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FÖRORD 

Sommaren 1984 företog jag en resa till Sorsele kommun och släktingar i byn 
Högbränna i hopp om att finna inspiration till en tvåbetygsuppsats i etnologi. I detta 

vidsträckta skogs- och myrlandskap i Västerbottens inland väcktes intresset för att 

skildra tidigare generationers livsföring. Detta resulterade även i en utförligare 

trebetygsuppsats som behandlade lappmarksbefolkningens resursutnyttjande i äldre 
tid. När så ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt rörande Tärnafjällen startade några 

år senare kom min uppmärksamhet att riktas mot fjällbygden i väster. Forsknings

projektets syfte var att i anknytning till Tärna Fjällpark-anläggningen i Hemavan 
studera natur- och kulturdynamiska processer i Tärnas fjällmiljö och ge ett veten
skapligt underlag inför "kvalitetsbaserad turistsatsning". Att bidra till en djupare 

förståelse av den natur- och kulturutveckling som har ägt rum och som fortfarande äger 

rum i denna del av svensk fjällvärld. 

Avhandlingen har tillkommit vid Etnologiska institutionen i Umeå. Till min handledare, 

professor Phebe Fjellström, vill jag rikta ett varmt tack för hennes vägledning, råd och 

uppmuntran. Jag har haft förmånen att få ta del av hennes stora sakkunskap inom 
nordsvensk och inte minst samisk kultur. Vidare har den Geografiska institutionen i 
Umeå vid tvärvetenskapligt forskarseminarium kommit med mycket värdefulla 

synpunkter. Här vill jag i första hand tacka professor emeritus Erik Bylund, professor 

Einar Holm och studierektor Gunnar Malmberg. Mina forskarkolleger i det tvär

vetenskapliga Tärna Fjällpark-projektet: kulturgeografen Nils Arell, naturgeografen 
Leif Kullman och geologen Karel Miskovsky vill jag tacka för goda råd och givande 

diskussioner. Forskarseminariet vid Etnologiska institutionen i Umeå har även givit 
konstruktiv kritik under forskningsprocessen. Genom insamlingsarbetet av det 

omfattande käll- och bildmaterialet har jag kommit i kontakt med en rad olika arkiv. Ett 
stort tack till Bo Sundin, Ola Kellgren och Jane-Mari Karlsson vid Västerbottens 

museums bildarkiv i Umeå. Tack även till personalen vid Dialekt-, ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

(ULMA), Nordiska museets arkiv, Forskningsarkivet och Stadsbiblioteket i Umeå 
samt Lycksele tingsrätts arkiv. 

Utan mina informanters välvilliga medverkan hade inte avhandlingen kommit till stånd. 

Jag riktar därför ett hjärtligt tack till följande tärnabor och informanter: Tekla Axelsson, 

Britta Burman, Halvar Degerström, Knut Frohm, Johan From, Oskar From, Signe 

Hallin, Ingvard Johansson, Margareta Lindgren, Folke Samuelsson, Sara Sjulsson, 

Eva-Märta Widell, Albert Winka, Eskil Winka, Ingeborg Winka och Jan-Olov Winka. 

Tack även till Gösta Winka och Elsy Johansson. 
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Avhandlingsarbetet har bedrivits genom forskningsanslag från det av Riksbankens 
Jubileumsfond finansierade Tärna Fjällpark-projektet under åren 1988-90. Trycknings

bidrag har erhållits av Åhléns AB, Kungliga Skytteanska Samfundet samt Riksbankens 

Jubileumsfond. Den engelska sammanfattningen har översatts av docent Bengt 

Odenstedt, Umeå. Sist men inte minst har min hustru Maud varit till ovärderlig hjälp 
vid framställningen av kartmaterialet, avhandlingsmanusets redigering och utforming 

och därtill varit en engagerad samtalspartner. 

Umeå i mars 1990 

Per Moritz 
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte, problemformulering och den kulturvetenskapliga helhets
aspekten 

Föreliggande etnologiska framställning har som övergripande syfte att analysera livs

former och kulturprocesser i ett nordsvenskt fjällområde, Tärna, under 1800- och 
1900-talen. Detta sker utifrån en levnadsödesundersökning av en fjällsamisk släkt och 
en nybyggarsläkt. Med ett diakront perspektiv studeras dessa individers livsmönster 

och anpassningsförmåga i fjällmiljön. Nära förbundet med detta syfte är att parallellt 

involvera studiet av den ekologiska miljön och kulturprocessens dynamik i Tärna-

området under samma tid. Regionen har under 1900-talet, och det skall särskilt under

strykas, genomgått en snabb och dramatisk kulturförändringsprocess som medfört ett 

annat livsmönster för fjällborna som starkt kontrasterar mot tidigare generationers. 

Hur kan man då lämpligen belysa kulturprocessens dynamik inom detta undersök

ningsområde? Av största betydelse är att se hur människorna fungerar i sin miljö, dvs 

resursutnyttjandeaspekten. Phebe Fjellström har framhållit att "i det förindustrialiserade 

samhället i allmänhet och i det glesbebyggda nordskandinaviska i synnerhet är det indi
videns egen kreativitet och den individuellt utformade socialisationen i den miljön som 

skapat kunskapsresurserna som ligger bakom produktformerna och därmed även 

bakom resursutnyttjandeformerna i äldre tid".1 Lauri Honko menar också att kultur

yttringarnas förhållande till de "socioekonomiska strukturerna är ett synnerligen intres

sant problem..."2 För vår framställning är dessa strukturer fundamentala. Min arbets

metod blir därför att utifrån en levnadsödesundersökning av två släkter teckna en bild 

av fjällbornas resursutnyttjande och livsmönster. Genom att på mikronivå följa en fjäll-

samesläkt respektive en nybyggarsläkt under flera generationer kan vi skönja hur olika 

kulturmönster växer fram, vidmakthålles eller förändras. Här kommer ett omfattande 

empiriskt material till användning, bl a bouppteckningar (som följs fram till 1945) och 

intervjuer. Av stor betydelse för denna studie blir att strukturera och redovisa den typ 
av livsmönster som de två etniska grupperna står för i denna nybyggesmiljö. Mot den 

bakgrunden ställer jag också följande frågor till materialet: 

1. Vilka naturresurser stod till buds? 

2. Hur har dessa resurser utnyttjats av respektive grupp? 

3. Vilka föremålskategorier i bouppteckningarna återspeglar resursutnyttjandet? 

Med dessa inledande frågor avser jag att undersöka resursutnyttjandeformerna och de 

socioekonomiska faktorerna inom mitt undersökningsområde. Men jag har också andra 

frågor att ta upp till behandling utifrån det empiriska materialet: 
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1. Kan man genom ett intervjumaterial, dvs av respektive släkts nu levande informan
ter, gestalta de kognitiva strukturerna som de bär med sig, alltså deras värderingar 

och mentaliteter? 

2. Hur uppfattas och definieras den egna miljön och landskapet? Finns det positiva 

eller negativa värderingar därvidlag? 
3. Vilka symbolvärden kommunicerar föremålen i bouppteckningarna? 

Detta är frågor som jag önskar finna svar på genom att beakta de kognitiva strukturer
na. Det finns ytterligare ett komplex av frågeställningar som blir vägledande för under
sökningen och de hör intimt samman med kulturförändringsprocessen: 

1. Kan bouppteckningarna ge besked om tidpunkten för innovationers uppdykande i 

fjällhushållen? 
2. Är det möjligt att mot bakgrund av detta innovationsmaterial följa en civilisations

process i Norbert Elias mening? 
3. Vilken inverkan fick nyheterna på fjällbornas vardagsliv och hur upplevdes den 

snabba kulturförändringsprocessen? 

Preciseringen av avhandlingens syfte formuleras inte kring en enda huvudfråga utan 
kring en rad konkreta frågeställningar relaterade till hur människorna i fjällmiljön 

utnyttjade naturens resurser för sin försörjning och hur detta i sin tur återverkade på de 
kognitiva strukturerna samt hur kulturprocesser under tidens lopp förändrat männi

skans livsvillkor i fjällbygden. Den helhetsaspekt på materialet som här appliceras skall 

förhoppningsvis ge en klarare bild av individens totala livsmönster. 

