppfattning kan vårt språksystem 
liknas vid vägvisare till våra inre föreställningsvärldar, vägvisare som kan föra oss till 
mötespunkter där vår förståelse av den yttre verkligheten kan göras gemensam. Den 
lexikala betydelsen kommer därmed att omfatta vår omvärldskunskap, som med an
dra ord kan betecknas som kulturell kunskap. Med den kognitiva lingvistikens tes att 
lexikal betydelse endast kan preciseras och förstås utifrån den omgivande kontexten, 
blir lexikal betydelse alltid kontextuellt beroende. 

Jag ansluter mig till den kognitiva antropologins utvidgade kunskapsbegrepp, 
där kulturell kunskap omfattar människors totala förförståelse, alltså även känslor 
och motivation. Språket och ordförrådet fungerar här som vägvisare i vårt kulturella 
och sociala landskap som är uppbyggt av kulturell kunskap. Jag utgår också från att 
kulturell kunskap konstrueras i interaktion människor emellan, i ett kulturellt och 
socialt rum. I mänsklig kommunikation och interaktion bygger vi och konstruerar 
vår gemensamma verklighet, i de gynnsamma fallen mot en gemensam förståelse. 

Ur ett språkligt perspektiv är vår kommunikation en ständigt pågående för
handling om hur ordens och uttryckens betydelse ska förstås. Sett i ett större perspek
tiv är vår mänskliga kommunikation en diskussion av hur verkligheten är beskaffad, 
där vi jämkar våra inre verklighetsuppfattningar och försöker förstå varandra. 

De kommunikativa handlingar som utgör öppningen för en gemensam förstå
else, kan liknas vid den öppningsprocedur som krävdes för de medeltida kyrkkistorna. 
Dessa kistor hade en sinnrik låsmekanism som fordrade ett flertal nycklar för att 
kunna låsas upp. Olika kyrkliga företrädare var innehavare av individuella nycklar. 
För att kistan skulle kunna öppnas krävdes att samtliga nyckelbärare med sina egna 
nycklar gemensamt låste upp kistans försegling. För att öppna för en gemensam för
ståelse kan vi sägas ha två huvudnycklar gemensamma — utifrån vår mänskliga biologi 
och utifrån den kulturgemenskap vi ingår i. Dessa två huvudnycklar är dock inte 
tillräckliga. Alla bär vi även individuella nycklar till vår egen erfarenhetsvärld. Först 
när vi i interaktion gemensamt prövar oss fram till alternativa låsöppningar med våra 
respektive nycklar, i samtal i vardagen, är det möjligt att öppna för en gemensam förstå
else. 
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KAPITEL 2 

Säljaktens förutsättningar 
i det bottniska området 

2.1. SÄLAR I BOTTENVIKEN 

Gråsäl och vikaresäl 
De bottniska sälj ägarna har i första hand bedrivit jakt på gråsäl och vikaresäl. Gråsäl-
ens och vikaresälens utseende och beteende skiljer sig markant åt, såväl ur ett naturve
tenskapligt perspektiv som ur sälj ägarens perspektiv. Gråsälen är den större av de 
båda arterna. En gammal gråsälshanne kan bli 3 meter lång och väga upp till 300 kg, 
medan en gråsälshona är något mindre, upp till 2 meter lång med en vikt på 200 kg. 
Förmodligen är det mycket gamla gråsälar som uppnår denna aktningsvärda storlek-
de kan bli ända upp till 35 år gamla (Almkvist m.fl. 1980:5). 

Vikaren är betydligt mindre än gråsälen, även om de längsta sägs kunna bli ca 
2 meter och väga uppemot 125 kg. Hannen och honan är ungefär lika stora. Vikarens 
päls har en karakteristisk teckning som består av ringformade fläckar, varför den i 
äldre svensk zoologisk litteratur benämnts ringsäl (SAOB R 2054 f.) och fortfarande 
benämns ringsel på norska. Pälsens färg och teckning kan dock variera avsevärt enligt 
jägarna. Vissa vikaresälar kan vara alldeles svarta, utan minsta tillstymmelse till ringar. 
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Gråsälen och vikaren har en egenskap som förenar dem — de är båda vand
ringsdjur som söker sig norrut mot isen inför kutningen, där de sedan föder sina 
ungar på isen. För att kunna bedriva säljakt har kunskaper om sälarnas vandringar 
varit avgörande för de bottniska jägarna, eftersom sälens vandringar till och från Bot
tenviken har styrt jakten under skilda jaktsäsonger. Nedan presenteras gråsälens och 
vikarens återkommande vandringsmönster samt deras beteende inför och vid kut
ningen på isen utifrån jägarnas iakttagelser. 

Säljägarnas observationer finns också till viss del sammanställda i några tryckta 
skildringar som innehåller viktiga uppgifter om sälarnas liv.1 Här presenteras några av 
de utförligare tryckta svenska källorna. Otto Holm har beskrivit de bottniska sälarnas 
levnadsvanor på basis av uppgifter som delgetts honom av västerbottniska sälj ägare 
på Holmön under 1920-talet (Holm 1921, 1923). Edvin Brännström har beskrivit 
främst den norrbottniska säljakten såsom den tedde sig på 1920- och 1930-talet (Bränn
ström 1934). Erik Granlund, erfaren säljägare från Bergö, har publicerat en artikel 
om sälar i Bottniska viken (Granlund 1974). Peter Gustafsson, då verksam vid Skel
lefteå museum, har skrivit flera artiklar om den västerbottniska och österbottniska 
säljakten, som till stor del bygger på de många intervjuer som han gjort med jägare på 
båda sidor Kvarken (Gustafsson 1971, 1989). Lennart Almkvist, Mats Olsson och 
Staffan Söderberg vid Naturhistoriska Riksmuseet har gemensamt gett ut boken Säl
ar i Sverige som främst uppehåller sig vid det miljöhot som sälarna utsatts för under 
det sena 1900-talet (Almkvist m.fl. 1980).2 

Gråsälen i ismiljö 
Från de bottniska jägarnas synvinkel är det endast möjligt att redogöra för gråsälens 
beteende under vinter och vår i ismiljö, eftersom jakten på gråsäl huvudsakligen be
drivits under vårvintersäsongen. 

Norrut mot isen i januari—februari 
Gråsälen vandrar från Östersjön i januari-februari upp mot norr för att möta havs
isens södra kant, där den sedan kutar uppe på isen (Holm 1921:243). Vandringen är 
helt beroende av isläget i Bottenviken och Bottenhavet. Om det är en kall och hård 

På grund av framför allt metodiska svårigheter har gråsälens och vikaresälens beteende inte varit 
föremål för omfattande vetenskapliga studier. Under de sista åren har det dock bedrivits flera forsk
ningsprojekt som med modern teknik har kunnat studera bland annat sälarnas vandringsmönster. 
Mikael Sjöberg har sålunda studerat gråsälens vandringsmönster och beteende, medan Tero Här
könen studerat vikarens vandringsmönster och inventerat beståndet av vikaresäl i Östersjön (Sjö
berg 1999; Hårding & Härkönen 1999). 
2 
Se även Sveriges Nationalatlas, bandet Miljön där kartor över vikarens och gråsälens utbrednings

område i Östersjön och Bottenviken presenteras (Bernes & Grundsten 1991:110). 
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vinter med ett isbelagt Bottenhav kutar gråsälen nere i Södersjön — jägarnas benäm
ning på Bottenhavet (se karta s. 99). Varmare vintrar då Bottenhavet är isfritt, s.k. 
lösår, måste gråsälen söka sig norrut mot Bottenviken för att hitta is. 

Enligt jägaren Erik Granlund står gråsälarna utanför Bottenviken och väntar i 
mitten av januari, eftersom de inte går upp på isen förrän strax innan de ska kuta. 
Jägarna säger då att gråsälarna tar isen. När den går upp på isen för att kuta, väljer den 
gammal is som är hopträngd men förhållandevis lös, kallad "vasais"0 av de österbott
niska jägarna. Gråsälen väljer denna lösa is eftersom den inte själv kan ta upp hål i 
isen, och därför måste ha naturliga nedgångar i vattnet för att undvika att bli uppfru
sen på isen (Erik Granlund, SM band 65, utskrift s. 11 f.). 

Höjdpunkten för gråsälskutningen sägs infalla ungefär den 13 mars, men kut-
ningen kan vara utdragen och enstaka gråsälar kan kuta ända in i april (Erik Gran
lund, DAUM band 6301). Mattiasdagen har sedan länge varit en märkesdag för grå-
sälens kutning, runt hela Östersjön och i det bottniska området. "Mattias då kom ju 
första gråkuten fram. Mattias då började årsskörden" (Edvin Friberg, DAUM band 
6322). Märkesdagen finns omtalad redan på 1500-talet i Ålands saköresregister. Det 
tycks då ha varit förbjudet att jaga gråsäl före sälarnas kutningstid. Sex bönder från 
Eckerö på Åland bötfälldes nämligen år 1544 för att "de hade tagit gamla sälar före 
sankt Mats dag i fastan" (Ragna Ahlbäck 1955:170). Numera infaller Mattiasdagen 
den 24 februari. Märkesdagen hänför sig dock ursprungligen till den äldre julianska 
kalendern där Mattias infaller den 7 mars, ett datum som bättre stämmer in på gråsäl-
ens faktiska tid för kutning (Kvist 1988:13). Trots att Mattiasdagen i den nya kalen
dern inte längre motsvarar tiden för gråsälarnas kutning, har Mattias kvarstått som 
märkesdag för de sentida jägarna - då var det dags att ge sig ut i isen för gråsälsjakt. I 
1900-talets Österbotten lever fortfarande ett talesätt som säger att "väckaren ska vara 
vass till Mattias" (Leander Norrgård, DAUM band 6322). Väckaren är det redskap 
som användes för att klubba och sticka gråsälskutar. Från Norrbotten finns också en 
uppgift om att Mattiasdagen var jägarnas märkesdag för att rusta sig inför gråsälsjak
ten (DAUM 3605). 

Vid tiden för gråsälarnas kutning brukar ett oväder dra förbi, en s.k. ur. I det 
bottniska området har ovädret kallats både för sälkutur; gråsälur och kutur. På Holm-
ön fanns ett talesätt förknippat med gråsäluren: "Nu bäddar vår Herre åt kuten", dvs. 
den skulle få mjuk nysnö att ligga i på isen (Sandström 1993:7).4 Enligt en 1700-

Bildat till verbet vasa 'trängas ihop (om isen vårtiden)' Vendell 1091b. Jfr vase m. 'ett av sönder
smulade isstycken hopfruset isstycke' Wessman 2:515b. 
4 

Detta oväder har också varit förknippat med vikarens kutning. Vikaren föder inte sina ungar på 
öppna isen, utan i en snögrotta, en vista (formen vista används generellt i min text, även om vissa 
dialekter formellt uppvisar andra former). Ovädret vid Matsmäss sköt ihop drivisen i lämpliga 
vallar där vikarehonan kunde bygga en vista (Gustafsson 1989:39). 
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talskälla antogs ovädrets styrka inverka på antalet kutar som föddes: "...; föregifwan-
des gemene hopen det Kuten får först lif, när Matt-mäss-uhren blåser; ju häfftigare 
wäder då är, ju Aere lefwande Kutar blifwa;..." (Broman 1912-1954 1:319). 

Gråsälskuten föds på den öppna isen, där den sedan dias i 2-3 veckor (Sjöberg 
1999:8). Vid födseln bär den en vit och tät päls, som skyddar kuten från upptäckt i 
den vita snön och som även isolerar mot kylan. När digivningen är avslutad ömsar 
kuten hår och får då en mörkare päls. Ungefär samtidigt lämnar gråsälshonan kuten 
att klara sig på egen hand. Därefter infaller gråsälarnas parningstid (Almkvist m.fl. 
1980:14). 

Mot öppet vatten i april 
De vuxna gråsälarna ligger endast uppe på isen så länge som honan ger di åt kuten, 
kort därefter söker de sig mot öppet vatten. Enligt jägaren Erik Granlund börjar de 
vandra omkring den 5 april. "Då lämnar de äldsta [gråsälarna] kutarna. Träffar dom 
inte vatten, så kan dom nog gå också 100-tals sjömil" (DAUM band 6301). En tidig 
1700-talskälla uppger att vandringen söderut äger rum vid Vårfrudagen. "Strax efter 
Vårfru-dagen säges Grå-Skälen aftåga til Östersjön med sin unge, som då mera ej 
däggas" (Cneiff 1757:180). I vår nuvarande kalender infaller Vårfrudagen den 25 
mars, men enligt den äldre julianska kalendern som var aktuell i Sverige fram till 
mitten av 1700-talet, inföll Vårfrudagen just den 5 april (se Kvist 1988:13). 

När gråsälskutarna blivit lämnade ensamma på isen börjar också de vandra 
mot öppet vatten, i rak sydvästlig riktning, alltså mot den svenska kusten. En förkla
ring till att de följer denna sydvästliga kurs kan vara att det finns större möjligheter att 
finna öppet vatten på den svenska sidan av Bottenviken än på den finska (Almkvist 
m.fl. 1980:17). Sälarnas förmåga att finna öppet vatten i sydlig riktning kommente
ras i följande talesätt som nedskrivits på 1700-talet: "Gud har gjort dessa djur så 
kloka, att de veta var Östersjön ligger" (Wijkar (1707) 1987:31). 

Mot sista isen i maj 
I maj månad söker sig de vuxna gråsälarna åter till isen för att ömsa hår. De uppsöker 
då den sista drivis som finns kvar längst upp i Bottenviken, där de går upp på isflak 
för att gnida bort den gamla pälsen. De flockar av gråsäl som då samlas har kallats för 
läger eller gråsälsläger av jägarna. Lägren kunde bestå av flera hundra gråsälar, till och 
med tusentalet gråsälar. Jägaren Karl Lundmark beskriver hur de träffat på ett gråsäls-
läger som bestod av flera tusen gråsälar. De låg då i sådan mängd på isen att man inte 
kunde urskilja någon is, utan endast sälar. "Det var svart 'vars fan du såg. Så det var 
precis som du såg stenstranden allstans. Det fanns ingen is, utan det var bara själen" 
(SM band 42, utskrift DAUM 1267 s. 10). Jägaren Fredrik Granlund beskriver också 
en ofattbart stor mängd gråsäl, som han tillsammans med Erik Granlund mött ute i 
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Gråsälar på Lördagshällan utanför den nordångermanländska kusten. 

Bottenviken mellan Skellefteå och Jakobstad, under en jaktresa 1961. Den erfarne 
jägaren Erik Granlund konstaterade att han under 40 års sälj akt aldrig tidigare skådat 
en sådan ansamling gråsäl. De uppskattade antalet till mellan sextusen och sjutusen 
sälar (Fredrik Granlund, egen inspelning). När isen definitivt är slut vandrar gråsälen 
söderut mot Östersjön. De kan då gå upp på hällar och skär för att avsluta håröms-
ningen (Karl Nykvist, DAUM band 6316; jfr Almkvist m.fl. 1980:14). 

Tidigare var det ovanligt att gråsälen stannade i Kvarken under sommar och 
höst. Men de enstaka gråsälar som ändå stannade kvar uppehöll sig bl.a. vid Sydost
brotten och Lördagshällan utanför den nordångermanländska kusten, eller vid Snip-
grynnan, väster om Valsörarna (Holm 1921:243; Evald Geust, egen inspelning; Karl 
Nykvist, DAUM band 6316). Idag stannar gråsälarna kvar i Kvarken också över som
maren och ställer till stor skada på fiskeredskap för såväl yrkesfiskare som fritidsfiska
re, i och med att de vittjar nät och ryssjor på lax och sik. 

Under 1900-talet har gråsälspopulationen varit utsatt för yttre påfrestningar i 
form av miljögifter och kraftig avskjutning, vilket inneburit att gråsälsstammen minskat 
kraftigt i Östersjön och i de bottniska vattnen. Denna minskning av antalet gråsälar 
kan vara en orsak till att gråsälens regelbundna vandringar från Östersjön upp mot de 
bottniska vattnen upphört (Almkvist m.fl. 1980:16). 

SÄI JAKTENS FÖRUTSÄTTNINGAR I DE T BOTTNISKA OMRÅDET 59 



•Kemi 
Luleå® 

Skellefteå#! 

Umeå# 

Lördagshällan 

•Vasa 
Sundsvall/1 

Tihällan 

Kartan visar två unga gråsälshonors förflyttningar under sensommar och höst. Honornas 
vandringar har kunnat följas med hjälp av satellitsändare. Den hona som infångats och märkts 
vid Lördagshällan stannade inom ett begränsat område, medan den som fångats in vid 
Tihällan gjorde långsträckta förflyttningar ner till Ålands hav och Rigabukten. 
(Kartan bygger på underlag från zooekologen Mikael Sjöberg.) 
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Ett igenfruset uppgångshål som visar att säl finns i närheten. Sälen har troligen dagen dess
förinnan gjort hål i den nyligen tillfrusna isen underifrån, för att andas eller för att gå upp på 
isen. Den tunna, nyligen tillfrusna is som bildades mellan stora isflak kunde på Holmön kallas 
för ungtågning (Sandström manus s. 59). 

Vikaresälen från höst till försommar 
Vikaresälen har förekommit i Bottenviken från höst till försommar. Under högsom
maren tycks dock vikaren ha varit relativt sällsynt i området. Presentationen av vika-
resälen kommer därför att sträcka sig från höst till försommar, den del av vikaresälens 
årscykel som de bottniska jägarna haft kännedom om. 

Norrut under hösten 
Enligt jägarna vandrar även vikaresälen norrut från Östersjön upp mot Bottenviken 
för att kuta. Till skillnad från gråsälens vandring som äger rum först i januari-febru
ari, påbörjas vikarens vandring redan under tidig höst. Vikaren vandrar i olika om
gångar. Ungsälarna går upp i Bottenviken tidigt, redan i augusti. De vuxna vikaresä-
larna vandrar norröver framåt november-december och sades förebåda vinterns an
komst vid den österbottniska kusten. När de vuxna vikaresälarna lämnade den öster
bottniska kusten och gick ut i Kvarken var isläggningen nära (Granlund 1974:66 f).5 Vid 
sin vandring norrut håller sig vikaresälen nära land och går ofta in i vikar, på jakt efter 
fisk som går in mot land på senhösten, exempelvis strömming. 

Även Holm 1921:244; Gustafsson 1989:39; Frans Geust, egen inspelning. 
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Vikaresälen i ismiljö 
Ungsälen går inte upp på isen, utan håller sig i öppet vatten nära havsiskanten, med
an de vuxna vikaresälarna söker sig till lämplig is där de kan gå upp och kuta - längst 
in i den äldsta havsisen. Till skillnad från gråsälen kutar inte vikaren uppe på den 
öppna isen utan i en hålighet i isen, en "vista". Den vista där vikarehonan och kuten 
ligger kallas i Österbotten för kutvista, medan vikarehannens vista benämns algvista. 
Vistans enda utgång är ner i vattnet, en s.k. brunn. För att finna en vista söker sig 
vikaren helst till is som enligt jägarna har brutits sönder vid tre tillfällen och sedan 
åter frusit ihop. "Vi brukar säga att han ska ha tre gånger ombruten is innan han får 
verkligt prima is" (Erik Granlund, SM band 31-1, utskrift s. 13). Denna is har bl.a. 
kunnat kallas för randbruten is, vistaris eller bleckplåtsis. I denna sönderbrutna och 
åter hopfrusna is, finns det sprickor och hålor i de undre islagren, där vikarehonan 
väljer att kuta. Snörika vintrar kan vikarens vista bestå av endast en snödriva. Efter
som den snötäckta isen är tunn, är det lätt för vikaren att ta hål på isen underifrån och 
gå upp under drivan (Erik Granlund, SM band 31-1, utskrift s. 13 f.; Wilhelm Sjö-
roos, DAUM band 6330). Snödrivorna kan bli närmast minerade av hål, vilka blir 
förrädiska för jägaren, eftersom man inte kan urskilja dessa vistor i snön. Trampar 
man ner i en sådan vista kan det vara mycket svårt att ta sig upp igen (Erik Granlund 
SM band 31-1, utskrift s. 13 f.). I äldre tradition antogs det att sälhonorna själva 
åstadkom sin driva, vilket skedde vid Kyndelsmäss, dvs. 2 februari (Maurits Zakris-
son, DAUM band 1146; Holm 1921:244).6 

Vikarens kutningstid infaller ungefär samtidigt som gråsälens, dvs. i början av 
mars, och den kan fortgå ända in i april månad. Det är främst de yngre vikaresälarna 
som har en mer utsträckt kutningstid (Granlund 1974:67)7Till skillnad från gråsäls-
honan stannar vikarehonan hos sin unge hela våren, ca 5—6 v eckor (Evald Geust, 
egen inspelning). Hannen finns hela tiden någonstans i närheten (Gustafsson 1989:39). 

Vikaresälarna stannar i samma is våren igenom, ända tills isen smälter undan. 
När de legat i vistan en dryg månad och solen börjar värma, stiger de upp på isen och 
ligger då på öppna isslätter inte långt från vistan. Vikarehannarna går upp tidigare, 
redan i slutet av mars, medan honan och kuten kommer upp på isen först i april 
månad (Erik Granlund, DAUM band 6301; Frans Geust, egen inspelning). Under 
den tid som de ligger uppe på isen ömsar de hår, och får ny päls. Vikarens håröms-
ningsperiod infaller alltså tidigare än gråsälen, redan i april månad (Karl Nykvist, 

Det är här svårt att avgöra om denna märkesdag också hänför sig till en tidigare kalender. Om så 
är fallet skulle Kyndelsmäss hänföra sig till den 13 februari enligt nuvarande kalender. Se diskus
sion ovan om Mattiasdagens och Vårfrudagens placering i tiden i olika kalendrar. 
Det finns betydligt färre uppgifter i materialet beträffande tiden för vikarehonornas kutning än 

för gråsälshonornas kutning, vilket förklaras av att vikarehonan och hennes kut ligger dolda inne i 
vistan. 
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DAUM band 6316). Vid hårömsningen var sälarna beroende av att kunna ligga uppe 
på isen. Isfattiga år, då isen smälte bort redan i april, och vikaren inte fick tillfälle att 
ömsa hår på isen, kunde den drabbas av sjukdom varvid huden blev sårig och varig. 
Det berättas att 1930 var ett ovanligt "gott vikareår", men isen tog slut redan den 10 
april med påföljd att vikaresälarna dog i tusental (Erik Granlund band 31-1, utskrift 
s. 19; Karl Nykvist, DAUM band 6316). 

Mot sista isen i maj 
När isen smälter undan söker sig vikaresälarna, liksom gråsälarna, upp till den sista is 
som står att finna, långt upp i Bottenviken. Vikaresälarna kan då samlas i stora flock
ar, varvid jägarna ibland kan få höra vikaresälens sällsynta sång. 

[. . .] eller långvikaren som vi säger har inte något egentligt ljud. Den gläfser inte 
men i solnedgången på kvällarna, om de är många, då får man höra en fin sång. De 
har en mycket hög ton och vi brukar säga att de sjunger när de blir många. Tidigare 
kunde man träffa på tusentals på slättisen på senvårarna och då kunde man få höra 
den där sälsången. Jag tror jag har hört den kanske ett tiotal gånger i mitt liv (Erik 
Granlund, SM band 31-1, utskrift s. 3). 

Enligt jägarna skyr vikaren gråsälen och återfinns därför aldrig i närheten av de grå-
sälsläger som också ligger på den sista isen (Wilhelm Sjöroos, DAUM band 6332). 
När hårömsningen är avslutad börjar de äta och jaga, och finns därför mest i vattnet 
(Frans Geust, egen inspelning). När också isen längst uppe i Bottenviken tagit slut, 
vandrar vikaren åter söderut (Holm 1921:256). Men under isfattiga år kan de stanna 
kvar i Bottenviken för att avsluta hårömsningen på stenar i den yttre skärgården. 

Knubbsälen i bottniska vatten 
Merparten av den svenska knubbsälsstammen återfinns vid västkusten, i Skagerrak 
och Kattegatt. Det finns också en mindre koloni knubbsäl i Östersjön, ca 200 djur. 
Enligt Almkvist går knubbsälen numera inte norr om Kalmar sund. Tidigare kunde 
den ibland påträffas upp till Stockholms skärgård (Almkvist m.fl. 1980:9). Jägaren 
Erik Granlund argumenterar dock för att knubbsälar kunnat vandra ända upp till 
Bottenviken (Granlund 1974:59). Det var huvudsakligen unga knubbsälar som kun
de vandra norröver under senhösten och vårvintern. Vid ett tillfälle träffade Gran
lund på en hel flock med 70—80 knubbsälar ute i isen. Däremot var det ovanligt med 
vuxna knubbsälar i de bottniska vattnen (Erik Granlund, SM bd 31-1, utskrift 
s. 3 f.). 

Utmärkande för de unga knubbsälarna är att de inte går inåt fast is, utan hela 
tiden håller sig i yttersta randen av havsisen. Till utseendet påminner de om ungsälar 
av vikare, de är båda knubbiga och ungefär lika långa. Erik Granlund menar att det är 
svårt att skilja en knubbsäl från en vikaresäl, men att sälen kan artbestämmas utifrån 
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nosens utseende. Avståndet mellan ögon och nos är kortare på knubbsälen än på 
vikaresälen.8 Eftersom knubbsälen kutar i månadsskiftet juni-juli, är dessa unga knubb-
sälar feta framåt våren, och jägaren kan därför skjuta dem i vattnet eftersom de, tack 
vare sitt späcklager, flyter i vattnet när de skjutits. 

Benämningen knubbsäl har använts av de bottniska jägarna, men den har tro
ligtvis kunnat avse både den vetenskapliga arten knubbsäl och mindre vikaresälar (se 
vidare diskussion i ordredovisning under knubbsäl). 

Sälskinn på tork på sjöbodar i Obbola by. Skor, väskor och säckar tillverkade av sälskinn an
vändes både i säljägarens utrustning och allmänt bland kustbefolkningen (Gustafsson 
1971:93 f.). 

2.2. SÄLJAKT UNDER 5 000 ÅR 

Kanske vågar man, lite tillspetsat, hävda att det finns en kontinuitet i den bottniska 
sälj akten över 5 000 år som vi kan följa i historiska och arkeologiska källor - från 
stenålderns jakt med harpun och nät till 1960-talets sista jaktfärder i motorbåt med 
gevär som vapen. För kustbefolkningen i det bottniska området har sälen alltid varit 
ett eftertraktat byte. Sälen har nämligen varit en mångsidigt utnyttjad resurs där alla 

Jägaren Berndt Tegman uppger också att man kunde skilja knubbsäl från vikaresäl eftersom knubb
sälen har kortare snut 'nos' än vikaren (egen inspelning). 
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sälens delar har tagits tillvara: köttet, skinnet och späcket.9 Kött, blod och inälvor har 
använts i kosthållet. Skinnet användes till mössor, vantar, skor och till säckar och 
väskor. Det råa sälspäcket kunde användas för impregnering av lädervaror, t.ex. sel
don och skodon. Späcket förädlades genom kokning till tranolja, som bl.a. kunde 
användas till impregnering av båtar och trävirke utomhus, eller till vegetabilisk garv-
ning vid lokala garverier. Tranoljan, som också kunde utvinnas ur sill och torsklever, 
har dessutom använts som läkemedel, både för kreatur och för människor. I en av 
1700-talskällorna uppges att landsortsbefolkningen prisar sälens läkande förmåga: 
"nästan ingen sjukdom finnes, in- eller utvärtes, vare sig bland människor eller bo
skap, som icke kan botas med medel ur sälens kropp" (Tengström (1747) 1987:76).10 

Användningen av tran som husdjursmedicin har på sina håll fortgått ända in på 1960-
talet (Gustafsson 1971:96). I folkmedicinen har tranoljan bl.a. kunnat användas för 
att påskynda förlossningar (Tegengren 1943:199).11 

Under medeltiden var tranolja också en viktig handelsvara som gick på export 
till Tyskland över Stockholm och Visby i Sverige, över Åbo och Viborg i F inland. I 
Åbo stads utrikeshandel var tranet en av de viktigaste beståndsdelarna i den s.k. bot
tenvikshandeln, där Österbotten var stadens huvudsakliga upphandlingsområde för 
tran som skulle vidarebefordras till kontinenten. Tranoljan användes också till belys
ningsmedel i tranlampor. I prislistorna från Lübeck kan man se en kraftig prishöjning 
av tranet från 1300- till 1500-tal, vilket kan förklaras med att behovet av belysning 
blev större under denna tidsperiod (KL 18 sp. 549 ff., sp. 557 ff.).12 

Förhistorisk sälj akt 
Arkeologiska fynd visar att sälfångst och sälj akt bedrivits i det bottniska området 
ända från stenåldern. Vid utgrävningar av stenåldersboplatser i Västerbotten och 
Norrbotten har man funnit stora mängder benmaterial från säl, som i de flesta fall 
härrör från vikaresäl, men man har även funnit ben från grönlandssäl (Broadbent 
1988:146). Däremot har man inte funnit ben från gråsäl, vilket kan förklaras av att 
gråsäl troligtvis inte förekom i Bottenviken under stenåldern. Klimatet var då mycket 
strängt med kalla vintrar varför ismiljön inte var anpassad för gråsälens ekologi (Le-
piksaar 1975:23). 

9 
För resursanvändning av salen under förhistorisk tid se Baudou 1992:107, för resursanvändning 

under 1900-talet Gustafsson 1971:93 ff. 
Se även Broman (1912-1954,111:570). 
Se även Reichborn-Kjennerud 1928:191 för en redovisning av hur sälprodukter använts inom 

folkmedicinen i Norge. 
I prislistorna från Lübeck omtalas både torsklevertran och sältran (KL 18 sp. 559). Se även 

Friberg 1983 och Sandström 1990 för en presentation av den bottniska exporten av tran till Stock
holm under 1500- och 1600-tal. 
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Skelett av en grönlands-
säl som hittats tillsam
mans med en harpun-
spets i Närpes i Öster
botten. Troligtvis har 
den harpunerade sälen 
undkommit sin jägare 
ute på öppet vatten ca 
3 000-2 000 år f. Kç 
men sedan dött av har-
punskadan och sjunkit 
till havets botten. 

Fynd av sänkstenar på stenåldersboplatserna vittnar om att vikaresälen troligt
vis fångats med nät under hösten, då den vandrar in mot kusten — en fångstmetod 
som praktiserats ända in på 1900-talet (Broadbent 1979). Sälen har även kunnat 
jagas aktivt under stenåldern, vilket fynd av harpunspetsar tillsammans med sälskelett 
indikerar. I Kallmossen i Närpes, Österbotten, fann man 1935 ett välbevarat skelett 
av en grönlandssäl tillsammans med en harpunspets av älgben. Ytterligare fynd av 
harpunspetsar tillsammans med ben av grönlandssäl har påträffats i norra Hälsing
land och i trakten av Norrköping. Grönlandssälen var förmodligen ett tacksammare 
byte vid harpunjakt än vikaresälen, eftersom den är ett flockdjur och därför inte lika 
vaksam som den solitära vikaren.13 

Stenåldersjägaren tycks också ha kunnat komma inom harpunhåll på den skygga 
vikaren, vilket framgår av att man funnit skelettdelar av en vikaresäl tillsammans med 
en harpun intill Ule älv i Nordfinland. Eftersom dessa harpunerade sälar har sjunkit 
till botten efter att ha undsluppit jägaren, har man antagit att de jagats under vårvin
tern — den tid på året då sälen är mager och därför sjunker vid en harpunträff. Om 
jakten istället hade bedrivits på hösten skulle jägaren troligtvis ha kunnat tillvarata 
den harpunerade sälen, eftersom den då har ett fett späcklager och flyter efter harpu
nering (Westerdahl 1985:80 ff.; Meinander 1977:13). 

Ett fynd av en ensam harpunspets, tillverkad av älghorn, har gjorts i Örnsköldsvik i Ångerman
land (Westerdahl 1985:80 ff.). 

Från och med bronsåldern har grönlandssälen varit en sällsynt gäst i Östersjön och i b ottniska 
vatten. Den finns numera endast i Arktis och i Nordadanten (Ericson 1989). 
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En fyndtyp från senare tid som också kan knytas till sälj akten är de samlingar 
av mycket stora kokgropar intill boplatser, som man funnit i Norrbottens och Väster
bottens kustland. På Granåberget i Kalix, Norrbotten, finns 26 stora kokgropar som 
dateras till ca 500 f.Kr. Detta stora antal gropar indikerar att de haft ett specifikt 
användningsområde, eftersom det i normala fall endast finns enstaka kokgropar på 
boplatserna. Förmodligen har de använts för framställning av tran i stor skala. Säl-
späcket lades i kokgroparna tillsammans med heta stenar där det smältes till tran 
(Baudou 1992:107 f.). 

De spår som järnålderns sälj ägare lämnat efter sig i kustlandskapet består i 
första hand av tomtningar, dvs. lämningar efter en tillfällig bostad. Tomtningarna, 
som daterats till yngre järnålder, har kunnat knytas till sälj akt, eftersom man funnit 
ben av vikaresäl (Broadbent 1991).14 De återfinns längs den västerbottniska och norr
bottniska kusten i den yttre skärgården, belägna på sluttande klapperstensfält där 
tomtningarna är vända ut mot det öppna havet i ett utsatt läge för väder och vind. 
Den synliga lämningen består av en tilljämnad boyta, omgärdad av en stenvall som 
utgjort nedre del av en vägg (Broadbent 1987, 1988; Nilsson 1989; Lindström & 
Olofsson 1991, 1993). 

Denna tomtning på Bjuröklubb vid den 
västerbottniska kusten har daterats till 400-
tal och utgör därmed den enda lämning efter 
järnåldersbostäder som återfunnits i Väster
botten. Som framgår av bilden är halva tomt-
ningen undersökt, där man bl.a. funnit rester 
av ben från vikaresäl. 

Strax söder om Bjuröklubb, vid Grundskatan, 
återfinns denna tomtning från betydligt sena
re tid, vikingatid. Bilden visar ett förslag till 
rekonstruktion av säljägarnas tillfälliga bostä
der - en tältram som burit en lätt överbygg
nad, kanske bestående av en segelduk. Ut
över de tomtningar som finns på Bjuröklubb 
och Grundskatan, finns även stora tomtnings-
lokaler på Stor-Rebben i södra Norrbotten 
och på Stora Fjäderägg i Västerbotten. 

14 
Det finns också ett stort antal tomtningar i det bottniska kustlandskapet som är betydligt yngre 

och dateras till medeltid, men dessa kan inte knytas till sälj akt, utan är, åtminstone enligt en tolk
ning, istället knutna till strömmingsfiske (Broadbent 1988:158). 
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På Grundskatan, i norra Västerbotten, har man bl.a. återfunnit 22 tomtning-
ar, av vilka några har undersökts närmare. De har daterats med hjälp av C14-analyser 
till ca 800 e.Kr, dvs. yngre järnålder, eller vikingatid. En tomtning i ett intilliggande 
område, vid Bjuröklubb, uppvisar dock datering till en ännu tidigare period, ca 400 
e.Kr. Dessa lämningar är därmed unika för Västerbotten, eftersom det är första gång
en som man där kunnat datera bostäder till yngre järnålder. Noel Broadbent antar att 
dessa tillfälliga bostäder på Grundskatan användes i samband med nätfångst av vika-
resäl på hösten. Han förlägger jakten till höstsäsong utifrån de spår av förkolnade 
frön som återfunnits i prover från härdarna, där man huvudsakligen hittade frön av 
bärväxter som mjölon, kråkbär och hallon. 

Dessa frön kan spegla avsiktlig plockning av bär eller vara ett resultat av att man 
har eldat med ris. I varje fall talar detta material för en användning av platsen un
der hösten (Broadbent 1988:152). 

Arkeologerna Inge Lindström och Lena Olofsson argumenterar istället för att tomt-
ningarna på Grundskatan använts i samband med jakt på säl under vårvintern. En 
rekonstruktion av den vikingatida kustlinjen och möjliga sälfiskeplatser i området 
kring Grundskatan, visar nämligen att avståndet mellan de hypotetiska sälfiskeplat-
serna och Grundskatan är orimligt stort. "Tomtningarna kan därför inte förklaras 
med ett sälfiske om hösten, Grundskataräften ligger fel för det" (Lindström & Olofs
son 1993:71). Tomtningarnas belägenhet på de yttre öarna i sydöst-östsluttningar 
talar istället för att de brukats under vårvintern. I dessa lägen fick jägarna skydd för de 
västliga vindar som blåser under vårvintern. Här hade de också god uppsikt över 
issituationen. Ur issynpunkt var Grundskatans geografiska läge nämligen idealiskt på 
vårvintern, eftersom landvredet, den råk som öppnas mellan landfast is och havsis, går 
alldeles intill land just vid Grundskatan (se illustration av landvredet s. 99). Närheten 
till öppet vatten innebar goda möjligheter för jägarna att ge sig ut på kortare eller 
längre jaktfärder med båt in i isen på jakt efter säl på vårisarna (Lindström & Olofs
son 1991 och 1993). 

Sälj akt under historisk tid 

Beskattning av säljakten under Vasatid 
Vår kunskap om sälj akt från medeltiden är mycket begränsad, eftersom källmateria
let då är sparsamt. Av det fåtal skriftliga källor som finns framgår att sälfångsten i det 
bottniska området varit beskattad redan från 1300-talet och framåt. Tidigast var det 
kyrkan och prästerskapet som uppbar tionde av all sälfångst, vilket påbjuds redan 
1335 av kung Magnus Eriksson (Tegengren 1943:191). Den närmare omfattningen 
av denna medeltida jakt kan vi dock inte bilda oss någon uppfattning om, eftersom 
inga uppbördslängder finns bevarade. 
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i? 

Att säljakten var en bety
dande näringsgren i Vasa
trakten i Österbotten under 
1600-tal blir tydligt både av 
Mustasaaris stadssigill och 
Mustasaaris sockensigill. 
Stadssigillet med en avbil
dad säl återfinns bl.a. under 
stadens fundationsbrev 
1606. På sockensigillet av
bildas en säljägare som 
stuckit väckaren i en säl. 
Mustasaari stad bytte efter 
1611 namn till Vasa. 

Stadssigillet är här återgivet efter Granfelt 
1892, medan sockensigi l let återf inns i 
Åkerblom 1941:136. 

Vid mitten av 1500-talet skattlägger Gustav Vasa 
sälfångsten, närmare bestämt i Österbotten 1550 och 
Hälsingland 1551. Också sälfångsten i Västerbotten 
beskattas, men det finns inga uttryckliga stadganden 
därom (Kvist 1989^).15 Av skattelängderna som finns 
bevarade från slutet av 1500-talet kan man utläsa att 
det var mycket stora skillnader mellan sälj aktens orga
nisation och omfång på västra och östra sidan av Bot
tenviken. I Österbotten var Kronans intäkter av säljak
ten tio gånger större än i Västerbotten, siffror som speg
lar sälj aktens högre avkastning i Österbotten (Kvist 
1989^:51). 

Nätfångst och fälan 
I Österbotten jagades och fångades sälen under två jakt
säsonger, vårvinter och höst, medan man i Västerbot
ten huvudsakligen fångade säl med nät under hösten.16 

I de västerbottniska socknarna bedrevs vanligen nät
fångsten i fångstlag om två bönder med en båt och 6 
-8 nät (Kvist 1987:37). Näten lades ut vid bestämda 
sälstenar som var skattlagda. I skattelängderna från 
1500-talet förtecknas 100 sälstenar mellan Umeå och 
Torneå. År 1612 skedde en revidering av dessa fångst
längder, eftersom landhöjningen medfört att de tidi
gare sälgrunden inte längre kunde användas för fångst 
av säl. Därefter angavs endast 20 fångstplatser för säl 
efter samma sträcka (Tegengren 1969:125 f.). Från 
socknarna i södra Västerbotten finns även uppgifter om 
att man fångat säl med kastnot. De fångstlag som an
vände denna fångstmetod var stora. Från Sävar i södra 
Västerbotten förtecknas ett fångstlag bestående av 14 
bönder (Kvist 1987:38). 

Här avses det dåtida landskapet Västerbottens utsträckning, vilket omfattade de nutida kustland
skapen Västerbotten och Norrbotten. 

Av skattelängderna kan man utläsa att säl fångats med nät i båda landskapen, men man kan inte 
av handlingarna se vilken sälart som fångats med näten, eller under vilken årstid fångsten ägt rum. 
Men allt talar för att denna nätfångst bedrivits på hösten efter vikaresäl då den går nära land. Peter 
Gustafsson har utifrån de uppgifter som ges i skattlängderna om späckmängd och antalet sälar 
räknat fram en medelspäckvikt om 44 kg per fångad säl, vilket motsvarar vikaresälens genomsnitts-
späck om hösten när den är fet (Gustafsson 1971:73). 
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Vårvinterjakten i Österbotten gav den största avkastningen i det bottniska 
området. Jakten bedrevs dels under kortare jaktturer, dels under månadslånga jaktre
sor. Vid den s.k. bräddlöpningen som ägde rum på den landfasta isen under dagsturer, 
var bytet i första hand gråsälskutar (Kvist 1987:41). Enligt en 1700-talskälla företogs 
bräddlöpandet mellan Matsmäss och Vårfrudagen, den tid då gråsälskutarna är ny
födda och fortfarande dias av modern (Cneiff 1757:190). Bräddlöpning kunde en
dast bedrivas vid gynnsamma vind- och isförhållanden då den drivande havsisen i 
Bottniska viken packats mot den österbottniska kusten. 

Men framför allt var det de månadslånga jaktexpeditionerna på drivisen som 
utmärkte säljakten i Österbotten under 1500-talet, den S.\L. färdresan eller fälan. Jak
ten bedrevs ute i havsisen där jägarna med fälbåten som bas jagade i veckor och måna
der. Färdresorna var kollektiva företag, med fångstlag om 7—8 man. Resornas geogra
fiska utsträckning framgår av Gustav Vasas skyddsbrev till den österbottniska allmo
gen av 1551. Där utlovar han att de österbottningar som under sälj akt blir vinddrivna 
till Sveriges kuster ska ha rätt att fånga säl även där. Utifrån detta brev vet vi att de 
österbottniska säljägarna, förutom färder inom Bottenviken, även färdades så långt 
söderut som till Hälsinglands, Ålands och Åbolands kuster (Kvist 1987:42; Nikander 
1922:3 f.).17 Av skattelängderna från 1500-talet framgår att färdresan var uppdelad i 
en tidigare färd och en senare färd. Under den tidigare färden, som ägde rum under 
mars månad, jagades huvudsakligen gråsäl, medan den senare färden, som tog sin 
början i april, avsåg fångst av vikaresäl (Kvist 1987:43; Cneiff 1757:181). 

Under vårvintern gick de österbottniska männen nästan man ur huse ut på 
isen. Enligt Birger Masalin deltog under sent 1500-tal ca 75 procent av de österbott
niska skärgårdsbyarnas manliga befolkning i sälfångsten på ett eller annat sätt. Man 
kan alltså konstatera att de österbottniska sälfångstbyarna i stort sett tömdes på den 
manliga befolkningen under de två till tre månader av vårvintern som säljakten be
drevs (Masalin, opublicerat manus s. 44). (Se vidare 3.2. under Bortavarande män . . .) 

Västerbottniska och norrbottniska jägare kom också att bege sig ut i fälan i 
senare tid, men det är ovisst när färdresorna inleddes vid den svenska kusten. Fälan 
som jaktform har fortlevt långt in på 1900-talet. Den bottniska fälans organisation, 
utrustning och jaktförutsättningar under 1900-talet presenteras i kapitel 3. 

I Gustav Vasas skyddsbrev används uttrycken tage, ställe efier och fìnga för att beteckna fångan
det av sälar under färdresorna. Gabriel Nikander menar att dessa uttryck talar för att de österbottniska 
jägarna fångade sälarna huvudsakligen utan skjutvapen (1922:4). Troligtvis har andra jaktmetoder 
dominerat under resorna. Det är också slående att de två 1700-talsavhandlingar som beskriver den 
österbottniska säljakten och dess jakt- och fångstmetoder, inte omnämner skjutvapen (Wijkar 
(1707) 1987; Tengström (1747) 1987). 
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Lilla istiden och "den stora olyckan" 
Under det sena 1500-talet inträffade en markant klimatförsämring i norra Skandina
vien, som blev bestående även under 1600-talet, den s.k. lilla istidenKlimatförsäm
ringen blir synlig i de minskade skatteintäkterna av sälfångsten i Österbotten från 
1570 och framåt. Under de stränga isvintrar som rådde dessa år försköts den södra 
isgränsen allt längre söderut mot Östersjön. Vissa vintrar kunde t.o.m. hela Östersjön 
vara isbelagd, vilket innebar att gråsälsfångsten uteblev och att färdresorna blev svåra 
att genomföra. I Västerbotten däremot syns inte någon nedgång i skatteintäkterna av 
sälfångsten under dessa år, i och med att man där bedrev fångst med nät efter vikare 
på hösten (Kvist 1988; Kvist 1989^:52). Fram till 1600-talet beskattades både drivis-
jakt och sälj akt i kustbandet, men under 1600-talet inträdde en förändring i skatte
systemet där drivisjakten befriades från skatt. Skattelättnaden bör förstås i l juset av 
drivisjaktens tillbakagång och avsåg troligtvis att stimulera sälfångsten på öppna ha
vet (Nikander 1922:6).19 

Från att ha utgjort ett betydande näringsfång också för den österbottniska fast
landsbefolkningen, blev nu sälj akten istället koncentrerad till de yttersta kustsocknar
na i Österbotten. 

Jakten på vikarsäl fortsatte dock oförminskat med nät, bräddlöpning och fälresor, 
men gråsälsjaktens glansdagar var förbi och näringen blev i högre grad en angelä
genhet för skärgårdsborna och strandbyarna (Bonns & Gustafsson 1989:210). 

Att fastlandsbefolkningen upphörde med fälresor har i den folkliga traditionen för
klarats med de risker och den uppenbara livsfara som jägarna utsatte sig för när de 
reste ut i fälan. Allmogen i fastlandssocknen Vörå sägs ha upphört med färdresor efter 
"den stora olyckan" vid Karlösjö kallar, utanför Uleåborg, där uppemot 70 säljägare 
från Vörå sägs ha omkommit. Olyckan finns återberättad i flera versioner, där den 
stundom antar sägnens form. Det är dock oklart om sägnen kan följas ända tillbaka 
till 1600-talet. Birger Masalin skriver i sin dagbok från fälan år 1932: "Den äldsta och 
största kända fälolyckan, som inträffat, har man inget exakt årtal för, men huru den 
tillgått, vet varje man som varit i fälan" (Masalin (1933) 1996:24). I Onni Wetterhofs 

Se Norrländsk uppslagsbok band 3 under "Lilla istiden" och där anförd litteratur. 
19 

Uppbörden och redovisningen av skatterna var nu överförda på prästerskapet (Kvist 1989^:54). I 
och med att endast den kustbundna jakten beskattades, minskade skatteintäkterna för prästerska
pet. Det finska prästerskapet kom därför att kritisera det nya påbudet vid riksdagen 1664. Enligt 
prästerskapets klagomål innebar skattebefrielsen av drivisj akten att de inte längre fick del av tiondet, 
eftersom samtliga bönder hävdade att sälen var fångad på allmänningen, dvs. utanför kustbandet. 
Dessutom menade de att denna skattelättnad lockade alla män ut på sälj akt, vilket innebar att 
arbetet på gårdarna försummades. Prästernas klagomål fick dock inget gehör utan det blev fast
slaget att tionde inte behövde utbetalas för "den Siälh, som uthom hafsbandet fångas" (Nikander 
1922:5). 
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skildring av färdmännen på Bergö från sent 1800-tal finns också "syndastraffet i Karlö-
sjökallan" beskriven (Wetterhof 1887:71 ff.). De båda versionerna skiljer sig åt i vissa 
delar, men händelseförloppet och orsaken till att fälmännen mister livet är densam
ma. Det berättas att mellan 35 och 70 sälj ägare hade sökt skydd mot vinden i en s.k. 
kallgård, vid Karlösjö kallar, vars isväggar sägs ha varit upp till 10 meter höga.20 Fäl
männen uppförde sig där ogudaktigt med dryckenskap, kortspel och syndigt tal. En 
upphittad röd handske på isen är den händelse som utlöser olyckan. Jägarna skämtar 
om handsken, medan en ung skeppare förmanar de andra att inte skämta om ett 
föremål som förmodligen härrörde från en olyckskamrat. Därefter hugger han ett hål 
i isen, lägger ner ett mynt i handsken och sänker den i vattnet. Under natten hör han 
en röst som talar till honom: 

Statt upp du unge man, som penningen i handsken lade! Det knakar i tall och 
brakar i kall, de komma ej hem med livet all (Masalin (1933) 1996:24). 

Efter dessa varningsord ger skepparen order om uppbrott och lämnar själv kallgår
den, varefter den upptornade isen rasade samman och begravde samtliga män och 
båtar som befann sig däri. 

Efter denna stora olycka, som man skyllde på kortspel och syndigt leverne, spelar 
ingen kort eller hädar vare sig Gud eller människor i fälan (Masalin (1933) 
1996:24).21 

Jakten under 1700- och 1800-talet 
Från det tidiga 1600-talets sista uppbördslängder finns en källhistorisk lucka fram till 
slutet av 1800-talet, då listor upprättades för utbetalande av skottpengar för säl. Där
för går det inte att bedöma sälj aktens omfattning i det bottniska området under de 
mellanliggande århundradena. Enligt uppgifter från prästerskapet under 1700-talet 
sägs dock att säljaktens betydelse fortsatt att minska (Nikander 1922:6). 

Även om vi inte kan bilda oss en uppfattning om säljaktens omfattning finns 
det skriftliga källor från 1700-talet som utförligt redovisar fångst- och jaktmetoder 
för säl i Österbotten under denna tid. Två akademiska avhandlingar från Åbo akade
mi beskriver sålunda dels jakt- och fångstmetoder, dels hur man gick tillväga vid 
kokning av sältran (Wijkar (1707) 1987; Tengström (1747) 1987). I en redogörelse för 

En kall kan bestå av drivande is som stött mot grund och tornat upp sig. Innanför en större kall 
bildas en plan och tilljämnad yta, en s.k. kallgård\ di t jägarna ofta sökte sig för att komma i lä 
undan vinden (Masalin 1981:508). 
21 

Denna sägen finns också dokumenterad i tre ytterligare varianter från Korsnäs sn (SLS 212 s. 105 
ffi). Olyckan finns även återberättad i bandinspelning med jägaren Erik Granlund från 1973, men 
i hans berättelse saknas inslagen av sägen (SM band 31-2, utskrift s. 11). 
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Carelli paludibus degcre narranr, quj 
aut loca irta habitanr, aut frequenta-
vere. 

Fig. A. 

Vetenskapsakademien finns dessutom 
"Skäl-Fänget" i Österbotten redovisat av 
Johan David Cneiff (Cneiff 1757). Cneiff 
har här bl.a. utförligt beskrivit tillväga
gångssättet vid förfärdigandet och utläg
gandet av sälnät under hösten i Öster
bottens skärgård (Cneiff 1776).22 

Fig, B. Sälen i folktron 
I nordisk folktro finns ett väl spritt sä
genmotiv där sälar antas vara männis
kor i sälhamn. På västnordiskt område 
finns det s.k. säljungfrumotivet doku
menterat i en folklig tradition från bl.a. 
Danmark, Norge, Färöarna och Island. 

Quod ad gener ationem attiner, non fa- Sälj ungfrun uppträder först i en kvin-
tis exploratum eft, quo precipue nas väsen. Efter en kort tids äktenskap 

återgår sälj ungfrun till en säls skepnad 
och lämnar man och barn för att åter
vända till sälarna i havet som egentligen 
är hennes rätta element.23 

Ett andra sägenmotiv där sälar antas 
vara människor är sägnen om Faraos folk 
som knyter an till ett välkänt bibliskt 
motiv i Andra Mosebok, Exodus. I den

na ursprungssägen antas gråsälarna vara Faraos soldater som drunknade i Röda Havet 
när de förföljde Moses och Israels barn ut ur Egypten. Sägnen finns vida spridd över 
en stor del av det nordiska området.24 Gråsälens råmande läte sägs vara rop från de 
förtvivlade soldaterna som i sin olycka kallar på sin härskare Farao. Björköborna i 
Österbotten benämndes kollektivt med öknamnet gråsälar. För att reta dem tillropa-
des de "Farao, Farao!" (Loorits 1935:16). 

Det finns även ett flertal benämningar på sälen som anknyter till detta sägen
motiv. Benämningarna faraos folk och faraos gubbar finns huvudsakligen i äldre käl-

$. VI. 
luod ad generationem attiner, nonfa-
>cis exploratum eft, quo precipue 

anni tempore coò'unt& générant, Pifca-
tores tarnen dicunt fe Julii & Augufti 

tnen-

Dessa avbildningar av två sälar återfinns i 
Jacob Wijkars 1700-talsavhandling Tracta-
tum de Phocis in Sinu Bothnico - Hur sälar 
pläga fångas i Österbotten (Wijkar (1707) 
1987:23). 

Roger Kvist har sammanställt de sälfångstsätt som presenteras i 1700-talsmaterialet hos Tengström, 
Wijkar och Cneiff (Kvist 1992). 

För sägnen om säljungfrun och det s.k. svanjungfrumotivet se Holmström 1919. Jfr även A.-C. 
Edlund 1992^:77 f. 
24 

Sägenmotivet finns utförligt beskrivet hos Loorits 1935. 
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lor.25 Från Norrbotten finns dessutom benämningen fränfaraon och gammalfaraon 
dokumenterade under 1900-tal (se del II). 

I folktron har salens huvud ansetts ha magisk kraft. Med sälhuvudets hjälp 
kunde man skrämma bort vittra eller rådern ur en fiskesjö där fisket gick dåligt. Föl
jande upplysningar om tillvägagångssättet ges i en uppteckning från Sävar sn: 

Det var vitra i en sjö, och det var en fiskelig sjö, men det var så ojämnt med fis
ket, för det var vitra där. Då var det en, som tog ett sälahuvud och satte på en 
stång och satte ner hon, så hon luta över sjön, och så gjorde han opp en eld kring 
stången, så hon skulle brinna av och huvudet falla ner i sjön, för han tordes inte 
stå där och kasta dit det. (ULMA 3245:1 s. 10).26 

Sälhuvudet hade också en magisk verkan i kreatursskötseln. Genom att gräva ner ett 
sälhuvud under tröskeln eller golvet i ladugården skyddades kreaturen från överna
turliga väsen. Detta bruk tycks inte ha praktiserats i större utsträckning under 1900-
talet vilket framhålls av den fiskare från Hudiksvall som år 1910 meddelar följande: 

Förr lönade sig säljagten vida bättre än nu, ty då fick man äfven afyttra sälhufvu-
dena, hvilka köparne använde att lägga under sina fähusbottnar.27 

2.3. JAKTSÄSONGER OCH JAKTMETODER 
UNDER 1900-TALET 

Vårvinterjakt i ismiljö under 1900-talet 
För 1900-talets säljägare är det framför allt en jaktsäsong som kommit att dominera, 
vårvintersäsongen från mars till juni då fälan äger rum.28 Den jakt som bedrevs i 
havsisen under fälan kallas här både för drivisjakt och vårvinterjakt. Drivisjaktens 
utveckling under 1900-talet skiljer sig väsentligt mellan Bottenvikens svenska och 
finska kust. I Sverige framstod säljakten som en näring i utdöende under sent 1800-
tal, men de västerbottniska och norrbottniska fälresorna kom tidvis att få ett oväntat 
uppsving under 1900-talet. Detta uppsving för den svenska säljakten kan förklaras 
med krigstidernas konjunktursvängningar och skottpremiernas införande, som till
fälligtvis gjorde säljakten ekonomiskt livskraftig. I de österbottniska kustsocknarna 

Se A.-C. Edlund 1989:52 f. och där redovisade källor. 
För ytterligare källhänvisningar se A.-C. Edlund 1992^:79. 

27 
Nordiska Museet. Flammarstedtarkivet. Däggdjur 11. Säldjur. 
Översikten över jaktsäsonger och jaktmetoder under 1900-talet bygger i huvudsak på tryckta 

källor, men har kompletterats med vissa uppgifter ur inspelat material. 
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var nedgången i sälj akten långt ifrån lika tydlig vid seklets början. Från Österbotten 
beskrivs visserligen också en nedgång i fälresor, men för några av kustsocknarna kan 
man se en tydlig kontinuitet i jakten från 1800-talet fram till 1940-tal. 

Den svenska jaktens uppsving — skottpremier och råvarubrist 
Från tidigt 1900-tal rapporteras om en stark nedgång i antal fälbåtar ute i isarna vid 
den västerbottniska och norrbottniska kusten. Under mitten av 1800-talet ska det på 
denna kuststräcka ha funnits minst 80-talet fälbåtar i b ruk samtidigt, medan det år 
1910 endast var 15 båtar ute i fälan. Nedgången i drivisjakten hängde samman med 
den kraftigt sjunkande lönsamheten, där priserna på hudar och späck sjunkit med 
mer än hälften (Ekman 1910:244 ff.). Prissänkningen kan i sin tur förklaras med att 
den alltmer mekaniserade ishavsfångsten dumpade priserna på hudar, späck och tran-
olja, vilket gjorde det svårt att få avsättning för sälprodukterna (Gustafsson 1989:42). 
Konkurrensen av billig importerad tranolja var också kännbar i Österbotten, vilket 
framgår av ett brev från år 1895 där man anhåller om att skottpremier bör utbetalas 
på säl för att främja säljakten. 

[...]emedan sältranolja på senaste tid fått en svår konkurrent i den utländska, 
som uti stora partier importeras, och för att åstadkomma många sälars död till 
fromma och nytta för våra fiskars förökelse (Masalin, opublicerat manus s. 47). 

Men drivisjakten kom tidvis åter att bli lönsam för de svenska sälj ägarna till följd av 
krigstidernas råvarubrist och den skottpremie, eller skottpeng, på säl som kom att 
införas vid 1900-talets början. I Sverige hade man utdelat skottpremier för säl i min-

Uppgiftema hämtade 
från Almkvistm.fi. 1980:32 

Skottpengens storlek i Sverige 

1891-1913 1 - 1 0  k r o n o r ,  v a r i e r a d e  l ä n s v i s  
1914-1924 4 kronor 
1925-1927 6 kronor 
1928-1947 10 kronor 
1948-1964 15 kronor 
1965-1974 15 kronor för årsunge dödad före 1 maj och 

30 kronor för vuxet djur 

dre skala redan under 1800-talet, nämligen från 1804 till 1864. Skottpremier började 
återigen utbetalas i enskilda län i Sverige med början år 1891. Efter 1898 blev skott-
premien enhetlig för hela landet då den stöddes av statsbidrag (Almkvist m.fl. 1980:32). 
Men det var först i samband med att skottpengen år 1928 höjdes till 10 kronor som 
jakten blev verkligt lönsam. I Finland började skottpremier utbetalas något senare än 
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i Sverige. En första premieperiod infördes 1909, som kom att sträcka sig fram till 
1918, varefter premien återinfördes år 1924 (Masalin, opublicerat manus s. 47 ff.).29 

Skottpengen kom att få stor betydelse för drivisjaktens fortlevnad, framför allt i Sverige. 
Jaktens utgång var alltid oviss, lönsamheten varierade även utifrån de dödade sälarnas 
späckmängd och sälskinnens kvalitet. I och med skottpengens införande kom jaktin
komsterna att bli något säkrare, eftersom jägarna nu garanterades ett fast minimivär-
de för varje dödad säl (Gustafsson 1989:42). 

Bakgrunden till skottpengens införande kan sökas i myndigheternas strävan 
att finna en utkomst för den obesuttna befolkningen på landsbygden från slutet av 
1800-talet. I denna strävan försökte man utveckla de näringar som redan fanns, där
ibland fisket.301 och med att man ekonomiskt understödde jakten på säl via skottpre
mier stärkte man samtidigt möjligheterna för fisket, eftersom sälen ansågs konkurrera 
med yrkesfiskarna om fisktillgången. Vid sekelskiftet kan man se prov på en närmast 
hatisk inställning till sälen där man hade för avsikt att utrota sälen för att på så vis 
gagna fiskenäringen. 

Sälen kom bokstavligen i skottgluggen då den kom att betraktas enbart som ett 
skadedjur, bland flera, som konkurrerade med människan (Bonns & Gustafsson 
1989:217).31 

Kampen mot sälen kunde stundom ta sig absurda uttryck: bl.a. föreslogs att den 
skulle utrotas med hjälp av kulsprutor eller genom förgiftning (Pitkänen 1907:215).32 

Kulsprutor kom aldrig att användas, men däremot användes gift i försöken att utrota 

Införandet av skottp remier, i kombination med rika gråsälsår, resulterade i en rovjakt där också 
andra än yrkesjägare gick ut på isen för att klubba gråsälar och få del av skottp remien. Jakten 
bedrevs då många gånger under hänsynslösa former, där salarna inte dödades utan endast klubba
des medvetslösa, varefter salens nos eller svans skars bort. Detta brutala djurplågeri föranledde 
protester från djurvänner och yrkesjägare (se debatt som förs i Djurvännernas tidning åren 1911— 
12: Byström 1911 & 1912; J.B. 1911. Se även debattinlägg i DjurskyddeP. Anon.1912). Jägaren 
Erik Granlund har också hört berättas att väldiga "massmord" på gråsäl ägde rum utanför den 
österbottniska kusten år 1912, då det var ett synnerligen gott gråsälsår med gynnsamma jakt
förutsättningar, "och ännu i denna dag så finns det några gamla jägare som svär ve och förbannelse 
över fastlandsborna" (SM band 31-1, utskrift s. 18). 

Se bl.a. Lundberg 1895 där sälens skadeverkningar på fiskenäringen och införande av skott
pengar diskuteras. 

Konkurrensen mellan säl o ch yrkesfiskare är återigen aktuell i d ebatten om skyddsjakt på säl , 
eftersom sälen förutom att vittja fiskeredskapen också orsakar stor skada på dessa. För en samman
fattning av konflikten mellan säl och yrkesfiske under senare år se Olsson 1996. 
32 

I en artikel publicerad 1910 i Från skog och sjö uppm anas fiskarebefolkningen vid den svenska 
kusten att återuppta långfärder enligt gamla metoder. Detta anses nödvändigt eftersom gråsälen, 
"hafsfiskets farligaste fiende", ökat kraftigt i antal i och med att sälj akten avtagit. Här föreslås också 
att en ångbåt skulle stationeras i isen på statens bekostnad, för att undsätta sälj ägarna (Ling 1910). 
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sälen. I Nyland i södra Finland hade man mellan åren 1913-1916 tillstånd att 
medelst stryknin förgifta sälarna. Detta väckte dock en proteststorm, och giftanvänd
ningen upphörde (Masalin 1981:524).33 

Synen pa sälen som ett skadedjur är gammal. Redan i 1734 års lag ansågs sälen 
vara ett skadedjur som man fick döda var som helst, så även på sälstenar som var 
skattlagda under en viss by (Almkvist m.fl. 1980:32).34 1 Johan David Cneiffs skild
ring av den österbottniska säljakten från 1700-tal, framkommer också denna inställ
ning till sälen: 

Skälen förtjenar ock visserliga, at anses såsom et af de värsta skadedjur, som otro-
ligen öder och fräter35 Ströming, Sill, Sik och annan fisk, samt fördärfvar och 
sönder-rifver fiskares garn. Är det då icke klart, at de borde hugnas med publik 
belöning, som hafva all möda ospard at utöda Skälen? (Cneiff 1757:196).36 

En andra faktor, som medverkade till drivisjaktens revitalisering längs den svenska 
kusten, var den råvarubrist som rådde under krigsåren, då priserna på sälprodukter 

Två båtlag på väg ut i fälan den 28 februari 1944 vid Bjuröklubb. Segelbåten är en traditionell 
fälbåt, medan båten i förgrunden är en skötbåt. 

Giftanvändning mot säl tycks också ha förekommit i Sverige. I en debattartikel i Djurens värn, de 
svenska djurskyddsföreningarnas tidskrift, kritiseras förgiftning av skadedjur som en ur etisk syn
punkt förkastlig metod. Av de där redovisade siffrorna över utdelade tillståndsbevis för giftanvänd
ning aren 1921—1925, framkommer att ar 1921 hade 6 tillståndsbevis utdelats för förgiftning av 
säl (Anon. 1926). 
34 

Denna förordning upphävdes i 1766 års skattestadga där endast byns folk fick jaga vid de "skatt-
lagda sälfängena" (Almkvist m.fl. 1980:32). 

Verbet fräta betyder 'äta (glupskt), frossa (SAOB F 1715). 

Se även Hahr 1868 där metoder att utrota skadliga rovdjur diskuteras, däribland säl. I Fiskeri-
tidskrift för Finland kan man 1904 finna en artikel med titeln: Åtgärder för sälens utrotande, där 
signaturen O.N. bl.a. föreslår införande av skottpremier för sälens utrotande. "En årlig utgift af 50-
60.000 mark för sälens utrotande vore därför ur nationalekonomisk synpunkt sedt väl använda 
penningar" (O.N. 1904:7). 
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I en artikel publicerad i Svensk 
jakt 1943 redovisas en tabell 
över intäkter per skjuten säl mel
lan åren 1905-1942, där in
komstskillnaderna mellan fredsår 
och krigsår mycket tydligt fram
går. Siffrorna visar en genom
snittlig intäkt av späck, hud och 
skottpengar per fullvuxen vikare-
säl. Eventuella intäkter av kött
försäljning är inte medtagna, 
men skulle ytterligare understry
ka skillnaden mellan fredsår och 
krigsår. Variationen i späckets 
ekonomiska värde är markant. Under fredsåren 1905 och 1930 var späckpriset nere i 25 öre 
per kg, medan det steg ända till 8 kronor kg under första världskriget. Under 1942 kunde jä
garna erhålla 4:75 kronor per kg späck (Hult 1943:367). 

steg kraftigt. Från tiden för första världskriget beskriver en jägare från Lövånger en 
imponerande nettobehållning av jakten i fälan år 1918. Fångsten av säl blev visserli
gen liten det året, men i och med att späckpriset var högt, fick var och en i jaktlaget en 
vinst om 3 000 kr - ett belopp som t.o.m. överstiger den genomsnittliga årsinkoms
ten i industri och handel som under samma år var 2 236 kronor (Gustafsson 1971:85). 
Den goda jaktförtjänsten år 1918 framkommer också i Wilhelm Sjöroos dagboksan
teckningar från sälj akten. Anteckningarna från detta år avslutas med konstaterandet: 
"Det var år 1918, tranoljan kosta 19 mk kg. Vi fick pär man 8 tusen mk för oljan. 
Legg detta på minnet alla som läser denna bok" (Sjöroos 1997:25). I Norrbotten 
ökade antalet båtar i fälan kraftigt under första världskriget, från 4 fälbåtar år 1910 
till 35 fälbåtar (Olofsson 1937:272). Jakten blev även fortsättningsvis lönande i och 
med att skottpengarna på säl steg till tio kronor per säl år 1928. Enligt fiskeriinstruk-
tör David Hortlander var så många som 13 norrbottniska båtlag ute i fälan år 1930 
(Hortlander 1931:41). 

År 1930 kan man registrera en toppnotering i siffrorna över utbetalda skottpre-
mier i Västerbotten om 2 068 dödade sälar.371 hela Sverige utbetalades detta år premier 

Tid 
Inkomst i kronor av 

Inkomst 
per säl 

Tid späck hud skott
pengar 

Inkomst 
per säl 

1905 4 - 3 - 3 - 10:-

1914 8 50 3 - 4 - 15:50 

Under världskriget 80 - 5 - 4 - 89 :-

1922 6 50 3 - 4 - 13:50 

1930 4 - 1 25 10 - 15:25 

1942 75 - 30 - 10 - 115:-

Siffrorna över utbetalda skottpremier avser sälar som dödats under hela året. Men säkerligen har 
merparten av denna jakt bedrivits ute på havsisen under vårvintern. Det är också på sin plats att 
påpeka att siffrorna över utbetalda skottpremier under 1900-talets första årtionden kan vara till
tagna i överkant. För att hämta ut skottpremien krävdes nämligen olika säldelar in från finska 
respektive svenska myndigheter. I Sverige uppvisades nosskinnet, medan svansen uppvisades i Fin
land. Detta ledde till en byteshandel på isen där svenska och finska jägare bytte säldelar sinsemel
lan. Skottpremier för en enskild säl kan därmed ha uthämtats vid två tillfällen i respektive land. 
Denna byteshandel upphörde först när båda länderna också började kräva in sälens käkben (Masa
lin, opublicerat manus s. 48). 
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för 7 396 sälar, vilket innebär att de västerbottniska sälj ägarna svarade för ungefär en 
fjärdedel av den svenska jakten på säl 1930. Antalet dödade sälar i Västerbotten de 
sista åren på 20-talet är betydligt lägre. År 1927 sköts 916 sälar medan antalet skjutna 
sälar sjönk med hälften följande år, närmare bestämt till 418 sälar (Gustafsson 1971:87). 
Att drivisjakten fortsättningsvis utövades på den svenska kusten under tidigt 30-tal 
bör också ses i ljuset av depressionsårens brist på arbete inom framför allt skogsnäring 
och trävaruindustri (Haglund 1971:73). "De höga avskjutningssiffrorna detta år [1930] 
får nog tolkas så, att många arbetslösa från träindustrin sökte en tillfällig utkomst i 
sälisen" (Gustafsson 1971:87). Skottpenningen på 10 kronor motsvarade så mycket 
som två dagslöner i timmerskogen (Gustafsson 1989:42). Troligen var det inte en 

'*11 

Under jaktens sista decennier, 1960-tal och 1970-tal, bedrevs den västerbottniska säljakten 
endast av fritidsjägare. Denna kaffepaus i sälisen ägde rum 13 maj 1966 utanför Holmsund. 

fråga om en nyrekrytering av jägare, utan istället var det erfarna jägare som nu åter
vände ut på isarna. 

Mot slutet av 1930-talet förbättrades möjligheterna till andra inkomster för 
kustbefolkningen, varför säljakten avtog. 

Senare hälften av trettiotalet började emellertid de ekonomiska förhållandena att 
saneras. Det fanns arbete att få, dagpenningen steg och säkerligen sjönk antalet 
jägare i isen betydligt under detta skede (Haglund 1971:74). 

Under andra världskriget tog säljakten ny fart då späckpriset kom att skjuta i höjden 
igen. Det höjda späckpriset i kombination med att det även fanns möjlighet att sälja 
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sälkört till korvfabrikerna medförde återigen att antalet jägare i isen ökade. Trots krigs-
trycket kunde man märka en försiktig uppgång i säljakten även på den finska sidan år 
1943 och 1944 (Haglund 1971:74). Att den finska kustbefolkningen kunde bedriva 
säljakt trots krigstiden där de arbetsföra männen var inkallade, kan förklaras med att 
de äldre jägarna nu återigen gav sig ut på jakt i rollen av läromästare till unga pojkar 
som var ute på sina första jaktfärder. Detta innebar att mycken kunskap om jaktens 
villkor överfördes till den yngre generationen (Gustafsson 1989:42).38 

Siffrorna över utbetalda premier i Västerbotten från 1950-tal och 1960-tal 
talar sitt tydliga språk och illustrerar jaktens avtrappning längs den svenska kusten. 
Från toppnoteringen om 2 068 sälar år 1930, sjönk siffrorna under 1950-talet till i 
genomsnitt 130 dödade sälar per år. Under 1960-talet sjönk siffran ytterligare till 76 
dödade sälar årligen i genomsnitt (Gustafsson 1971:90). Moderniseringen av den 
svenska landsbygden under 1950-talet, och skogsnäringens uppåtgående konjunktur 
medförde att den sidoinkomst som jakten gav inte länge var lika eftertraktad av kust
befolkningen. "På något sätt rimmar inte sälskyttet som näringsgren med övriga för
hållanden i social - och folkhems-Sverige på frammarsch" (Haglund 1971:74). Dessa 
sälj aktens sista decennier bedrevs jakten huvudsakligen under kortare jaktfärder. De 
västerbottniska och norrbottniska fälbåtarnas segel hade därmed tagits ned för sista 
gången. 

Den österbottniska jaktens kontinuitet 
Den österbottniska säljakten uppvisar en helt annan kontinuitet än den svenska, i 
och med att den inte följt konjunktursvängningarna i samma utsträckning. Av de 
siffror som finns redovisade över antal dödade sälar från 1902—1943 i Vasa l än, kan 
man visserligen ana skillnader i jaktintensitet, vilken förmodligen beror på klimat
växlingar och visst konjunkturberoende. Men det lägsta antal dödade sälar som note
ras ett enskilt år är cirka 2 000 sälar - en lägsta siffra som ligger på samma nivå som 
Västerbottens toppnotering av utbetalda skottpremier år 1930 (Masalin, opublicerat 
manus s. 76 ff.).39 Den toppnotering som redovisas för Vasa län är hela 11 491 döda
de sälar från år 1913 (Gottberg 1927:30). Det västerbottniska rekordåret 1930 dödas 
också många sälar i Vasa län, 4 708 sälar. Av siffrorna kan man också utläsa att det 
framför allt är tre österbottniska socknar som utmärker sig med konstant hög avskjut
ning: Replot, Bergö och Korsnäs. Bland dessa distanserar Replot de två andra sock-

Som ett kuriosum kan här nämnas att gråsälar under andra världskriget tränades för u-båtsjakt i 
Stockholms skärgård (Jändel 1999). Dessa sälar infångades i Bottenviken. Erik Granlund berättar: 
"En flygmaskin var ute -43 på våren och kasta ner ett brev och ville vi skulle ta i l and levande 
[sälar]/' (Erik Granlund, SM band 31-2 utskrift s. 15 f.). 

För tolkningen av dessa siffror gäller samma förhållande som för uppgifterna om utbetalda skott-
premier i Västerbotten - att siffrorna avser sälar som dödats under hela året. 
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De gamla lodbössor som användes i säljakten var 
stora, tunga och otympliga. De tyngsta bössorna 
kunde väga ända upp till 20 kg och användes då 
man vaktade säl på stenar under sommar och höst 
(Brännström 1934:244). 

narnas siffror över dödade salar (Masalin, opu
blicerat manus s. 76 f.). 

Under 1920-talet kan ett visst konjunk
turberoende anas i den österbottniska jakten. 
Även om skottpremierna i Finland inte hade 
haft samma betydelse för att intensifiera jakten 
som i Sverige, kan man notera att jakten mins
kade de år som skottpremie inte utbetalades. 
Birger Masalin visar att antalet jägare minskade 
med 2/3 under år 1922, då skottpremier inte 
längre utbetalades (Masalin, opublicerat manus 
s. 50). Lönearbeten i städerna lockar istället jä
garna till en säkrare inkomst. I en artikel från år 
1925 redovisas en tillfällig nedgång i säljakten i 
Replots skärgård. 

Icke ens den lockande sälpremien eller det jämförelsevis höga priset på sälproduk-
ter, skinn och tranolja, kunna sporra sälskyttarna till fortsatt utövande av det 
gamla näringsfånget som åtminstone intill de senaste tiderna ansetts såsom rätt 
lönande (Sjöberg 1925:39). 

Den österbottniska jakten fick, liksom den västerbottniska, ett uppsving under 30-
och 40-talet. Men efter krigsåren började också den österbottniska drivisjakten avta. 
Omkring 1950 upphörde den omfattande yrkesjakten även om enstaka jägare bedrev 
den fortfarande. Erik Granlund var en av de jägare som höll ut in i det sista och var 
ute på sin sista yrkesjakt 1965, då det också fanns tre andra båtar ute i isen (SM band 
31-1, utskrift s. 17). 

Från lodbössa till mausergevär 
Under 1900-talet bedrevs drivisjakten nästan uteslutande med gevär. Introduktionen 
av mausergeväret i drivisjakten blev ytterligare en faktor som bidrog till att intensifie
ra säljakten under tidigt 1900-tal. De gamla lodbössorna, själa-bössorna, som använts 
tidigare var mycket tunga och otympliga. De kunde väga ända upp till 12 kg. Dessut
om var laddningen av sälbössorna omständlig och tidskrävande. Mausergeväret var 
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lätt, laddningsproceduren enkel och skottvidden lång. Det var framför allt vikarejak
ten som ökade i omfattning, tack vare det nya vapnets långa räckvidd. 

De svenska jägarna började allteftersom överge de gamla sälbössorna under 
1900-talets första årtionden, trots att det nya geväret i förstone tycks ha mötts med 
stor skepsis bland de rutinerade jägarna (Gustafsson 1971:80). Maurits Zakrisson 
minns hur de äldre jägarna ständigt framhöll det nya gevärets nackdelar. Deras avvak
tande hållning var säkerligen till stor del betingad av bössans höga pris. Ett mauserge-
vär kostade nämligen 40 kronor, vilket motsvarade en hel månadslön. "Vi får väl säga 
att det var som med räven och rönnbären då han inte nådde dem" (DAUM band 
1147). Mausergevären kom också att utrustas med kikarsikten, vilket innebar att 
skotthållet utsträcktes till 150 meter. Därmed blev vikaresälen åtkomlig även när den 
låg ute på öppna isslätter. Med de gamla sälbössorna var skotthållet endast 30-40 
meter. Enligt en uppgift var man då tvungen att krypa sälen så nära att man såg när 
den blinkade (Masalin 1981:508). 

Många av jägarna befarade att de effektiva mausergevären skulle komma att 
utrota vikaren. Men det visade sig att vikaren kom att anpassa sitt beteende till de nya 
vapnen. De blev nu än mer skygga och försiktiga och gick ned i vattnet, undan jäga
ren, på betydligt längre håll än under lodbössornas tid (Ernst Granqvist, egen inspel
ning; Erik Granlund, SM band 31-2, utskrift s. 2.). 

I Österbotten kom de svensktillverkade mausergevären att introduceras något 
senare, strax efter första världskriget. I en mellanperiod mellan lodbössor och svensk 
mauser kom många av de österbottniska jägarna att jaga med insmugglade schweizis
ka militärgevär, de s.k. Graftongevären.40 Skotthållet var fortfarande förhållandevis 
kort med dessa gevär, ca 60-70 meter, men de underlättade ändå sälskyttet betydligt 
(Frans Geust, egen inspelning; Erik Granlund, SM band 31-2 utskrift s. 1). 

Kvarlevande äldre fångstmetoder i ismiljö 
Under tidigt 1900-tal har några äldre fångstmetoder, redskap och vapen sporadiskt 
kommit att användas i ismiljö, jakt med harpun, vaktning vid sälens andningshål och 
fångst med den s.k. sälkroken. 

Gevären har sitt namn efter det engelska fartyget Grafton som 1905 avsåg att smuggla in en stor 
vapenlast via Finland in i Ryssland. Vapensmugglingen var finansierad av Japan och vapnen var i 
första hand avsedda för ryska revolutionärer i Sankt Petersburg i syfte att försvaga Ryssland i det 
pågående rysk-japanska kriget. Smugglingen lyckades endast delvis, eftersom Grafton grundstötte 
utanför Larsmo i Österbotten. Gevären från det grundstötta fartyget kom sedan att spridas runt 
om i Österbotten av lokalbefolkningen som lyckades bärga stora delar av lasten (Olin 1993; Nykvist 
1995). 
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Ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, bok 20, kapitel 4, s. 170. 

Harpun och härmning 
Innan bössorna blev mer allmänt använda i drivisjakten var säkerligen harpunen ett 
mycket viktigt vapen från förhistorisk tid fram till medeltid. För att komma inom 
harpunhåll kunde antingen jägaren locka till sig sälen eller krypa nära under det att 
han härmade sälens rörelser och läten. Olaus Magnus beskriver i sin historia över de 
nordiska folken från 1500-talet hur en svartklädd jägare utrustad med en pik, lockar 
sälen till sig genom att vråla likt en säl. 

Det går nämligen så till, att fångstmannen, iklädd en svart hud, som är ägnad att 
vilseleda djuren, och beväpnad med en lång, med järnhulling försedd pik, ligger 
på huk ute på isen och kallar på sjökalfven genom att böla som den (OM 20 kap. 
5 s. 171). 

Under historisk tid har harpunen endast använts i Österbotten inom det bottniska 
området, där den tycks ha varit använd fram till 1800-talets slut. Enligt Lars Nyström 
har sälharpunen varit använd i Korsnäs och Sideby i Österbotten långt in på 1900-
talet (Nyström 1988/2:33; Edvin Friberg, DAUM band 5732). Mina sagesmän från 
Korsnäs kände dock inte till att sälharpun använts under 1900-talet. Däremot berät
tar Erik Granlund från Bergö att han en gång varit med vid harpunjakt, då man 
vaktat på sälen vid dess andningshål (SM band 31-2, utskrift s. 13). 

I Jacob Wijkars 1700-talsavhandling skildras jakt med harpun, där jägaren 
iklädd vitt kutskinn kryper framåt samtidigt som han med handen stryker och klöser 
på isen, samt rör huvudet upp och ned (Wijkar (1707) 1987:38). Det framgår inte 
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här om det var gråsäl eller vikare som jagades med harpun, men i en annan 1700-
talskälla från Österbotten uppges att harpunen användes vid den tidigare resan för 
gråsäl (Cneifif 1757:186). Det ligger nära till hands att anta att det endast är gråsäl 
som varit åtkomlig med harpun, men det är också troligt att skickliga jägare kunnat 
komma inom harpunhåll på den skygga vikaren. Enligt jägarna kan vikaresälen inte 
urskilja föremål, utan registrerar endast rörelser, vilket kan förklara hur det varit möj
ligt för jägare i ä ldre tid att komma inom harpunhåll genom att härma vikaresälens 
rörelser och ljud (Erik Granlund, SM band 31-1, utskrift s. 5). De gamla lodbössorna 
med kort skottvidd krävde också att jägaren vilseledde vikaresälen genom att härma 
dess rörelser och läten, för att komma sälen inom skotthåll. Prästen och zoologen 
Samuel Ödmann skildrar här jakt på vikaresäl i Roslagen under 1700-talet. 

Om vintren ser man desse härdade Skyttar krypa på isen, like Grönländarne, 
klädde i Vikare-skinn. De vråla då likt Vikaren och bedraga således på en gång 
dess öga, öra och näsa (Ödmann 1784:87). 

Dessa 1700-talsjägare bar mörka vikareskinn för att efterlikna sälen. I sen tid har man 
också klätt sig i svarta kläder för att kräka fram mot sälen utan uppsatt skärm på 
skredstången. I det bottniska området sägs kalixborna ha varit särskilt bra på att krypa 
svart. För att efterlikna sälens rörelser vänder jägaren på sig med stela rörelser, sträcker 
på huvudet då och då för att spana likt sälen och sträcker ut benen för att härma 
sälens rörelser med skrävlorna, dvs. bakfötterna (Brännström 1934:256 f.). Också de 
österbottniska jägarna kunde iklä sig svarta kläder under senvåren och härma vikare
sälens rörelser. Enligt Erik Granlund var detta den säkraste jaktmetoden vid denna 
tidpunkt då vikaresälen var orolig och ännu mer svåråtkomlig, eftersom den var "åt-
skjuten" under de jaktmånader som förflutit (SM band 31-2, utskrift s. 5). 

"Vakta ut" sälen vid dess andningshål 
Jägarna har också kunnat vakta ut sälarna vid deras andningshål i isen när de sticker 
upp nosen för att hämta luft. Andningshålen täcktes med snösörja för att förhindra 
sälen att se jägaren som stod på vakt intill. Vid denna jakt har väckaren använts som 
jaktredskap. När sälen sticker upp nosen för att andas har jägaren med hjälp av väcka-
rens hulling eller med hjälp av en kniv, skurit ett snitt bakom sälens näsborrar så att 
den förlorar förmågan att hålla andan under isen. Om andningshålet är litet, dvs. en 
blisa, hugger jägaren fast väckaren i sälens nos, medan jaktkamraterna gör öppningen 
i isen tillräckligt stor för att sälen ska kunna lyftas upp. I de tryckta källorna finns 
denna jaktform beskriven både för vikare och gråsäl, men antagligen har det varit 
vanligare att vakta på gråsäl, eftersom de endast har ett andningshål, medan vikaren 
har många blisor och därför är svårare att återfinna (Holm 1921:259; Jirlow 1930:90). 
Man har vaktat ut sälen på isen både i Västerbotten och i Österbotten, men jaktme
toden har troligtvis endast använts i obetydlig utsträckning under 1900-talet. Två av 
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Väckare och skredstång. Väckaren är ett spjutliknande redskap som består av en lång stav 
försedd med en hulling, som kan sägas vara jägarnas universalredskap vid säljakt i ismil jö. 
Staven var tillverkad av lätt trä så att den flöt om den hamnade i vattnet. Väckaren var oum
bärlig för att testa isens hållbarhet, men den kunde också användas som kikarstöd. eller som 
stav när jägaren sparkade sig fram på isen med skredstången. I äldre tid användes väckaren 
också som fäste för en lös harpun.41 Skredstången är en 4-5 meter lång skida som användes 
allmänt av säljägare inom det bottniska området. Längst fram på skredstången kunde en 
skärm monteras till skydd för jägaren när han krypande närmade sig sälen. Se också kapitel 
3.4. där väckarens och skredstångens användning beskrivs. 

mina sagesmän berättar att deras fäder varit med om att vakta vid blisor (Frans G eus t, 
egen inspelning; Bror Jonsson, egen inspelning).42 

Vikarens förmåga att hastigt snurra runt i vattnet sägs h a kostat en m an livet 
då han vaktade ut vikaren vid dess andningshål. När jägaren huggit fast väckaren i 
nosen började djuret snurra så häftigt att väckaren trasslade in sig i jägarens långa hår, 
varpå han drogs ned i vattnet och omkom. Otto Holm som beskriver olyckan i sin 
artikel från 1923, uppger a tt den ägde r um för länge sen i Norrbyn i 11 örnefors 
(Holm 1923:80). Fiskaren Bro r Jonsson från Norrbyn skildrar också denna olycka, 
men i Jonssons version är det inte håret utan det långa skägget som väckaren trasslar 
in sig i. Han ifrågasätter dock berättelsens trovärdighet. "Men det var väl bara några 
sagor, nog borde han väl kunna hålla skägget fritt" (egen inspelning). 

41 
Se Olsson 1990 för benämningar för väckaren inom det bottniska området och östersjöområdet. 

42 
Jacob Wijkar beskriver också ett liknande fångstsätt: man har fångat sälen med harpun när i nan 

vaktat vid dess andningshål (Wijkar (1707) 1987:40). 
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Sälkroken användes också i Finska viken och på Runö i Estland. I Estland har 
fångstredskapet kallats vikarklor (Klein 1930:144). Denna teckning är hämtad f 
en artikel som skildrar säljakten i Pellinge i Borgå socken i Nyland (Landtman 
1936:15). 

Sälkrok 
I äldre tid kunde de österbottniska jägarna också fånga vikarehonan 
och kuten under mars månad, den tid då de fortfarande ligger dolda i 
vistan. För att lokalisera vikarehonans vista hade man hjälp av hun
dar.43 Vanligen fick man endast kuten. Honan höll sig dold under isen eftersom hon 
hade flera andningshål där hon kunde hämta luft (Bonns & Gustafsson 1989:208). 
Med hjälp av ett fångstredskap som bestod av tre vassa klor, den s.k. sälkroken, kunde 
jägarna också fånga honan. Denna fångstmetod framstår idag som mycket grym och 
hänsynslös, i och med att jägaren med hjälp av kroken lockade till sig vikarehonan 
med kuten som bete. Jakob Wijkar skildrar här krokens användning i sin 1700-tals-
beskrivning av sälj akt i Österbotten: 

En av sälkrokens tre hullingförsedda klor tryckes in i ungens kropp. De övriga två 
krokarna äro avsedda för modern. Hela krokkomplexet är fästa vid en tjugofyra 
eller trettio alnar lång lina. Den fastkrokade ungen sänkes sedan ned i havet som 
lockbete åt modersälen. Då denna ser och igenkänner ungen, ilar hon genast till 
dess undsättning och försöker att med framtassarna [dra till sig sin avkomma]. 
De andra två hullingförsedda hakarna fastnar då i moderns bröst. När den erfar-
ne fångstmannen märker detta, drager han snabbt åt sig linan, varvid krokarna 
tränger ännu djupare in i det arma djurets kropp. Sedan sälen dragits fram till hå
let, genomborras den av ännu en järnkrok [och dragés upp på isen] (Wijkar 
(1707) 1987:39).44 

Under 1900-talet torde denna fångstmetod inte ha varit i allmänt bruk, men det 
finns en uppgift om att kroken har brukats ända in på 1900-talet i Korsnäs sn i 
Österbotten (Masalin 1981:511). På den svenska sidan av Östersjön har detta fångst
sätt inte dokumenterats. 

Jakt och fångst i öppet vatten under sommar och höst 
Sälj akt i öppet vatten under sommar och höst har utövats i mindre omfattning av 
1900-talets jägare, då sälen fångats i nät eller skjutits på sten. Under sommarmåna

På Åland använde man också hund för att lokalisera vikaresälarnas vistor. Man satte sedan ut nät 
under isen på båda sidor om vistan. "En bra själhund kände på en kilometers håll var det fanns ett 
vikarviste [...]" (Ragna Ahlbäck 1955:196 f.). 
44 Se också Tengström (1747) 1987:66. 
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derna har sälj akt bedrivits i mycket liten omfattning. Det är framför allt gråsälen som 
kunnat jagas i midsommartid då den söker sig upp på fritt liggande grynnor och låga 
hällar och skär, s.k. sälstenar. Bonden och Lördagshällan utanför den nordångerman-
ländska kusten har bl.a. varit uppehållsplatser för gråsälen sommartid, där jägare från 
Nordmaling i skydd av skottstenar kunnat skjuta gråsäl (Bror Jonsson, egen inspel
ning; Algot Häggström, DAUM band 1570). I Norrbotten har man också kunnat 
skjuta vikaresälen då den går upp på stenar i juni månad, när den sista drivisen för
svunnit. Denna jakt var liksom all annan sälj akt starkt beroende av vind- och väder
förhållanden. Den stora variationen i jaktens utfall kan exemplifieras med jaktresultat 
från 1930 och 1931. Under det goda jaktåret 1930 sköt jägarna i genomsnitt 20 till 
30 sälar per man under juni månad, medan resultatet för år 1931 maximalt var tre 
sälar per man (Hortlander 1931). 

Sälj akt på sten 
Vikaren har också kunnat jagas på sten under hösten i hela det bottniska området. Till 
skillnad från det överflöd av tryckta källor från tidigt 1900-tal, där drivisjaktens vill
kor beskrivs, finns säljakten med bössa på sten under sommar och höst mycket spar
samt skildrad. Fiskeriinstruktör David Hortlander i Norrbotten har dock i en artikel 
från 1927 beskrivit "den kanhända minst intressanta formen av säljakt" (Hortlander 
1927:58). Att jakten på sten bedöms som mindre intressant hänger samman med att 
denna jaktform till skillnad från drivisjakten inte bedrevs exklusivt av de bottniska 
jägarna. Jakt efter säl vid skär och kobbar förekom längs hela Sveriges kust där natur
förhållandena så tillät. Säljakten på sten hade också den fördelen att den kunde bedri
vas av envar som var utrustad med bössa och båt, utan risk för liv och hälsa. Av 
Hortlanders skildring framkommer också att jakten i Norrbotten då bedrevs både av 
yrkesjägare och "sportmannajägare". 

Höstjakten kunde bedrivas från mitten av september fram till isläggningen. 
Eftersom vikaresälen endast ligger uppe under den mörkaste delen av dygnet, är gry
ning och skymning den bästa tidpunkten för jakt. För att möjliggöra jakt även under 
den allra mörkaste tiden av dygnet hade vissa jägare enligt Hortlander försett sina 
vapen med ljusstarka kikarsikten. Vid jakten kan sälen skjutas dels från båt, dels ge
nom att skytten ligger och vaktar bakom skottvallar av sten, s.k. skyl. Jakten på sten 
har därför kunnat kallas för vaktskytte (Ekman 1910:250). 

På basis av det föreliggande källmaterialet är det svårt att bilda sig en uppfatt
ning om höstjaktens omfattning under 1900-talet. Det är dock tydligt att vikaresälen 
jagats hösttid inom hela det bottniska området under tidigt 1900-tal, för att avta efter 
1930-talet. I Norrbotten förefaller höstjakten ha bedrivits i större omfattning i vissa 
områden. Det uppges t.o.m. att jägare från Råneå arrenderade holmar vid finska 
kusten för detta ändamål (Brännström 1934:276). Från Västerbotten finns det upp-
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gifter om att man tillfälligtvis vaktat på säl i bl.a. Lövånger och på Holmön (Bertil 
Marklund, DAUM band 1657; Martin Holmgren, DAUM band 5497; Ekman 
1910:250). Från Österbotten uppges att en äldre generation jägare hösttid vaktat på 
säl, något som skett mera tillfälligtvis i senare tid (Masalin 1981:511; August Söder
holm, DAUM band 6325; Evald Geust, egen inspelning). Man får dock räkna med 
att höstjakt på vikaresäl alltid bedrivits vid gynnsamma tillfällen, då väderförhållan
dena så tillåtit och man har siktat vikaresäl i kikaren eller från utkikstorn. 

Innan bössan blev mer allmän i sälj akten har man också i äldre tid kunnat jaga 
sälen när den ligger uppe på sten, men då med harpun. Harpunjakten och sälfångst 
med nät vid stenar kallades med ett gemensamt namn för sälrodd (Brännström 
1934:278).45 En detaljerad skildring av sälrodd med harpun ges i 1700-talsmanus-
kriptet Glysisvallur från Hälsingland (Broman 1912-1954 1:318 & III: 561; Ham
mar 1969). Vid sälrodden ger sig två män ut i en mindre båt. I skydd av höstmörkret 
paddlas båten ljudlöst fram, medan jägaren står på huk i fö ren beredd att stöta harpu-
nen i sälen som ligger och vilar på stenen. Den harpun som här beskrivs är delbar, där 
vardera del mäter 16 respektive 18 alnar, vilket ger en sammanlagd längd om ofattba
ra 17 meter. Det kan förefalla som om Broman överdriver harpunens längd i sin 
skildring av sälrodden. Men även om dessa måttangivelser inte är helt tillförlitliga, får 
man nog räkna med att det krävdes en extremt lång harpun eftersom vikaresälen är 
synnerligen vaksam. 

Sälfångst med nät och fasta redskap 
I äldre tid var höstfångsten av vikaresäl med nät synnerligen betydelsefull, vilket bl.a. 
skattehandlingarna från Västerbotten under 1500-talet vittnar om (se ovan 2.2. un
der Nä fångst och fälan).46 Under 1800-talet bedrevs sälnätsfångst fortfarande förhål
landevis allmänt inom hela det bottniska området, men kom därefter att avta. Under 
1900-talet har nätfångst endast bedrivits tillfälligtvis i Västerbotten och Norrbotten. 
I södra Österbotten fortlevde sälnätsfisket i organiserad form längs kuststräckan Kas-
kö-Korsnäs i södra Österbotten. Men under 1920- och 1930-talet kom den kollekti-

45 
Jakob Wijkar kallar också jakt med kastpjut på sten för sälrodd ( Wijkar (1707) 1987:44). I 

Tengströms skildring av den österbottniska jakten avser sälrodd istället utläggande av nät kring 
stenar (Tengström (1747) 1987:66). Under 1900-talet har termen sälrodd använts för höstjakt 
med bössa i Österbotten (Masalin 1981:511; Anton Björkman, Björkö, muntlig uppgift till förfat
taren). Längs den svenska kusten har termen inte varit använd under det senaste århundradet 
(Ekman 1910:250). För sedvänjor rörande sälrodden i Österbotten från 1600-tal och framåt se 
Nikander 1922:7 f£; Nikander 1947:80. 
46 # .. 

Fångst med nät redovisas också i de 1700-talsarbeten som beskriver sälfångst i Österbotten 
(Tengström (1747) 1987:64 f.; Wijkar (1707) 1987:44; Cneiff 1757; Cneiff 1776). 
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Sältina. Tinan betades med en fisk och gillrades på 
botten. När sälen simmade in i tinan och ryckte i ag
net utlöstes den uppgillrade luckan, varpå sälen 
stängdes in i tinan och drunknade (Ling 1910:135; 
Gustafsson 1971:76). Denna fångstmetod finns 
även beskriven i en 1700-talsavhandling där "en an
ordning med ett spjälverk av trä" sägs sättas ut i an
slutning till laxredskap (Wijkar (1707) 1987:45). 

3 

c 
o 
(/) 

O 
c CO o O > 
CO 
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Sälkätte. När sälarna gick upp för att vila på kätten föll redskapets falluckor ned, och sälen 
fångades i en nätsäck. I och med att sälen kunde gå upp till ytan och hämta luft kunde den 
överleva i fångenskap flera dygn. Sälkätten behövde därför vittjas endast en gång i veckan. 
Sälkätten, som också kunde kallas sälstockeller sältina, användes endast längs den svenska 
kusten (Gustafsson 1971:79; Erich Biström, egen inspelning). 

va fångstorganisationen att upplösas även där, och nätfångsten bedrevs nu endast av 
ungdomar som förutom en möjlighet till utkomst även såg nätfiske efter säl som ett 
spännande tidsfördriv (Back 1996).47 

Sälnäten kunde läggas ut i en halvcirkel runt sälstenar där man visste att vika-
resälen brukade gå upp och vila. Sälstenen kunde också ersättas med en konstgjord 
flytsten, som var tillverkad av ett svartbränt trästycke. I och med att den konstgjorda 

47 . . 
För beskrivning av nätfångst i Korsnäs se även Enberg 1947:475 f.; Ehnholm 1948:646 £ 
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Sälsax. Sälsaxen betades med fisk 
och gillrades på ganska stort djup, 
ofta i anslutning till fiskeredskap (Ling 
1910:135 f.; Gustafsson 1971:78). 

stenen gled undan när sälen försökte gå upp på den, skrämdes sälen på så vis in i 
nätet, och det var därmed mindre risk att den skulle upptäcka nätet och undvika att 
gå i dess väg. Man kunde också spärra av mindre vikar där man visste att sälen gått in. 
En förutsättning för nätutläggning var mörka, mulna höstkvällar, eftersom den vak
samma vikaresälen annars skulle varsebli näten (Ekman 1910:252; Brännström 
1934:276; Gustafsson 1971:76; Back 1996). Under fångsttiden, som ägde rum från 
Mikaeli-dagen den 29 september fram till isläggningen, vistades sälfiskarna i fiskar
stugor eller kojor som var belägna i närheten av utläggningsplatserna (Back 1996; 
Olofsson 1927). 

Man har också kunnat fånga säl med fasta redskap som ofta sattes ut i anslut-

Ett mycket enkelt fångstredskap var den s.k. kroken som fäs
tes på hällar där sälarna går upp för att vila. Krokarnas kon
struktion gjorde att sälen oskadd kunde ta sig upp på hällan, 
men när den skulle ner därifrån fastnade den. Ofta skrämdes 
sälarna iväg med bösskott. Krokarna var avsedda både för vi
kare och gråsäl. I det bottniska området finns fortfarande spår 
efter dessa krokar i bergen, men det är ovisst när metoden 
praktiserades (Brännström 1934:276; Östlund 1958:176; Ma
salin 1981:511 ). Denna teckning av sälkroken är hämtad ur ett 
1700-talsarbete där säljakten i Hälsingland beskrivs (Broman 
1911-1954 1:317).48 

o. u L 
Krokar tycks ha använts inom stora delar av det skandinaviska området: på Åland (Tengström 

(1747) 1987:66 f.; Andersson 1931:119 f.), i Bohuslän (Rydén 1952:60) och i Estland (Russwurm 
1855:25). Krokarna har också på vissa håll borrats in i bommar eller timmerstockar. Ekman upp
ger att detta fångstsätt förekommit i Å ngermanlands skärgård och utanför Nyköping (Ekman 
1910:259). Norska sjösamer har grävt ner timmerstockarna med järnkrokar i sanden och sedan 
jagat sälarna mot krokarna (Nesheim 1951:327 ff.). 
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Sälnätets utläggning vid en konstgjord flytsten, en 
s.k. kobb, är här tecknad efter en beskrivning av 
hur sälnäten lades ut på Holmön i Västerbotten. 
Nätet lades i en halvcirkel. Mellan båda nätändor 
och land lämnades en öppning där sälen kunde 
passera in, eftersom sälen har för vana att gå 
längs land när den närmar sig stenen för att gå upp 
och vila (Ekman 1910:251). 

ning till fiskeredskapen, där de vanligaste var sältinan, sälsaxen och sälkätten. Dessa 
fasta redskap har även tillfälligtvis använts långt in på 1900-talet. Det sista tillståndet 
för fångst med sälkätte utfärdades så sent som år 1969 i Västerbotten (Gustafsson 
1971:90). 

Att fångsten med nät och fasta redskap kraftigt minskade under tidigt 1900-
tal kan delvis förklaras med mausergevärets introduktion. Vapnets träffsäkerhet gjor
de det möjligt att skjuta sälen på kox i öppet vatten, vilket var en betydligt enklare 
metod att freda fiskeredskapen (Gustafsson 1971:80). 
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KAPITEL 3 

Vårvinterjaktens 
kunskapssystem 

3.1. TVÅ JÄGARES ERFARENHETER 

Maurits Zakrisson från Lövö by i Holmsund, Erik Granlund från Bergö i Österbotten. 
Västerbotten. 

Under 1900-talet har säljakten huvudsakligen bedrivits under vårvintersäsongen, vil
ket framgår av föregående kapitel. Den analys av sälj ägarnas kunskapssystem under 
vårvinterjakten som här presenteras bygger på både tryckta källor och det muntliga 
inspelade källmaterialet. Själva presentationen av vårvinterjaktens kunskapssystem utgår 
dock huvudsakligen från två enskilda jägares jakterfarenheter: Erik Granlund från 
Bergö i Österbotten (f. 1913) och Maurits Zakrisson från Lövön, Holmsund i Väster
botten (f. 1900). Genom att bereda stort utrymme i presentationen åt Erik Gran
lunds och Maurits Zakrissons erfarenheter, vill jag framhålla de individuella erfaren
heterna inom ett kunskapssystem, som till betydande delar är gemensamt. 

Som framkommit i föregående kapitel har jaktens omfattning och organisa
tion varierat inom det bottniska området under 1900-talet. Erik Granlunds och Maurits 
Zakrissons skilda erfarenheter av jakten kan sägas representera den spännvidd som 
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funnits i sälj aktens organisation och utformning. Medan Erik varit ute i fälan upp
emot 40 vårar, har Maurits varit ute i fälan endast två vårar, 1925 och 1927. Däremot 
har Maurits jagat flitigt från landisen, dels med båt på kortare jaktfärder, dels med 
fiskarstugor som bas då han gått ut på dagslånga jaktfärder på isen. Eriks mångåriga 
jakterfarenhet, tillsammans med jägare av en äldre generation, visar sig bl.a. genom 
att han ibland också redovisar förhållanden som rådde under tidigare generationers 
jaktfärder. 

Att just Erik Granlund och Maurits Zakrisson valts ut, beror väsentligen på 
materialsituationen. Dessutom äger båda en fascinerande berättarförmåga och de kan 
konsten att intresseväckande och detaljrikt beskriva själva jaktsituationen, mat
hållningen i fälan, hur man ska tolka väder- och vindförhållanden etc. De bandade 
intervjuerna med Erik Granlund, inspelade av Peter Gustafsson, har en sammanlagd 
längd om hela 11 timmar, vilket är unikt i materialet. Den genomsnittliga längden 
per intervju är annars ca 2 timmar. Peter Gustafsson har samtalat med Erik Granlund 
vid två tillfällen, dels i november 1972, dels i maj 1973 då han var ute i fälan tillsam
mans med Erik. Erik Granlunds erfarenhet av sälj akten finns dessutom dokumente
rad i boken Färdmän från isarna (1964) av författaren Jan Sundfeldt och fotografen 
Tore Johnson som deltog i en fälresa 1963. Erik Granlund har också publicerat en 
artikel där han beskriver sälarnas beteende i Bottniska viken (Granlund 1974). Jag 
har dessutom haft tillfälle att samtala med Erik Granlunds brorson, Fredrik Gran
lund, uppvuxen på Bergö men numera bosatt i Holmsund. Fredrik var ute med Erik 
i fälan vid flera tillfällen, sista gången 1965. 

Intervjuerna med Maurits Zakrisson är inspelade av Per-Uno Ågren och Gun
nel Westerström 1967, och har en sammanlagd speltid om ca 2,5 timme. De är alltså 
avsevärt mindre omfångsrika än det bandade materialet med Erik Granlund, men 
eftersom Maurits är en synnerligen god och väldisponerad berättare rymmer dessa 
2,5 timmar mycket kunskap om flera dimensioner av jakten. Den ena av Maurits 
Zakrissons fälresor finns dessutom dokumenterad i en jaktdagbok förd av hans kusin 
Helmer Zakrisson.1 

Erik Granlunds och Maurits Zakrissons erfarenheter kompletteras till viss del 
med uppgifter som hämtats från inspelningar med andra jägare, eller ur den tryckta 
litteraturen. Det avsnitt där kvinnornas arbetssituation diskuteras, Bortavarande män 
— hemmavarande kvinnor; bygger dock uteslutande på tryckta källor och ger en histo
risk tillbakablick på arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i kustsamhällena. 

Jag har fått ta del av dagboken i en kopia som är utskriven av Gunnar Zakrisson, genom vänligt 
tillmötesgående av Egil Lindström, Holmsund. 
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3.2. KUSTSAMHÄLLETS STRUKTUR 

Sälj akten utgjorde i kustsamhället en väsentlig näring vid sidan av fisket. Under vår
vintern då man inte bedrev något fiske var den huvudsyssla. Kustfiskarna hade dess
utom ofta goda möjligheter att jaga säl under sommar och höst i anslutning till fisket. 

Både Erik Granlund och Maurits Zakrisson var fiskare och kom från samhäl
len i den yttre skärgården där deras släkter bott i flera generationer.2 På deras respek
tive hemorter, Bergö och Lövö by, har fisket varit den viktigaste inkomstkällan medan 
boskapsskötsel, och i viss mån jordbruk, endast haft marginell betydelse. Denna 
näringsstruktur kan sägas vara allmän för samhällena i det yttre kustbandet på båda 
sidor Bottenviken. "Oborna i väst och öst har under självhushållningens tid s.a.s. 
vänt fastlandet ryggen och inriktat sig på att utnyttja havets resurser av säl och fisk" 
säger Nils Storå (1993:287). Det är dock viktigt att framhålla att det inte gått någon 
skarp gräns mellan agrart och maritimt resursutnyttjande i kustområdena. Kombina
tionen maritimt och agrart finns mer generellt i norra Sveriges kustland (Fjeliström 
1982:115). Beroende på de enskilda kustområdenas topografi har man hållit kreatur 
och bedrivit jordbruk i varierande omfattning. "Först med övergången från självhus
hållning till specialiserad penninghushållning skärptes gränserna mellan agrart och 
maritimt", framhåller Orvar Löfgren, med hänsyftning på förhållanden i Sverige mer 
allmänt (Löfgren 1981:100). 

"Det går som det vill i fälan" - Lönsamhet och drivkraft 
Att jaktens lönsamhet starkt varierat med konjunktursvängningarna under 1900-ta-
let har redan framhållits (se 2.3. under Vårvinterjakt i ismiljö under 1900-talet). Men 
oberoende av upp- och nedgångar i konjunkturer har de långa och även kostnadskrä
vande fälresornas ekonomiska utfall alltid varit ovisst. Det österbottniska uttrycket 
"det går som det vill i fälan" tydliggör att jägarnas framgång i jakten är beroende av 
omständigheter som står utanför deras kontroll (Edvin Friberg, DAUM band 6322). 
Om vind-, väder- och isförhållanden är gynnsamma och man lyckas lokalisera sälens 
uppehållsplatser ute i isen, kan det ekonomiska utfallet av jakten bli betydande, men 
vill det sig illa kan det också hända att jaktinkomsterna helt uteblir. Variationen i 
jaktlycka i fälan kan exemplifieras av de två fälresor som Maurits Zakrisson företagit. 
Vid Maurits första fälresa 1925 fick fångstlaget om fyra man 130 sälar, alltså ungefär 
32 sälar per man. Denna fångst är att betrakta som särdeles god, eftersom en normal 
fångst uppskattas till 20 sälar per man. 

Maurits Zakrisson härstammar i rakt nedstigande led från den förste fasta inbyggaren på Lövön i 
Holmsund, Zakris Andersson, som bosatte sig där under sent 1700-tal {Holmsunds köping 1974:28). 
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Det vet jag pappa min talade om. Dom räknade tjugo per man, då hade det gått 
bara bra. Men det var ju många gånger att dom fick mindre också. Men det där 
att dom fick kringom en hundra själar på fyra man, åttio och så där. Det var bra. 
Dom fick ju flera år mindre också. Nu är det ju så att de där åren då du får 
mindre, dom vill man just inte gärna tala om. (DAUM band 1148.) 

Den andra gången Maurits var ute i fälan, 1927, ville inte jakten lyckas lika bra, utan 
den sammanlagda fångsten för fångstlaget blev då endast 33 sälar (Helmer Zakrissons 
jaktdagbok). 

Vilken drivkraft var det som fick de bottniska jägarna att ge sig ut i fälan på en 
farofylld och ekonomiskt oviss jakt? En förklaring till att man vågade risken att ut
rusta sig för fälan trots nyckfulla inkomster, är att männens arbetsuppgifter vid hem
gården under vårvintern var av ringa ekonomisk betydelse. Före lönearbetets tid hade 
man därmed inget att förlora ekonomiskt. Med Maurits ord så var det "detsamma 
vars du låg och åt upp maten. Det kunde ju vara nånting du fick bortur det där" 
(DAUM band 1147). På en direkt förfrågan om den kontanta förtjänsten var stor 
svarar Maurits: 

Nej. Det var det inte. [...] Man var ju ledig på vintern, och det mått jag ju säga, 
det var en viss äventyrslust också att få fara ut och få vara med. Det var det ju. 
Men nog hade man väl ungefär som om man hade varit hemma och arbetat 
alltid. Den tiden var det ju bara sextio öre timmen du skulle arbeta för då också. 
Så det var ju ingenting att förlora. (DAUM band 1149.) 

Emil Björklund från Replot ger ett ungefärligen likadant svar i ett samtal om fälans 
förtjänst: 

Man for nog egentligen för att det fanns inte just nå annat den där årstiden för 
oss. Så därför for man ju nog mest ut. Och lyckas det så är det som med spelkort. 
Lyckas det så var det ju lycka och lyckas det inte så måste man vara nöjd ändå. 
Alltid något fick man. Det vart ju mindre nog nån gång också. Men nog fick 
man ju för besväret många gånger nog, men det var nog nån gång som man inte 
fick nåt just också. (Emil Björklund, egen inspelning.) 

Erik Granlund uppger i sin tur att hans inställning till jaktens intäkter har varit att 
inte tänka så mycket på den möjliga inkomsten, eftersom den aldrig gick att förut
säga. Som ett exempel på en framgångsrik resa nämner han en åtta veckor lång fälresa, 
vars intäkter bekostat halva byggkostnaden för hans hus (SM band 31-1, utskrift 
s. 2 f.). 

För de hushåll som levde med knappa ekonomiska marginaler kunde det kan
ske rentav vara en ekonomisk lättnad att det fanns en person mindre vid matbordet. 
Visserligen var provianteringen inför fälan omfattande, men en stor del av maten i 
fälan bestod också av föda hämtad från havet: sälkött, sälblod och framåt vårkanten 
dessutom sjöfågel. 

Fiskarna hade alltså inte så mycket att förlora ekonomiskt på att ge sig ut i fälan. 
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Men det fanns också en verklig drivkraft ut i isen - en längtan efter frihet och äventyr, 
den äventyrslust som Maurits Zakrisson antyder i citatet på föregående sida. Framåt 
vårvintern drabbades erfarna fälmän av den s.k. fälfebern — en längtan ut - som en
dast kunde botas genom att åka ut i fälan. För de unga pojkarna var det drömmen om 
äventyret som hägrade. På frågan om varför han varje vår gett sig ut i f älan, svarar 
Erik Granlund: 

- Det har gått i b lodet, blivit en feber. Efter varje fäla har man visserligen sagt, att 
den här var den sista. Men när ljuset kommer tillbaka om vårarna är det omöjligt 
att motstå utmaningen. För ingenstans känner man sig så fri som där ute i isen. 
(Sundfeldt & Johnson 1964:81.) 

Bortavarande män - hemmavarande kvinnor 
Dessa långa jaktexpeditioner då de arbetsföra männen var borta från hemmet flera 
månader i sträck fick naturligtvis genomgripande konsekvenser för arbetsfördelningen 
mellan män och kvinnor. Ansvaret för och arbetet med boskapsskötsel och jordbruk 
kom i betydande utsträckning att vila på kvinnorna. Säsongsjakter som innebär att 
kvinnor och män under vissa perioder på året lever åtskilda, har djupa rötter i det 
bottniska områdets historia. Tidiga resenärer och köpmän som reste i de nordligare 
utposterna av Europa hade uppmärksammat en dominans av kvinnor i kustsamhällen. 
Att de endast mötte kvinnor kan förklaras med att de fångst- och fiskesamhällen där 
männen vistades, låg inom mer svårtillgängliga områden än de byar där barn och 
kvinnor befann sig. Iakttagelserna av utpräglade kvinnosamhällen utvecklades till en 
mytbildning där historieskrivare och geografer kom att beskriva ett amasonernas land 
bortom Europas nordöstligaste del. Etnologen Helmer Tegengren diskuterar och för
klarar denna tidiga uppfattning om nordöstliga Europa i uppsatsen Fångstmän och 
amasoner. Säsongflyttningar inom äldre jägar- och fi skarsamhällen (1969). De tidiga 
skildringarna av kvinnosamhällen kan ha starkt fantastiska inslag. I Adam av Bre
mens krönika från 1000-talet skildras ett kvinnoland vid det baltiska havets kuster, 
där olika teorier presenteras om hur kvinnorna blir havande. 

Somliga påstår att de blir havande genom att dricka vatten. Andra berättar att de 
blir havande med barn genom umgänge med förbifarande köpmän eller med 
sådana, som de håller fångna hos sig, eller med andra sällsamma väsen, som det 
finns gott om där, och dylikt anser jag vara mera trovärdigt. När de nedkommer, 
blir den manliga avkomman varelser med hundhuvuden, medan de som föds av 
honkön blir mycket sköna kvinnor. De lever tillsammans och försmår umgänge 
med män, och om sådana kommer dit, jagar de manhaftigt bort dem. (Adam av 
Bremen 1984:217.) 

Under 1500-talet var fälresorna på isen inte de enda jaktfärder som innebar lång 
bortavaro för männen i det bottniska området. I Västerbotten hade fisket i fjällträsken 
en stor ekonomisk betydelse för kustsocknarna, vilket medförde säsongsvandringar 
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mellan kustland och skogsland. Kvinnor och barn skötte då gårdsbruket i Västerbot
ten, men de kunde också ägna sig åt fångst i hemskogarna genom att sätta ut snaror 
eller andra fångstredskap. När de ursprungliga näringar som hållit männen borta från 
hembyarna så småningom förlorade sin ekonomiska betydelse, kom männen även 
fortsättningsvis att vistas borta i tjärbränning, skeppsbyggen på främmande orter, 
timmerdrivning och handel. 

De för ett tidigare kulturmönster typiska kvinnosamhällena kom sålunda att, mer 
eller mindre utpräglat, leva kvar under vissa säsonger. Om de också sällan varit så 
extremt utformade som under den nordliga urkulturens tid, har systemet dock 
djupt ingripit i kvinnornas liv både då det gällt ekonomiska och sociala uppgifter 
inom familjen och samhället. (Tegengren 1969:136.).3 

I det österbottniska kustlandet vilade ansvaret för åker och äng fortfarande i lika hög 
grad på kvinnan som på mannen ända in på 1900-talet. Kvinnornas omänskliga ar
betsbörda och dess tragiska konsekvenser kan utläsas av siffrorna över spädbarns
dödlighet i Österbotten under 1700- och 1800-tal.4 De siffror som redovisas av det 
nyinrättade tabellverket vid mitten av 1700-talet visar att i många av de österbottniska 
församlingarna dog så många som en tredjedel av barnen före ett års ålder, under vissa 
perioder ännu fler. I andra delar av Finland var siffrorna över spädbarnsdödlighet 
betydligt lägre vid samma tid, cirka en femtedel av barnen dog före ett års ålder 
(Lithell 1988:22). Den extremt höga spädbarnsdödligheten i Österbotten kan förkla
ras med att kvinnorna helt enkelt inte hade tid och möjlighet att amma sina barn. 
Dibarnen uppföddes istället med kall komjölk som de drack ur ett dihorn som var 
upphängt vid vaggan.5 

Man finner att kvinnorna i kustsocknarna har haft en arbetsbörda av sådan natur 
och omfattning att den inte låtit sig förenas med bröstuppfödning av barnen. 
Orsaken till detta torde vara att dessa kvinnor på grund av att männen huvudsak
ligen ägnat sitt intresse åt fiske, sälfångst och seglation alltid har haft en situation 
som inneburit att arbetet har prioriterats framför barnens omvårdnad. (Lithell 
1988:100.) 

Från Holmön under tidigt 1800-tal kommenterar kyrkoherde Nensén kvinnors arbete: "Männen 
ofta borta, att kvinnor plöjde, så, slå, skuro" (Fjellström 1982:118 f.; jfr även där anf. litt.) 
4 •• 

En inblick i sambandet mellan barntillsyn och kvinnoarbete i 1700- och 1800-talets Österbotten 
ger Lithell 1988. Se även Ostman 1994 som beskriver de österbottniska kvinnornas arbete under 
1900-talets mellankrigstid, samt Brändström 1984 som studerat spädbarnsdödligheten i norra 
Sverige under 1800-talet och hur den relateras till kvinnornas arbetssituation. 
5 L inné rapporterar också om detta bruk från Västerbotten 1732, se Tegengren 1969:137. 
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3.3. JAKTOMRÅDETS 
GEOGRAFI OCH ISFÖRHÅLLANDEN 

•Kemi 
Luleå#^ 

Lillbotten 

NORRBOTTNEN/ uikborg 
BOTTEN : = ^ 

Bredbotten / 

Skellefteå#!« 

Umeå# 

KVARKEN 

-j#Vasa 

SÖDERSJÖN 

Kartan visar jägarnas benämningar på 
havsområdena. Norrbotten/Norrbottnen eller 
bara Botten avser Bottenviken. I min text och 
på kartan har namnet återgetts Norrbottnen, 
för att undvika sammanblandning med 
landskapet Norrbotten. Den nordöstliga delen 
av Norrbottnen kallas Lillbotten- området 
mellan fyren Malören utanför Kalix och fyren 
Karlön på finskt område - och havsområdet 
söder därom benämns Bredbotten. Kvarken 
kallas väster om Holmön för Västra Kvarken 
och öster därom för Östra Kvarken. Bottenha
vet benämns Södersjön eller Sörsjön. 

Denna satellitbild visar isläget den 1 mars 
1994. Bottenviken är här helt istäckt, men man 
kan tydligt se att en råk står öppen på den 
svenska sidan från Holmön och norröver, det 
s.k. landvredet. På Bottenhavet är endast den 
östra delen istäckt med rörlig drivis. Foto: 
SMHI, i något annan version tidigare publice
rad i Norrländsk uppslagsbok band 2 under 
uppslagsordet is. 

Landfast is - havsis 
De bottniska sälj ägarna har alltså bedrivit jakt både vid Bottenvikens kust och ute på 
Bottenvikens och Bottenhavets isar. När man ska diskutera jägarnas jaktområde är det 
nödvändigt att utgå från islandskapets utseende och dess egenskaper. Allra först måste 
man göra tydlig den mycket viktiga distinktionen mellan landfast is och havsis.6 Från 

För en presentation av islandskapet och dess terminologi se exempelvis Gustafsson 1989, Westum 
Lindmark 1992 och Norrländsk uppslagsbok band 2 under uppslagsordet is. 

VÅRVINTERJAKTENS KUNSKAPSSYSTEM 99 



land ut till de yttre skären ligger den landfasta isen stadigt hela vintern, kallad brädd
isen av Erik Granlund och liden av Maurits Zakrisson. Havsisen däremot, är alltid 
rörlig och driver med vindar och strömmar. Den havsis som finns ute på Bottenviken 
kallas av somliga jägare strängen. Det kan vara värt att observera att strängen tycks 
höra till de ord som kan användas i mycket varierad betydelse av jägarna. Ordet kan 
dessutom avse mindre drivande isfält, men även det öppna vatten som finns mellan 
landisen och havsisen (Sandström, opublicerat manus). 

Mellan den stillastående landfasta isen och den rörliga havsisen bildas en gräns, 
landvredet, vars sträckning i stort sett är densamma år från år. Svåra vintrar kan dock 
landvredet gå litet längre ut från kusten. Under senvintern blåser det oftast västliga 
vindar, vilket innebär att havsisen pressas mot den finska sidan. På den svenska sidan 
öppnas då landvredet och där bildas en seglingsbar råk som kan vara upp till 3-4 km 
bred, landklovet eller havsvaken. Riktigt gynnsamma vintrar kunde landvredet stå öppet 
ända från Holmön och upp till Norrbottens skärgård. De år som Bottenhavet är is-
täckt bildas även där seglingsbara råkar som befinner sig på ungefärligen samma ställe 
år från år.7 

Havsisens utbredning och dess utseende varierar naturligtvis, beroende på hur 
pass hård vintern är. Ju kallare vintern är desto längre söderut flyttas gränsen för 
havsisen. Men även år med riktigt stränga vintrar blir haven sällan helt igenfrusna. 

För det är sällan att vare sig Norrbottnen [Bottenviken] eller Sörsjön [Bottenha
vet] , att det är fruset igen så att det är som ett tvättfat. Utan det finns alltid ett 
sjörum antingen åt ena sidan eller den andra. (Maurits Zakrisson, DAUM band 
1146.) 

I presentationen av jaktområdets geografi kommer jag fortsättningsvis att utgå från 
jägarnas egna benämningar på havsområdena, se karta på föregående sida. 

Från Södersjön till Lillbotten 
I äldre tid, men även under 1900-talet, har de österbottniska jägarna åkt ut på två 
jaktresor, vinterfälan och senfälan (Gustafsson 1989:42).8 Vinterfälan, eller långfälan 
som den vanligen kallades, gick mot Södersjön där man i första hand sökte efter 
kutande gråsäl, men man kunde också jaga vikare där. Under 1900-talet är det i stort 
sett endast österbottningar som jagat på Södersjön, däribland Erik Granlund. Söder
sjön var ett betydligt mer riskabelt jaktområde än Norrbottnen, i och med att isen här 

För ytterligare kartor över isens tjocklek och dess utbredning, samt tiden för isläggning och 
islossning i Östersjön och i det bottniska området se bandet Hav och kust av Sveriges Nationalatlas 
(Sjöberg 1992:61). 
Enligt Brännström kallades senfälan för ettreisa (dvs. efterresan) av de norrbottniska jägarna (Bränn

ström 1934:265). I en äldre källa kallas de två färdresorna för tidigare färd och senare färd (Cneiff 
1757:185). 
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•Kemi 

Skellefteå# 

'———"Cl 

Umeå# 

Sundsvall 
Resans början 

Färdväg för ett österbottniskt 
jaktlag år 1918 

Färdväg för ett norrbottniskt 
jaktlag år 1938 SÖDERSJÖN 

Denna karta illustrerar två ytterligheter i fälresornas utsträckning i tid och rum. Den streckade 
linjen visar färdvägen för ett jaktlag från södra Österbotten år 1918. Fälresan sträcker sig från 
Södersjön till Lillbotten. Jaktlaget som bestod av 6 man påbörjade färden den 28 mars mot 
Södersjön. De sökte sig sedan norrut så snart isförhållandena tillät, för att återvända först till 
midsommar med en stor fångst om 200 sälar, mestadels vikare. Kartans färdväg är baserad 
på Sjöroos 1997:21. 

Jaktområdets och fälresornas utsträckning var alltid beroende av isförhållandena och 
tillgången på säl. Man kunde därför vissa år vara hänvisad till att jaga på ett begränsat 
område, med större eller mindre framgång i jakten. Den prickade linjen längst uppe i Lillbotten 
visar ett norrbottniskt jaktlags korta färdväg år 1938. Laget, som bestod av tre personer, höll 
sig från den 19 mars till den 21 maj inom ett mycket begränsat område uppe i Lillbotten, där 
fångsten endast blev tolv sälar. Färdvägen är rekonstruerad efter Anders Isakssons dagbok 
(DAUM 4633) av Rabbe Sjöberg. 
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lättare slogs sönder. På Erik Granlunds fälresa 1963 som finns dokumenterad i den 
ovan nämnda boken Färdmän från isarna inträffade en allvarlig isskruvning intill 
jägarnas lägerplats på Södersjön, som de med knapp nöd lyckades undkomma. Mån
dag den 15 april blåste det sydostlig storm, ca 20 sekundmeter, med ihållande och 
kraftigt regn. Erik och hans besättning befann sig utanför Högbondens fyr, vid lägret 
på isen där båten var uppdragen. De kraftiga stormvindarna och medföljande ström
mar förorsakade en våldsam isskruvning där isen ständigt bröts sönder runt deras 
lägerplats. I citatet nedan gör de sig beredda att flytta båten till säkrare is, men säkrare 
is står inte att finna i det mörker som råder. (Erik Granlunds loggboksanteckningar 
har senare kompletterats av Sundfeldt.) 

Emellanåt var det öppet vatten runt om oss, stora råkar som slöts och bröt upp 
igen. Vallar på sex-sju meters höjd bildades, medan vi såg på. Från början tog vi 
entimmasvakter, men till slut var vi förbaskat nöjda med bara femtonminuters-
vakter. [...] Mörkt var det, så in i helsickes. Vi såg inte en meter framför oss. Man 
kunde gå rakt på båten och stöta skallen i den. Allting var klart, åsen surrad och 
lassen klara för hastigt uppbrott. Klockan tre måste vi skifta på oss så där en femti 
meter. Men vi hade ingen annan väg att gå då heller, hur vi än sökte och sökte. 
För det var brott på alla sidor om oss. Vi satte oss mitt på flaket, som var så där 
hundra meter långt och fyrti meter brett. Men det var stark is, så vi tänkte att den 
håller. Och det gjorde den ju. [...] Frampå morgonsidan lugnade det av. Men det 
var på det isflaket vi fick sitta i tre veckor tills vi tinade loss. (Sundfeldt & 
Johnson 1964:108 f.) 

För att markera att Kvarken och Norrbottnen var säkrare ur ishänseende brukade de 
österbottniska jägarna på skämt säga att "när vi kommer innanför Kvarken då ham
nar vi i kärret" (Erik Granlund, DAUM band 6325). 

Isförhållandena var visserligen svårare på Södersjön men jakten på vikaresäl var 
något enklare. I och med att jakten bedrivits i mindre omfattning där, var vikare-
sälarna mindre skygga för människor och därmed lättare att jaga (Edvin Friberg, 
DAUM band 6322). När isen på Södersjön började brytas sönder i april seglade man 
norröver. Om jaktlyckan varit god och båtarna fött lasten, dvs. full last av säl, seglade 
man antingen till hemmahamnen eller sålde fångsten i någon annan hamn. Därpå 
rustade man sig för att åka ut i senfälan till havsisen i Norrbottnen, där jakten framåt 
senvåren bedrevs på den allra sista isen längst upp i Lillbotten. Senfälan har också 
kunnat kallas för päronfälan, dvs. potatisfälan, eftersom man då kunde ha med pota
tis i provianten. Under långfälans kalla nätter skulle potatisen obönhörligen ha frusit 
och blivit oätbar. 

Maurits Zakrissons två fälresor har båda gått upp mot Norrbottnen, åren 1925 
och 1927. Här jagade lag från hela det bottniska området - österbottniska, väster
bottniska och norrbottniska jaktlag. Bytet var i första hand vikaresäl. Milda vintrar 
med lite is, kunde man också få goda fångster av gråsäl, eftersom gråsälen då var 
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Fotograf Bertil Ekholtz följde med 
Holmöjägarna Verner Brakander, 
Algot Holmberg och Oskar 
Pettersson på säljakt i maj 1941. 
De gick ut på dagsturer med en 
fiskestuga på Stora Fjäderägg som 
bas. Vintern 1941 var ovanligt kall 
och hård. På bilden ovan drar 
Verner Brakander och Algot ; 
Holmberg isekan över en isvall. 
Bilden är tagen så sent som den 1 

14 maj. i 

tvungen att söka sig ända upp till Norrbottnen för att hitta is att kuta på. Jakten 
längst uppe i L illbotten bedrevs många gånger ända in i juni, eftersom det normalt 
inte blir isfritt där förrän omkring den 25 maj. Enligt jägarna försvinner den allra 
sista isen slutligen först vid midsommar (Sundfeldt & Johnson 1964:145). 

Kustbundenjakt under dagsturer 
Den kustbundna jakten utgick från den landfasta isen, ofta med en mindre båt. Maurits 
Zakrisson, med stor erfarenhet av kustbunden jakt, brukade bl.a. åka ut på kortare 
jaktturer med båt och söka sig in i landvredet. 
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Jag har egentligen bara varit ut två vintrar in på Norrbottnen. Det är inte mer jag 
har varit in. Men här hemma, där har jag arbetat mycket med det. Det är ju 
samma sak att få en säl här hemma och att få en där. Det är bara det att här 
hemma är det ju så mycket folk så de är så mycket skratade [skrämda] och så 
mycket räddare. (DAUM band 1146.) 

Jägarna hade många gånger fiskestugor som bas där de övernattade. Eftersom Erik 
Granlund varit ute i fälan i stort sett alla vårvintrar från det han var 13 år, har han inte 
haft tillfälle att bedriva kustbunden jakt. Men åren innan han började åka ut i fälan, 
jagade han tillsammans med hemspringare vid Strömmingsbådans fyr där bytet i för
sta hand var gråkutar (SM band 31-1, utskrift s. 5). Hemspringaren jagade längst ute 
i skärgården. Därvid var antingen fiskestugor bas eller också helt enkelt jägarens hem, 
dit han som namnet antyder, kunde återvända efter dagens jakt {Säljakt 1989:171). 

"Så om vi lever i morgon" - Det föränderliga islandskapet 
Det islandskap som formar jägarnas jaktvillkor och levnadsbetingelser besitter mycket 
specifika egenskaper. Havsisen utgör ett landskap i ständig rörelse, där isen driver 
med vind och strömmar och där islandskapets utseende och utbredning växlar år från 
år utifrån den rådande vinterns förutsättningar. Islandskapet är också temporärt och 
föränderligt till sin karaktär. Visserligen kan stora områden av den rörliga havsisen i 
Norrbottnen sägas vara förhållandevis konstanta under de första jaktmånaderna, men 
förändrade vind- och väderförhållanden kan medföra att islandskapet ändrar karaktär 
genom att isen bryts upp och sedan omskapas under kalla nätter då isen fryser ihop 
igen. 

Citatet i rubriken ovan, "Så om vi lever i morgon", är hämtat från en säljakts-
dagbok från år 1922 och ska troligen tolkas bokstavligt. Under de dagar som föregår 
dagboksanteckningen har det blåst hård sydlig storm. Jägarna har då legat ute i öppen 
sjö och förgäves sökt fast is att dra upp båten på, där de skulle ha kunnat sätta sig i 
säkerhet undan isen som bryter. Dagboksanteckningen andas en förhoppning om 
kommande jakt. 

I går kom vi till en li tet helare is än vi har sett för ut. Så om vi lever i morgon, då 
ämnar vi u t på isen. (Sjöroos 1997:111 .) 

I detta föränderliga landskap levde jägarna med ständig ovisshet om hur morgonda
gen skulle te sig. Av jägarnas berättelser på band och i jaktdagböcker är det tydligt att 
alla jägare någon gång svävat i livsfara. Några få har därefter avskräckts från att jaga, 
medan andra berättar att vedermödorna ute i isen är glömda till nästa års jakt. Under 
1900-talet tycks det inte ha inträffat så många större olyckor ute i isen, vilket kanske 
kan tyckas förvånande med tanke på jaktens omfattning under de jaktintensiva åren, 
och de faror som jägarna utsatts för. En av de större olyckorna i isen inträffade i maj 
1928. En båt från Molpe i Österbotten förlorade då fyra av sin fem man starka besätt-

104 JAKTOMRÅDETS GEOGRAFI OCH IS FÖRHÅLLANDEN 



toippvrVK 

Förändringar i isläget kunde medföra att 
båtlagen hamnade i kritiska situationer 
- alldeles som tidningsklippet från Väster-
bottens-Kuriren visar, ursprungligen infört i 
april 1938. David Hortlander har fotograferat 
ett likartat kritiskt läge i sin ögonblicksbild 
från tidigt 30-tal. 
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ning, i en nordlig storm som varade i tre dygn. Det är oklart hur olyckan gick till, då 
den överlevande mannens version av olyckans förlopp inte uppfattades som trovärdig 
av andra jägare (Erik Granlund, SM band 31-2 utskrift s. 9 f.). 

I denna instabila och osäkra miljö är rädslan en naturlig ingrediens, till dess 
den egna erfarenheten skänker säkerhet. I boken Färdmän fran isarna beskriver Erik 
Granlund den rädsla han kände första gången han var ute i isen. 

- För det är ingen skam att vara rädd för det här inte, säger Erik till Tore och 
mig. Första gången jag kom ut i isen, som trettonåring, voj, voj, vad jag var rädd! 
Jag darrar nästan än idag, när jag tänker på det. För det här livet fordras det en 
kolossal träning. Man måste lära sig att komma underfund med, vad naturen 
menar, det är därpå frågan om att överleva ligger. (Sundfeldt & Johnson 
1964:46.) 

Iskunskap och vädertydor 
För jägarna är det en livsnödvändig kunskap att kunna läsa av islandskapet, och stän
digt vara observant på förebud om ändringar i vindriktning och vindstyrka. Kring 
olika isars beskaffenhet har det utvecklats en mycket rik terminologi, med benäm
ningar för bl.a. olika typer av havsis, sprickor i isen, sammanfrusna sprickor och driv
ande isstycken. Denna terminologi och den iskunskap som är förbunden därmed, 
har med tvingande nödvändighet traderats till nästa generation jägare. Maurits 
Zakrisson ger här en målande skildring av iskunskapens komplexitet. 
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Jägare som spanar efter säl uppe på en hög iskall. 

Själfiskarna har så olickligt [oerhört] mycket benämningar på isens beskaffenhet, 
om den är "randbrutti", eller " snip tjalingbrutt?, eller om det är bara slätten. Och 
det är alla möjliga såna där uttryck som man har fått höra och lära sig. Det är ju 
dem som är äldre som man har fått lära av. (DAUM band 1146.) 

Erik Granlund ger utförliga redogörelser för hur man kan förutse annalkande väder
förändringar ute i isen. Bland jägarnas vädertydor finns två årligen återkommande 
stormar. Den första sägs infalla vid Vårfrudagen och den andra vid påsk, den s.k. 
påsknordan. Erik finner det själv märkligt att oberoende av vid vilken tidpunkt pås
ken infaller, så inträffar alltid en nordlig storm i anslutning till påskdagarna (Erik 
Granlund, DAUM band 6301). Men framför allt gäller det att läsa av tecken i skyn, 
att "titta på luften5 för att förutse väderförändringar, där bl.a. molnbankars läge och 
strimmor på himlen på kvällen kan ge upplysningar om följande dags vindriktning 
och vindstyrka (SM band 31-2, utskrift s. 20). Rörelse och orolighet i isen kan också 
förebåda ökade vindstyrkor. När hårt väder väntas går nämligen strömmarna i vattnet 
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före vinden, vilket innebär att det blir oro i isen något dygn innan ovädret bryter ut 
(SM band 66, utskrift s. 2 f£). Observationer av sälarnas beteende kan också ge upp
lysningar om väderförsämringar. Ett tecken på annalkande oväder är att sälarna läm
nar isen och går ner i vattnet. Enligt Erik Granlund börjar de lämna isen redan två 
dygn före en annalkande storm (SM band 66, utskrift s. 2). När sälen går i båg i 
vattnet är det också ett tecken på att sämre väder är att vänta. 

Vi säger att sälen går i båg, går och simmar så där. Annars stiger en vikarsäl med 
skallen rätt upp och så sjunker den, men när de börjar gå på det där viset, de 
sticker upp skallarna och lägger sig på vattnet väntar vi dåligt väder. Vi säger att 
nu blir det något oväder för nu går sälarna i båg. Det stämmer nog för det är det 
egendomliga att det är inte något enstaka exemplar utan alla vikarsälar. (SM band 
31-2, utskrift s. 21.) 
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Arkeologen Gustaf Hallström 
besökte Holmön i april 1926 på 
genomresa till Norra Ishavet. Han 
följde där med säljägare som 
tillhörde det s.k. Kirstelaget. Bilden 
ovan visar två av jägarna intill en 
isskjutning utanför Fjäderägg, s.k. 
randbruten is. Den nedre bilden 
visar en stor iskall, ca 300 meter 
från land. Jägarna transporterar 
här isekan på en kälke över isen. 
(Se Sandström 1986:77, 88; 
Baudou 1997:220.) 

VÅRVINTERJAKTENS KUNSKAPSSYSTEM 107 



Även drömmar kan användas för att förutse morgondagens vindriktning. Erik berät
tar att om han drömmer att han befinner sig på en annan plats, så kommer vinden att 
blåsa från den plats där han befann sig i drömmen. Om han exempelvis drömt att han 
befinner sig uppe i Norrbottnen, väntar han sig att det ska blåsa nordliga vindar nästa 
dag (SM band 31-2, utskrift s. 20). 

Eriks brorson, Fredrik Granlund, vittnar om Eriks uttalade förmåga att förut
spå väderförändringar. Tillsammans med ytterligare en man var Fredrik ute med Erik 
på en färdresa 1964. När de befann sig mitt ute på Bredbotten, var det ovanligt fint 
jaktväder på morgonen när de vaknade. Fredrik och hans jaktkamrat beslöt sig för att 
gå iväg långt på jakt eftersom vädret var gynnsamt, men Erik sade bestämt ifrån att 
idag skulle de inte gå långt. De tyckte båda att förmaningen var besynnerlig med 
tanke på det fina jaktvädret, men Erik insisterade på att de inte skulle gå längre än att 
de hade kontakt med båten. Fredrik och hans jaktkamrat såg ingen anledning att följa 
Eriks råd, utan hann gå iväg i 1,5 timme, då vädret hastigt växlade och det blåste upp 
en nordostlig snöstorm. De vände då om och började gå i riktning mot båten. Men 

den spricka som de nyligen 
passerat, som då var en meter 
bred, hade nu vidgats så att de 
inte längre kunde se den mot
satta iskanten. Genom att föl
ja iskanten kunde de trots allt 
hitta tillbaka till båten. "Vad 
var det jag sa", sa Erik när de 
återvände i snöyran. Av isbry
taren Oden fick de sedan veta 
att en jägare från Jakobstad 
drivit omkring på ett isflak i 
tre dygn i den hastigt uppkom
na stormen (Fredrik Granlund, 
egen inspelning). 

Finländsk sälskytt 
drev i Bottenviken 
Kamrater utom fara 

LULEÅ (TT) Efter at t h a drivit på ett isflak i Bottenhavet i om
kring fem dygn räddades på söndagen en finländsk säljägare 
av besättningen på det svenska fartyget Tosjte rö omkring 30 km 
utanför Bjuröklubb. 

Mannen ingick i ett sällskap p å tre personer fran Larsmo i 
Jakobstad som gav sig ut PA Bottenhavet för att jaga säl. 
Den äldste i sällskapet, Armas Tolso, som nu räddats skulle gå 
för att rekognoscera och gick v ilse i dimman. När han försökte 
återfinna kamraterna upptäckte han att isflaket som han b e fann 
sig på hade brutits loss och drev på vattnet. 
Enligt egen uppgift lade han sig 

så småningom för att sova på 
isflaket men vaknade av att han 
låg i vattnet. Så simmade han till 
ett annat isflak och där hade han 
lyckligtvis sin utrustning, För att 
livnära sig sköt han en fågel och 
åt den rå. Han lyckades ta sig 
över till ett annat och större is
flak, där han sedan befunnit sig. 

Han var i god kondition när han 
kom i land och fördies till polis
stationen, där han fick vila ut. Ge
nom tolk berättade han om sina 

Burviksförening 
60-års j ubiler ade 

BUREÅ (VF) Burviks Blålbands-
förening firade sin 60-åriga till
varo på Valbor gsmä&s oafton. Bön
huset var till trängsel fyllt. Väs
terbottens Blålbandis distrikts sekr. 
ooh kassör Helge Bergstedt höll 
högtidstalet oöh Frans Lundgren, 

strapatser för polisen, som anser 
hans uppgifter trovärdiga. Sin jakt
utrustning hade han med sig. 

Vädreit ute till havs har de se
naste dygnen varit ganska bra 
frånsett kraftig dimma. Mannen 
tycks inte ha tagit någon skada. 

Den räddade, som är i 50-års-
åldern, fick följa med till Luleå, 
dit Tosterö anlände på söndagsef
termiddagen. 

KAMRATERNA 
SIKTADE AV FLYG 

Vid flygspanmg med plan från 
F 21 i Luleå siktades de båda 
saknade säljägarna på ett isflak 
sydvart Bjuröklubb. Planet passe
rade på låg höjd över is flaket och 
signalementet på de saknade män
nen och deras utrustning stämde 
helt in med flygspanairnas iaktta
gelser Allt verkade vara i sin ord
ning på isflaket och någon fara 
anses inite föreligga för säljägar- Artikeln införd i Västerbottens 

Folkblad 4 maj 1964. 

108 JAKTOMRÅDETS GEOGRAFI OCH ISFÖRHÅLLANDEN 



Tor Gästgivar och Fredrik Granlund står uppe på förrådet av skjutna sälar, 46 stycken. Året är 
1964 och detta år fanns också tre andra jaktlag ute i isen om sammanlagt 20 man. Ett reporta
geteam från Västerbottens-Kuriren besökte jaktlaget med hjälp av helikopter. 
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På denna uppmätningsritning av en fälbåt från Obbola, byggd år 1934, blir fälbåtens karakte
ristiska profil tydlig. Tack vare att båten har en starkt sluttande förstäv glider den lätt över 
iskanter och kan också enkelt dras upp på fast is. Båten är försedd med gaffelrigg. Fälbåtens 
seglingsegenskaper är förhållandevis goda, och den kan forcera upp till två tum tjock blåis, 
dvs. 5-7 cm tjock nyis. På den infällda teckningen illustreras storleksförändringen från 1800-
talets större fälbåtar till 1900-talets mindre båtar. Uppmätningsritningen förvaras i Västerbott
ens museum. Teckningen är utförd av Bertil Bonns. Bilden återgiven efter Norrländsk upp
slagsbok band 1 s. 340. 

3.4. FÄLAN 

Fångstlagets organisation 
Till skillnad från den kustbundna jakten som kunde bedrivas som ensamma företag, 
eller av några jägare tillsammans, krävde fälan en kollektiv organisation som reglerade 
ägoförhållanden, arbetsfördelning och fördelning av fångsten.9 Under det tidiga 1900-
talet skedde stora förändringar i fångstlagets organisation. Det kan vara befogat att 
utgå ifrån de förändringar som inträdde och deras bakomliggande orsaker i presenta
tionen av fångstlagens organisation. 

9 
Höstfångsten med nät kunde också vara organiserad i kollektiv form. (Se 2.2. under Nätfångst och 

fälan, se även 2.3. under Sälfångst med nät och fasta redskaps 
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Båtarna och båtlagen krymper 
I äldre tid var fälbåtarna stora, ca 12 meter långa och besättningen bestod av minst 8 
man.10 Dessa stora båtar användes endast i långfälan på Södersjön där de oftast be
fann sig i öppet vatten, eftersom det i stort sett var omöjligt att dra upp dessa tunga 
båtar på isen (Gustafsson 1989:42).11 Vid sekelskiftet krymper båtarnas storlek ner 
till 8-10 meter och besättningarna till 5-7 man. Att mindre båtar alltmer börjar 
användas kan tolkas som en anpassning till vikarejakten som under 1900-talet under
lättades med de nya skjutvapnen och kikarsiktet. Vikaren måste sökas långt inne i 
havsisen och därför måste man med nödvändighet ha en mindre båt som var möjlig 
att dra in i isen längre sträckor i sökandet efter jaktområde och säkra lägerplatser 
(Gustafsson 1989:42 f.). När Maurits Zakrissons far åkte ut i fälan vid seklets början 
bestod laget av 6-7 man. Vid tiden för Maurits egna färdresor var det bland de väster
bottniska jägarna vanligast med ett båtlag som endast bestod av fyra man (DAUM 
band 1148). 

Efter första världskriget fortlever endast större fångstlag om sju man med stora 
båtar i K orsnäs kommun, framför allt i Molpe by och på Bergö (Bonns 1990:276). 
Det tillfälliga uppsving för stora båtar som förekom i detta område kan delvis förkla
ras av att det under 1900-talets början var ovanligt gott om gråsäl, och späckpriset var 
högt. Båtarna gjordes därför stora för att kunna ta så stor last som möjligt vid jakten 
efter gråsäl på Södersjön. Enligt Erik Granlund kallades dessa stora och breda båtar 
för hotell (SM band 31-1, utskrift s. 18). Maurits Zakrissons fångstlag mötte 1927 en 
större fälbåt vid Bjuröklubb, hemmahörande i Bergö, som hade en besättning om 
just 6-7 man (DAUM band 1148). 

Det förekommer även en regional variation i båtarnas och fångstlagens storlek. 
De norrbottniska fälbåtarna har troligtvis alltid varit förhållandevis små och aldrig 
tagit fler än 3-4 man, eftersom de endast bedrivit vikarejakt på Norrbottnens isar 
(Brännström 1934:237). 

Ett kollektivt ägande av båten 
Under 1900-talet blev det allt vanligare att de mindre båtlagen om fyra man ägde 
båten med dess utrustning gemensamt. Maurits Zakrisson och hans tre jaktkamrater 
ägde gemensamt den båt som de var ute med. 

Det finns en enstaka uppgift från Holmön om att båtlagen bestod av så många som 12-16 man 
under tidigt 1800-tal. Uppgiften återfinns i kyrkoherde Nenséns handskriftsmaterial, där han rela
terar en lappmarkshandlares upplysningar om holmöbornas sälfiske och båtar år 1822 (se Fjellström 
1982:117 f.). 

Under 1500-talet kan man se en variation i båtlagens storlek där de båtar och båtlag som gav sig 
ut i den tidigare fälan var betydligt större än i den senare fälan, från 7-9 man ända ner till 3 man 
(Bonns 1990:270). 
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I de områden i södra Österbotten där stora båtar fortfarande brukades kunde 
också en annorlunda ägarstruktur för båten förekomma. Fastlandsbor med goda eko
nomiska förutsättningar - oftast från Korsnäs - lät bygga fälbåtar. Båtägarna deltog 
inte nödvändigtvis själva i jakten, utan hämtade skeppare ochpytare, dvs. jägare, från 
Bergö, något som ska ha förekommit ända till 1940-talet (Bonns 1990:276 ff.; Erik 
Granlund SM band 31-2, utskrift s. 3). 

I början hade de [bergöborna] egentligen inte så mycket fälbåtar. Dom har varit 
anställda eller på del av fastlandsborna. Så Korsnäsborna och tidigare Solv byggde 
båtarna, för en båt kunde vilken bonde som helst hålla sig med. Det var värre 
med jägare, så bergöborna följde med andra båtar som skyttar för fastlandsborna 
var inga vidare jägare. Mellan jul och nyår gjordes lagen upp. Då kom dom och 
sökte skyttar och vanligen for de många år på samma båt. [...] och så skulle det 
ju supas förstås när de gjorde lag och jösses vad dom söp gubbarna. (Erik Gran
lund, SM band 31-1, utskrift s. 17.) 

Från hierarki till samråd 
Då båtlagen bestod av så många som 7-9 man fanns det en strikt arbetsuppdelning 
mellan aktiva och passiva jägare, mellan pytare och dragare och båtskarl (Bonns 
1990:277).12 Enligt Erik Granlund skulle manskapet i äldre tid alltid bestå av ojämna 

Rakning och klippning inför hemfärd från fälan. 

Under 1700-talets färdresor var fyra i manskapet överordnade de andra enligt Tengström: skeppa
ren, styrmannen, fogden och hjälpkarlen, vilka kallades skjutkarlar. De övriga besättningsmedlemmarna 
som också var fyra till antalet räknades till trossen, vars uppgift bestod av att ha uppsikt över båtarna 
(Tengström (1747) 1987:62 f.). Se Bonns 1990:277 för diskussion av andra 1700-talsförfattares 
uppgifter om arbetsfördelningen inom båtlaget. 
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tal, sju eller nio man, eftersom de skulle gå ut på jakt två och två, en skytt och en 
dragare, medan en man var avdelad som båtvakt och då även utförde enklare kock
sysslor (SM band 31-1, utskrift s. 18). De som var nybörjare i isen fick börja som båts
karl och kock, ofta redan som mycket unga pojkar. Erik var som sagt själv 13 år 
gammal när han gav sig ut i sin första fäla. På fälresorna till Norrbottnen var det inte 
heller ovanligt att pojkar i åtta- och tioårsåldern följde med som kockpojkar (Bränn
ström 1934:238). 

Den skytt som hade störst erfarenhet av sälj akt utsågs till skeppare och förde 
befälet på båten. Enligt Erik Granlund sades det att en jägare måste äta ett pund hår 
innan han blev skeppare.13 

När sälen byter hår så fastnar ju håret i allting och förr var dom inte så noga. Det 
kom ju i maten överallt och då skulle de ha ätit sån mat att de ätit ett pund hår 
innan de blev värdiga skeppartiteln. (SM band 31-2, utskrift s. 2 f.) 