För att kunna penetrera levnadsödesmaterialet utifrån en kulturvetenskaplig helhets

aspekt med en klar tvärvetenskaplig profil måste jag inledningsvis klargöra för läsaren 

vad jag lägger i begreppet den kulturvetenskapliga helhetsaspekten, som här appliceras 

på mitt forskningsarbete. Billy Ehn och Orvar Löf gren har i Kulturanalys (1982) ställt 
frågan: vad är kultur? De framhåller att kulturanalytikern "främst söker kunskap om 

relevanta tanke- och värdekategorier". Kulturbegreppet studeras därför i termer av 

"kollektivt medvetande" vilket innebär att man intresserar sig för människors "erfaren

heter, kunskaper och värderingar" i det vardagliga handlingsmönster3 Här använder 

man sig således av det kognitiva perspektivet som analytiskt redskap. Detta betraktelse

sätt, där kultur kommer att motsvara det "kollektiva medvetandet" och framhävandet av 
de kognitiva strukturerna, är förvisso av stor betydelse inom modern etnologisk forsk

ning och har även en framträdande roll i mitt material. Emellertid bör man i detta sam

manhang, vid studier av olika gruppers kultur och livsform, särskilt påpeka vikten av 

att lägga ett holistiskt synsätt på forskningsmaterialet. Det finns annars risk att man lätt 

tappar bort den socioekonomiska aspekten. Med min tvärvetenskapliga forskningspro

fil där människors näringsmönster och resursutnyttjande i samklang med den lokala 
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naturmiljön analyseras som ett centralt element måste den kulturvetenskapliga helhets

aspekten stå i förgrunden. Den traditionella definitionen av kulturbegreppet (materiell, 

social och andlig kultur) inom etnologisk forskning och med beaktande av ett historiskt 

perspektiv framstår därför som en adekvat angreppsmodell. I kulturanalysen samman

flätas socioekonomiska faktorer med kognitiva strukturer och medvetandeformer i 
syfte att söka klarlägga det kulturella livsmönstret. En mer utförlig definition av kultur

begreppet har Åke Hultkrantz presenterat. Han står för en vidare definition av kultur 

vars innebörd är summan av "samtliga de ideologiska premisser, inlärda beteenden och 

fortplantade mentala, sociala och materiella element som finns inom en av människor 

bestående social grupp".4 

Ett annat begrepp som bör definieras är termen ekologi. Med ekologi avses i kultur

vetenskaperna samspelet mellan natur och kultur. Begreppet lanserades första gången 

1886 av den tyske zoologen Haeckel. Under 1920-talet övertogs termen ekologi av de 

amerikanska sociologerna Park och Burgess och i slutet av 1960-talet användes detta 

synsätt av nordiska kulturforskare.5 T ex definierar Israel Ruong begreppet i studien 

Samerna och naturmiljön (1967). Ruong skriver att termen ekologi "kommit att omfatta 

också människans anslutning till miljön".6 I ordet ekologi lägger jag såsom etnolog en 

bred tolkning av ordet miljö. Det är detsamma som den fysiska miljön men innefattar 

också den i miljön kulturskapade verkligheten. Även här lägger jag en helhetsaspekt på 

materialet; fysisk miljö och den "mentala" miljön är från min synpunkt en helhet. Det 

finns alltså olika forskningsområden att granska. 

Det är väsentligt att beakta landskapet i materialet ur olika aspekter. Naturgeografen 
K V Abrahamsson menar att det som vi idag kallar för naturlandskap, t ex fjällkedjans 

vildmarker, måste i själva verket betecknas som en "arena för mänsklig kultur". Man 

kan således inte tala om någon "orörd natur" och "vildmark" eftersom dessa natur

områden av uråldrig hävd tillhör fjällsamernas sommarbetes- och kulturmarker. Detta 

betraktelsesätt medför då att de svenska fjällen i själva verket är ett kulturlandskap. En 

annan aspekt vid landskapsanalys är den subjektiva upplevelsen av ett landskap, land

skapsperceptionen. Härvidlag avser Abrahamsson, med stöd av Lynch, "den mentala 

process som ingår i skapandet av en bild av vår omgivning, det omgivande landska
pet". Lynch behandlar landskapets image, dvs den bild av landskapet som vaije individ 

genom perception bygger upp. Även om detta är en individuell process visar det sig att 

människor med likartad kognitiv erfarenhetsvärld har ett gemensamt betraktelsesätt. 

Bönder t ex föredrar ett öppet odlingslandskap framför ett igenväxande. Vidare fram

håller Abrahamsson att vissa miljöer, "vissa landskap, tycker vi om, vissa landskap 

föredrar vi framför andra. Vi använder våra perceptionsfilter och bilden som tränger 

igenom är positiv eller negativ i förhållande till en värdeskala." Han hänför de estetiskt 

tilltalande och positiva landskapen till gruppen topofila landskap medan de topofoba 

anses negativa. Som exempel på generella topofila landskap kan nämnas det agrara 
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kulturlandskapet, skärgårdsöar och fjällkedjor. De topofoba utgörs i regel av industri

landskap.7 Abrahamssons analyser av landskapsattityder bygger på internationell kul-

turgeografisk forskning. T ex skriver Cosgrove i Images of landscapes (1980) att 

"pleasurable landscape experiences" kan betecknas med ordet "topophilia". Han fort

sätter: "Landscape may also present images of a less pleasing nature - pain, suffering, 

fear..." och kallas därför "topophobic images"8 

Etnologen Orvar Löfgren har i viss utsträckning diskuterat det problemområde som 

kulturgeograferna berörde ovan - nämligen den kulturella präglingens betydelse för 
landskapsupplevelsen. Han menar att "kulturen ger oss ett filter genom vilket vi upp
lever naturen och utgör det kunskapsmedium genom vilket vi exploaterar landskapet. 

Genom att växa upp i en bestämd kulturmiljö får vi både tekniker för att utnyttja 

naturen och mallar för att tolka, uppleva och värdesätta den. Det är alltså den sub

jektiva, människoskapade verkligheten som intresserar mig: det kulturella landskap vi 
bär innanför näthinnan." Löfgren skisserar här en dialektisk analys av landskap och 

livsform: människan i landskapet och landskapet i människan. Det är av stor vikt att 

undersöka de bakomliggande samhälleliga processer som skapar vår landskapssyn. 
Detta kulturella landskap "innanför näthinnan" påverkar vårt handlingsmönster och 
utnyttjande av landskapets naturresurser. Åke Campbell hävdade redan 1936 sin vision 

av kulturlandskapet "som en produkt av samspelet mellan landskap, produktions

former och ideologier".9 

I min kulturanalys med dess helhetsaspekt kommer jag även beakta miljön ur olika 

aspekter; den ekonomiska, den sociala, den mentala. I en traditionsekologisk studie 
ingående i Tradition och miljö (1981) försöker Lauri Honko kasta ljus över olika miljö

begrepp. Miljön uppfattas som "en social scen med fysiska och icke-fysiska dimen

sioner, en scen där människans olika aktiviteter äger rum och roller spelas". Männi

skan kan förhålla sig både passivt och aktivt till miljön och på så vis påverkas hon av 

miljön likaväl som hon kan påverka den. Etnologens empiriska observationer av den 

kulturproducerande informanten innebär enligt Honko en särskild typ av miljöbeskriv

ning: "Det är hennes sätt att varsebli, klassificera, verbalisera, uttrycka och yttra sig om 

sin värld, sin omgivning som blir rättesnöret i definitionen av den varseblivna miljön." 
Det blir människans bild av miljön, "kulturbärarens upplevelse av verkligheten". Här 

kan forskaren fungera som en tolk. Honko citerar Forde (1934) och beskriver männi

skans kulturella mönster för varseblivning i en viss miljö: "Mellan den fysiska omgiv

ningen och människans aktivitet finns det alltid ett mellanled, en samling av specifika 
mål och värden, ett förråd av kunskap och tro, m a o ett kulturmönster." Lauri Honko 

framhåller att man genom empiriska studier i mikromiljöer kan nå kunskap om en tradi

tionsprodukts kontext och funktion.10 Just detta försöker jag visa i mitt arbete: tradi

tionsprodukten är här t ex det under generationer kontinuerliga levnadssättet, eller den 

under generationer fortplantade kunskapspotentialen ifråga om resursutnyttjandet. 
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Slutligen vill jag granska människorna. Jag vill undersöka hur de beskriver sin miljö 
men även hur jag uppfattar den. Genom upprepade fältstudier har jag skaffat mig en 

grundlig självsyn av mina aktörers levnadsmiljö. Vi etnologer betraktar människor som 

kulturbärare, "mer eller mindre omedvetet programmerade till ett visst kognitivt och 

symboliskt system. Det handlar då om grundläggande föreställningar och klassifi
ceringar som människor uttrycker i handlingar, språk, klädsel, gester, utan att själva ha 
avsett att artikulera just dessa betydelser. Vi utgår alltså från att vad människor säger 

och gör ofta har andra, och kulturellt mer intressanta innebörder än vad de själva är 

medvetna om."11 Dessa konklusioner som Ehn-Löfgren formulerat vill jag också göra 

till mina. 

Den amerikanske antropologen Clifford Geertz förespråkar en "tät beskrivning" vid 

kulturanalytiska studier. Att på ett hermeneutiskt sätt tolka, förstå och förklara 

kulturyttringarna för att därigenom frilägga djupliggande strukturer och värdemönster. 

Man anlägger ett emicistiskt förhållningssätt, dvs ett inifrånperspektiv. Detta fordrar 
från forskarens sida en stor inlevelseförmåga. Geertz beskriver denna aktörorienterade 
forskningsprocess med orden: "seeing things from the actor's point of view" och "the 

verstehen approach".12 Enligt Geertz är det av intresse att studera människors pre-

releflexiva medvetande, m a o den kunskap som finns implicit i vårt tänkande - det 

"sunda förnuftet" som är omedvetet och ej verbaliseras. Dessa självklarheter styr i det 

fördolda vardagliga handlingar. Då vägen till medvetandet går via handlingar bör man 

studera vad människan gör och beskriva denna handlingssituation. Kultur skall därför, 
enligt Geertz förklaringsmodell, förstås som "ett nät av innebörder som den handlande 

och tänkande" människan uppvisar.13 Detta är alltså en kulturbegreppsuppfattning som 

utgår från att kultur är lika med kollektivt medvetande. Men denna infallsvinkel är för 

mig inte helt täckande. I ett tvärvetenskapligt perspektiv och då man vill blottlägga skil

da kulturella grundteman krävs ett vidare kulturbegrepp med en helhetsaspekt. 

Av vikt är också att utröna vilket symboliskt kapital människorna i fjällbygden kan 

sägas äga. Med symboliskt kapital avses det övergripande begreppet för det ekonom

iska, sociala och kulturella kapitalet. Den franske sociologen Pierre Bourdieu hävdar 

att syftet med den kulturella processen främst är att förvärva ekonomiskt och sym

boliskt kapital. Han har särskilt analyserat klassbundna livsstilar.14 Enligt Bourdieu 

skapar samhället olika klasser av existensiella livsbetingelser som sätter ramar för indi
videns handlingsmöjligheter. Dessa existensbetingelser producerar olika dispositioner 

och strategier som ger klassen en bestämd habitus. Människans habitus är alltså skapad 

av hennes existensbetingelse - vilken klass och vilket symboliskt kapital man för med 

sig genom livet. Bourdieu ser det som en livslång kamp där man genom det sym

boliska kapitalet strävar till att uppnå status och makt.15 Han skriver: "The primary 

differences, those which distinguish the major classes of conditions of existence, 

derive from the overall volume of capital, understood as the set of actually usable 
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resources and powers - economic capital, cultural capital and also social capital."16 

1.2 Det empiriska materialet 

Avhandlingen omfattas av ett stort empiriskt källmaterial. Bouppteckningar rörande 

nybyggare och fjällsamer från 1820- till 1860-talet finns mikrofilmade på Umeå stads

bibliotek. I detta äldre material avslöjas bl a resursutnyttjandet och socioekonomiska 
faktorer liksom tingens, de materiella kulturprodukternas, symboliska och kommuni-

kativa funktion. Därför får bouppteckningarna betecknas som en mycket värdefull 

etnologisk källa att ösa ur. Min forskning kommer att visa hur resursutnyttjandet av

speglas i de föremålskategorier som redovisas i nybyggarnas och nomadernas boupp

teckningar. T ex i vilken utsträckning det förekom fiske-, jakt- och fångstredskap eller 

föremål relaterade till de agrara näringarna. Funktionsanalyser av de olika föremålen 

sätter in dem i ett vidare sammanhang. En stark naturanpassning bör ha skett till de 

rådande ekologiska förhållandena. Rätt uttolkat ger bouppteckningsmaterialet stor kun

skap om människornas livsbetingelser och kulturmönster. När det gäller studier av 
innovationers framryckning och acceptans i fjällsocknen Tärna använder jag mig av 

yngre bouppteckningar; dels från sent 1800-tal och dels i femårsintervaller under 1900-
talets första årtionden fram till 1945. Bouppteckningsmaterialet som förvaras i 
Lycksele tingsrätt ger en klar och mycket konkret bild av nyheters intåg i fjällhushållen 

och visar hän mot vårt industrialiserade samhälle. 

Kyrkböcker är också en betydelsefull källa och flitigt utnyttjad i mitt material. Det rör 

sig främst om husförhörslängder men även dop-, vigsel- och dödböcker. Dessa arki-
valier är mikrofilmade och finns bl a i Forskningsarkivet vid Umeå universitet. 

Kyrkböckerna är användbara när det gäller att klara ut de demografiska förhållandena i 

den stora levnadsödesundersökningen. Två pilotfall, en fjällsamesläkt och en ny-

byggarsläkt från Tärna socken, kommer att följas under flera generationer fram till våra 

dagar. Dessa återspeglar individuella levnadsöden vilka avslöjar såväl kognitiva struk

turer som samhällsliv och sociala relationer under 1800- och 1900-talen. De kan berätta 

om arbetsliv och utveckling, om planering och impulser utifrån. I detta sammanhang 
har mina kunskaper och erfarenheter av genealogisk forskning varit användbara vid 

redogörelsen för de två släktenas olika förgreningar och demografiska uppbyggnad. 

När det gäller pilotfallen har dels samesläkten Winka utvalts eftersom den är välkänd i 

området med ett namn som lever än idag och som är lätt att spåra i arkivalierna. Då 
informanter uppsöktes för intervjuer var dessutom släktnamnet i t ex telefonkatalogen 

ett hjälpmedel vid identifieringen av ättlingarna Den utvalda nybyggarsläkten, 

Samuelsson och From, tillhör den äldsta belagda i arkivalierna från Lycksele lappmark 

vari Tärna ingick. Samuelsson- och Fromättlingarnas förfader, Johan Hilduinen, var 

den förste nybyggaren i Lycksele lappmark. Samuelssongrenen kommer upp till vårt 
undersökningsområde, Tärna, under 1830-talet. Man har alltså funnits i denna region 
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från dess första tillkomst. Fromgrenen av samma nybyggarsläkt, som kommer till 
Tärna några årtionden senare, har jag särskild insyn i eftersom den är min egen släkt. 

Domböcker från detta undersökningsområde, Lycksele lappmark, har även varit an
vändbara och värdefulla. Häradsrättens bevarade protokoll över tingsförhandlingarna 
lämnar upplysningar om historiska händelser och har ett högt källvärde ur främst kvali
tativ synpunkt. I mitt arbete har jag särskilt fokuserat ett dråp under 1840-talet som 

domboken utförligt redogör för. Dråpet har levt i muntlig tradition fram till våra dagar. 

Att följa den historiska sanningen i denna berättartradition är för etnologen av stort 
intresse. 

Ett mycket betydelsefullt material utgör de intervjuer som jag företagit, under fält

arbetsresor uppe i Tärnafjällen 1987-1988, med ättlingar till de i levnadsödesundersök

ningen utvalda nybyggar- respektive fjällsamesläkterna. Med stöd av intervjuerna 
framträder ett omfattande levnadshistoriskt material som ger information om materiell, 

social och andlig kultur men som också avslöjar det kognitiva mönster som utmärker 

samernas och nybyggarnas erfarenhetsvärld. På DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folk

minnesarkivet i Umeå) har bandinspelningar av främst sameättlingar, en del födda 

redan under 1870-talet, varit av stor vikt. Dessa har t ex kunnat lämna personliga 

intryck från den äldre sydsamiska intensiva renskötseln. 

Bouppteckningar efter avlidna personer blev obligatoriska i Sverige genom 1734 års 

lag och skulle efter dödsfallet inlämnas till häradsrätt respektive rådsrätt.17 En viktig 

orsak till detta var att en viss procent av ett dödsbos behållning skulle tillfalla den sk 

fattigkassan.18 I bouppteckningarnas ingress anges vem som avlidit, när vederbörande 

dog samt vilka arvingarna var. Dessutom avslöjas vem som förrättade uppteckningen, 

vilken ofta var någon lokal skrivkunnig förtroendeman. Därefter följer en uppräkning 

av kvarlåtenskapen där boet redovisas materialslagsvis: kontanter, metaller, glas och 

porslin, trä, hästar och kreatur, säng- och gångkläder, åker- och körredskap, fiskered

skap osv. För den efterlevande maken hade man reserverat "fördel af bo oskifto". Som 
änka/änkling fick man alltså behålla en viss egendom innan boet skiftades. Lösöret 

som uttogs fick dock uppgå till högst 1/20 av boets värde.19 Den efterlevande parten 

hade emellertid alltid rätt att ta tre saker i fördel: trolovningsringen, de nödvändiga 

gångkläderna och "den dagliga bädden".20 

Ur källkritisk synpunkt torde en diskussion om olika felkällor vad gäller bouppteck

ningarna äga sin giltighet. De frågor man kan ställa sig när man studerar ett bouppteck

ningsmaterial är bl a: Hur representativt är materialet? Mao hur många av sockenborna 

efterlämnade en bouppteckning vid dödsfallet? Är det möjligen så att t ex de obesuttna 

är underrepresenterade i detta sammanhang? Nils-Arvid Bringéus framhåller att syste

matiska undersökningar har visat att "ju lägre socialklass, desto sämre representation i 
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bouppteckningsmaterialet".21 För att besvara denna fråga om representativitet har jag 

jämfört död- och begravningsböckerna med bouppteckningarna och funnit att täckning

en varierat över tid och mellan olika befolkningsgrupper. T ex har de allra flesta (ca 

90%) avlidna nybyggare efterlämnat bouppteckningar under första hälften av 1800-

talet. Däremot finns knappt hälften (ca 45%) av fjällsamerna representerade under 

samma tid. 1 1800-talets slutskede är förhållandena de omvända; de avlidna nybyggar

na (inklusive motsvarande bofasta befolkningsskikt som t ex inhysesfolk, torpare, 
backstugusittare och fiskarsamer) representeras i bouppteckningsmaterialet till drygt 

hälften (ca 60%) av det verkliga mortalitetstalet. Fjällsamernas (nomadernas) siffror 
visar sig dock ge en närmast fullständig täckning (ca 90%) under samma tidsintervall. 
Ur representativitetskritisk synpunkt kan man således dra slutsatsen att den bästa täck
ningen i bouppteckningsmaterialet har de äldre nybyggarna och de yngre fjällsamerna. 