Under 1900-talets första årtionde rådde fortfarande en mycket strikt hierarki mellan 
skeppare, skyttar och övrig besättning.14 Enligt Granlund var skepparen så gott som 
enväldig, och hans beslut fick inte ifrågasättas. Skyttarna hade hög status eftersom de 
utgjorde en exklusiv och efterfrågad yrkeskategori under de svårhan terade lodbössornas 
tid. I södra Österbotten hämtades skyttarna framför allt från Bergö, "Skyttarna var 
eftersökta på den tiden liksom herrar på täppan" (Erik Granlund SM band 31-2, 
utskrift s. 2). Väl medvetna om sin överlägsenhet tycks de ha kunnat utnyttja den 
övriga besättningens tjänster och ofta uppfattats som krävande. 

Han kunde nog sätta sig på kälken och klaga över att han blev snöblind så fick vi 
dra gubben. Det var mycket vanligt om det var en lat en. De kände sin överläg
senhet förstås så de kunde behärska övriga besättningen. Det fanns ju vanligen 
två skyttar. Men blev de kända att vara alltför kritiska försökte de få andra skyttar 
om det gick. (Erik Granlund SM band 31-2, utskrift s. 2.) 

Efter tiden för första världskriget kom denna strikta hierarki mellan besättningsmed
lemmarna att upplösas alltmer. Det fanns visserligen fortsättningsvis en skeppare på 
varje båt men de viktigaste besluten fattades i samråd mellan besättningsmedlemmar
na. I beskrivningen av ett båtlag från Obbola i Västerbotten 1935 sägs beträffande 
båtens skeppare: "Denne ledare hade emellertid inga egentliga maktbefogenheter över 
de andra lagmedlemmarna, de viktigaste avgörandena diskuterades alltid inom laget" 
(Ågren 1971:110). I och med att mausergeväret och kikarsiktet introducerades och 
avsevärt förenklade jakten, kom samtliga besättningsmedlemmar att delta i jakten, 
vilket exempelvis var fallet i Maurits Zakrissons båtlag. Att hierarkin ombord kom att 

Med pund avses här den gamla svenska viktenheten skålpund som motsvarar en vikt om ca 0,5 kg. 
14 

Rangordningen mellan manskapet manifesterades bl.a. i sovplatsernas placering i båten. Ju lägre 
rangordning, desto längre akterut befann sig sovplatsen (Bonns 1990:283). 
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Oskar Forsberg i fiskeboden, nyss hemkommen efter två och en halv månader i fälan 1949. 
Jaktlaget bestod av fyra jägare från Obbola by i Västerbotten. Jaktresultatet blev 67 sälar, 
varav de flesta var vikare. 

upplösas kan kanske tillskrivas två yttre faktorer som innebar att männen fick en 
jämbördig ställning: att båten nu ägdes gemensamt samt att alla män i fångstlaget 
deltog aktivt i jakten och därmed utförde samma sysslor. 

Fångstens fördelning 
Vid Maurits Zakrissons två fälresor fördelades fångsten jämnt inom laget, vilket var 
fallet i de fångstlag där båten ägdes kollektivt och där alla jagade aktivt (se även Ågren 
1971:110). När arbetsvillkor och ägoförhållanden däremot inte var jämlika kunde 
principerna för fördelningen av fångsten variera. I äldre tid när en båtskarl fanns med 
som inte deltog i jakten, så kunde hans avlöning antingen utgöras av mat eller en liten 
summa för varje dag. 

Det hade dom gjort upp förut. Så han hade inte nånting med fångsten att göra. 
Men det där kunde ju variera från fall till fall, för en "töcken" [sådan] en att få 
betalt. Det var ju lite olika hur dom gjorde upp sinsemellan. (Maurits Zakrisson, 
DAUM band 1150.) 

Om båtägaren utgjordes av en enda person som inte deltog i jakten, vilket kunde vara 
fallet i södra Österbotten, fick denne en lott i f ångsten. I vissa fall delade också en 
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enskild jägare sin lott med en s.k. redare som rustat honom inför jakten med provi
ant och gevär. Detta redarsystem som fortlevde i Österbotten under tidigt 1900-tal, 
möjliggjorde för obesuttna utan möjligheter att själva bekosta sin utrustning att ge 
sig ut i fälan (Storå 1993:303; Bonns 1990:278).15 Vid hemkomsten delades vinsten 
jämnt mellan redaren och fälmännen (Nikander 1922:14). 

Eftersom utgången av jakten var oviss och nyckfull kunde man före resan 
sluta avtal om att ingå i lag med en eller två andra båtar, alltså ett slags assurans-
avtal.16 Vid hemkomsten fördelades då bytet jämnt mellan båtarna. 

Utrustning i fälan 

Fälbåt med sprisegel med två isekor på släp, staplade på varandra. Bilden troligen från 
30-talets början. Observera skredstängerna i bildens förgrund. 

Båt, fäleka och kälke 
Den storbåt som använts vid långfärder inom det bottniska området har med ett 
gemensamt namn kallats fälbåt. Men eftersom dess form och storlek varierar mellan 
olika områden är fälbåten svår att definiera. Enklast kan den presenteras utifrån dess 
funktionella särprägel som gör fälbåten till en mindre "isbrytare" som kan forcera 
upp till 2-3 tum tjock blåis, dvs. 5-7 cm tjock nyis som är mörk och ogenomskinlig. 
I äldre tid var fälbåten försedd med råsegel, senare med gaffelrigg. Under 1900-talet 

Detta rederisystem är känt från början av 1700-talet (Nikander 1922:14). 
Historikern Roger Kvist visar att detta assuranssystem var etablerat redan på 1500-talet. Av de 48 

båtlag som utgick från Mustasaari (Vasa) år 1 553, ingick 40 av båtarna i lag om två eller tre båtar 
(Kvist 1988:9). 
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Holmöjägare som drar isjulle på kälken på svag is. Alfred Bäckström går före och prövar isens 
bärighet med väckaren, medan Hugo Eriksson och Helmer Bäckström drar jullen. 

användes förutom de traditionella fälbåtarna, även andra båttyper vid jakt på Norr
bottnen (se Ekman 1910; Brännström 1934; Olofsson 1937; Ågren 1971; Bonns 
1990). Man hade också en eller två ekor med sig ut på isen, kallad fäleka eller isjulle. 
Under tidig vårvinter kunde fälekan användas till dygnslånga jaktfärder på isen, då 
jägarna övernattade under bar himmel i den öppna ekan. När isen börjar skingras 
fram mot slutet av april skedde all jakt från fälekan. Man medförde också en eller flera 
kälkar, som bl.a. användes till att transportera utrustning på när man färdades fram 
över isen {Säljakt 1989:156 f.). 

Proviant och kläder 
Det var ett omfattande och tidskrävande arbete att rusta fälmännen med proviant 
och kläder för upp till 12 veckors bortovaro - ett arbete och ansvar som föll på kvin
nornas lott. De österbottniska jägarna, framför allt de från Bergö, bar länge traditio
nella, hemsydda kläder av hemvävd vadmal. Kvinnornas förberedelser med att spinna 
och väva tyg till kläder påbörjades redan under senhösten.17 Fälmännen från Bergö 
skulle ha följande uppsättning kläder med på resan: en vadmalsrock, tre vadmals
byxor, en fälpäls med krage av hundskinn, tre valkablusar (vävda av ull, med varp av 
bomull), tre lårfoder eller stickade långkalsonger, sockar och strumpor, två par säl-
skor, pytankläder, dvs. vita jaktkläder som bestod av rock och byxor, sydda av lärft18 

{Säljakt 1989:132 ff.). 

17 Fram till 1930-talet vävde kvinnorna själva vadmal till kläderna. För tillverkning av vadmals
byxor fanns i äldre tid speciella byxsömmerskor, men senare började var och en sy själv. Kalsong
erna stickades på maskin av kvinnor som stickade på förtjänst (Säljakt 1989:132 ff.). 
8 De vita jaktkläderna kallades i Västerbotten för vånkläder (Maurits Zakrisson, DAUM band 

1147). 
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De svenska jägarna började tidigt använda moderna textilier och övergick från 
vadmal till kraftig bomull, från sälskor till gummistövlar. Medan Erik Granlund var 
klädd i vadmalsbyxor och valkablus under 30-talets jaktfärder var många av de svenska 
jägarna iklädda läderrockar och s.k. blåkläder (DAUM band 6300). Kläderna av vad
mal hade dock en viktig fördel gentemot de moderna bomullstygerna i och med att 
de stod emot väta mycket bra. 

Det blev ju så pass vattentätt att faktiskt om man hade sälskorna tätt ombundna 
här, och hamnade i vatten - så om man inte hade så det rann in genom fickorna, 
så kunde man nog vara nere i sjön och komma upp, med underkläder som var 
torra. Därför så inträffade det, när gubbarna gick ner sig, så hade de så bråttom 
upp, så hann de inte bli våt. Det trängde inte in genom kläderna. (Erik Gran
lund, DAUM band 6300.) 

Arkeologen Gustaf 
Hallström träffade på 
Helmer Anderssons 
jaktlag från Innertavle, 
i Västerbotten, ute i 
isen utanför Holmön. 
Här står de intill sitt 
matförråd. Det 
cirkelrunda föremålet i 
mitten av bilden 
innehåller jägarnas 
brödranson, fälpundet. 

Maurits Zakrisson konstaterar också vadmalens förtjänster framför de nya blåkläderna, 
som han i citatet nedan benämner dongerikläder.19 

Inte far vattnet in. Inte är det som då du har dongerikläder, att det är bara 
molntappen på himlen så är dom blöt. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1148.) 

Andra förberedelser inför fälan var förutom klädvård och sömnad att kärna smör 
samt att baka stora mängder bröd. På Bergö kunde proviantlistan se ut på följande 
vis: 10-12 kg smör, 80-100 fälbröd, 5 limpor och 2 sötsura bröd, 4-5 torkade ostar, 
rökt fårkött, salt fläsk, ett par fårlår, 4-5 kg fläsk, 4 kg socker, kaffe, 5 kg mjöl {Säljakt 
1989:134 ff.). Några kannor brännvin fanns också med på färden för att användas 
som medicin - eller för att hålla värmen (Brännström 1934:247). 

Ordleden dongeri- är inlånad från engelskan och motsvarar dungaree, som i nutida engelska både 
kan avse ett kraftigt bomullstyg och de arbetsoveraller som är tillverkade av tyget. 
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För dom fick ju aldrig nån varm mat då det blåste. Utan då var det att ta sig en 
liten sup och så ta på att äta de där söttnekakorna och gravfläsket och så vart dom 
väl lite granna uppiggade av det. Det gick bättre att äta för dom. Men det var för 
den skull inte nån berusning, utan det var bara som en stimulans att få käkarna 
igång. (Maurits Zakrisson, DAUM bd 1150.) 

På en senare färdresa år 1963 var provianten kompletterad med vissa konserver: 12 
burkar köttkonserver och 10 små sillburkar (Sundfeldt & Johnson 1964:23). 

Fälmännen från Bergö förvarade den torra provianten i skarpsäckar, som var 
tillverkade av sälskinn eller läder med öppningsbågar av trä. Jägarens smörlager förva
rades i den nedre delen avfälbyttan (se illustration s. 128). I den övre delen av fälbyttan 
förvarade man matransonen för en vecka eller för några dagar {Säljakt 1989:158). På 

Dagen före avtärd, pundardagen, skulle pundet 
packas. Från Obbola i Västerbotten ges, i Mat 

i Västerbotten (1985:31), följande beskriv
ning av tillvägagångssättet vid packandet: 

"På ena pundbågen som bestod av ett 
träband med vidjor flätade inuti lades 
ett lakan närmast brödet. I botten lades 
det stora pundbrödet, över detta de tre 
mindre kakorna och ovanpå dem två 
lager med ojäst tunnbröd, som var vikt 
i 8 delar så att man sammanlagt hade 
med sig 16 tunnbröd. Sedan lakanet 
vikts omkring brödet lades den andra 

pundbågen över och surrades fast. 
Utanpå svepte man mjuka beredda kalv-
och sälskinn och ytterst (ibland) en bit 

presenning. Vanligt var också att brödet 
sveptes i halmflätor inuti pundbågarna". 

Illustrationen är hämtad ur Sä/y'a/cM989:134. 

Maurits Zakrissons fälresor förvarade de sitt bröd i s.k.pundeller fälpund, dvs. runda 
träbågar som hölls ihop av vidjor där brödet förvarades täckt av halm, som isolering 
mot kylan. Dessa fälpund hade tidigare också varit i b ruk i Österbotten, men redan 
kommit ur bruk när Erik Granlund åkte ut på sin första fälresa 1926.20 Maurits be
skriver här sin proviantering inför fälresan. 

Ja, det var ju fläsket och smöret - gravfläsket och smöret. Också hade vi ju då 
mjöl och några gryner och nå torkad frukt och nå sånt där hade vi ju med oss, 
som vi hade som på lager. Men vi säger, var och en hade ju sitt pund som du 
hade kakorna till, och det var söttnekakor. (Maurits Zakrisson, DAUM band 
1149.) 

Se Ragna Ahlbäck 1945:126 där en kulturgeografisk karta över fälpundets utbredning i Öster
botten presenteras. 
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Här demonstreras några av väckarens och skredstångens funktioner. På den övre bilden 
testas isens hållbarhet med hjälp av väckaren. Tack vare skredstångens längd kunde jägaren 
dels passera mindre sprickor i isen, dels ta sig fram på isar som annars inte var starka nog för 
att bära jägaren. För att färdas på isen sparkar sig jägaren fram med ena foten på skred
stången och väckaren som stav. Se också illustration i kapitel 2.3. 

Väckaren och skredstången 
Två av jägarens viktigaste redskap förutom geväret, var väckaren och skredstången. 
(För en beskrivning av gevärets utveckling se 2.3. under Från lodbössa till mauserge-
vär) Skredstången är en extremt lång skida, mellan 4-5 meter lång, som använts all
mänt inom det bottniska området. Den har även benämnts rännstång av de öster
bottniska jägarna.21 Den fyllde många viktiga funktioner för jägaren: när han kry
pande närmade sig sälen, när han skulle ta sig över mindre sprickor i isen och när han 
med väckaren sparkade sig fram på isen med ena foten på stången. Längst fram på 
skredstången kunde en vit skärm monteras, ett skjul. Skärmen skyddade jägaren från 
upptäckt av sälen när han krypande närmade sig sälen på skredstången (Gustafsson 
1971:76 f. Norrländsk uppslagsbok band 4 under uppslagsordet skredstång). 

Väckaren var jägarens universalredskap och livförsäkring ute i isen.22 Den kan 

21 
För en översikt av skredstångens utveckling och utbredning se Wiklund 1928:20 ff. Se även 

Ahlbäck 1945:73 där en kulturgeografisk karta över skredstångens utbredning i Finland presente
ras. 

Som tidigare nämnts ger Olsson 1990 en översikt av beteckningar för väckaren inom det bottniska 
området och Östersjöområdet. 
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närmast karakteriseras som ett långskaftat spjut försett med en hulling. Med väckaren 
testades isens hållbarhet, den användes som stav när jägaren sparkade sig fram över 
isen på skredstången och den användes som stöd för kikaren. Den kunde också an
vändas som jaktredskap, dels när man klubbade och stack gråsälskutar, dels när man 
vaktade på sälen vid dess andningshål (se 2.3. under "Vakta ut"salen viddess andnings
hål!). 

Denna fälbåt som troligen fotograferades under tidigt 1930-tal var utrustad med en liten 
utombordsmotor placerad i fören. 

Primuskök och båtmotor 
Två viktiga innovationer i utrustningen under 1900-talet var fotogenköket - primus
köket och båtmotorn. Tidigare hade fälmännen varit hänvisade till att koka välling 
och kaffe utomhus med kabbgrytan som eldstad. De dagar då snöstormen ven, eller då 
regnet piskade, kunde man inte få varm mat eller dryck. Tack vare primusköket kunde 
man nu värma mat och koka kaffe inne i båten under tjället, och dessutom slapp man 
dra på de tunga vedlass som kabbgrytan krävt. 

Det var nog ingen förändring med grejerna annat, än att vi hade ju fotogensköket. 
Förr hade dom ju kabbgryta. Som dom kokade i. Och då det blåste och var riktigt 
jäkligt ett väder då fick dom ju aldrig nån varm mat. Men det fick du ju då du 
hade fotogensköket och fick va inne i tjället. Tjället hade ju dom också, men inte 
kunde dom göra upp eld inne i båten, utan det måste dom hålla till med ute. Och 
så skulle dom ju ha ett stort ett jäkla vedlass med sig. Det var väl inte minst tungt 
att dra. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1146.) 

De båtmotorer med 3-4 hästkrafter som började användas vid sälj akten i slutet av 20-
och 30-talet användes endast som hjälpmotorer. Att helt övergå från segel till motor
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drift var otänkbart eftersom det skulle ha krävt kraftfullare och tyngre motorer samt 
stora mängder bränsle som skulle ha varit skrymmande i lasten. Framför allt skulle 
båten ha blivit för tung att dra.23 

Innovationer i vikare]akten 
Förutom införandet av effektivare jaktvapen under 1900-talet var kikarsiktet en inno
vation som avsevärt förenklade jakten på vikare. Maurits Zakrisson och många jägare 
med honom utrustade sig med kikarsikte på 1920-talet (DAUM band 1147). I och 
med kikarsiktet kunde vikaresälen skjutas på skotthåll mellan 100-150 meter, där 
100 meter sägs vara det optimala skotthållet. Därmed blev det möjligt att jaga vikare
sälen också när den låg ute på stora öppna isslätter. 

I Österbotten har man också prövat alternativa lösningar till det vita skjulet 
längst fram på skredstången. Några jägare bytte ut det tjocka vita bomullstyget mot 
tyg av nylon som släppte igenom solstrålarna. Därmed var man inte beroende av 
solens läge på himlen när man kräkte mot sälen (Frans Geust, egen inspelning). An
dra jägare provade också att ersätta skjulet med en spegel längst fram på stången, i 
vilken isen återspeglades. Men dessa försök tycks snabbt ha upphört i och med att 
speglarna lätt gick sönder (Nils Skog, DAUM band 6310). 

Fälbåten och övrig utrustning drogs vanligen ut till landisens yttersta kant med hjälp av häst. 
På senare tid kunde också traktor användas för transporten. 

In i havsisen 
Förutom omsorgen om utrustningen fanns det ytterligare ett viktigt förberedelsear
bete inför den stundande fälresan: att göra fortlöpande väderobservationer och följa 
vinterns och isens utveckling från senhöst till vinter. Utifrån rådande temperaturer 
och vindar beräknades isens tillväxt och havsisens läge. Dessa förberedande diskus
sioner om isläget i Bottenviken och Bottenhavet var avgörande för att kunna upp-

De båtmotorer som omnämns av jägarna är bl.a. Solo och Wickströmsmotorer. Den första fabrik 
som tillverkade motorer i Bottenviksområdet var just bröderna Wickströms motorfabrik som in
ledde sin verksamhet i Vasa 1906. De gick medvetet in för en satsning på bruksmotorer för fiskebå
tar (Biström & Sundin 1991:13). 
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Fälbåt från Obbola som transporteras på lastbil till Bjuröklubb år 1936. Bjuröklubb var en 
viktig knutpunkt för säljägare, i och med de förmånliga isförhållanden som rådde där, se karta 
s. 137. Landvredet - den öppna råk som bildas mellan landis och havsis - gick här alldeles 
intill land, och jägarna kunde räkna med att komma ut i havsisen snabbt. 

skatta var i isområdet som kutsälen uppehöll sig, dvs. de kutande gråsälarna och vikare-
sälarna - och därmed var i islandskapet fälmännen kunde förvänta sig att hitta bra 
jaktområden. 

Den 18 mars 1963 var det rajtardag för Erik Granlund och hans manskap när 
de gav sig ut i den fälresa som dokumenterats i boken Färdmän från isarna. På 
rajtardagen fraktas — rajtas — sälj aktlagets hela utrustning så långt ut i kustbandet som 
den landfasta isen sträcker sig. För Granlunds lag som utgick från Bergö innebar det 
en färd på två och en halv mil ut till Strömmingsbådans fyr. Tre hästar och en traktor 
drog då ut fälbåt, isjulle, kälkar och all övrig utrustning (Sundfeldt & Johnson 1964:19 
ff.). 

År 1927 när Maurits Zakrisson gav sig ut på sin andra fälresa, åkte de också ut 
med häst, från Lövön till Holmön. De påbörjade sin resa ovanligt sent det året, den 
2 april, vilket de sedan bittert ångrade eftersom deras fångst detta år blev ovanligt 
liten, som sagt endast 33 sälar. I jaktdagboken finns följande notering: 

2 april. Vind: NO. Snö. Vi körde till Gäddbäckssundet, på Holmön med häst. 
Vi har en stor fälbåt och två Skator.24 

Skätor är säkerligen plural av skäkta, ett ord som i Holmsund betecknar en isjulle. Maurits lag 
hade alltså med sig två isjullar på fälresan 1927. Benämningen skäkta har i andra socknar vid 
Västerbottenskusten också kunnat användas för 'eka (Lundström 1998:50 f.). 
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Med förhoppning om att komma snabbare ut till säkra jaktområden i isen, kunde det 
också hända att man fraktade båt och utrustning på järnvägen till en utgångspunkt 
som låg långt från hemmahamnen. Ett av de få västerbottniska lag som prövat lyckan 
på Södersjön under 1900-talet valde att frakta båt och utrustning på järnvägen ner 
till Härnösand år 1916. Från Härnösand ut till havsisen gick färden sedan vidare 
med häst. Av de dagboksanteckningar som fördes under resan framgår att de ändå 
hade svårt att komma in i havsisen eftersom vind- och väderförhållanden var ogynn
samma. Resultatet av fångstresan blev en medelmåttig fångst om 65 sälar (Anon. 
1990:298 ff.).25 

"Att ta isen" 
10 april. Vind NV. På förm SV på efterm. Idag har vi sett om grejorna våra och i 
övrigt inte gjort något alls. (Helmer Zakrissons jaktdagbok.) 

Väl ute vid landisens yttre kant vidtog ofta en väntan på gynnsamma vindar för att 
kunna segla upp efter landvredet och sedan ta isen, dvs. bege sig in i havsisen och där 
söka efter jaktområde och lägerplats för båten. I jaktdagboken från Maurits resa 1927 
framkommer att de dragit båten en bit ut på isen utanför Holmön. Där fick de sedan 
tålmodigt ligga och vänta i två veckor på vind och öppet vatten för att segla vidare i 
landvredet norrut mot Vännskär, varefter de fortsatte upp till Bjuröklubb där de så 
småningom kunde ta isen. 

När fälbåten kommit in i havsisen hade man sällan eller aldrig landkänning, 
vare sig med land eller med den fasta landisen. Fiskaren Bror Jonsson i Hörnefors 
berättar att hans morbror Kalle Löfgren, sälj ägare från Lövön, sagt: "Man skulle inte 
se grantopparna då man var ute i själjakten" (egen inspelning). (Denne Kalle Löfgren 
var f.ö. med i samma lag som Maurits Zakrisson på färdresan 1927.) Enligt Erik 
Granlund var det psykologiskt viktigt att ge sig in i havsisen så tidigt som möjligt på 
resan, eftersom det annars kunde vara svårt att släppa kontakten med land. 

De kallas ju för kustriddare de där som inte vågar sig ut i sjön utan hankar sig 
längs stranden. Den här Holm brukar säga: 
- Om man blir kustriddare och är van att ligga i målade stugor då har man svårt 
att åka till sjöss sedan. Utan det är nog bäst att lägga direkt så att man slipper se 
land. (SM band 31-2, utskrift s. 17.) 

För att komma in i havsisen sökte man efter öppningar i isen, vred, som man kunde 
segla in längs efter. Eftersom dessa vred endast stod öppna tillfälligtvis var de svåra att 
hitta. Till ledning i sökandet efter vägar in i isen kunde fälmännen spana efter hägringar 

5 Med på färden var Bruno Jonsson (1877-1957), Lövö by, Petter Niklas Hansson (1878-1960), 
Hertsånger, Anders Gustaf Burman (1885-1937), Lövö by, OlofLindberg (1886-1961), Innertavle 
samt Helmer Andersson (1886-1963), Innertavle (Anon. 1990:300). 
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Fälbåten dras ut till öppet vatten vid 
Bjuröklubb den 28 februari 1944. När 
båten sjösatts sätts seglen för att 
påbörja seglatsen in i havsisen. 
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av öppet vatten som kunde avteckna sig som mörka stråk på himlen. När de funnit en 
väg in i havsisen och där valt ut en lägerplats kunde det hända att de stannade på 
samma ställe våren igenom till dess att de mer eller mindre tinade loss. Men om 
jakten visade sig vara utsiktslös där de stannat, kunde de också få dra båten långa 
sträckor över isen i sökandet efter nya jaktområden. 

Om du då ser på himmelen nånting, att det är mörkt, då får du nästan vara 
hundraprocentigt säker på att där är det ett vred, eller där är det vatten. Vredet 
kallar vi det då det går in så där. Och om du då kommer dig in dit och får segla 
så långt du får komma dig in i isen. Ju längre du kan få segla, ju bättre är det. Då 
det då knäpper igen kanske, om du har kommit dit på kvällen. Ja, sen det blir 
mörkt. På morron då du vaknar, då ser du inget vatten. Men då är du där du är 
och där får du vara. Ju längre in du kommer, ju bättre är det. (Maurits Zakrisson, 
DAUM band 1146.) 

Orientering i isen 
14 maj. Vind NO. Ingen säl. Isen strök fort söderut. Vi antar oss vara ungefär två 
mil från Kallviken. (Helmer Zakrissons jaktdagbok.) 

I och med att havsisen är i ständig rörelse, driver båten och dess manskap med i den 
riktning som isen rör sig. För att ungefär kunna bestämma position i isen kontrolle
rades därför havströmmens hastighet och isens drift dagligen. Isens hastighet mättes 
med enkla hjälpmedel, benbitar eller potatisskal som släpptes ned i öppningar i isen. 
Utifrån de nedsläppta föremålens hastighet kunde sedan strömstyrka och avdrift be
räknas och den ungefärliga färdvägen prickas in på sjökortet, som bestod av ett 
översiktskort över Bottenviken. Väckarens skaft kunde också användas som mät-
redskap. 

En mycket enkel mätmetod vi har - vi har ju alltid en vak upphuggen, eller så 
har vi någon liten öppen vattensamling i närheten. Vi sätter ner väckaren -
väckaren är så lagad [så beskaffad], att skaftet står 6 tum ovanför vattenytan. Då 
ser man hur fort går isen. Väckaren står stilla, isen rörs. Det brukar vi ha som 
strömmätare. (Erik Granlund, SM band 66, utskrift s. 10 f.) 

Fyrarnas sken kunde endast användas som orienteringspunkter senare på våren, i och 
med att sjöfarten var stängd till Bottenviken under vinterhalvåret fram till 1960-talet 
(Se Norrländsk uppslagsbok band 2, under uppslagsordet isbrytare). 

Trots att fälmännen använde mycket enkla navigeringshjälpmedel var det mycket 
sällan att de åkte vilse. Och om de så gjorde, satte de en ära i att inte begära hjälp av 
handelsfartyg eller isbrytare, allt enligt Erik Granlund. Men det fanns också undan
tag. En jägare var närmast legendarisk för sin förmåga att orientera fel ute i isen. 
"Aldrig har isbrytare just behövt hjälpa, och allra minst sökning som dom gör med 
sportjägare. NN ska du söka jämt och ständigt". (Erik Granlund, SM band 66, ut
skrift s. 12.) 
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Till skydd mot vind och snö spändes tjället, som bestod av segelduken, upp över båten. 

Så här kunde, enligt Bertil Bonns, utrustningen vara utplacerad vid lägerplatsen. 
A. Ett rät uppsatt i båtens akter för att jägarna lätt ska finna igen båten. 
B. Skvättbord, mast, bom och "gaffel". 
C. Gevärskistor, vars placering på den höga aktern gav en god utsiktsplats. 
D. Eka stjälpt över kälke lastad med skarpsäckar. 
E. Eka på kälke. 
F. Fälbåten med tjället uppspänt. 
G. Skredstång. 
H. Sälsvarvet, där bytet förvarades i skuggan av storbåten. 
I. Kälke lastad med åror, ev. brädor etc. 
J. Isbill och spadhål, dvs. vattenhål, för kokvatten. 
Bonns 1990:281. 
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Vardag i fälan 

Norrbottnisk fälbåt på lägerplatsen. Fotot, troligen från tidigt 30-tal, är taget av Edvin Bränn
ström. 

Lägerplatsen på isen 
Under större delen av fälan var båten uppställd på isen, där båten fungerade som bas 
och läger. I valet av lägerplats var det viktigt att hitta is som var fast, torr och som 
därför låg lite högre än kringliggande is, en s.k. lo. På denna fasta lo behövde man inte 
riskera att isen bröts sönder runt lägret, man hade god uppsikt åt alla håll, och inte 
minst viktigt var att smältvattnet rann undan när det började tina framåt våren. 

På en "töckeda" [sådan där] plats, där letade man sig med en båt då du skulle 
sitta där du hade en boplats. För där var det inget vatten — då det tog på att 
[började] tina - det var torrt. Isen var torr där. Det var därför att du ville hålla dig 
till "töcke" [sådant] ställe. [...] Du kunde ju inte ha alla grejer inne i båten utan 
du måste ju ha mycket utanför också, och därför var det så att de tog sig på såna 
ställen. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1146.) 

I klädm attan eller fälmattan, som den också 
kallades, förvarades säljägarens bädd under 
jaktresan. Den var tillverkad av en stor 
gråsälshud eller av presenning, och hade 
skalmar av trä. Bädden i klädmattan kunde 
bestå av halmsäckar, renhudar och 
fårskinnsfällar. I klädmattan förvarades 
också en del av kläderna. I hopsnört skick 
var den enkel att lasta i och ur båten, och 
gråsälsskinnet skyddade då mot snö och 
fukt (Sä/ya/cM 989:159). 
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Även om lägerplatsen var förhållandevis trygg ur issynpunkt, var jägarna alltid be
redda på att det kunde ske förskjutningar i isen, vilket kunde inträffa om havsisen 
drev så att den stötte mot den fasta landisen. De nätter då man befarade att isen var i 
rörelse, riggade man därför upp ett enkelt varningssystem genom att lägga en bom 
från bakstammen på båten ner mot isen. Om isen kom i rörelse ramlade bommen 
ned med ett brak (Maurits Zakrisson, DAUM band 1146). 

Vid lägerplatsen försökte man att vara så tyst som möjligt, eftersom man inte 
ville skrämma bort de sälar som fanns i området runt båten. 

Det var aldrig nå större tjut över nån glädjefångst eller nån fest i det fallet, som 
gjorde nåt utlopp eller nånting. Utan allting skulle vara så tyst och stilla som 
möjligt. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1150.) 

Kylan, solen, slitet 
Under fälresans månader växlade temperaturen kraftigt. I mars kunde kylan vara nog 
så plågsam med kalla dagar och nätter, medan man i april fick akta ansikte, läppar och 
ögon för den brännande vårsolen. När man seglade kalla dagar kunde man försöka 
hålla värmen genom att ro. 

Timmarna går, vi börjar frysa om fötterna. För att få upp värmen tar vi fram 
årorna och börjar ro. Men kylan har bitit sig fast i tårna och vill inte släppa taget. 
(Sundfeldt & Johnson 1964:56.) 

Under kalla nätter låg man under tjocka fällar inne i båten, oftast fullt påklädd, vilket 
även var ett måste om man skulle tvingas till snabba uppbrott. 

Under tjället på en femmans
båt. Två man delade ofta på 
en klädmatta och hade två 
hopsydda fällar att dra över 
sig, eftersom det blev 
varmare än om man hade 
varsin fäll. Vid fotändan av 
varje bädd står fälbyttorna 
uppställda, som innehåller 
en veckas proviant. 
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Då det var riktigt kallt då var det bara till att ligga klädd och dra ner vinter
mössan och ha halsduken och alltihop på sig. Fällen var ju . . . inte behövde du 
ha handskar på dig. Men var det så du riskerade att det var nånting, då tordes du 
nog inte sko av dig riktigt alla nätter inte. Du fick ligga som du var. (Maurits 
Zakrisson, DAUM band 1146.) 

Vid de tillfällen då männen tvingades dra det tunga lasset med fälbåt och utrustning 
långa sträckor över isen, hade dock fälmännen knappast problem med att hålla vär
men. Slitet med att dra båten hörde främst samman med den tidigare delen av resan, 
då man letade efter seglingsbara råkar i isen. Ett exempel på en jaktresa då Erik Gran
lund och hans lag fick dra extremt långt är fälresan år 1964. Detta år var vintern 
ytterligt hård och istället för att segla båten från Strömmingsbådans fyr över Kvarken 
via Holmön, och sedan segla vidare norröver, nödgades de dra båten över ett isbelagt 
Kvarken eftersom inget öppet vatten stod att finna. Att dra sträckan mellan 
Strömmingsbådan och Vännskär tog hela tre veckor! För att orka med det tunga 
lasset var man ofta tvungen att dra tvibett. I en första vända drog man då fälbåten två 
kilometer, därefter fick man vända och hämta fälekan, proviant och övrig utrustning 
(Fredrik Granlund, egen inspelning). Om vinden var gynnsam och isen jämn kunde 
man också hissa seglet som draghjälp, och på så vis mer eller mindre segla på isen. 

Vi reser masten och hissar focken flygande som en liten spinnaker. Alltid hjälper 
det väl något, men inte tillräckligt för att vi ska undgå att känna hur ryggarna 
nästan vrids ur led av dragselarna. Vägen är krokig också, ideligen måste vi göra 
långa omvägar för att hitta bryggor över småråkarna och då slår det back i seglet. 
(Sundfeldt & Johnson 1964:55.) 

När solen började lysa och värma under april månad kunde också värmen vara nog så 
besvärande för jägaren när han kröp mot sälarna på skredstången på isen. 

Sen det vart så det tog på [började] att bli varma dagar och du skulle vångöra 
[jaga] så då behövde du inte så mycket kläder, för det rann nog svett ner i ögonen 
ändå. För om du ska ligga på stången och kräka [krypa] då det är solsken som 
bränner på dig, då jädrar anacka då rinner svetten ner i ögonen så du nästan inte 
ser nånting. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1147.) 

I väntan på jaktdagar 
Onsdag 17 april - Lugnt och hett. Gick ej att komma inom skotthåll på en enda säl. 
Torsdag 18 april - Stilla och långtråkigt. 
Fredag 19 april - Lugnt och tjocka. 
Lördag 20 april - Svag vind och tjocka. 
Söndag 21 april - Frisk NO. Regn och tjocka. Nöter skinnfällarna. 
(Sundfeldt & Johnson 1964:109.) 

Efter fem dygns väntan på jaktväder andas Erik Granlunds jaktdagboksanteckningar 
leda och tristess. För att kunna utstå de långa väntetiderna i fälan krävdes en god 
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De tre mannen under tjället i 
fälbåten fotograferades av 
fiskeriinspektör David 
Hortlander i Norrbotten, troligen 
under tidigt 30-tal. 

portion tålamod. När väntan på att få komma ut i jaktisen väl var över vidtog en 
andra väntan - väntan på gynnsamt jaktväder. För att komma inom skotthåll på 
vikaresälen krävdes soliga dagar och lämplig vind. En jägare uppger att under en fäl-
resa som varade mellan tio och tolv veckor kunde de verkliga jaktdagarna vara be
gränsade till 15 dagar. Under väntetiden sysselsatte man sig med att se över redskap, 
kläder och skor som behövde lappas och lagas. I äldre tid band de också nät (Erik 
Granlund SM band 65, utskrift s. 7; Maurits Zakrisson, DAUM band 1149). Vid 
snöstorm och allmänt dåligt väder kunde man ibland vara hänvisad till att stanna 
inne i båten under tjället veckovis. Den enda möjlighet som då gavs att fördriva tiden 
var att berätta historier för varandra. 

Säl som mat i fälan 
Den medhavda provianten av bröd, mjöl, gryn och fläsk drygades ut och varierades 
med kokt kött av ungsäl, biff av äldre gråsälar och blodpudding och blodpannkakor 
som tillreddes av sälhonans blod. Eftersom kokning av sälkött tar lång tid och där
med kräver mycket bränsle, kunde köttkvarnen finnas med på resan. Kutköttet var 
mest uppskattat, och gråsälskutens kött var 
att föredra. 

Otto och Dan Andersson från Obbola by i 
Västerbotten tappar här blod ur en vikarekut för 
att anrätta blodpannkaka. 
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Men då bortur ungarna där, dem åt vi köttet bortur. Helst gråsjälungarna dom 
var ännu bättre. Dom hade vitare kött än viggarsjälen [vikarsälen]. Viggaren var 
svartare. Men gråsjälungarna där - dom hade faktiskt - dom hade gott ett kött, 
mycket bra. (Emil Sandberg, DAUM band 429.) 

När jaktdagarna blev långa i april krävdes en stadig måltid på morgonen för att jäga
ren skulle orka med den långa färden på skredstången och dra bytet hem till båten. 
Enligt Erik Granlund var biff av gammal gråsäl den mat som man stod sig bäst på. 

Jag tror man kan jobba i 12 timmar när man ätit en kraftig måltid utav de. Vi 
brukar på vintrarna - om vi har tillgång till gråsäl, så på morgonen när vi går ut -
i mars-april, så börjar det bli långa dar och vi brukar gå tidigt på morgonen. Då 
steker vi en väldig sats gråsälskött så klarar vi oss till kvällen. Inte går det med 
annan föda. (Erik Granlund SM band 31-2, utskrift s. 15.) 

På hemväg från en lång dags jakt kunde jägaren även styrka sig med att dricka blod 
från nyligen skjutna sälar. 

Så sa de ju de där gamla fälmännen - om de var trött om kvällen - så skulle de av 
de där sista själarna de fick, så skulle de dricka blodet. Dricka blodet då de hade 
skjutit en säl. Och så lade de sig då med munnen i det där hålet där kulan har 
gått in. Och så låg de och drack blodet då. Så mycket de nu kunde ta in. För om 
de drack av de där - det har jag gjort jag också - av de där unga själarna, så var 
det som om de skulle ha druckit varmsoppan [spenvarm mjölk], som då han 
mjölkar av en ko. Smakade precis dylikt. (Emil Södergård, DAUM band 6312.) 

Jägarna hade alltså inte någon brist på mat, men det var värre med dryck att släcka 
törsten med. Den filtunna som de ofta hade med sig var man sparsam med, eftersom 
den skulle ätas tillsammans med gröten. Man blev därför hänvisad till att dricka havs
vatten, och fram på senvåren drack man smältvatten. 

Sämst alltid med något att dricka, för det hade vi inte. Filet, det fick vi mest vara 
rädd om, för att vi skulle ha det till gröten. Ibland då vi drog och svettades var vi 
tvungen att ta en tår och blanda lite vatten i, då var det halvsalt. Sen det började 
tina så vi hade vatten ovanpå, så man kunde stampa upp en grubba [grop] - då 
fick vi ju sötare vatten bortur den där isen. (Emil Sandberg, DAUM band 429.) 

"Is b lindan" och "själarötan" 
Jägarna säger samfällt att de i allmänhet höll sig friska i fälan, men de yttre påfrest
ningarna kunde resultera i två sjukdomar: " isblindari' och "själarötanI den starka 
aprilsolen med ljusreflexer från is och snö blev jägarna lätt isblinda, snöblinda. I ett 
första sjukdomsstadium blev jägarna vad Maurits Zakrisson kallar för skymsynt. Man 
såg då skuggningar intill de föremål man iakttog. Om sjukdomsläget förvärrades in
trädde kraftiga smärtor i ögonen och en överkänslighet mot ljus. Jägaren blev då 
hänvisad till att stanna i båten under den skugga som tjället hade att erbjuda. Innan 
kikarsiktet började användas i jakten var den allra minsta antydan till isblindhet kata
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strofal, eftersom det då krävdes mycket god syn för att lyckas i jakten. För att skydda 
ögonen bar jägarna ibland solglasögon, men de var ofta i vägen och till besvär i deras 
hårda arbete (Maurits Zakrisson, DAUM band 1147). 

Sälrötan kan liknas vid en blodförgiftning som uppstod i kombinationen av 
små sår, sälblod och kyla, vilket resulterade i en fruktansvärd värk som kunde hålla i 
sig i flera månader. Enligt Erik Granlund är sälrötan inte exklusiv för säljakten, utan 
den kan även utlösas vid annan form av slaktarbete i kombination av djurfett, kyla 
och kallt vatten (SM band 31-1, utskrift s. 15). 

3.5. ISSAMHÄLLETS SOCIALA STRUKTUR 

"Första resans pojke" 
Fälresorna var uteslutande manliga företag där män i varierande ålder deltog, från 
unga pojkar till gamla män. Under vårvinterjakten bildades små enklaver av isolerade 
manssamhällen ute i isen. Kontakten med omvärlden begränsade sig till kontakter 
med andra fångstlag, eller strandhugg vid någon av fyrplatserna. För de unga pojkar 
som gav sig ut i fälan för första gången, blev fälresan också en resa in i en renodlat 
manlig värld, där de påbörjade sin socialisation till män.26 Från de unga pojkarnas 
perspektiv kan långfärderna karakteriseras som något av ett mandomsprov som de 
såg fram emot att få delta i, för att därigenom få tillträde till de vuxna männens värld. 
Nybörjaren i isen kallades, enligt Erik Granlund, för "första resans pojke" (DAUM 
band 6301). 

Det var i synnerhet ett förhållningssätt som första resans pojke måste förstå 
vikten och vidden av - att ansvaret för allas säkerhet ålåg alla deltagare i fångstlaget. 
Ute i isen måste man kunna förlita sig på att givna överenskommelser följdes och att 
man alltid kunde räkna med undsättning av jaktkamraterna i krissituationer. För att 
inskärpa vikten av sammanhållning inom laget och den enskildes ansvar, brukade 
första resans pojke få sig tilldömt ett straff om han svikit sin uppgift på ett eller annat 
sätt. Erik Granlund berättar att han vid en av sina färdresor haft anledning att be
straffa en första resans pojke. Denne hade varit stationerad som båtvakt, en syssla som 
då alternerade mellan medlemmarna i fångstlaget. Medan de andra var ute på jakt, 
avvek den unge båtvakten från sin post, alltför ivrig som han var att själv få skjuta säl. 
Vädret försämrades, isen började skingras, och de övriga tog sig tillbaka till båten för 
att upptäcka att båtvakten var försvunnen. Han återvände med stor möda till båten 

Se Nilsson 1999:16 om manlighet som socialisationsprocess. 
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först sent på natten. Som straff fick han ensam gå båtvakt i sex dar, vilket var ett nog 
så hårt straff för en jaktlysten ung man. 

Men då måste han ensam gå båtvakt i sex dygn, så det betraktade han nog som 
ett verkligt straff. Det är såna saker som man inte får göra. Man måste hålla ihop. 
(Erik Granlund, DAUM band 6301.) 

Nybörjare i isen fick också finna sig i att utsättas för prövningar och lustigheter från 
lagkamraterna. Erik Granlund hade själv blivit lurad att skjuta på en tjärad träbit i 
tron att det var en säl, ett vanligt förekommande påhitt (DAUM band 6300). 

Ella Johansson har undersökt maskulinitet och modernitet i livet i skogsar-
betarkojor under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Skogssamhället har många likhe
ter med issamhället, eftersom det norrländska skogsarbetet också var säsongsbetonat 
och innebar lång bortavaro från hemmet i isolerade manssamhällen. Johansson be
skriver bl.a. hur pojkarnas första år i skogen blir början till ett inträde i en ny manlig
het. 

När pojkarna kommer åter till bygden är de uppenbarligen mer män än när de 
for. De har tagit del av en kollektiv manlig erfarenhet (Johansson 1994:157). 

I skogskojornas värld urskiljer Johansson två typer av maskulinitet, vilka personifiera
des i t vå yrkeskategorier: dels huggaren eller bolackaren som oftast var ungkarl, dels 
köraren som var bonde och hade familj.27 I issamhället däremot, där endast en yrkes
kategori, jägaren, finns representerad, får man kanske anta att maskuliniteten var 
förhållandevis enhetlig. 

Jägaren 
På en direkt förfrågan om vilka råd han vill ge till en blivande jägare betonar Erik 
Granlund bekymmerslöshet och vaksamhet som två avgörande egenskaper för att 
klara livet i fälan. 

Första han gör när han far ut ska han lämna alla bekymmer hemma. Ta ingenting 
med. Han ska inställa sig på att ta dagen som den kommer. Far man och bekym
rar sig om hur de har det hemma, blir det dålig förtjänst. Så då ska man tusan 
inte fara ut, då ska man hålla sig hemma. Utan man ska känna sig som en, ska vi 
säga, som en urmänniska, utan något samröre med omvärlden utan ta dagen som 
den kommer och leva som naturfolk. Också ska han vara vaksam, får inte slöa 
till. (DAUM band 6301.) 

Andra viktiga egenskaper och kunskaper som förknippas med en god jägare är att 
vara tålmodig och orädd, samt att besitta god iskunskap. Dessa egenskaper personi
fieras i den omtalat skicklige jägaren Ullas-Gabbel från Bergö, kring vilkens strapatser 
och uttalanden det finns ett utbrett historieberättande i södra Österbotten. Erik Gran
lund hade av Ullas-Gabbel lärt sig tålamodets konst när det gällde att närma sig en 

27 
Johansson talar här om en yngling-maskulinitet resp. karl-maskulinitet (1994:160 £). 
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vikaresäl. Om sälen var orolig och svår att få skott på där den låg uppe på isen, kunde 
Erik stanna upp i sitt kräkande och ligga stilla i 15-20 minuter till dess sälen lugnat 
sig. "Ullas-Gabbel brukade säga: -Har du tid så har jag tid" (SM band 31-1, utskrift 
s. 17). Att vara orädd innebar bl.a. att man inte tvekade att gå frivilligt i vattnet för att 
komma över öppna passager i isen. Ullas-Gabbel och hans bror sägs inte ha varit 
rädda att gå i sjön. Istället för att söka sig en annan väg när de kom till en öppen råk, 
så valde de många gånger att simma över råkar så breda som 15-20 m (DAUM band 
6300). Förutom tålamod och oräddhet krävdes också stora portioner iskunskap, för 
att bl.a. avgöra vilken is som bar jägaren. Ullas-Gabbel sägs också ha varit mycket 
skicklig på att ta sig fram även på isar som normalt inte bar en man. "Där kråkan går, 
så går Gabbel", sades det (DAUM band 6300). 

En god jägare måste naturligtvis också vara en skicklig skytt. Den prestation 
som avkrävdes för att man skulle inlemmas i de etablerade jägarnas skara var dock 
inte av kvantitativ natur, dvs. det var inte antal skjutna sälar som i första hand av
gjorde en jägares meritering. Istället gällde det att klara av det svåra uppdraget att 
skjuta den gamla och listiga vikaresälen. Erik Granlund berättar att de äldre jägarna 
kom och mötte båtarna när de angjorde hemmahamnen för att inspektera vårens 
fångst. 

De äldsta jägarna [...] när dom slutade upp så var de mycket kritiska. Så dom 
gick ner och mötte båtarna och dom sa just ingenting utan dom tittade bara på 
lasten. Om det kom en båt som var fullastad med gråsäl och vikare om vartannat, 
och var det småsäl så sa dom ingenting. Var det större så sa dom: "Jag syns här att 
ni har fått några sälar". De kallade endast sälar, de stora vikarna. Det betraktas ju 
inte som några egentliga jägare förrän de var kapabla att skjuta dom där verkligt 
listiga. De var liksom spydiga då mot unga jägare i början. Så länge de kom med 
små säl då var det inga jägare. De måste skjuta ordentligt kloka sälar räknade 
dom. (Erik Granlund, DAUM band 6298.) 

Ett ytterligare kriterium på en god skytt var av jaktetisk natur. Det gällde att i största 
möjliga mån undvika att skadskjuta sälarna. Därför valde man helst att sikta på en 
liten fläck mellan nyckelbenet och bröstbenet, nacken. Om kulan då missade sitt mål 
så gick den bredvid sälen, och sälen kom oskadd undan (Erik Granlund, SM band 
31-2, utskrift s. 13; Frans Geust, egen inspelning). Erik Granlunds hållning till jakt
etik är att "så fort som möjligt avliva och om möjligt inte skada djur. [...] Det finns 
olika metoder att döda en säl, men man väljer det minst blodiga" (SM band 31-2, 
utskrift s. 14). Erik ger också uttryck för sin ilska över den oseriösa nöjesjakt som 
bedrevs i finska vatten under 1970-talet, då amatörjägare sköt på sälar i vattnet, med 
uppenbar risk att skadskjuta djuren (SM band 31-1, utskrift s. 6). 

Vikarejakten beskrivs i jämförelse med gråsälsjakten som en trevligare jakt med 
inslag av spänningsmoment eftersom jägaren här mötte en värdig och listig motstån
dare. Men det var också skillnad mellan små och stora, unga och gamla vikaresälar. 
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En mindre vikaresäl var lättare att få än en stor och därmed inte lika högt värderad. 
Erik Granlund beskriver här sin inställning till jaktens spänning. 

- Naturligtvis kan man träffa på unga och dumma djur också. Då ligger det 
ingen spänning i att jaga. Nej, det ska vara en gammal klipsk bjässe, som man 
måste tillgripa alla möjliga fìnter och metoder för att komma at. Det är det man 
vill ha i jakten. Dödandet är ju sedan närmast för att det är ett yrke. (Sundfeldt 
& Johnson 1964:68.) 

Gråsälsj akten och framför allt klubbningen av kutar, uppfattas däremot som otrevlig 
slakt, utan egentligt samröre med jakt. Maurits Zakrisson gör en drastisk jämförelse 
mellan denna del av jakten och lönnmord. 

För det är ju de där ungarna, det mått jag ju säga, att det är ju egentligen ingen 
jakt. För att det är ju mer som ett lönnmörderi, om man ska tala nu om jakten. 
Men det var ju inte fråga om det dessa gånger, utan det var ju frågan om att få 
djuren. För det är inte samma spänning att fara och kräka [krypa] åt en viggare 
[vikare] och skjuta han nu, mot för att ta väckaren och slå en gråsjälkut i skallen. 
Det är inte samma. Men du får ju en själ naturligtvis. Han är lättvindigt fådd. 
(Maurits Zakrisson DAUM band 1148.) 

Möte i isen mellan jägare från Holmön och ett jaktlag från Österbotten som slagit läger öster 
om Stora Fjäderägg, i maj 1941. 

Kontakter mellan fangstlagen 
Storribben 1931 
Söndagen den 17 maj kl. 20.50. 

Sitter som bäst i bröderna Nilssons båt och diskuterar allt som rör sig kring 
sälfångarnas bättre å sämre dagar. Under det diskutionen pagar kokar Herr Egon 
kaffe, enär en par man tänker ut å vittja harrnätena och för dessa blandar vi till 
en kask som ska värma upp dom lite. Tiden lider, och natten tillstundar, varför 
det är bäst å avsluta mitt klått för den här gången. 

Tecknar mitt nam 
Sjöman Albin Söderholm från Bergö-Vasa Finland 

P.S. Härmed önskar jag antecknaren få en hälsning framfört genom båts
besättningen till någon glad och trevlig svensk tös. D.S. 
(Anteckning i Valfrid Östlings jaktdagbok, Hindersön, Nederluleå. ) 
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När tillfälle givits har man tagit kontakt mellan fångstlagen, för att utbyta erfarenhe
ter men också förnödenheter. De flesta kontakter har ägt rum vid de hållpunkter 
som finns längs landvredet, vid fyrplatser och grund. Under jaktens inledande veckor 
när jägarna sökte sig upp längs landvredet vid den svenska sidan var Holmön, Fjäder
ägg, Bjuröklubb och Grundskatan viktiga mötesplatser. Holmön var en första håll
plats både för sydvästerbottningar och österbottningar. En jägare från Nordmaling i 
Ångermanland beskriver träffsäkert Holmön som "farstudörren här åt skären" (Algot 
Häggström, DAUM band 1570). Om landvredet utanför Holmön hade gått igen 
drog man upp båten intill Holmögadd-Malögrundet i väntan på västliga vindar så 
att landvredet skulle öppna sig igen. 

Där drog dom upp [båtarna] och väntade. Det brukade slå spricka ganska nära 
Malögrundet och till Fjäderägg. Var sprickan fast väntade man för man drog 
ogärna genom Kvarken, för vanligen är det så dålig is och ojämnt. De kunde ju 
ligga där och samlas hela flottan innan de skulle norröver. (Erik Granlund, SM 
band 65, utskrift s. 9.) 

En andra viktig anhalt var Bjuröklubb och Grundskatan, där landvredet gick mycket 
nära fastlandet. Detta område har, som tidigare nämnts, varit en viktig utgångspunkt 
för sälj ägare ända från järnåldern fram till våra dagar (se 2.2. under Förhistorisk säl-
jakt). På hällarna vid Svarthällsviken strax norr om Grundskatan finns inknackade 
namn, bomärken och årtal från 1791 till 1915, av sydösterbottniska fälmän, vilka 
vittnar om Grundskatans betydelse som knutpunkt för jägarna (Gustafsson 1989:45). 

Man seglade förbi och rätt upp till Grundskatan, det var den verkliga samlings
platsen. Där var det stopp nästan alla tider så där låg alltid 10-tals båtar och 
väntade i början. Bjuröklubb var också ganska allmänt. (Erik Granlund, SM 
band 65, utskrift s. 9). 

Av dagboken från Zakrissons resa 1927 framgår att de följde landvredet norröver och 
stannade upp i närheten av Grundskatan där de mötte ett annat båtlag. 

16 april. Växl. vind S. Idag seglade vi norröver när vi var utanför Blackkallen började 
det snöa. Det blev så småningom storm så vi tog fast i Liden [den fasta landisen] 
mellan Blackkallen och Grundskatan. Hertsångersborna: bröderna Niklas, Viktor 
och Gustav Hansson var där före oss. (Helmer Zakrissons jaktdagbok.) 

Vid fyrplatserna kunde jägarna dessutom få information om isläget av fyrmästarna 
på de då bemannade fyrarna. Åke Sjöstedt, son till fyrmästaren på Bjuröklubb, berät
tar att det var en upplevelse när "själafinnarna" kom på våren och fyllde köket med 
sina diskussioner om isläget och lämpliga jaktområden. En vår på 1930-talet fanns så 
många som 16 båtar inom synhåll samtidigt (Åke Sjöstedt, DAUM band 5457). 

Om väntan på att segla in i isen blev lång kunde jägarna också uppsöka de 
obebodda fiskarstugorna ute i den yttre svenska skärgården. De var alltid olåsta och 
där kunde de gå in och värma sig, eller exempelvis låna virke att reparera en skadad 
båt med (Gustafsson 1989:45). 
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Kartan visar jägarnas hållpunkter längs med landvredet vid den finska och svenska kusten. 
Den inritade linjen markerar landvredets ungefärliga sträckning under en normalkall vinter. 
Kartan framtagen efter original från Gustafsson 1990:254. 

1. Malören 15. "Storgrundshörnet' 
2. Rödkallen 16. Holmögadd 
3. Marakallen 17. Norrskär 
4. Norströmsgrund 18. Skvättan 
5. Rebben 19. Strömmingsbådan 
6. Bondökallarna 20. Valsörarna 
7. Pite Rönnskär 21. Ritgrund 
8. Romelsön 22. Helsingkallan 
9. Skötgrönnan 23. Tankar 

10. Bjuröklubb 24. Ulkokalla 
11. Grundskatan 25. Nahkiainen 
12. Blackkallen 26. Merikalla 
13. Vännskär 
14. Stora fjäderägg 
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Men fiskarstugorna dom "jestes" [låstes] aldrig. Det var en sten mot dörren. 
Vem som helst hade rätt att gå in. Om det kom nån som var blöt och behövde 
husrum, t.ex. [...] ni känner [vet] ju, själfiskare, finnar och alla ... man var ju 
bekant med dom. Dom kom ju och tog in och låg och kunde vara där i flera 
dagar ibland, då dom inte hade lämpligt så dom kom förbi och kom norröver. 
(Helmer Sköld, DAUM band 1545, utskrift DAUM 1197 s. 4.) 

Samarbete och konkurrens 
Eftersom båtlagen många gånger färdades efter samma råkar in i havsisen, kunde de 
också stöta ihop med andra båtlag när de sökte efter lämpliga jaktområden. I Erik 
Granlunds loggbok från 1963 kan man finna denna anteckning från ett möte i isen. 

Tisdag 16 april - Sydlig vind, tjocka på förmiddagen. På eftermiddagen var jag 
ute och träffade de andra sälj ägarna. Det var Mauri tz Holming och Ernst 
Granqvist från Molpe och Leander Back från Bergö. Roligt att se och höra att 
man har grannar i denna isöken. Fick en säl. På natten syntes Sydostbrotten i N, 
ca 12 sjömil. (Sundfeldt & Johnson 1964:109.) 

Ute i havsisen rådde konkurrens om de bästa jaktområdena, samtidigt som båtlagen 
alltid var benägna att bistå varandra i nödsituationer. Ur dagboken förd vid Maurits' 
resa 1927 framkommer att de bistått ett annat lag med fotogen. 

30 april. Vind: NV. Måttl. Mauritz och Viktor besökte Uno Johanssons från 
Yttertavle, Båt. De hade 28 sälar men klagade över dåligt före, lite säl och lite 
fotogen. De fick en hel flaska fotogen av oss och bjöd på kask. (Helmer 
Zakrissons jaktdagbok.) 

Erik Granlunds lag visade också prov på generositet när de 1948 råkade på några 
nybörjare i Gävlebukten som förlorat sin proviant. 

Vi gav dem lite proviant och sa ni behöver inte svälta utan vi har ju mat för 13 
veckor, men inte blir det att stanna i 13 så kom bara när ni behöver. (SM band 
31-2, utskrift s. 13.) 

Nybörjarna fick sen ytterligare problem som Granlund och hans lag förutsett, men 
även om de var snara att dela med sig av det materiella var de långt försiktigare med 
att dela med sig av sin kunskap. Enligt Erik måste man dra lärdomar av egna misstag 
ute i isen. 

Om två båtlag råkade befinna sig inom samma jaktområde kunde man istället 
för att konkurrera om sälarna lägga laget eller göra laget, dvs. man ingick en överens
kommelse om att dela bytet mellan de båda lagen (Brännström 1934:260). Annars 
försökte man nog i görligaste mån "undvika att ha kamrater i isen", som jägaren Emil 
Björklund uttrycker det (egen inspelning). Det var dock inte alltid som det rådde god 
sämja mellan båtlagen. Vissa båtlag tycks medvetet ha försämrat jaktförutsättningarna 
för andra genom att exempelvis gå i fel vind med båten förbi ett isområde. Vikare-
sälarna fick då vittring på människor och lämnade omedelbart området, något som 
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både Erik Granlund och Ragnar Lindgren i Nederluleå råkat ut för (Erik Granlund, 
DAUM band 6326; Ragnar Lindgren, DAUM band 6341). 

I möten mellan båtlag i isen finns det också exempel på ett närmast artigt 
bemötande. Hilding Eriksson berättar hur hans båtlag 1935 mött båtar med "vasa
finnar", och att inget av lagen uttryckligen ville göra anspråk på jaktområdet. De 
finländska båtarna valde dock att söka sig några mil bort. Erikssons lag hade färdats 
längs ett vred i kraftig dimma och sedan beslutat sig för att stanna. Då de just dragit 
upp storbåten hörde de ljudet av två motorer som kom från vasajägarnas båtar. 

Ja, vi sa: - Vi har alldeles nykommit. Nå, det var nå vasafinnar. 
- Ja, inte ska vi då ta nån is av er. Vi ska nog fortsätta. 
- Ja, sa vi. Ni har ju lika rätt som vi, den saken är klar. 
Ja, dom pratade ett tag och sen så damblade dom iväg in i väster. 
(Hilding Eriksson, DAUM band 1365.) 

Det förekom emellertid också stölder av skjutna sälar i isen, även om det inte tycks ha 
varit alltför vanligt. Erik Granlund har en gång råkat ut för att finsktalande jägare 
stulit sälar. De upptäckte dock tilltaget och krävde tillbaka sälarna (SM band 31-2, 
utskrift s. 4 f.). 

- Men jag ger mig fan på, säger Erik, att hade inte skepparen där plockat fram 
skinnen, så hade det blivit dödsrunor i deras hemby. För ute på sjön gäller varken 
Finlands eller Sveriges lagar, utan där gäller en annan lag, som är mycket hårdare 
än den som tillämpas på land. Förr i världen hade sådana där gubbar aldrig 
sluppit levande därifrån. Nu fick det räcka med en varning. Dom var ju amatörer 
i fråga om jakt! (Sundfeldt & Johnson 1964:60.) 

I sägnen om Stor-Håkan (eller Stor-Håka), som berättats av både finska och svenska 
jägare, är stöld av sälar och proviant ett av motiven. 

Stor-Håka var en man, som aldrig blev efterhörd på någon båt, men ändå alltid 
var med. Han gick på den båt han ville, och ingen tordes säga emot. Därtill stal 
han både säl och proviant. (Masalin (1933) 1996:25.) 

En ung pojke som var båtvakt sägs ha ändat Stor-Håkans liv då denne försökte stjäla 
sälar från honom. "Pojken hade skjutit Stor-Håkan när han såg honom komma och 
bara stoppat ner honom i havet" (Gustafsson 1971:102). Stor-Håkans nationalitet 
växlar beroende på vilken landsman som berättar sägnen. Bland svenska jägare sades 
han vara av finsk nationalitet, medan finska jägare menade att Stor-Håkan var svensk.28 

Sägnen finns även återberättad i SLS 212, s. 108-110 från Korsnäs sn. 
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3.6. JAKTSITUATIONEN 

"Du ska inte söka säl..." - En jaktdag på isen 
För att lokalisera lämpliga jaktområden under fälan eller när man gick ut på dags turer 
var det avgörande att besitta kunskap om den istyp som de båda sälarterna valde för 
sin kutning, vilket framgår av det österbottniska talesättet "Du ska inte söka säl, utan 
du ska söka is när du far och jaktar" (Erik Granlund, SM band 31-1, utskrift s. 13). I 
jakt på isen under mars-april färdades jägaren på skredstången, med båten som bas 
om man låg ute i fälan, eller från stugor på land om man gick ut på dagsturer. När 
jägaren gick ut på isen var två hjälpmedel oumbärliga, vare sig man gick ut på kortare 
eller längre jaktturer: väckaren och kompassen. Väckaren var, som tidigare nämnts, 
jägarens livförsäkring eftersom han med den ständigt testade isens hållbarhet. Om 
isen höll för ett hårt slag med väckaren bar den också jägaren på skredstången. Erik 
Granlund berättar här om sin osäkerhet på isen när han en gång förlorat väckaren i en 
närstrid med en säl. 

Och så blev det mörkt, men jag har aldrig varit så tveksam i mitt liv. För varje 
steg måste jag gå och känna på det där sättet. Men då var det en lång väg ner till 
båten. Jag kunde ju inte ta nån säl, utan jag lämnade ju dem. Det var så pass sent 
på kvällen. Så det ska man nog akta sig för, att gå och slarva bort väckaren. För 
man är riktigt hjälplös på svag is — alldeles om det blir mörkt. Ska vi säga, är isen 
ojämn och snöbetäckt, med ett tunt snölager på, då är det rena eländet. (DAUM 
band 6301.) 

Med kompassens hjälp kunde jägaren orientera sig tillbaka till sin utgångspunkt även 
om han befann sig ute i havsisen utan riktmärken på land. 

Och gå inte ut utan kompass. När du går från båten — även om det är en liten 
bit, ser ut att vara fint väder - men lämna inte kompassen hemma. Och glöm 
inte att ta väderstrecket till båten ifall. Oberoende av vilket väder det är, så ska 
man ha reda på kompasskursen där man har båten. (Erik Granlund, DAUM 
band 6301.) 

Förutom den säkerhet som kompassen gav hade jägaren även andra möjligheter att 
orientera sig på jaktfärder på havsisen. Ute i fälan gick man oftast på jakt inom samma 
område dag efter dag, och islandskapet blev därför bekant för jägaren. Dessutom 
kunde jägaren tillverka egna orienteringspunkter på isen. Maurits Zakrisson berättar 
att han t.ex. kunde lämna en sälskalle på en isknöl för att markera den väg han gått 
(DAUM band 1147). För att jägaren lättare skulle kunna lokalisera lägerplatsen his
sades det alltid upp ett föremål i båtens mast som exempelvis kunde vara ett upphissat 
klädplagg, som kallades båträtet. 

När jägarna utgick på dags turer från båten delade man upp jaktområdena i 
olika löp, dvs. man gick i olika väderstreck. Om jägarna var fyra till antalet gick alltså 
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Erik Granlund på blankis med skredstång och väckare. 

en man östöver, den andre västöver, den tredje norröver och den fjärde söderöver. Då 
man gick ut tidigt på morgonen var löpet östöver att föredra eftersom solen då lyser 
på skärmen på skredstången (Maurits Zakrisson, DAUM band 1147). När det var 
skare kunde man inte gå ut tidigt, utan man fick vänta till dess att solen tinat upp 
skaren eftersom det inte gick att färdas fram tyst med skredstången på den hårda 
skaren. 

Men ser du, gå medan det är riktigt skarpt, det är inte nå bra. För det är så 
ljudfullt allting. Det är mycket bättre om det får tina till, solen får tina till så att 
det blev tystare. Det ska va dött. Det ska inte skappla [skramla] under stången nå 
mycket då du sparkar, och nå mycket oljud, för att det är dom misstänkt på 
alldeles fantastiskt. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1147.) 

Att klubba eller skjuta gråsäl 
Gråsälarna kunde antingen klubbas ihjäl eller skjutas. Kutarna kunde med lätthet 
klubbas när de var nyfödda, eftersom de inte flydde undan jägaren förrän deras päls 
blivit mörk.291 valet mellan att klubba eller skjuta de vuxna gråsälarna var bl.a. isens 
beskaffenhet avgörande. Om gråsälarna uppehöll sig på någorlunda hel is valde man 

29 
Enligt en äldre 1700-talskälla sades kuten få vett till Vårfrudagen. "Men när Wårfrudagen är 

inne, går kuten till sjöss och flyr folket, men får sedan ej mera dia modern" (Rålamb (1702) 1895:19). 
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oftast att klubba dem, eftersom bösskotten genljöd i ismiljön, och man därigenom 
skulle riskera att skrämma bort andra gråsälar i omgivningen. Men om isen var trasig 
och omgivningen därmed full av naturliga ljud kunde man välja att skjuta sälen istäl
let. 

Men det är så, om du är där det är gråsälen, att du ska akta dig för att skjuta nå 
mycket och göra, för då kan de börja på att marschera. Det är mycket bättre om 
du kan klubba dem, än ta dem på annat vis, för då blir dem orolig. Dom hör att 
det är nånting ovanligt förstås. Det är så att är isen "slörig" [trasig] så det är bara 
bitar och vred och "töckeda" [sådant där], då har det inte så stor betydelse. Men 
är det helisen då har det en stor betydelse att dem inte gör så stort oljud. För då 
tar han på [börjar] att marsch. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1148.) 

Eftersom gråsälarna är storvuxna och dessutom stridslystna var en närkamp med grå
sälen alltid riskfylld. En jägare från Österbotten hade varit med om att en gammal 
gråsäl gått till anfall mot honom. Till hans undsättning kom då de andra i båtlaget 
som var beväpnade med yxor (Alarik Åbb, egen inspelning). 

Men då finns det vissa exemplar bortur stimmarna, som vi säger, bortur grå
själarna. Det kan vara stora fä. Det är säkert, det är hemska djur. Det måste du 
nästan se innan du kan förstå att de är så pass stor som dom är. (Maurits 
Zakrisson, DAUM band 1147.) 

Att skjuta vikaresäl 
Vikaresälen jagas alltid med bössa eftersom dess skygga beteende i den öppna ismiljön 
gör att den inte kan jagas på annat vis. När solen börjar värma framåt våren stiger hela 
vikarefamiljen upp ur vistena och lägger sig på öppna isslätter. De plana isslätter där 
vikaresälen går upp kan variera i storlek från att vara flera hundra meter i diameter till 
endast 30-40 meter. Men oavsett slättens storlek väljer de alltid att gå upp mitt på 
slätten, där de ligger likt en kompassnål (Ernst Granqvist, egen inspelning). 

Det var precis som om de skulle ha använt en måttstock då de skulle, då de 
började vara och ligga, då tog de hålet... Först kunde den där algen 
[vikarehannen] ta hålet mitt på den där slätten det var som exakt riktigt mitt 
uppå ... Ett, tu, tre så var hon där "själon" [vikarehonan] där och hade tagit ett 
hål... och hade kuten med sig och ... Men det var precis som om det skulle ha 
varit mätt från alla kanter. (Evald Geust, egen inspelning) 

För att komma sig upp på isen borrar vikaren sig igenom isen underifrån. En jägare 
berättar att han iakttagit en vikare som svarvat sig upp genom 97 cm tjock is på en 
slätt (Frans Geust, egen inspelning). Sälens händer kommer först upp ur hålet två till 
tre gånger innan den slutligen stiger upp på isen (Evald Geust, egen inspelning). Till 
skillnad från gråsälen blir vikaresälen aldrig uppfrusen på isen utan reträttväg ner i 
vattnet. Den håller brunnen i isen öppen genom att ständigt ligga och doppa huvu
det i vattnet. 
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Som framgått ovan var antalet lämpliga jaktdagar för vikare lätträknade under 
våren. För en framgångsrik vikarejakt krävdes soligt väder, eftersom sälen endast låg 
uppe då. Dessutom måste det blåsa, eftersom den obönhörligen känner vittring av 
jägaren om det är vindstilla (Ragnar Lindgren, DAUM band 6341). 

. 

Istället för att ha skärmen uppsatt på skredstången kunde jägaren också dölja sig bakom 
uppstående isstycken. 

Holmöjägaren Verner Brakander demonstrerar här hur man knästående på skredstången 
närmar sig sälen, och hur man därefter ligger ned på skredstången bakom skärmen i skjutklar 
position. 

Attpyta och kräkapå vikaresälen 
När jägaren siktat en vikaresäl på isen i sin kikare var han tvungen att vidta en mängd 
försiktighetsåtgärder för att komma inom skotthåll. I Österbotten kallas den opera
tion som jägaren utför från det att han siktat sälen till dess att han är inom skotthåll 
för att pyta (Korhonen 1989:78). Allra först måste jägaren ge akt på solens läge på 
himlen och vindriktningen. När han närmar sig sälen måste han gå så att solen faller 
på skjulet och mot vinden så att sälen inte får vittring på jägaren. Då jägaren kunde se 
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sälen med blotta ögat måste han börja kräka, dvs. krypa framåt på skredstången. Till 
en början står jägaren på knä på skredstången, därefter lägger han sig raklång på 
skidan och hasar sig fram med hjälp av händer och fötter. När man kräkte var man 
tvungen att bära vantar eftersom man annars skar sönder händerna på den vassa isen 
(Maurits Zakrisson, DAUM band 1148). 

På sin väg fram mot sälen kröp jägaren antingen bakom naturliga skydd på 
isen som kunde bestå av uppstående isstycken, s.k. tjalingar, eller så kräkte han fram 
i skydd av skjulet - den vita tygskärm som var uppspänd längst fram på stången, som 
också kunde benämnas krak. Maurits Zakrisson beskriver här hur ismiljön är avgö
rande för om man ska välja att sätta upp kräket eller ej. 

Du förstår det att kräka, det kallade dom ju förr - det är ju detsamma som om 
jag nu ska yttra mig på annat - att det är att krypa åt en säl, om jag kräker åt en 
säl. Och är det då "bruttiisen" förstår du, så att jag får lägenhet - kallade dom det 
för. Jag får nån rand för eller nån "tjaling", eller nån snödriva eller nånting 
"töckeda" [sådant där]. Då kunde jag många gånger, det måste du avgöra efter
som. Det gäller inte att bestämma, utan det måste du avgöra efter som situation 
är. Då behöver du inte sätta upp kräket. (Maurits Zakrisson, DAUM band 
1147.) 

Han tillägger sedan att kräket många gånger var att föredra eftersom man då kunde 
bli varse sälens rörelser när den spejade efter isen och välja att ligga stilla till dess sälen 
lagt ner huvudet. Om man istället kröp bakom ett isstycke där man inte kunde regist
rera sälens spejande rörelser, kunde sälen många gånger ha blivit orolig och försvun
nit ner i vattnet utan att jägaren märkt det. När den vita skärmen användes måste 
man kräka så att solen lyser på skärmen och reflekterar solstrålarna, annars blir skär
men mörk och sälen blir då varse ett främmande föremål på isen. 

I jakt på vikaresäl ges endast en chans för jägaren; om det finns minsta livs
gnista kvar i sälen glider den ner i vattnet. Första skottet måste därför vara direkt 
dödande och gå av i samma ögonblick som sälen lyfter huvudet. 

Då själen har lagt ner skallen då träder du fram bössan och då själen lyfter opp då 
trycker du. Och då är det klart. (Ernst Granqvist, egen inspelning) 

Jakt på sista isen i maj 
Både gråsälen och vikaren söker sig upp 
emot den sista isen i Norrbottnen allt
eftersom isen smälter undan (se 2.1. 
Sälar i Bottenviken). Jakten börjar då 
alltmer bedrivas med bössa från jullen, 
men om isflaken fortfarande är stora och 
sammanhängande kan man också gå 
upp och jaga på dem. 

Jarl och Erik Granlund ror bland de sista is-
resterna i maj 1971. 

144 JAKTSITUATIONEN 



Jägare från Holmön på öppet hav i april, med skredstänger som sticker ut i båtens för och 
akter. 

Att jaga på gråsälarnas läger — där gråsälarna samlades i flock på isen — var 
vanskligt, eftersom samtliga sälar flydde ner i vattnet vid första bösskottet och drog då 
ofta med sig de sälar som skjutits. Vid de tillfällen då man var två man på jakt i julle 
bestämde man därför i förväg vilka man skulle skjuta på, sedan sköt man samtidigt. 
En lyckosam jakt på ett läger kunde inbringa nio gråsälar på en dag (Alarik Åbb, egen 
inspelning). 

Vid jakt från jullen måste man ro ytterst varsamt och försiktigt för att inte 
skrämma bort sälarna från isen. Gråsälen med sin goda hörsel reagerar omedelbart på 
träljud, exempelvis ljudet av en tappad åra i båten. Däremot är de inte rädda för 
människoröster. Erik Granlund menar att gråsälen är ovanligt dum eftersom den bara 
blir tryggare ju mer man ropar åt den (SM band 31-1, utskrift s. 5). 