Kanske står orsaken till dessa dramatiska omsvängningar av representativitetstalen att 

finna i det förhållandet att nybyggarna under äldre tid var få till antalet och av homogen 

sammansättning. Vid 1800-talets slut framträder en klarare social stratifiering bland be

folkningen i Tärna, vilket t ex framgår av deras officiella benämningar i bouppteck

ningens ingress: backstugusittare, inhysesman, torpare. Men man kan också registrera 
stora ekonomiska skillnader när det gäller boets behållning. Det var inte främst "ny

byggarna" och "bönderna", dvs hemmansägarna vilka relativt sett var "rikare", som 
utelämnades i detta senare skede utan just den marginellare och uppenbart fattigare 
befolkningen (även om detta skikt till viss del finns representerad). Härvidlag är jag 

beredd att instämma i vad Bringéus anförde om de lägre socialklassernas sämre repre

sentation i bouppteckningsmaterialet. Det var mindre angeläget att låta uppteckna ett 
fattigare hem eftersom det här, naturligt nog, fanns färre föremål av ekonomiskt värde. 
För fjällsamerna gäller det omvända förhållandet. Denna nomadiserande grupp blev i 

1800-talets slutskede allt mindre. De som emellertid fortsatte med rennäringen var eko

nomiskt bärkraftiga och här fanns det starka motivet till bouppteckningen. 

Men även med ett representativt bouppteckningsmaterial inställer sig ytterligare några 

källkritiska frågor: I hur stor utsträckning speglas det verkliga föremålsbeståndet i hus

hållet av bouppteckningen? Upptogs verkligen allting i förrättningen? Finns det t ex 
risk att boet kan vara delvis utskiftat i förväg eller har man glömt eller undanhållit ägo

delar? Bringéus påpekar att bouppteckningen speglar bohaget vid tidpunkten för döds

fallet "då det redan kan vara något decimerat".22 Frågorna får stå obesvarade och 

retoriska. Det är naturligtvis omöjligt att i efterhand kontrollera dessa omständigheter. 

T ex hur mycket av boet som det äldre paret redan delat ut till sina barn. Som etnolog 

och forskare bör man dock vara medveten om att bouppteckningarna kan brista ur olika 

källkritiska synpunkter. En diskussion om källmaterialets pålitlighet kommer även att 
föras längre fram i undersökningen. Med hänsyn till föremålens benämningar och dia

lektala uttryck får bouppteckningarna ur den aspekten sägas äga högt källvärde då de 

nedtecknats av lokala förtroendemän. Bringéus konstaterar att eftersom boupp
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teckningar upprättades av "folk från trakten som var förtrogna med dess språkbruk och 

arbetsliv ökar deras källvärde".23 N-A Bringéus ser även en fara i det faktum att som

liga föremål inte tillmättes något ekonomiskt värde och följaktligen ej medtogs i boupp
teckningen. Han nämner med utgångspunkt i ett sydsvenskt material att enklare arte-

fakter av naturmaterial som t ex tillverkats i den egna "huggeboden" såsom "svegar" 

och "vidjor" inte redovisades men däremot värdefullare köpvaror av t ex järn som be

tingade ett reelt värde.24 Bringéus påpekar att föremål "som man själv kunde tillverka 

av enkelt material lyser i allmänhet med sin frånvaro".25 Det är möjligt att detta för

hållande gäller för Sydsverige. Emellertid har det visat sig att man har haft en annan 

uppfattning om det hemtillverkade föremålets värde i lappmarkens bouppteckningar. 

Även de ringaste träföremål redovisades i Västerbottens inland. Mängder av enkla 

hemmatillverkade sk "vrilar" förekommer i Tärnas hushåll. För fjällbonden var dessa 
skålar, urgröpta från björkstammen, nödvändiga och oumbärliga bruksföremål tillver
kade med omsorg och känsla för materialet. De är förvisso "enkla" föremål men har 

stor funktionell betydelse och får därför värde i ett nybyggarhushåll. Det föreligger 

alltså kulturvariabler mellan Syd- och Nordsverige - i detta avseende en av många vari

abler. Till sist påpekar Bringéus måste forskaren, då det gäller terminologin och före
målens benämning i bouppteckningen, söka hjälp hos dialektforskare och landsmåls

arkivens lexikon och uppteckningar. Detta påpekande är väsentligt. Jag har själv upp

levt riktigheten därav. Det gäller alltså att ha kunskap om det provinsiella språkbruket 

innan bouppteckningar till fullo kan utnyttjas.26 

1.3 Avgränsningen i tid och rum 

Tidsperioden för detta forskningsarbete omfattar 1800-

och 1900-talen fram till våra dagar. Dock kommer till

bakablickar till 1600-talets lappmarkspolitik och ny-

byggarkolonisation att göras. Det förhåller sig så att 

bouppteckningsmaterialet inom Tärnas nybyggar- och 

sameområde är av ett relativt sent datum. Tärna socken är 
därtill den senast koloniserade och bebyggda socknen i 

Sverige. På grund av den geografiska isoleringen vid 

Umeälvens översta källsjöar dröjde det länge innan fast 

bosättning vågade slå sig ned här trots statsmakternas 

ihärdiga propagerande. Först 1824 anländer pionjären 

Abraham Persson och insynar nybyggena Rönnbäck och 

Ängesdal.27 

TARNA 

Umeå 

År 1824 förrättas den första bouppteckningen från ett 

fjällsamiskt hushåll, Vapstens sameby, och 1838 ned

tecknas i Gardvik den första nybyggarbouppteckningen. 

Fig. 1. Karta över Sverige 
med gamla Tärna socken 
markerad. Efter Isaksson, 
1975. 
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Därefter följer jag bouppteckningarna i Tärna med vissa avbrott fram till 1945. Mitt 
eget fältarbete bland nybyggarnas och fjällsamernas ättlingar i Tärna, som resulterat i 

ett stort intervjumaterial, avser att spegla såväl gårdagens som dagens situation och 

livsvillkor för människorna i den västerbottniska fjällvärlden. 

Den regionala avgränsningen koncentreras till gamla Tärna socken i Västerbottens län. 
Denna utpräglade fjällsocken, belägen i övre delen av Umeälvens dalgång, har numera 

uppgått i Storumans kommun. Tärnaområdet låg under 1600-talet inom vad som be

nämndes Ume lappmark. Under 1700-talet har denna lappmark uppdelats varvid 

Tärnafjällen kommer att tillhöra Lycksele lappmark.28 (Se fig. 1.) 

1.4 Forskningsläget 

I föreliggande forskningsarbete, som alltså syftar till att studera resursutnyttjande, livs

former och kulturprocesser i Tärna socken under 1800- och 1900-talen, använder jag 
mig av en ny forskningsmetodik inom etnologisk forskning. Basfundamentet utgörs av 
studier på mikronivå av utvalda och bestämda släktindivider i en levnadsödesskildring 

som sträcker sig över flera generationer. Genom egna intervjuer, bandinspelningar på 

folkminnesarkiv, kyrkböcker, domböcker, bouppteckningsmaterial samt notiser från 

tidningar och skönlitteratur söker jag skönja släktindividernas kulturmönster. I denna 

helhetsaspekt på mänsklig kultur sammanflätas de kognitiva strukturerna med de socio-
ekonomiska faktorerna och resursutnyttjandet. Forskningsprocessen har i mångt och 

mycket gått efter tvärvetenskapliga premisser där granndiscipliner som t ex kultur
geografi och sociologi kommit med nyttiga infallsvinklar. Nils-Arvid Bringéus fram
håller i skriften Det etnologiska ämnesområdet (1985) att det under 1980-talet inom 

etnologisk forskning skett en förskjutning i det teoretiska perspektivet från samhälls-

undersökningar till studier av kognitiva processer, världsbilder och symbolstudier, dvs 

kulturanalysforskning. Man studerar de värderingar och levnadsvillkor som leder fram 

till olika kulturella mönster. Vidare framhåller han vikten av att i det kulturvetenskap

liga forskningsperspektivet kombinera historiska och nutida studier och att särskilt 

beakta vardagskulturen eftersom den innefattar "vardagliga tankar, handlingsmönster 

och ting som sammantagna utgör kulturens symbolvärld och materiella miljö".29 

Sådana metodiska aspekter föreligger i detta arbete. 