3.7. KUNSKAPSSYSTEM I EN FÖRÄNDERLIG MILJÖ 

Vårvinterjakten bedrivs, som vi sett i detta kapitel, i ett rörligt och föränderligt land
skap. Islandskapets topografi skiftar utifrån väder- och vindförhållanden, varför jägarnas 
jaktförutsättningar alltså är starkt beroende av yttre ekologiska faktorer. Två exempel 
på situationer som helt kontrolleras av väder- och vindförhållanden under fälan är 
jägarnas färdväg i isen samt tidpunkten för jägarnas hemfärd från jakten, där jägarnas 
fullastade båt närmast får tina fram ur havsisen. Vårvinterjakten präglas sålunda på 
många sätt av ovisshet och oförutsägbarhet, dessutom är jaktens resultat synnerligen 
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nyckfullt och ovisst. Alla dessa förhållanden påverkar jägarnas kunskapssystem under 
vårvinterjakten.30 (De ekologiska förutsättningarnas inverkan på jägarnas begrepps
system för säl under skilda jaktsäsonger diskuteras i följande kapitel.) 

Jägarnas kunskapssystem bör förstås som en förenkling och en generalisering 
av en betydligt mer komplex yttre verklighet. För att kognitivt kunna hantera all den 
kunskap som krävs i denna miljö, utgår jägarnas förståelse av iakttagelser och situa
tioner från prototypiska handlingsscenarier. I dessa undertrycks den variation som 
skulle försvåra tolkningen. Sammanhangen är överblickbara och tolkningarna är of
tast entydiga. Kunskapssystemets förenkling gör det alltså kognitivt möjligt för jäga
ren att tolka en komplicerad verklighet. Jägarens kulturella kunskaper fungerar som 
orienteringspunkter i den yttre verkligheten. I min analys av jägarnas begreppssystem 
för säl har jag utgått från enskilda handlingsscenarier under vårvinterjakten, se kapi
tel 4. (Människors möjlighet att hantera stora kunskapsmängder med en begränsad 
kognitiv insats har tidigare behandlats i kapitel 1.2. under Basnivå — en nivå för 
kunskapsorganisation, där bl.a. principen om kognitiv ekonomi har presenterats; se 
även kapitel 1.3. under Prototypiska handlingsscenarier.) 

Kunskapssystemets förenklande funktion innebär inte att den kulturella kun
skapen är statisk till sin karaktär. Att säljaktens kulturella modell under 1900-talet 
varit allt annat än statisk har framkommit tidigare i denna avhandling. Den kultu
rella modellens dynamik kan enklast exemplifieras med de tekniska innovationer som 
inneburit stora förändringar. Jägarna gick från segel till motor, från lodbössa till mau-
sergevär, från kabbgryta till primuskök för att nämna några av de tekniska innovatio
nerna. På individnivå kan man se en experimentlusta att pröva nya tekniker och 
jaktmetoder. Exempelvis provade enskilda jägare att ersätta bomullstyget i skjulet med 
nylon eller att ersätta skärmen med en spegel (se 2.3. under Från lodbössa till mauser-
gevär och 3.4. under Utrustning i fälan). Moderniseringen av jakten kom också att få 
konsekvenser för fångstlagets sammansättning och dess organisation. Utrustade med 
kikarsikte och ett mausergevär kunde lagets samtliga medlemmar delta i jakten och 
därigenom kvalificera sig till jägare. Den strikta rangordningen inom manskapet på 
båten upphörde därmed. Säljaktens kulturella modell anpassades hela tiden till nya 
förutsättningar och villkor. 

Som tidigare diskuterats har kulturella modeller en viss styrande inverkan på 
individers agerande, vilket beskrivits som modellernas anvisande kraft (se 1.3. under 
Den kulturella modellens handlingsinriktning}. Det individuella handlingsutrymmet 
inom en viss kulturell modell kan vara förhållandevis stort, eftersom de kulturella 

I äldre tid har jägarna använt noaord för säl vid jakten, bl.a. som en försiktighetsåtgärd. Exempel 
på ord för säl som förmodligen ursprungligen utgjort noaord är iskatt, sjökatt, svarttjäder och tupp, 
se A.-C. Edlund 1989 och 1992/2. Då detta väsentligen hör till en epok äldre än den jag undersöker, 
behandlas detta inte närmare i denna avhandling. 
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föreställningarna inte antas reglera människors handlingar och beteenden på ett tving
ande sätt. I sälj aktens kulturella modell får man dock räkna med att individens hand
lingsutrymme under vårvinterjakten var starkt begränsat. För de jägare som deltog i 
fälan var varje lagmedlems insats i den farofyllda miljön bokstavligen livsavgörande. 
För att överleva i isen var kollektivet beroende av att man kunde förlita sig på varan
dra i alla situationer. Inskolningen för "första resans pojke" visar att ett handlande 
som bedöms som ansvarlöst får stränga påföljder för den enskilde jägaren (se 3.5. 
Issamhällets sociala s truktur). Inför de individuella beslut och handlingar som fick 
konsekvenser för övriga lagmedlemmar var individens handlingsutrymme mycket 
begränsat. 

Jägarna måste ständigt vara beredda att ompröva och utvidga den kulturella 
kunskapen utifrån individuella och gemensamma erfarenheter. För vårvin ter jakten är 
denna omprövning av kunskap framtvingad av miljöns föränderliga karaktär. I jägarnas 
interaktion konstrueras och förhandlas en gemensam förståelse av verkligheten fram. 
För de män som befann sig ute i fälan innehöll jaktmånaderna unika tillfällen för 
betydelseskapande kommunikation. I den många gånger påtvingade närheten mellan 
männen när de satt insnöade och inblåsta under båtens tjäll, var berättandet det enda 
man - i väntan på bättre jaktväder - fördrev tiden med. Återberättandet av jakt
erfarenheter fortsatte naturligtvis även när männen kommit hem från jakten. I dessa 
samtal på land fortsätter förhandlandet om verklighetens innebörder. 

Jägarnas kunskaper har huvudsakligen avhandlats i muntlig kommunikation 
och endast i ringa utsträckning har jägarnas kunskaper bevarats i skrift, närmare be
stämt i jaktdagböcker. Inom ramen för denna undersökning har jag inte gått närmare 
in på i vilken omfattning dagböcker förts vid fälresorna. Men av de dagböcker som 
förvaras vid museer och arkiv kan man anta att dagboksskrivandet var relativt vanligt 
förekommande. Traditionen att föra jaktdagbok har troligen inspirerats av de dag
böcker som började föras allmänt under 1800-talet inom breda, ofta agrara samhälls
lager.31 

Som framgår av de exempel som här getts från den jaktdagbok som fördes vid 
Maurits Zakrissons fälresa år 1927 kan man notera att dagboksanteckningarna är 
ytterst knapphändiga. De uppgifter som nedtecknas är dokumentation av färdvägar, 
väderförhållanden, kontakter med andra lag samt antal skjutna sälar. Men det finns 
också exempel på jaktdagböcker med betydligt fylligare innehåll. Anteckningen nedan 
är hämtad från en dagbok förd av Anders Isaksson, Hindersön, Nederluleå den 30 
april 1927: 

NO vind med övergående till NV, klart väder. Agnar har varit västerut, men inte 
fått se en säl. Manne och jag har varit söderut och haft jyllen. Vi drog den till en 

För litteratur om bondedagböcker se bl.a. Storå 1985; Myrdal 1991 och Liljewall 1995. 
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vak, som är två km åt söder. Då låg tre sälar åt öster som jag skulle krypa åt. Den 
första hade farit ned, när jag kom dit. De andra låg bortom en vak. Efter mycken 
möda kom vi över vaken. Sen kröp vi på skridstången, tills vi var inom skotthåll 
och skulle skjuta var sin. Den större sälen for ned och jag sköt den mindre. 
Klockan var då 14.30 och vi hade hållit på till dess för att komma åt sälarna. 
Sedan vi fått oss förfriskning, fortsatte vi ostöver först över en vak, som gick åt 
söder och sen efter vaken söderut. Nu skulle vi prova att segla med jyllen. Det 
visade sig gå ganska bra med förlig vind. En säl låg på två km åt öster från vaken. 
Vi försökte åt den. Sen vände vi hemåt och rodde efter vakar. (DAUM 4633.) 

Jägarnas benämningar på säl har sällan nedtecknats i dagböckerna. Dagboksskrivaren 
har stannat vid att notera antalet sälar samt uppgett om det är grå-
säl, vikaresäl eller kutar. De uppgifter om säl som här återfinns har 
i första hand fungerat som en bokföring över årets jaktresultat inför 
den kommande fördelningen av fångsten. En andra tänkbar förkla
ring till att ord för säl saknas i dagböckerna är att dessa uppfattats 
som dialektala och därför inte ansetts höra hemma i ett skriftligt 
sammanhang. Jägarnas skriftliga dokumentation av jakten speglar 
således inte tillnärmelsevis deras djupa och breda kunskap om sä
len. Deras samlade kunskap om sälar har i allt väsentligt levt i jägarnas 
muntliga diskussioner där kunskaper utbytts, bevarats och utveck
lats. 

Kunskapens tradering, bevarande och vidareutveckling är helt 
beroende av jägarnas muntliga kommunikation. Eller uttryckt med 
Walter Ongs ord: "Tankens fortlevnad hör i en talspråklig kultur 
samman med kommunikation" (1990:132). Jaktens specifika ord
förråd fyller naturligtvis också en viktig kunskapsbevarande funk
tion. Att tillägna sig dessa begreppssystem för säl och is etc., är en 
viktig del i inskolningen till jägare. Därmed blir de nämligen med
lemmar av sälj ägarnas yrkeskår och delar de exklusiva kunskaper 
som vårvinterjakten kräver. 

m 

pis 
SEE ' 

m 

fjiS 

För att hålla räkning på antalet fällda sälar kunde man också rista en 
skåra i tjällstången, den bom som höll upp tjället. För varje däcker (dvs. 
tiotal) säl gjordes en skåra. På denna stång från Lövö by i Västerbotten 
redovisas fångstresultaten från år 1914 - 1919. Följande fångstresultat 
kan utläsas: 1914-109 sälar, 1915-70, 1916-64, 1917-44, 1918 — 
168 och 1919 - 99 sälar. Se Anon. 1990 där jaktlagets dagbok från 1916 
citeras. 
Teckning: Melvin Olsson. 
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KAPITEL 4 

Jägarnas begreppssystem 
för säl under vårvinterjakten 

Jägare som kräker med den vita skärmen Jägaren på skredstången, sedd ur sälens 
uppe på en öppen isslätt, med en slättliggare perspektiv. 
i sikte. 

4.1. JÄGARNAS KUNSKAP OM 
SÄL UR HANDLINGSPERSPEKTIV 

I föregående kapitel har sälj ägarnas samlade kunskapssystem under vårvinterj akten 

presenterats. Där redovisades en betydande del av de kunskaper som krävts för att 

bedriva säljakt under vårvintern. I detta komplexa kunskapssystem spelar jägarnas 

kunskaper om jaktens byte - sälen - naturligtvis en avgörande roll. 
Denna kunskap finns organiserad i jägarnas begreppssystem - i ordförrådet 

och i begreppsliga kategorier för säl. I detta kapitel presenteras merparten av de kate
gorier för säl som varit aktuella under vårvinterj akten. Dessa kan sägas vara vägledan

de för jägarnas agerande i vissa återkommande situationer, där jägarna gör handlings-

inriktade val utifrån sin kunskap om sälen. Dessa återkommande situationer har jag 

här valt att kalla handlingsscenarier (se vidare 1.3. under Pro to typiska handlingsscenari
er). För att tydliggöra sambandet mellan jägarnas agerande och deras kategorisering 

av sälen utgår den följande analysen från tre handlingsscenarier. 
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Inledningsvis diskuteras de kategorier för säl som ger jägarna anvisningar i det 
aktiva sökandet efter lämpliga jaktisar. Dessa organiserar kunskap om tid och miljö, 
dvs. vid vilken tidpunkt sälarna är jaktbara och i vilken ismiljö de ska sökas. Därefter 
behandlas de kategorier för säl som får konsekvenser för jägarens agerande i den kon
kreta jaktsituationen - som ger jägaren anvisningar i valet av jaktstrategi. I dessa 
kategorier inryms kunskap om den ismiljö där sälen uppehåller sig samt kunskap om 
sälens vaksamhet eller bristande vaksamhet. Ett tredje handlingsscenario som disku
teras här är utnyttjandet av den skjutna sälen som resurs efter avslutad jaktinsats. De 
kategorier som här diskuteras organiserar kunskap om sälens ekonomiska värde och 
hur sälen kan tillvaratas i jägarnas kosthåll. Utöver dessa tre handlingsscenarier disku
teras hur ett antal av jägarnas kategorier för säl belyser den individuelle jägarens soci
alisation till etablerad jägare, vilket delvis redan berörts i kapitel 3.5. under Jägaren. 

I kapitlets avslutande avsnitt diskuteras begreppssystemets övergripande kun
skapsorganisation. Syftet är här att undersöka huruvida det är möjligt att rekonstrue
ra en basnivå i jägarnas begreppssystem för säl — en basnivå där merparten av jägarnas 
kunskaper om sälen finns samlad. 

Jägarnas kategorier för säl betecknas här med kapitäler, i enlighet med den 
gängse lingvistiska principen, exempelvis VISTARE. Det bör också påpekas att det i 
diskussionen av jägarnas begreppssystem för säl ibland kan vara svårt att upprätthålla 
skarpa gränser mellan kategorier för säl och benämningar för säl, alltså mellan katego
rin VISTARE och benämningen vistare. Samtliga benämningar för säl som behandlas 
här finns presenterade i avhandlingens del II, där jägarnas ordförråd redovisas. 

De byggstenar av kunskap som utgör grunden i jägarnas begreppssystem för 
säl kan i vissa avseenden sägas vara omedvetna för jägarna (se avhandlingens Inled
ning under Teoretiska och metodiska utgångspunkter). Detta medför att en rekonstruk
tion av jägarnas kategorisering inte enbart kan utgå från en analys av orden för säl och 
beskrivningarna av deras betydelser, eftersom en sådan semantisk analys endast ger 
tillträde till de kunskaper som är direkt medvetna och därför också möjliga att utsäga. 
För att nå de outsagda kunskaperna och för att samtidigt komma närmare jägarnas 
inifrånperspektiv, bygger min rekonstruktion av jägarnas kategorisering till avgöran
de delar på en analys av vårvinterjaktens kunskapssystem. 

Regional och individuell variation 
Den kunskap som inryms i de kategorier för säl som här presenteras ska inte förstås 
som giltiga i alla avseenden för samtliga jägare inom undersökningsområdet. Man 
kan konstatera att jaktvillkor och jaktens omfattning varierat i viss utsträckning för 
de österbottniska, västerbottniska och norrbottniska jägarna, vilket naturligtvis inne
bär att innehållet i både kunskapssystem och begreppssystem varierar över undersök
ningsområdet. I jägarnas begreppssystem för säl är det i första hand kunskapen om 
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gråsäl som varierar. Eftersom de österbottniska jägarna bedrivit gråsälsjakt i större 
omfattning än de svenska jägarna har de en fördjupad kunskap om gråsälen (se 3.4. 
under Båtarna och båtlagen krymper). Vikarjakten däremot som alltmer kom att lik
riktas under 1900-talet - bl.a. tack vare introduktionen av mausergeväret - har be
drivits på samma sätt över hela undersökningsområdet. Kunskapen om och kategori
seringen av vikaresäl är därför i stort sett enhetlig för de bottniska jägarna. Det totala 
antal kategorier för säl som diskuteras i detta kapitel kan alltså möjligen sägas vara 
giltig för de österbottniska jägarnas begreppssystem där både kunskap om gråsäl och 
vikare inryms. I presentationen av kategorierna nedan kommer den regionala varia
tionen i kunskapsinnehåll att diskuteras i varje enskilt fall. Man kan säkert räkna med 
att denna nu bortglömda kunskap också funnits representerad över hela området i 
äldre tid, eftersom mycken kunskap gått förlorad under det sena 1900-talet då säl-
jaktskulturen alltmer kommit att upplösas. 

Det finns naturligtvis också en individuell variation i jägarnas begreppssystem 
för säl som hör samman med jägarnas enskilda erfarenheter av jakten. Erfarenheter av 
enstaka korta jaktfärder kan naturligtvis svårligen mäta sig med erfarenheter av upp 
till 30 fälresor. Denna variation i kunskap blir synlig i jägarnas diskussioner av sälarna 
och deras benämningar. Inom ramen för detta arbete har det dock inte varit möjligt 
att undersöka det individuella begreppssystemets uppbyggnad, och därför kommer 
variationen i kunskap mellan enskilda jägare endast att skymta fram i ordredovis
ningen i del II. 

4.2. ATT SÖKA EFTER LÄMPLIGA JAKTISAR 

TRUPP - jakt i s för gråsäl i mars 
Ett viktigt förberedelsearbete inför gråsälsjakten var att följa havsisens utveckling under 
vintern och beräkna havsisens utbredning söderut, för att därmed förutse var man 
kunde finna lämpliga jaktisar för gråsäl (se 2.1. under Gråsälen i ismiljö). Gråsälen 
gick sällan längre norrut än till södra havsiskanten. Om den befann sig vid Kvarken 
eller ännu längre norrut visste jägarna dessutom att gråsälarna hellre vistades närmare 
den finska kusten än den svenska. I och med att de kutande gråsälarna endast stannar 
uppe på isen under de två—tre veckor som digivningen pågår, gällde det att besitta 
goda iskunskaper samt ha en stor portion tur för att lyckas lokalisera gråsälarna i 
islandskapet innan de söker sig mot öppet vatten. 

Ingående kunskap om tidpunkt och ismiljö för gråsälens kutning, finns i hu
vudsak dokumenterad i det österbottniska materialet. Det uppges att gråsälen kutar i 
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två omgångar, i två TRUPPER. Kategorin TRUPP har två medlemmar: SENTRUPP och GAM-
MELTRUPP, som i första hand organiserar kunskap om tidpunkten för gråsälens kut-
ning samt kunskap om gråsälarnas ismiljö. GAMMELTRUPPEN avser äld re gråsälar som 
går en bit in i drivisen och kutar något tidigare, medan SENTRUPPEN - de yngre grå-
sälarna - stannar nära öppet vatten intill iskanten och kutar något senare. 

Förr i t iden så ha de en trupp som kutade lite före den andra truppen. De sa att 
de kutade runt den 28:e [februari], den där gammeltroppen av gråsjälar som bru
kar va, har varit alla tider i Bottnen [Bottenviken], så kutade där den 28. [...] De 
sa det de gamla fälmännen: - Den 28:e var de svart om nadden de där gamla sjä
larna [de gamla gråsälarnas kutar var svarta om nosen då]. De stiger ju längst in [i 
isen], (Emil Södergård, DAUM band 6312.) 

Det finns även några ytterligare benämningar för den kutande gråsälen i Österbotten 
som är förhållandevis sparsamt dokumenterade. De äldre gråsälar som kutar tidigare 
sägs ha kunnat kallas just äldre sälar enligt en meddelare. Benämningengråsälssteg\\2X 
troligtvis samma kunskapsomfång som TRUPP, eftersom den sägs avse kutande gråsäl 
som vandrar norröver i kutningstiden för att söka is.1 

LÄGER - jakt i s för gråsäl i maj 
I april månad är den första jaktperioden för gråsäl i stort sett över, eftersom både de 
vuxna gråsälarna och kutarna då söker sig mot öppet vatten. 

Inte ser man dom på vårvintrarna ... Inte ser man ... aldrig gråsälarna ... ligga 
på, vi ska säj i april månad — fast de har gått från kutarna sina. Inte får du se nån 
gråsäl alls på isen i april månad. (Karl Nykvist, DAUM band 6316.) 

I maj blir gråsälsjakten åter aktuell i samband med att gråsälen följer den sista isen 
norrut för att gå upp på isen och ömsa päls (se 2.1. under Gråsälen i ismiljö samt 3.6. 
under Jakt på sista isen i maj). I kategorin LÄGER och GRÅSÄLSLÄGER organ iseras kun
skap om att gråsälarna vid denna tidpunkt samlas i stora flockar i det havsområde där 
den sista isen finns, dvs. oftast längst uppe i Bottenviken. 

I citatet nedan diskuteras vikaresälens obenägenhet att vistas i samma is som 
den där gråsälslägren uppehåller sig. 

Men vikarsälen är rädd gråsälen han. Du ska aldrig se på ett gråsälläger oppe i 
Bottenviken. Det har ju varit tusentals som har varit lägrade då jag har varit där. 
År från år, alla år de brukade vara in så där regelbundet förr. Med vanlig motor
båt alltid kommit till de där lägren, de kan vara i tusental. Men aldrig en vikare 
inne i svarvet där. (Wilhelm Sjöroos, DAUM band 6332.) 

I Västerbotten finns också ordet gråsälssteg dokumenterat i äldre källor. I dessa beskrivs inte grå
sälar som stiger norrut för att kuta, utan benämningen sägs istället avse gråsäl på vandring söderut 
när isen definitivt försvunnit, dvs. i maj-juni. Det är naturligtvis mycket möjligt att gråsälssteg 
också kunnat avse gråsäl som stiger norrut för att kuta i mars, men det framkommer i alla fall inte 
i det föreliggande materialet. 
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Orden läger och gråsälsläger är mer eller mindre bekanta för jägare från hela under
sökningsområdet.2 Det finns dessutom ett antal benämningar för gråsäl i flock där 
det inte framgår vid vilken tidpunkt som dessa gråsälar siktades, varför man inte 
självklart kan anta att de avser gråsäl som samlats i flock i maj: storläger, gråsälsdorg 
och batalj. 

VTSTSÄL - j akti s för vikare i mars 
Jakten på vikaresäl kunde inte påbörjas förrän fram emot april månad, eftersom de 
håller sig gömda under isen och snön i sina vistor under mars månad (se 2.1. under 
Vikaresälen i ismiljö). För de jägare som befann sig i fälan kunde dock sökandet efter 
lämpliga jaktisar för vikare påbörjas veckor innan den aktiva jakten inleddes. Katego
rin VISTSÄL organiserar kunskap om de kutande vikaresälarnas isval samt kunskap om 
att dessa sälar är stationära, dvs. befinner sig inom samma jaktområde under större 
delen av vårvinterjakten. Lite paradoxalt kan man alltså konstatera att kategorin VIST-
SÄL faktiskt kan omfatta sälar som inte är synliga för blotta ögat. I sökandet efter jaktis 
för VISTSÄL un der mars kunde jägarna alltså inte sikta sälen på isen utan fick istället 
utgå från sina kunskaper om VISTSÄLENS isval i s itt sökande. 

VISTSÄLEN håller till i fast is som brutits sönder vid flera tillfällen och sedan åter 
frusit ihop, s.k. vistaris (se 2.1. under Vikaresälen i ismiljö). Vistarisen består av slätter 
som är tätt genomkorsade av höga vallar i v ilka vikarehonan och vikarehannen har 
sina vistor. En jägare från Nederluleå diskuterar här isens utseende där vistsälen uppe
håller sig. 

Vistsäl säger vi när vi kommer till en is där det ligger mycket säl. [...] Alltså isen 
ska ju ha en viss torrhetsgrad innan dom ligger eller trivs i den. Den får inte vara 
för svag, den ska vara så att den håller riktigt bra att färdas på. Där trivs han om 
han får då rätta torrleken. Och lite småflank och så, så att det går lätt att gå opp. 
De går i regel upp kring flanken, för att det är tunnast där. Då kallar vi det vist
säl. När man har jagat ett par dar, då har man skjutit bort vistsälen. (Ragnar 
Lindgren, DAUM band 6338.) 

VISTSÄL kan sägas vara en kollektiv kategori i och med att den omfattar hela vikarefa
miljen - hanne, hona och kut. 

Benämningen vistsäl eller vistarsäl är gemensam över hela undersökningsom
rådet och dessutom väldokumenterad. Parallellt med den sammansatta benämningen 
förekommer avledningen vistare. Vid ett enstaka tillfälle finns sammansättningen gam-
malvistare upptecknad. I Österbotten finns ytterligare en benämning, kutsäl, som 
möjligen har ett likartat kunskapsomfång som vistsäl? 

2 
Benämningen gråsälsläger används av några jägare också för kutande gråsäl i mars månad. Se 

ordredovisningen del II. 
Enligt en äldre tryckt källa från Norrbotten sägs också vintersäl kunna avse vistsäl. 
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De tre kategorier som presenterats i detta avsnitt, TRUPP, LÄ GER oc h VISTSÄL, 
förenas alltså av att de organiserar kunskap om dels den tidpunkt på våren vid vilken 
sälarna är jaktbara, dels den ismiljö i vilken sälen kan sökas. De kan sägas ha en 
liknande kognitiv struktur i och med att de i stort sett enbart organiserar kunskap om 
sälen som är tillämplig i sökandet efter jaktis — sälarnas kutningsbeteende, vandrings
mönster och val av ismiljö. 

4.3. ATT VÄLJA JAKTSTRATEGI VID VIKAREJAKT 

Mellan sälen s ismiljö och sälens vaksamhet finns ett nära samband. En vaksam säl 
föredrar öppna ismiljöer där den kan ha god uppsikt över omgivningen. Den är där
för svår att närma sig och få inom skotthåll. Sälar som är mindre vaksamma ligger 
ofta i rörlig eller bruten is, där jägaren kan finna gott om naturliga skydd när han 
kryper mot sälen. Kunskap om sälens ismiljö och sälens vaksamhet är naturligtvis 
avgörande för den enskilde jägarens val av jaktstrategi i den konkreta jaktsituationen. 
I detta avsnitt diskuteras kategorier för vikaresäl som tar fasta på kunskap om sälens 
ismiljö och dess vaksamhet: LÅNGVIKARE, SLÄTTLIGGARE, S TEGSÄL och RÖDBRÖSTARE. 

Vaksamma LÅNGVIKARE och SLÄTTLIGGARE på isslätter 
I april börjar vikaresälarna som befinner sig inne i havsisen, lämna sina vistor för att 
ligga uppe på den öppna isen. De stiger då oftast upp mitt på mindre eller större 
isslätter där de har god uppsikt över annalkande faror och är därför mycket svåråt
komliga för jägaren (se under 3.6. Att skjuta vikaresäl). De sälar som befinner sig i 
denna öppna ismiljö och uppvisar detta vaksamma beteende hänförs till kategorierna 
LÅNGVIKARE eller SL ÄTTLIGGARE. 

LÅNGVIKAREN och SLÄTTLIGGAREN ligger o upphörligt och spejar runt isen. En
ligt en uppgift kunde den kika upp så ofta som var tjugonde sekund (Henry Fager
udd, DAUM band 5330). Jägaren måste därför dölja sig bakom den vita skärmen på 
skredstången eller, om möjligt, hitta naturliga skjul på isen som kan ge skydd. Det var 
också stor risk att sälen skulle få vittring på jägaren, eftersom den kände vittringen av 
en människa på så långt håll som 400-500 meter. Ragnar Lindgren beskriver här 
svårigheten att krypande närma sig en SLÄTTLIGGARE. 

Ja, även den här slättliggaren vi kallar, långvikaren. [...] Dom öppnar ögonen, 
dom lättar huvudet lite, lite grann så knappt du ser det. När man ligger och kry
per så kikar man på dom för att se hur dom bär sig åt. Får man se att dom lättar 
på huvudet en tum kanske, så ligger dom och avspejar isen i det läget. Lyfter dom 
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lite grann till och då spejar dom utav området en gång till, så tittar dom upp 
mera ordentligt, inte så mycket, inte som ungsälen gör eller dom mindre. Men då 
har dom också sett allt vad som finns. Så nästa gång, har du då ändrat skärmen 
mycket, vet dom utav det. De är luriga och svåra. (Ragnar Lindgren, DAUM 
band 6338.) 

Den kunskap om sälens ismiljö och vaksamhet som organiseras i LÅNGVIKARE o ch 
SLÄTTLIGGARE är väsentligen gemensam för jägare inom hela undersökningsområdet. 
En del jägare antar att dessa stora vikaresälar är fullvuxna vikare, medan andra är mer 
tveksamma och diskuterar möjligheten av att de kan utgöra en egen art. Kategorierna 
innehåller dessutom kunskap om dessa sälars storlek. De sägs vara de största av vika-
resälarna och kan bli ända upp till 2 meter långa och väga upp till 200 kg. LÅNGVIKAR
ENS och SLÄTTLIGGARENS färg diskuteras endast vid ett fåtal tillfällen - den uppges då 
vara mörk eller närmast svart. 

LÅNGVIKARE och SLÄTTLIGGARE omfattar både vikarehonan och vikarehannen. 
Vid de tillfällen då sälens kön efterfrågats uppges att kategorierna avser både hannen 
och honan, LÅNGVIKARENS och SLÄTTLIGGARENS kön diskuteras i stort sett aldrig spon
tant i det inspelade materialet. Ett undantag är Harry Markstedt från Ursviken som 
menar att långvikare oftast var hannar. En liknande uppgift framkommer i Edvin 
Brännströms upptecknade material där det sägs att slättliggare var gamla hannar. Att 
hannarna varit överrepresenterade bland LÅNGVIKARE och SLÄTTLIGGARE kan förklaras 
med att det var mer sannolikt att jägaren påträffade en vikarehanne på en isslätt än en 
vikarehona. Hannarna stiger nämligen upp ur vistet tidigare på våren än honorna och 
tillbringar därmed längre tid uppe på isen (se 2.1. under Vikaresälen i ismiljö). 

Det måste här betonas att det finns en tydlig skillnad i kunskapsinnehåll mel
lan LÅNGVIKARE och SLÄTTLIGGARE. S LÄTTLIGGARE organiserar endast kunskap om säl
ens vaksamma beteende i en viss ismiljö. LÅNGVIKARE organiserar dessutom kunskap 
om sälens släktskap med andra sälar. LÅNGVIKARE kan i vissa sammanhang uppfattas 
som en folklig artkategori som inkluderar andra kategorier av vikaresälar (se nedan 
4.7. Basnivå i jägarnas begreppssystem för sät). 

I det äldre materialet, i uppteckningar och tryckta källor, finns några ytterliga
re kategorier som avser en stor och vaksam vikaresäl: LÅNGBLÅVIKARE, STORSLÄTTLIGGA-
RE och STORVIKARE. Dessa sälar sägs uppträda på svag och dålig is på senvåren uppe i 
Bottnen, dvs. på den sista isen. STORVIKARE finns även dokumenterat i det inspelade 
materialet vid ett tillfälle och sägs då avse just LÅNGVIKARE. Beträffande LÅNGBLÅVIKARE 
och STORSLÄTTLIGGARE kan man utifrån ordbildningsmässiga skäl anta att de utgör 
medlemmar av kategorierna LÅNGVIKARE resp . SLÄTTLIGGARE. M en de uppgifter som 
ges i det äldre materialet är generellt sett alltför sparsamma för att man ska kunna 
avgöra hur relationen mellan dessa kategorier kan ha sett ut. 
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"Spaka" STEGSÄLAR och RÖDBRÖSTARE i rörlig i S 

I materialet finns två framträdande kategorier för sälar som befinner sig i rörlig is och 
som beskrivs som dumma eller spaka, dvs. ouppmärksamma och därför lättåtkomliga 
för jägaren, STEGSÄL oc h RÖDBRÖSTARE. Eft ersom riksspråket inte tillhandahåller ett 
lätthanterligt attribut för att beskriva dessa sälars brist på vaksamhet, kommer fort
sättningsvis jägarnas karakteriserande attribut att användas: spak} Det råder delade 
meningar om STEGSÄLENS arttillhörighet. Några jägare menar att STEGSÄLEN är en ung-
säl av vikare, medan andra säger att den utgör en egen art, och ytterligare några antar 
att STEGSÄL avser knubbsäl. Däremot råder det större enighet om att RÖDBRÖSTAREN 
tillhör vikaresläktet. Enligt samstämmiga uppgifter antas RÖDBRÖSTAREN nu vara ut
död i de bottniska vattnen. Båda kategorierna är väl förankrade inom hela undersök
ningsområdet. 

Ifcm 

Norrbottniska jägare med sitt byte om tre mindre sälar, troligen ungsäl av vikare som kunde 
benämnas stegsäl. 

4 
Enligt Wessman II:292a kan spak b etyda 'saktmodig, lugn', men även 'tam (om husdjur)'. De 

sälar som beskrivs med attributet spak kan dock inte betecknas som lugna, utan kan istället igen
kännas på sitt livliga rörelsemönster. Jägarnas användning av spak ligger närmare Wessmans betydelse
angivelse 'tam', eftersom dessa sälar inte är uttalat reserverade inför jägaren. 
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STEGSÄLEN och RÖDBRÖSTAREN vistas i rörlig i s, vilken kan karakteriseras av jä
garna som slarvig is eller dålig is. Vid havsisens södra kant, vid Vaken eller Södra stjär
ten, är isen alltid rörlig. Inom detta område uppehåller sig STEGSÄLEN fr .o.m. början 
av april månad. Som jaktområde betraktat är detta isområde svårbemästrat och svår
tillgängligt eftersom det är förenat med stora risker att vistas med båt i den rörliga 
isen vid havsiskanten. Det finns dock enstaka uppgifter om att vissa båtlag specialise
rat sig på jakt vid just Södra stjärten. När havsisen börjar smälta undan i april-maj 
följer STEGSÄLEN m ed havsiskanten norrut. Den kan då också påträffas en bit inne i 
havsisen eftersom den på sin vandring norröver följer öppningar i isen, s.k. vred,\ 
klamningar eller splitor. Maurits Zakrisson beskriver här hur lyckosam jakten kunde 
bli om man hade turen att vistas inom ett isområde dit STEGSÄLEN sökte sig. 

Stegaren du förstår, det kan ju vara olika sorter bortur dem. Men det går så till att 
då isen tinar opp Sörsjön - det dom kallar för Bottenhavet här. Då han blir utan att 
ligga på där, då stiger han norröver och söker isen. Och får du de stimmen på dig, 
om du sitter så till att få dem i isen där du sitter så dom kommer där. Det är lyck
ligt. För i regel så är dom nalta [lite] mindre rädd. Det är som en mindre sort också. 
Det är inte vistaren som är in i isen, som har stigit in på hösten och varit där hela 
vintern, utan det är en mindre art i regel. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1149.) 

Eftersom STEGSÄLEN är i s tändig rörelse i isen kan denna kategori sälar sägas kontras
tera mot den stationära VISTSÄLEN. 

RÖDBRÖSTAREN, som inte heller är nogräknad i valet av is, sägs till största delen 
ha uppehållit sig på Södersjön, dvs. Bottenhavets isar, där isen är betydligt mer rörlig 
än uppe i Bottenviken, RÖDBRÖSTAREN sk iljer sig från STEGSÄLEN m ed avseende på 
utseende, storlek, jaktområde och förekomst. Som framkommer av dess benämning 
har RÖDBRÖSTAREN et t framträdande rödbrunt bröst, som sägs vara synligt också på 
långt håll. Den antas, till skillnad från STEGSÄLEN, va ra fullvuxen. Den förekom be
tydligt mer sparsamt än STEGSÄLEN, i stort sett endast på Södersjön, och antas nu vara 
utrotad eftersom den var så lättjagad. Edvard Berg beskriver här RÖDBRÖSTARENS isval 
och resonerar kring dess arttillhörighet. 

Det fanns nog nå såna förut. Jag har nog sett dem nog. Det är nog nån slags säl 
som håller sig bara mera i öppet vatten och går upp nära de där kanterna. Bara 
lite inåt isen. De håller sig inte precis i lag med vikaren. De är nog mera skild. 
Det var nog en skild sort det där. De var ganska spaka sälar å, de där röd-
bröstarna. Det var som om de inte skulle ha sett. Nog tror jag de såg ibland, men 
de var inte så noga. Ar nog bortskjutna. (Edvard Berg, DAUM band 6319.) 

Från det norrbottniska området finns det ytterligare ett antal benämningar som har 
samma kunskapsomfång som RÖDBRÖSTARE. Dessa benämningar utgår också från fär
gen på sälens bröst: guling, tjärvattensäl och tjärubrostare. (I det österbottniska mate
rialet finns också nybörjarsäl som sägs avse RÖDBRÖSTARE. Denna benämning diskute
ras nedan i 4.5. Att etablera sig som jägare) 
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I de två citaten nedan beskrivs STEGSÄLENS och RÖDBRÖSTARENS ouppmärksam
ma beteende. I det första kommer ytterligare två påtagliga karakteristika för STEGSÄ-
LEN fram, dels att den är liten, dels att den har ett livligt rörelsemönster när den spejar 
efter isen. 

Jo, just och man ser ju skillnaden. Först storleken och så är han inte som brej-
vikarn [bredvikaren] och långvikarn så att han ligger så här med skallen, utan han 
sätter den högt. De är som han skulle se vitt om, men han se nästan ingenting. 
Han är lätt att ta. (Kalle Dyhr, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 5.) 

Rödbröstare de kallade. Det var ju sån där tam säl. De var lite spak, de där röd-
bröstarna. De var feta och lite lata att se omkring sig. (Edvin Friberg, DAUM 
band 6322.) 

Förutom sälarnas ouppmärksamma beteende bidrog två yttre faktorer i sälarnas val av 
ismiljö till att underlätta jägarnas kräkande, dvs. krypande fram mot sälen. I den 
ojämna och skrovliga is som STEGSÄLEN och RÖDBRÖSTAREN vistades i var det nämligen 
lätt att hitta naturliga skydd för jägaren. Dessutom var denna ismiljö full av naturliga 
ljud från issörja, vatten som slår och isflak som skrapar mot varandra. Därmed kunde 
inte sälarna urskilja de störande ljud som jägaren framkallade när han kräkte, eller när 
han närmade sig isen från vattnet i jullen. 

Och om det då är så, att om det är nåt vred, som det blåser i, blåser nalta [lite], så 
att det sjuder från sjön då som går där utmed kanten. Sörja och annat som 
skrapplar och så. Där är det olickligt gott [mycket lätt] att kräka åt en själ, för där 
hör han inte ditt oljud. Utan han är störd utav det där ljudet. Det är nånting som 
är iakttaget, att det är en fördel. (Maurits Zakrisson, DAUM band 1150.) 

Men den trasiga isen kunde ibland också utgöra en skyddande miljö för sälen, där 
den blir oåtkomlig i och med att denna is inte alltid bär jägaren på senvåren. 

STEGBOLL och STEGPLUGG 
I Österbotten återfinns ytterligare två begreppsliga kategorier för spaka sälar som 
uppehåller sig i rörlig is: STEGBOLL och STEGPLUGG. Uti från ordbildningsmässiga skäl 
kan man anta att de är kategorimedlemmar till STEGSÄL. Benämningen stegplugg finns 
också dokumenterad vid ett enstaka tillfälle i Västerbotten. 

Dessa två kategorier kan sägas ha ett ungefärligen identiskt kunskapsomfång 
som STEGSÄL i oc h med att de omfattar små, orädda sälar som befinner sig i rörlig is 
och har ett livligt rörelsemönster när de ligger uppe på isen. Möjligen kan man av 
ordbildningsmässiga skäl anta att STEGBOLL och STEGPLUGG förmedlar kunskap om att 
dessa små sälar också var knubbiga.5 

För en diskussion av betydelsebärande submorfem som används för att beteckna något klumpigt 
se A.-C. Edlund 1992^:171 f. samt där anf. litt., bl.a. Flellquist 1903:53 ff. 
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BUDDARE, NÅDD, MUDING m.fl. 
Utöver STEGBOLL och STEGPLUGG återfinns ytterligare ett förhållandevis stort antal 
kategorier som har ett likartat kunskapsomfång som STEGSÄL, b åde i det inspelade 
materialet och i det äldre materialet. Dessa sälar karakteriseras av att de liksom STEG-
SÄLEN är små, orädda och uppehåller sig i rörlig is. De har dessutom ett livligt rörelse
mönster. Följande kategorier återfinns i det inspelade materialet: 

BUDDARE och TRUBBSÄL - Norra Österbotten 
KNUBBSÄL - Södra Österbotten 
NADD och KNABBSÄL - Västerbotten 
MUDING och SLARVSÄL - Norrbotten 

Av dessa kategorier är NADD och MUDING tyd liga kategorimedlemmar, NADD är den 
enda av ovanstående kategorier som är väldokumenterad. Det framgår tydligt att 
NADD är en liten och orädd säl, men det ges förhållandevis få uppgifter om dess isval. 
En meddelare säger uttryckligen att NADD och STEGSÄL hör till samma släkte, MUDING 
avser en liten, tjock och orädd säl som vistas i rörlig is. När den ligger uppe på isen har 
den slängande rörelser. 

Det är dock svårare att fastställa om de övriga kategorierna ovan är medlem
mar till STEGSÄL eftersom de endast finns svagt dokumenterade, BUDDARE och TRUBB
SÄL diskuteras endast av en och samme meddelare i Larsmo i Österbotten som menar 
att de förmodligen omfattar samma sälar som STEGSÄL. Beträ ffande TRUBBSÄL uppges 
att den uppehåller sig i rörlig is och inte är vaksam, medan de enda uppgifter som 
lämnas för BUDDARE är att den är liten och tjock, KNABBSÄL finns endast dokumenterat 
vid ett tillfälle. Den beskrivs som rund och kort och uppehåller sig i vilken is som 
helst, dvs. även i den rörliga isen. SLARVSÄL disk uteras endast av en meddelare som 
menar att den tillhör samma kategori som MUDING.6 

I det äldre materialet från Norrbotten finns också ett stort antal kategorier som 
kan antas utgöra kategorimedlemmar till STEGSÄL. H är är materialsituationen dock 
ytterst komplicerad och svårtolkad. Det tiotal kategorier som här är aktuella förenas 
endast av att de ger uppgifter om sälens storlek och arttillhörighet. Samtliga tio kate
gorier sägs avse en liten säl som tillhör vikaresläktet. (De kan möjligen också avse 
mindre knubbsälar.) Några källor uppger också att dessa små vikare är fullvuxna trots 
sin ringa storlek. Dessutom ges spridda uppgifter om deras ismiljö, rörelsemönster 
och vaksamhet. Kategorierna redovisas i tabellform nedan med de uppgifter om sälen 
som redovisas i detta äldre material. Eftersom samtliga kategorier omfattar små vika-

I materialet återfinns även benämningen iskatt som sägs avse en liten säl som inte är vaksam. Den 
jägare som ingående beskriver sälen har dock i det aktuella fallet endast andrahandskunskap, 
eftersom han inte själv använt detta ord. Jag bortser därför från iskatt i diskussionen av eventuella 
medlemmar till STEGSÄL. 
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resälar har dessa uppgifter av utrymmesskäl inte införts. (För SJÖKATT, SMÅKNUBB och 
SÖRLÄNNING uppge s i källorna endast att de är små vikaresälar.) 

Små vikaresälar i N orrbotten i äldre källor 

Ismiljö Vaksamhet Rörelse Fet/ mager Tidpunkt 

BLÅSÄL dålig is spejar mager 

KNODD vägde 40 kg 

KONTSÄL isknölar, 
kontis 

senvår 

KROPPSÄL dålig is dum livlig fet 

LEKATTSÄL pigg och ivrig späd 

RÖDMUDIK trygg fet 

SJÖKATT 

SMÅBLÅSÄL 
(Västerbotten) 

i rörelse i 
sämre is inte skygg 

SMÅKNUBB 

SPÄDÄNDINGS
SÄL 

stamp 
-slätten 

tittar ivrigt smal sent på 
våren 

SVARTTJÄDER rörliga 
havsisen 

livliga 
rörelser 

mager senvåren 

SÖRLÄNNING 

TUPP rörliga 
havsisen 

spejar 

Som framgår av översikten ges förhållandevis många uppgifter om dessa sälars ismil-
jö, nämligen att de upphäller sig i dålig eller rörlig is. Uppgiften om sälens vaksamhet 
anges endast för KROPPSÄL, RÖD MUDIK och för SMÅBLÅSÄL vilka sägs vara dumma och 
trygga och därför lätt jagade.7 

Sälarnas rörelsemönster beskrivs som livligt för BLÅSÄL, KROPPSÄL, LE KATTSÄL, 
SPÄDÄNDINGSSÄL, SVARTTJÄDER och TUPP. För tre av kategorierna ges uppgift om att de 
påträffas på senvåren: KONTSÄL, SPÄDÄNDINGSSÄL och SVARTTJÄDER. Be träffande späck-
mängd varierar uppgifterna. Tre sägs uttryckligen vara tjocka: KNODD, KR OPPSÄL och 
RÖDMUDIK. Däremot sägs följande fyra kategorier av sälar vara magra: LEKATTSÄL, SPÄ
DÄNDINGSSÄL, SVARTTJÄDER och TUPP. 

Man kan möjligen ifrågasätta om inte RÖDMUDIK istället borde anses stå närmare RÖDBRÖSTARE än 
STEGSÄL eftersom den sägs ha rött bröst. Den främsta orsaken till att den presenteras här är att den 
sägs vara samma säl som MUDING, som antas vara kategorimedlem till STEGSÄL. 
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Det är endast i detta äldre material från Norrbotten som man kan hitta uppgif
ter om att vissa mindre sälar var magra. De norrbottniska kategorier som omfattar 
små och magra sälar, skulle möjligen kunna tolkas så att de norrbottniska jägarna i 
äldre tid även upprätthöll skilda kategorier för de yngsta resp. något äldre ungsälarna 
av vikare. Det ges ingen uppgift om de magra sälarnas ålder, men som framgått ovan 
kan man anta att samtliga kategorimedlemmar till STEGSÄL avser ungsälar; KROPPSÄL, 
SJÖKATT och SÖRLÄNNING sägs dock uttryckligen vara fullvuxna. De yngsta ungsälarna 
av vikare, dvs. 1— 2-åringarna, behåller troligtvis sitt späcklager våren igenom, men 
man kan kanske anta att de 3-4-åriga vikarsälarna magrar av i s törre utsträckning 
under senvåren, på samma sätt som de fullvuxna vikaresälarna (se 4.4. under Könsbe-
stämmande kategorier för fullvuxna sälar). Men det är dock osagt om det var kunskap 
om sälarnas ålder som var kategoriseringsgrundande, eller kunskap om sälens späck-
mängd, eller ytterligare kunskapsdimensioner som inte blir synliga i detta äldre mate
rial. 

VAKSÄL — i öppet vatten i den rörliga isen 
I jägarnas begreppssystem återfinns ytterligare en kategori som omfattar sälar som 
befinner sig i rörlig is - VAKSÄL. Denna kategori bör troligen också uppfattas som 
medlem av kategorin STEGSÄL. De t är tydligt att VAKSÄL organiserar kunskap om den 
miljö i vilken sälen påträffas, samt kunskap som får konsekvens för jägarens agerande 
i j aktsituationen, VAKSÄLEN upp ehåller sig i det öppna vattnet i Havsvaken eller uppe 
på isen intill Vakens kant, där isen är i ständig rörelse. Den kan skjutas då den befin
ner sig i vattnet, åtminstone i början av våren, eftersom den då är fet och flyter.8 En 
uppgift gör gällande att den är ovaksam. 

VAKSÄLEN sägs tillhöra vikaresälens släkte. Det finns i materialet endast ett fåtal 
upplysningar om VAKSÄLENS ålder, men man kan anta att kategorin omfattar ungsäl av 
vikare, eventuellt också knubbsäl. Kategorin är förhållandevis välbekant inom det 
österbottniska och det västerbottniska området. 

Det finns också uppgifter om VAKSÄLENS sto rlek, där några jägare menar att 
den är liten som STEGSÄLEN, medan åter andra menar att VAKSÄLEN är lika stor som en 
fullstor säl. Dessa uppgifter kan i förstone tyckas motsägelsefulla. Men det existerar 
inte nödvändigtvis någon motsättning här, eftersom VAKSÄLENS stor lek inte behöver 
vara en bärande kunskap inom kategorin. Det är alltså mycket troligt att VAKSÄL kun
de omfatta både stora och små sälar som siktas i vattnet eller uppe på isen invid 
Havsvaken. 

I materialet finns dock en ensam uppgift som gör gällande att VAKSÄLENS stor

Liknande upplysningar lämnas beträffande SMÅLEMMADSÄL, vilken sägs vara en säl som kan skju
tas i v attnet. Men eftersom det endast är en meddelare som förmedlar denna uppgift är det svårt 
att dra några säkra paralleller mellan VAKSÄL och SMÅLEMMADSÄL. 
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lek verkligen är kategoriseringsgrundande. En jägare anser att medan STEGSÄLEN om
fattade den minsta och yngsta ungsälen av vikare, 1-2-åringar, omfattade VAKSÄLEN 
de något större 3—4-åriga ungsälarna av vikaresäl. Denna uppgift kan möjligen förstås 
som en rest av ett äldre begreppssystem där jägarna kan ha gjort åtskillnad mellan 
större och mindre ungsälar av vikare. (Jämför diskussionen ovan av det äldre norr
bottniska materialet under BUDDARE, NA DD, MU DING m.fl.) 

Att välja jaktstrategi - en kort sammanfattning 
Vikaresälarnas skilda ismiljö och deras varierande grad av vaksamhet innebar natur
ligtvis att jägaren måste använda olika jaktstrategier beroende på vilken säl han siktat 
i sin kikare (för jägarens möjligheter att identifiera sälen, se vidare under 5.1. Identi
fiering av sälen i jaktsituationen.) Om det var den skygge LÅNGVIKAREN so m siktats 
måste jägaren ge noga akt på vindriktning och solhöjd, börja krypa redan 500 meter 
från sälen, och avfyra skottet från 150 meters skotthåll. Om han istället siktat den 
spaka STEGSÄLEN behöver han inte vidta samma försiktighetsåtgärder, STEGSÄLEN kräv
de visserligen att jägaren kräkte fram mot sälen, men krypandet underlättades av is-
miljön och av sälens spaka beteende. 

4.4. UTNYTTJANDE AV SÄLEN SOM RESURS 
- SKOTTPENNING, SKINN, SPÄCK OCH FÖDA 

För att kunna diskutera och rekonstruera de kategorier där kunskap om sälen som 
resurs är bärande, måste man först urskilja två skilda resursaspekter för jägarnas vid
kommande. För det första gav säljakten en ekonomisk förtjänst, för det andra var 
sälen betydelsefull som ett viktigt tillskott i jägarnas kosthåll ute på isen. 

Den ekonomiska förtjänsten - antalet sälar 
Jägarnas ekonomiska förtjänst av jakten grundade sig under 1900-talet på intäkter av 
skottpengar och försäljning av skinn, späck och eventuellt kött. Under 1900-talet 
utgjorde skottpengen den huvudsakliga inkomstkällan; jägarna fick ett fast belopp 
per skjuten säl (se under 2.3. Den svenska jaktens uppsving...). Intäkterna för försälj
ning av sälprodukter var troligtvis endast marginella, eftersom efterfrågan på skinn 
och späck fortsatte att sjunka under hela 1900-talet. Krigsåren utgör dock ett undan
tag. Under denna tid kunde jägarna också göra goda förtjänster på försäljning av 
späck som då betingade höga värden. Ett andra undantag utgörs av de vita kutskin-
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nen vars ekonomiska värde var konstant högt under 1900-talet. För de fullvuxna 
sälarna utgjorde skottpengen den enda ekonomiska förtjänsten under senvåren. De
ras späckmängd hade då minskat kraftigt och skinnen blev värdelösa när håröms-
ningen inletts. 

I och med att jägarnas främsta inkomstkälla utgjordes av de utbetalda skott
pengarna, var det i första hand antalet skjutna sälar som var av ekonomiskt intresse. 
De enskilda sälarnas resursvärde mätt i s päckmängd och skinnkvalitet var alltså av 
underordnad betydelse för jaktens intäkter under större delen av 1900-talet. Men 
man kan ändå urskilja ett antal kategorier för säl i materialet som i varierande grad 
organiserar kunskap om de enskilda sälarnas ekonomiska värde, nämligen könsbe-
stämmande kategorier och kategorier för sälkutarna. Dessa kategorier organiserar sam
tidigt kunskap om sälarnas användbarhet i jägarnas kosthåll. 

Könsbestämmande kategorier för fullvuxna sälar 
I jägarnas kategorisering av sälen finns ett antal kategorier som är direkt könsbestäm
mande för de fullvuxna sälarna. Förutom kunskap om sälens kön organiserar dessa 
även kunskap om sälarnas användbarhet i jägarnas kosthåll och i viss grad deras eko
nomiska värde. För vissa av kategorierna organiseras också kunskap som kan ha rele
vans i jaktsituationen. 

Analysen av dessa könsbestämmande kategorier utgår ifrån material som här
rör från Västerbotten och Österbotten. I det norrbottniska materialet finns de köns
bestämmande kategorierna i stort sett endast representerade i det äldre materialet. 
Detta är därför svåranalyserat. De könsbestämmande kategoribenämningarna varie
rar regionalt, varför jag har valt att redovisa både de västerbottniska och de österbott
niska jägarnas benämningar på följande sätt: MORSA/SÄLA - MORSA från Västerbotten 
och SÄLA från Österbotten. 

Ur resurssynpunkt förenas de fullvuxna sälarna, både gråsäl och vikare, av att 
de genomgår en kraftig avmagring från mars till maj, i och med att de äter påfallande 
lite under hela kutningsperioden. Denna avmagring tycks ha varit särskilt framträ
dande hos vikarsälen. Medan späcktjockleken hos den fullvuxna vikaren kan uppgå 
till 5 cm under mars, minskar den till ca 3 cm i april. I maj månad är späcklagret 
nästan obefintligt (Olofsson 1933). Varken vikarehonan eller vikarehannen har alltså 
något ekonomiskt värde utöver skottpengen under senvåren. När de är som magrast 
i maj framträder silhuetten av vikaren likt tre högar på isen. 

Första maj så kommer de ju med täljyxan på vikaren. De ligger i tre hopar då. 
Tre högar, första maj. Huvudet är första högen, och så är det axelpartiet som är 
andra högen, och så är det skrävlan som är en upphöjning så det är tredje. 
Om du tittar i kikaren på en vikarsäl där i första maj så ... Han ligger i tre högar 
då. (Edvin Friberg, DAUM band 6324.) 
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Hörnefors. \i/L /C ~ 

Lövånger* 

Nordmaling Larsmo 

- Björkö 

Replot 
—Bergö 

_ Y^~~ Malax 
— Petalax 
-Korsnäs 

•fU Närpes 

CJY Lappfjärd 

ÖSTER
BOTTEN 

morsa 

stimmare 
säla 

rant 

Benämningarna för sälhanne och sälhona är till betydande delar regionala. I mellersta och 
södra Österbotten används alg för sälhannen och säla för sälhonan. I Larsmo i norra Öster
botten används rant\ör sälhannen. I Västerbotten är stimmare den vanligaste benämningen 
på sälhannen, men alg förekommer också. (Det österbottniska ordet lagga för sälhona har 
inte medtagits på kartan av skäl som framgår av texten.) Kartan baserad på underlag framta
get vid Diabas - Den dialektgeografiska databasen vid Institutionen för nordiska språk i 
Umeå. 
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MORSA/SÄLA 
För de sälhonor som fött en kut under våren finns två områdesspecifika kategorier 
som kan sägas ha ett identiskt kunskapsomfång: MORSA i Västerbotten och SÄLA i 
Österbotten.9 Kategorierna omfattar både gråsälshonan och vikarehonan, MORSAN/ 
SÄLAN är betydelsefull för jägarnas kosthåll eftersom det är möjligt att tillvarata både 
dess kött och blod. Dessa kategorier kan också ha viss relevans i jaktsituationen. Jäga
ren kan inte på håll identifiera MORSAN/SÄLAN vid de tillfällen då hon ensam är synlig 
uppe på isen - först efter att sälen skjutits är det möjligt att verifiera sälens kön. Om 
det då visar sig att jägaren skjutit en MORSA/SÄLA kan jägaren försöka leta rätt på kuten 
som troligtvis finns i närheten, MORSA/SÄLA har följande medlemskategorier: 
- GALLMORSA/GALLSÄLA 
- KUTMORSA/MODER 
- GRÄSÄLSMORSA/GRÄSÄLA 
- VIKARMORSA/VIKARSÄLA 

STORMORSA 
Två av kategorierna strukturerar ytterligare kunskap om sälhonan och hennes rela
tion till eventuell avkomma: GALLMORSA/GALLSÄLA och KUTMORSA/MODER. Dessa kate
gorier diskuteras utförligt i avsnittet nedan. De artindikerande kategorierna GRÅSÄLS-
MORSA/GRÄSÄLA och VIKARMORSA/VIKARSÄLA är endast svagt företrädda i materialet, (STOR
MORSA finns endast dokumenterad vid ett tillfälle, och avser helt enkelt en stor MOR
SA.) 

I det äldre österbottniska materialet finns det ytterligare en kategori som är 
könsbestämmande för honan: LAGGA. D enna kategori är endast bekant för den äldre 
generationen jägare, och har i första hand avsett gråsälshonor. I det äldre materialet 
från Norrbotten finns det ett antal könsbestämmande kategorier för hona represente
rade, utan mer preciserade uppgifter: GUMMA, K ONA, S ÄLKONA och KÄRING. 

GALLMORSA/GALLSÄLA 
GALLMORSA/GALLSÄLA omfattar sälhonor som inte fött någon kut under våren. I och 
med att de inte gav di behöll de sin späckmängd våren igenom. I maj när de andra 
vuxna sälarnas späcklager kan ha minskat till 1 centimeters tjocklek, kan GALLMOR-
SAN/GALLSÄLAN fortfarande bära ett 7-8 centimeter tjockt späcklager. Hennes späckla
ger är då så tjockt att kniven inte går igenom när jägaren skiljer kroppen från späck 
och skinn, GALLMORSANS o ch GALLSÄLANS b lod och kött kunde tillvaratas i jägarnas 
kosthåll, där köttet sägs ha varit särskilt eftertraktat. Av materialet är det omöjligt att 
avgöra om kategorin omfattar både gråsälshonan och vikarehonan. 

Benämningen morsa finns också dokumenterad vid ett enstaka tillfälle i det norrbottniska mate
rialet. 

JÄGARNAS BEGREPPSSYSTEM FÖR SÄL UNDER VÅRVINTERJAKTEN 165 



Kunskap om GALLMORSAN/GALLSÄLAN finns representerad över hela undersök
ningsområdet, om än sparsamt dokumenterad. Man kan anta att denna svaga doku
mentation av kategorin i första hand hänger samman med brister i materialet. I de 
egna intervjuer som jag företagit har denna kategori varit välbekant för de flesta jäga
re. 

I de norrbottniska jägarnas kategorisering representeras denna kunskap av GALL-
HONA. I det äldre materialet från Norrbotten återfinns också kategorin GALLKONA. 

KUTMORSÄ/MODER 
KUTMORSA/MODER om fattar sälhonor som kutat och som påträffas tillsammans med 
sin kut på isen. KUTMORSA är endast svagt dokumenterad i Norrbotten och Västerbot
ten. I det österbottniska materialet är MODER be tydligt mer frekvent. Benämningen 
moder förekommer alltid i b erättande kontext och avser då en sälhona som befinner 
sig tillsammans med sin kut. I exemplet nedan diskuterar en jägare huruvida de vux
na vikaresälarna stannar kvar i isen när de stigit upp ur sina vistor. 

Då de har kutat, sen så far de ju inte bort därifrån. Men hannarna kan söka sig 
bort om det börjar gå mycket smällar då man har skjutit. Men modrorna far inte 
från kutarna sina. (Johannes Fagersund, DAUM band 6334.) 

KUTMORSA/MODER har viss relevans ur resurssynpunkt eftersom jägaren med största 
sannolikhet kan tillgodogöra sig två byten istället för ett enda. Kuten är dessutom 
förhållandevis värdefull ur resurssynpunkt eftersom den trots sin ringa storlek bär ett 
tjockt späcklager och kutköttet dessutom var uppskattat av jägarna, KUTMORSA/MO
DER har också viss relevans för jägarens agerande i jaktsituationen. Enda möjligheten 
att könsbestämma honan på långt håll vid jakt på isen var då hon uppehöll sig till
sammans med sin kut. Jägaren siktade då en större och en mindre silhuett. Han väljer 
då att skjuta KUTMORSAN/MODERN först, eftersom kuten till skillnad från sälhonan inte 
skräms bort av bösskottet. 

I materialet från Västerbotten och Österbotten finns ytterligare en kategori 
som möjligen kan jämställas med KUTMORSA oc h MODER, nämligen GAMLA. Denna 
kategori är sparsamt dokumenterad i materialet. Vid ett tillfälle förekommer gamla i 
berättande kontext i det inspelade materialet och avser då en sälhona som påträffas 
tillsammans med sin kut. Av två frågelistsvar från Österbotten framkommer att man 
istället avser en äldre sälhona med benämningen gamla. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de könsbestämmande kategorier, 
som omfattar sälhonan, organiserar kunskap om hennes relation till sin avkomma -
närmare bestämt om honan fött någon kut under våren och om hon befinner sig 
tillsammans med sin kut på isen. En gemensam kunskap för MORSA/SÄLA och dess 
medlemmar är att både blodet och köttet kan tillvaratas i jägarnas kosthåll på isen. 
Däremot varierar den ekonomiska förtjänsten mellan kategorimedlemmarna, GALL-
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MORSAN/GALLSÄLAN b är betydligt mer späck, och för KUTMORSA/MODER blir jägarens 
byte fördubblat eftersom de oftast kan fånga kuten också. 

ALG/STIMMARE 
De könsbestämmande kategorierna för sälhanne utgörs av ALG och STIMMARE i Väster
botten, medan kategorin endast representeras av ALG i Ös terbotten. Båda kategorier
na är välrepresenterade i materialet. De har också ett likartat kunskapsomfång som är 
förhållandevis begränsat. De enda uppgifter som framkommer i jägarnas diskussio
ner av dessa kategorier är i stort sett sälens kön och eventuellt uppgifter om ALGENS 
eller STIMMARENS arttillhörighet. De flesta uppgifter jag har visar att båda kategorierna 
kunnat omfatta såväl gråsälshannar som vikarehannar. Några jägare menar dock att 
ALG endast omfattar gråsälshannen. 

Norra Österbotten utmärker sig genom en områdesspecifik kategori som avser 
sälhanne, RANT - endast dokumenterad vid ett tillfälle. Det är möjligt att denna kate
gori har en annan kunskapsstruktur än ALG/STIMMARE eftersom RANT endast sägs om
fatta gråsälshannarna. I Västerbotten finns ytterligare en kategori som är könsbestäm
mande för hannen, KARL. D enna kategori är endast sporadiskt dokumenterad, före
trädesvis i tryckta källor. De artindikerande GRÅSÄLSKARL och VIKARKARL finn s också 
dokumenterade i Västerbotten. Det är dock omöjligt att avgöra i vilken relation KARL 
står till de två andra könsbestämmande kategorierna för hanne, ALG och STIMMARE, i 
Västerbotten. Från norrbottniskt område finns två könsbestämmande kategorier för 
säl som är dokumenterade i det äldre materialet, GUBBE och ROK. M aterialet tillåter 
inte heller här någon närmare analys av dessa kategorier. 

De väl företrädda kategorierna ALG/STIMMARE har fyra medlemskategorier: 
- GRÅSÄLSALG/GRÅSÄLSSTIMMARE 
- VIKARALG/VIKARSTIMMARE 
- GAMMALALG/GAMMALSTIMMARE 
- LUKTALG (var om närmare i avsnittet strax nedan) 
De artindikerande kategorierna GRÅSÄLSALG resp. VIKARALG är viss erligen svagt doku
menterade, men antyder att ALG/STIMMARE kunnat avse både hannar av vikaresäl resp. 
gråsäl. Beträffande GAMMALALG/GAMMALSTIMMARE ka n man anta att utöver sälens 
ålder organiseras även kunskap om sälens storlek i dessa kategorier, eftersom de gamla 
sälhannarna oftast utmärker sig genom sin storlek. I materialet från Västerbotten där 
GAMMALSTIMMARE diskuteras, framkommer det också att denna kategori i första hand 
avsett gråsälen. Därmed kan GAMMALSTIMMARE även sägas ha viss relevans i jaktsitua
tionen, eftersom jägarna kunde komma i närkamp med gråsälshannarna, vilket inte 
var möjligt med de skygga vikarehannarna (se under 4.5. Att etablera sig som jägare för 
diskussion om kategorins sociala kunskapsdimension). 
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LUKTALG 
LUKTALG organiserar kunskap om vissa vikarehannar. Denna kategori finns huvudsak
ligen dokumenterad i Österbotten, där den representeras av ytterligare tre kategorier 
som har samma kunskapsomfång: APOTEKARE, LUKTARE och TERPENTINARE. I Väster
botten finns LUKTARE dokumenterad vid ett tillfälle. I Norrbotten finns två kategorier 
med troligtvis samma kunskapsomfång dokumenterade i äldre uppteckningar, FRÄN
FARAON och FRÄNOXE. 

Som indikeras av samtliga benämningar är detta en säl som luktar förfärligt 
illa. Man kunde varken tillvarata LUKTALGENS k ött eller blod eftersom de hade en 
kraftig bismak. Stanken från blodet sägs vara mycket genomträngande och ihållande. 
En enda droppe blod på handen kunde resultera i en odör som var omöjlig att tvätta 
bort (Holm 1921:253). Jägaren Evald Geust berättar att han brukade kontrollera de 
skjutna vikarehannarna för att avgöra om det var en APOTEKARE genom att smaka på 
en droppe av sälens blod. En annan jägare från Österbotten berättar att han av miss
tag försökt sig på att dricka blodet av en nyligen skjuten LUKTANDEALG. 

Men så sköt jag en sån där gammal, en sån där luktandealg, och så tog jag och 
gjorde om det där. Jag lade munnen [intill kulhålet]. Ah karl, det smakade så 
starkt! Det smakade så starkt, men jag måste ta och dricka 4-5 munnar likaväl jag 
nu har, du vet, satt munnen till hålet. Men jag tror inte hela den dan och flera 
dagar så smakade vatten (?) n ånting, annat än bara av det. (Emil Södergård, 
DAUM band 6312.) 

I jägarnas diskussioner av dessa sälar jämförs köttets smak med den fräna smaken av 
fotogen eller terpentin. Att köttet var oätligt framkommer i nedanstående berättelse 
där två jägare från Lövånger tillagat köttbullar av köttet från en LUKTARE. 

Oskar Marklund och Hilgard Oman sköt en stor vikare på Grundskatan, en sån 
där luktare. Då dom kom i land var dom "längten" att få smaka köttet. Dom 
hade köttkvarn med sej så de blev köttbullar. "Och kan då vara annat" sa Oman, 
"om vi inte hade förstört så mycke smör!" Första bullen dom bet i spotta dom ut 
och kasta bort alltihop. (Kalle Dyhr, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 7.) 

Det är oklart varför just vissa vikarehannar utmärker sig med denna stank. En del 
menar att den fräna lukten hör samman med brunsten. Men eftersom det endast var 
vissa hannar som luktade, och de dessutom tycks kunna lukta även när brunsttiden 
var över, måste man av allt att döma söka andra förklaringar. Enligt de äldre jägarna 
berodde vikarehannens stank på att de drack upp sin egen urin då de låg i vistan. 
Denna teori förklarade samtidigt hur det kom sig att vikaresälens, vista alltid var ren 
och utan lämningar efter sälen. 

Enligt gamla teorier var - om det stämmer - så berodde det på att hanarna drack 
sitt eget urin när de låg i visten ... Vikarsälen är ju mycket renligt djur, dom ska 
aldrig lämna nåt på isen. När de då låg sådär i visten på vintern, så drack hansä-
len opp sitt eget urin. Därför blev det så att köttet smakade terpentin. Om det 
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stämmer det vet jag ju inte, men den teorin har de hållit. (Erik Granlund, 
DAUM band 6300.) 

LUKTALGEN m.fl. strukturerar alltså kunskap om att dessa sälar inte hade något värde 
alls utöver skottpengen. Dessutom var de allmänt otrevliga att hantera för jägarna. 

Kategorisering av sälkutar 
Det finns två allmänna kategorier för kutarna av respektive art, GRÅSÄLSKUT (G RÅKUT) 
och VIKARKUT. De ssa är dock inte föremål för någon närmare analys i detta arbete, 
delvis eftersom användningen av dessa benämningar är synnerligen svåranalyserad i 
de föreliggande intervjusituationerna (se nedan under 4.6. där de vetenskapliga art
kategorierna diskuteras). Man kan anta att exempelvis kunskap om tidpunkt för jakt 
på vikarkut resp. gråsälskut finns organiserad i dessa allmänna kategorier. 

Sälkut med vit päls 
Både gråsälskuten och vikarekuten bär vit päls när de föds. Den byts mot en mörkare 
päls när kuten är ca tre veckor gammal. Denna mörkare päls betecknas i jägarnas 
terminologi med färgbeteckningen svart. 

Eftersom vikarekuten inte kommer upp ur vistan förrän den bytt päls kunde 
jägarna endast påträffa gråsälskuten medan den var vit. Denna vita päls var mycket 
eftertraktad bland jägarna eftersom försäljning av de s.k. vitkutskinnen gav goda in
komster. Om man hade turen att hitta kutande gråsäl, fick man mycket stor utdel
ning.10 Nedan berättas om en lyckad jakt för en jägare i Lövånger vid namn Möller. 

Men tur hade han. En vår kom han och hans lag till ett gråsälläger, där dom 
klubbade ihjäl en hel båtlast med kut. När det fraktats iland i Kallviken for dom 
ut till samma plats och lyckades få en båtlast till. Där var också mycket vitkut. 
Möller tjänade mycket pengar den våren. Sen for han till Täfteå och köpte stor-
ryssjor och täftefiskarna sålde även sådana fiskeredskap som inte var helt prima, 
så Möller blev lurad. Sedan tog stormen alla ryssjor för honom. (Per Lundgren f. 
1896, Lövånger. DAUM band 1556, utskrift 1209 s. 6f.) 

I materialet finns det tre kategorier som omfattar gråsälskuten medan den bär vit 
päls: VITKUT, LÅ DENKUT och LUDDKUT. VI TKUT är väldokumenterad i både Västerbot
ten och Österbotten, medan LÅDENKUT och LUDDKUT huvudsakligen finns represente
rade i Österbotten. 

En skildring av säljakten på Runö vid mitten av 1800-talet framhåller också vitkutarnas höga 
värde, med tidstypiska inslag: "[...] begagna skälarne sig af de sålunda uppkomna skjulen och 
snötäckta ihåligheterna till trefliga barnkamrar för sin afföda. Dessa tillhåll har dock den sluge, 
mordiske jägarn lärt sig upptäcka, då ungarne, sjalakutar, lätt med harpunen fasthakas och dödas, 
och det så mycket begärligare, som deras snöhvita skinn af Judarne i Riga betalas med en half 
Silfverrubel för stycket" (Ekman 1847:49). Här är det vikarekutar som avses, e ftersom de på 
Runö jagades i sina vistor. 
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Det finns två kategorier i materialet som omfattar gråsälskuten när den är all
deles nyfödd, BLÖTKUT och NAVELSTRÄNGSKUT. Dessa är endast svagt representerade i 
materialet från Österbotten och Västerbotten. Dessa kategorier förmedlar att kuten 
bär vit päls, men samtidigt förmedlas kunskap om att dessa nyfödda kutar är ytterligt 
magra och inte bär något späck alls. 

Signifikativt nog diskuteras aldrig den vita gråsälskuten i det norrbottniska 
materialet, eftersom det var ytterst sällsynt att de norrbottniska jägarna fick tillfälle 
att bedriva jakt på kutande gråsäl. 

Vikarekuten påträffades alltså sällan medan den ännu var vit, men i Österbot
ten finns ändå kategorin OLÖST KUT, som omfattar den vita vikarekuten, dokumente
rad vid ett tillfälle. Att det funnits ett behov av att benämna och kategorisera den vita 
vikarekuten hänger möjligen samman med att man tidigare bedrivit jakt på vikaresäl 
när de befann sig i vistan i Österbotten (se 2.3. under Kvarlevande äldrefiingstmetoder 
i ismiljö). 

Sälkut med mörk päls 
Både gråsälskuten och vikarekuten kunde ha ett ekonomiskt värde även när de löst 
sin vita päls, eftersom de bär mycket späck trots sin ringa storlek. Gråsälskuten ge
nomgår en väldig viktökning under sina första levnads veckor. Vid födseln väger den 
cirka 12 kg, men ökar i vikt ända upp till 60 kg när digivningen avslutats efter 2-3 
veckor (Gustafsson 1989:41). När späckpriset var högt kunde det hända att jaktlag 
som påträffade kutande gråsäl, väntade med att klubba gråsälskutarna till dess de 
vuxit till sig. 

Det var dom väldigt noga med förr i världen, det var ju späcket som var huvud
sak och påträffa de en gråsälsflock då som inte hade kutat så kunde dom ligga i 
två veckor och vänta innan dom gick dit gubbarna. Sälen skulle vara ifred och 
kuta först och kuten skulle växa till sig. (Erik Granlund, SM band 31-1, utskrift 
s. 8.) 

Gråsälskuten är fet bara så länge som den vistas med modern. När hon lämnat kuten 
börjar den vandra mot öppet vatten. Kuten magrar då kraftigt innan den lärt sig att 
söka föda. I materialet finns två kategorier där kunskap om gråsälskutens späckmängd 
är synlig: SVARTKUT och FETKUT. Benämningen svartkut finns endast dokumenterad 
hos en västerbottnisk jägare, där han ger en utförlig beskrivning av den mörka grå
sälskuten s späckmängd. Benämningen fetkut är bekant för både västerbottniska och 
österbottniska jägare. Det är mycket troligt att fetkut också kunnat avse vikarekuten, 
eftersom den kan antas vara fet och rund så länge som den vistas tillsammans med 
sälhonan. I Österbotten finns en tredje kategori dokumenterad för den lösta gråsäls
kuten, nämligen LÖST GRÅKUT. 
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Vilsekomna kutar 
Lite varstans i isen kunde jägarna påträffa vilsekomna kutar som var mycket magra. 
Dessa kutar hade av en eller annan anledning skilts från modern innan digivningen 
var avslutad. I materialet från Österbotten och Västerbotten finns ett antal kategorier 
som omfattar kunskap om dessa magra kutar. AVLÄT(T)ING, VAKSPIRING och VALBILLING 
finns dokumenterade i Västerbotten, medan STÅNDALG och KVASTKOSK finns doku
menterade i Österbotten. Av de österbottniska jägarnas diskussioner framgår att dessa 
kategorier tillhör ett äldre och numera nästan bortglömt kunskapsskikt. Detta kan 
också förklara att kategorierna är svagt representerade i materialet. 

Kuten som resurs och kuten ijaktsituationen 
Kutarnas ekonomiska värde varierade alltså, VITKUTEN var mest värdefull eftersom 
dess skinn var av mycket hög kvalitet. Köttet av kutarna kom till användning i jägar
nas kosthåll, där några av jägarna anser att gråsälskutens kött var att föredra. Kutarnas 
späckmängd är också synlig i jägarnas kategorisering - från den nyfödda BLÖTKUTEN 
till den runda FETKUTEN och de magra vilsekomna kutar som bl.a. förts till kategorin 
STÅNDALG. D essa kategorier för kutar finns huvudsakligen representerade i de öster
bottniska och västerbottniska jägarnas begreppssystem. 