När man lägger teoretiska aspekter på föremålskulturen och dess symbolvärde är det 

viktigt att se den ur kommunikativ aspekt. Detta ger en djupare förståelse av de materi
ella kulturprodukterna. Tingen fungerar inte bara som redskap utan även som bud

skapsbärare och symboler. Mâtyâs Szabó har ingående studerat och beskrivit tingens 
betydelse i samspelet människa/miljö/ting i artikeln Tingens förbrukning (Kulturell 

kommunikation, 1979) och han framhäver särskilt att ett av "den förindustriella varu

produktionens karakteristiska drag var att det förelåg en nära samverkan mellan till
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verkare och förbrukare".30 Det förhållandet är ständigt aktuellt i mitt material. 

Etnologisk forskning hade fram till 1980 inte granskat bouppteckningsmaterial från 
nordsvenskt område i syfte att belysa reursutnyttjandeformer. Norrländskt bouppteck

ningsmaterial var överhuvudtaget föga utforskat. Emellertid kom inom Luleälvs-

projektets etnologiska del bouppteckningar att särskilt tas upp till granskning. Ett resul

tat därav blev Inger Kuoljoks Luleälvsrapport, En nordsvensk älvdalskultur (1985). 
De erfarenheter som erhölls inom det projektet kommer även min undersökning till 
godo. 

Ett huvudverk om nybyggarkolonisationen i Lappland är Åke Campbells Från 

vildmark till bygd (1948). Han föregrep som etnologisk forskare två väsentliga 
metodaspekter nämligen: ackulturationsaspekten och den ekologiska aspekten. 

Campbells bok bygger på ett omfattande intervjumaterial, bl a från Tärnafjällen, och 

uppvisar ett djupt historiskt perspektiv. Författaren skildrar nybyggarnas möte med 
lappmarkens natur och samernas kultur och hur de olika etniska grupperna påverkade 

varandra, positivt och negativt. Campbell följer detaljerat nybyggarens arbets- och 

kulturår och beskriver fisket, fångsten, jakten och ängsbruket. 

Ett annat grundläggande och förebildligt arbete är Erik Bylunds avhandling om Pite 

lappmark. Nybyggarens villkor i Arjeplog och Arvidsjaur belyses av denne i 

Koloniseringen av Pite lappmark t o m år 1867 (1956). Bylund fokuserar arbetet på 

den kolonisationshistoriska utvecklingen, så som den har framskridit i mellersta 
Lappland. Han skildrar utförligt de bebyggelsegeografiska förhållandena och själva 

kolonisationsförloppet samt bygger framställningen på ett rikt arkivaliskt material. 

Som framgått inledningsvis vilar min forskning på en ekologisk grundsyn och jag har 

där definierat begreppet. Här vill jag åter hänvisa till Israel Ruong som använt 

begreppet ekologi i kulturvetenskaplig mening. Israel Ruong utgav 1969 Samerna i 

historien och nutiden. I denna skrift fortsätter han att driva det ekologiska synsättet. 

Han behandlar bl a trädgränsens (på samiska: orda) betydelse för vildrensjakten och 
tamrenskötseln. Vidare hur t ex snöterminologin i det samiska språket omfattar flera 

hundra termer.31 Emellertid är inte bara det ekologiska synsättet, dvs relationerna 

mellan människa och naturmiljö, utan även det kulturekologiska synsättet av aktuellt 

intresse i dagens forskning kring Nordskandinavien. Kulturekologin introducerades av 

amerikanen J Steward 1955. Detta vidare begrepp, som även betonar det ärvda tradi

tionsmönstret som man t ex medför vid överflyttning till en ny ekologisk miljö, lanse

rades första gången i Sverige 1965 av Åke Hultkrantz. Den kulturekologiska aspektens 

betydelse för nordskandinaviskt område lade han fram med en religionsekologisk syn-

vikel på cirkumpolära kulturer i studien Type of religion in the Arctic hunting cultures. 

A religio-ecological approach?2 
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Phebe Fjellströms arbete Samernas samhälle i tradition och nutid (1985) har haft bety
delse för studiet av den fjällsamiska kulturen i min avhandling. Det är ett tvärveten

skapligt verk med kulturekologisk grundsyn som behandlar både det gamla 
nomadsamhällets materiella, sociala och andliga kultur samt det nuvarande samesam

hällets organisation. Samma kulturekologiska metodaspekt har jag använt mig av i min 

forskningsstudie. Fjellström var den första svenska etnolog som klart definierade skill
naden mellan begreppen ekologi och kulturekologi vilket sker redan 1971 med artikeln 

Immigrantmiljön och den kulturekologiska aspekten i temanumret Ekologi och Kultur 

CNordnytt 1971:2) 

De resursutnyttjandeformer som jag har studerat är kopplade till föremålsvariabler 

(t ex jakt- och fiskeredskap). Den materiella kulturen är i sin tur relaterad till kultureko

logiska mönster, dvs det traditionsarv och det kunnande som t ex en svensk nybyggare 

tar med sig upp till fjällsocknen Tärna. Trots att nybyggare och fjällsamer utnyttjar 

samma fysiska miljö skiljer sig ändå deras kulturer åt genom olika fortplantade tradi

tioner och kunskapskapital, t ex vad gäller byggnadsformerna (kåta respektive timrat 

hus). Häri ligger det kulturekologiska synsättet och vikten av att även studera den 
"mentala" miljön. Under 1980-talet har även andra etnologer arbetat med den kultur-
ekologiska metodaspekten. T ex har Lauri Honko och Orvar Löfgren utgivit Tradition 

och miljö: ett kulturekologiskt perspektiv (1981). De ger bl a olika definitioner av 

begreppen miljö och traditionsekologi samt visar hur det sker en dialektisk påverkan; vi 
formas av vår fysiska miljö likaväl som vi själva formar vår omgivning. 

Fokuseringen på människorna i sitt landskap och sin miljö är av stor vikt i mitt arbete. 

Här har särskilt kulturgeografin bidragit med intresseväckande forskning om den sub
jektiva landskapsperceptionen. Amerikanen Yi-Fu Tuan redogör för hur människors 

uppskattning av den fysiska omgivningen i första hand kan vara av visuell och 

estetisk karaktär, t ex av vackra och inbjudande naturscenerier där intensiteten i upp

levelsen varierar. De starkast estetiska landskapsupplevelserna inträder ofta som en 

överraskning. Man förnimmer plötslig en intensiv känsla av att stå inför en storslagen 

natur, sådana positiva, topofila upplevelser av landskapet som turister eller upptäcks-

resande  haf t .  Men begreppet  topof i l t  kan  en l ig t  Tuan  även  inbegr ipa  en  pos i t iv  f ys i sk  

kontakt med landskapet. T ex känner småbrukare en djup bindning till sin jord: 
"Nature is known through the need to gain a living." Han fortsätter: "More permanent 

and less easy to express are feelings that one has toward a place because it is home, the 

locus of memories, and the means of gaining a livelihood."33 Dessa uttalanden av 

Yi-Fu Tuan torde vara viktiga att beakta vid analys av mina informanters landskaps-

perception. 

Den biografiska metoden inom kulturvetenskaplig forskning har fått en renässans 
under senare tid. Muntliga och skrivna levnadsberättelser har haft stor betydelse för 
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den nya inriktningen inom historieforskningen som går under beteckningen oral histo

ry. Även sociologin har anammat detta nya synsätt. Den engelske sociologen Ken 

Plummers Documents of life (1983) kan ses som en apell för den levnadshistoriska 

metoden där han diskuterar sociologins fördelar vid arbetet med levnadshistoriska 

berättelser.34 Ytterligare en forskare med denna inriktning är den franske sociologen 

Daniel Bertaux, som 1981 utgav boken Biography and society. Han diskuterar t ex 

samspelet mellan social dynamik och historisk förändring sett ur individens synvinkel 
samt förhållandet mellan det individuella och det kollektiva. Att kunna skönja sociala 
relationer och att på ett hermeneutiskt sätt tolka och förstå kulturhistorien kan ge en ny 

helhetsbild av materialet. 

Inom kulturanalysforskningen har den franska mentalitetsforskningen, den sk 

Annales-skolan, varit vägledande. Med användande av nya typer av källmaterial, t e x 

dagböcker eller medeltida rättegångsprotokoll analyseras världsbildsuppfattningar. 

Mentaliteshistorikern Emanuelle Le Roy Ladurie har i sitt verk Montaillou, en fransk 

by 1294-1324 (1980) bildat skola för denna typ av forskning som har karaktäriserats 

"som vår tids 'paradigm' för historieforskningen."35 Mentalitet har av Annales-skolan 

kommit att betraktas som det "tröga, det som förändras sist..." Intresset för "kollektiva 

världsbilder" står i fokus för Annales-skolan. 36 Man kan finna ett material liknande 

den franska Annales-skolans i våra nordsvenska bouppteckningar och domböcker. 
Arkivmaterialet har ett högt källvärde. T ex var bouppteckningarna inte nedtecknade av 
jurister utan som tidigare nämnts av den lokala skrivkunniga befolkningen, varför de 

kan sägas troget återspegla ortens produktionsformer och språkbruk. 