Förutom kunskap om kutens resursvärde struktureras också viss kunskap om 
gråsälskutens beteende som har relevans för jägaren i valet av jaktmetod i den konkre
ta jaktsituationen. Så länge som gråsälskuten bär sin vita päls skyggar den nämligen 
inte undan för jägaren och kan då klubbas. Men så snart dess päls blivit mörk, flyr 
den undan jägaren i vattnet om den har möjlighet, varför det ibland kan vara motive
rat för jägaren att skjuta kuten istället för att klubba den. 

4.5. ATT ETABLERA SIG SOM JÄGARE 
- från RÖDBRÖSTARE till LÅNGVIKARE 

Ett antal av de kategorier för säl som redan presenterats ovan har relevans för män
nens socialisation till etablerade jägare (se 3.5. under Jägaren). Som redan framhållits 
i kapitel 3 var det inte antalet skjutna sälar som i första hand kvalificerade en skytt till 
etablerad sälj ägare. Den bedrift som jägaren däremot måste klara av var att skjuta den 
vuxna och listiga vikaresälen, alltså LÅNGVIKAREN eller SLÅTTLIGGAREN. I jakten på LÅNG
VIKAREN sattes den enskilde jägarens kunskaper på prov. För att kunna fälla en LÅNG
VIKARE måste jägaren kräka ljudlöst och varsamt fram mot sälen och undgå upptäckt 
i den öppna ismiljö där LÅNGVIKAREN uppehöll sig. Han måste också klara av att sätta 
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ett välriktat skott på minst 150 meters håll. Enligt jägaren Erik Granlund var det 
endast jakten på LÅNGVIKARE som ansågs vara verklig jakt i äldre tid. 

Ja, vi säger långvikaren om de där äldre ringsälen, så när dom blir lite äldre så ta
lade dom om långvikare. För att när de jaktade tidigare och det kan hända att det 
förekommer ännu, bland äldre jägare, så att skjuta en sån där liten säl, det räknas 
inte till nån jakt. De bara skjuter den. Men när de ska på långvikaren, den där 
gamla listiga. Då kommer jakten ifråga. (Erik Granlund f. 1913, Bergö. DAUM 
band 6296.) 

Att det endast var jakt på stora vikaresälar som var meriterande, blev påtagligt för 
jägarna när de återvände till hemmahamnen efter avslutad fälresa. De äldre jägarna 
som inte längre åkte i fälan kom då och granskade kritiskt den ilandförda fångsten. 
Det var endast de stora vikaresälarna som de överhuvudtaget värdigades benämna 
sälar (se 3.5. under Jägaren). 

LÅNGVIKARENS ekonomiska värde var förhållandevis ringa utöver skottpengen. 
Men dess sociala värde var alltså desto större, vilket kanske kan förklara varför jägarna 
kunde ägna upp till en halv dags möda åt att kräka mot en LÅNGVIKARE på is som 
många gånger var blöt och upptinad av solvärmen. 

Man skulle kunna förvänta sig att gevärens tekniska utveckling till vapen med 
lång räckvidd skulle ha underlättat jakten på vikaresäl i sådan utsträckning att LÅNG
VIKAREN under 1900-talet, inte på samma sätt som tidigare, utgjorde ett kunskapsprov 
för jägaren. Men enligt jägarnas uppgifter så anpassade vikaresälen sitt beteende till 
de nya vapnens längre räckvidd och var även fortsättningsvis mycket svåråtkomlig. 

För att lära sig den svåra konsten att kräka mot en LÅNGVIKARE kunde de oer
farna jägarna öva sig på de vikaresälar som var betydligt mer ouppmärksamma -
däribland RÖDBRÖSTARE och STEGSÄL. R ÖDBRÖSTAREN kunde t.o.m. kallas för nybörjar-
säl, eftersom den var lättjagad även för en som var nybörjare ute i isen. 

De kallade ju den för nybörjarsäl. De ska ju de unga jägarna praktisera på de där. 
Man fick ju gå dem hur nära som helst, dom var faktiskt inte nå förståndig. 
(Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6300.) 

I vissa situationer kunde det också bli aktuellt att välja ut vilken av jägarna i jaktlaget 
som skulle gå iväg mot sälen. Jakten på vikaresäl var framför allt förbehållen de mer 
rutinerade jägarna under de år som det var ont om säl. Alarik Åbb i Korsnäs, som låg 
ute i vinterfälan under stora delar av 1940-talet då det fanns lite säl i isen, berättar att 
han aldrig gavs tillfälle att skjuta en vikaresäl. Den delen av jakten togs istället hand 
om av de äldre och mer erfarnapytarna, dvs. jägarna (AlarikÅbb, egen inspelning). I 
citatet nedan där en jaktsituation återberättas framkommer det också tydligt att jäga
rens erfarenhet kunde vara avgörande för vem av jägarna som skulle få agera skytt och 
pyta mot sälen. Den mer erfarne sagesmannen väljer här att låta den andre oerfarne 
jägaren gå mot sälen, eftersom de sälar som siktats på isen visat sig vara den lättjagade 
gråsälen. 
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På fredagen så såg vi var några sälar låg. Då sa Västernäsgubben då: 
— Ska jag fara nu eller ska du fara. 
-Nä, sa jag. Nog får du fara du. Det är ju gråsälar, inte behöver jag pyta nå. 
Så for han. (Johannes Fagersund, DAUM band 5600.) 

GAMMALSTIMMARE - att få den största gråsälen 
Det tycks också som om det innebar en social framgång att ha skjutit eller klubbat en 
stor gråsäl. I jägarnas jaktberättelser kan man märka en tydlig fascination inför de 
största gråsälarna. Jägarna berättar ofta spontant om den största gråsäl de sett, alter
nativt den största de skjutit (för exemplifiering se citat under gammgråsäl och säla i 
del II). De har ofta själva tillvaratagit och bevarat huden av dessa bjässar. 

I berättelsen nedan är önskan att skjuta den största gråsälen tydlig. Här återbe
rättas en jaktsituation där en jägare av sina jaktkamrater nekas att skjuta en stor grå
säl, eftersom skottet skulle ha skrämt bort en flock gråsälar som låg en bit längre bort, 
på storlägret. 

Då låg det tre stycken på en bit och så var det storlägret. Det såg dom klart med 
ögonen. Det var den största säl han sett i sitt liv. För det låg två till och de var 
som kutar [de såg små ut intill den stora sälen]. Det var nån gammstimmar. Och 
jag ville skjuta den sa han, men jag fick inte för Hindersöborna. Dom skulle ta 
honom [jägaren] med sig till storlägret, men han harmas än idag att han inte fick 
skjuta den där hemska bjässen. Det finns några enstaka som är vansinnigt stora. 
(Kalle Dyhr, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 17.) 

De största gråsälarna var oftast identiska med gråsälshannarna, även om det också 
fanns gråsälshonor som kunde bli ofantligt stora, GAMMALSTIMMARE och GAMMALALG 
omfattade dessa stora hannar som kunde anta närmast gigantiska proportioner. Jä
garna beskriver gråsälar där enbart huden vägde mellan 20-30 kg och späcket mellan 
100-150 kg, och därtill kommer kroppens vikt. (För kroppens omfång finns inga 
viktuppgifter eftersom den inte tillvaratogs.) 

En ytterligare benämning för en stor gråsäl framkommer vid ett tillfälle i ma
terialet, algbassel 

4.6. EN SÄL - FLERA KATEGORIER 

Eftersom kategorierna för säl har stark anknytning till jägarnas agerande inom skilda 
handlingsscenarier, kan en och samma säl hänföras till skilda kategorier utifrån den 
kunskap om sälen som situationen kräver för jägarens agerande. Ett tydligt exempel 
på att kategoriseringen av en enskild säl varierar, är jägarnas skiftande kategorisering 
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av den fullvuxna vikaresälen. Eftersom benämningarna för den fullvuxna vikaresälen 
inte är enhetliga över hela undersökningsområdet, väljer jag här att exemplifiera den
na variation med de österbottniska jägarnas kategoribenämningar. 

I sökandet efter kutande vikaresäl under mars månad, letar jägarna efter VIST-
SÄL. I VISTSÄL inryms bl.a. kunskap om vikaresälens ismiljö, vilket vägleder jägarna i 
sökandet. Jakten blir aktuell först när vikaren stigit upp ur sin vista. Den uppehåller 
sig då ofta på öppna isslätter där den vaksamt registrerar omgivningen med lugna, 
spejande rörelser och kategoriseras då som LÅNGVIKARE eller SLÄ TTLIGGARE. Dessa ka
tegorier inrymmer kunskap om vikaresälens beteende i jaktsituationen - sälens ismil
jö och dess vaksamhet som får konsekvenser för jägarens val av jaktstrategi. Om jäga
ren lyckas i sitt uppsåt att skjuta LÅNGVIKAREN kan han dessutom sägas ha meriterat 
sig till etablerad jägare. Den skjutna sälen som tillvaratas av jägaren blir därefter rele
vant för jägaren ur resurssynpunkt. 

Visar det sig att den skjutna vikaresälen är en hanne, en ALG, måste jägaren vara 
aktsam och undersöka om det är en LUKTALG. Ur resurssynpunkt är LUKTALGEN värde
lös för jägarnas kosthåll och dessutom otrevlig att hantera för jägaren. Om det istället 
visar sig att jägaren skjutit en hona, en SÄLA, k an hennes blod ge en utmattad jägare 
förnyade krafter efter en lång jaktdag. Om det är praktiskt möjligt att transportera 
hela sälkroppen till baslägret, kan SÄLANS kö tt och blod dessutom bidra till jägarens 
kosthåll. Med vissheten om att jägaren skjutit en SÄLA, alltså en vikarehona som kutat, 
kan det dessutom bli aktuellt för jägaren att söka efter hennes kut i ismiljön. Vikare
sälen uppe på isen kan också vara en MODER, dvs. en vikarehona med kut. Jägaren har 
då kunnat identifiera henne på håll eftersom jägaren siktat två silhuetter på isen. Han 
väljer då att skjuta honan först, och blir då oftast försäkrad om två byten, både honan 
och kuten. Den skjutna vikaresälen kan också vara en GALLMORSA — en säl som har ett 
relativt högt ekonomiskt värde utifrån sin späckmängd. 

Innanför olika handlingsscenarier under vårvinterjakten aktualiseras alltså skilda 
kunskaper om den fullvuxna vikaresälen, vilket innebär att en och samma säl hänförs 
till olika kategorier. I jaktsäsongens inledning söker jägarna efter VISTSÄLEN. I valet av 
strategi i jaktsituationen identifieras vikaresälen som en LÅNGVIKARE. När den skjutna 
sälen tillvaratas kategoriseras den utifrån kön. Honan kan antingen vistas ensam på 
isen, SÄLA, elle r vistas tillsammans med sin kut, MODER. H annen är antingen en ALG 
eller illaluktande LUKTALG. Beroende på vilka kunskaper som krävs i olika situationer, 
kan alltså samma säl hänföras till kategorierna: VISTSÄL, LÅNGVIKARE, SÄLA/MODER eller 
ALG/LUKTALG. 

Sammanfattningsvis får man konstatera att sälens utseende och storlek till 
mycket ringa del är kategoriseringsgrundande i jägarnas begreppssystem under vår
vinterjakten. Detta kan förklaras av att sälens utseende inte har relevans i jaktsituatio
nen, eftersom sälen för det mesta måste kunna identifieras på mycket långt håll, där 
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ju identifieringen utgår från externa faktorer i den omgivande miljön (se vidare under 
5.1. Identifiering av sälen i jaktsituationen). 

För en kategori kan dock sälens storlek och utseende sägas bära på handlings
innebörd för jägaren, nämligen i kategorin GAMMALSTIMMARE. I jakt på gråsäl kom 
jägaren ofta i närkamp med gråsälarna då det gällde att hålla sig undan den många 
gånger mycket aggressive och därför farlige GAMMALSTIMMAREN. Men att ha skjutit 
eller klubbat en dylik bjässe innebar en social framgång. 

4.7. BASNIVÅ I JÄGARNAS 
BEGREPPSSYSTEM FÖR SÄL 

I undersökningar av kunskapsorganisation inom kognitiv psykologi och kognitiv 
antropologi har man kommit fram till likartade resultat beträffande strukturen på 
mänsklig kunskapsorganisation. Vårt begreppssystem anses ha en hierarkisk organi
sation. I denna hierarkiska struktur är en nivå av större kognitiv relevans — basnivån — 
där merparten av vår kunskapsbas finns samlad (se 1.2. under Basnivå — en nivå för 
kunskapsorganisation). Inom etnosemantiken,11 som inryms inom kognitiv antropo
logi, har undersökningarna av begreppssystem avsett djur och växter i muntliga kul
turer, medan psykologernas experimentella undersökningar genomförts i en skrift-
språklig kultur. Såvitt mig är bekant, har man sällan eller aldrig i dessa arbeten disku
terat huruvida tillhörighet till en muntlig respektive skriftlig kultur skulle innebära 
varierade kognitiva förutsättningar för organisationen av kunskap. Jägarnas kulturel
la kunskaper om sälen kan sägas utgöra en muntlig kunskap, eftersom sälbenäm-
ningarna och de kunskaper som är förbundna därmed, endast avhandlats i jägarnas 
muntliga kommunikation (se 3.7. Kunskapssystem i en föränderlig miljö)}1 

Det har visat sig metodiskt svårt att undersöka kunskapsorganisationens över
gripande struktur i jägarnas begreppssystem för säl, närmare bestämt huruvida be
greppssystemet har en hierarkisk organisation eller ej. Däremot vill jag här tentativt 
försöka att rekonstruera en basnivå i jägarnas begreppssystem för säl — den nivå där 

Inom etnosemantik har man främst utforskat klassificering av växter och djur i skriftlösa samhäl
len. Två av de främsta företrädarna inom det etnobiologiska fältet är antropologen Brent Berlin 
och Eugene Hunn. Representativa titlar är Berlin et al. 1974, Berlin 1992 och Hunn 1977. Jfr även 
Silow 1992*2 som ger en introduktion till etnovetenskapen. 
12 

En översikt över den diskussion som förts kring muntlig och skriftlig kultur ges hos Walter J. 
Ong Muntlig och skriftlig kultur (1990). För en diskussion och ett ifrågasättande av skillnaden 
mellan muntlig och skriftlig kultur se bl.a. Finnegan 1988:11 och Forstorp 1992. 
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merparten av jägarnas kunskap om salen finns samlad. Därmed inte sagt att den 
befinner sig i en taxonomisk hierarki. För att utreda existensen av basnivå vore den 
ideala undersökningssituationen en analys av enskilda meddelares begreppssystem 
för säl. Detta är tyvärr inte en framkomlig väg i detta material. Därför måste analysen 
istället utgå från jägarnas kollektiva kunskap om de enskilda kategoriernas kunskaps
omfång. 

I ett försök att återfinna en basnivå har jag utgått från kategoriernas kunskaps
omfång och deras frekvens i materialet. Man kan förvänta sig att de kategorier som 
utgör en kunskapsbas för jägarna bör vara mer allmänt kända och därför frekvent 
förekommande i materialet. Därutöver har jag till viss del utrett om dessa kategorier 
kunnat användas inkluderande för andra kategorier, dvs. om jägarna uttryckligen 
påstår att en viss kategori tillhör den förmodade basnivåkategorin. 

GRÅSÄL, VIKARE/LÅ NGVIKARE, STEGSÄL och RÖDBRÖSTARE 
Följande kategorier kan med största sannolikhet hänföras till basnivå: GRÅSÄL, VIKARE/ 
LÅNGVIKARE, S TEGSÄL och RÖDBRÖSTARE. 

De artbetecknande benämningarna gråsäl och vikare är allmänt förekomman
de inom hela området och välbekanta för samtliga meddelare. Dessa artkategorier har 
ett vitt kunskapsomfång eftersom de organiserar kunskap om bl.a. GRÅSÄLENS o ch 
VIKARENS ku tningsbeteende, och sälarnas beteende gentemot jägaren. Dessa kunska
per kan sägas ha relevans för tidpunkten för jakten, för sökandet efter jaktområde, 
och för vilken jaktmetod som är användbar. Som framgått av de tidigare presenterade 
kategorierna organiseras dessa kunskaper också i ytterligare ett antal kategorier. 

Framför allt VIKARE används inkluderande i materialet för andra kategorier sä-
lar. Parallellt med benämningen vikare förekommer också långvikare, som i vissa sam
manhang kan anses vara artbetecknande. Vid ett antal tillfällen används långvikare 
inkluderande i diskussionen av andra sälar. Sammansättningen långvikarkut antyder 
också att benämningen används inkluderande, må vara att den endast finns doku
menterad vid ett tillfälle. Gråsäl används inte inkluderande i samma utsträckning 
vilket kan förklaras av att det finns betydligt färre kategorier för GRÅSÄL, vilket i sin tur 
beror på att gråsälsjakten inte var lika kunskapskrävande som vikaresälsjakten. 

Kategorin STEGSÄL uppfyller också de kriterier som ställts upp här för att kun
na hänföras till basnivå, STEGSÄL har ett vitt kunskapsomfång och diskuteras frekvent 
i materialet. Benämningen stegaret'stegsäl finns dessutom dokumenterad över hela 
undersökningsområdet. Det är också tydligt att STEGSÄL stundom uppfattas som ett 
artbegrepp då den antas vara en variant av vikaresälen. Dessutom har STEGSÄL flertalet 
kategorimedlemmar. Inom respektive dialektområde finns minst två kategorimed
lemmar (se vidare under 4.3. BUDDARE, NADD, MUDING M.FL.). 
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Kategorimedlemmar till STEGSÄL 

Norra sv. Österbotten (Larsmo) BODDARE och TRUBBSÄL 

Södra och mellersta KNUBBSÄL, STE GPLUGG, STEGBOLL och VAKSÄL 
sv. Österbotten 

Norra Västerbotten (Lövånger) KNABBSÄL, ST EGPLUGG och VAKSÄL 

Södra Västerbotten NADD och VAKSÄL 

Norrbotten (Nederluleå) SLARVSÄL, MU DING och SMÄLEMMADSÄL 

Vissa av ovanstående medlemskategorier strukturerar kunskap om sälens uppehålls
miljö. Man kan med säkerhet påstå att VAKSÄL omfattar salar som befinner sig i vatt
net, i Havsvaken eller intill dess kant. De övriga kategoriernas kunskapsstruktur är 
dock lite oklar. Man kan anta att de huvudsakligen används för sälen när den ligger 
uppe på isen, vilket bekräftas av jägarnas användning av benämningarna. 

Av materialet är det betydligt svårare att avgöra om STEGSÄL är överordnad i en 
hierarkisk kunskapsorganisation och därmed alltid inkluderar kategorimedlemmar
na. Det är endast vid ett tillfälle i materialet som stegsäl används inkluderande. 

Ytterligare en kategori som passar in på de kriterier som jag uppställt för att 
kunna diskutera basnivå är RÖDBRÖSTARE. RÖDBRÖSTARE har ett förhållandevis rikt 
kunskapsomfång. Benämningen rödbröstare är frekvent förekommande och den är 
känd över hela undersökningsområdet. Denna kategori bör troligtvis uppfattas som 
en folklig artkategori, men utifrån det föreliggande materialet kan inte kategorin 
sägas vara överordnad andra kategorier för säl. 

Man kan som jag ser det anta att de ovan diskuterade kategorierna, GRÅSÄL, 
VIKARE, ST EGSÄL och RÖDBRÖSTARE, b efinner sig på en basnivå i jägarnas begreppssys
tem. Dessa kategorier utgör alltså en grundläggande kunskapsbas för jägarna. Däre
mot är det av materialet svårt att avgöra om begreppssystemet har en hierarkisk struktur 
där basnivåkategorierna är överordnade andra kategorier för säl. 

En jämförelse mellan jägarnas begreppssystem och det vetenskapliga 
Eftersom två av jägarnas basnivåkategorier, GRÅSÄL oc h VIKARE, sammanfaller med 
den vetenskapliga systematiseringen av sälen, kan det vara befogat, att något stanna 
upp vid en jämförelse mellan de båda begreppssystemen. Till att börja med är det 
viktigt att betona att jägarna i intervjusituationen ofta visar att de är medvetna om att 
det finns två parallella system för kategorisering av sälen — ett etablerat vetenskapligt 
system och ett som används av jägarna. Eftersom de är medvetna om att det veten
skapliga systemet räknar med högst tre arter sälar - gråsäl, vikare och knubbsäl - bör 
man ta med i beräkningen att jägarna säkerligen överanvänder de vetenskapliga art
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benämningarna i de situationer där de blir ombedda att precisera en enskild säls art
tillhörighet. Det är också tydligt att jägarna ofta ger det vetenskapliga systemet tolk
ningsföreträde vid de tillfällen som de båda begreppssystemen inte överensstämmer. 
Följande två citat, som också finns återgivna i del II under nadd, belyser detta. 

Det finns då inte uti beskrivningarna nån själ som dom kall för naddsjälen. 
/Hur såg han ut naddsjälen?/ 
Han var ju mer liten och knubbig å..., men om det är en annan art, nog torde de 
härrör från vikaren. (Fritz Holmgren, DAUM band 1554.) 

Egentligen heter han knubbsäl han som står på planscherna, men den knubbsälen 
kalla vi för naddsäl. (John Åsberg, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5.) 

Den likhet som ytligt sett finns mellan jägarnas begreppssystem och det vetenskapliga 
för GRÅSÄL och VIKARE är dock inte fullständig. I det vetenskapliga systemet, som utgår 
från sälens morfologi, omfattar artkategorierna GRÅSÄL och VIKARE sälens samtliga ål
dersstadier från sälkut över ungsäl till den könsmogna sälen. Att sälarna inkluderas i 
samma art oavsett ålder kan tyckas vara ett trivialt påstående. Men det är viktigt att 
framhäva denna aspekt för att tydliggöra skillnaden gentemot jägarnas begreppssys
tem, där samtliga åldersstadier inte nödvändigtvis omfattas av jägarnas artkategorier 
GRÅSÄL och VIKARE. 

Ett exempel på att jägarnas artkategori inte självklart inkluderar sälens alla 
ålderskategorier är relationen mellan VIKARE och STEGSÄL. Från ett vetenskapligt per
spektiv kan man konstatera att STEGSÄL o mfattar de unga vikaresälarna, eventuellt 
också knubbsälar. Enligt vissa jägare sägs den mindre STEGSÄLEN j ust omfatta dessa 
ungsälar av vikare, men det finns även en tydlig tendens bland jägarna att anta att 
STEGSÄLEN istället tillhör en annan art av vikare. En förklaring till att dessa två skilda 
synsätt existerar sida vid sida, kan vara att jägarnas begreppssystem alltmer anpassat 
sig till det vetenskapliga systemet. De jägare som bestämt anser att STEGSÄLEN omfat
tar ungsäl av vikare, har förmodligen en mer vetenskaplig syn på sälen där artkatego
rin VIKARE ink luderar sälens samtliga åldersstadier. De jägare som däremot antar att 
STEGSÄL tillhör en annan vikareart, lever förmodligen kvar i ett äldre begreppssystem 
där ungsälens ålder inte var kategoriseringsgrundande och därför kunde STEGSÄLEN 
uppfattas som en annan art. 

Ett parallellt exempel till denna syn på ungsälar som en artvariant skymtar i 
relationen mellan GRÅSÄL oc h ROK. M ed ett vetenskapligt perspektiv omfattar ROK 
ungsälen av gråsäl, vilket också flertalet jägare uppger. Men det finns också sälj ägare 
som menar att ROK tillhör ett annat gråsälssläkte. 

Man kan kanske anta att GRÅSÄL och VIKARE/LÅNG VIKARE i själva verket är be
gränsade till att omfatta de fullvuxna gråsälarna respektive de fullvuxna vikaresälarna. 
Vid ett första påseende kan det framstå som om STEGSÄL, dvs. ungsäl av vikare, är 
underordnat VIKARE, eftersom jägarna antingen hänvisar till ungsäl av vikare eller till 
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en annan vikareart. Men eftersom STEGSÄLEN har ett så specifikt beteende som påver
kar jägarnas agerande i flera avseenden, anser jag att STEGSÄL sna rare är sidoordnat 
VIKARE. De tre kategorierna GRÅSÄL, VIKARE oc h STEGSÄL k an alltså sägas ha samma 
kognitiva status i jägarnas begreppssystem. 

Basnivåns kommunikativa funktion 
Att basnivån har en tydlig kognitiv funktion i jägarnas begreppssystem är entydigt: 
enligt principen om kognitiv ekonomi underlättar basnivåkategorierna jägarnas kun
skapsorganisation (se 1.2. under Basnivå — en nivå för kunskapsorganisation). Men 
utöver denna kognitiva funktion kan man, som jag bedömer det utifrån min analys, 
utgå ifrån att benämningar på basnivå också har en kommunikativ funktion. 

Under jakten i fälan gavs det många tillfällen till kontakter mellan jägare som 
var hemmahörande från olika områden runt Bottenviken (se 3 .5. under Kontakter 
mellan fìngstlagen), då man tog tillfället i akt att diskutera jaktens motgångar och 
framgångar. Inom undersökningsområdet är ordförrådet för säl förhållandevis diffe
rentierat mellan de olika dialektområdena. Ett undantag utgörs dock av de basnivå
benämningar som diskuterats ovan, gråsäl, vikare, stegsäl och rödbröstare, som är ge
mensamma över hela undersökningsområdet. De kan därmed sägas fungera som en 
förenande länk i de bottniska jägarnas begreppssystem och fyllt ett kommunikativt 
behov. 

Ett tydligt exempel på det geografiskt varierande ordförrådet för säl är de be
nämningar som finns för medlemmarna av STEGSÄL. Dä r den norrbottniske jägaren 
kan kalla STEGSÄLEN för muding, använder de österbottniska jägarna buddare eller 
stegplugg medan de västerbottniska jägarna kan kalla samma säl för nadd. I diskussio
ner mellan jägare från olika dialektområden har det alltså inte varit kommunikativt 
gångbart att använda de områdesspecifika benämningarna, när STEGSÄLEN d iskute
rats. Benämningen stegsäl som används och förstås av samtliga jägare har en tydlig 
kommunikativ funktion eftersom den är gemensam över hela området. Ytterligare en 
benämning som är gemensam över hela området skulle kunna föras till en kommuni
kativ basnivå: vistsäl. 

Dessa benämningar på basnivå har alltså, som jag ser det, utöver sin kognitiva 
funktion även en kommunikativ och sammanhållande funktion i diskussioner mel
lan jägare från olika dialektområden. 
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långvikare. Kartan baserad på underlag framtaget vid Diabas - Den dialektgeografiska data
basen vid Institutionen för nordiska språk i Umeå. 
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KAPITEL 5 

Det ekosemantiska perspektivet 
- tiden och rummet i jägarnas 

begreppssystem för säl 

Säljakt har bedrivits under vårvinter, sommar och höst i det bottniska området. Jak
tens ekologiska förutsättningar har som vi sett varierat betydligt i och med att man 
jagat i vitt åtskilda miljöer — vid olika tid och i skilda rum. De varierande ekologiska 
förutsättningarna har naturligtvis medfört att jägarnas kunskapssystem och begrepps
system har olika innehåll under de skilda jaktsäsongerna. Under olika säsonger an
vänds sålunda olika ord och samma ord kan också, som t.ex. stegsäl visar, användas i 
skilda betydelser vid skilda tidpunkter i skilda miljöer. Jägarnas begreppssystem för 
säl är alltså inte konstant.1 

I det här kapitlet läggs ett ekosemantiskt perspektiv på jägarnas begreppssystem 
för säl. Innan jag går in på analysen påminner jag om den definition på ekosemantik 
som redan presenterats i avhandlingens inledning, nämligen relationen mellan 
begreppssystems utformning och yttre ekologiska förutsättningar. 

Det måste dock påpekas än en gång att sommar- och höstjakt inte bedrivits i samma omfattning 
som vårvinterjakten under 1900-talet, vilket naturligtvis komplicerar jämförelsen mellan begrepps
systemen (se. 2.3. under Jakt och Jungst i öppet vatten under sommar och höst). 
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5.1. JÄGARNAS EKOLOGISKA 
KUNSKAPER UNDER VÅRVINTERSÄSONGEN 

Den tidigare redovisningen av jägarnas kunskapssystem och begreppssystem under 
vårvinterjakten demonstrerar att sälj akten och tillvaron i islandskapet var mycket 
komplicerad och därigenom ytterst kunskapskrävande (se kapitel 3 och 4). Ingående 
ekologiska kunskaper var nödvändiga antingen jägarna befann sig ute i den långva
riga fälan eller ute på kortare jaktfärder. 

Under vårvintersäsongen var, som vi sett, kunskaper om sälarnas ekologi nöd
vändiga för att ha framgång i jakten. Jägarna kände väl till tidpunkten för sälarnas 
kutning, deras vandringsmönster, deras beteende och den ismiljö i vilken sälen uppe
höll sig. Därutöver var kunskap om islandskapets geografi och havsisens karaktär 
avgörande på många sätt. Iskunskapen var oundgänglig för att hitta vägar in i havs
isen, för att lokalisera torra och stabila lägerplatser för båten och lämpliga jaktområden 
i islandskapet för gråsäl respektive vikare. En omfattande iskunskap - med god kän
nedom om isens kvalitet och bärighet - var dessutom jägarens bästa livförsäkring. 
Kunskap om väder och vind var också nödvändig, eftersom hastigt påkomna vind-
och väderförändringar, i grunden och därtill snabbt, kunde omskapa islandskapet. 

Jägarnas kunskap om ismiljön är en uttalad och verbaliserad kunskap. I det 
inspelade materialet diskuteras isterminologin och islandskapets karaktär ständigt. 
Däremot är det svårt att i materialet finna uppgifter om tidsangivelse för förändringar 
i miljön och i sälens ekologi. Detta kan säkerligen förklaras av att alla tidsangivelser 
under jakten är relativa. Exempelvis beskrivs sälens vandringsmönster alltid i relation 
till havsisens utveckling och förändring, t.ex. sägs stegsälen vandra norröver alltefter
som isen smälter undan på Bottenhavet. 

I diskussionen av vårvinterjaktens ekologiska förutsättningar kommer jag här 
särskilt att betona relationen mellan ismiljön och jägarnas begreppssystem för säl. 

Identifiering av sälen i jaktsituationen 
Det var av avgörande betydelse för jägaren att kunna identifiera sälen i jaktsituationen 
under vårvinterjakten, eftersom jägaren valde jaktstrategi utifrån sin kunskap om den 
siktade sälens beteende. Som framkommit tidigare är GRÅSÄLEN betydligt mindre vak
sam än vikaren, varför det var nödvändigt att kunna skilja en GRÅSÄL från en VIKARE 
(se 3.G. Jaktsituationen). Bland vikaresälarna var det dessutom nödvändigt att avgöra 
om man siktat den skygge LÅNGVIKAREN eller d en spaka STEGSÄLEN (se 4.3. Att välja 
jaktstrategi vid vikarejakt). När sälen identifierats avgjorde jägaren vilka försiktighets
åtgärder han måste vidta för att komma inom skotthåll, och från vilket avstånd skot
tet måste avlossas. 
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Sälens ismiljö och tidpunkten fòr jakt 
Sälarna siktades ofta med kikarens hjälp på mycket långt håll i det öppna islandska-
pet. Salens storlek och utseende gav därför ringa vägledning för jägarens identifiering 
av sälen. Istället spelade ismiljön en avgörande roll för identifieringen. Som redan 
nämnts uppehåller sig gråsälen och vikaren i olika ismiljöer (se 2.1. under Gråsälen i 
ismiljö och Vikaresälen i ismiljö). Olika kategorier av vikaresäl uppehåller sig också i 
skilda ismiljöer (se 4.3. Att välja jaktstrategi vid vikarejakt). En säl som siktas i s .k. 
vasais, dvs. ihopfrusen is som är lös, var med största sannolikhet en GRÅSÄL, medan säl 
som siktats inne i vistaris på öppna isslätter kan vara en LÅNGVIKARE eller SLÄTTLIGGARE. 
De sälar som siktas intill Havsvaken där isen är i ständig rörelse, kan identifieras som 
en VAKSÄL, STEGSÄL, ST EGBOLL eller MUDING. Med ismiljön som identifieringsfaktor 
kan jägaren alltså på mycket långt håll bilda sig en uppfattning om vilken säl han 
siktat i kikaren. 

När jägarna ska skilja en GRÅSÄL från en VIKARE kan de också utgå från ytterli
gare en extern faktor utöver ismiljön, nämligen tidpunkten på våren då sälen siktas. 
Under mars och april påträffas nämligen gråsälen och vikaren sällan samtidigt uppe 
på isen. I mars, vid tiden för gråsälens kutning, är vikaren sällsynt, eftersom den då 
ligger i sin vista. I april månad då vikaresälen börjar ligga uppe, är gråsälen däremot 
sällsynt på isen eftersom den då sökt sig till öppet vatten.2 

För att avgöra om en GRÅSÄL eller en VIKARE siktats kunde jägaren också ge akt 
på hur sälen höll huvudet i förhållande till vindens riktning. GRÅSÄLEN sägs nämligen 
vila med huvudet mot vinden, medan VIKAREN vänder huvudet undan vinden (,Säljakt 
1989:178). 

Sälens rörelsemönster och utseende 
För att skilja en spak vikaresäl från en vaksam, var sälens rörelsemönster en andra 
viktig identifieringsfaktor utöver den ismiljö där sälen uppehöll sig. Både den vak
samma LÅNG VIKAREN och den spaka STEGSÄLEN spejar vaksamt ut över isen, men deras 
rörelsemönster skiljer sig markant åt. LÅNGVIKAREN spejar ofta ut över isen med lång
samma och vaksamma rörelser, men ligger tidvis och vilar med huvudet nere på isen. 
STEGSÄLEN ut märks däremot av att den ligger och spejar oupphörligt efter isen, ofta 
med snabba och livliga rörelser (som framgått av 4.3. har STEGSÄL ett flertal kategori
medlemmar, däribland NADD, MUDING och STEGBOLL, se "Spaka" STEGSÄLAR och RÖD-

BRöSTAREi rörlig is). I sälj aktslitteraturen finns detta spejande beskrivet för bl.a. NADDEN 
som sägs "speja högrest omkring sig" (Holm 1921:258). Enligt jägaren Ragnar Lind
gren kunde MUDINGENS ryckiga rörelsemönster igenkännas på långt håll i kikaren. 

Man måste dock hålla i minnet att denna månadsrelaterade tidsangivelse för gråsälens respektive 
vikaresälens uppeliggande på isen är förenklad, i och med att sälarnas kutningstid ju är beroende av 
de väderleksförhållanden som råder under enskilda vintrar. 
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Sen så när han lyfter så lyfter han rätt opp snabbt, tittar sig omkring, men ser 
ingenting. Han är så slarvig så han ser inte nånting, så slänger han med huvudet 
så det smäller sådär i isen. På det ser man att det är en sån där när man ligger och 
kryper åt dom ... 
- Jäklar, det är en muding, säger man när man står och kikar. Han tittar opp och 
man ser att han slänger ner sådär häftigt. Det är ett säkert tecken. (Ragnar 
Lindgren f. 1906, Nederluleå. DAUM band 6337.)3 

Sälens utseende var alltså sällan vägledande för jägaren i identifieringen av sälen efter
som sälen siktades på långt håll. Två kategorier av vikaresälar sägs dock kunna identi
fieras på långt håll utifrån form och färg: GALLMORSAN/GALLSÄLAN och RÖDBRÖSTAREN. 
GALLMORSAN/GALLSÄLAN kä ndes igen på sin utpräglat runda form, eftersom hon var 
ensam om att behålla sin späckmängd våren igenom (se 4.4. under GALLMORSA/GALLSÄLA) . 

RÖDBRÖSTAREN tyck s också ha kunnat identifieras på förhållandevis långt håll tack 
vare sitt framträdande rödbruna bröstparti (se 4.3. under "Spaka"STEGSÄLAR och RÖD-

BRÖSTARE i rörlig is). 

Sälen, tiden och rummet 
Jägarens möjlighet att identifiera sälen i islandskapet är alltså beroende av flera fakto
rer, där sälens utseende i mycket liten utsträckning är vägledande. Istället bidrar två 
ekologiska faktorer till jägarens identifiering — sälens ismiljö och den tidpunkt på 
våren då sälen siktas, detta i kombination med iakttagelser av sälens rörelsemönster. 
Det är viktigt att betona att det är faktorerna i samverkan, inte faktorerna var för sig, 
som möjliggör att jägaren kan identifiera sälen. 

Om man vill tala om jägarens iakttagelser av sälen i termer av en gestalt, måste 
alltså även tids- och rumsfaktorn inrymmas i gestalten, eftersom det är med hjälp av 
dessa faktorer som jägaren kan tolka sina observationer av sälar i islandskapet.4 

Sälbenämningar som anknyter till ismiljö 
Bland de ord som används för att beteckna sälen under vårvintern finns ett antal ord 
som kan relateras till sälens val av ismiljö. De flesta av dem är väsentligen genomskin
liga vad gäller ordbildning. Två av orden är väldokumenterade: vaksäl och slättliggare. 
Förleden vak- i vaksäl åsyftar som tidigare omnämnts, den vak som utgör skiljelinjen 
mellan den fasta landisen och den rörliga havsisen.5 vaksälen vistas i det öppna vattnet 
eller invid Havsvakens kant. Förleden slätt- i slättliggare syftar på att denna säl vistas 
på öppna isslätter. 

Se även ordredovisningen del II för stegboll där sälens intensiva "skådande" beskrivs av Emil Söder
gård från Björkö. 
4 

Huruvida ett föremål uppfattas som en enhetlig gestalt har bl.a. ansetts vara ett kriterium för 
rekonstruktion av en basnivå, se kapitel 1.2. under Basnivå — en nivå för kunskapsorganisation. 
Denna havsvak omtalas alltid i bestämd form, alltså Vaken eller Havsvaken och kan uppfattas som 

ortnamn. 
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Förutom dessa två väldokumenterade benämningar finns det ytterligare fem 
ord för säl som är bildade till miljöbeskrivande ord: holverbuss, iskatty kontsäl, muding 
och slarvsäl. Samtliga ord avser mindre sälar, troligen ungsälar av vikare, holverbuss 
finns dokumenterat från Österbotten, där förleden holver- åsyftar upptornade isan-
hopningar som bildas kring de stenar som sticker upp över havsytan. Dessa holver är 
vanliga under vintrarna längs efter den steniga och grunda österbottenskusten. Under 
den upptornade isen runt stenen bildas en luftficka där sälen får en naturlig vista i 
vilken den kan uppehålla sig och hämta luft. iskatt är ett något osäkert belägg i och 
med att meddelaren endast säger sig ha hört andra jägare använda ordet. Men under 
alla förhållanden visar förleden att ordet använts i ismiljö. 

Orden kontsäl, muding och slarvsäl är sparsamt dokumenterade i Nederluleå i 
Norrbotten. Förleden kont- i kontsäl syftar enligt en tryckt källa på att denna säl på 
senvåren gärna ligger uppe på små isknölar, s.k. kontis. Enligt samma tryckta källa är 
muding bildat till ordet moddsom här sägs avse issörja (Brännström 1934:252). Att 
benämningen muding förknippas med den dåliga is där denna säl uppehåller sig, 
framkommer också i en jägares diskussion av benämningens ursprung. 

Mudingen antar jag att han har fått namnet häroppe, i och med att han håller sig 
i trasorna där, i slarvig is, far och bänglar. Han är ju svår att komma åt där. 
(Ragnar Lindgren f. 1906, Nederluleå. DAUM bd 6337.) 

Förleden slarv- i slarvsäl ska troligen uppfattas som en ellips av *slarvissäl. Samme 
jägare som uppger ordet slarvsäl beskriver den dåliga isen just med attributet slarvig 
slarvsäl kan därmed återknytas till den trasiga is där denna säl uppehåller sig. 

Muding i ismiljö - knubbsäl i öppet vatten 
De genomskinliga ord som presenterats ovan kan naturligtvis svårligen användas un
der andra säsonger än under vårvintern, i och med att sälen karakteriseras av den 
ismiljö där den uppehåller sig, exempelvis slätten för slättliggaren eller Vaken för vak-
sälen. Om inte dessa miljöer är förefintliga hänförs sälarna till andra kategorier och 
ges andra benämningar under andra säsonger. Vid ett tillfälle i materialet framkom
mer tydligt att två av dessa ord är begränsade till att användas under vårvintersäsongen. 
Den norrbottniske jägaren Ragnar Lindgren reflekterar över det faktum att den säl 
som benämns muding eller slarvsäl i ismiljö, istället kallas knubbsäl under den isfria 
delen av året. 

Knubbsälen var väl egentligen samma art, samma säl. Det brukar vi säga när han 
kommer på sten, att det är knubbsäl. För att då ligger han på ett annat sätt och 
bär sig åt på ett annat sätt, så det tror jag är samma teckningar och allt det där. 
/Så, det är som en liten muding fast det är när han ligger på sten?/ 
Ja, då är han ju oppe. 
/Du säger inte knubbsäl i isen?/ 
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Nej, det säger man just aldrig. Man kallar han slarvsäl, ligger i bitar ... (Ragnar 
Lindgren f. 1906, DAUM bd 6337.) 

Av Lindgrens reflektion verkar det också som om knubbsäl endast avsett säl under den 
isfria delen av året. Han diskuterar här mindre vikaresälar. knubbsäl finns dokumen
terat också i det österbottniska och västerbottniska materialet, men det är här oklart 
under vilken säsong som ordet använts. Det finns endast ett tydligt belägg på att 
knubbsäl kunnat användas för säl som jagats under hösten i Österbotten. 

5.2. JÄGARNAS EKOLOGISKA 
KUNSKAPER UNDER SOMMAR- OCH HÖSTSÄSONG 

Under sommar- och höstsäsongen bedrevs jakten i kustbandet, oftast i jägarnas när
miljö (se 2.3. under Jakt och fångst i öppet vatten under sommar och höst). Sommartid 
har jaktförutsättningarna varierat regionalt mellan olika kuststräckor runt Bottenvi
ken. De norrbottniska jägarna har kunnat jaga vikaresäl under försommarmånaderna 
under gynnsamma år, då sälen gått upp på stenar i den norrbottniska skärgården för 
att ömsa hår, när den sista isen längst i norr smält bort. I kustområden söderut har 
gråsälen ibland stannat kvar över sommaren och kunnat jagas, bl.a. i norra Ånger
manland och i södra Västerbotten. Under höstsäsongen har man i varierande omfatt
ning bedrivit jakt på vikaresälen inom hela det bottniska området. Eftersom sommar-
och höstsäsong har stora likheter har jag här valt att behandla dem som en enda 
säsong i min komprimerade presentation av sommar- och höstjaktens kunskapssystem. 

De ekologiska kunskaper som krävdes av jägaren under sommar- och höstjakt 
var i första hand kunskap om lämpliga miljöer där vikaresälen eller gråsälen uppehöll 
sig - fasta geografiska referenspunkter som återkommande utnyttjas år efter år. Vid 
denna förhållandevis passiva jakt väntade jägaren ut sitt byte vid kända sälgrund och 
sälstenar. Eftersom denna jakt inte var särskilt kunskapskrävande kunde den bedrivas 
av envar med bössa i hand. 

Jägaren måste också känna till hur den ideala vädersituationen såg ut för en 
lyckad jakt. Höstjakten kunde exempelvis endast bedrivas när vattnet var förhållan
devis lugnt. Det fick varken blåsa eller gå dyning. Han måste också ha vetskap om 
sälens uppeliggarvanor, exempelvis att vikaresälen har för vana att gå upp på sten 
under mörka höstnätter. 
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Jägarnas begreppssystem för säl under sommar- och höstsäsong 
Det ordförråd för säl som anknyter till sommar- och höstsäsong är mycket begränsat. 
Man kan med fog ifrågasätta om det är möjligt att utifrån detta begränsade material 
diskutera kategorier. Jag finner det metodiskt mest försvarbart att diskutera be
nämningarna i sig istället för kategorier. 

Höstjakt och nätfangst i Österbotten 
Höstjakt efter vikaresäl har visserligen bedrivits över hela det bottniska området, men 
benämningar som använts hösttid finns huvudsakligen dokumenterade i det öster
bottniska materialet. En av dessa är förhållandevis väldokumenterad, stegsäl, som också 
kunnat användas för att benämna en mindre vikaresäl under vårvinterjakt (se 4.3. 
under "Spaka"STEGSÄLAR och RÖDBRÖSTARE i rörlig is.) Följande fem benämningar, som 
endast finns dokumenterade hos enstaka meddelare, har också kunnat användas un
der höstjakten i Österbotten: höstsäl, knubbsäl, småplugg, småstegare och stegboll. De 
avser huvudsakligen de små vikaresälar som jagats hösttid på sin vandring norröver 
längs kusten (se 2.1. under Vikaresälen frän höst till försommar). Möjligen har stegsäl 
också kunnat avse de äldre och större vikaresälar som kommer vandrande först i de
cember månad. 

Benämningen koxare har använts för den säl som sätter upp skallen och koxar, 
dvs. kikar upp ur vattnet, under både höstjakt och vårvinterjakt. 

Nätfångst av vikaresäl har huvudsakligen levt kvar i södra Österbotten under 
1900-talet (se 2.3. under Jakt ochfôngst i öppet vatten ...). Nätfångsten krävde kun
skap om lämpliga lokaler för utsättande av sälnät. Vid nätfångst var sälen huvudsak
ligen intressant ur resurssynpunkt. För att dokumentera antalet fångade sälar och 
deras storlek ristades i äldre tid en skåra in i storflån, den bräda som satt i ena änden av 
nätet.6 

För varje fångad säl skars ett triangelformigt märke in i "stoflånes" baksida. Ett 
större märke för en större säl och ett mindre märke för en mindre. De kunde 
skäras in alldeles invid varandra, så att de bildade liksom en sågtandad linje. Så 
fort sälen var upptagen "sko e markas". (FMK 158a: 171 - Sjöroos. Korsnäs.)7 

Det finns endast två dokumenterade ord för säl som fångats med nät, uppgivna av en 
och samme meddelare i Närpes: fyrapundare och fempundare. De två benämningarna 
beskriver den fångade sälens späckmängd mätt i skålpund. 

Under vårvinterj akten kunde man också hålla räkning på antal sälar genom att rista en skåra för 
varje däcker säl, dvs. varje tiotal säl, i tjällstången (se 3 .7. under Kunskapssystem i en föränderlig 
miljö). 

Också den österbottniske jägaren Erik Granlund uppger att man ristade i brädan för varje säl vid 
nätfångst (DAUM bd 6300). 
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Sommarjakt i Norrbotten och Västerbotten 
När den sista isen försvunnit uppe i Bottenviken bedrevs jakt efter vikaresäl i Norr
botten, när vikaren gick upp på sten för att ömsa päls (se 2.3. under Jakt och fångst i 
öppet vatten..I materialet finns det tre benämningar från Nederluleå i Norrbotten 
som tycks omfatta samtliga vikaresälar som har jagats under sommarmånaderna: knubb-
säl\ sommarsäl och stensäl. De tre orden finns endast dokumenterade vid ett tillfälle 
vardera i materialet. 

I norra Ångermanland, men också på andra håll där gråsälen uppehöll sig över 
sommaren, kunde man skjuta gråsäl vid midsommartid (se 2.1. under Gråsälen i 
ismiljö). Endast tre benämningar finns dokumenterade som avser gråsäl sommartid: 
gråsälssteg gråsäls-ten o ch laxnätssäl. Enligt en tryckt källa kan gråsälssteg avse de grå-
sälar som vandrar söderut när isen definitivt är slut. Samma källa uppger att gråsäls-
ten avser de mindre gråsälar som uppehöll sig vid norra Ångermanlands kust (Holm 
1921:243, 255). Laxnätssäl\vdx använts för den gråsäl som fiskarna getts möjlighet att 
skjuta då de fredade sina fiskeredskap. 

5.3. EN JÄMFÖRELSE MELLAN JÄGARNAS 
BEGREPPSSYSTEM FÖR SÄL UNDER SKILDA 

JAKTSÄSONGER 

Som framgår av presentationen av jägarnas begreppssystem för säl under sommaren-
och höstsäsong finns alltså endast ett fåtal benämningar dokumenterade. Benämninga
rna är övergripande och omfattar samtliga sälar som jagas under den aktuella sä
songen. Endast två benämningar som använts under nätfiske representerar specifik 
kunskap om enskilda sälar och beskriver den redan fångade sälens storlek,fempundare 
och fyrapundare. Jägarnas begreppssystem för säl under sommar- och höstsäsong är 
alltså mycket begränsat. Man kan alltså konstatera att det finns en avsevärd skillnad i 
komplexitet mellan jägarnas begreppssystem för säl under vårvintersäsong och som-
mar- och höstsäsong. 

Att begreppssystemet för säl är begränsat under sommar- och höstsäsong kan 
troligen förklaras med att de ekologiska förutsättningarna är förhållandevis konstanta, 
och jakten är därmed inte så kunskapskrävande. Man vågar nästan påstå att jägaren 
på förhand vet vilken säl han kan förvänta sig att få syn på. 

Komplexiteten i vårvinterjaktens begreppssystem kan i sin tur förklaras med 
de föränderliga ekologiska förutsättningar som råder under vårvintern. Under den i 
flera månader utsträckta vårvinterjakten genomgår jägarnas livsmiljö och jaktmiljö 
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avsevärda förändringar. Vid säsongens början bedrivs jakten ute i havsisen, i ett islands-
kap med kyla och mörker. Fram mot senvåren omvandlas jaktområdet till ett havs
landskap med inslag av spridda isflak när värmen och ljuset återvänder. Även sälens 
ekologi är föränderlig under vårvintern - över kutning, parning och hårömsning. 
Islandskapets föränderliga karaktär och sälarnas skiftande ekologi innebär att vårvinter
jakten är synnerligen kunskapskrävande. Jägarna är därmed beroende av ett utbyggt 
begreppssystem för säl för att kunna hantera all denna kunskap. 
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INLEDNING 
I denna del presenteras det ordförråd för säl som dokumenterats hos sälj ägare vilka 
varit verksamma under 1900-talet inom det bottniska området. De enstaka ord för säl 
som enbart finns dokumenterade i ett källmaterial som dateras före år 1900, har däre
mot inte medtagits. Det sammanlagda antalet ordartiklar är cirka 150. Det är en 
omfattande ordmängd, men man skall då notera att av dessa 150 ord återfinns en 
tredjedel endast i tryckta källor. Ytterligare 40-talet ord finns bara dokumenterade 
som hapaxbelägg i det muntliga materialet. Att så många som 40 ord återfinns vid 
endast ett tillfälle i materialet behöver dock inte innebära att de alltid utgör tillfälliga 
ordbildningar. Dessa hapaxbelägg är till stora delar ett utslag av att det endast är skär
vor av jägarnas begreppssystem som har kunnat samlas in och dokumenteras. Detta 
kan i sin tur förklaras av att många ord har en förhållandevis lokal förankring, och att 
jägarnas begreppssystem för säl varit statt i upplösning under 1900-talet. 
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De flesta ord som presenteras i nedanstående ordredovisning analyseras i av
handlingens del I, i kapitel 4 eller kapitel 5. I slutet av varje ordartikel ges i förekom
mande fall en hänvisning till det avsnitt i del I där orden diskuteras. Till ordredovis
ningen hör också ett alfabetiskt index som återfinns på s. 275. 

Ordartiklarna inleds med en förteckning över de källor där ordet återfunnits. 
Som redan framhållits i avhandlingens inledning utgår min analys av jägarnas be
greppssystem huvudsakligen från muntligt material; om detta material se avsnittet 
Undersökningsområde y tid och material I stort sett samtliga belägg för de sälbenäm-
ningar som dokumenterats i detta muntliga material redovisas här. Det finns dock 
några undantag, t. ex. gråsäl, vikaresäl och kut, för vilka endast ett begränsat urval av 
källor redovisas, då dessa ord är så allmänna. Ett fåtal sälbenämningar som måste 
uppfattas som uppenbart tillfälliga ordbildningar har inte medtagits i ordredovis
ningen, exempelvis tamsäl. 

För varje belägg på ordets användning i det inspelade materialet redovisas 
meddelarens hemort, namn, födelseår och uppgift om det arkiv där bandet återfinns 
samt bandnummer. Det material som spelats in av Peter Gustafsson med österbott
niska jägare återfinns vid tre olika arkiv: vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarki
vet i Umeå, Skellefteå museum och vid Forskningscentralen för de inhemska språken 
i Helsingfors. Av praktiska skäl hänvisar jag i de allra flesta fall endast till de bandko
pior som förvaras vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. De för
kortningar som anges här finns förklarade i avhandlingens käll- och litteraturförteck
ning. I slutet av del II finns en meddelarförteckning utifrån det inspelade materialet, 
se s. 285. 

Vad gäller arkivmaterialet skall följande noteras: vid några tillfällen har det 
varit svårt att attribuera Edvin Brännströms uppteckningar till en preciserad socken, 
eftersom både Råneå och Nederluleå finns angivna i uppteckningens accession. Vid 
dessa tillfällen har jag valt att attribuera ordet till Nederluleå. 

I ordboksmaterial återfinns huvudsakligen sälbenämningar från finlandssvenskt 
område; detta material redovisas här i sin helhet. Hänvisningar till annan tryckt litte
ratur har endast redovisats vid de tillfällen då uppgifterna i litteraturen uttryckligen 
kompletterar det muntliga materialet. Vid ett fåtal tillfällen har jag hänvisat till tryck
ta källor som är utgivna före år 1900. Till dessa äldre källor lämnas endast referens. 
Källhänvisningar till tryckta källor har markerats med kursiv stil för att särskilja dem 
från det muntlig materialet. 

I det bottniska området används genomgående den brutna uttalsformen av säl 
dvs. själ. Som uppslagsform har jag använt den riksspråkliga formen säl, även om 
ordet i citaten ibland kan förekomma i bruten form. 

Vid flertalet av de tillfällen då ordens uppslagsform är oklar ges kortfattade 
etymologiska kommentarer med hänvisning till litteratur. Hänvisningar till etymolo-
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gisk litteratur lämnas också i en del andra tillfällen. 
Sedan materialet redovisats följer en avdelning där ett tolkande resonemang 

förs om ordens betydelseinnehåll, baserad huvudsakligen på det muntliga materialet. 
Min analys bygger dels på uttalade betydelsebeskrivningar, dels på en tolkning av 
ordens användning i b erättande kontext. Vid de tillfällen då ord efterfrågats och jä
garna ger uttalade betydelsebeskrivningar, varierar svaren avsevärt i utförlighet. Be
skrivningarna är ofta kortfattade och kan inrikta sig på en detalj i sälens utseende eller 
beteende. Undantagsvis finns exempel på uttömmande betydelsebeskrivningar, se 
exempelvis Nils Skogs redogörelse för stegaren i ord redovisningen nedan. 

Min tolkning av ordens användning kompletteras med citat från bandinspel
ningarna. Beträffande principer för transkribering se avhandlingens inledning, av
snittet Undersökningsområde, tid och material. 
Följande notationer används i citaten: 

/ / text mellan snedstreck markerar att det är intervjuaren som talar 
[...] ett talparti är utelämnat 
... avbrott i talet, eller pausering 

Ordredovisningen avslutas med en kortfattad ordlista över övrig säljägarterminologi 
som är nämnd i avhandlingen. Syftet med denna ordlista är att underlätta för läsaren 
att hitta igen betydelseförklaringar för ord som presenteras inne i avhandlingstexten. 
Här ges en hänvisning till den sida där ordet förklaras i avhandlings texten. Dessutom 
ges här enstaka källhänvisningar. 
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Kartan visar samtliga orter som finns förtecknade i ordredovisningen. 
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alg1 

Korhonen 1989:77 
Hallström 7:712; Karl Edlund f. 1909, DAUM band 5449; Korhonen 1989:77 
(Karl Edlund f. 1909J; Holm 1921:254 
Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 1561 
Cneiff 1757:178] Rietz 6b 
Gabriel Holmstrand "Jokkas-Gabrel" f. 1879, FMK 158a:319; August Söder
holm f. 1897, DAUM band 6326; Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6296; 
Vendell 5b: FO 1:23b• Säljakt 1989:180 
FMK 185:29; SLS 558; FMK 167; Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; FO 
1:23b 
Karl Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk" f. 1885, FMK 158a:319; FMK 158a:126; 
FMK 158a:273; Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista; Vendell 5b : FO 1:23b 
Torsten Granberg f. 1915, DAUM band 5563; Verner Sjökvist f. 1897, DAUM 
band 5564 
SLS 9b s. 43, upptecknat år 1889; Vendell 5 b: FO 1:23b 
John Hollfast f. 1902, DAUM band 5479 & DAUM band 5786; Elis Lassas f. 
1910, DAUM band 5480; FO 1:23b 
Vendell 5b: FO 1:23b 
Karl Holm "Byengs-Kal" f. 1873, FMK 158a:319; FMK 158a:67; FMK 158a:143; 
FMK 179; Leander Norrgård f. 1904, DAUM band 6304; Evald Geust f. 1931, 
egen frågelista; Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning; 
Vendell 5b: FO 1:23b 

alg finns frekvent dokumenterat hos jägare i mellersta och södra Österbotten och hos 
några jägare i Västerbotten.3 Ordet avser i samtliga fall sälhannen. De enda uppgifter 
som ges i materialet är huruvida alg använts för att beteckna gråsälshannen eller vika
rehannen. Uppgifterna är här något motstridiga. Flertalet av de uppgifter som finns i 
materialet tyder dock på att alg kunnat användas för båda arternas hannar. Vid några 
tillfällen diskuteras ordets användning och då uppges att ordet kunnat avse både vika
rehannen och gråsälshannen {Björkö: SLS 558. Korsnäs: FMK 158a:319, Granqvist. 
Bergö: Säljakt 1989:180). Vid två tillfällen i materialet återfinns alg i berättande kon
text och avser då vikarehannen (.Korsnäs: FMK 158a:273. ReploP. Norrgård). Men det 
finns också två jägare som menar att ^huvudsakligen använts för att beteckna grå
sälshannen (Lövånger: Sandström. Björkö: Nykvist). 

/Alg?/ 
Det är ju en hansäl. Det kan ju vara en vikare. Dom säger ju det om gråsjälen 
också har jag hört. Men det är en hansäl. Men jag tror dom använder det i regel 
nog åt en gråsjäl. Alg. (.Lövånger. Sandström.) 

Ordets etymologi diskuteras i Nesheim 1953:14 ff. Jämför även Nyström 1988^ och A.-C. Edlund 
1992^:71 ff. 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 

Olavi Korhonen uppger att han också efterfrågat alg i int ervjuer med säljägare från norra Öster
botten, men alg tycks ha varit obekant där (Korhonen 1989:77). 

Västerbotten 
Bygdeå 
Holmön 

Lövånger 
Österbotten 
Bergö 

Björkö 

Korsnäs 

Lappfjärd 

Malax 
Närpes 

Petalax 
Replot 
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Hannarna kallade de nog för "algan", en alg, en gråsälsalg. Det kanske är samma 
sak på vikaren också, men inte vart det så allmänt talat om vikaralgen å ... inte så 
allmänt som gråsälarna. De kallades alltid för gråsälsalg, och gråsälslaggan, det var 
en honsäl. {Björkö: Nykvist.) 

alg förekommer också i ett antal sammansättningar i materialet: algbassel, algbesare, 
gammalalg, gråsälsalg luktandealg, vikaralg och dessutom ståndalg. Se vidare kapitel 
4.4. under ALG/STIMMARE. 

algbassel 

Österbotten 
Replot Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6324 

algbassel finns endast dokumenterat i bandinspelning med jägaren Edvin Friberg i 
Replot. Han återberättar här en fångstsituation på isen där tre man med gemensam
ma krafter dragit upp en algbassel genom dess andningshål i i sen. Denna säl var en 
enormt stor gråsäl som var svart i färgen. Friberg uppger att av de största gråsälarna 
kan enbart huden väga upp till 20 kg och om de fångas tidigt på våren kan de bära 
upp till 140-150 kg späck. 

algbesare4 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:10 (Karl Edlund f. 1909j 

algbesare finns endast dokumenterat i en tryckt källa från Holmön, där ordet uppges 
avse "hona på första året som tigger alg (sälhanne)". 

apotekare 

Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning 

apotekare finns dokumenterat hos två jägare från Korsnäs och Replot i Österbotten.5 

Ordet avser en vikarehanne som luktar fränt och starkt. Enligt Evald Geust var det 
endast en del vikarehannar som luktade likt en apotekare. Apotekarens kött var oät
ligt eftersom det smakade likt fotogen. 

Såg jag att det var en hanne så satte jag fingret på blodet och smakade på det. 
Om inte det var en sån där [apotekare] så smakade det nästan bara som vatten, 
ingen smak alls. Men om det var en sån där som vi kallade för apotekare så sma

4 
Bildning till besa tigga, 'begära, se Rietz 31b, Vendell 38a—b och FO 1:141 b—^142a. 
Ytterligare en sälj ägare från Björkö i Ö sterbotten säger sig ha hört ordet apotekare användas av 

jägare från södra Österbotten, men han har inte använt ordet själv (Frans Geust f. 1929, egen 
inspelning). 
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kade det som fanken. Som om man skulle få en sån där olja eller petroleum i 
munnen, sån där fotogen. Då var det ingenting att ta vara på. Det smakade som 
om hela köttbiten skulle ha varit doppad i fotogen. (.ReploP. Geust.) 

Se vidare kapitel 4.4. under LUKTALG. 

avlät(t)ing6 

Västerbotten Gustafsson 1971:71 
Lövånger Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 15 

avlätting finns dokumenterat i bandinspelning med Kalle Dyhr i Lövånger. Han uppger 
att ordet avser en liten och mager kut som kommit bort från sälhonan innan digiv-
ningen avslutats. Se vidare kapitel 4.4. under Vilsekomna kutar. 

batalj 
Norrbotten Brännström 1934:251 
Bottniska viken Svensson 1904:159 

batalj finns endast dokumenterat i två tryckta källor från seklets början. Ordet avser 
en flock gråsälar. 

blå 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6298 

Den elliptiska benämningen blå finns dokumenterad vid ett tillfälle i materialet, blå 
är en ellips av blåsäl, som enligt Erik Granlund betecknar vikaresälen. 

Men det fanns mycket säl de åren, både grå och blå. Ja, det var ju också ett ut
tryck som gubbarna brukade förr. - Har ni fått grå eller blå i år? Gråsälen och vi
karen. 

Se också grå. 

blåsäl7 

Västerbotten 
Holmsund Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Holmön Sandström 1993:11 (Karl Edlund f. 1909) 
Norrland Ekman 1910:225 
Bottniska viken Svensson 1904:158 

blåsäl finns endast dokumenterat vid ett tillfälle i det inspelade materialet, men åter

Bildning till verbet avläta 'lämna (ngt) ifrån sig', varom se t.ex. F O 1:83. 
Benämningen blåsäl finns också dokumenterad i Bromans beskrivning av Hälsingland från 1700-

talet, men i betydelsen 'gråsäl' (Broman 1911-1954 111:560). 
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finns också i några tryckta källor. Berndt Tegman i Holmsund har endast hört talas 
om blåsälen, aldrig själv sett den. Denna säl ska ha varit stor och mörk till färgen, 
närmast blåaktig. Att han inte själv siktat sälen tror han beror på att den blivit utrotad 
och därmed försvunnit ur de bottniska vattnen. 

De tryckta källorna uppger däremot att blåsälen var liten till storleken, troligen 
en vikaresäl. Svensson ger i s in beskrivning av den bottniska sälj akten en ingående 
beskrivning av blåsälens utseende och dess beteende. Den sägs vara hälften så stor 
som en fullstor vikaresäl, mörkblå eller svart till färgen samt mager. Blåsälen iakttas 
på vårvintern då den uppehåller sig i sydligaste delen av Strängen, dvs. i den södra 
delen av havsisen, där den inte är nogräknad i valet av is. När den ligger uppe på isen 
sägs den ligga och speja med uppsträckt huvud och ska då ha liknat en fågel, varför 
jägarna också kallat denna säl för svarttjäder eller tupp, se dessa ord. Enligt Svensson 
ska blåsälen vara svår att komma inom skotthåll på eftersom den ständigt spejar efter 
isen. Men förmodligen har Svensson här misstolkat sälj ägarnas beskrivning av blåsäl
en s spejande rörelser. Många andra benämningar i primärmaterialet avser också en 
liten säl med spejande rörelser, men det uppges i samtliga fall att den ändå är oupp
märksam och lätt att komma inom skotthåll på. I Ekmans beskrivning av blåsälen 
konstateras endast att ordet avser en liten vikaresäl som av jägarna anses vara fullvux
na individer. Den kan enligt honom också benämnas kroppsjäl eller småsjäl. Se vidare 
kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

blötkut 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:8 (Karl Edlund f. 1909J 
Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista & egen inspelning 

blötkut anförs av Åke Sandström från Holmön och finns dokumenterat från Korsnäs 
i frågelistsvar och i bandinspelning med Ernst Granqvist. Ordet avser en nyfödd kut. 
Se vidare kapitel 4.4. under Sälkut med vit päls. 

bred vikare 

Västerbotten 
Lövånger Kalle Dyhr f. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 4 f.; Bertil Marklund 

inspelat år 1971, DAUM band 1657 

bredvikare finns dokumenterat från Lövånger i Västerbotten i inspelningar med två 
jägare. Båda uppger att bredvikaren är en variant av vikaresäl som är kort, bred och 
fet. Enligt Bertil Marklund påminner dess kroppsform om en rödbröstare. Kalle Dyhr 
framhåller att det är en annan sort än långvikaren. Marklund säger sig inte veta om 
bredvikaren möjligen kan vara äldre eller yngre än den vanliga vikaresälen. 
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Enligt Dyhr vistas bredvikaren i den äldsta isen där den kutar i ränder, alltså 
isvallar som packats ihop. Han påpekar också att man inte såg till bredvikaren om 
man åkte ut tidigt på jakt. Då fick man istället söka efter lämplig is där den kunde 
återfinnas. 

Bredvikarn ta ju den äldsta is som blir i Bottenhavet. För om man ska försöka 
söka igen den, så får man ju inte se den om man far tidigt [på vårvintern]. Utan 
då är det hur isen är bruten. Och den ska vara bruten ur ungefär en tums is tjock
lek som har gjort ränderna. [...] Kommer det en storm så bryter det ihop. Då blir 
det tunn is där. Där ska dom söka den. (Dyhr) 

buddare - buddaresäl 

Österbotten 
Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 5600 & DAUM band 6333; 

FO 1:348a 
buddare finns endast dokumenterat i Larsmo vid två skilda inspelningstillfällen med 
Johannes Fagersund. Enligt honom är buddaren en fullvuxen vikaresäl - hanne eller 
hona. Det framkommer också att den är kortare och tjockare i jämförelse med den 
större långvikaren. Fagersund menar att långvikaren och buddaren troligen tillhörde 
två skilda arter av vikaresälar eftersom de var så olika. Ännu en skillnad mellan de 
båda sälarna var att buddaren gick nära land och åt fjällfisk8 på våren, medan långvi
karen höll sig mer ute på havet och åt sik och lax. Han menar också att buddaren 
förmodligen var samma säl som stegaren. 

Buddare, de här kortare. De var närmare land, så de färdades och åt den där fjäll
fisken nära land. Men den här långvikaren det var han som höll sig mera ute på 
havet. Det var han som var så skygg. Det var nog två skilda arter fast de var vika-
resälen båda två. Man kunde se på kroppsställningen att det var. Buddare var som 
kortare och tjockare så där, och långvikaren hade en lång nacke och kanske litet 
större. (DAUM band 5600.) 

Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

dumkut 

Västerbotten 
Hörnefors Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 

dumkut finns endast dokumenterat i en intervju med Bror Jonsson i Hörnefors. Med 
dumkut avser han en kut som stannat kvar inne i skärgården när isen har smält bort 
på våren. Eftersom denne jägare huvudsakligen jagat gråsäl kan man anta att ordet 
avser en gråsälskut. dumkut kan troligen tolkas som en tillfällig ordbildning. 

Fjällfisk är exempelvis abborre, gädda, id och mört som går nära land (mündig uppgift av Anton 
Björkman, Björkö). 
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fempundare 

Österbotten 
Närpes John Hollfast f. 1902, DAUM band 5786 & band 5478 

fempundare har använts vid nätfiske efter säl under hösten. Ordet finns endast doku
menterat hos en meddelare, John Hollfast i Närpes, som fångat säl med nät på hösten 
med fiskarstugor som bas. Fiskarna hydade sälen på plats, dvs. skilde späcket från 
skinnet, och vägde då späcket på besman. När fiskarna sinsemellan diskuterade fång
sten benämndes sälen efter dess späckmängd. Den sades vara fempundare eller fyra-
pundare. Ett lispund motsvarar ca 8.5 kg, vilket innebär att späckmängden för en 
fempundare uppgick till drygt 40 kg. 

Också hade vi ju våra olika benämningar då vi till exempel var nyfikna då och 
frågade hur stor säl man fick så sa man ju att: "Det var en fempundare". Då visste 
nog en gammal fiskare hur stor sälen var. Men inte vet ni det inte. De hade ju 
inte nå vågar därute, utan dom vägde, de hade ju besman. (DAUM band 5478.) 

Se också jyrapundare. Se vidare kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfångst i Österbotten. 

fetkut 

Västerbotten 
Holmsund Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Lövånger Åke Sjöstedt f. 1908, DAUM band 5457 
Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen inspelning; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 

fetkut finns dokumenterat i bandinspelningar från Holmsund och Lövånger i Väster
botten samt från Björkö och Korsnäs i Österbotten. Som indikeras av förleden fet-, är 
detta en tjock kut. Två av jägarna uppger att fetkutarna varit med sälhonan hela 
digivningstiden, fått bra med mat och därför blivit tjocka och runda {Björkö: Geust. 
Holmsund: Tegman). Det var annars förhållandevis vanligt att framför allt gråsälsku-
tar skildes från modern för tidigt, vilket kunde inträffa om isen där de vistades bröts 
sönder. 

Endast i en av inspelningarna framkommer tydligt vilken art som fetkut kan 
avse. Ernst Granqvist och Alarik Åbb uppger att gråsälskuten kallas för fetkut när den 
löst sitt vita hår, och fortfarande är tillsammans med modern. Fetkuten är 2-3 veckor 
gammal, eftersom gråsälskuten är som fetast när digivningen avslutats. 

Det är på intet sätt uteslutet att också vikarkuten kunnat kallas fetkut, trots att 
det inte explicit framkommer i materialet. Till skillnad från gråsälskuten, stannar 
vikarekuten hos modern så länge som 5-6 veckor och är fet och trind så länge den 
finns i sällskap med henne. Se vidare kapitel 4.4. under Sälkut med mörk päls. 
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fränfaraon9 

Norrbotten 
Nederkalix Hallström 7:71 

fränfaraon finns upptecknat i Gustaf Hallströms anteckningar från Nederkalix år 1926. 
Enligt de knapphändiga uppgifter som där ges, sägs fränfaraonen vara en sälhanne 
som luktar. Av anteckningarna framgår också att den luktar hela året, även på hösten. 
Efterleden -faraon anspelar på en spridd ursprungssägen där sälarna antas vara Faraos 
soldater som drunknade i Röda havet och då förvandlades till sälar. För en presenta
tion av denna sägen se vidare kapitel 2.2. under Sälen i folktron. Se också gammalfara
on samt kapitel 4.4. under LUKTALG. 

frängalt 

Österbotten 
Korsnäs Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 

frängalt finns endast dokumenterat i en bandinspelning med Alarik Åbb i Korsnäs. 
Han berättar där om en kvinna som hade skjutit en vistare som legat i vistan och den 
luktade därför illa. Hon hade kallat denna illaluktande vikaresäl för frängalt. Man 
kanske av sammanhanget kan anta att detta var en tillfällig ordbildning. Åbb tycks 
inte själv ha använt ordet. 

fränoxe 

Norrbotten 
Nederkalix Hallström 7:71 

fränoxe finns endast upptecknat i Gustaf Hallströms anteckningar från 1926. Ordet 
saknar betydelseangivelse, men eftersom det återfinns tillsammans med andra sälbe-
nämningar får man förmoda att fränoxe verkligen avser en säl. Förleden frän- syftar 
förmodligen på den lukt som vissa vikarehannar utsöndrar. Se vidare kapitel 4.4. 
under LUKTALG. 

fyrapundare 

Österbotten 
Närpes John Hollfast f. 1902, DAUM band 5786 

fyrapundare har kunnat användas vid nätfiske efter säl om hösten för att beskriva den 
fångade sälens späckmängd. Ordet finns endast dokumenterat hos en meddelare, John 
Hollfast i Närpes, som fångat säl med nät på hösten. Se också fempundare. Se vidare 
kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfangst i Österbotten. 
9 

FO 2:176a uppger ett fräning 'gammal vikarhane, vars kött luktar o. smakar fränt' från Kumlinge 
och Korpo. 
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fänenssäl 

Österbotten 
Björkö Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312; FO 2:217b 
fänenssäl finns dokumenterat i en bandinspelning med Emil Södergård från Björkö. 
De äldre fälmännen ska ha kallat vissa sälar som ständigt slängde med huvudet när de 
låg uppe på isen för fänenssäl, eftersom de var svåra att få skott på. 

Då var det ju somliga själar som bara låg och knyckte upp huvudet alltid, och 
skådade, också knyckte upp huvudet alltid också skådade de. Så de skådade aldrig 
som de där vanliga själarna bara fram och tillbaka. De kallade dom för "fänissjä-
lan". Du vet, de var ju arg på dom, som låg så där. De skulle ju måsta ligga still 
[annars kunde de inte skjuta]. 

förstkuting 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6301 ; FO 2:264a 
förstkuting finns dokumenterat i en bandinspelning med sälj ägaren Erik Granlund 
från Bergö. Ordet avser de gråsälshonor som kutar för första gången. Enligt Gran
lund så kutar dessa förstkutingar senare än de andra honorna. 

Ettåringarna, första gången dom kutar, så kutar dom senare. Det kan gå ända in i 
april till och med in i maj. De där förstkutingarna. Men annars så räknar vi 13 
mars, det är höjdpunkten på gråsälskutningen. 

gallhona 

Norrbotten 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6338 
Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 

gallhona finns dokumenterat dels i Nederluleå i Norrbotten, dels i Korsnäs i Öster
botten. Ordet avser en fullvuxen sälhona som inte kutat. Enligt Ragnar Lindgren från 
Nederluleå var gallhonorna inte så vanligt förekommande men de utmärkte sig ge
nom att vara mycket feta. 

De är feta alldeles oerhört. Jag har skjutit... vi sköt tre på en dag, varsin. Kniven, 
morakniven räckte inte ned till köttet... 7-8 cm späck, tunga. Det var inte så 
många utav dom, nån här och där. (.Nederluleå: Lindgren.) 