Den tyske sociologen Norbert Elias har i sitt klassiska och banbrytande verk Sedernas 

historia (1939/1989) belyst civilisationsprocessens problematik. Civilisation ser han 

som en historisk disciplineringsprocess eller "förfiningsprocess" där individens 

beteende förändras och förfinas i takt med samhällets omdaning.37 Elias civilisations

teorier kommer väl till pass i min empiriska undersökning av de materiella kulturpro

dukterna och innovationerna, som just pekar hän mot acceptans av mer "förfinade" 
beteendemönster, t ex ifråga om bordsserviser och andra utensilier. 
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SKALA - 1:500 000 

Fig. 2. Karta över gamla Tärna sockens utbredningsområde. Efter Egerbladh, 1969, Bonniers, 1981 
och Pettersson, 1979. 
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2 TÄRNA SOCKEN: 
ANPASSNING OCH EGENART 

2.1 Topografi och miljö 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en generell topografisk översikt och historisk bak
grund av Tärna som undersökningsområde. Avsikten är inte att se materialet ur främst 

teoretiska aspekter utan att ge en viss lokalfärg och historisk ram. 

Om man följer "Blå vägen", mellanriksvägen (E 79) som förbinder Atlanten och 
Bottenviken, västerut från Umeå når man efter 37 mil det lilla fjällsamhället Tärnaby. 

Färden går längs den vattenkraftsutbyggda och tämjda Umeälven till dess översta käll

sjöar invid den norska gränsen. De rika jordbruksbygderna i Västerbottens kusttrakter 

uppvisar stora Falurödfärgade mangårdsbyggnader som i landskapet går under benäm

ningen "Västerbottensgårdar". När vi närmar oss den inre delen av skogslandet blir 

denna parstugumodell ovanligare för att i fjällbygden ersättas av mindre boningshus 

som representerar en senare byggnadstradition. Landskapet omvandlas nu från skogs

beklädda bergskullar till ståtliga, snöklädda fjällmassiv. Bördiga dalgångar med be
byggelse slingrar sig mellan sjöarna och vattendragen. Vi är framme i Tärna gamla 

socken som 1971, tillsammans med Stensele socken, uppgick i Storumans kommun.1 

Närmaste stad, Mo i Rana, ligger 12 mil från Tärnaby bortom fjällpassen och vid Blå 
vägens slutdestination, de norska Atlantfjordarna. 

Tärna sockens område (fig. 2), såsom den såg ut före kommunsammanslagningen 
1971, gränsar i väster och norr till Nordlands amt i Norge, i nordost till Sorsele, till 

Stensele i sydost och i söder till Vilhelmina socken. Den största sträckningen i N-S 

riktning är ca 8 mil och i Ö-V ca 6 mil.2 Folkmängden i detta område, som idag om

fattar Tärna församling, uppgick 1/1 1989 till 1788 personer.3 Detta högfjällsområde 

har en lång förhistoria. I årtusenden har vattendragens stränder lockat till sig kringströ
vande jägar- och fångstgrupper. Vid t ex Överuman har stenåldersboplatser påträffats 

där lösfynden utgjordes av olika skiffer-, kvarts- och kvartsitföremål.4 

Tärna är en utpräglad fjällbygd, belägen till större delen ovanför barrskogsgränsen. 

Granen gör halt strax nordväst om kyrkbyn Tärnaby och högre upp efter Umeälvens 

dalgång tar den lilla krokvuxna fjällbjörken vid.5 Denna har utgjort en mycket be

tydelsefull resurs för bosättningsmönstret. I de övre delarna av Tärna ser man ännu 

spår av 1800-talets nybyggarkolonisation i form av små, enkla björktimmerstugor med 

torvtak samt även de av björk uppresta slåtterladorna (se bild 1). Användandet av fjäll

björken till husbyggnadsmaterial är en byggnadsteknik som är unik för landet. Dessa 
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kvarlevor utgör vittnesbörd om de hårda livsvillkoren uppe i fjällvärlden. Slåtter-
markerna har nu övergivits för andra näringar. Det av människan med möda uppröjda 
odlings- och kulturlandskapet brukas inte längre utan växer snabbt igen och återfår där

med sin ursprungliga form. Vattenkraftsutbyggnaden med sjöregleringar under 1950-
och 60-talen har förändrat landskapsbilden. På en del håll fick bosättningar överges, 

t ex i Björkvattensdalen, eftersom ägorna kom att ligga under vatten. Mäktiga forsar 

(se bild 2) blev också för alltid tystade.6 

Umeälven skär genom Tärnafjällen och bland de större sjöarna intill älven märks 

Överuman, Björkvattnet, Göutajaur (se bild 3), Tängvattnet och Laisan. Huvudbe

byggelsen är koncentrerad till Umeälvens dalgång och området vid det bördiga 

Björkvattnet.7 Inom socknens 380 kvadratmeter stora område (något större än 

Gotland)8 ryms Västerbottens högsta punkt, Norra Storfjället med Sytertoppen (1767 

m).91 Tärnaområdet återfinns också Artfjället som inhyser den märkliga kilometerlånga 

Sotbäcksgrottan. Fjällregionens berggrund består av kalkhaltig skiffer som bildar ut

märkta geologiska förutsättningar för uppkomsten av stora grottsystem. Den kalkrika 

jorden är också orsaken till att Tärnafjällens dalgångar uppvisar en påfallande bördig

het. Den ymniga gräsväxten på naturängarna var under självhushållets tid förträffliga 

betes- och slåttermarker för nybyggarna.10 Fjällblommorna trivs också i den här mil

jön. Gustav Rosén, sedemera landshövding i Västerbotten, gjorde år 1919 en repor

tageresa till Tärna. Han ger vid det tillfället en målande beskrivning av hur gräset var 
meterlångt och marken "översållad av de härligaste blommor. Orchidéer, som inte äro 

så värst vanliga i blomsterbutikerna, växa här i massor."11 

Tärna har två större befolkningscentra, Tärnaby och Hemavan. Den förra har ett vack

ert läge vid Göutajaurs strand under Laxfjällets fot (se bild 4). I Tärnaby finns 

kommunexpeditionen, kyrkan, sjukstugan, ålderdomshemmet, skolorna samt olika 

affärer. ICA- (se bild 5) och Konsumhallarna konkurrerar om tärnabornas livsmedels

inköp. Fjällbygdens enda klädaffär är placerad intill huvudgatan. Här saknas inte heller 

värdshus, grillbar, bensinmack eller postkontor. På sportfiskeaffären (se bild 6) kan 

man inhandla nödvändig utrustning och den som vill köpa med sig ett hemslöjdsalster 
kan besöka butiken med det intresseväckande namnet 'Trolltrumman". 

Hemavan är lokaliserad ca 20 km högre upp efter Umeälvens delta- och ranings-

marker. Vårfloden gjorde flödesängarna vid älven bördiga och i äldre tid bärgade 
byborna det fina raningshöet med lie. Om Tärnaby kan betecknas som den kommunala 

och kommersiella huvudorten så är Hemavan Tärnas mest expansiva samhälle vad 

beträffar turistnäringen. Kulturförändringsprocessen har i denna trakt skett snabbast 

och omvandlingen är alltjämt pågående.12 Här klättrar magnifika sportstugor och fri

tidshus efter fjällsluttningens terasser (se bild 7). 
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Intresset för detta fjällområde är av gammalt datum. När Västerbotten skulle lanseras 
som turistland under 1900-talets första årtionden ville man framhålla vilka storslagna 

vyer som Tärnafjällen hade att erbjuda. Fiskeriinstruktören F Olofsson konstaterade i 

årsboken Västerbotten 1926 att 'Tärna är så gott som helt och hållet fjäll, älvar och 

sjöar." Turisterna hade här möjlighet att njuta av vackra naturscenerier, idka sportfiske 

efter ädelfisk samt företa bergsbestigningar.13 Redan 1927 lät STF uppföra en turist

station i Tärnaby. Det blev inledningen till bygdens turistutveckling.14 I både Tärnaby 

och Hemavan har en stark utbyggnad skett av hotell, stugbyar, liftsystem och slalom

backar vilket inneburit att regionen idag är södra Lapplands största turistområde.15 

Tärnafjällens omvandling de senaste decennierna från ett isolerat nybyggar- och same
land till en internationell skidmetropol har onekligen varit dramatisk. Anordnandet av 

Världscuptävlingen i Tärnabys slalombackar 1983 (se bild 8) var en naturlig följd av 
denna utveckling. Grundvalarna för att trygga de bofastas existens vilade i äldre tid på 

boskapsskötsel kombinerad med jakt, fångst och fiske. Idag är turismen huvud

näringen i Tärna.16 

Rennäringen har fortfarande en framträdande roll. Umeälven bildar en naturlig gräns 

mellan de två fjällsamebyarna i området, Vapsten och Umbyn. Den senare är belägen 
på den norra sidan av älven och håller till vid Ryfjället, Norra Storfjället och Artfjället. 

Vapstensamerna flyttar på södra sidan och har sina ärvda marker vid bl a Södra Stor

fjället, Lövfjället och Atoklinten.17 Renskötseln är nu helt motoriserad och inriktad på 

köttproduktion. Fjällsamerna bor inte längre i kåtor utan i moderna bostäder. De flesta 

samer i Tärnaområdet livnär sig sedan lång tid tillbaka av andra yrken än renskötseln. 
En rad sydsamiska traditioner och sedvänjor har övergivits under 1900-talet. Men på 

senare tid har etniska identitetssträvanden gjort sig gällande särskilt bland de yngre 

samerna. Idag upplever sameslöjden en renässans och vidareutveckling genom t ex 

Sune Enokssons konsthantverk.18 I Tärna lever också sedan 1930-talet tvångsförflytt-

ade nordsamer vilkas kulturform skiljer sig starkt från de infödda sydsamernas.19 

2.2 Fjällsamer och fjällsamisk kultur 

När man studerar de svenska samernas historia och kultur måste först en distinktion 

göras mellan skogssamer och fjällsamer. De båda grupperna hade nämligen olika 

rörelsemönster och nyttjade dessutom två skilda ekologiska miljöer. Skogssamerna 

representerade den uråldriga samiska fångstkulturen. De förde en halvnomadisk till

varo och flyttade i cirklar runt ett huvudviste i skogslandet. Man hade en mindre hjord 
av tamrenar och livnärde sig även på jakt och fiske. Fjällsamerna däremot karaktärise
ras av att de nomadiserade långa sträckor - upp till 40 mil, mellan den norska 

Atlantkusten och den svenska Bottenvikskusten (se bild 9 och 10). De bodde då i flytt

bara tältkåtor och torvkåtor. Denna flyttning med renarna från sommarbete till vinter
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bete och tvärtom företogs årligen över fjällryggen. Ett utmärkande drag för fjällsamer-
na var också att de hade hög status. De var ofta förmögna med stort silverinnehav och 

deras bördsstolthet var påtaglig (se bild 11). 

Fjällsamerna ägde stora tama renhjordar och bedrev en sk intensiv renskötsel. Med det 
avses att man höll renarna under ständig uppsikt. Vajorna (renkorna) mjölkades flitigt 

och härav framställdes renost. Detta förhållande gällde i Central- och Sydlappland. 
Bland Sveriges nordligare fjällsamer har den extensiva renskötseln varit förhärskande. 

Det innebar att man lät renen ströva relativt fritt under en stor del av året "i vildan". 
Vajan mjölkades inte heller lika ofta som t ex hos sydsamerna i Västerbotten. Här har 

uppenbarats olika kulturvariabler inom den mångfacetterade samekulturen. Samerna 
var ingen homogen folkgrupp med likartad kultur utan de manifesterade sinsemellan en 
rad kulturella skillnader. 

Enligt Phebe Fjellström växer den samiska helnomadismen fram under 1500-talet. I 

Olaus Magnus år 1555 utgivna verk Historia om de nordiska folken beskriver författa

ren hur han under en resa till Nordsverige 1519 kunde iaktta hur samerna bl a mjölkade 
sina renar. Olaus Magnus redogör också för hur en del samer ägde upp till 500 renar 

och att de "drivas av sina herdar till betena och tillbaka därifrån..." Redan under 1500-

talets första del fanns det således stora tama renhjordar som vaktades och där renmjölk

hushållningen var etablerad med en dithörande osttillverkning. Vi bevittnar här den 
fjällsamiska kulturens entré på den historiska scenen! Under perioden fram till 1700-

talets början upplever fjällsamerna en ekonomisk högkonjunktur baserad på en intensi
fierad renskötsel och slakt av renar vid bl a de nordnorska fjordbottnarna. Denna mark
nadshandel gav en överskjutande vinst som placerades i värdebeständiga silverföremål. 
Silvret representerade ett betydande ekonomiskt värde men det gav också en estetisk 

prakt åt samedräkten.20 

2.3 Lappskatteland: samisk rätt till land och vatten 

I 1500-talets skattelängder skiljer man på fjällsamer och skogssamer (granlappar). År 
1585 heter det om fjällsamerna att de "kalles fieli lapper, haffwandes thet nampnett ther 

af att the boo op i fiellen udi Bärgh skreffvor..."21 Från mitten av nämnda århundrade 

hade enskilda samer brukningsrätt över ett visst landområde med sedvanans rätt. För 

att erhålla denna rätt måste samen betala skatt till kronan. Dessa områden kallades då 

lappskatteland och innehavaren för skattelapp.22 

Begreppet skatteland härleds sannolikt av det faktum att man från myndigheternas sida 

ville skapa ordnade förhållanden i lappmarken vad beträffar landindelningen. Det var 

naturligt att man i Lappland skulle inrätta en skatteform som ersättning för landets nytt

jande då man i övriga riket redan hade särskilda jordskatter för böndernas hemman. 
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Karl IX bestämde 1602 att alla sjöar och vattendrag skulle antecknas för vaije lapp
mark och vidare vem som brukade dem. Därefter skulle en rättvis indelning av landet i 

skatteområden ske. "Då skola de skatta förnämnda träsk och sjöar, såsom härefter 

följer. Och skall ingen lapp vara lov givet att fara marken omkring, som de härtilldags 

gjort hava, utan var bygge och bo, där han varder förordnad och där bruke träsk, skog 
och mark, som Gud giver bästa nåden till." Rättshistorikern Åke Holmbäck höll för 

troligt att själva landindelningen i lappmarkerna var av rent samiskt ursprung. Han 
menade att enligt allmänna rättshistoriska regler var just äganderättsförhållandena till 
jord och mark mycket konservativa. De borde därför ha skapats inom den egna folk
gruppen, dvs av samerna, utan inblandning av svenska birkarlar eller fogdar. 

Med lappmark menas ursprungligen det område som utgjorde handelsdistrikt för bir-

karlarna, dvs de handelsmän som fram till 1600-talets början drev handel med samerna 

men som också uppbar skatt av dem.23 Birkarlarna delade upp handelsdistrikten mel

lan sig så att de stora älvarna i övre Norrland fick utgöra gräns mellan lappmarkerna. 
De var från norr till söder: Kemi-, Torne-, Lule-, och Pite lappmarker. Pite lappmarks 

område gick även in i nuvarande Västerbotten och här uppkommer senare benämning

arna Ume-, Lycksele- och Åsele lappmarker. Under Gustav Vasas regeringstid tillsattes 

särskilda lappfogdar i lappmarkerna som från birkarlarna övertog ansvaret för skatte

indrivning och handel med samerna.24 

2.3.1 Tärnas fjällsamer: från Laisbyn till Vapsten 

Tärnabygdens fjällsamer tillhörde under 1500-talet Pite lappmark och omfattades av 

den stora Laisbyn, som sträckte sig från de södra Arjeplogsfjällen och ned till 

Jämtlands fjäll jämte angränsande delar på den norska sidan. Namnet "Lais" kan möj

ligen hänföras till sjön Laisan vid Tärna kyrka. Emellertid råder det osäkerhet i frågan 

då det också inom Aijeplogs kommun finns vattendrag med förledet "Lais".25 

År 1606 hölls ett ting i Granön, Ume sockens yttersta utpost mot lappmarken. Byn var 

ett gemensamt centrum för Ume- och Ångermanlandssamerna med tings- och han

delsplats. Vid detta ting beslutades det att en kyrka skulle byggas längre upp efter 

Umeälven, mitt i Ume lappmark. Den tilltänkta kyrkplatsen hade fått namnet Lycksele. 

Orten var lämplig eftersom den sedan en lång tid hade varit ett tillhåll för Umesamer. 

Eftersom de var skogssamer och inte skulle ha råd att ensamma uppbära kostnaden för 

kyrkbygget ålades Laisbyns rika fjällsamer att stödja det stora projektet.26 Direktiv 

utgick om att nämnda skogssamer samt "the Pithå Lapper som aff ålder haffue legatt till 

Laijsby, huilke wester söder ifrå Umhå Mark emoth Noriges sijdan boendes ähre, 

skola tilhopa byggie theres Kyrkio på een ortt be:dt Lycksälie, udi Umhå lapmark...'^27 

Därmed överflyttades Laisbyn från Pite- till Ume lappmark, med vilken samerna i 
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Ångermanland då var förenade.28 

Om Laisbyn avslöjas följande i 1607 års räkenskaper för Ume lappmark: "Laijs By the 
som Liggia i Ran Och skatta Bådhe till Suärie Och Norie Och ähre Fiälle Lapper." 

Samma år redovisas också en utbrytning ur Laisbyn i "Vaffzsen Lapper" (13 st).29 

Benämningen "Vaffzsen" härrör sig från Vefsens älvdal på den norska sidan av fjäll

ryggen.30 Ordet blir med det samiska språket "Vapste" 31 och därav kommer namnet 

på dagens fjällsameby i Tärna, Vapsten! 