Ernst Granqvist i Korsnäs har uppgett gallhona som svar i en frågelista där ord för 
'gall gråsälshona efterfrågats. Se vidare kapitel 4.4. under GALLMORSA!GALLSÄLA. 
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gallkona 

Norrbotten 
Nederkalix Hallström 7:71 

gallkona finns dokumenterat utan betydelseangivelse i Gustaf Hallströms primäran
teckningar från Storön, Nederkalix, 1926. Förleden g#//- återfinns i tre andra benäm
ningar för sälhona i det insamlade ordmaterialet och indikerar att sälhonan inte fött 
någon unge under våren — se även gallhona, gallmorsa och gallsäla. Se kona och vidare 
kapitel 4.4. under GALLMORSA/'GALLSÄLA. 

gallmorsa 

Västerbotten 
Holmsund Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning; Ronald Sandström f. 1935, egen 

inspelning 
Holmön Sandström 1993:9 (Karl Edlund f. 1909,) 
Hörnefors Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 

gallmorsa finns dokumenterat i södra Västerbotten i egna inspelningar samt i en tryckt 
källa. Ordet avser en sälhona som inte fått någon kut under året. Gallmorsan är mycket 
fet i jämförelse med de honor som kutat under våren. Dessa magrar kraftigt under 
digivningen. 

/Gallmorsa?/ 
En hona som inte har någon kut. Hon kan vara väldigt stor och tjock. Hon har 
ätit upp sig för att få en kut, men hon har inte tärt på späcklagret något. Hon har 
så mycket späck att kniven inte går igenom. (.Holmsund: Tegman.) 

Gallmorsans arttillhörighet diskuteras inte i det inspelade materialet. I den tryckta 
källan från Holmön uppges gallmorsa avse gråsälshona. Se morsa och vidare kapitel 
4.4. under GALLMORSA/GALLSÄLA. 

gallsäl10 

Österbotten 
Replot FO 2:279a] Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322 

gallsäl finns endast dokumenterat från Replot i Österbotten. Edvin Friberg använder gall
säl i en beskrivning av en ovanligt lyckad jakt på vikaresäl. Den enda uppgift som fram
kommer om dessa gallsälar i Fribergs berättelse är att de var feta. Man kan därför förmoda 
att Friberg avser vikarehonor utan kut, eftersom dessa var fetare än andra fullvuxna sälar. 

Beträffande uppslagsform för gallsäl och gallsäla har jag återgett den uppslagsform som finns 
angiven i ordregistret till Ordbok över finlands svenska folkmål. 
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Så fick vi 32 vikarsjälar på fyra man. Det är rekordet jag har varit med om, vika
re. Jag har inte varit med om det förr eller senare. Men det räckte inte så länge. 
Det var ett sånt där steg, bara sån där gallsäl. Fet var de nog. (.ReploP. Friberg.) 

Se vidare kapitel 4.4. under GALLMORSA/GALLSÄLA. 

gallsäla 

Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Korsnäs FO 2:279a\ FMK 158a:307; Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Evald Geust f. 1931, egen inspelning; Emil Björklund f. 1908, egen frågelista 

gallsäla finns dokumenterat i Österbotten i socknarna Björkö, Korsnäs och Replot. 
Samtliga jägare uppger att detta är en hona utan kut. Endast en av jägarna diskute
rar gallsälans art. Frans Geust i Björkö anser att både gråsälshonor och vikarehonor 
i gall kunnat benämnas gallsäla. Enligt Evald Geust i Replot är dessa gallsälar mycket 
feta. De sägs också ha det bästa köttet enligt den skriftliga uppteckningen från 
Korsnäs. Se säla och vidare kapitel 4.4. under GALLMORSA/GALLSÄLA. 

gamla11 

Västerbotten 
Flolmsund Emil Sandberg, inspelat år 1962, DAUM band 429 
Nysätra DAUM 3714 (=ULMA 1139:1), uppteckningsår 1926 
Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

gamla finns dokumenterat i Holmsund och i Nysätra i Västerbotten samt i Korsnäs 
och Replot i Österbotten. I samtliga belägg avser gamla sälhonan. Uppgifterna från 
Österbotten tyder på att dessa två jägare avser en äldre hona. Evald Geust uppger att 
gamla avser en gammal vikarsälshona, medan Ernst Granqvist uppger att gamlan har 
grått hår. 

I den enda inspelning där gamla finns dokumenterat avser Emil Sandberg en 
hona som uppehåller sig tillsammans med sin kut, förmodligen en gråsälshona. Han 
diskuterar hur han agerat vid de jaktsituationer då han påträffat både honan och 
kuten. Honan skjuts först, eftersom kuten ligger kvar så länge som den inte löst "vit
håret". Om kuten tar sin tillflykt ner i vattnet, kan man invänta att den kommer upp 
i hålet i isen för att hämta luft, och på så vis försäkrar man sig om två byten. 

Men då den där, men då kuten börjar på att vara så pass stor att den är riktigt 
svart - löst vithåret — då börjar han på att se sig för också, om det kommer någon 
fara. Men förut vet han ingenting. Han ser bara på dig då du kommer. Då är han 

Appellativet gamla finns också dokumenterat i betydelsen 'sälhona från Gotland och Åland 
0Gotländsk ordbok I: 245b; FO 1:282b, se även Ragna Ahlbäck 1955:170, 186 f.). 
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lika rädd nästan som gamla. Men om du har skjutit hon då, det händer ju ibland 
att dom ligger uppe bägge. Då skjuter man ju på gamla först. Då kan du inte hin
na skjuta den andra, han sticker. Men om du då tar väckaren och står där, helst 
om du sparkar lite snö till hålet, så att han inte ser genom det. Då är han där på 
en liten stund, och du kan dra upp han med väckarkroken. (.Holmsund: Sand
berg.) 

Se vidare kapitel 4.4. under KUTMORSA!MODER. 

gammalalg 

Västerbotten 
Lövånger Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 1561 ; Helmer Sköld f. 1904, DAUM 

band 1542, utskrift DAUM 1194 s. 7 
Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6326 
Korsnäs Alarik Åbb f. 1916, egen frågelista; Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Viktor Berglund f. 1917, egen frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

gammalalg finns dokumenterat från Lövånger i Västerbotten och från Österbotten, 
dels i inspelat material, dels i frågelistsvar. Ordet avser en gammal hansäl. Det ges 
olika uppgifter om huruvida gammalalg kunnat användas för både vikarehannen och 
gråsälshannen. I de två bandinspelningarna från Lövånger uppges att gammalalg huv
udsakligen användes för den gamle gråsälshannen. I frågelistan där art efterfrågats för 
gammalalg uppgavs det i samtliga fyra frågelistsvar att gammalalg kunde avse både 
den gamle gråsälshannen och den gamle vikarhannen. I bandinspelningen från Bergö 
används gammalalg i berättande kontext och avser där en vikaresäl. Se alg där ytterli
gare sammansättningar finns redovisade. Se vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE 

och kapitel 4.5. GAMMALSTIMMARE - att fit den största gråsälen. 

gammalfaraon 

Norrbotten 
Nederkalix Brännström 1934:252 

Enligt Edvin Brännström har kalixborna använt benämningen gammalfaraon för de 
allra största sälarna. Benämningen anspelar på sägnen om Faraos folk, där sälarna 
antas vara Faraos soldater som sägs ha förvandlats till sälar då de drunknade i Röda 
havet. För en presentation av denna sägen se vidare kapitel 2.2. under Sälen i folktron. 
Se också fränfaraon. 
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gammalgråsäl 
Västerbotten 
Lövånger Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 6, 17 

gammalgråsäl finns dokumenterat i bandinspelning med Kalle Dyhr i Lövånger. Han 
använder här gammalgråsäl när han berättar om ett jaktlag från Finland som visat upp 
ett blek, dvs. hud med vidhängande späck, av den största gråsäl de sett. 

Jag minns vi var ute och träffade Backara från Finland, dom hade varit ute på en 
sen resa. Dom lät oss se ett blek från en "gammgråsäl". Det var de största dom 
hade sett. Dom lägger inte ut bleken som vi gör, lägger ihop dem och fäst över, 
utan dom har vidjeband dom trä opp så det blir som en säck. Dom lossna ju inte 
så vi såg storleken, men vi såg ju att halsen den var så uppskuren, precis som du 
tar en kniv och skär genom skinnet, alldeles fullt. Dom hade slagits. Han såg 
hemsk ut. Han var sint [arg] förstås och skulle ha herravälde hos honorna. 

Se vidare kapitel 4.5. under GAMMALSTIMMARE — att fa den största gråsälen. 

gammalstimmare 

Västerbotten 
Holmsund Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Hol mön Sandström 1999:20 
Lövånger Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 17 
Ångermanland 
Nordmaling Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM band 1583 

gammalstimmare finns dokumenterat i ett antal bandinspelningar från Västerbotten. 
Ordet avser en gammal sälhanne. Vid två av inspelningstillfällena avses gråsälshan-
nen. Dessa gamla hannar hade ofta ärrat skinn, efter att ha slagits med andra hannar 
{Holmsund: Tegman). Kalle Dyhr från Lövånger använder gammalstimmare när han 
återberättar en jaktsituation då en av hans kamrater nekats att skjuta en stor gråsäls-
hanne, eftersom skottet skulle ha skrämt iväg en flock gråsälar som låg längre bort, på 
s tor lägret. 

Då låg det tre stycken på en bit och så var det storlägret. Det såg dom klart med 
ögonen. Det var den största säl han sett i sitt liv. För det låg två till och de var 
som kutar [de såg små ut intill den stora sälen]. Det var nån "gammstimmar". 
Och jag ville skjuta den sa han, men jag fick inte för Hindersöborna. Dom skulle 
ta honom [jägaren] med sig till storlägret, men han harmas än idag att han inte 
fick skjuta den där hemska bjässen. Det finns några enstaka som är vansinnigt 
stora. {Lövånger: Dyhr.) 

Se stimmare och vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE samt kapitel 4.5. under GAM

MALSTIMMARE — att få den största gr åsälen. 
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gammalsäl12 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:5 (Karl Edlund f. 1909,) 
Ångermanland 
Nordmaling John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 6. 

gammalsäl finns dokumenterat från Holmön och Nordmaling. Av de uppgifter som 
ges framgår endast att gammalsälen är stor och fet samt har ett illasmakande kött. 

gammaltrupp 

Österbotten 
Björkö Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen inspelning 

gammaltrupp finns dokumenterat i bandinspelningar från Björkö och Korsnäs i Öst
erbotten. Ordet avser den första truppen av gråsälar som kom vandrande norröver för 
att söka is att kuta i. Denna trupp bestod av äldre gråsälar som kutade tidigare än de 
yngre gråsälarna, redan i slutet av februari. Ernst Granqvist beskriver här hur han 
hittat gråsälskutar så tidigt som den 20 februari. 

I 20 februari har jag nog hittat kutar. Redan den 20 februari. Så de kutar nog 
ganska tidigt han där gammaltruppen. (.Korsnäs: Granqvist.) 

Se trupp och vidare kapitel 4.2. under TRUPP —jaktis för gr åsäl i mars. 

gammalvistare 

Österbotten 
Korsnäs Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 

gammalvistare finns endast dokumenterat i bandinspelning med Alarik Åbb från Kors
näs. Han använder ordet parallellt med vistare, dvs. en vikaresäl som är stationär i 
fastisen. Se vistare. 

glåpvikare 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:11 (Karl Edlund f. *\909) 
Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Replot Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

glåpvikare finns dokumenterat i en tryckt källa från Västerbotten och i inspelat mate
rial från Österbotten. På Holmön i Västerbotten uppges ordet avse Vikare som är ute 
i snöglopp'. Från Österbotten uppges en annan betydelse. Bröderna Geust menar 

gammalsäl finns även upptecknat i Pytt is i östra Nyland enligt FO 2:286 £ 
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nämligen att glåpvikare avser enstaka vikaresälar som uppehåller sig i glåp, dvs. inne i 
ett sund eller en fjärd.13 

grå 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6298 
Korsnäs Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen inspelning; Emil Aspholm f. 1898, DAUM band 

6320 

I Österbotten finns den elliptiska benämningen grå dokumenterad för att beteckna 
gråsälen - alltså en efterledsellips av gråsäi. grå förekommer enbart i berättande kon
text i bandinspelningar. I citatet nedan konstaterar Emil Aspholm att de grå, dvs. 
gråsälarna, endast gick in i Kvarken de år som det var lite is. 

Ar det mycket is så är det dåligt inåt Bottnen. Det var mer utanför Kvarken om 
det var mycket is. Men var det lite is då skulle de ju in, då måste de där grå in, 
gråsäi. De var bara inne när det var lite is. {Replot. Aspholm.) 

Det finns också ett parallellt exempel på att vikarsälen betecknats med den elliptiska 
benämningen blå, av ellipsbasen blåsäl. 

gråkut1 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:9 (Fyrmästare Sjöstedts dagbok) 
Hörnefors Karl Lundmark f. 1906, SM band 42-1, utskrift DAUM 1267 s. 3 
Österbotten Cneiff 1757:179 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6301 & SM band 65, utskrift s. 2; Walter 

Norrby f. 1898, DAUM band 6303; FO 2:392a 
Björkö SLS 558; Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6317; Frans Geust f. 1929, egen 

inspelning; FO 2:392a 
Korsnäs FMK 158a:142; FMK 142b:103; Gabriel Mots f. 1907, DAUM band 5498; Wil

helm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330; Ernst Granqvist f. 1928, egen fråge
lista & egen inspelning; FO 2:392a 

Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6334; FO 2:392a 
Replot FMK 158a:22; Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322; Emil Björklund f. 1908, 

egen frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning; FO 
2:392a 

gråkut finns rikligt dokumenterat i arkivmaterial och inspelningar från Österbotten.15 

Från Västerbotten finns gråkut dokumenterat i en tryckt källa från Holmön och i en 
bandinspelning från Hörnefors. Ordet används för gråsälskuten under vårvinterjak

13 
Beträffande g/i/? i denna betydelse se FO 2:330a. 

14 
Benämningen gråkut finns även på Gotland, men är då artbetecknande och avser 'gråsäi' (Got

ländsk ordbok 1:285b). 
gråkut är förmodligen bildat genom medial ellips av basen gråsälskut. 
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ten, både när den bär vit päls och när den har bytt päls och blivit mörk. I första citatet 
nedan beskriver Erik Granlund hur han gick upp i en fyr och spanade efter gråsäl på 
isen, och då iakttog vita gråkutar. I det andra citatet relaterar Wilhelm Sjöroos en 
jaktsituation där jägarna stött på en gråkut som hade "bytt hår", och alltså var mörk. 

Men så kom det nå is, så jag var opp i fyren och kikade. Kolossalt mycket halv
vuxen gråkut. Ja, dom hade vithåret kvar, som låg överallt. (Bergö: Granlund, 
DAUM band 6301.) 

Då vi hade rott en par hundra meter så kom en gråkut och lura på oss ... Han var 
löst, han hade bytt håret. (.Korsnäs: Sjöroos.) 

"gråmystren" 

Västerbotten 
Holmön Hallström 7:7116 

gråmystren finns endast belagt i Hallströms uppteckningar från Holmön 1926. Där 
uppges att ordet avser 'en mindre gråaktig säl\ 

gråsäl 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337 
Västerbotten 
Holmsund Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1147 
Ångermanland 

John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5. Nordmaling John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5. 
Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, SM band 31 -1, utskrift s. 5 
Björkö Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; Emil Södergård f. 1899, DAUM band 

6312 
Replot Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322 

gråsäl är allmänt använt av säljägare inom det bottniska området. Därför redovisas 
endast ett mycket begränsat urval av källor ovan. Gråsälens kutning och vandrings
mönster har redan beskrivits utifrån jägarnas iakttagelser och kunskaper (se kapitel 
2.1. under Gråsälen i ismiljö). I jägarnas diskussioner i inspelningarna görs ofta jäm
förelser mellan gråsälen och vikaren, där vikaren framstår som den listigare av de två. 
I citatet nedan framkommer att gråsälen till skillnad från vikaren ofta kan bli infru
sen. Vid sträng kyla håller vikaren nedgångshålet öppet genom att ständigt ligga och 
doppa huvudet i vattnet. 

Men då man kom på ett gråsjälläger där dom var infrysna, då fick man bara ha en 
träklubba och klubba ihjäl dem, för dom kom sej inte ner, för hålen hade frusit 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 
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igen. Gråsjälen är så men vikarsjälen är inte sån. Den ligger och blåser i hålet i ett 
[dvs. oupphörligt] för att ha det öppet. Han är mer listig. (Nordmaling. Åsberg.) 

Gråsälen skyggar inte heller för människor på samma sätt som vikaren, vilket Erik 
Granlund diskuterar nedan. 

Jag har faktiskt beundrat sälarna för dom är väldigt kloka. En del säger att dom är 
dumma och det påstås att dom har mycket begränsad syn men det stämmer inte 
alls. Vikaren ser rätt så bra, men dom kan inte urskilja föremål på långt håll, men 
det är rörelsen som dom ser. 
/Men gråsälen ser sämre./ 
Gråsälen är dum. Man får ju ropa och prata med den. Och ofta brukar vi hojta 
och ropa tillbaks och ju mer man ropar desto tryggare blir de. Men dom kan skil
ja ljudet, vad vi kallar för träljud t.ex. om man klappar lite med en åra eller en 
käpp som ramlar i båten så kan det vara flera 100 meters håll, men då far dom 
direkt. (Bergö: Granlund.) 

Se vidare kapitel 4.7. Basnivå i jägarnas begreppssystem för säl. 

gråsäla 

Österbotten 
Bergö August Söderholm f. 1897, DAUM band 6326; FO 2 : 392b 

gråsäla finns dokumenterat i en bandinspelning med August Söderholm från Bergö i 
Österbotten. Ordet avser gråsälshonan. Söderholm berättar i inspelningen att de skjutit 
en gråsäla som kutat ovanligt sent, så sent som den 16 april. Se säla och vidare kapitel 
4.4. under MORSA/SÄLA. 

gråsälsalg 

Österbotten 
Björkö Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; FO 2:394b 
Närpes SLS 576 s. 6 
Replot Karl Holm "Byengs-Kal" f. 1873, FMK 158a:319; Edvin Friberg, f. 1915, DAUM 

band 6324; FO 2:394b 

gråsälsalg finns dokumenterat i södra och mellersta Österbotten. Ordet avser i samt
liga fall en fullvuxen gråsälshanne. Se algoò\ vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

gråsälsband 

Österbotten 
Korsnäs Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330; FO 2:394b 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista 

gråsälsband finns dokumenterat från två socknar i Österbotten, i bandinspelning från 
Korsnäs och i frågelista från Replot. Wilhelm Sjöroos berättar hur jägarna sökt efter 
gråsäl i isen och först träffat på en gråkut. De kunde därmed räkna med att hitta fler 
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gråsälar, eftersom de kutande gråsälarna uppehöll sig i närheten av varandra, längs 
gråsälsbandet. I Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO) uppges en liknande bety
delse, som troligen bygger på samma primärmaterial: större mängd av gråsälar i u t
dragen sträckning. Detta gråsälsband kallar Sjöroos också för gråsäls linja. Emil Björk
lund uppger däremot, i frågelistsvar, att gråsälsband inte avser sälarna, utan den is där 
de kutar. Se under gråsälslinj'a, där Sjöroos citerats. 

gråsälsdorg17 

Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning; Edvard Björk f. 1894, uppgiften förmed

lad via Anton Björkman, Björkö 

gråsälsdorg£mns endast dokumenterat från Björkö i Österbotten. Ordet avser en mindre 
flock gråsälar. 

gråsälskarl 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:10 (Karl Edlund f. 1909) 

gråsälskarl finns endast dokumenterat i en tryckt källa från Holmön. Ordet avser 
gråsälshannen. Se karlsäl och vikarkarl samt kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

gråsälskut 

Västerbotten 
Holmön 
Holmsund 
Ångermanland 
Nordmaling 
Österbotten 
Korsnäs 
Larsmo 
Replot 

Sandström 1993:8 (Karl Edlund f. 1909) 
Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1149 

John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 2 

FO 2:394b 
Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6333; FO 2:394b 
Emil Lindfors f. 1899, DAUM band 6307; FO 2:394b 

gråsälskut'år allmänt förekommande i det bottniska området för gråsälens kut. Därför 
redovisas endast ett mycket begränsat urval av källor ovan. 

Jfr till efterleden -dorg appellativet dorghop 'hög av sopor o. smörja i FO 1:470a. Se också Söder
ström 1982:63 ff. för en diskussion av betydelse och etymologi för ordet dorg. 
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gråsälslagga 

Österbotten 
Björkö Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; FO 2:394b 
Korsnäs Karl-Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk" f. 1885, FMK 158a:319; Aspling f. 1882, 

FMK 158a:155; Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista; Nyström opubi lic.-
avh. 1989:2 s. 12; FO 2: 394b 

Närpes SLS 576 s. 6 
Replot Nyström opubi lic.-avh. 1989:2 s. 12 

gråsälslagga finns dokumenterat från de österbottniska socknarna Björkö, Korsnäs, 
Närpes och Replot, huvudsakligen i primärmaterial vid arkiv. Ordet avser gråsälsho-
nan. I en arkivuppgift från Korsnäs beskrivs en mycket stor gråsälslagga. 

En gång fick man en så stor "gråsjälslagg", att två man måste bära "bletje" ['hu
den med vidhängande späck'] på en bom, det torde ha vägt 7-8 pund (.Korsnäs: 
Aspling). 

Se lägga och vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

gråsälslinja 

Österbotten 
Korsnäs Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330; FO 2:394b 

gråsälslinja finns dokumenterat i bandinspelning med Wilhelm Sjöroos från Korsnäs. 
Ordet avser kutande gråsäl som ligger mer eller mindre i rad, i en linje på isen. Grå-
sälshonorna kutar visserligen inom samma isområde, men inte alldeles i närheten av 
varandra. Sjöroos skildrar en jaktsituation där jägarna i s itt sökande efter gråsäl på 
isen finner en gråkut i början på gråsälslinjan, som han också kallar för gråsälsband. 
Av Sjöroos berättelse framgår att om man träffade på en enstaka gråkut på isen kunde 
man räkna med att träffa på fler kutande gråsälar om man följde en och samma 
riktning. 

Första dagen vi är där så hittade vi en gråkut. Då började vi nicka då, alltså grå
själar ... Det var i början av det där gråsälsbandet de kallar. De kallar det för grå-
sälsbandet när man börjar träffa någon. Så räknade de att det fortsättningsvis då 
framåt i samma riktning så finns det mer och mer ... Men i alla fall i början av 
gråsälslinjan. 

Se gråsälsband. 
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gråsälsläger 

Västerbotten 
Holmön Hallström 7:7118; Sandström 1993:7 (Karl Edlund f. 1909) 
Lövånger Per Lundgren f. 1896, DAUM band 1556, utskrift DAUM 1209 s. 7 
Hörnefors Karl Lundmark f. 1906, SM band 42, utskrift DAUM 1267 s. 3, 10 
Ångermanland 

Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM band 1583; John Åsberg f. 1891, SM band 43-Nordmaling Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM band 1583; John Åsberg f. 1891, SM band 43-
2, utskrift DAUM 1265 s. 5 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, SM band 31-2, utskrift s. 9; Walter Norrby f. 1898, 

FOreg band 1974:57b19; Fredrik Granlund f. 1939, egen inspelning 
Korsnäs Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6332; Ernst Granqvist f. 1928, egen 

frågelista; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 
Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6333 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista; Evald Geustf. 1931, egen frågelista & 

egen inspelning 

gråsälsläger finns dokumenterat i Österbotten, Västerbotten och norra Ångerman
land. Ordet kan avse flockar av gråsäl vid två olika tidpunkter under vårvinter jakten, 
dels för kutande gråsäl under februari - mars, dels för gråsälsflockar som samlas för 
att ömsa päls i maj — juni. Vid två tillfällen framkommer det av frågelistsvar att grå
sälsläger k unnat avse gråsäl vid dessa båda tidpunkter {Replot. Björklund. Korsnäs: 
Granqvist). 

I det inspelade materialet använder de flesta jägare gråsälsläger i b eskrivningar 
av gråsälsjakt under senvåren, då sälarna ligger på de sista isstyckena långt upp i Bot
tenviken för att ömsa päls. 

På våren, då det håller på att vara slut på isen, då stiger den ju och letar. Vi bru
kade ju vara ute på våren, sent på våren. Då kan man ju träffa nåt gråsälläger, vi 
säg. De som har legat på stycken [dvs. isstycken]. Då dom har rackat ner [gått ner 
i vattnet] därifrån naturligtvis, då kan dom ju stiga flera mil igen innan de tar nå 
[innan de går upp på isen igen]. Dom ligger väl och vilar, eller vad dom gör. 
(.Nordmaling. Olofsson.) 

Tre av jägarna i det inspelade materialet avser istället kutande gråsäl som jagas under 
mars (.Lövånger: Lundgren. Nordmaling. Åsberg. Larsmo: Fagersund). John Åsberg 
beskriver hur de kunde klubba infrusna gråsälar vintertid så här: 

Men då man kom på ett gråsjälläger där dom var infrysna, då fick man bara ha en 
träklubba och klubba ihjäl dem, för dom kom sej inte ner, för hålen hade frusit 
igen. Gråsjälen är så men vikarsjälen är inte sån. Den ligger och blåser i hålet i ett 
[oupphörligt] för att ha det öppet. Han är mer listig. (Nordmaling. Åsberg.) 

Se läger och vidare kapitel 4.2. under LÄGER —jaktis för gråsäl i maj. 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 
19 

Ordet finns excerperat vid FOreg. Jag har dock inte återfunnit ordet vid genomlyssning av ban
det. 
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gråsälsmoder 

Österbotten 
Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 5600 

gråsälsmoder finns dokumenterat i bandinspelning med Johannes Fagersund från Lars
mo i Österbotten. Han avser här en gråsälshona med kut. Se moder och vidare kapitel 
4.4. under KUTMORSA!'MODER. 

gråsälsmorsa 

Västerbotten 
Holmsund Ronald Sandström f. 1935, egen inspelning 
Holmön Sandström 1993:9 (Karl Edlund f. 1909) 

gråsälsmorsa finns dokumenterat i Västerbotten, i en inspelning från Holmsund och i 
en tryckt källa från Holmön. Ordet avser gråsälshonan. Se morsa och vidare kapitel 
4.4. under MORSA/'SÄLA. 

gråsälsrant 

Österbotten 
Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6334 

gråsälsrant finns endast dokumenterat i Larsmo i norra Österbotten. Ordet avser en 
gråsälshanne. Se rant och vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

gråsälssteg 

Västerbotten 
Holmön Hallström 7:7120; Holm 1921:255; Sandström 1993:13 
Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

gråsälssteg finns dokumenterat från Holmön i Västerbotten i en tryckt källa och i en 
tidig uppteckning gjord av arkeologen Gustaf Hallström. Från Österbotten £mnsgra-
sälssteg dokumenterat i frågelistsvar. Ordet avser vandrande gråsälar i flock. I frågelist-
svaren beskrivs gråsälar som vandrar norrut i kutningstiden för att söka is, i februari -
mars. I Otto Holms skildring av sälj akten på Holmön beskrivs däremot gråsälens 
vandring söderut, när isen definitivt är slut, i början av juni (Holm 1921:255). 

Se vidare kapitel 4.2. under TRUPP —jaktis för gr ås äl i mars. 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 
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gråsälsstimmare 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:10 (Karl Edlund f. 1909,) 

gråsälsstimmare finns endast dokumenterat hos Karl Edlund, Holmön. Ordet avser 
gråsälshannen. Se stimmare och vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

gråsäls-ten 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:11 (Karl Edlund f. 1909,); Holm 1921:243, 255 

gråsälsten finns dokumenterat från Holmön i Västerbotten i två tryckta källor. Enligt 
Otto Holm är gråsälsten en liten gråsäl som stannar kvar i Bottenviken över somma
ren, till skillnad från övriga gråsälar som vandrar söderut nedåt Bottenhavet i början 
av juni så snart isen är slut. Dessa ska speciellt ha uppehållit sig vid skäret Bonden 
utanför den nordångermanländska kusten. Hos Åke Sandström uppges gråsälsten avse 
en hansäl som endast är ett år gammal. Man får nog ställa sig lite tveksam till uppgif
ten om ungsälens kön, eftersom det i det övriga materialet inte finns något som tyder 
på att jägarna kategoriserat ungsälarna utifrån kön. 

Se vidare kapitel 5.2. under Sommarjakt i Norrbotten och Västerbotten. 

gråsälstrupp 

Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Evald Geust f. 1931, egen frågelista; Emil Björklund f. 1908, egen frågelista; 

Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322 & DAUM band 6324 

gråsälstrupp finns dels dokumenterat i frågelistsvar från Korsnäs och Replot, dels i 
bandinspelning med Edvin Friberg från Replot. Ordet avser gråsälar som vandrar 
norrut i februari - mars för att kuta på isen. Friberg skildrar här ett möte med gråsäls-
truppen i blåisen. 

Så kom en gråsälstrupp, då i blåis. Det var bara sån där ung blåis som inte ville 
bära att gå i. De kom stigande dit och så började de lämna kutarna på den där 
blåisen. (ReploP. Friberg, band 6322.) 

Se trupp och vidare kapitel 4.2. TRUPP —jaktis för gråsäl i mars. 
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gubbe 

Norrbotten Brännström 1934:251 
Nederkalix DAUM 3563 
Nederluleå DAUM 3563 s. 89 

gubbe finns dokumenterat i Edvin Brännströms primäranteckningar från Norrbot
ten. Den enda uppgift som ges där är att ordet avser sälhannen. Se vidare kapitel 4.4. 
under ALG!STIMMARE. 

guling 

Norrbotten Brännström 1934:252 

guling finns endast dokumenterat i Edvin Brännströms tryckta skildring av den norr
bottniska säljakten. Där uppges att guling avser en vikare som är stor och rödaktig på 
bröstet. Denna säl har enligt honom också kunnat kallas för rödbröstare och tjär-
vattensäl. Se vidare kapitel 4.3. under "Spaka" STEGSÄLAR och RÖDBRÖSTARE i rörlig is. 

gumma 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 89, s. 214 

gumma finns dokumenterat i Edvin Brännströms primäranteckningar från Nederlu
leå i Norrbotten. Den enda uppgift som ges är att ordet betecknar sälhonan. Se vidare 
kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

han 

Norrbotten Lindgren 1922:58 
Västerbotten 
Holmön Hallström 7:71 

I arkeologen Gustaf Hallströms anteckningar från Holmön 1926 återfinns en kom
mentar beträffande pronomenet han som är svårtolkad. Hallström konstaterar där att 
han vid flera tillfällen hört männen i jaktlaget använda han när de omtalar kutmorsan, 
alltså sälhonan, medan de istället använder hon när de omtalar algen, alltså sälhannen. 
Se hon. 

I en tryckt källa från Norrbotten sägs han användas eufemistiskt av fiskare som 
fått sina nät förstörda av säl. 

När skärgårdsbon med bekymrad min ser sina bragder illa åtgångna, säger han: 
"Såå, han har varit där nu igen". H a n är sälen, fienden. (Lindgren 1922:58.) 
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holverbuss 

Österbotten 
Björkö Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312; Frans Geust f. 1929, egen inspel

ning; FO 2:582a21 

Replot Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning; Emil Björklund f. 1908, 
egen frågelista 

holverbuss finns dokumenterat i inspelat material och i frågelistor. Ordet avser en 
vikaresäl som lever inne i skärgården på vintern och då har sin vista i ett holver. Ett 
holver består av is som tornats upp kring stenar som sticker upp över vattenytan.221 
den österbottniska skärgården som är mycket grund, är sådana holver vanliga. Hol-
verbussen är en mindre säl. Frans och Evald Geust antar att det kan vara ungsäl av 
vikare. Både Emil Södergård och Frans Geust berättar om en man som brukade jaga 
dessa sälar med hjälp av hund och med väckaren som vapen. Men eftersom sälen ofta 
har flera hål i isen där den kan hämta luft var denna jakt inte alltid framgångsrik. 
Frans Geust berättar: 

Det var sån där som ... När det är sån där stenar på vintern så kommer det upp 
sån där holver. Och där gick de upp. Det kunde vara, sån där [säl] som var vid 
land på höstarna. De kunde vara uppe vid landet på höstarna. Så lämnade de och 
började vara vid sån där ställen. De kunde gå upp och ligga där. Det [isen] braka
de ju sönder där när det flödade fallvattnet. Så gick de upp i de där hålen. Just vid 
holveret. (Björkö: Frans Geust.) 

Se vidare kapitel 5.1. under Sälbenämningar som anknyter till ismiljö. 

hon 

Västerbotten 
Holmön Hallström 7:71 

I arkeologen Gustaf Hallströms anteckningar från Fiolmön 1926, återfinns en svår
tolkad kommentar beträffande pronomenet hon. Hallström konstaterar att han vid 
flera tillfällen hört männen i jaktlaget använda hon när de omtalar algen, alltså sälhan-
nen, medan de istället använder han när de omtalar kutmorsan, alltså sälhonan. Se 
han. 

Ordbok över Finlands svenska folkmål har uppslagsordet holvarbuss. 
I Ordbok över Finlands svenska folkmål beskrivs holver på följande vis: 'ishölje över sten el. sten

samling, vilket uppstått gm att isläggningen skett vid högvatten som täckt stenen o. vattenståndet 
senare sjunkit, varvid isen blivit liggande som en söndersprucken kupa över stenen (FO 2:582a-b). 
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horbock 

Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 

horbock uppges vara en korsning mellan vikare och gråsäl enligt frågelistsvar från 
Korsnäs. Av hårteckningen att döma är det en vikaresäl, men den har gråsälens långa 
huvud och stora hörntänder. (Vikaren har mycket små tänder). I storlek är den också 
ett mellanting mellan gråsäl och vikare. Denna säl har också kunnat kallas för hor
unge. 

horunge 

Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista; Ehnholm 1930:74 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

horunge finns dokumenterat i Korsnäs och Replot i Österbotten. Ernst Granqvist upp
ger att sälen är en korsning mellan gråsäl och vikare. Denna säl har också kunnat kallas 
för horbock enligt honom. För en beskrivning av sälens utseende se horbock ovan. Gun
nar Ehnholm beskriver också dessa "bastarder" i sin skildring av Själfångsten i Kvar-
ken. Han uppger att dess färg och färgteckning liknar vikaresälen. Det som ytterligare 
påminner om en gråsäl hos denna säl förutom huvudets form är dess skrävlor och 
händer, dvs. bak- och framlabbar. 

höstsäl 

Österbotten 
Bergö August Söderholm f. 1897, DAUM band 6326 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning; Evald Geust f. 1931, 

egen frågelista & egen inspelning 

höstsäl finns dokumenterat i Österbotten - i Bergö, Björkö och Replot. Ordet utgör 
en kollektiv benämning för de vikaresälar som kunde jagas under höstens kustnära 
jakt, då sälen sköts från båt eller från land. Dessa höstsälar utgjordes till övervägande 
del av ungsäl av vikaresäl, eftersom de på sin vandring norröver gick nära kusten. 
Enligt jägarna undvek de äldre vikaresälarna kusten, och gick istället längre ut till 
havs. Evald Geust ger följande beskrivning av höstsälem 

Vanlig vikare det också. Både större och mindre. Men det var ju lite av de där 
större, för de gick ju i allmänhet mitt i sjön, de där större. Nog kunde man få 
skjutit sån där stor invid land, men det var väldigt lite. Det var som om de skulle 
ha gått rakt mitt i sjön upp till isen. Det var i allmänhet mindre vikare som kom 
lite upp. (.ReploP. Evald Geust.) 

Se vidare kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfångst i Österbotten. 
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iskatt 

Västerbotten 
Lövånger Bertil Marklund, inspelat år 1971, DAUM band 1657 

iskatt finns endast dokumenterat hos Bertil Marklund i Lövånger. Han har inte själv 
använt ordet utan uppger sig ha hört österbottniska jägare använda iskatt om den säl 
som Marklund själv kallade för nadd. Iskatten är en liten säl, till storleken som en tre 
veckor gammal vikarkut. Marklund menar ändå att denna säl är gammal eftersom 
den har nötta klor. Iskatten är inte särskilt vaksam när den ligger uppe på isen. Dess 
päls är gråaktig. 

Men då finns det en sort, småstackarssjäl - finnarna kallade de för iskatten. Men 
dem var dummare. De torde aldrig bli nå stor. Ja, dom blir inte mer. Jag tror dom 
har, en 20 kg späck. [...] Det var som en kut som är, vad skulle jag tro, tre veckor 
och blir inte större. Men det är en gammal säl, för han har nött klorna. Det syns 
ju så väl. 

Enligt Marklund talar iskattens storlek, dess ovaksamma beteende samt pälsens färg 
för att den inte tillhör vikaresläktet. 

Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.floch kapitel 5.1. under 
Sälbenämningar som anknyter till ismiljö. 

karlsäl23 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:10 (Karl Edlund f. 1909) 
Lövånger Åke Sjöstedt f. 1908, DAUM band 5457 

karlsäl finns dokumenterat från Västerbotten, dels i en tryckt källa från Holmön, dels 
i en bandinspelning från Lövånger. Ordet avser sälhannen. Se vidare kapitel 4.4. un
der ALG/STIMMARE. 

knabbsäl 

Västerbotten 
Lövånger Helmer Sköld f. 1904, DAUM band 1542, utskrift DAUM 1194 s. 6 f. 

knabbsäl finns endast dokumenterat vid ett tillfälle i materialet. Helmer Sköld i Löv
ånger beskriver en rund och kort säl som uppehåller sig på landisen, liden, där den 
inte är nogräknad i valet av is. Denna säl var ganska skygg. Så här säger han: 

Och så är det knabbsjäl, som vi kallar. Han är rund och kort. Men jag vet inte 
varifrån den härstammar. [...] Han [knabbsjälen] är liten och rund, verkar ju fet. 

karl finns också dokumenterat från andra svensktalande områden runt Östersjön i betydelsen 
'sälhanne'. Gotland, Fårö sm Gotländsk ordbok I :4l6a-b; ULMA 19037 s. 5. Uppland, Blidö sn: 
ULMA 303:222. Estland, Ormsö: Estlandssvenska ordboken vid ULMA. Åboland, Kökar. Ragna 
Ahlbäck 1955:191 och Korpo: Gardberg 1930:65. 
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Men han är ju skryp [odryg], den är så kort. [...] 
/Vilken sorts is ligger den i den här knabbsälen?/ 
Jaa, han ligger och räker precis var som helst ute på liden [den landfasta isen]. 
Han är inte så noga. Man han är ganska rädd av sig. Och själen är ju alltid myck
et räddare av sig intill land, han hör och känner lukten. (Lövånger. Sköld.) 

Det är oklart om benämningen knabbsäl ska uppfattas som en variant av benämning
en knubbsäl, som också den finns upptecknad i Lövånger. Se knubbsäl och vidare 
kapitel 4.3. under BUDDARE, NÅDD, MUDING M.FL. 

knodd 

Norrbotten Haglund 1943:242; Brännström 1934:252 
Nederkalix Hallström 7:71 

knodd finns dokumenterat från Norrbotten i Gustaf Hallströms anteckningar från 
1926 och i två tryckta källor. Enligt Bertil Haglund är knodden en liten och mörk 
fjolårssäl av vikare som vägde cirka 40 kg. Denna säl kunde enligt honom också kallas 
för kropp säl. I Edvin Brännströms artikel återfinns knodd endast i en uppräkning av 
benämningar för små vikaresälar tillsammans med småknubb, nådd och kontsäl. Hall
ströms uppteckning ger ingen betydelse för knodd. Se vidare kapitel 4.3. under BUD

DARE, NADD, MUDING m.fl. 

knubbsäl 

Norrbotten 
Nederluleå 

Västerbotten 
Holmön 
Lövånger 

Ångermanland 
Nordmaling 
Österbotten 
Bergö 
Björkö 
Korsnäs 

Replot 

Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337; Valfrid Östling f. 1907, DAUM 
band 1943; DAUM 3563 s. 88 

Sandström 1993:11 (Karl Edlund f. 1909) 
Bertil Marklund, inspelat år 1971, DAUM band 1657; Fritz Holmgren f. 1902, 
DAUM band 1554 

John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5 

Erik Granlund f. 1913, SM band 31 -1, utskrift s. 3 f. 
Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330; Ernst Granqvist f. 1928, egen 
frågelista & egen inspelning; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 
Edvard Berg f. 1900, DAUM band 6319; Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 
6322 

knubbsäl finns dokumenterat inom stora delar av det bottniska området. I diskussio
ner av knubbsälen är det dock många gånger omöjligt att avgöra om jägarna diskute
rar den vetenskapliga benämningen som är artbetecknande, eller om de diskuterar 
knubbsäl innanför jägarnas eget begreppssystem. Ett tydligt fall där det endast är den 
vetenskapliga artbenämningen som diskuteras återfinns i nedanstående citat. 
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Då finns det de här knubbsälarna i Östersjön. Men de var sällsynt här de. Jag har 
inte sett någon sådan säl här. (Björkö: Nykvist.) 

I ett antal intervjuer framkommer det ändå tydligt att vissa jägare använt benämning
en knubbsäl även inom sitt eget begreppssystem (Bergö: Granlund. Korsnäs: Sjöroos, 
Granqvist. Lövånger. Holmgren. Nederluleå: Lindgren). Erik Granlund säger uttryck
ligen att både svenska och österbottniska jägare använt benämningen knubbsäl. Men 
han tillfogar att ordet inte alltid avser arten knubbsäl utan vanligen används för feta 
småsälar av vikare. Ytterligare två av jägarna menar att knubbsäl avsett en mindre 
vikaresäl (.Korsnäs: G ranqvist. Nederluleå: Lindgren). Troligen har knubbsäl kunnat 
användas för att beteckna både ungsäl av vikare och knubbsäl, i den mån knubbsälen 
förekommit i bottniska vatten. De båda sälarterna uppvisar nämligen ett likartat be
teende i ismiljön. De kommer båda vandrande i rörlig is i april månad. De har dess
utom ett likartat utseende (se kapitel 2.1. under Knubbsäl i bottniska vatten). 

De jägare som använder knubbsäl för att beteckna vikaresälar, är ofta medvetna 
om att deras benämning inte överensstämmer med den vetenskapliga artbenämning
en. En jägare ger här uttryck för sin tvekan över huruvida knubbsäl är "det rätta 
namnet", eftersom knubbsälen normalt inte antas uppehålla sig i Bottenviken. 

Det vi har här uppe är ju mest vikarsäl. Också är det nånting som dom kallar för 
knubbsälen, men det är inte rätta namnet. För att den där knubbsälen han finns 
väl inte här. Jag tror inte det. (.Lövånger: Holmgren). 

Det framkommer endast vid tre tillfällen under vilken säsong som knubbsälen jagats. 
Wilhelm Sjöroos beskriver knubbsälen i ismiljö då den kom vandrande söderifrån 
genom isen. Ernst Granqvist och Ragnar Lindgren beskriver istället knubbsälen un
der den isfria delen av året. I en redogörelse för vikare som vandrar norröver under 
hösten uppger Granqvist att denna säl kunde kallas för både knubbsäl och stegsäl. I 
samma intervju konstaterar Alarik Åbb att dessa var lättjagade. 

Granqvist: Men de där små stegsälarna och knubbsälarna. De steg längs efter kus
ten de. De kommer nog första, redan i b örjan på september så kommer de nog 
uppstigande hit. De börjar komma ganska tidigt. 
/Knubbsälen?/ 
Granqvist: Knubbsälen är en vikarsäl också. En sån där liten stegsjäl. [. ..] 
Åbb: Jag vet de där knubbsälarna. De kom ju in i skärgården. De låg på stenar 
mycket, så de räknade ju att de var ju utrotade de där knubbsälarna. Det fanns 
inte nästan nå mer av dom. De var för lätt fångade på höstar och sånt. (Korsnäs) 

Ragnar Lindgren i Nederluleå uppger att benämningen knubbsäl endast användes 
under den isfria delen av året, då sälen ligger på sten. Då samma säl uppehöll sig i 
ismiljö kallades den istället för mudingcHer slarvsäl. 

Knubbsälen var väl egentligen samma art, samma säl. Det brukar vi säga när han 
kommer på sten, att det är knubbsäl. För att då ligger han på ett annat sätt och 
bär sig åt på ett annat sätt, så det tror jag är samma teckningar och allt det där. 
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/Så det är som en liten muding, fast det är när han ligger på sten?/ 
Ja, då är han ju oppe. 
/Du säger inte knubbsäl i isen?/ 
Nej, det säger man just aldrig. Man kallar han slarvsäl - ligger i bitar [bitar av is]. 

Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.FL. och kapitel 5.1. under Mu
ding i ismiljö — knubbsäl i öppet vatten samt kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfångst i 
Österbotten. 

kona 

Norrbotten 
Nederkalix Hallström 7:71 ; DAUM 3563 

kona finns dokumenterat från Storön i Nederkalix i två uppteckningar från tidigt 
1900-tal, gjorda av Edvin Brännström och Gustaf Hallström. Beläggen saknar ytter
ligare uppgifter utöver betydelseangivelsen 'sälhona. kona ingår också i sammansätt
ningarna gallkona och sälkona. Se vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

kontsäl 

Norrbotten Brännström 1934:252 

kontsäl finns dokumenterat i Edvin Brännströms skildring av den norrbottniska säl-
jakten. Där uppges att småsälar av vikare kallas för kontsäl, knodd, nadd eller små-
knubb. På senvåren ligger kontsälen gärna uppe på små isknölar, s.k. kontis, varför 
Brännström antar att förleden kont- syftar på sälens val av ismiljö. Se vidare kapitel 
4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. och kapitel 5.1. under Sälbenämningar som 
anknyter till ismiljö. 

koxare 

Norrbotten 
Nederkalix 
Nederluleå 
Västerbotten 
Holmsund 
Holmön 
Lövånger 
Österbotten 
Björkö 
Korsnäs 
Replot 

DAUM 3592; Brännström 1934:262 
Valfrid Östlings jaktdagbok från år 1946, s. 13 

Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Sandström 1993:13 {Karl Edlund f. 1909) 
Åke Sjöstedt f. 1908, DAUM band 5460 

Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista & egen inspelning 
Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

koxare finns dokumenterat både i de tryckta källorna och i det inspelade materialet. 
Ordet avser en säl som koxar i vattnet, dvs. nyfiket tittar upp över vattenytan.24 När 

24 
Verbet koxa är allmänt i dialekterna och betyder titta (Rietz 342b). De norrbottniska och väster
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sälen stack upp skallen i vattnet av nyfikenhet, eller för att andas kallades det för att 
sälen står på kox (Hortlander 1924:32; Olofsson 1937:290). Koxare har kunnat an
vändas för koxande sälar under både senvår och höst då sälen befinner sig i vattnet. 
Men man sköt endast på koxaren under hösten, eftersom de sjönk till botten på sen
våren då de var alltför magra för att flyta vid en träff. 

Koxarn - ja, det är ju på hösten. Dom som står i vattnet. Ja dom kan du ju se på 
våren också, men vi sköt aldrig på dom på våren inte. Dom sjunker ju. Så det var 
ju bara att skjuta ihjäl dom. Onödigt. Det gjorde man inte. Men på hösten kun
de man skjuta den i vattnet för då flöt den ju. (Holmsund: Tegman.) 

Se vidare kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfangst i Österbotten. 

kropsäl - kroppsäl25 

Norrbotten Brännström 1934:252; Haglund 1943:242 & 1971:67; Svensson 1904:158 ; Ekman 
1910:225 

Nederluleå DAUM 3575; DAUM 3563 s. 91 

kroppsäl finns dokumenterat dels i Edvin Brännströms primärmaterial, dels i ett antal 
tryckta källor. I samtliga källor uppges att kroppsälen är en liten vikaresäl som är fet 
eftersom den behåller sitt späcklager våren igenom. Enligt Haglund och Ekman är 
dessa mindre vikaresälar ändock fullvuxna. 

Kroppsälen föredrar att ligga i dålig is, dvs. sönderbruten is. I denna is är det 
lätt för jägaren att få skydd när han kryper mot den, därför anses den också vara dum. 
När kroppsälen ligger uppe på isen är den enligt Haglund livlig. En jägare har för 
honom beskrivit dess beteende som att den kråmar sig som en "speletupp" (jfr be
nämningarna svarttjäder och tupp) Det ges två skilda uppgifter om kroppsälens färg. 
Svensson uppger att den är gulaktig med matta rosor i pälsen, medan Haglund menar 
att den istället är svart. Andra benämningar för kroppsälen är enligt Ekman blåsjäl 
och småsjäl. Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

bottniska jägarna har använt koxa för sälens nyfikna spejande ovan vattnet. De österbottniska 
jägarna har, av det föreliggande primärmaterialet att döma, istället vanligen använt verbet skåda 
(Ernst Granqvist £ 1928, Korsnäs, egen inspelning). 
25 

Förleden till kroppsäl betecknas olika i källorna. Hos Brännström skrivs förleden med enkel-
tecknad konsonant, kröp-, medan de övriga källorna har dubbeltecknad konsonant, kropp-. 
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kut26 

Norrbotten 
Nederkalix 
Nederluleå 

DAUM 2887 
DAUM 3563 s. 89 

Västerbotten 
Holmsund Ronald Sandström f. 1935, egen inspelning; Berndt Tegman f. 1933, egen 

inspelning 
Sandström 1993:8 (Karl Edlund f. 1909j 
Karl Lundmark f. 1906, SM band 42-1, utskrift DAUM 1267 s. 4; Bror Jonsson f. 
1915, egen inspelning 
Fritz Holmgren f. 1902, DAUM band 1554; DAUM 1324 
Stenberg 1966:70a (1804) 

Holmön 
Hörnefors 

Lövånger 
Umeå 
Ångermanland 
Nordmaling 
Österbotten 
Bergö 
Björkö 

Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1 
FMK 185:29; Edvard Björk f. 1894, DAUM band 6312; Emil Södergård f. 1899, 
DAUM band 6312 
Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6329 
Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6334 
Freudenthal 1878:50 
Leander Norrgård f. 1904, DAUM band 6305; Emil Aspholm, "Post-Emil" f. 
1898, DAUM band 6320; Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322; Wessman 
427a 

DAUM 3716; Unander 1857:22 

Korsnäs 
Larsmo 
Närpes 
Replot 

Finland 
- allmänt Vendell 510a 

kut är det allmänna ordet för att beteckna sälungen av vikare och gråsäl. Ordet är 
bekant för samtliga jägare. Här redovisas därför endast ett urval av belägg för detta 
ord. Av det inspelade materialet framkommer att kut i första hand används för säl
ungen under vinter och vår - alltså från att den är nyfödd fram till dess att den är ca 
3-4 månader gammal. 

kutmorsa 

kutmorsa finns dokumenterat på Holmön och i bandinspelning från Nederluleå i 
Norrbotten. Ordet avser en sälhona, men det ges sparsamt med ytterligare upplys
ningar om ordets mer preciserade betydelse. På Holmön finns ordet dels belagt i 
Gustaf Hallströms primärsamlingar från 1926, dels upptecknat av Åke Sandström 
under 1980-talet. Det tidiga belägget från Holmön saknar dock uppgift om betydel
se, medan upptecknaren Åke Sandström definierat ordets betydelse som 'morsa med 
född kut'. I bandinspelningen med Valfrid Ostling från Nederluleå används kutmorsa 

För en diskussion av etymologin för kut st Nyström opublicerad lic.-avh. 1989:3 s. 20 £ 
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Norrbotten 
Nederluleå 
Västerbotten 
Holmön 

Valfrid Östling f. 1907, DAUM band 1943 

Hallström 7:71; Sandström 1993:9 (Karl Edlund f. 1909,) 



i en jaktberättelse där dock inga ytterligare betydelseuppgifter framkommer. Se vida
re kapitel 4.4. under KUTMORSA!MODER. 

kutsäl 

Österbotten 
Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1 utskrift s. 8 & SM band 31-2, utskrift s. 7 
& DAUM band 6325 
Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista & egen inspelning; Alarik Åbb f. 1916, 
egen frågelista 
Henry Fagerudd f. 1921, DAUM band 6334; Johannes Fagersund f. 1907, 
DAUM band 5600 
Emil Aspholm f. 1898, DAUM band 6320; Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 
6322; Evald Geust f. 1931, egen inspelning & egen frågelista; Viktor Berglund 
f. 1917, egen frågelista 

kutsäl finns dokumenterat i Österbotten i bandinspelningar och frågelistsvar, för sälar 
som kutar uppe på isen. I de flesta fall används kutsäl i diskussioner av vikaresälens 
isval inför kutningen. I de två citaten nedan framgår det av sälens isval att det är 
vikaresäl som diskuteras. 

Däremot så hittar man ju den där kutsälen, den hittar man ju i gamlare isen. Den 
kommer ju inte fram först, utan först så börjar ju hanarna ligga, och de träffar 
man ju på först på dom där ungslätorna [dvs. nyligen tillfrusna isslätter]. (Larsmo: 
Fagerudd.) 

Det ska vara riktigt ren blekis, om man vill hitta där de har vistan, vistsjälan, kut-
själen ... Riktigt ren vattenfrusen, det får inte vara någon snöis, så att det har 
kommit snö och frusit. Och så ska det vara bra brutet. (.ReploP. Aspholm.) 

I inspelningarna är det endast en jägare som använder kutsäl för den kutande gråsä-
len. Evald Geust beskriver att gråsälen ibland kan ha sökt sig alltför långt norrut inför 
kutningen. De söker sig då söderut igen, så att de kan vara i närheten av öppet vatten. 

Om det kommer mycket is, så går de ju som söderut och tar isen där liksom, han 
där kutsjälen, vi kallar. Han vill ju inte, gråsälen vill ju inte ta is förrän just strax 
före de ska börja till att kuta. (Replot: Geust.) 

kutsäl avser samtliga sälar som befinner sig på isen, honan, hannen och ungen (.Kors
näs: Åbb, Granqvist. ReploP. Geust). Se vidare kapitel 4.2. under VISTSÄL —ja ktis för 
vikare i mars. 

Bergö 

Korsnäs 

Larsmo 

Replot 
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kvastkosk 

Österbotten 
Replot Karl Holm "Byengs-Kal" f. 1873, FMK 158a:319; Jonas Hägglund f. 1877, FMK 

158a:319 f. 

kvastkosk finns dokumenterat i två äldre uppteckningar från Replot i Österbotten, 
och formen återges här direkt efter dessa. Båda sagesmännen beskriver en liten säl. I 
uppteckningen med Karl Holm framkommer också att dessa små sälar samlas i flock 
när de ömsar hår. Jonas Hägglunds beskrivning av kvastkosk avser en kut som skilts 
från sin mor för tidigt och därför är liten och mager, bara "skinn och ben". Se vidare 
kapitel 4.4. under Vilsekomna kutar. 

käring 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 89 

käring finns dokumenterat endast från Nederluleå i Norrbotten, i Edvin Brännströms 
primärmaterial från tidigt 1900-tal. Benämningen avser sälhonan. Se vidare kapitel 
4.4. under MORSA/SÄLA. 

lägga27 

Österbotten Cneiff 1757:178 
Bergö Gabriel Holmstrand "Jokkas-Gabrel", f. 1879, FMK 158a:319; Säljakt 1989:172, 

180, 183\ SLS 187 s. 1130 (upptecknat år 1894); Vendell 535a 
Björkö Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; SLS 558; Evald Geust f. 1931, egen 

frågelista 
Korsnäs Karl-Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk", f. 1885, FMK 158a:319; FMK 

158a:271 ; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning; Ernst Granqvist f. 1928, egen 
inspelning; SLS 187 s. 1130 (upptecknat år 1894); Vendell 535a 

Lappfjärd Verner Sjökvist f. 1897, DAUM band 5564 
Närpes Valdemar Vikström f. 1894, FMK 181 ; John Hollfast f. 1902, DAUM band 5786 

& DAUM band 5479 
Petalax SLS 187 s. 1130 (upptecknat år 1894); Vendell 535a 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen inspelning; Viktor Berglund f. 1917, egen inspel

ning; Wessman 1954:81 
Sideby Nyström opubl. lic.-avh. 1989:2 s. 11 

lagga finns dokumenterat i södra och mellersta Österbotten. Ordet avser en sälhona. 
Merparten av materialet utgörs av äldre uppteckningar med jägare som tillhör en 
äldre generation, född under de senaste årtiondena av 1800-talet. Fyra jägare precise
rar för vilken art som lagga an vänts, samtliga uppger att lagga av sett gråsälshonan 
{Bergö: Holmstrand. Björkö: Nykvist. Korsnäs: Blomqvist. Närpes: Vikström). En av 
dessa uppgifter finns i en bandinspelning: 

För en diskussion av etymologin för lagga se Nyst röm 1988^:51. 
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Honarna och hannarna hade de ju alltid skilda namn [på]. Så de kallade ju grå-
sälshonorna för laggorna mycket. Hannarna kallade de nog för "algan", en alg, en 
gråsälsalg. Det kanske är samma sak på vikaren också, men inte vart det så all
mänt talat om "vikaralgan" och ... inte så allmänt som gråsälarna. De kallades all
tid för gråsälsalg och "gråsälslaggon", det var en honsäl (Björkö: Nykvist.) 

I en tryckt källa som beskriver sälj akten i Bergö uppges också att lägga avsett gråsäls-
honan, medan säla betecknat vikarehonan {Säljakt 1989:180). Ordet lägga finns dess
utom dokumenterat i en mycket tidig källa från 1700-talet, i Johan David Cneiffs 
Berättelse om Skäl-Fänget i Österbotten. Även där uppges att lägga avsett gråsälshonan.I 
materialet finns det endast en uppgift om att lägga ä ven kunnat användas för att 
beteckna vikarehonan {Björkö: SLS 558). 

Vid mina egna intervjuer med jägare i Österbotten framkom det att ordet 
lagga inte använts av den senaste generationen sälj ägare. Ordet var bekant för några, 
men de hade endast hört äldre sälj ägare använda det (.Korsnäs: Åbb, Granqvist. ReploP. 
Björklund), lagga ingår också i sammansättningarnagråsälslagga, vikarlagga. Se vidare 
kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

laxnätssäl 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:11 (Karl Edlund f. 1909) 

laxnätssäl finns endast dokumenterat från Holmön i Västerbotten. Ordet avser säl 
som vistas vid ett och samma laxnätställe under en längre tid, troligtvis gråsäl. Dessa 
sälar ställde till med stor skada på redskapen när de vittjade näten på lax, och lämnade 
kvar s.k. laxlevor; d vs. sargade laxar, i näten. För att skrämma bort sälen kunde en 
skrämdocka sättas upp vid laxnätet. Se vidare kapitel 5.2. under Sommarjakt i Norr
botten och Västerbotten. 

lekattsäl 

Norrbotten Brännström 1934:252 

lekattsäl finns endast dokumenterat i Edvin Brännströms tryckta skildring av sälj ak
ten i Norrbotten. Lekattsälen sägs vara en liten och mörk vikaresäl som är mörk i 
färgen. Enligt Brännström kallades samma säl i Kalix för spädänding, eftersom den 
var lika smal åt båda hållen. När den ligger på isen är den pigg och tittar ivrigt om
kring sig med kroppen liggande "i bukt". I Piteå ska den ha kallats för svarttjäder 
eftersom den liknar en fågel när den ligger och spejar efter isen. Se vidare kapitel 4.3. 
under BUDDARE, NADD, MUDING M.FL. 
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luddkut 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:9 (Karl Edlund f. 1909) 
Österbotten 
Replot Viktor Berglund f. 1917, egen inspelning 

luddkut finns dokumenterat i en tryckt källa från Holmön i Västerbotten och i en 
bandinspelning från Replot i Österbotten. Ordet avser en kut som fortfarande bär 
luddig päls, dvs. den vita päls som kutarna bär när de föds. Se vidare kapitel 4.4. 
under Sälkut med vit päls. 

luktandealg ~ luktalg 

Österbotten 
Björkö SLS 752; Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312; Frans Geustf. 1929, 

egen inspelning 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen inspelning; Viktor Berglund f. 1917, egen inspel

ning 

luktandealg finns dokumenterat från Björkö och Replot i Österbotten. Endast en av 
jägarna använder istället sammansättningen luktalg (.Rep lot. Berglund). Som fram
kommer av efterleden -alg är detta hannar vilka luktar mycket starkt och fränt, när
mare bestämt vikarehannar. Frans Geust uppger att det endast var några enstaka vika
rehannar som luktade. I citatet nedan använder han ömsom luktandealg och luktare 
(se nästa ordartikel) för dessa sälar. 

De kallade dom för luktare här, men jag har hört mycket just det där apotekar-
namnet [se ovan under apotekare] också. De luktade som jag vet inte nästan som 
fotogen. Det var hannarna. Vad de lukta, man kände det strax då man kom till 
dom. Det var bara några enstaka. Jag fick en gång, jag fick skjuta två, de var på 
samma ställe och en var en sån där. Som luktade starkt... De kallade dom för 
luktandealg här. Men apotekare har jag nog hört söderifrån. {Björkö-. Geust.) 

Dessa luktandealgar påträffades mest på vårisen, men enligt Geust kunde man även 
hitta vikarehannar som luktade på sommaren. Se alg och vidare kapitel 4.4. under 
LUKTALG. 

luktare 

Västerbotten 
Lövånger Kalle Dyhr f. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 7 
Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 

luktare finns endast dokumenterat vid två tillfällen i det inspelade materialet. Båda 
jägarna diskuterar en vikarehanne som luktar alldeles förfärligt starkt och illa. Enligt 
Kalle Dyhr i Lövånger är dessa hannar dessutom ovanligt feta och stora. 
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Så finns det en sort bland vikarna som vi kallar för luktare. Dom luktar alldeles 
vansinnigt, hanarna. Om du drar hem dem bredvid båten så måste du lägga den i 
lä så vinden ligger från, annars kan du inte vara i båten. Gnuggar man den med 
ett handskpar i skallen så ska jag garantera att om en månad luktar det. (.Lövång
er.: Dy hr.) 

Se vidare kapitel 4.4. under LUKTALG. 

lådenkut28 

Österbotten 
Bergö Säljakt 1989:145, 180 
Korsnäs Gabriel Mots f. 1907, DAUM band 5498 & DAUM band 5499; Ernst Granqvist f. 

1928, egen frågelista; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning; Masalin 1981:507 
Petalax Petalax historia II 1983:298 

lådenkut ("lånkut') finns dokumenterat i Österbotten, i bandinspelningar från Kors
näs och i två tryckta källor från Bergö och Petalax. Ordet avser olösta gråsälskutar, 
som alltså fortfarande bär sin vita päls. Gabriel Mots berättar här om en lyckad jakt 
när de endast var ute några dagar och fick "lånkutar". 

Vi fick väl en 28 stycken och var bara ute i två, tre dagar. Första gången fick vi 
såna där "lånkutar" som var bra i pris, då for vi hem med dom. {Korsnäs: Mots.) 

Se vidare kapitel 4.4. under Sälkut med vit päls. 

långblåvikare 

Norrbotten 
Piteå Brännström 1934:252 
Västerbotten 
Holmön Holm 1921:257 

långblåvikare finns endast dokumenterat i två tryckta källor från tidigt 1900-tal, från 
Holmön i Västerbotten och Piteå i Norrbotten. Långblåvikaren sägs visa sig på våren 
då den uppehåller sig i grupper på svag och dålig is, där den är svår att komma åt för 
jägarna, eftersom den dessutom är mycket vaksam. Dess grundfärg är blåsvart och 
den sägs bli större än den vanliga vikaren, nästan lika stor som en gråsäl med upp till 
70-80 kg späck. Enligt Edvin Brännström kunde denna säl också kallas för storvikare. 
Se vidare kapitel 4.3. under Vaksamma LÅNGVLKARE och SLÄTTLLGGAREpå isslätter. 

Förleden låden- används också i sammansättningar som betecknar gråsälskutens vita päls, lådenpäls 
(Alarik Åbb, f. 1916, Korsnäs, egen inspelning) eller lådenhåret (Wilhelm Sjöroos f. 1897, Korsnäs. 
FOreg band 1974:67.1). 
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långsläde 

Österbotten 
Replot Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

långsläde finns dokumenterat i egen inspelning med Evald Geust från Replot i Öster
botten. Han berättar att vikarehannen kallades så på senvåren eftersom den då allt
mer kom att likna en långsläde när den låg uppe på isen, i och med att den magrade 
av kraftigt under hårömsningen. 

Sedan kunde de ju kalla den där algen [...] för en sån där långsläde, blev så ma
ger, så det blev som en hög till höften och till axlarna, också huvudet... Det var 
bara skinnet på de där. 

En jämförelse mellan sälars utseende och en långsläde ges också i Otto Holms tryckta 
skildring av sälj akten på Holmön. Men här är det inte vikarsälar utan långa gråsälar 
som jämförs med slädens längd. 

Både från Holmön och andra håll omtalas gråsjälar, så långa som en "långsläde". 
En sådan är 5 alnar (=2,969 m.). Min värd på Holmön, den gamle hedersman
nen, f. kyrkovärden Edv. Holmgren, berättade om en stimmare, som var så myck
et längre än långsläden på vilken den fraktades hem, att skrävlerna [baklabbarna] 
släpade på snön. (Holm 1923:89.) 

långvikare 

Norrbotten 
Nederluleå 

Västerbotten 
Holmsund 
Holmön 
Hörnefors 
Lövånger 

Nysätra 

Ursviken 
Österbotten 
Bergö 

Björkö 

Korsnäs 

Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337 & DAUM band 6338; Lindgren 
1922:60 

Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Sandström 1993:8 (Karl Edlund f. 1909); Holm 1921:257 
Karl Lundmark f. 1906, SM band 42, utskrift DAUM 1267 s. 24 
Fritz Holmgren f. 1902, DAUM band 1554; Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, 
utskrift DAUM 1268 s. 4; Bertil Marklund, inspelat år 1971, DAUM band 1657; 
Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 1561; Helmer Sköld f. 1904, DAUM 
band 1542, utskrift DAUM 1194 s. 7; Frans Vikberg f. 1882, DAUM band 1547, 
utskrift DAUM 1199 s. 7; Jonas Fällman f. 1894, DAUM band 1550, utskrift 
DAUM 1202 s. 7 
DAUM 3714 (ULMA 1490:1), upptecknat år 1927, "enligt Larsson i Skäran 87 
år"; Lundgren 1997:169 
Harry Markstedt f. 1913, DAUM band 6348 
Tengström 1987:61 (1747) 
Gabriel Holmstrand "Jokkas-Gabrel" f. 1879, FMK 158a:319; Erik Granlund f. 
1913, DAUM band 6296; August Söderholm f. 1897, DAUM band 6326; 
Wetterhof 1887:47 
Edvard Björk f. 1894, DAUM band 6310; Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 
6316; Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312; FMK 164a 
Karl Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk" f. 1885, FMK 158a:319; Wilhelm 
Sjöroos f. 1897, DAUM band 6329; Gabriel Mots f. 1907, DAUM band 5498; 
Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista & egen inspelning; Alarik Åbb f. 1916, 
egen inspelning 
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Larsmo FMK 244; Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6333 & DAUM band 
5600; Henry Fagerudd f. 1921, DAUM band 5350 

Replot Leander Norrgård f. 1904, DAUM band 6305 & DAUM band 6310; Nils Skog f. 
1920, DAUM band 6310; Edvard Berg f. 1900, DAUM band 6319; Emil Lindfors 
f. 1899, DAUM band 6306; Emil Aspholm f. 1898, DAUM band 6320; Edvin 
Friberg f. 1915, DAUM band 6322; Evald Geustf. 1931, egen frågelista; Emil 
Björklund f. 1908, egen frågelista; Viktor Berglund, f. 1917 egen inspelning 

långvikare finns frekvent dokumenterat över hela undersökningsområdet. Sälj ägarna 
ger samstämmiga uppgifter om långvikarens storlek, dess isval och dess beteende. 
Långvikaren är den största och längsta av vikaresälarna. Dess längd kan variera mel
lan 1,6-2 meter, och den kan väga mellan 120 - 200 kg. (Ursviken: Markstedt. 
Larsmo: Fagersund). Två av jägarna uppger att långvikaren var svart och därmed 
mörkare än annan vikaresäl (Lövånger: Dyhr, Marklund). Medan de flesta jägare kom
menterar långvikarens storlek är det endast några jägare som diskuterar långvikarens 
ålder. De menar att denna stora säl troligtvis är en fullvuxen vikaresäl. 

Det är den rätta vikarsjälen vi har här uppe. Sen han blir fullväxt. (.Lövånger. 
Sandström.) 

Om det var en skild art eller om de var äldre så de var mer erfarna. (.Korsnäs: Åbb.) 

Långvikaren vistades aldrig i landisen utan alltid ute i havsisen där det fanns stora 
isslätter som den kunde gå upp och ligga på. I stort sett samtliga jägare beskriver 
långvikarens ytterligt skygga och vaksamma beteende. På isslätterna hade långvikaren 
god uppsikt där den ständigt låg och spejade runt isen efter faror. Den kunde också 
känna vittringen av jägaren på mycket långt håll. 

Han är mest nog i Bottnen han. Det var ju mycket av isbitarna som var meste 
slättisen. Han håller sig mest uppå slättis. Han är så skygg. Han är inte gott att ta 
[inte lätt att ta]. (.Lövånger. Marklund.) 

Men en sån där gammal säl som låg ut på en stor släta på en 300 meter. Han var 
svår att komma åt. Vi brukade kalla dem för långvikare. De hade en lång nacke 
och kunde nästa stiga upp så här och lyfta och se runt ikring sig och så hade de ju 
så bra väder. Om du kom så vinden blåste på dem så då försvann de, fast de var 
en 500 meter ifrån. (.Larsmo\ F agersund.) 

I materialet diskuteras långvikarnas kön endast vid ett fåtal tillfällen. Alarik Åbb i 
Korsnäs menar att långvikarna kunde vara både honor och hannar. Harry Markstedt 
uppger däremot att långvikarna oftast var hannar. 

Och de där långvikarna, det var i regel hannar konstigt nog. Det var sällan man 
fick nån hona. Det var mest hannar. Det var som en bastardart, det var hannar. 
De var aldrig feta. De var, om jag säger, som några vinthundar. De hade bara ja
gat, och jagat. Men det var väldigt stor kropp på dem. ( Ursviken: Markstedt.) 

På senvåren kunde långvikaren påträffas på den sista isen uppe i Kemibukten där den 
uppehöll sig i stampis, dvs. ojämn is (.Nederluleå: Lindgren. Lövånger. Dyhr). Se vida
re kapitel 4.3. under Vaksamma LÅNGVIKARE och SLÄTTLIGGAREpå isslätter. 
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långvikare som artbegrepp 

I materialet finns några tydliga exempel där det framgår att långvikare i vissa sam
manhang har kunnat användas som ett inkluderande artbegrepp och därmed kunnat 
omfatta samtliga vikaresälar (Lövånger: Sandström. Bergö: G ranlund. Replot'. Berg, 
Norrgård, Skog). I nedanstående citat är det tydligt att den säl som kallas rödbröstare 
också kan räknas till långvikarens släkte. 

Vi har långvikaren, och stegaren också kalla vi en för rödbröstaren. Det är ju en 
vanlig långvikarsjäl, men det är en underlig själ, hemskt fet själ är det... Det mås
te ju vara en skild sälsort. Vi kallade den för rödbröstaren, de där långvikaren. 
(.Rep lot. Skog.) 

I Otto Holms tryckta skildring av sälj akten framkommer också att långvikare är Hol-
möjägarnas benämning på vanlig vikaresäl (Holm 1921:257). 

Andra benämningar som uppges för långvikare är storvikare {Ursvikem Mark-
stedt) och slättliggare (.Nederluleå: L indgren. ReploP. Björklund. Korsnäs: Granqvist). 
Se vidare kapitel 4.7. Basnivå i jägarnas begreppssystem för säl. 

långvikarkut 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1 

långvikarkut finns endast dokumenterat i en bandinspelning med Erik Granlund, 
Bergö. Ordet används i en jämförelse mellan storleken på en ettårig knubbsäl och en 
nyfödd långvikarkut. Granlund menar att de är lika långa. Eftersom långvikar- är 
bestämningled, kan man anta att långvikare av Granlund har karaktären av artbe-
grepp. 

läger29 

Norrbotten Brännström 1934:251 
Österbotten 
Björkö Karl Nykvist f 1898, DAUM band 6316; Emil Södergård f. 1899, DAUM band 

6314 
Korsnäs FMK 158a:63; Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6332 
Replot FMK 158a; Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322; Leander Norrgård f. 1904, 

FOreg band 1974:58b; Evald Geustf. 1931, egen inspelning 

läger finns dokumenterat i inspelningar från Österbotten samt i Edvin Brännströms 
tryckta skildring av den norrbottniska sälj akten. Med läger avses flockar av gråsäl som 
på senvåren, ungefär i maj, åter har sökt sig upp mot den kvarvarande isen i Botten-

För en diskussion av ordets etymologi se Nyström opublicerad lic.-avh. 1989:3 s. 23. 
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viken för att ömsa päls. Enligt en jägare bildar gråsälen dessa läger i parningstiden 
(.ReploP. Friberg). Karl Nykvist beskriver här hur gråsälarna samlas i mängder på stora 
isflak, men att jaktbytet ändå blir ringa i och med att sälarna flyr ner i vattnet vid 
första bösskottet. 

Men då på vårarna, då de kommer in tillbaks, då börjar de ligga på lägret kallar 
de. De lägrar sig då. Då kommer de och det kan ju vara stora flockar, om det 
finns gråsäl. Som förr i tiden då fanns det hundratals i flockar bara, som låg så 
där tillsammans. Och de kräkte upp [kröp upp] på ett stort isflak och så de fick 
ju fara dit och skjuta alla som hade nåt gevär då. Men de for ju genast i sjön, se
dan de har skjutit ett skott, så inte hinner de. Det var nog sällsynt de fick skjuta 
två skott en och samma person. Det var så fort de kastade sig i vattnet. (Björkö: 
Nykvist.) 

Se gråsäls läger, lägersäl och stor läger och vidare kapitel 4.2. under LÄGER — jaktis för 
gråsäl i maj. 

lägersäl 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:7 (Karl Edlund f. 1909) 

lägersäl finns endast dokumenterat i en källa från Holmön. Ordet sägs avse gråsäl som 
samlas i läger på senvintern. Se läger och vidare kapitel 4.2. LÄGER —jaktis för gråsäl i 
maj. 

löst gråkut 

Österbotten 
Bergö August Söderholm f. 1897, DAUM band 6326 
Replot Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

löst gråkut finns dokumenterat i två bandinspelningar från Österbotten och avser 
gråsälskuten när den "löst" sin vita päls och blivit mörk. August Söderholm använder 
uttrycket när han berättar att han vid en vårvinterjakt påträffat en nykutad gråsälskut 
som redan löst sin päls i moderlivet. Evald Geust uppger att det främst var de äldre 
sälj ägarna som använde uttrycket löst gråkut. 

I mitten av april så är de nog riktigt löst nog. Då talade de ju om en löst gråkut 
då. Han vort [blev] som svart, den där pälsen. Då talade de ju mycket om att de 
hade fått en löst gråkut. (.ReploP. Geust.) 

Se vidare kapitel 4.4. under Sälkut med mörk päls. 
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marakalle 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3568; DAUM 3563 s. 90 

marakalle finns endast dokumenterat i Edvin Brännströms primäranteckningar från 
Nederluleå i Norrbotten. Dessa sägs vara stora och försiktiga sälar som oftast ligger 
vid iskanten. Enligt Brännström är denna säl uppkallad efter ett grund utanför Röd-
kallens fyrplats i Luleå skärgård som heter just Marakallen. 

marscherare31 

Västerbotten Gustafsson 1971:71 
Holmsund Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Holmön Sandström 1999:10 (Karl Edlund f. 1909); Holm 1921:254 
Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

marscherare finns dokumenterat i Västerbotten och Österbotten. Ordet avser gråsäl 
som är uppfrusen på isen och därför "marscherar" i sökandet efter öppet vatten. 

Det är en som inte har nå vatten. Så han går efter isen, han söker sig ju nånstans 
så han kommer sig åt vattnet. Det händer ju kutar ibland, marscherar ju sådär. 
Man ser ju spåren hur de går i sydvästen alltid. {Holmsund: Tegman.) 

Enligt jägarna kan både de fullvuxna gråsälarna och gråsälskutarna befinna sig på 
vandring uppe på isen. I och med att de drar sig fram på isen nöter de både päls och 
klor. De tryckta källorna diskuterar endast gråsälskutar som vandrar mot öppet vat
ten. Kuten går alltid i sydvästlig riktning och kan då ibland hamna uppe på land (se 
kapitel 2.1. under Mot öppet vatten i april). I materialet finns det många berättelser 
som skildrar hur man hittat sälkutar långt inne i landet. 

"Maserarne" bibehåller den en gång inslagna, vanligen sydvästliga kursen med en 
envishet, som påminner om fjällämmelns, och komma därvid ej sällan upp på 
land. Holmön tåga de stundom öfver; vid högsta punkten invid kyrkan, bief en 
gång en maserare funnen och ihjälslagen, och liknande har inträffat äfven flerstä
des på fastlandet. (Holm 1921:254.) 

mo(de)r 
Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6292 
Björkö Edvard Björk f. 1894, DAUM band 6312 
Korsnäs Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 

samt i brev; Ernst Granqvist f. 1928, egen inspelning 

De tryckta källorna har ordformen maserare. 
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Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 5600 & DAUM band 6333; DAUM 
band 6334 

Replot Leander Norrgård f. 1904, DAUM band 6322 

moder finns dokumenterat i bandinspelningar från Österbotten.31 Det förekommer 
uteslutande i jaktberättelser och avser då en sälhona som befinner sig tillsammans 
med sin kut. Leander Norrgård berättar här hur han gick ut på jakt på kvällen för att 
jaga vikaresäl som låg nära båten, och då träffade på en mor med kut. 

Jag tog geväret och for på själ, för de låg så nära, vikarsäl ... Medan han [kamra
ten] kokade maten så sköt jag 6 stycken. Det kom två för smällen. Det var mor 
och kut. Så det var tre pytningar jag gjorde [han kröp tre gånger mot sälarna]. Jag 
hade sex då. (.ReploP. Norrgård.) 

Ytterligare ett exempel på användningen av moder är när Johannes Fagersund diskute
rar huruvida de vuxna vikaresälarna stannar kvar på isen, när de kommit upp ur sina 
vistor. 

Då de har kutat, sen så far de ju inte bort därifrån. Men hannarna kan söka sig 
bort om det börjar gå mycket smällar så man har skjutit. Men modrorna far inte 
från kutarna sina. {Larsmo: Fagersund.) 

Benämningen moder används i det inspelade materialet både för vikarehona med kut 
och för gråsälshona med kut (Vikarehona i Larsmo: Fagersund och ReploP. F riberg, 
'gråsälshona i Korsnäs: Sjöroos, Åbb och i Larsmo: Fagersund). Se gråsälsmoder och 
vidare kapitel 4.4. under KUTMORSA/MODER. 

morsaJ 

Norrbotten 
Nederluleå 
Västerbotten 
Holmsund 

Holmön 

Hörnefors 
Lövånger 

Ångermanland 
Nordmaling 

Valfrid Östling f. 1907, DAUM band 1941 
Ekman 1910:224 
Emil Sandberg , inspelat år 1962, DAUM band 429, utskrift DAUM 400 s. 4; 
Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1147; Berndt Tegman f. 1933, egen 
inspelning; Ronald Sandström f. 1935, egen inspelning 
Hallström 7:71; ULMA 11406 s. 23; Karl Edlund f. 1909, DAUM band 5449; 
Sandström 1993:5 (Karl Edlund f. 1909); Korhonen 1989:77; Holm 1921:245 
Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 
Kalle Dyhr f. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 15; Åke Sjöstedt f. 
1908, DAUM band 5457 

Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM band 1583; Oskar Brännström f. 1897, DAUM 
band 1572 

moder finns också upptecknat i betydelsen 'sälhona i Estland och Nyland. I Estland finns moder 

uppteckat på Ormsö och Runö: Estlandssvenska ordboken vid ULMA samt på Stora Rågö: An
dersson 1932:75. I Nyland finns moder upptecknat i Borgå: SLS 85 s. 84; FMK 126 s. 269 och 
Ingå: SLS 66le s. 255 f. 

Ordets etymologi diskuteras i Nesheim 1953:14 ff., jfr A.-C. Edlund 1992^:71 ff. 
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morsa är väldokumenterat i Västerbotten. Ordet finns också dokumenterat vid ensta
ka tillfällen i Norrbotten och Ångermanland. Samtliga jägare uppger att morsa avser 
sälhonan, men det lämnas endast sparsamma uppgifter om ordets användning. Det 
tycks dock som om ordet kunnat användas för såväl gråsälshonan som vikarehonan. I 
en inspelning med Maurits Zakrisson från Holmsund framkommer det tydligt att 
han använder morsa både när han diskuterar gråsälshonan och vikarehonan. 

Men viggarsälen [vikaren], i synnerhet den där som kallade nu för vistaren - det 
är stimmaren och morsa och så har hon kuten. (Holmsund: Zakrisson.) 

Ja, viggarsälarna är bra mycket mindre än vad gråsälarna är. Men nu är det ju bor
tur gråsälarna, mycket bortur morsorna av dom, eller honorna, dom är ju inte så 
stora. Dom är ungefär som en normal viggar. (Holmsund: Zakrisson.) 

En tryckt källa från Holmön uppger också att morsa kunnat användas för båda arter
nas honor (Sandström 1993:5). I två andra inspelningar där morsa diskuteras avser 
ordet vikarehonan (.Hörnefors: Jonsson. Holmsund: Sandberg). Emil Sandberg använ
der här morsa i samband med en diskussion av vikarehonans bo i isen. 

"Moren" - morsa säg vi åt hon, där hon ligger och har kuten i vistan. Där kom 
det alltid upp ett litet hål i snön genom hennes andning. Det kunde vi se såna 
där små runda. Det kallade vi för blisor ... Dom var vi rysligt försiktiga att röra, 
för då det lider på våren så skulle hon upp där. Både med sig och ungen. Om du 
gick där och orört dem, då kunde dem flytta därifrån med alltihop. Hon kunde 
ibland flytta och lämna ungen där. (Holmsund: Sandberg.) 

morsa ingår också i sammansättningarna gallmorsa, gråsälsmorsa, kutmorsa, stormorsa 
och vikarmorsa. Se vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

muding - mudingsäl 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 90; Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337; Valfrid Östling 

f. 1907, DAUM band 1943; Brännström 1934:252; Lindgren 1922:60 

muding finns dokumenterat från Nederluleå i både bandinspelningar och i tryckta 
källor. Denna säl har jagats under vårvinterjakten och beskrivs som liten, tjock och 
ljus till färgen. Mudingens isval och beteende på isen beskrivs ingående av Ragnar 
Lindgren. Den föredrar s.k. slarvig is som är sönderbruten och består av isbitar.34 När 
mudingen spejar efter isen lyfter den huvudet snabbt med slängande rörelser, men är 
trots sitt spejande inte särskilt vaksam. 

I Edvin Brännströms tryckta skildring av den norrbottiska jakten uppges även formen mudik. Se 
också rödmudik. 
34 

Enligt Brännström är muding bildat till moddsom i dialekten avser 'issörja eller 'dålig is' (Bränn
ström 1934:252). 
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Den är liten, kanske så här lång, 60 eller 70 [centimeter] lång och tjock och 
mycket grov. Sen så när han lyfter, så lyfter han rätt opp snabbt. Tittar sig om
kring, men ser ingenting. Han är så slarvig så han ser inte nånting. Så slänger han 
med huvudet så det smäller sådär i isen. På det ser man att det är en sån där när 
man ligger och kryper åt dom. (.Nederluleå: Ragnar Lindgren.) 

Ragnar Lindgren menar att mudingen tillhör vikaresläktet. Under försommarjakten 
då samma säl ligger på sten har den getts en annan benämning och istället kallats för 
knubbsäl. En något osäker uppgift i en av de tryckta källorna menar att mudingyzrk-
ligen avsett den vetenskapliga arten knubbsäl (Lindgren 1922). Det är dock möjligt 
att artikelförfattaren i sitt resonemang utgår från den norrbottniska benämningen 
knubbsäl, som alltså kunnat användas för samma säl, men under en annan jaktsäsong. 

Mudingen sägs också ha tre andra benämningar under vårvintern bland de 
norrbottniska jägarna: slarvsäl, rödmudik och knodd (Ragnar Lindgren; Brännström 
1934:252; Lindgren 1922). Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING M.FL., 

och kapitel 5.1. under Sälbenämningar som anknyter till ismiljö. 

nadd ~ naddsäl35 

Norrbotten Brännström 1934:25236 

Västerbotten Rietz 459a 
Holmsund Hallström 7:7137; Albin Sjögren, DAUM 552 s. 3; Maurits Zakrisson f. 1900, 

DAUM band 1150; Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning; Bertil Zakrisson f. 
1908, egen inspelning 

Holmön Holm 1921:257 
Hörnefors Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 
Lövånger Kalle Dyhr f. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 5; Bertil Marklund, 

inspelat år 1971, DAUM band 1657; Fritz Holmgren f. 1902, DAUM band 1554; 
Jonas Fällman f. 1894, DAUM band 1549, utskrift DAUM 1201 s. 2 

Nysätra DAUM 3714 (=ULMA 1490:1), upptecknat år 1927, "enligt Larsson i Skäran 87 
år"; Lundgren 1997:184 

Ångermanland 
Nordmaling Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM band 1583; Oskar Brännström f. 1897, DAUM 

band 1572; Algot Häggström f. 1898, DAUM band 1570; John Åsberg f. 1891, 
SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5 

nadd finns dokumenterat i bandinspelningar från norra Ångermanland och från Väs
terbotten. Benämningen används parallellt av jägarna i simplex, nadd, och i samman
sättningen naddsäl. Samtliga jägare är överens om att nadden är en liten och knubbig 
säl. Det framkommer också några uppgifter om sälens färg. Fritz Holmgren i Lövång

I Österbotten avser benämningen nadd 'sälens framfot' (Petalax och Bergö) eller salens nos' 
(Korsnäs), se Nyström opublicerad lic.-avh. 1989:3 s. 26. 

Det framgår inte uttryckligen i vilket landskap som Brännström upptecknat ordet nadd. Uppgif
ten härrör troligen från Norrbotten, men kan också möjligen komma från Västerbotten. 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 
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er menar att den är röd framme i bringan, vilket också uppges i en äldre skriftlig 
uppteckning från Nysätra. Andra uppgifter gör gällande att nadden är en gråaktig säl 
(.Lövånger: Marklund. Holmsund: Hallström. Holmön: Holm 1921). Naddens ålder 
kommenteras aldrig av jägarna, annat än att några av dem konstaterar att nadden 
trots sin ringa storlek ändå är fullvuxen. 

I de flesta fall där jaktsäsongen för nadd diskuteras framkommer att den kun
nat jagas under vårvintern. Enligt en tryckt källa stiger nadden upp genom Kvarken i 
april (Holm 1921:258). I det inspelade materialet ges endast några uppgifter om 
naddens isval. Enligt Rudolf Olofsson i Nordmaling ligger nadden helst på tjalingar, 
dvs. isfält som är uppspjälkade i kraftiga stora flak (se också Holm 1921:258). På 
dessa isfält där det fanns gott om naturliga skjul för jägaren var det förhållandevis lätt 
för jägaren att komma inom skotthåll. Olofsson menar därför att nadden inte var så 
var, dvs. så försiktig. Ytterligare två av jägarna framhåller att nadden är oförsiktig, 
eller att den är dum (.Lövånger. Dyhr, Marklund). 

Så fanns det en sort som dom kalla för nadden, men han var så dum att han sköt 
dom visst ihjäl varenda en. Det var slut om den då jag börja vara ute i isen. 
/Hur såg den ut?/ 
Den var liten å fet, nästan lika bred som den var lång. Såg ut som en padda. Den 
var ingenting rädd. Det var detsamma hur dom bar sig åt så låg han. Det var ock
så en sorts vikare. (.Lövånger. Dyhr.) 

Bertil Zakrisson i Holmsund är den ende som beskriver höstjakt på nadd. Nadden 
höll sig då runt skären utanför Holmsund och sköts då från land eller från båt. Efter
som nadden var nyfiken till naturen var den lätt att jaga. 

Jägarna diskuterar också vilken vetenskaplig art nadden kan tänkas tillhöra. 
Tre av jägarna menar att nadden tillhör vikaresälarna (.Holmsund. Maurits Zakrisson. 
Lövånger: Dyhr, Holmgren). Fem andra jägare menar däremot att nadden knappast 
tillhör vikaresläktet, bl.a. eftersom den är så mycket dummare än vikaren (.Lövånger: 
Marklund. Nordmaling;. Olofsson, Åsberg. Holmsund. Tegman, Bertil Zakrisson). 
Tegman och Åsberg menar istället att nadden tillhör den vetenskapliga arten knubb-
säl. Jag citerar här delar av denna diskussion som jägarna för ovetandes om varandra. 

Det är bortur stegsjälen denna, han hör dit. Det kallade dom också för nadden. 
Det är som en mindre sort bortur de här viggarsjalarna [vikaren]. Det kallade 
dom för nadden. 
/Det är samma?/ 
Ja, hörrudu, det är det nog. Jag kan inte ha sett nå och inte har jag hört nån an
nan som har sitt nån annan. Ja, att dom har haft nån annan fason heller, utan 
dom är bara lite grand mindre. Men som sagt, nadden det är ett mycket... det 
var mycket vanligt. Då dom hade varit ut och fått en nadd. Det är en sån där 
vaksjäl, eller stegsjäl eller dem som hört som till dom där. (.Holmsund: Maurits 
Zakrisson.) 
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Det finns då inte uti beskrivningarna nån själ som dom kallar för naddsjälen inte. 
/Men hur såg den ut?/ 
Ja. Han var ju liten, mer liten och knubbig ... men om det är en annan art? Nog 
torde de väl härrör från vikaren. {Lövånger. Holmgren:) 

Egentligen heter han knubbsäl han som står på planscherna, men den knubbsälen 
kalla vi för naddsäl. (.Nordmaling. Åsberg.) 

I Otto Holms skildring från 1920-talet av den bottniska jakten, framkommer att en 
liknande diskussion om naddens arttillhörighet fördes redan då bland jägarna på 
Holmön. Några Holmöjägare menade att nadden var fjolårsungar av vikare, medan 
de mest erfarna jägarna istället hävdade att nadden tillhörde en annan art, eventuellt 
knubbsäl. De argument som talade mot att nadden var en fjolårsunge var bl.a. dess 
närmast otrevliga utseende: "Den är ofta veckig och rynkig i ansiktet, hårlös och 
skorfvig kring nosen, på halsen, skuldrorna och bröstet, löser f.ö. ständigt hår; är ofta 
lusig och ruskig" (Holm 1921:258). En av Holms meddelare hade dessutom under
sökt naddens tandställning och jämfört den med "illustrerade beskrifningar" av knubb-
sälens tandställning och därvid funnit att de var identiska. 

Diskussionen av naddens arttillhörighet förs också i sällitteraturen. Där fram
förs även möjligheten att nadden kan vara en dvärgform av vikare - alltså fullvuxna 
sälar i miniatyr, vilket också några av jägarna tycks anse eftersom de menar att denna 
lilla säl ändock är fullvuxen (Haglund 1971:67; Almkvist m.fl. 1980:7). Enligt Hag
lund är dessa dvärgformer av vikare också kända från Ishavet där de kallas trollsälar. I 
Bottenviken har de enligt honom kallats för kroppsäl (benämningen nadd tycks okänd 
för honom). 

Att utreda vilken vetenskaplig art som benämningen nadd avsett är ett fåfängt 
företag. Man kan förmodligen anta att nadd faktiskt har kunnat användas för ungsä-
lar av vikare, knubbsälar, eller för dvärgformer av vikare. 

Nadden har också kunnat kallas ï'ôïsmâsâl (Lövånger. Marklund. Holmön: Holm 
1921:257). Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

navelsträngskut 

Österbotten 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen inspelning 

navelsträngskut finns endast dokumenterat i bandinspelning med Ernst Granqvist i 
Korsnäs. Ordet avser en nyfödd gråsälskut som fortfarande har navelsträngen kvar. Se 
vidare kapitel 4.4. under Sälkut med vit päls. 
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nybörjarsäl 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6300; Granlund 1974:59 

nybörjarsälfinns endast dokumenterat hos Erik Granlund från Bergö. Denna benäm
ning används för rödbröstaren, den rödbröstade vikaresälen. Eftersom dessa sälar var 
ouppmärksamma och därför lättjagade, var nybörjarsälen ett tacksamt byte för unga 
och oerfarna jägare. 

De kallade den för nybörjarsäl. De ska ju de unga jägarna praktisera på de där. 
Man fick ju gå dem hur nära som helst, dom var faktiskt inte nå förståndig. 
(DAUM band 6300.) 

Se vidare kapitel 4.5. Att etablera sig som jägare — från RÖDBRÖSTARE till LÅNGVIKARE. 

nyhäring 

Västerbotten 
Holmön Hallström 7:7138; Holm 1921:255 

nyhäring finns upptecknat i Gustaf Hallströms anteckningar från Holmön 1926, där 
ordet sägs avse en säl som nyss ömsat hår på våren. I Otto Holms tryckta skildring 
uppges nyhäring istället avse sälens nya hår.39 

olöst kut 

Österbotten 
Bergö Säljakt 1989:180 

Uttrycket olöst kut återfinns i en tryckt källa som skildrar sälj akten på Bergö i Öster
botten. Där uppges att uttrycket avser vikarkuten medan den fortfarande bär sin vita 
päls. Den olösta gråsälskuten kallades enligt samma källa för låmkut. Därmed avses 
säkerligen lådenkut, se detta ord. Attributet olöst syftar på att kutarna, enligt de öster
bottniska jägarnas terminologi, ännu inte lösts in vita päls. Se vidare kapitel 4.4. un
der Sälkut med vit päls. 

picksäl 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:11 (Karl Edlund f. 1909) 

picksäl finns endast dokumenterat i en tryckt källa från Holmön. Ordet sägs där avse 
"en sälhanne som med styv penis väntar på att få betäcka morsan". Sepittsäl. 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 
39 

Från Bergö i Österbotten uppges att den säl som nyligen fällt sitt gamla hår beskrevs med attributet 
ny härd (Säljakt 1989:181). 
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pittsäl 

Norrbotten 
Nederkalix Hallström 7:71 

pittsäl finns dokumenterat i Gustaf Hallströms primäranteckningar från Storön utan
för Nederkalix år 1926 utan betydelseangivelse. Se picksäl. 

rant40  

Österbotten 
Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6334 

rant finns endast dokumenterat från Larsmo i norra Österbotten. Enligt Johannes 
Fagersund avsåg rant en gråsälshanne. Ordet förekommer också i sammansättningen 
gråsälsrant. Se vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

rok(are) - roksäl41 

Norrbotten 
Nederluleå 
Västerbotten 
Hörnefors 
Österbotten 
Bergö 
Korsnäs 

Petalax 
Replot 

DAUM 3563; Brännström 1934:251 

Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 

Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, utskrift s. 5; Säljakt 1989:180 
Gabriel Pellfolk, FMK 158a:44; Karl Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk f. 1885, 
FMK 158a:319; Lindholm f. 1879 & Aspling f. 1882, FMK 158a:155; Wilhelm 
Sjöroos f. 1897, DAUM band 6329; Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista; 
Gabriel Mots f. 1907, DAUM band 5498; Masalin 1981:507 
Petalax historia II 1983:299 
Emil Björklund f. 1908, egen frågelista 

rok finns dokumenterat i en tidig uppteckning från Norrbotten, i en enstaka inspel
ning från södra Västerbotten samt i ett flertal uppteckningar och inspelningar från 
Österbotten. I Österbotten förekommer benämningen i två former, rok eller rökare. 
Ordets betydelse varierar mellan dessa tre områden. I Norrbotten sägs ordet avse 
sälhannen, medan Bror Jonsson i Västerbotten diskuterar en mager gråsäl. I Öster
botten används rok uteslutande för ungsäl av gråsäl. 

Från Österbotten uppges att rökaren är en ca 1-3 år gammal gråsäl innan den 
blir könsmogen. För den unga gråsälshonan och gråsälshannen användes samma be
nämning. Enligt Gabriel Mots i Korsnäs "fick de gå med samma namn". Två av de 

rant finns också dokumenterat från Hitis i Nyland i bety delsen sälhanne' (Vendell 736a; FMK 
663:8; SLS 663). För en diskussion av ordets etymologi se A.-C. Edlund 1992c och A.-C. Edlund 
1997. 
41 

För en diskussion av ordets etymologi se Nyström opublicerad lic.-avh. 1989:3 s. 33. Nyström 
uppger där uppslagsformen ro ka, men jag har här använt den uppslagsform som redovisas i regist
ret till Ordbok över Finlands svenska folkmål (FOreg). 
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äldre jägarnas beskrivningar av rökaren tyder på att den inte alltid uppfattades som en 
ung gråsäl, utan istället som en annan art av gråsäl. 

Nej, rökaren de var utav gråsälssläkt. De var inte nå större än en vanlig vikare. Så 
de var som inte utav de stora gråsälarna, ungefär som en större vikarsäl. Men lång 
och smal och mager var de, gråsälssläkt. Det var rökaren det. (Korsnäs: Sjöroos.) 

En säl med gråsälshuvud och också i övrigt lik en gråsäl, men den är inte så stor, 
men större likväl än en vikarsäl. (.Korsnäs: Pellfolk). 

Se vidare kapitel 4.7. under En jämförelse mellan jägarnas begreppssystem och det veten
skapliga. 

rödbröstare 

Norrbotten 
Nederluleå 
Västerbotten 
Holmsund 
Holmön 
Lövånger 

DAUM 3563 s. 90; DAUM 3593; Lindgren 1922:60 
Gustafsson 1971:71 
Berndt Teaman f. 1933, eqen inspelninq 
Holm 1921:257 
Bertil Marklund, inspelat år 1971, DAUM band 1657; Kalle Dyhrf. 1906, SM 
band 44, utskrift DAUM 1268 s. 5; Jonas Fällman f. 1894, DAUM band 1549, 
utskrift DAUM 1201 s. 2; Lundgren 1949:168 
DAUM 3714 (ULMA 1490:1), upptecknat år 1927, "enligt Larsson i Skäran 87 
år"; Lundgren 1997:219 

John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 7 
Tengström 1987:61 (1747)] Wessman 11 :136a 
Gabriel Holmstrand "Jokkas-Gabrel" f. 1879, FMK 158a:319; Erik Granlund f. 
1913, DAUM band 6300; Granlund 1974:58 f.\ Wetterhof 1887:47 
Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; Edvard Björk f. 1894, DAUM band 
6310; Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Karl Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk" f. 1885, FMK 158a:319; Wilhelm 
Sjöroos f. 1897, FMK 158a: 133 & DAUM band 6329; Ernst Granqvist f. 1928, 
egen frågelista & egen inspelning 
Petalax historia II 1983:298 
Karl Holm "Byengs-Kal" f. 1873, FMK 158a:319; Leander Norrgård f. 1904, 
DAUM band 6305; Nils Skog f. 1920, DAUM band 6310; Emil Aspholm f. 1898, 
FOreg band 1974:63b; Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning; 
Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning; Edvin Friberg f. 
1915, DAUM band 6324 & DAUM band 6322; Edvard Berg f. 1900, DAUM 
band 6319 

rödbröstare finns rikligt dokumenterat över hela det bottniska området. Jägarnas upp
gifter om rödbröstarens utseende och beteende är samstämmiga. Som framgår av 
benämningen så utmärkte sig denna säl genom att vara tydligt rödbrun på bröstpar
tiet. Jägarna beskriver sälens röda färg genom att jämföra den med domherrens röda 
bröst eller med tjärvatten, "som måla med tjärovattne' där fram" (.Bergö: Holmstrand). 
Några jägare menar att den röda färgen t.o.m. var lika framträdande som färgen av 
blod. 

Nysätra 

Ångermanland 
Nordmaling 
Österbotten 
Bergö 

Björkö 

Korsnäs 

Petalax 
Replot 
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Det är vikaresälen. Rund och tjock och trind, nästan som om det skulle vara blo
det på dem ... De kan komma upp i pormvred till exempel,42 och kan komma 
upp och ligga var som helst. (.Korsnäs: Granqvist.) 

Rödbröstare ... Det är precis som om de skulle vara blodstänkt här, de där röd-
bröstarna. (.Replot: Friberg, band 6324.) 

De jägare som diskuterar sälens arttillhörighet uppger samtliga att denna rödbröstade 
säl förmodligen är en variant av vikaresäl. 

Det var bara något enstaka exemplar som man fick, som de kallade för rödbröst
are. Men inte finns det nån sälstam ... Det var helt enkelt några exemplar av vika
ren. Som var så där brun lite fram på bröstet. De kallade dem för rödbröstare. 
Men inte var det en skild sälstam. (Björkö: Nykvist.) 

Rödbröstaren sägs vara lika stor som långvikaren, dvs. en fullvuxen vikarsäl {Björkö: 
Björk), men till skillnad från den var rödbröstaren fet och knubbig även på våren. 
Kalle Dyhr från Lövånger har inte själv jagat rödbröstaren men noterat deras storlek, 
när han sett fångst som andra jägare fört hem. 

Ja, jag har sett dem. Bertil Marklund, Oscar Marklund och Hilgard Oman var ut 
ett år, förresten det enda år dom gjorde det bra. Dom fick 70 st och bland dom 
fanns det rödbröstare. Konstigt att fast det var i maj så var dom så feta att dom 
hade säkert 5-6 pund späck allihop. Det var konstigt att dom inte magrade mer 
under vintern. (.Lövånger. Dyhr.) 

Rödbröstaren sägs ha varit sällsynt, vilket kan förklaras med att den i huvudsak vista
des i Bottenhavet och endast undantagsvis i Bottenviken (Granlund 1974:59). I ma
terialet finns det få uppgifter om rödbröstarens isval. Edvin Friberg menar att den 
vanligen uppehöll sig i d rivisen, medan Edvard Berg uppger att den höll sig mera i 
öppet vatten (.ReploP. Friberg, band 6322. Björkö: Berg). 

Sälj ägarnas omdöme om rödbröstarens beteende är att den är spak, dvs. oupp
märksam, och därmed ett lättåtkomligt byte. Erik Granlund menar att dessa sälar är 
av ett "dumt släkte" (Bergö: Granlund, band 6300). Edvard Berg fäller ett liknande 
omdöme om rödbröstaren. 

De var ganska spaka sälar också, de där rödbröstarna. Det var som om de inte 
skulle ha sett... Nog tror jag att de såg ibland, men de var inte så noga. Är nog 
bortskjutna. {Björkö: Berg.) 

Se vidare kapitel 4.3. under "Spaka" STEGSÄLAR och RÖDBRÖSTARE i rörlig is. 

pormvred avser ett isfält som består av små isbitar som det är omöjligt att ta sig över (FMK 
158a:81). 
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rödmudik 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 90; DAUM 3593; Brännström 1934:252 

rödmudik finns endast dokumenterat från Nederluleå av Edvin Brännström. Denna säl 
uppges vara en liten och fet vikaresäl, som är rödgul eller gråaktig i färgen. Enligt Bränn
ström betecknar adjektivet röd en färgton mellan röd och gul i den aktuella dialekten. 
Rödmudiken anses också vara trygg och därför lätt att skjuta. Den har också kallats 
muding \ Nederluleå.43 Se vidare kapitel 4.3. under BUD DARE, NADD, MUDING m .fl. 

sentrupp 

Österbotten 
Replot Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322 

sentrupp finns dokumenterat i en bandinspelning med Edvin Friberg från Replot. I 
en diskussion av tidpunkten för gråsälens kutning uppger han att de yngre gråsälarna 
kutar senare än de äldre. Dessa yngre gråsälar som vandrar in senare i Bottenviken 
kallar Friberg för sentrupp. Enligt honom kunde de kuta så sent som den 25 mars. Se 
vidare kapitel 4.2. under TRUPP —jaktis för gråsäl i mars. 

sjökatt 

Norrbotten Lindgren 1922:60 

sjökatt finns endast dokumenterat i en tryckt källa från Norrbotten. Där uppges att 
sjökatten tillhör en art småväxta sälar som endast blir en aln långa när de är fullvuxna, 
vilket motsvarar ungefär 60 cm. Denna säl sägs också ha kunnat kallas för sörlänning. 
Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

slantsäl 

Västerbotten 
Ursviken Harry Markstedt f. 1913, DAUM band 6348 

slantsäl finns endast uppgett av Harry Markstedt i Ursviken. Denna säl kallades så 
eftersom den hade gula ringar i sin päls, slantar. Markstedt menar att slantsälen var en 
vanlig knubbsäl. Det är oklart om han avser den vetenskapliga arten knubbsäl eller 
jägarnas benämning knubbsäl\ som även kan omfatta den vetenskapliga arten vikare
säl. 

I en tryckt källa återfinns sälbenämningen rundmillik (Lindgren 1922:60). Förmodligen avser 
författaren därmed just rödmudik, säkerligen dialektal form av rödmuding. 
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slarvsäl 

Norrbotten 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337 

slarvsäl är endast dokumenterat hos Ragnar Lindgren i Nederluleå. Han uppger att 
den säl som ligger bland isbitar (dvs. slarvig is) kallas för slarvsäl. Denna säl har också 
kunnat kallas muding, som enligt Lindgren är en liten och tjock säl som spejar om
kring sig på isen, men som trots sitt spejande är ouppmärksam. Se vidare kapitel 4.3. 
under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. och kapitel 5.1. under Sälbenämningar som an
knyter till ismiljö. 

slättliggare 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 89; DAUM 3593; Isaksson 1980:152; Ragnar Lindgren f. 1906, 

DAUM band 6338; Valfrid Östling f. 1907, DAUM band 1943 
Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:7 (Karl Edlund f. 1909) 
Österbotten 
Björkö Frans Geust, egen inspelning 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning 

gare finns sparsamt dokumenterat inom hela det bottniska området. Ordet är 
genomskinligt och avser en säl som ligger uppe på en isslätt, där den är svåråtkomlig för 
jägaren. I det inspelade materialet uppger samtliga jägare att slättliggaren är en stor 
vikaresäl som sägs vara mycket försiktig och vaksam. 

Slättliggare kallade vi dom som låg, det är alltså gamla. Det är en stor säl, eller 
den största är det. Dom far ut på stora slätter, surslätter, och lägger sig, ser kilo
metervis. Alltid svår att komma åt genom att de har lagt sig så där. Ser ju mycket 
bra. (.Nederluleå: Lindgren.) 

I jägarnas beskrivningar av slättliggaren uppges inte sälens kön spontant, men vid de 
tillfällen då sälens kön efterfrågats har jägarna uppgett att slättliggaren kunde avse 
både vikarehannen och vikarehonan {Björkö: Geust. ReploP. Björklund). I Edvin Bränn
ströms primäranteckningar från 1930-talet, finns en uppgift som begränsar använd
ningen av slättliggare till att avse gamla hannar (DAUM 3563). 

De två tryckta källor där ordet finns belagt, uppger att slättliggare inte avser 
vikaresäl, utan att ordet istället avser gråsälen som ligger på slät is (Isaksson 1980:152; 
Sandström 1993:7). I den förstnämnda källan sägs gråsälen vara vara vaksam där den 
ligger på en isslätt (Isaksson a.a.). Det finns dock inga andra uppgifter i materialet 
som bekräftar ett sådant beteende hos gråsälen. Den andra tryckta källan ger uppgif
ter om att slättliggare skulle avse gråsäl som frusit uppe på isen strax efter kutningen, 
och som därmed är lättåtkomliga för jakt (Sandström a.a.). 
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Slättliggaren har också kunnat kallas för långvikare (.Nederluleå: Lindgren. Rep
lot: Björklund. Korsnäs: G ranqvist). Se stors lättliggare och vidare kapitel 4.3. under 
"Spaka" STEGSÄLAR och RÖDBRÖ STARE i rörlig is och kapitel 5.1. under Sälbenämningar 
som anknyter till ismiljö. 

slättsäl 

Österbotten 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen inspelning 

slättsäl finns endast dokumenterat i inspelning med Emil Björklund i Replot. Han 
använder ordet i en diskussion av jakt på den svårtillgängliga slättliggaren. slättsäl kan 
möjligen tolkas som en tillfällig ordbildning. 

De var besvärlig de. Det ville vara så långa håll åt dem. De valde ju såna platser 
att det var svårt att få dem. Möjligen om man hade skjulet... Om man inte såg 
några andra då tog man dem. För ett tu tre då man hade legat och kräkt, så kröp 
han bort den där slättsälen ... Inte kom han upp nåt sedan inte. De var nog be
svärlig de. 

småblåsäl 

Västerbotten 
Holmön Holm 1921:257 

småblåsäl finns endast dokumenterat från Holmön i en tryckt källa. Denna säl sägs ha 
en blåsvart grundfärg och är till storleken mindre än den vanliga vikaren. Småblåsä-
len är mycket i rörelse i isen och väljer sämre is när den går upp. Den ska också vara 
föga skygg och därför lättskjuten. Enligt Holm ska denna säl också ha kallats för 
vaksäl. Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

småknubb 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 88; Brännström 1934:252 

småknubb finns endast dokumenterat från Nederluleå av Edvin Brännström. I hans 
tryckta skildring av sälj akten presenteras småknubb endast i en uppräkning av småsä-
lar av vikare, där andra benämningar för samma säl sägs vara knodd, nadd och kont-
själ. I Brännströms primärmaterial sägs däremot att småknubb är detsamma som knubb-
säl. Av uppteckningen framgår inte om därmed avses den vetenskapliga arten knubb-
säl eller den norrbottniska benämningen knubbsäl som enligt en uppgift avser mindre 
vikaresälar under sommarjakten (se härom knubbsäl). 

Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 
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smålemmadsäl44 

Norrbotten 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6338 

smålemmadsäl finns endast dokumenterat hos Ragnar Lindgren i Nederluleå. Utmär
kande för denna säl är att den har små skrävlor, dvs. bakre extremiteten Denna säl kan 
skjutas i vattnet eftersom den flyter även när den är död. Lindgren menar att smålem-
madsälen är en vikareart med något mörkare färgteckning. 

Det finns den här vi kallar smålemmadsjäln, alltså det är en själ som har väldigt 
behändiga skrävlor och flyter 100 procent. 
/Vad är det för sorts säl? Ar det en vikare?/ 
Det är en vikareart. 
/Hur ser den ut i övrigt?/ 
Kanske något mörkare färgteckning, mörk teckning...Dom får man, dom flyter. 
När man ser, om man ser att det är en sån då kan man skjuta. Väldigt behändigt 
huvud också, ser ut som graciösa när man ser dom. 
/Vad hette dom sa du?/ 
Smålemmadsäl. Alltså späda händer och små skrabbar. Det är vårat uttryck på 
det. 

småplugg 

Österbotten 
Replot Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

småplugg finns endast dokumenterat hos Evald Geust från Replot i Österbotten. (Ef-
terleden —plugg förekommer också i sammansättningen stegplugg.) Vid jakt på hösten 
kallades de mindre vikaresälar som då jagades för småplugg. De kunde även kallas för 
småstegare eller stegare. Geust menar att småpluggen var 1-3-åringar av vikaresäl. Trots 
att småpluggarna var små var de feta och runda, men de kunde variera kraftigt i stor
lek sinsemellan. På frågan om vilka sälar de vaktade på under hösten svarar Geust: 

Det var egentligen mest nog de där småstegaren, de där årskutarna då till hösten 
och fjol- och kanske tredjeårs, såndär ... Vi kallade ju dom för stegaren de där. 
De där småpluggarna. De kunde vara så jäkla fet och trind liksom. Det var som 
väldigt stor skillnad på de där vikarkutarna i storleken. Precis som om ungefär vi 
ska säga folk, somliga blir små och somliga blir stor. Somliga var så väldigt stor av 
dom och somliga bara så väldigt små ... De kunde nog vara feta men de var bara 
riktigt små. (Replot. Geust.) 

Se vidare kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfångst i Österbotten. 

Jfr smålemmig, -og 'klen, spinkig (om person m.fl.) Vendell 882a samt Wessman 11:261. 
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småstegare 

Österbotten 
Replot Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

småstegare är dokumenterat i en bandinspelning med Evald Geust från Replot. De 
små ungsälar av vikare som jagas under hösten kallas av honom för småstegare eller 
småplugg. (Se småplugg för citat från bandinspelningen.) Se vidare kapitel 5.2. under 
Höstjakt och nätfångst i Österbotten. 

småsäl 

Västerbotten Ekman 1910:225 
Holmsund Ronald Sandström f. 1935, egen inspelning 
Holmön Hallström 7:7145; Sandström 1993:12 (Karl Edlund f. 1909); Holm 1921:257 f. 
Lövånger Lundgren 1949:168 
Sävar DAUM 3714 (=ULMA 991:1), upptecknat år 1924. 
Österbotten Wijkar 1987:14 (1707) 

småsäl finns endast dokumenterat från Västerbotten, huvudsakligen i t ryckta källor. 
Dessa små och tjocka sälar, som inte blir längre än ca 70-80 cm, anses av jägarna 
ändock vara fullvuxna sälar. Otto Holm ger en beskrivning av småsälens utseende 
utifrån uppgifter från Holmön. Den sägs vara "fult gråbrun" till färgen och utmärker 
sig genom sina fina och korta morrhår. 

Jägaren Ronald Sandström uppger att småsälen jagades på hösten, ofta i sam
band med sjöfågeljakten, då den sköts i vattnet. Eftersom den var fet "flöt den som en 
kork". Från Lövånger beskrivs också småsälen under höstjakten, då den gick nära 
land på grunt vatten (Lundgren 1949:168). I Holms skildring av småsälen beskrivs 
småsälens beteende under vårvinterjakten. Enligt Holm stiger småsälen upp genom 
Kvarken i april, och håller sig då i öppna vakar eller i issörja. När den går upp på isen 
ligger den på höga knulor av is och spejar omkring sig. Både under vårvinterjakt och 
höstjakt sägs den vara lättskjuten, eftersom den inte var särskilt vaksam. 

Andra benämningar som uppges för samma säl är kroppsjäl och blåsjäl (Ekman 
1910:225), rödbröstare (Lundgren 1949:168), samt stegsäl (Sävar). 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 

250 JÄGARNAS ORDFÖRÅD FÖR SÄL I D ET BOTTNISKA OMRÅDET 



sommarsäl 

Norrbotten 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6341 

sommarsäl avser säl som jagas under sommarmånaderna. Den norrbottniske jägaren 
Ragnar Lindgren som vaktat på säl under försommaren uppger att bytet utgjordes till 
95 % av vikaresäl, och någon enstaka gråsäl. Se vidare kapitel 5.2. under Sommarjakt 
i Norrbotten och Västerbotten. 

sötare 

Västerbotten 
Lövånger Åke Sjöstedt f. 1908, DAUM band 5460 

Fyrmästare Åke Sjöstedt uppger att andra jägare kallat sälen för sötare när den sticker 
upp huvudet ur vattnet. Den har antagligen liknats vid en sötare eftersom sälens päls 
blir närmast svart då den är våt. Sjöstedt har själv använt benämningen koxare för den 
säl som tittar upp ur vattnet, se detta ord. 

spädänding - spädändingssäl 

Norrbotten 
Nederkalix Hallström 7:71; Brännström 1934:252 

Ung finns endast dokumenterat från Nederkalix i en tidig primäruppteckning 
av Gustaf Hallström, samt i en tryckt källa. Hos Hallström återges ordet i formen 
spê-inte-sïln. Den enda uppgift som ges av Hallström är att den ligger på stampslätten 
— en ojämn isslätt där isstycken staplats på högkant. Dessa isslätter består av ihopfru-
sen stamp, dvs. en blandning av gammal is och nybildad issörja.46 

Edvin Brännström ger en utförlig beskrivning av spädändingens utseende och 
beteende. Den sägs vara liten och mörk i färgen och anses tillhöra arten vikaresäl. 
Benämningen spädändinghöv enligt honom samman med att den är lika smal åt båda 
håll. När den ligger på isen tittar den ivrigt omkring sig. Den sägs anlända sent på 
våren. Spädändingen har också kallats för lekattsäl och svarttjäder i Norrbotten. Se 
vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

46 
Se Lindgren 1922:57 för beskrivning av stampslätt och illustration. 
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stegare ~ steg(ar)säl47 

Norrbotten 
Nederluleå 

Västerbotten 
Holmsund 

Holmön 
Hörnefors 
Lövånger 

Sävar 
Ångermanland 
Nordmaling 
Österbotten 
Bergö 

DAUM 3563 s. 91; DAUM 3933 (=ULMA 1771:1); Ragnar Lindgren f. 1906, 
DAUM band 6341; Brännström 1934:251 

Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning; Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM 
band 1149-1150; Emil Sandberg, inspelat år 1962, DAUM band 429; Ronald 
Sandström f. 1935, egen inspelning 
Hallström 7:7148; Sandström 1993:13 (Karl Edlund f. 190j; Holm 1921:258 
Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 
Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 1561; Kalle Dyhrf. 1906, SM band 
44, utskrift DAUM 1268 s. 5; Helmer Sköld f. 1904, DAUM band 1542, utskrift 
DAUM 1194 s. 7 
DAUM 3714 (=ULMA 991:1 ), upptecknat år 1924 

Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM band 1583 

Gabriel Holmstrand "Jokkas-Gabrel, f. 1879, FMK 158a:319; Erik Granlund f. 
1913, SM band 31 -1, utskrift s. 7; August Söderholm f. 1897, DAUM band 6325 
& DAUM band 6326; Säljakt 1989:171; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:3 s. 43; 
SLS 187 s. 1739, upptecknat 1883-1894; Vendell 934b] Wetterhof 1887:47 
Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; Frans Geust f. 1929, egen inspelning; 
Edvard Björk f. 1894, DAUM band 6310; Emil Södergård f.1899, DAUM band 
6312 
Gabriel Pellfolk, FMK 158a:44; FMK 43:12; Karl-Henrik Blomqvist "Blom-Kal-
Hekk" f. 1885, FMK 158a:319; Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6329; 
Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista & egen inspelning; Aspling f. 1882, 
FMK 158a: 155; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:3 s. 43\ Vendel! 934b 
Johannes Fagersund f. 1907, DAUM band 6333; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:3 s. 43 
Vendell 934b 
Nyström opubl. lic.-avh. 1989:3 s. 43 
SLS 187 s. 1739, upptecknat 1883-1894; Vendell 934b 
Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning; Evald Geust f. 1931, 
egen frågelista & egen inspelning; Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 5501 & 
DAUM band 6322; Karl Holm "Byengs-Kal" f. 1873, FMK 158a:319; Nils Skog f. 
1920, DAUM band 6310; Edvard Berg f. 1900, DAUM band 6319; Emil Lindfors 
f. 1899, DAUM band 6306; Emil Aspholm f. 1898, DAUM band 6320; Wessman 
ll:322a 

stegsäl är välbelagt inom hela undersökningsområdet. I Österbotten har stegsäl kunnat 
användas för att beteckna säl under både höst- och vårvinterjakt. Från Västerbotten 
och Norrbotten finns stegsäl endast dokumenterat i användning under vårvinterjakt. 
Under vårvinterjakten tycks stegsäl kunna avse dels mindre sälar som uppehåller sig i 
ett visst isområde, dels säl i allmänhet som söker is under olika tidpunkter på våren. 

Björkö 

Korsnäs 

Larsmo 

Malax 
Munsala 
Petalax 
Replot 

Ordet förekommer dels i simplex, stegare, dels i sammansatt form, stegsäl resp. stegarsäl. Av 
bandinspelningarna framgår att simplex och sammansättningar många gånger används parallellt, 
varför jag inte har funnit det motiverat att åtskilja de båda ordformerna i materialredovisningen. 
48 

Dessa originaluppteckningar har tyvärr inte kunnat återfinnas vid Forskningsarkivet i Umeå, 
varför denna uppgift är hämtad ur en avskrift, gjord av Åke Sandström. 
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stegsäl — mindre sälar som följer isen norrut 

I det inspelade materialet ges en samstämmig bild av en liten stegsäl under vårvinter
jakten över hela undersökningsområdet. Den påträffas tidigast i april, då den framför 
allt vistas vid Södra stjärten, dvs. havsisens sydligaste del där isen ständigt är i rörelse. 
Jägarna menar därför att den helst uppehåller sig i slarvig is. När havsisen smälter 
undan följer stegsälen med isen norröver. Stegsälen kan också påträffas inne i havsisen 
då den stiger in efter klamningar, smala sprickor i isen. Den sägs också vara dum och 
orädd och därför lätt att skjuta. Trots att den ständigt spejar ut över isen är den ändå 
inte särskilt uppmärksam (Lövånger. Dyhr. Bergö: Söderholm). När stegsälen ligger 
uppe på isen kan den klättra upp på torra isklimpar eller höga ränder, eftersom den 
vill ha "torrt och vackert" {Bergö: S öderholm). Nils Skog i Replot ger en utförlig 
beskrivning av stegsälen: 

Stegaren vi kallar, så var de ju mycket ute i Södra stjärten på Bottniska viken. 
Södra stjärten och de är mycket i Kvarken. Det är ju lättare jakt än långvikaren vi 
kallar, mycket spakare sälar. [...] 
Det är en mindre, jag vet inte då om det ska va, kanske de är ettårskutar, eller om 
det är andra mindre sorters vikarsälar. De tror jag att de ska va den där yngre säl-
sorten, innan de blir till sån där långvikare. 
/Var hittade man stegaren?/ 
Finns här i Kvarken. 
/Vilken sorts is?/ 
Han är mera i sån där slarvig is. Långvikaren är mera i sån där fastare is och gröv
re is. Stegarsälen som vi kallar kommer upp senare på vårarna. Han jaktade vi 
mycket här i Kvarken. Spaka sälar, jo. Bättre att ta för en säljägare. De går efter de 
där isarna på vårarna. Så går de högre och högre upp, ju sämre det var med isarna 
här. Så går de oppför, vartefter isarna smälter ut. De följer just som med våren de 
där. {Replot-. Nils Skog.) 

Som framgår av citatet är Nils Skog tveksam till om dessa stegsälar är ettårskutar eller 
om det är en mindre sorts vikarsälar. Denna otydlighet om stegsälens ålder och arttill
hörighet är genomgående i materialet. Vissa jägare uppger att stegsäl avser ungsälar av 
vikare som kan vara mellan 1 och 3 år, medan andra jägare diskuterar möjligheten av 
att dessa små vikaresälar kan tillhöra en annan vikareart, eller ev. v ara knubbsäl. I 
citaten nedan framkommer jägarnas skilda uppfattningar om stegsälens ålder och 
arttillhörighet. 

Men då finns det en annan sort, knubbsälen. Men de tror jag är bortskjuten de. 
/Vad är det för säl?/ 
Som de kallade för stegaren förr. Annan sorts säl, men de var mera spak de. Men 
de sköt nästan bort allt av dem. Det var ju 30-talet då fanns det så mycket av 
dem. Och de håller sig skilt de nog, vissa flockar å. {ReploP. Berg.) 

De där små som dom kallade för stegaren, säkert några fjolårsgamla kutar eller så, 
de var spaka själar. De var ju små de, smärre, eller om de var en skild sort, jag vet 
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inte. (ReploP. Aspholm.) 
Också var det en mindre sort som de kallade stegaren, sån där små grå. (ReploP. 
Lindfors.) 

Andra benämningar för stegsälen uppges vara nadd (.Holmsund: Zakrisson), stegplugg 
(Lövånger: Sandström), vaksäl{Holmsund. Zakrisson. ReploP. Geust, Björk) samt bud-
dare (.Larsmo: F agersund). Se vidare kapitel 4.3. under "Spaka" STEGSÄLAR och RÖD-

BRÖSTARE i rörlig is. 

stegsäl — gråsäl som vandrar under våren 

I det inspelade materialet från Västerbotten avser stegsäl vid tre tillfällen gråsäl på 
vandring. Rudolf Olofsson i Nordmaling uppger efter viss tvekan att stegsäl avser 
gråsäl som söker is norrut under senvåren för att samlas i flockar i gråsälsläger. 

Ja, det är vikarsjälen. Nej, gråsjälen. De kallas ju för stegsjäl. På våren, då det hål
ler på att vara slut på isen, då stiger den ju och letar. Vi brukade ju vara ute på vå
ren, sent på våren. Då kan man ju träffa nåt gråsälläger, vi säg. De som har legat 
på stycken [isstycken]. Då dom har rackat ner [gått ner i vattnet] därifrån natur
ligtvis, då kan dom ju stiga flera mil igen innan de tar nå [innan de går upp på 
isen igen]. Dom ligger väl och vilar, eller vad dom gör. (.Nordmaling. Olofsson.) 

Två andra västerbottniska jägare uppger istället att stegsäl avser gråsäl som mot för
sommaren söker sig söderut när den sista isen är slut uppe i Bottenviken (.Hörnefors: 
Jonsson. Holmsund: Sandström). 

Stegsälen, det var han som kom tillbaks och hade varit uppe i Norrbottnen [...] 
Då isen var slut där uppe i Botten ... då han skulle neröver då stannade han ju på 
hällorna här ett tag och då var det mest gott att [lätt att] få dem. (.Hörnefors\ Jons
son.) 

Enligt en tidig primäruppteckning från Norrbotten sägs stegsäl kunna avse all säl som 
vandrar norrut och söker is inför kutningen, alltså säl som vandrar redan i februari 
(.Nederluleå: DAUM 3563 s. 91). Se vidare kapitel 5.2. under Sommarjakt i Norrbot
ten och Västerbotten. 

stegsäl — vikaresäl på hösten 

I Österbotten finns benämningen stegsäl också dokumenterad under höstjakten för 
vikaresäl som vandrar norröver upp i Bottenviken (Korsnäs: Granqvist. Bergö: Gran
lund, Söderholm; Replot: Björklund, Geust. Björkö: Geust). Erik Granlund från Bergö 
ger den utförligaste beskrivningen av tidpunkten för stegsälens vandring. De yngre 
påbörjar sin vandring redan i september, medan de äldre anländer först i november
december när det blir vinter. På sin vandring norröver går stegsälen nära kusten och 
kunde därför skjutas från land. 
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Som de jagade de som var ute på hösten och låg vid de där kobbarna som jag ta
lade om. De var ju ute efter han där stegarsälen. Och han flöt ju, han var fet. 
Han hade inte nå ungar han då inte ännu. Därför kunde de ligga på såna där 
kobbar och skjuta han och ro ut efter dom också. Så kallade vi dom här åtmins
tone. (ReploP. Björklund.) 

Eftersom de yngre sälarna vandrade upp tidigare under hösten, tycks det som om 
höstjakten i första hand bedrivits på dessa mindre sälar som antas vara ettåriga eller 
tvååriga vikarsälar (.Bergö: Granlund). Ernst Granqvist i Korsnäs menar också att det 
oftast var de mindre sälarna som gick upp och vilade på stenar och kunde skjutas. 
Enligt honom var det inte heller vanligt att vid nätfiske efter säl få stora sälar i näten. 
Se vidare kapitel 5.2. under Höstjakt och nätfångst i Österbotten. 

stegboll ~ stegarboll 

Österbotten 
Björkö Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning; Leander Norrgård f. 

1904, DAUM band 6304; Emil Lindfors f. 1899, DAUM band 6306; Evald Geust 
f. 1931, egen frågelista; Viktor Berglund f. 1917, egen inspelning; Frans Ekman 
f. 1951, egen inspelning 

stegboll finns dokumenterat i Österbotten i Björkö, Korsnäs och Replot. Samtliga 
jägare som diskuterar ordet är överens om att stegbollen är en liten säl, många menar 
att det är en fj olårs ku t av vikare. I några av intervjuerna framgår av kontexten vilken 
säsong som stegbollen jagades. I tre av dessa skildras stegbollen i ismiljö under vårvin
tern (.ReploP. B jörklund, Lindfors. Björkö: Södergård), medan stegbollens vandring 
om hösten beskrivs i en av intervjuerna {ReploP. Ekman). 

I ismiljön vistas stegbollen ute vid vakkanten där isen rörs. Den kunde också 
stiga uppefter öppna råkar in i isen. I och med att den var spak, dvs. inte vaksam, var 
den lättjagad. 

Fjolårskutar som de kallade för stegbollar ... De hade ju inte några ungar. De höll 
sig ute i vaken där det var rörelse. De har inga visten. 
/Fick ni tag i dem och kunde skjuta?/ 
De kunde stiga in efter några "splitor" [öppningar i isen] och kom in där vi var. 
De kom nog in från sjön och gick upp. De var bra att få tag på, de var spak. (.Rep
loP. Björklund.) 

När stegbollen ligger uppe på isen har den ett karakteristiskt sätt att skåda längs isen, 
enligt Emil Södergård. De tittar då hela tiden framåt och rör aldrig på huvudet. Detta 
beteende kallades att skåda i borr. 

Som vi kallade vanliga sälar så var det ju kuten och stegaren och vaksälen och 
långvikaren. Det var ju de där vanliga namnen. De där som mest bara låg och 
skådade i borr, de där "stegarbollan". Det kallade ju allihop dom förr i tiden, de 
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där småa, "stegarbollan" ... Far min, en gång sa, att de låg och vaktade de där 
"stegarbollan", att de skulle skåda upp, så att de kunde skjuta dem åt huvudet. 
/Vad är skåda i borr?/ 
De låg och skådade i ett. De kallade att skåda i borr, då de skådade upp och inte 
rörde huvudena. Skådade bara en väg. (Björkö: Södergård.) 

Enligt Emil Björklund kunde stegbollen också kallas för stegplugg. 
Vid ett tillfälle diskuteras stegboll under höstsäsong och beskrivs då som små 

och feta sälar som steg upp i Kvarken under november och december (.ReploP. Ek 
man). Eftersom de var feta, och därför flöt när de var skjutna, kunde de skjutas i 
vattnet. Se vidare kapitel 4.3. under STEGBOLL och STEGPLU GG och kapitel 5.2. under 
Höstjakt och nätfångst i Österbotten. 

stegplugg 

Västerbotten 
Lövånger Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 1560 & 1561 
Österbotten 
Korsnäs Karl Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk" f. 1885, FMK 158a:319; Wilhelm 

Sjöroos f. 1897, FMK 158a: 133; Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Replot Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning; Emil Björklund f. 1908, 

egen frågelista & egen inspelning 

stegplugg finns dokumenterat i Österbotten i socknarna Korsnäs och Replot, samt 
från Lövånger i Västerbotten. Emil Björklund i Replot och Hjalmar Sandström i 
Lövånger ger i bandinspelningar de tydligaste beskrivningarna av stegpluggen. De be
skriver en liten säl som var synlig på våren och också jagades då. Stegpluggen befann 
sig i rörliga ismiljöer, antingen ute i havsvaken eller så följde de öppna sprickor in i 
havsisen, s.k. flödsprickor och klamningar. När stegpluggen låg uppe på isen var den 
orädd och därför mindre "kinkig". Stegpluggen kunde också skjutas när den befann 
sig i vattnet eftersom den var fet och flöt. Endast en av jägarna uppger att stegpluggen 
också kan ses på hösten (Lövånger. Sandström). 

Av både frågelistsvar och det inspelade materialet framkommer att jägarna an
ser att stegpluggen är en ettårig eller tvåårig vikare. 

Det är en vikarsjäl som är i andra året och han följer i regel inte med den andra 
sälen utan han går utmed kusten i regel. 
/Vilken årstid ser man dom?/ 
Ja, på hösten i många fall. Och så på våren också. Han följer flödsprickan, eller 
klämningen [...] 
/Går han efter vredet han?/ 
Han går efter vredet och såna där flödsprickor. 
/Ligger han opp då i sprickorna?/ 
Ja. Han ligger rätt ofta. Det är många gånger ... Han är mindre kinkig än långvi
karen. (Lövånger: Sandström.) 
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Denna sä 1 sägs också kunna kallas för stegboll (.ReploP. Björklund) och vaksäl (.ReploP. 
Geust).49 Se vidare kapitel 4.3. under STEGBOLL och STEG PLUGG. 

stegsäl se stegare 

stensäl 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3735 (brev från Egon Nilsson till Edvin Brännström); DAUM 3563 s. 91 

f. 

stensäl finns endast dokumenterat i Edvin Brännströms samlingar från Nederluleå. 
Med stensäl avses de vikaresälar som ligger uppe på sten under försommaren för att 
ömsa päls. Om vikaren har tillgång till is, väljer den helst att ligga uppe på isen för att 
ömsa päls, men de år isen smält bort tidigt ligger den istället uppe på stenar under 
hårömsningsperioden. En av Edvin Brännströms meddelare passade på att besvara 
Brännströms frågor om fåglar och djurliv medan han vaktade efter just stensäl på 
försommaren: 

Jag skall nu försöka svara på frågorna så gott jag kan jag har så brått med fiske 
och säljakt, det är bra med stensäl i vår för att isen tog så fort slut så de är många 
som ska släppa hår på sten. Vi fick 45 på isen och nu har vi fått 31. här i skärgår
den, vi är ständigt på jakt sitter just nu på en udde och vaktar. Levi håller vakt 
medan jag skriver (DAUM 3575.) 

Se vidare kapitel 5.2. under Sommarjakt i Norrbotten och Västerbotten. 

Stimmare ~ stimmarsäl 

Norrbotten 
Nederluleå 
Västerbotten 
Holmsund 

Holmön 

Hörnefors 
Lövånger 
Sävar 
Ångermanland 
Nordmaling 

DAUM 3563 s. 89; Brännström 1934:251 

Emil Sandberg, inspelat år 1962, DAUM band 429, utskrift DAUM 400 s. 3; 
Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1147-48; Ronald Sandström f. 1935, 
egen inspelning; Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 
Hallström 7:71; Karl Edlund f. 1909, DAUM band 5449; Sandström 1993:1, 10 
(Karl Edlund f. 1909); Holm 1921:253; Vleugel 1926:137 
Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 
Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 8 
DAUM 3714 (=ULMA 1319:1), upptecknat år 1927 

Oskar Brännström f. 1897, DAUM band 1572; Rudolf Olofsson f. 1900, DAUM 
band 1583 

Wilhelm Sjöroos från Korsnäs i södra Österbotten säger sig också ha hört jägare norröver, dvs. 
troligen jägare från Björkö och Replot, använda benämningen pluggsäl. Eftersom denna samman
sättning inte återfinns i materialet kan man anta att det är Sjöroos egen bildning utifrån benäm
ningen stegplugg (Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6329). 
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stimmare finns rikligt dokumenterat från Västerbotten och norra Ångermanland, i 
både intervjumaterialet och den tryckta litteraturen.50 Från Norrbotten finns ordet 
endast tidigt dokumenterat av Edvin Brännström, dels i hans primäranteckningar, 
dels i hans tryckta skildring av den norrbottniska säljakten. Sammansättningen stim-
marsäl finns dokumenterad från Holmön, av Hallström från hans höstresa 1926 och 
i Sandström 1993:1, 10. Hallström gör den anmärkningen att stimmarsäl även an
vändes utan efterled, men lämnar ingen upplysning om betydelse. 

stimmare avser hannen av både gråsäl och vikare. I stort sett samtliga jägare är 
överens på denna punkt. Endast Rudolf Olofsson från Nordmaling anser att stimma
re enbart avsåg gråsälshannen. Att stimmare kunnat beteckna både hannen av gråsäl 
och vikare framkommer tydligt i en intervju med Maurits Zakrisson, Holmsund, där 
han ömsom använder stimmare för att beteckna vikarehannen, ömsom för att beteck
na gråsälshannen. 

Men viggarsälen [vikaren], i synnerhet den där som kallade nu för vistaren - det 
är stimmaren och morsa och så har hon kuten — dom var ju "åt te varann" [till
sammans] i regel. För dom lever som parvis. Men den där gråsälen han lever nog 
i månggifte. (Holmsund Zakrisson, DAUM band 1147.) 

Ja viggarsälarna är bra mycket mindre dom än vad gråsälarna är. Men nu är det ju 
bortur gråsälarna, mycket bortur morsorna av dom, eller honorna, dom är ju inte 
så stora. Dom är ungefär som en normal viggare. Men då finns det vissa exemplar 
av stimmarna, som vi säger, utav gråsälarna. Det kan vara stora fä. Det är säkert. 
Det är hemska djur. Det måste du nästan se innan du kan förstå hur pass stora 
dom är. (.Holmsund: Zakrisson, DAUM band 1147.) 

Enligt Otto Holm ska dessa stimmare ha fått sitt namn av att de stinker förfärligt 
(bildning till stimma stinka Holm 1921:253). Det är dock endast vid ett tillfälle i 
materialet som sälens stank nämns i samband med diskussion av stimmare (Sand
ström 1993:10).51 Se gammalstimmar e, gråsälsstimmare, vikarstimmare och vidare ka
pitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

En jägare i Österbotten uppger att svenskarna använder "uttrycket" stimmare, men han har inte 
själv använt ordet (Edvin Friberg f. 1915, Replot. DAUM band 6324). 

Från Nederluleå i Norrbotten finns också verbet stimma., stimmas upptecknat i betydelsen 'para 
sig, om djur' (DAUM 2879 (= U LMA 8026) och DAUM 3592). I en av uppteckningarna sägs 
ordet särskilt användas för säl som parar sig. Sammansättningen stimtid finns upptecknad i Jörn i 
Västerbotten och i Nederluleå i Norrbotten och avser 'parningstid för älg eller fågel' (Jörn: DAUM 
2510, DAUM 2879 (= ULMA 8026). Nederluleå: DAUM 3592). 
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storläger 

Västerbotten 
Lövånger Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 17 

storläger finns endast dokumenterat i bandinspelning med Kalle Dyhr från Lövånger. 
Han skildrar en jaktsituation vid gråsälsjakt som han fått återberättad för sig, då man 
träffat på ett storläger där ett stort antal gråsälar uppehöll sig. Av hans berättelse fram
går inte om ordet avser en flock gråsälar under kutningstid eller om flocken siktats 
vid tiden för gråsälens hårömsning. Se gammalstimmare där Dyhr citerats. Se vidare 
kapitel 4.2. under LÄGER -jaktis för gråsäl i maj. 

stormorsa 

Västerbotten 
Lövånger Åke Sjöstedt f. 1908, DAUM band 5457 

stormorsa finns endast dokumenterat från Lövånger i en bandinspelning med fyrmäs-
tare Åke Sjöstedt. Ordet avser en stor sälhona. Se morsa där även andra sammansätt
ningar redovisas. Se vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

storslättliggare 

Norrbotten 
Kalix Hallström 7:71 

storslättliggare finns endast dokumenterat i Gustaf Hallströms reseanteckningar från 
Kalix 1926. Ordet uppges betyda "säl som kommer upp i stor mängd sent på våren". 
Troligen är det vikaresäl som avses här eftersom den stiger upp på isen ur vistan fram 
på våren. Se slättliggare och vidare kapitel 4.3. under Vaksamma LÅNGVIKARE och SLÄTT-

LIGGARE på isslätter. 

storvikare 

Norrbotten Svensson 1904:158; Brännström 1934:252 
Västerbotten 
Ursviken Harry Markstedt f. 1913, DAUM band 6348 

storvikare finns endast dokumenterat från Norrbotten i två tryckta källor från 1900-
talets början, samt i en bandinspelning från norra Västerbotten. Harry Markstedt i 
Ursviken menar att storvikaren avsåg samma säl som benämningen långvikare, dvs. en 
stor vikaresäl som var lång och smal. 

Storvikaren och långvikaren. Det var samma säl, men en del sa storvikaren, en del 
sa långvikaren. Men dom kunde variera ända från 1.60 till 2 meter. Och dit kom 
ju aldrig en vanlig säl, för han var ju kring 1.10 och 1.15 och så där. ( Ursvikem 
Markstedt.) 
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De tryckta källorna uppger att storvikaren är den största bland vikaresälarna. Den är 
mörk och mycket vanlig men svår att få inom skotthåll eftersom den är skygg. Svens
son uppger att storvikaren går upp på slättisen där man hittar den inne på isflakens 
mitt. Enligt Brännström har denna säl också kunnat kallas för långblåvikare i Piteå. 
Se vidare kapitel 4.3. under Vaksamma LÅNGVIKARE och SLÄTTLIGGAREpå isslätter. 

ståndalg 

Österbotten 
Björkö Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312; Edvard Björk f. 1894, DAUM band 

6312 
Replot Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322 

ståndalg finns dokumenterat i bandinspelningar från Österbotten, i Björkö och på 
Replot. I dessa intervjuer efterfrågas en benämning för en liten säl som blivit skild 
från sälmamman alltför tidigt. Edvard Björk känner till benämningen ståndalg, men 
uppger att ordet använts bland jägare av en tidigare generation. Han beskriver dessa 
små och vilsekomna sälkutar: 

Det är såna som har kommit bort från modern, som var så liten. De är så små, de 
har lidit brist på föda [...] De var så små så de är dåligt utvecklade. De brukade ha 
namn på dom där, före min tid. Det är ju nå namn som inte hör till deras art, 
men de brukade kalla dem så ... De kan ju ligga på nåt ställe var som helst. 
{Björkö: Björk.) 

Se vidare kapitel 4.4. under Vilsekomna kutar. 

svartkut 

Västerbotten Gustafsson 1971:71 
Holmsund Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1147 

svartkut finns dokumenterat från Västerbotten i bandinspelning med Maurits Zakris
son från Holmsund, och i en tryckt källa. Av inspelningen framgår det inte om han 
diskuterar en gråsälskut eller vikarekut. Men med största sannolikhet diskuterar Za
krisson här en gråsälskut som löst sin vita päls, och därmed är svart. Han beskriver här 
hur fet svartkuten är när den fått di av sälhonan i tre veckor. 

Kuten, då han har vorte [blivit] en svartkut som har fått äta av mamma så han är 
riktigt uppsvullen - han är som om han skulle vara pumpad opp. För att mjölken 
som hon har måste väl vara näringsrik alldeles fantastiskt. Det är som en fil som 
dom har inne i bröstet... Får han "vara la med" [vara tillsammans med] mamma 
i tre veckor bara ... Ja, då är han som en klabb ... "Töckeda" [Sådana] småsjälar är 
bra matfiskar för själfiskare. (.Holmsund: Zakrisson.) 

Se vidare kapitel 4.4. under Sälkut med mörk päls. 
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svarttjäder 

Norrbotten 
Piteå Brännström 1934:252 
Bottniska viken Svensson 1904:159 

svarttjäder finns endast dokumenterat i två tryckta källor från tidigt 1900-tal som 
skildrar jakten i Norrbotten. I båda källor uppges att svarttjädern är en liten, mörk 
och mager säl. Den sägs vara lika smal åt båda håll och har därför även kunnat kallas 
för spädänding, enligt Brännström. Svarttjädern jagas på senvåren då den sägs anlän
da till Norrbotten "bakerst i våren" (Brännström 1934:252). Enligt Svensson befin
ner den sig då helst i sydligaste delen av Strängen, dvs. den rörliga havsisen. 

När svarttjädern ligger uppe på isen kan den kännas igen på sina livliga rörelser 
då den oupphörligt ligger och spejar runt isen. Enligt Brännström liknar den en fågel 
på långt håll, vilket skulle vara bakgrunden till benämningen svarttjäder. Svensson 
menar att dess spejande rörelser är ett tecken på att den är vaksam, ett påstående som 
kan diskuteras. I det inspelade materialet beskrivs nämligen en liten och livlig säl som 
spejar efter isen, men den sägs tvärtom vara ouppmärksam. Se exempelvis muding, 
stegboll och stegsäl. 

Förutom spädänding ska denna säl också ha kunnat kallas för lekattsäl (Bränn
ström), tupp och blåsäl (Svensson). Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MU

DINO m.fl. 

säla52 

August Söderholm f. 1897, DAUM band 6326; Erik Granlund f. 1913, DAUM 
band 6296; Säljakt 1989:180 
Edvard Björk, f. 1894, DAUM band 6312; Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Karl-Henrik Blomqvist "Blom-Kal-Hekk", f. 1885, FMK 158a:319; Ernst Gran
qvist f. 1928, egen frågelista; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 
Petalax historia I11983:298 
Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322; FMK 158a: 145; Leander Norrgård f. 
1904, DAUM band 6305 & DAUM band 6322; Emil Björklund f. 1908, egen 
frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning; Viktor Berg
lund f. 1917, egen inspelning; Vendell 757b 

säla finns rikligt dokumenterat i Österbotten, där ordet i samtliga fall avser en sälho-
na. Det framkommer av både uttalade betydelseangivelser och i berättande kontext 
att ordet kunnat användas för både gråsälshonan och vikarehonan. I ett frågelistsvar 
och i en bandinspelning uppges att säla kunnat användas för både gråsälshonan och 
vikarehonan {Replot: Björklund. Bergö: Granlund). Att säla använts för båda arternas 
honor framkommer också i bandinspelningar med Leander Norrgård. I i två skilda 
jaktberättelser betecknar säla såväl vikarehonan som gråsälshonan. Han beskriver här 

säla finns också dokumenterat från Åland (Vendell 797b). 

Österbotten 
Bergö 

Björkö 
Korsnäs 

Petalax 
Replot 
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först hur han träffat på en nykutad vikarkut tillsammans med vikarhonan. I den 
andra berättelsen skildrar han en framgångsrik jakt på en ovanligt stor gråsäl, en säla. 

Då låg en vikarkut där, som hade navelsträngen med sig och "själan" stod i vatt
net. Han [kuten] förstod inte att gå till sjöss. {Replof. Norrgård, DAUM band 
6322.) 

En gång som jag hade Emil Forsman med mig. Vi jullade, och så kom, det var en 
gråsjäl som låg på en kont [isknula]... Jag började nog kräka åt den där, också 
kom jag så långt så att jag fick skjuta. Då jag kom till han så sa jag åt kamraten: 
- Jag förstår mig inte på hur en mauserkula kan bita på en sådan baddare. [...] 
Och visa åt kamraterna hur stor själ vi fått. Han var tretton kvarter lång. Då drog 
vi jullen på staden [iskanten] där han låg. Och skulle ha han åt jullen rulla. Men 
nog arbetade vi där innan vi fick den där storsjälen åt jullen. Det var en säla. 
(.ReploP. Norrgård, DAUM band 6305.) 

I det inspelade materialet finns det ytterligare tre jaktberättelser i vilka säla används. I 
två av dessa avser ordet en vikarehona {Björkö: Björk. ReploP. Friberg), i den tredje en 
gråsälshona (.Bergö: Söderholm). Ett exempel på användningen av säla för vikarehona 
ges i följande berättelse, i vilken Edvard Björk skildrar en ovanligt lång jaktdag, där 
bytet blev vikarehonor och kutar. 

Så tog vi jullen och gick i alla fyra. Vi gav oss iväg klockan tre på morgonen ... 
Klockan tre på dagen, då var vi där. Då vart det tjocka [dimma] ... Men då såg vi 
sälarna. Då följde Berglund med mig och jag tränga inte räta upp mig. [Dvs. han 
behövde inte resa sig upp från sin krypande position på skredstången.] Jag sköt 
åtta stycken på en timme. Jag fick mest bara "själon" och kutar. Då hade vi de 
åtta bleken [sälhud med vidhängande späck] ... Så for vi tillbaka. Kan ni tänka 
när vi kom tillbaka till båten? Klockan fem på morgonen. Och hade gått klockan 
tre på natten ... Det var vikare. (Björkö: Björk.) 

August Söderholm använder säla för gråsälshona, i en jaktberättelse där han först tror 
sig en vikaresäl i kikaren, men som senare visar sig vara en gråsälshona. 

Så började vi kika. Så såg jag en och sa att det är nog en vikare. Då vi kom dit så 
var det en löst gråkut. Den låg där och sälan var i lag med han, så den var just ku-
tad. {Bergö: Söderholm.) 

I en tryckt källa som skildrar sälj akten i Bergö uppges att säla endast avsett vikaresäls-
honan, medan lagga använts för gråsälshonan {Bergö: Sä ljakt 1989:180). säla före
kommer också i sammansättningarna gallsäla, gråsäla och vikarsäla. Se vidare kapitel 
4.4. under MORSA/SÄLA. 
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sälkona 

Norrbotten 
Nederkalix Brännström 1934:251 

sälkona finns endast dokumenterat i Edvin Brännströms tryckta skildring av den norr
bottniska säljakten. Ordet avser sälhonan. I uppsatsen finns ingen uppgift om var i 
Norrbotten ordet upptecknats, men ordleden -kona återfinns i två andra samman
hang i Brännströms uppteckningar, då från Nederkalix: kona och gallkona. Kanske 
vågar man anta att också sammansättningen sälkona har upptecknats i Nederkalix, 
men säkert är det ju inte. Se kona och vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

södersjövikare 

Västerbotten 
Holmsund Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning 

södersjövikare finns dokumenterat i inspelning med Berndt Tegman i Holmsund. Ordet 
avser en vikaresäl som var ljusare än den vanliga vikaresälen och som kom stigande 
upp mot Kvarken söderifrån mot slutet av april när isen började bli svag. Förleden 
södersjö- åsyftar att den kom ifrån Södersjön, dvs. Bottenhavet. För en parallell ord
bildning som anspelar på sälens vandring från söder till norr, se sörlänning. 

sörlänning 

Norrbotten Lindgren 1922:60 

sörlänning finns endast dokumenterat i en tryckt källa från Norrbotten. Den enda 
uppgift som ges om denna säl är att den tillhör en art av småväxta sälar som aldrig blir 
längre än en aln, dvs. cirka 60 cm. Dessa sälar sägs också ha kunnat kallas för sjökatt. 

Hos Lindgren ges alltså inga uppgifter om när på året sörlänningen jagades. 
Men utifrån benämningen sörlänning kan man förmodligen sluta sig till att dessa 
mindre sälar kom vandrande söderifrån, från Södersjön, Bottenhavet, troligtvis på 
senvåren. För en parallell bildning som anspelar på sälens vandring från söder till 
norr, se södersjövikare. Se vidare kapitel 4.3. under BUDDARE, NADD, MUDING m.fl. 

terpentinare 

Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6300 

terpentinare finns dokumenterat i en intervju med Erik Granlund från Bergö. Enligt 
honom avser terpentinare äldre vikarehannar som luktar på vårarna. Köttet från dessa 
var oätligt eftersom det smakade likt terpentin. Se vidare kapitel 4.4. under LUKTALG. 
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tjärbröstare 

Norrbotten 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337; Valfrid Östling f. 1907, DAUM 

band 1943; DAUM 3563 s. 90 

tjärbröstare finns dokumenterat i Nederluleå, dels i två bandinspelningar, dels i Edvin 
Brännströms primärmaterial. Denna säl har ett rödbrunt bröstparti, något som också 
framkommer i ordets förled tjär-. Det framgår både i inspelningen med jägaren Val
frid Östling och av Brännströms primärmaterial att tjärbröstaren är ouppmärksam 
och därför lätt att krypa åt under jakten. 

Då är det en som dom vetenskapliga gubbarna som skriver mycket om sälen ald
rig har nämnt i en bok. Som är jäklig. Dom är dummare än de där knubbsälen. 
Vi kallar dom "tjärubröstare". Dom är dumma, dom tittar mycket men dom ser 
ingenting. Dom slänger bara ner huvudet. Och dom är allbruna, precis som om 
dom vore tjärade här fram på bröstet. Men jag har aldrig hört det namnet det jag 
har läst i böckerna och det dom har skrivit om dom. (.Nederluleå: Östling.) 

Ragnar Lindgren ger däremot en ingående beskrivning av en vikarehanne som luktar 
illa. Det är dock troligt att Lindgrens uppfattning om tjärbröstare är missvisande. I 
det övriga materialet finns visserligen flertalet exempel på benämningar för just luk
tande vikarehannar, exempelvis: apotekare, luktare, luktandealg, terpentinare. Men det 
framkommer aldrig att dessa stinkande sälhannar skulle utmärkas av ett rödbrunt 
bröstparti. Samtliga av dessa ordbildningar tar fasta på sälens stank. De benämningar 
i materialet som används för sälar med rödbrunt bröstparti i materialet anspelar istäl
let på sälens färg: guling, rödbröstare och tjärvattensäl. Dessa benämningar avser dess
utom sälar som uppvisar det ovaksamma beteende som Östling och Brännström be
skriver ovan för tjärbröstaren. Se vidare kapitel 4.3. under "Spaka" STEGSÄLAR och RÖD

BRÖSTARE i rörlig is. 

tjärvattensäl 

Norrbotten Brännström 1934:252 

tjärvattensäl finns endast dokumenterat i Brännströms tryckta skildring av den norr
bottniska sälj akten. Där uppges att tjärv ättensälen är en fet säl som är rödaktig på 
bröstet; den kallas också för rödbröstare. Förleden tj ärv ätten- syftar här på sälens bröst 
som liknas vid tjärvattnets gulbruna färg. Enligt Brännström kunde samma säl också 
kallas för guling. Se vidare kapitel 4.3. under "Spaka" STEGSÄLAR och RÖDBRÖSTARE i 
rörlig is. 
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trubbsäl 

Österbotten 
Larsmo Henry Fagerudd f. 1921, DAUM band 5350 

trubbsäl finns endast dokumenterat i bandinspelning med Henry Fagerudd från Lars
mo. I en diskussion av olika sälars vaksamhet använder han trubbsäl parallellt med 
benämningen stegare, där han menar att dessa sälar inte var så vaksamma. Han förkla
rar deras brist på vaksamhet med att de befinner sig i rörlig is och därför är vana vid 
oljud och rörelse. 

Men som sagt var, vilka som man hade mest respekt med sälarna så var det ju för
stås långvikaren, för man visste han var så svår att slippa på. Och den där trubb-
sälen, och stegaren som vi kallade ... Han kunde man nog nonchalera lite, för att 
han var helt enkelt dum, och inte så vaksam som de andra. Och jag skulle tro att 
det beror på att han vistas i is s om rörs hela tiden så det var så mycket annat 
oljud. Så han har vant sig med att inte allt som hade ljud var farligt. {Larsmo: Fa
gerudd.) 

Se vidare kapitel 4.3. under "Spaka" STEGSÄLAR och RÖDBRÖSTARE i rörlig is. 

trupp 

Österbotten 
Bergö August Söderholm f. 1897, DAUM band 6325; Säljakt 1989:171 
Björkö Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 
Replot Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322; Evald Geust f. 1931, egen frågelista; 

Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning 

trupp finns dokumenterat i bandinspelningar och i frågelista från Österbotten. Av de 
sammanhang där trupp används i inspelningarna framkommer att ordet avser gråsäls-
flockar som vandrar norrut för att söka is inför kutningen. Emil Södergård diskuterar 
här tiden för gråsälarnas kutning och uppger att gråsälarna kom i två olika trupper. 
Den första truppen bestod av äldre gråsälar, medan de yngre gråsälarna kom in i 
Bottenviken senare. 

Förr i tiden så ha de en trupp som kutade lite före den andra truppen. De sa att 
de kutade runt den 28:e [februari], den där gammeltroppen av gråsjälar som bru
kar va, har varit alla tider i Bottnen [Bottenviken], så kutade där den 28. [...] De 
sa det de gamla fälmännen: - Den 28:e var de svart om nadden de där gamla själ
arna [de gamla gråsälarnas kutar var svarta om nosen då]. De stiger ju längst in [i 
isen]. (Björkö: Södergård.) 

trupp förekommer också i sammansättningarna gammaltrupp, gråsälstrupp, sentrupp, 
truppsäl. Se vidare kapitel 4.2. TRUPP —jaktis för gråsäl i mars. 
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truppsäl 

Västerbotten 
Nysätra DAUM 3714 (=ULMA 1490:1), upptecknat år 1927 "enligt Larsson i Skäran 87 

år" 

truppsäl finns dokumenterat i en tidig uppteckning från Nysätra i Västerbotten, som 
innehåller sparsamt med uppgifter. Där sägs endast att truppsälen ofta följs i flockar, 
att den har "glosigt" hår, och att den är vackrast. Se trupp. 

tupp 

Bottniska viken Svensson 1904:159 

tupp finns endast dokumenterat i en tidig, tryckt källa. Denna säl sägs kallas för tupp 
eftersom den ligger med uppsträckt huvud och spejar efter isen och då liknar en fågel. 
Den är inte nogräknad i valet av is och uppehåller sig helst i sydligaste delen av Strängen, 
dvs. den rörliga havsisen. Dess färg är mörkblå, och den är förhållandevis liten. Den
na säl ska enligt Svensson också ha kunnat kallas för svarttjäder eller blåsäl. Se vidare 
kapitel 4.3. under BUDDARE, NÅDD, MUDING m.fl. 

vakspir(ing) 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:11 
Bygdeå Sven-Erik Nordgren f. 1925, brev till författaren 

vakspiring finns dokumenterat vid två tillfällen i Västerbotten. I en tryckt källa från 
Holmön uppges ordet avse en ung vikaresäl. Sven-Erik Nordgren som i brev till för
fattaren beskrivit vakspiringen, menar att det är en vikarekut som skilts från modern, 
vilket kunde inträffa om taket i vis tan ramlade ner. Se vidare kapitel 4.4. under Vilse
komna kutar. 

vaksäl 

Västerbotten 
Holmsund 

Holmön 
Lövånger 
Österbotten 
Björkö 

Berndt Tegman f. 1933, egen inspelning; Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM 
band 1150 
Holm 1921:257 
Bertil Marklund, inspelat år 1971, DAUM band 1657 

Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312; Edvard Björk f. 1894, DAUM band 
6310; FMK 164a53; Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316 & DAUM band 
6319; Frans Geust f. 1929, egen inspelning 

Detta belägg är hämtat från en ordsamling där betydelsen uppges vara 'fullvuxen säl'. Eftersom 
denna betydelse ges helt utan kontext, bortser jag från den här. 
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Korsnäs Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6329 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista & egen inspelning; Evald Geust f. 1928, 

egen frågelista & egen inspelning; Viktor Berglund f. 1917, egen inspelning; 
Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 5501 & DAUM band 6322 & DAUM band 
6324; Leander Norrgård f. 1904, DAUM band 6332 

vaksäl finns rikligt dokumenterat i Österbotten samt från Västerbotten vid några 
tillfällen. I bandinspelningarna beskriver samtliga jägare en säl som vistas i öppet 
vatten och sällan går inåt havsisen. Förleden vak- syftar på att sälen oftast håller till i, 
eller intill, Vaken, dvs. den stora vak som finns mellan landisen och havsisen, också 
kallad Havsvaken. 

Vaksjäl, samma slag som en större vikare. Det är precis samma sälar, men de höll 
sig mera i vakkanten. Ut mot öppna vaken. Om vi såg dom där i kanten då vi ki
kade så, menade att det är nog vaksjälar det där. De där hade inte några kutar 
heller, som var inne i isen inte. Utan de höll sig bara ute i vaken. Kallades de vak
själar, stora själar. Vanlig stor vikare. Samma sort annars. Undrar om de fick de 
där namnet bara för att de låg mycket för vakkanten, mot sjön. (Korsnäs: Sjö
roos.) 

Det är endast några jägare som uttryckligen kommenterar denna säls storlek. Nils 
Friberg från Replot menar att vaksälen är en större ungsäl av vikaresäl som är 3-4 år 
gammal (DAUM band 5501). Av citatet ovan framgår att också Wilhelm Sjöroos 
menade att vaksälen var en stor säl, men till skillnad från Friberg diskuterar han inte 
sälens ålder, utan konstaterar endast att de inte hade några kutar. 

Andra jägare menar att vaksälen är liten till storleken. Karl Nykvist från Björkö 
säger uttryckligen att den är liten. Av andra jämförelser som görs mellan vaksälen och 
stegsälen — som sägs vara en liten säl — kan man troligen sluta sig till att ytterligare tre 
jägare menar att vaksälen var liten (Björkö: Björk. ReploP. Geust. Holmsund: Zakris-
son). 

Fram på våren började jägarna söka sig till kanten av havsisen där de visste att 
det fanns möjlighet att träffa på vaksälen (Björkö: Geust). Den var förhållandevis 
lättjagad eftersom den inte var så skygg (Björkö: Björk).Vaksälen kunde skjutas när 
den befann sig i vattnet, eftersom den var fet och därför flöt, vilket påpekas av flera 
jägare (.Replot Björklund. Björkö: Nykvist, Geust. Lövånger: Marklund). Men framåt 
senvåren sjönk även vaksälen vid en träff. Enligt Emil Björklund sade de äldre jägarna 
att vaksälarna då hade "bly i skrävlan" (dvs. bakfötterna) så de sjönk. 

/Fick man skjuta dom i vattnet?/ 
Ja, det vart nog. Men man ville nog inte få nå av dom. De ville ju sjunka så. Ja. 
Från början då. De var så feta då så då kunde man hinna dom bra. 
/Men inte på våren?/ 
Nä, inte nå länge. [...] De brukade säga de där äldre: "De har bly i skrävlan då." 
De far. Inte hann man ju dom då inte. (ReploP. Björklund.) 
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vaksälen har också kunnat kallas stegsäl och stegplugg (.ReploP. Geust). Se vidare kapitel 
4.3. under VAKSÄL och kapitel 5.1. under Sälbenämningar som anknyter till ismiljö. 

valbilling 

Västerbotten Gustafsson 1971:71 
Holmön Sandström 1993:9 (Karl Edlund f. 1909); Holm 1921:252; Holm 1923:85 

valbilling finns dokumenterat från Holmön i tryckta källor. Ordet avser en ensam kut 
på isen som är "mager och eländig" (Sandström 1993:9). Otto Holm uppger att dessa 
magra kutar vandrar ensamma på isen eftersom de blivit skilda från modern för ti
digt, genom isens rörelser, eller genom att modern blivit dödad. I ett omtryck av 
Holms artikel har författaren tillfogat en kommentar beträffande ordets uttal. "Ordet 
uttalas enligt benäget meddelande av komminister G.A. Grubbström även valvilling-
ar och sammanhänger troligen med Vill' (=vilse)" (Holm 1923:85). Se vidare kapitel 
4.4. under Vilsekomna kutar. 

vikaralg 

Österbotten 
Bergö 
Björkö 
Korsnäs 
Replot 

Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6296 
SLS 752 
Gabriel Mots f. 1907, DAUM band 5498 
Karl Holm "Byengs-Kal" f. 1873, FMK 158a:319, Leander Norrgård f. 1904, 
DAUM band 6305; Wessman 11:173 

vikaralg finns dokumenterat i Österbotten. Ordet avser en vikarehanne. Se alg och 
vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

vikare ~ vikaresäl 

Norrbotten 
Nederluleå Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337 
Västerbotten 
Holmsund Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1147 
Ångermanland 

John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5 Nordmaling John Åsberg f. 1891, SM band 43-2, utskrift DAUM 1265 s. 5 
Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, SM bd 31 -1, utskrift s. 5 
Björkö Karl Nykvist f. 1898, DAUM band 6316; Emil Södergård f. 1899, DAUM band 

6312 
Replot Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 6322 

vikare och vikaresäl är allmänt använt av sälj ägare inom det bottniska området. Där
för redovisas endast ett mycket begränsat urval av källor ovan. Vikaresälens kutning 
och vandringsmönster har redan beskrivits utifrån jägarnas iakttagelser och kunska
per (se kapitel 2.1. under Vikaresälen från höst tillförsommar). I jägarnas diskussioner 
i inspelningarna görs ofta jämförelser mellan vikaren och gråsälen, där vikaren fram-
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står som den listigare av de två. I citatet nedan framkommer att gråsälen till skillnad 
från vikaren ofta kan bli infrusen. Vid sträng kyla håller vikaren nedgångshålet öppet 
genom att ständigt ligga och doppa huvudet i vattnet. 

Men då man kom på ett gråsjälläger där dom var infrysna, då fick man bara ha en 
träklubba och klubba ihjäl dem, för dom kom sej inte ner, för hålen hade frusit 
igen. Gråsjälen är så men vikarsjälen är inte sån. Den ligger och blåser i hålet i ett 
[dvs. oupphörligt] för att ha det öppet. Han är mer listig. (Nordmaling. Åsberg.) 

Se vidare kapitel 4.7. Basnivå i jägarnas begreppssystem för säl. 

vikarkarl54 

Västerbotten Gustafsson 1971:71 
Holmön Sandström 1993:10 {Karl Edlund f. 1909) 

vikarkarl finns endast dokumenterat i två tryckta källor från Västerbotten. Ordet 
avser vikarehannen. Se karlsäl och gråsälskarlsamt vidare kapitel 4.4. under ALG/STIM-

MARE. 

vikarkut 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:8 (Karl Edlund f. 1909) 
Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, SM band 31 -1 
Björkö Karl Nykvist f. 1898, SLS 558 (upptecknat år 1936) 
Korsnäs FMK 142b:103; Wilhelm Sjöroos f. 1897, DAUM band 6330 
Larsmo Johannes Fagersund f. 1907, FOreg band 1974:69a 
Replot Leander Norrgård f. 1904, DAUM band 6322 

vikarkut används för att benämna vikarsälens unge under vinter och vår. Detta ord är 
allmänt bland jägarna i det bottniska området. Därför redovisas endast ett mycket 
begränsat urval av källor ovan. 

vikarlagga 

Österbotten 
Björkö SLS 558 
Korsnäs Gabriel Mots f. 1907, DAUM band 5498; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:2 s. 12 
Replot Nyström opubl. lic.-avh. 1989:2 s. 12; Wessman 11:173 

vikarlagga finns dokumenterat i de österbottniska socknarna Björkö, Korsnäs och 
Replot. Ordet avser vikarehonan. Se lagga och vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

vikarkarl finns också dokumenterat från Korpo i Åboland (Wessman II:533a). 
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vikarmorsa 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:10 (Karl Edlund f. 1909) 
Lövånger Kalle Dyhrf. 1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 15 

vikarmorsa finns dokumenterat i en tryckt källa från Holmön och i en bandinspel
ning från Lövånger i Västerbotten. Ordet används för att beteckna vikarehonan. Kal
le Dyhr i Lövånger använder vikarmorsa i berättande kontext där han diskuterar den 
tid som vikarehonan stannar med sin kut. Se morsa och vidare kapitel 4.4 under 
MORSA/SÄLA. 

vikarstimmare 

Västerbotten 
Holmön Sandström 1993:10 (Karl Edlund f. 1909,) 

vikarstimmare finns endast dokumenterat i en tryckt källa från Holmön. Ordet avser 
vikarehannen. Se stimmare och vidare kapitel 4.4. under ALG/STIMMARE. 

vikarsäla 

Österbotten 
Replot Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

vikarsäla finns angivet i ett frågelistsvar av Evald Geust i Replot, Österbotten. Ordet 
avser en vikarsälshona. Se säla och vidare kapitel 4.4. under MORSA/SÄLA. 

vintersäl 

Norrbotten Brännström 1934:251; Lindgren 1922:60 

vintersäl finns dokumenterat i två skriftliga källor från Norrbotten. Enligt Edvin Bränn
ström är vintersälen detsamma som vistarsälen, dvs. den vikaresäl som är stationär i 
fastisen. Lindgren uppger också att vintersälen stannar på fasta isen hela vintern. Se 
vidare kapitel 4.2. VLSTSÄL -jaktis för vikare i mars. 

vistare ~ vist(ar)säl55 

Norrbotten 
Nederluleå DAUM 3563 s. 92; Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6338; Brännström 

1934:252 
Västerbotten 
Holmsund Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1146 & band 1149; Berndt Tegman f. 

1933, egen inspelning; Ronald Sandström f. 1935, egen inspelning 
Holmön Hallström 7:71; Karl Edlund f. 1909, DAUM band 5449; Holm 1921:257; Sand

ström 1993:12 (Karl Edlund f. 1909) 

För diskussion av etymologin för vistare se Nyström opublicerad lic.-avh. 1989:3 s. 51. 
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Hörnefors Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 
Lövånger Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 1561 
Ångermanland Jack 1908:264 
Österbotten 
Bergö Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6301 & DAUM band 6326 & SM band 65, 

utskrift s. 1 ; Fredrik Granlund f. 1939, egen inspelning 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista; Alarik Åbb f. 1916, egen inspelning 
Munsala Nyström opubl. lic.-avh. 1989:51 
Replot SLS 325 s. 20 (upptecknat år 1921); Emil Aspholm f. 1898, DAUM band 6320; 

Evald Geust f. 1931, egen frågelista & egen inspelning; Emil Björklund f. 1908, 
egen frågelista; Viktor Berglund f. 1917, egen inspelning; Wessman ll:542b 

vistare finns dokumenterat inom hela det bottniska området, både i simplex och i 
sammansättningen vistsäl.%Av materialet framgår att simplex och sammansättningar 
många gånger används parallellt, varför jag inte funnit det motiverat att åtskilja de 
båda ordformerna, vistare har kunnat användas under samtliga jaktsäsonger för att 
beteckna säl som är stationär, som håller till på samma ställe.57 De beskrivningar som 
ges av vistare i det inspelade materialet är dock till övervägande del knutna till vårvin
terjakten (sju uppgifter från Österbotten, fyra uppgifter från Västerbotten och en 
uppgift från Norrbotten). 

Vistare under vårvinterjakten 

Under vårvinterj akten har vistare använts för att beteckna vikaresälen, som befinner 
sig inne i havsisen med sina kutar. De stannar inom samma område vintern igenom 
till dess att isen försvinner. Tidig vårvinter, fr.o.m. mars till april, ligger vikaresälen 
inne i sina vistor. Framåt april stiger de upp ur vistorna och ligger då på öppna isslät-
ter när solen skiner. Berndt Tegman beskriver här att vistaren uppehöll sig i den äldsta 
isen. Jägarna gav därför akt på isens utveckling under vintern, så de visste var de 
kunde förväntas finna vistsälen. 

På vintern så följde man med hur isen frös, var äldsta isen var, var det hade tyngt 
ihop ... För där blev i re gel några vistare som bodde hela vintern. Sen då våren 
kom då låg de i de där gamla isformationerna ... Stort område så att han kan fis
ka. Den kallar vi då för en vistare, vistarsäl. Han har ju då varit där hela vintern, 
bott där kan man säga. 
/Ar det både hannen och honan?/ 
Ja, det kan vara en ensam en också. (.Holmsund: Tegman.) 

vistsäl finns också dokumenterat i en 1700-talskälla från Hälsingland (Broman 1911-1954 
111:561). 

vistare har också kunnat användas för att beteckna fiskar som är stationära, exempelvis sik, ab
borre eller gädda (Ronald Sandström, Holmsund). I arkivmaterial finns vistare dokumenterat för 
olika fiskarter: vistare 'fisk som håller till i s amma trakt, motsats gångsfisk, fisk som vandrar t.ex. 
lax (DAUM 3592 Nederluleå). Ytterligare exempel på vistare som beteckning för fisk finns doku
menterade från Nederkalix i Norrbotten (DAUM 2886), Lövånger i Västerbotten (DAUM 3063) 
och från Larsmo i Österbotten (Vendell 1109b). 
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Viktor Berglund beskriver nedan att vistaren var stationär, "de höll sig där de var", 
och att de vistades inne i drivan, i vistan, till dess att taket i vistan tinade och ramlade 
ner. 

Ja, det kalla vi nog för vistaren. De höll sig där de var, också steg de upp på "sle-
ton" [isslätten] och krafsade hål, så de fìck luft på "sletorna" också. På våren så 
krafsar de där hålen större också går de upp. Men så har de kutar ... men då har 
de driva över. Där lagade de lyorna åt sig. Så de kutade där ovanpå isen, inne i 
drivan. Och då det började blida [tina] så föll taket ner, då kom de opp. (.ReploP. 
Berglund.) 

Vikaren tycks ibland ha kunnat stanna kvar inne i skärgården under vintern, i land
isen. Dessa enstaka vikarsälar kan enligt Fredrik Granlund från Bergö också kallas för 
vistare. Han hade träffat på deras andningshål i isen inne i den österbottniska skärgår
den på 1950-talet. 

Utanför fiskeläget som vi hade i Bergögaddarna ... ibland fanns det en sån där 
som vi kallade för vistare ... Mitt i vintern kunde man trampa igenom tjock is, då 
hade de sina andningshål där. Det var vistare, de var svåra att få, det gick inte att 
få dom. De gick ju aldrig upp, de var ju bara i andningshålen. (Bergö: Fredrik 
Granlund.) 

Se vidare kapitel 4.2. under VISTSÄL —jaktis för vikare i mars. 

vistare — sommar och höst 

I det inspelade materialet finns endast två exempel på att vistare också har använts för 
sälen under sommar och höst. Evald Geust från Replot nämner vistare när han beskri
ver vaktning på vikaresäl under hösten i samband med fiske. De bästa tidpunkterna 
på dygnet för att kunna skjuta vikaresälen i vattnet var gryning och skymning. 

Om det kunde vara en sån där vistare som inte visade sig så. Då var man nästan 
säker på att när solen hade gått ner, då kunde han skåda [titta upp ur vattnet]. 
(.ReploP. Geust, egen inspelning) 

Bror Jonsson från Hörnefors svarar på en direkt förfrågan att vistare är sälar som 
stannar på samma ställe. Som ett exempel på en vistare beskriver han en gråsälskut 
som blivit kvar inne i fjärden över sommaren. Detta är det enda exemplet i mitt 
material på att vistare kunnat avse även gråsälen. 

I Edvin Brännströms samlingar från Nederluleå uppges att vistare avser säl som 
håller till länge på samma holme, vilket indikerar att ordet använts under den isfria 
delen av året, alltså sommar eller höst (DAUM 3563 s. 92). Den ångermanländska 
säljakten skildras av signaturen Jack i en artikel i Svenska turistföreningens årsskrift 
1908. I skildringen av sommarjakten på säl vid sten uppges vistare vara sälar som 
håller till på samma ställe sommaren igenom, bara de får vara ostörda. 
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Få de här vara ostörda, ändra de ej uppehållsort, hvarför de af jägarna kallas "vist
are", och den sälj akt, som under sommaren bedrifves, utgöres endast af krypskyt-
te efter sådana vistare. (Jack 1908:264.) 

vitkut 

Västerbotten Gustafsson 1971:71 
Holmsund Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 1148 
Holmön Sandström 1993:8 (Karl Edlund f. 1909,) 
Hörnefors Bror Jonsson f. 1915, egen inspelning 
Lövånger Per Lundgren f. 1896, DAUM band 1556, utskrift DAUM 1209 s. 7; Kalle Dyhr f. 

1906, SM band 44, utskrift DAUM 1268 s. 66 
Österbotten 
Björkö Frans Geust f. 1929, egen inspelning 
Korsnäs Ernst Granqvist f. 1928, egen frågelista 
Lappfjärd Verner Sjökvist f. 1897, DAUM band 5564 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen frågelista; Evald Geust f. 1931, egen frågelista 

vitkut finns dokumenterat från både Västerbotten och Österbotten. Vitkuten är en 
gråsälskut som fortfarande bär vit päls, och alltså är högst tre veckor gammal. Maurits 
Zakrisson beskriver vilket tacksamt byte vitkutarna utgör i och med att de inte flyr 
ner i vattnet, förrän pälsen blivit mörk. 

Jo, för gråsjälen är ju så mycket bättre att få. För finner du kuten ... Han får du ju 
bara gå och slå ihjäl. Om det är vitkuten, han far inte åt vattnen inte. Ja, någon 
kan väl fara åt vattnen. Sen han tar på [börjar] att bli svart om huvudet. Då är det 
nog bättre om du skjuter den. (.Holmsund: Zakrisson.) 

vitkut- förekommer också i en benämning för skinn från vita gråsälskutar, vitkut-
skinn.58 Se vidare kapitel 4.4. under Sälkut med vit päls. 

äldre sälar 

Österbotten 
Replot Emil Björklund f. 1908, egen inspelning 

äldre sälar används av Emil Björklund från Replot i Österbotten i en diskussion som 
rör gråsälens vandring norröver mot isen i kutningstid. Han uppger att de äldre säl-
jägarna kallade den första trupp av gråsälar som vandrade in i Bottenviken för äldre 
sälar. Dessa sälar gick en bit in i havsisen och riskerade därför att frysa inne. Se vidare 
kapitel 4.2. under TRUPP —jaktis för gråsäl i mars. 

Björkö: Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6312. 
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Övrig säljägarterminologi 
som nämns i avhandlingen 

I nedanstående förteckning presenteras ord inom övrig säljägarterminologi som om
nämns i avhandlingen. Hänvisning ges till den sida i avhandlingen där ordet introdu
ceras och förklaras i texten. Här ges också hänvisningar till ett begränsat urval av 
muntliga och tryckta källor. Många av orden redovisas dialektgeografiskt och etymo-
logiskt i Lars Nyströms opublicerade licentiatavhandling Studier över sälj aktstermer i 
finlandssvenska dialekter, vilken även lämnar skilda grammatiska uppgifter till de en
skilda orden. Till hans arbete lämnas generell hänvisning. 

Ord Sida Källhänvisning 

algvista 62 Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

bleckplåtsis 62 Edvin Friberg f. 1915, DAUM band 5503 

blek 208 FO 1:200a; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 36 f., 1989:3 s. 2 f. 

blisa 84 FO 1:206b; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:2 
s. 14 f., 1989:3 s. 3 f. 

blåis 115 Ågren 1971:111; FO 1:221b 

Botten 99 FO l:268b-269a; Brännström 1934:250 

Bredbotten 99 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, 
utskrift s. 22 

brunn 62 FO 1:309a; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 12, 1989:2 s. 14, 1989:3 s. 5 

bräddis 100 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, 
utskrift s. 12; FO 1:324b 

bräddlöpning 70 FO 1:324b; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 9 
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Ord Sida Källhänvisning 

båtskarl 112 ff. Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1148 

dragare 112 F O 1:482a; Bonns 1990:277 

dra tvibett 
(tvebett, tvåbett) 

129 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1146; Ågren 1971:112; jfr Vendell II 1055b 

däcker 148 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 37, 1989:3 
s. 8; FO 1:534b 

få lasten 102 Emil Björklund f. 1908, egen inspelning 

fälan ^ färden 
best. sing. 

70, 110 ff. FO 2:221a; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 13 ff., 1989:3 s. 10 f. 

fälbytta ^ färdbytta 118 FO 2:221 a; Ågren 1971:110; Nyström opubl. 
lic.-avh. 1989:1 s. 27 

fälbåt ^ färdbåt 110, 115 FO 2:220b-221a; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:1 s. 19 

fäleka ^ färdeka 116 Säljakt 1989:156; FO 2:221a 

fälfeber - färdfeber 97 Nils Skog f. 1920, DAUM band 6310 

fälmatta ^ färdmatta 127 Säljakt 1989:159; FO 2:221b-222a 

fälpund ^ färdpund 118 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 27 

färdresan, se fälan 70 Cneiff 1757:181; FO 2:222a 

gråsäl-ur 57 Sandström 1993:7 

göra laget 138 Brännström 1934:260 

havsis 99 Gustafsson 1971:104; FO 2:526b 

havsvaken best, sing./ 
Havsvaken 

100 Gustafsson 1971:104 

hemspringare 104 Säljakt 1989:171; FO 2:545a; Nyström opubl. 
lic.-avh. 1989:1 s. 10 
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Ord Sida Källhänvisning 

hotell 111 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, 
utskrift s. 18; FO 2:598a 

hyda 202 Vendell II 371b-372a; Nyström opubl. 
lic.-avh. 1989:1 s. 38, 1989:3 s. 13 £ 

händer plur. 142, 220 FO 2:499b, jfr Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:2 s. 13 

"isblindan" 131 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1147; Wessman I:322a, jfr Vendell 11:40la 

is j ulle 116 Ågren 1971:111 

kabbgryta 120 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1146; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:3 s. 14 f. 

kall(e) 72 Sundfeldt & Johnson 1964:143; Vendell 
11:417a; Wessman I:340a 

kallgård 72 Masalin 1981:508 

klämning 157 Emil Sandberg, DAUM band 429, utskrift 
DAUM 400, s. 3.; Ågren 1971:112 

klädmatta 127 Ågren 1971:111 

kox, se skjuta på kox 

krak 144 Maurits Zakrisson, DAUM band 1148 

krok 90 Brännström 1934:276 

krypa svart 84 Brännström 1934:257 

kräka 144 Vendell II:500b; Wessman I:4l7a; Ekman 
1910:238; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 25 

kut-ur 57 ULMA 5505 

kutvista 62 Evald Geust f. 1931, egen inspelning 
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landis 100 Gustafsson 1971:105 

landklovet best. sing. 100 Sjöroos 1997:18; Wessman I:455a 

landvredet best. sing. 100 Hilding Eriksson f. 1905, DAUM band 1365; 
Sjöroos 1997:18; Gustafsson 1971:105 

liden best. sing. 100 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1146; Gustafsson 1971:105; 
Vendell II:546b-547a 

Lillbotten 99 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, 
utskrift s. 22; Brännström 1934:250 

lo 127 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1146; Ågren 1971:112; Nyström opubl. 
lic.-avh. 1989:3 s. 22 

långfälan best. sing. 100 Gustafsson 1989:42; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:1 s. 14 

lägga laget 138 Brännström 1934:260 

löp 140 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1147 

lösår 57 Emil Södergård f. 1899, DAUM band 6314; 
Holm 1921:250 

nadd 152, 239 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:3 s. 26; 
Vendell II:636b 

Norrbottnen/ 
Norrbotten 

99 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, 
utskrift s. 22; Maurits Zakrisson f. 1900, 
DAUM band 1146; Brännström 1934:250 

pormvred 245 Ernst Granqvist f. 1928, egen inspelning 

pund 118 Ågren 1971:110; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:3 s. 28; Vendell II 718a; Wessman 11:6la 

pundardag 118 Petalax historia 11:312 
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Ord Sida Källhänvisning 

pyta 143 Säljakt 1989:181; Korhonen 1989:78; 
Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 9 f., 
1989:3 s. 29; Wessman II:66a 

pytankläder 116 Säljakt 1989:134 

pytare 112 Bonns 1990:276; Wessman 11:65 

påsknordan 106 Erik Granlund f. 1913, DAUM band 6301, 
jfr Wessman II:68b 

päronfälan best. sing. 102 Evald Geust f. 1931, egen inspelning 

raj ta 122 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 16, 1989:3 
s. 29 f. 

rajtardag 122 Masalin 1981:514 

randbruten is 62,107 Sundfeldt & Johnson 1964:143 

redare 115 Bonns 1990:278; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:3 s. 31 

ränder plur. 201 Sundfeldt & Johnson 1964:143; jfr Wessman 
II:82b 

rännstång 119 Ragna Ahlbäck 1945:72; Wessman II:82b 

rät 126 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 17, 1989:3 
s. 34; Wessman II: 133b 

senfälan best. sing. 100 Gustafsson 1989:42; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:1 s. 14 

"själabössa" 81 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 34 

skarpsäck 118 Säljakt 1989:158; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:3 s. 38 

skeppare 113 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-2, 
utskrift s. 2 f. 
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Ord Sida Källhänvisning 

skjul 119, 144, 
154 

Gustafsson 1971:105; Sundfeldt & Johnson 
1964:143; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 23 f., 1989:3 s. 38 f. 

skjuta på kox 91 Gustafsson 1971:80; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:1 s. 12, 1989:3 s. 20 

skredstång 85, 119 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 22, 1989:3 
s. 39 f.; Vendell II:826a; Wessman II:204b 

skrävlor plur. 84 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:2 s. 13, 1989:3 
s. 40; Vendell II 835a; Wessman 11:212a 

skyl 87 Ekman 1910:250 

slarvig is 157 Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6337 

snut 64 Jirlow 1930:90 

spak 156 Wessman II:292a 

splita 157 Emil Björklund f. 1908, egen inspelning 

stamp 251 Sundfeldt & Johnson 1964:142 

stampslätt 251 Lindgren 1922:57 

strängen best. sing. 100 Ragnar Lindgren f. 1906, DAUM band 6341; 
Ågren 1971:112 

sälkut-ur 57 Gustafsson 1989:39 

sälkätte 89 Gustafsson 1971:79 

sälrodd 88 Brännström 1934:278 

sälröta 131 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1147 

sälsax 90 Gustafsson 1971:78 

sälsten 69 Tegengren 1969:125 
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Ord Sida Källhänvisning 

sälstock 89 Gustafsson 1971:79 

sälsvarvet best. sing. 126 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 34, 1989:3 
s. 45 

sältina 89 Gustafsson 1971:76; Erich Biström f. 1921, 
egen inspelning 

Södersjön/Sörsjön 99 Erik Granlund f. 1913, SM band 31-1, 
utskrift s. 22; Brännström 1934:250 

Södra stjärten 157 Nils Skog f. 1920, DAUM band 6310 

sörja 158 Ågren 1971:111 ; Wessman II:403b 

ta isen 57, 123 Säljakt 1989:181; Maurits Zakrisson f. 1900, 
DAUM band 1146 

tjaling 144 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1147; Ågren 1971:112 

tjäll 126 Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 s. 17, 1989:3 
s. 47; Vendell II 1019b; Wessman II:430b 

tjällstång 148 Wessman 11:43 la 

tvibett, se dra tvibett 

ungtågning 61 Sandström, manus s. 59 

Vaken 157, 184 Sandström manus s. 17 

vaktskytte 87 Ekman 1910:250 

vasais 57 Sjöroos 1997:20 

vinterfälan best. sing. 100 Gustafsson 1989:42; Nyström opubl. lic.-avh. 
1989:1 s. 14 

vista (viste) 62 Evald Geust f. 1931, egen inspelning; Holm 
1921:252; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:2 
s. 14; jfr Vendell 11:1109b; 
Wessman II:542b-543a 
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Ord Sida Källhänvisning 

vistaris 62 Hjalmar Sandström f. 1916, DAUM band 
1561 

vred 123, 157 Maurits Zakrisson £ 1900, DAUM band 
1146; Ågren 1971:112 

vånkläder 116 Maurits Zakrisson f. 1900, DAUM band 
1147. 

väckare 
(egentligen: vekare) 

85, 119 Olsson 1990; Nyström opubl. lic.-avh. 1989:1 
s. 31 f., 1989:3 s. 50 f.; Wessman II:525b 
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Meddelarförteckning 

NORRBOTTEN 

Nederluleå 

Hilding Eriksson f. 1905 

Ragnar Lindgren f. 1906 

Valfrid Östling f. 1907 

VÄSTERBOTTEN 

Bygdeå 

Sven-Erik Nordgren f. 1925 

Holmsund (och Obbola) 

Erich Biström f. 1921 

Emil Sandberg 

Ronald Sandström f. 1935 

Berndt Tegman f. 1933 

Bertil Zakrisson f. 1908 

Maurits Zakrisson £ 1900 

Holmön 

Karl Edlund £ 1909 

Hörnefors 

Bror Jonsson f. 1915 

Karl Lundmark f. 1906 

Lövånger 

Kalle Dyhr f. 1906 

Jonas Fällman f. 1894 

Fritz Holmgren f. 1902 

Per Lundgren f. 1896 

Karl Lundmark f. 1906 

Bertil Marklund 

Hjalmar Sandström f. 1916 

Åke Sjöstedt f. 1908 

Helmer Sköld f. 1904 

Frans Vikberg f. 1882 

Ursviken 

Harry Markstedt f. 1913 

ÅNGERMANLAND 

Nordmaling 

Oskar Brännström f. 1897 

Algot Häggström £ 1898 

Rudolf Olofsson f. 1900 

John Åsberg f. 1891 

ÖSTERBOTTEN 

Bergö 

Erik Granlund f. 1913 

Fredrik Granlund f. 1939 

Walter Norrby f. 1898 

August Söderholm £ 1897 

Björkö 

Edvard Björk £ 1894 

Frans Geust £ 1929 

Karl Nykvist £ 1898 

Emil Södergård f. 1899 

Korsnäs 

Ernst Granqvist £ 1928 

Gabriel Mots £ 1907 

Wilhelm Sjöroos £ 1897 

Alarik Åbb £ 1916 

Larsmo 

Johannes Fagersund £ 1907 

Henry Fagerudd f. 1921 

Lappfjärd 

Torsten Granberg f. 1915 

Verner Sjökvist f. 1897 

Närpes 

John Hollfast f. 1902 

Elis Lassas £ 1910 

Replot 

Emil Aspholm f. 1898 

Edvard Berg f. 1900 

Viktor Berglund £ 1917 

Emil Björklund £ 1908 

Frans Ekman £ 1951 

Edvin Friberg £ 1915 

Evald Geust £ 1931 

Emil Lindfors f. 1899 

Leander Norrgård f. 1904 

Nils Skog f. 1920 
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DELIN 

Sammanfattning 





SÄLEN OCH JÄGAREN 

Sammanfattning 

Säljakt har under både förhistorisk tid och historisk tid varit ett betydelsefullt närings
fång i kustområdena runt Bottniska viken. I denna avhandling undersöks det begrepps
system som har använts av svensktalande säljägare under 1900-talet i det bottniska 
området. Avhandlingens huvudfrågeställning är hur jägarnas begreppssystem för säl 
är uppbyggt. 

Analysen utgår huvudsakligen från muntligt inspelat material, dels från inspe
lat material vid olika dialekt- och folkminnesarkiv, dels från egna inspelade intervjuer 
med jägare. Det insamlade ordförrådet består av sammanlagt 150 olika ord för säl. I 
det muntliga materialet återfinns 100-talet av dessa ord, medan ytterligare cirka 50 
ord finns i tryckta källor eller i äldre arkivmaterial, vilka använts som jämförelsemate
rial. 

Min teoretiska utgångspunkt har tagits i den kognitiva vetenskapen, nämligen 
inom kognitiv lingvistik och kognitiv antropologi. Människors erfarenhet och kultu
rella kunskap står här i centrum i utforskandet av mänsklig begreppsbildning och 
kategorisering. Målet är att nå fördjupad insikt om människors tolkning av sin om
värld och hur begreppssystemet ger vägledning för människors agerande. Inom kog
nitiv lingvistik har jag särskilt utgått från de idéer som utvecklats av George Lakoff 
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och Mark Johnson, nämligen den teori som i avhandlingen kallas en erfarenhetsbaserad 
språkuppfattning. I avhandlingens kapitel 1 ges en teoretisk bakgrund. 

Min undersökning av jägarnas begreppssystem har alltså skett utifrån ett 
kognitivt perspektiv med inriktning mot jägarnas kunskaper. Kategorierna för säl 
existerar endast i jägarnas tankevärld, utifrån de kunskaper som jägarna besitter om 
sälen. Den rekonstruktion av begreppssystemet som här presenteras syftar alltså inte 
till att utreda relationen mellan jägarnas kategorier för säl och sälarna i den yttre 
verkligheten. 

I kapitel 1 diskuteras också lexikal betydelse. Det betonas att lexikal betydelse 
omfattar språkbrukarens kulturella kunskap. Det är därmed inte möjligt att upprätt
hålla en distinktion mellan lingvistisk kunskap och kulturell kunskap, eller, alterna
tivt uttryckt, encyklopedisk kunskap. Betydande delar av den kulturella kunskapen 
är omedveten för språkbrukaren och därmed oåtkomlig för medveten introspektion. 
Den kulturella kunskapen är dessutom i ständig tillblivelse, och skapas och omskapas 
i kommunikation människor emellan. Min syn på lexikal betydelse och kulturell kun
skap har fått metodiska konsekvenser för arbetet. Eftersom jägarnas begreppssystem 
för säl inte ska uppfattas som en gång definierat eller förutbestämt utan istället lever 
med sina användare, har jag valt att inte stipulera betydelsedefinitioner i den ord
redovisning som återfinns i avhandlingens del II. Här förs istället ett tolkande resone
mang om ordens användning och de kunskaper som orden representerar. En andra 
metodisk konsekvens är att rekonstruktionen av jägarnas begreppssystem för säl inte 
enbart kan baseras på en analys av ordförrådet. Analysen har därför utvidgats till att 
omfatta också den kulturella och ekologiska kontext, i vilken sälj akten har bedrivits 
under 1900-talet. 

I analysen av jaktens kulturella sammanhang har jag valt att utgå från begrep
pet kulturell modell. De kulturella modellerna bidrar till att organisera den gemen
samma kunskap som delas av många inom en viss gemenskap, och kan uppfattas som 
förutantagna och självklara modeller av omvärlden. Modellerna fyller en viktig funk
tion både för individers tolkning av sin omvärld och för individers agerande. I diskus
sionen av säljägarnas kulturella modell avser jag all säljakt som bedrivits under året. 

Jägarnas kulturella modell är uppbyggd av enskilda kunskapssystem, där all den 
kulturella kunskap inryms som krävs för att bedriva säljakt. Jag har valt att betrakta 
kunskap under skilda jaktsäsonger som skilda kunskapssystem. Vårvinterjakten ut
gör därmed ett kunskapssystem, medan sommar- och höstsäsongens jakt kan betrak
tas som ett förhållandevis sammanhållet kunskapssystem, eftersom den kunskap som 
krävs under sommar- och höstjakt till stora delar är gemensam. 

Kunskapssystemen byggs i sin tur upp av enskilda begreppssystem. Med kunskaps
system avses alltså den samlade kunskap som krävs för att bedriva säljakt under en viss 
säsong. Med begreppssystem avses de språkliga och kognitiva strukturer som organi-
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serar kunskap om enskilda delar av kunskapssystemet, t.ex. jägarnas kunskap om säl 
eller is under vårvinterjakten. 

Innan jag sammanfattar mina resultat vill jag i korthet kommentera materia
let. Jag har, som nyss framhölls, samlat in 150 ord för säl. En knapp tredjedel av de 
insamlade orden utgörs dock av hapaxbelägg, vilket delvis förklaras av att ordförrådet 
till betydande delar är regionalt. Men framför allt är det viktigt att komma ihåg att 
detta insamlade material endast är skärvor av det begreppssystem för säl som använts 
inom undersökningsområdet under 1900-talet. Eftersom jakten avtagit alltmer efter 
1940-talet, har begreppssystemet allt eftersom upplösts. 

I kapitel 2 presenteras de sälarter som kunnat jagas i bottniska vatten; huvud
sakligen gråsäl och vikaresäl, men knubbsäl har tidvis också förekommit. Gråsälens 
och vikarens kutningsbeteende och vandringsmönster beskrivs utifrån jägarnas per
spektiv. Det framkommer här att båda arter uppvisar ett beteende som skiljer sig åt 
vad gäller vandringsmönster, kutningsbeteende, ismiljö och vaksamhet inför jägaren. 
Därutöver varierar beteendet mellan de fullvuxna vikaresälarna och ungsälar av vi
kare, se närmare kapitel 4. 

En viktig iakttagelse beträffande jägarnas begreppssystem för säl är att det finns 
bredd och variation inom systemet på två olika nivåer. Inom det bottniska området 
finns dels en regional variation, dels en variation i begreppssystemets utformning 
över säsongernas kunskapssystem. Den regionala variationen är synlig både i ordför
rådets utseende och i jägarnas kunskap om sälen. Benämningarna för den mindre 
vikaresälen är ett tydligt exempel på regional variation i ordförrådet inom under
sökningsområdet. I Norrbotten kallas den muding, i Västerbotten nadd, i Österbot
ten stegboll, stegplugg eller buddare. Den regionala variationen i jägarnas kunskap om 
sälen berör främst jägarnas skiftande kunskap om gråsäl. De allra flesta jägare har 
bedrivit vikarejakt under 1900-talet, medan gråsälsjakt huvudsakligen bedrivits av 
österbottniska jägare. 

Vissa av jägarnas benämningar för säl är dock gemensamma över hela områ
det: gråsäl vikare', långvikare, stegsäl, vistsäl och rödbröstare. Dessa benämningar fyller 
därmed av allt att döma en viktig kommunikativ funktion när jägare från olika områ
den möts; merparten av ordförrådet för säl är annars, som vi sett, lokalt. Sett ur ett 
annat perspektiv fyller dessa kategorier för säl, GRÅSÄL, VI KARE, L ÅNGVIKARE, S TEGSÄL, 
VISTSÄL och RÖDBRÖSTARE, en viktig kognitiv funktion, eftersom merparten av jägarnas 
kunskap om sälarna inryms i dessa kategorier. Därmed utgör de en basnivå i jägarnas 
begreppssystem för säl. 

Den variation i begreppssystemet för säl som kan iakttas över de skilda 
jaktsäsongerna berör både ordförrådets utseende och begreppssystemets struktur. Som-
mar- och höstjaktens kunskapssystem diskuteras i kapitel 5. Denna jakt är förhål
landevis okomplicerad och inte särskilt kunskapskrävande. De benämningar för säl 
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som återfinns under dessa säsonger har karaktären av allmänna benämningar och 
omfattar samtliga sälar som jagas eller fångas under innevarande säsong, exempelvis 
höstsäl, s ömmarsäl, stegsäl och knubbsäl. Under sommar- och höstjakt har det alltså 
inte funnits behov av att närmare kategorisera sälen. 

Förutom artbenämningarna gråsäl och vikare, är det endast en ytterligare be
nämning som använts över flera jaktsäsonger, stegsäl. Ordets innebörd varierar under 
olika säsonger. Under vårvinterjakten avser ordet mindre sälar i r örlig is som är för
hållandevis lättjagade. Vissa jägare avser istället gråsäl som vandrar norrut i maj mot 
den sista isen, eller gråsäl som vandrar söderut på försommaren när isen försvunnit. 
Under höstjakten avser stegsäl mindre vikaresälar som på sin vandring norrut följer 
kusten. 

Vid ett tillfälle i materialet framkommer det tydligt att olika benämningar 
använts för en och samma säl under vårvinterjakt och sommarjakt. Säljägaren Ragnar 
Lindgren i Nederluleå lämnar i en intervju en uppgift om att de norrbottniska jä
garna kallat en mindre vikaresäl för muding enbart under vårvintern då den befinner 
sig i ismiljö. Samma säl ska enligt meddelaren ha kallats för knubbsäl då den ligger på 
sten under försommaren. Att muding inte kunnat användas för sälen under försom
maren beror på att jägarna förknippat detta ord med den moddiga ismiljö där sälen 
uppehåller sig under vårvintern. 

Vårvinterjakten är till skillnad från sommar- och höstjakt ytterst kunskaps-
krävande vad gäller både kunskap om sälen och den miljö där jakten bedrivs. Jägarna 
måste alltså besitta ingående ekologiska kunskaper. Det begreppssystem för säl som 
använts under vårvinterj akten är därför mer utbyggt med ett rikt ordförråd för säl. 
För att kunna analysera detta begreppssystem och för att nå jägarnas kunskaper har 
en stor del av undersökningen ägnats åt att rekonstruera jägarnas kunskapssystem 
under vårvinterjakten, vilket presenteras i kapitel 3. Denna presentation bygger i 
huvudsak på två jägares jakterfarenheter, som delvis belyser den variation som funnits 
inom vårvinterj akten under 1900-talet. Erik Granlund från Bergö i Österbotten har 
erfarenhet av närmare 40 år i fälan - den månadslånga jaktexpeditionen ute i havs
isen. Maurits Zakrisson från Holmsund i Västerbotten har däremot endast erfarenhet 
av två år i fälan, men desto större erfarenhet av kustbunden jakt under korta dags
turer. 

Under 1900-talet varierar vårvinterj aktens ekonomiska lönsamhet avsevärt. 
Införandet av skottpremier innebar att jakten åter blev lönsam efter en nedgång i 
jakten i början av 1900-talet. Under krigsåren blev jakten än mer lönsam eftersom 
späckpriset sköt i höjden under krigsårens råvarubrist. 

Kapitel 3 är brett upplagt och beskriver jaktens ekonomiska, sociala och ekolo
giska förutsättningar. Särskilt jägarnas ekologiska kunskaper ägnas stort utrymme. 
Dessa kunskaper var nödvändiga om man befann sig på kortare dagsturer eller var ute 
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i fälan. Kunskap om isens beskaffenhet var avgörande för att lokalisera och identifiera 
sälen i islandskapet, och för att avgöra vilken is som var bärkraftig. För de jägare som 
befann sig ute i fälan krävdes ingående iskunskap för att hitta vägar in i havsisen och 
för att därefter lokalisera en trygg och säker lägerplats för båten på isen. Därutöver var 
kunskap om väder och vind oundgängliga, eftersom jägarna måste kunna förutse 
förändringar i ismiljön utifrån förändrade vind- och väderförhållanden. Kunskap om 
sälarnas beteende i skilda ismiljöer var naturligtvis också grundläggande. 

Fälan ägnas ett särskilt avsnitt i kapitel 3. Under 1900-talet ägde stora föränd
ringar rum i fälans organisation, vilka delvis hörde samman med tekniska innovatio
ner i jakten. Introduktionen av mausergevär med kikarsikte innebar att vikarejakten 
ökade i omfattning och att samtliga män i fångstlaget kunde delta i jakten. Inrikt
ningen mot vikarejakt innebar också att mindre fälbåtar kom att användas, eftersom 
båten måste kunna dras på havsisen där vikaresälen jagades. Fångstlagen bestod oftast 
av 3—4 m an. Den strikta hierarki som existerat i laget under lodbössornas tid kom 
alltmer att upplösas. 

De jägare som åkte ut i fälan gav sig ut i en renodlat manlig värld. I de unga 
pojkarnas socialisation till jägare inskärptes tidigt vikten av sammanhållning inom 
laget. I denna föränderliga miljö var kollektivet beroende av att alla lagmedlemmar 
tog ansvar för kamraternas och båtens säkerhet. En viktig del i inskolningen till jägare 
var naturligtvis att tillägna sig jägarnas begreppssystem för säl, is, etc. 

Under den flera månader långa fälan var jakten vid olika tidpunkter inriktad 
på olika jaktområden och byten. I mars månad var gråsälen jaktbar då den kutade 
uppe på isen. Vid den tidpunkten påbörjades också sökandet efter lämplig is där man 
kunde förvänta sig att hitta vikaresäl då de kommit fram ur sina vistor. I april var 
jakten huvudsakligen inriktad på vikaresäl, eftersom gråsälen då sökt sig bort från 
isen mot öppet vatten. I maj kunde både gråsäl och vikare jagas då de befann sig på de 
sista isresterna längst uppe i Bottenviken. 

I det avslutande avsnittet i kapitel 3 betonas att jägarnas kunskaper om sälen 
uteslutande avhandlats i jägarnas muntliga kommunikation. Här framhålls också den 
dynamik som fanns i vårvinterjaktens kunskapssystem under 1900-talet. Här disku
teras också hur sälj ägarnas kulturella modell är starkt styrande för individens age
rande under fälan. 

Det begreppssystem för säl som har använts under vårvinterj akten är alltså 
komplext eftersom det krävdes ingående kunskaper av jägaren för att bedriva sälj akt i 
ismiljön. Särskilt vikarejakten var kunskapskrävande varför det finns ett rikare ord
förråd och fler kategorier för vikare än för gråsäl. I min analys av vårinterjaktens 
begreppssystem för säl, som presenteras i kapitel 4, har jag utgått från tre olika handlings
scenarier där kategorierna för säl är vägledande för jägarnas agerande - för lokalisering 
av sälen i islandskapet, för jägarens agerande i jaktsituationen och för utnyttjandet av 
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sälen som resurs. För att kunna lokalisera lämpliga jaktisar krävdes kunskap om sälens 
vandringsmönster och sälens ismiljö. Stora delar av denna kunskap återfinns i bas
nivåkategorierna GRÅSÄL och VIKARE. Kategorierna TRUPP, SENTRUPP och GAMMELTRUPP 
innehåller därutöver kunskap om variation i gråsälens kutningsbeteende. De äldre 
gråsälarna kutar tidigare och närmare iskanten, medan de yngre kutar vid en senare 
tidpunkt och oftast går längre in i havsisen. I sökandet efter vikare som påbörjades i 
mars sökte jägarna efter VISTSÄL. Kat egorin innehåller kunskap om sälens isval. VIST-
SÄLEN söker sig till äldre sammanskjuten is i vilken den kan hitta håligheter i isen, en 
vista, där den stannar den första tiden med kuten. I sökandet efter gråsäl i maj inne
håller kategorin LÄGER k unskap om jaktområde och gråsälens flockbeteende. Grå-
sälen söker sig då till den sista is som återfinns i Bottenviken. 

De kategorier som organiserar kunskap som vägleder jägarens agerande i jakt
situationen, tar framför allt fasta på sälens ismiljö och sälens vaksamhet. Också här 
innehåller kategorierna GRÅSÄL och VIKARE grundläggande kunskap, GRÅSÄLEN är be
tydligt mer lättjagad än VIKAREN efters om den inte är lika skygg. Skilda vikaresälars 
isval och vaksamhet varierar också, vilket framkommer i ett antal kategorier. LÅNG
VIKARE o ch SLÄTTLIGGARE ä r vuxna, vaksamma vikaresälar som återfinns på öppna 
isslätter och därför är mycket svåra att komma inom skotthåll på. Jägaren måste där
för vidta alla försiktighetsåtgärder som tänkas kan för att kunna närma sig dessa. 
Ungsälen av vikare uppvisar ett skiljaktigt beteende. STEGSÄL och dess medlems
kategorier, exempelvis BUDDARE, MUD ING, NADD och STEGBOLL, befinner sig oftast i 
rörlig is där det är förhållandevis lätt för jägaren att söka skydd när han ska närma sig 
sälen. Den är dessutom inte lika skygg. 

De kategorier som organiserar kunskap om utnyttjandet av den skjutna sälen 
innehåller bl.a. kunskap om sälens späckmängd och dess användbarhet i jägarnas 
kosthåll ute på isen. Jag exemplifierar här med tre kategorier, GALLMORSA är en fet 
sälhona som bär mycket späck. Hennes blod och kött kan också användas för att 
dryga ut jägarnas medhavda proviant, LUKTALG är en vikarehanne som stinker och 
vars blod och kött är oanvändbart. Den har därmed inget värde alls utöver skott-
premien. VITKUT är gråsälskutar som bär vit päls, för jägaren av stort ekonomiskt 
värde. Det bör dock påpekas att skottpremien var den huvudsakliga inkomstkällan 
under 1900-talet, med undantag för krigsåren då också späck och kött betingade 
höga värden. 

Ett antal av jägarnas kategorier för säl under vårvinterjakten kan också sägas ha 
relevans för männens socialisation till etablerade jägare. I jakt på RÖDBRÖSTAREN kunde 
den oerfarne jägaren öva sig på att kräka, dvs. krypa fram mot sälen, eftersom denna 
säl inte var särskilt uppmärksam. Det verkliga kunskapsprovet för jägaren var att kunna 
skjuta den skygga och svåråtkomliga LÅNGVIKAREN eller SLÄTTLIGGAREN. 

Eftersom olika kunskaper om sälen aktualiseras i skilda handlingsscenarier, 
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innebär detta att en och samma säl kommer att hänföras till olika kategorier utifrån 
jägarens agerande i skilda situationer. Jag ger här två exempel. Den fullvuxna vikare-
sälen kan antingen vara en VISTSÄL, SLÄTTLIGGARE, ALG eller LUKTALG, eller SÄLA, MODER 
eller GALLMORSA. Jägarna söker VISTSÄLEN, jagar SLÄTTLIGGAREN och tillvaratar ALGEN, 
LUKTALGEN, SÄLAN (h ona som kutat), MODERN (hona med kut) eller GALLMORSA (fet 
hona utan kut). Den mindre vikaresälen som påträffas uppe på isen kan uppfattas 
som en STEGSÄL, eller med de regionala kategorierna STEGBOLL, NADD eller MUDING. 
När den istället befinner sig i öppet vatten betraktas den som en VAKSÄL. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de kunskaper om säl som organi
seras i jägarnas begreppssystem för säl under vårvinterjakten betonar sälens vandrings
mönster, kutningsbeteende, ismiljö, sälens vaksamhet inför jägaren och i viss mån 
sälen som resurs. Sälens utseende och ålder är endast i mycket liten utsträckning 
bärande kunskap i jägarnas begreppssystem. 

Eftersom jägarnas ekologiska kunskaper är avgörande för utformningen av 
jägarnas begreppssystem för säl, kan man anta att tidpunkten och den omgivande 
miljön bidrar till att bygga upp och konstruera betydelsen hos enskilda ord. Troligtvis 
har dessa situationella faktorer haft en framträdande roll i skapandet och omskapandet 
av ordens betydelse i j ägarnas kommunikation under vårvin terj akten. 
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THE SEAL AND THE HUNTER 

Summary 

Seal-hunting has been an important means of livelihood in the coastal areas around 
the Gulf of Bothnia in both prehistoric and historic times. In this dissertation the 
conceptual system used by Swedish-speaking seal-hunters in the Bothnian area during 
the 20th century is investigated. The main issue is the construction of the seal-hunters' 
conceptual system for seal. 

The analysis is based mainly on oral recorded material, both material from 
various archives of dialect and folklore, and the author's recorded interviews with 
hunters. The collected vocabulary consists of 150 different words for seal. Some 100 
of these words are found in the oral material, while an additional 50 words, used for 
comparative purposes, are found in printed sources or in older material from archives. 

My theoretical starting-point is taken in cognitive science, namely cognitive 
linguistics and cognitive anthropology. Human experience and cultural knowledge 
are in the centre of the investigation of human categorisation. The aim is to attain a 
more profound insight of human's interpretation of their world and of how the 
conceptual systems direct human actions. Within cognitive linguistics I have especially 
used ideas developed by George Lakoff and Mark Johnson, namely the theory of 
experientialism (which in the dissertation is referred to as erfarenhets baserad språk
uppfattning). A theoretical background is given in chapter 1 of the dissertation. 
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The seal-hunters' conceptual system is thus investigated from a cognitive 
perspective with emphasis on the hunters' knowledge. The categories for seal, based on 
the hunters' knowledge of the seal, exist only in the hunters' mind. The reconstruction 
of the conceptual system presented here is not intended to investigate the relation between 
the hunters' categories for seal and the seals in the external reality. 

Lexical meaning is also discussed in chapter 1. The fact that lexical meaning 
comprises the language user's cultural knowledge is emphasised. For that reason it is 
not possible to maintain a distinction between linguistic knowledge and cultural 
knowledge, or, alternatively, encyclopedic knowledge. The language user is unconscious 
of considerable parts of the cultural knowledge, which is therefore inaccessible to 
conscious introspection. The cultural knowledge is also constantly created and re
created in communication between humans. My approach to lexical meaning and 
cultural knowledge has also had methodological consequences. Since the hunters' 
conceptual system for seal is not meant to be understood as once and for all defined 
or predetermined, but something that lives with its users, I have chosen not to stipulate 
lexical definitions in the list of words found in part II of the dissertation. Instead 
there is an interpretative discussion of the use of the words and the knowledge that 
the words represent. A second methodological consequence is that the reconstruction 
of the hunters' conceptual system for seal cannot solely be based on an analysis of the 
vocabulary. For that reason the analysis has been extended to comprise also the cultural 
and ecological context of seal-hunting during the 20th century. 

In the analysis of the cultural context of the hunt I have chosen to use the 
concept of cultural models as a point of departure. The cultural models contribute to 
organising the common knowledge shared by many within a certain society, and can 
be interpreted as presupposed, taken-for granted models of the world. The models 
are important for the individuals' actions and interpretations of the world. In 
discussions of the seal-hunters' cultural model I refer to seal-hunting during all times 
of the year. 

In the hunters' cultural model the common cultural knowledge is gathered in 
separate knowledge systems, where all knowledge necessary for seal-hunting is found. 
Consequently, the late winter and early spring hunt constitutes one knowledge sys
tem, while the summer and the autumn hunt can be seen as a relatively coherent 
knowledge system, since the knowledge required for the summer and the autumn 
hunt is largely shared. 

The knowledge systems are made up of separate conceptual systems. Knowledge 
systems thus refers to the entire knowledge required for seal-hunting during a certain 
season. Conceptual systems refer to linguistic and cognitive structures which organise 
knowledge concerned with separate parts of the knowledge system, for example the 
hunters' knowledge of seal or ice during the late winter and early spring hunt. 
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Before I summarise my results I will briefly comment on the material. I have, 
as was previously mentioned, collected 150 words for seal. A little less than a third of 
these 150 words are, however, hapax legomenon, something which in part can be 
explained by the fact that the vocabulary is to a considerable part regional. But above 
all it is important to remember that this collected material is only fragments of the 
conceptual system for seal which was used in the investigated area during the 20th 

century. Since hunting has decreased more and more after the 1940s, the conceptual 
system has gradually dissolved. 

In chapter 2 the seal species that have been hunted in the Bothnian waters are 
presented; mainly grey seal and ringed seal, but harbour seal has periodically been 
found here too. The breeding behaviour and movement patterns of the grey seal and 
the ringed seal are described from the perspective of the hunter. It emerges that the 
two species present a different behaviour with reference to movement patterns, bree
ding behaviour, ice environment and watchfulness. In addition to that, the behaviour 
varies between adult and young ringed seal, see chapter 4. 

An important observation regarding the hunters' conceptual system for seal is 
that there is breadth and variation at two different levels within the system. In the 
Bothnian area there is regional variation as well as seasonal variation in the design of 
the conceptual system. The regional variation is apparent both in the vocabulary and 
in the hunters' knowledge of the seal. The terms for the smaller ringed seal is a classic 
case of regional variation in the vocabulary in the investigated area. In Norrbotten it 
is called muding, in Västerbotten nadd, in Österbotten stegboll, stegplugg or buddare. 
The regional variation in the hunters' knowledge of the seal is mainly concerned with 
the hunters' varying knowledge of the grey seal. Ringed seal was hunted by a majority 
of the hunters during the 20th century, whereas grey seal was mainly hunted by hunters 
from Österbotten. 

Some of the hunters' terms for seal are, however, the same in the whole area: 
gråsäl, vikare, långvikare, stegsäl, vistsäl and rödbröstare. With that, these terms 
apparently served an important communicative purpose in discussions between hunters 
from different areas, where the major part of the vocabulary was otherwise local. Seen 
from a different perspective these categories for seal, GRÅSÄL, VIKARE, LÅNGVIKARE, STEG
SÄL, V ISTSÄL and RÖDBRÖSTARE, serve an important cognitive purpose, since the major 
part of the hunters' knowledge of the seals is included in these categories. Thereby 
they constitute a basic level in the hunters' conceptual system for seal. 

The seasonal variation in the conceptual system for seal is thus related to the 
vocabulary and to the structure of the conceptual system. The knowledge system of 
the summer and autumn hunt is discussed in chapter 5. This hunt was relatively 
uncomplicated and did not require a large amount of knowledge. The terms for seal 
that were used during these seasons are very general, and comprise all seals that are 
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hunted or caught during the current season, for example höstsäl, sommarsäl, stegsäl 
and knubbsäl. During the summer and autumn hunt there was consequently no need 
for categorising the seal. 

Apart from the two terms for species, gråsäl and vikare, there is only one other 
term that was used during several different hunting seasons, namely stegsäl. The 
meaning of the word varies between different seasons. During the late winter and 
early spring hunt the word refers to smaller seals in broken drift ice which are relatively 
easy to hunt. Some hunters, on the other hand, use stegsäl for grey seal that wanders 
to the north in May towards the last ice, or grey seal that wanders south in the early 
summer when the ice has disappeared. During the autumn hunt stegsäl refers to smal
ler ringed seals which wanders north along the coast. 

From one example in the material it is clear that different terms were used for 
one and the same seal during the late winter and early spring hunt and the summer 
hunt. Ragnar Lindgren, a seal-hunter in Nederluleå says in an interview that a smaller 
ringed seal was called muding by the hunters from Norrbotten during late winter and 
early spring when the seal is in the ice environment. According to the informant the 
same seal was called knubbsäl when it was lying on a rock in the early summer. The 
fact that muding could not be used for the seal in the early summer can be explained 
by the fact that the hunters associate this word with the slushy (Sw. moddig) ice 
environment where the seal stays in late winter and early spring. 

The late winter and early spring hunt, in contrast to the summer and autumn 
hunt requires an immense amount of knowledge, both with regard to the seal and the 
environment where the hunt takes place. The hunters must consequently possess an 
intimate ecological knowledge. The conceptual system for seal that was used during 
the late winter and early spring hunt is for that reason more developed. Here we find 
a rich vocabulary and several categories for seal. In order to analyse this conceptual 
system and get to the hunters' knowledge, a large part of the investigation is devoted 
to reconstructing the hunters' knowledge system during the late winter and early 
spring hunt, which is presented in chapter 3. This presentation is mainly based on the 
hunting experience of two hunters, which in part illustrates the variation in the late 
winter and early spring hunt during the 20th century. Erik Granlund from Bergö in 
Österbotten has an almost 40-year-long experience of the fäla — a hunting expedition 
on the sea ice, that could last for several months. Maurits Zakrisson from Holmsund 
in Västerbotten has only two years experience of the fäla, but all the more experience 
of short daylong hunting expeditions along the coast. 

The profitability of the late winter and early spring hunt varies considerably 
during the 20th century. When the bounty was introduced the hunt was once again 
profitable after a decline in hunting in the early 1900s. During the two world wars 
the hunt became even more profitable since the price of blubber rose dramatically 
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due to the shortage of raw materials. 
Chapter 3 contains several different angles of approach and describes the 

economic, social and ecological bases of the hunt. Particular emphasis is given to the 
hunters ecological knowledge. This knowledge was necessary on short daylong hunting 
expeditions as well as on the fäla. Knowledge of the quality of the ice was crucial for 
locating and identifying the seal in the ice environment, as well as in order to determine 
the ice strength. The hunters in the fäla needed detailed knowledge of the ice in order 
to find ways into the sea ice and subsequently locate a safe and secure place for the 
boat on the ice. Furthermore, knowledge of the weather and the wind was indis
pensable, since the hunters had to be able to predict changes in the ice environment 
based on changes in the wind and the weather. Knowledge of the behaviour of the 
seals in different ice environments was of course also fundamental. 

One section of chapter 3 is devoted to the fäla. During the 20th century there 
were massive changes in the organisation of the fäla, which in part were connected 
with technological hunting innovations. The introduction of the Mauser rifle with 
telescopic sight entailed that the hunt for ringed seal increased and that all men in the 
hunting team could take part in the hunt. The concentration on the hunt for ringed 
seal also entailed the use of smaller boats, since the boat had to be pulled on the ice 
where the ringed seal was hunted. The hunting teams usually consisted of 3-4 men. 
The strict hierarchy of the team that existed during the era of the lodbössa (an older 
type of rifle) was gradually dissolved. 

The hunters who went out on a fäla entered into a purely male environment. 
The importance of solidarity and unity within the team was impressed upon the 
young boys when they were socialised into becoming hunters. In this changeable 
environment the group depend ed on all members of the team to assume responsibility 
for the safety of the boat and the fellow hunters. An important part of getting 
acclimatised to being a hunter was of course to acquire the hunters' conceptual sys
tem for seal, ice etc. 

During the fäla - which could last for several months - the hunt was con
centrated on different hunting areas and quarries at different times. In March it was 
possible to hunt for grey seal since it gave birth on the ice. At that time the hunters 
also started searching for suitable ice where they could expect to find ringed seal, 
which at that time had come out of its lair. In April the hunt was mainly concentrated 
on ringed seal, since by then the grey seal had started moving away from the ice 
towards the open sea. In May both grey seal and ringed seal could be hunted, as by 
then they were found on the last remains of the ice in the northernmost part of the 
Gulf of Bothnia. 

In the last section of chapter 3 it is emphasised that the hunters' knowledge of 
the seal was exclusively dealt with in the hunters' oral communication. The dynamics 
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of the knowledge system of the late winter and early spring hunt during the 20th 

century is also pointed out here. The fact that the seal-hunters' cultural model governs 
the actions of the individual during the fäla is also discussed here. 

Consequently, the conceptual system for seal that was used during the late 
winter and early spring hunt is complex, since a detailed knowledge was required of 
the hunter in order to hunt for seal in the ice environment. The hunt for ringed seal 
in particular required a lot of knowledge, which is the reason why there is a larger 
vocabulary and more categories for ringed seal compared to grey seal. The analysis of 
the conceptual system of the late winter and early spring hunt, which is presented in 
chapter 4, is based on three different scenarios where the categories for seal direct the 
actions of the hunters - in locating the seal in the ice environment, in the hunters' 
actions during the hunt and in the utilisation of the seal as a resource. In order to 
locate suitable hunting ices knowledge of the seals' movement patterns and of the seals' 
ice environment was required. A large part of this knowledge is found in the basic 
level categories GRÅSÄL and VIKARE. Furthermore the categories TRUPP, SE NTRUPP and 
GAMMELTRUPP, contain knowledge of variation in the breeding behaviour of the grey 
seal. The older grey seals give birth earlier in the spring and nearer the edge of the ice, 
while the younger ones give birth later and usually move further into the sea ice. In 
the search for ringed seal which began in March, the hunters searched for VISTSÄL. 
The category contains knowledge of the seal's choice of ice. VISTSÄLEN makes for older 
rafted ice where the seal can find hollows in the ice for its lair (Sw. vista), where it 
stays during the first period with the pup. During the search for grey seal in May the 
category LÄGER contains knowledge of the hunting area and the flock behaviour of 
the grey seal. This is the time when the grey seal makes for the last ice that can be 
found in the Gulf of Bothnia. 

The categories which organise the knowledge that directs the hunters actions 
during the hunt, concentrates above all on the ice environment and the watchfulness 
of the seal. In this case too, the categories GRÅSÄL and VIKARE contain fundamental 
knowledge, GRÅSÄL is much easier to hunt than VIKARE in that it is not so shy. The 
choice of ice and the watchfulness of different ringed seals varies too, which is evident 
in a number of categories, LÅNGVIKARE and SLÄTTLIGGARE are watchful adult ringed 
seals found in open ice fields and for that reason it is very difficult to get within 
gunshot. The hunter must therefore take every precaution possible in order to get 
close to them. The young ringed seal presents a different behaviour, STEGSÄL and its 
member categories, for example BUDDARE, MU DING, NA DD and STEGBOLL, are usually 
found on broken drift ice where it is relatively easy for the hunter to find shelter when 
he is approaching the seal. It is, moreover, not as shy as the adult ringed seal. 

The categories which organise knowledge about utilisation of a seal that has 
been shot contains information about the seal's amount of blubber and whether it is of 
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use for the hunters' fare when he is out on the ice. I exemplify here with three categories. 
GALLMORSA is a fat female seal with a lot of blubber. Her blood and meat can also be 
used to make the hunters' provisions last longer, LUKTALG is a male ringed seal that 
stinks and whose blood and meat is unusable. It is therefore of no value whatsoever 
apart from the bounty, VITKUT is a grey seal pup with white fur, which is of great 
economic value to the hunter. It should, however, be pointed out that the bounty was 
the main source of income in the 20th century, with the exception of the war, when 
blubber and meat as well fetched a high price. 

A number of the hunters' categories for seal during the late winter and early 
spring hunt can be said to be pertinent to the socialisation of the men into becoming 
established hunters. In the hunt for RÖDBRÖSTAREN the inexperienced hunter could 
practise creeping up to the seal, since this seal was not very watchful. The real test of 
knowledge for the hunter was to be able to shoot the shy and reserved LÅNGVIKAREN or 
SLÄTTLIGGAREN. 

Since a different knowledge of the seal was brought to the fore in different 
scenarios, one and the same seal could be perceived as belonging to different categories 
depending on the hunter's actions in various situations. I give two examples here. The 
adult ringed seal can be either a VISTSÄL, SL ÄTTLIGGARE, AL G or LUKTALG, or SÄLA, MO
DER or GALLMORSA. The hunters try to locate the VISTSÄL, hunt SLÄTTLIGGAREN and 
make use of ALGEN, LU KTALGEN, SÄLAN (female seal who has given birth), MODERN 
(female seal with pup) or GALLMORSA (fat female seal without pup). The smaller ringed 
seal which can be found on the ice is regarded as a STEGSÄL, or with the regional 
categories STEGBOLL, NADD or MUDING. When it is found in the open water it is regarded 
as a VAKSÄL. 

In conclusion, it can be stated that the knowledge of the seal which is organi
sed in the hunters' conceptual system for seal during the late winter and early spring 
hunt emphasises the seals' movement patterns, breeding behaviour, ice environment 
and watchfulness and to a certain extent the seal as a resource. The seals' age and 
appearance are only to a very small extent significant knowledge in the hunters' 
conceptual system. 

Since the hunters' ecological knowledge determines the structure of the hunters' 
conceptual system for seal, it can be assumed that the time and the surrounding 
environment contribute to building and constructing the meaning of particular words. 
These situational factors have probably played a vital part in creating och re-creating 
the meanings of the words in the hunters' communication during the late winter and 
early spring hunt. 
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Alg, apotekare, gallmorsa, muding och slättliggare är några 

av de 150 ord för säl som behandlas i denna bok. Orden har 

använts under 1900-talet av svensktalande säljägare från Norr

botten, Västerbotten och Österbotten. Analysen av jägarnas 

ordförråd ackompanjeras av en utförlig presentation av 1900-

talets säljägarkultur. Under vårvintern åkte jägarna ut i fälan, 

för jakt på Bottenvikens och Bottenhavets isar. Med enkel ut

rustning, men med ingående kunskap om sälen och om isen, 

tillbringade de flera månader i ett föränderligt och svårbemäst

rat islandskap. Vi ges här inblickar i en försvunnen jaktkultur 

som framstår som mycket avlägsen, men som ändå ligger 

nära i tid. Boken är rikt illustrerad med kartor och teckningar 

samt med foton av bl.a. C. G. Rosenberg, Bertil Ekholtz och 
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