När Arjeplogs pastorat bildades 1640 återfördes de nordligare fjällsamerna i Ume lapp

mark (dvs den gamla Laisbyn, som nu hade sitt huvudsäte i den norska Rånens älvdal 

samt den nybildade Granbyn) till Pite lappmark. Men detta medförde stora protester 
från samernas sida vilka hävdade år 1660 att Granbyn och Laisbyn av ålder hade legat i 
Ume lappmark och kyrkan i Lycksele. Vidare framkom det att de genom körslorna till 

och från "Sölfuergrufwan" hade mistat sina renar och råkat i stor fattigdom.32 Här 

framskymtar Nasafjällsepoken och den negativa kulturkontakt som samerna fick vid
kännas under denna tid. Nasafjälls silverbruk i Pite lappmark skulle till varje pris främ
jas. En stor del av samerna i andra lappmarker hade beordrats föra dit malm och ved 
samt att även driva handel med Piteåborgarna vid marknadsplatsen i Aijeplog. Men 

samerna ville istället handla på de orter som deras förfäder och de själva hade varit 

vana att göra. De trotsade helt enkelt myndigheterna och reste till Lycksele marknad i 

Ume lappmark där de idkade handel och erlade sin skatt.33 

År 1648 hade det utfärdats en bestämmelse om att låta uppföra en kyrka vid "Åsället", 

Anundsjö pastorat i Ångermanland. Avsikten var att transportera dit bl a "Wapst-
lapperne". Men de var avogt inställda till att gudstjänsten skulle flyttas till Åsele och 

vädjade 1660, i samma skrivelse som Laisbyn och Granbyn, om att få behålla 

Lycksele som kyrko- och uppbördsplats. Klagomålen resulterade tre år senare i en 

förordning där det stadgades att Granbyn, Laisbyn och norra Wapstbyn hädanefter 

skulle, särskilt nu sedan Piteå Silverbruk var ödelagt, höra och lyda till Lycksele lapp

kyrka. Men det sades också att södra Wapstbyn i framtiden skulle lyda under Åsele 

kyrka. Vid tinget i Lycksele 1665 svarade dock Vapstensamerna uttryckligen att de ald

rig ville resa till Åsele utan "blijfua alttijdh här wijd kyrkoselet, här att hålla sinn 

Marknad som af vrminnes warit hafwer" samt att där erlägga sin skatt. Som huvud

argument anfördes att det var närmare och lättare kyrkväg till Lycksele då de kunde 

färdas efter Umeälven. Till Åsele var de tvungna att "reesa öfuer store bärg och 

dalar".34 

Vi har kunnat konstatera hur Laisbyns geografiskt vidsträckta område skiftades upp 

under 1600-talet i flera mindre enheter. En del stannade under Pite lappmark, en del 
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kom under Urne lappmark (Granbyn, Laisbyn eller Ranbyn och Vapsten) och slutligen 

inordnades en del under det som senare fick namnet Åsele lappmark. I slutet av seklet 

blir Laisbyn och Ranbyn synonyma benämningar för samma sameby, de som håller till 

i den norska Rånens älvdal.35 

I lappmarkerna utformades år 1695 en skattereform som innebar att den gamla person

liga lappskatten förvandlades till en grundskatt för samebyn som helhet. Det skatteland 

som den enskilde samen brukade skulle uppskrivas i den nya jordeboken.36 1695 års 

jordebok för Ume lappmark upptar fyra samebyar: Granbyn, Ranbyn, Umbyn och 
Vapsten. Umbyn var vid denna tid en ren skogssameby och dess skatteland låg ute
slutande nere i skogslandet efter Umeälven. Ranbyns skatteland låg till stor del på den 

norska sidan i 1695 års jordebok. Vapstensamerna i sin tur ägde 18 skatteland och det 

är innehavarna av dessa land som blir förfäder till dagens infödda fjällsamer i Tärna.37 

2.3.2 Fjällsamisk nomadism och skogssamer i Ume lappmark i äldre tid 

Hur fjällnomaderna i Vapstens sameby flyttade i äldre tid framgår bl a av en uppgift 

från 1714 som meddelar att Vapstensamer betalat årlig skatt till både den svenske och 

den danske kungen beroende på att de vistades under sommarhalvåret på den norska 
sidan. Vandringarna över till Norge (som då löd under den danska kronan) bekräftades 

också av superintendenten i Hernösands stift, Göran Wallin. Han skriver 1717 om 

samerna i Ume lappmark att "särdeles en del af Wapsten och Ranbyn, at de om 

Sommaren wistas i Norje". Men, tillfogar Wallin: "om winteren komma de under 

Swerje."38 Vid lappmarkstinget 1756 framkom det att Vapsten flyttade till Vefsens fjäll 

i Norge och att 7 av dem enbart hade sina sommarskatteland på den norska sidan. Lika 

många ägde skatteland både i Sverige och Norge. Slutligen avslöjades det att de 11 

återstående skattesamerna i Vapsten hade sina sommarland på den svenska sidan. 

Under vintern vistades både svenska och norska fjällsamer på de svenska skogssamer-

nas skattland mot avgift. Alla skogstrakter nedom fjällen var indelade i lappskatteland 
för vilka skogssamerna skattade och på deras marker fanns det gott om utrymme för 

fjällsamernas renar.39 Lappskattelanden var således av olika slag i olika trakter. Skogs-

samernas land användes av dem hela året om när de flyttade mellan sina fiskesjöar. 
Men fjällsamernas land var dels de sommarland man hade uppe i fjällen, antingen på 

norska eller på svenska sidan, och dels de vår- och höstland på vilka de vistades under 

sina flyttningar mellan fjällen och skogslandet.40 Den symbios som Ume lappmarks 

fjäll- och skogssamer levde i åskådliggörs av gränskommisarien och generalmajoren 

Lorens Christoffer Stobées skildring år 1746: "Fiellappen som är i Uhmeå lappmarck 

Wåpst- och Ranbyen med några fåå af Granbyn hafwa intet skatteland utj skogzmarken 
och således eij heller måsseland och winterbete för sin renhiord, utan måste de leija af 
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Uhmeå och Granbyens lappar som äro fattigare på renar, men hafwa stora skatteland 
och föda sig om sommaren mäst af fiske och wintren af det han får af fiellappen för 

betet på sitt land."41 Skogssamerna erhöll en stor och viktig biinkomst från den lega 

som fjällsamerna vintertid fick utbetala till dem. Från Stobées redogörelse kan man 

också utläsa att det i Ume lappmark vid 1700-talets mitt fanns två byar med uteslutande 

fjällsamer (Vapsten och Ranbyn). Vidare avslöjas att Granbyn innehöll både fjäll- och 

skogssamer. Som tidigare nämnts inhyste Umbyn bara skogssamer. 

En gränsdragning och ett gränstraktat kom till stånd 1751 mellan Sverige och 

Norge/Danmark. Det ansågs angeläget att få slut på dubbelbeskattningen av samerna. 

Deras näringsvandringar över riksgränsen skulle regleras genom renbetesavgifter.42 

Fjällsamernas rätt till sina skatteland på bägge sidor av gränsen fastställdes i ett bihang 

till gränstraktatet, den sk kodicillen. Israel Ruong har karaktäriserat detta viktiga doku

ment som samernas Magna Charta, deras fribrev 43 

Under 1700-talet indelades Ume lappmark i Lycksele och Åsele lappmarker. I den 
nordligare delen, Lycksele lappmark, bildades Sorsele socken som under sig lägger 
Granbyn och Ranbyn. Söder därom i Lycksele lappmark bildas Stensele socken ur 
vilken så småningom Tärna uppstår med Umbyns och Vapstens fjällsamebyar. Detta 

förhållande har stått sig in i våra dagar 44 

Nybyggarnas antal ökar dramatiskt i Västerbottens lappmarker under 1700-talet och det 

får som konsekvens en stark tillbakagång för den skogssamiska populationen. Den här 

utvecklingsfasen uppmärksammades också av Abraham Abrahamsson Hiilpers i den

nes Samlingar till en Beskrifning öfwer Norrland och som dateras till omkring 1790. 

Han berättar om skogssamerna att "i samma mon som Nybyggarne ökat, hafwa desse 
aftagit, och när de öfwergifwit eller afståt sine land, antaga Nybyggarne lappskatten 

och bruka samma land."45 När lappmarksmissionären Petrus Laestadius skrev sina 

Journaler i böljan av 1830-talet fanns det enligt författaren endast några enstaka skogs

samer kvar i Lycksele och Åsele lappmarker.46 Samtidigt (1832) reste botanikpro

fessorn J W Zetterstedt genom "Ume" lappmark, dvs samma område, och han konsta

terade: "Lappar kunna i denna Lappmark icke kallas annorlunda än Fjell-Lappar..." 47 

Nybyggarna har här kommit i besittning av Umbyns skatteland i skogarna runt 
Lycksele. Denna process hade fortgått under lång tid. Redan vid ett ting 1702 klagade 

länsmannen Mårten Mårtensson i Umbyn över hur den ena skattelappen efter den andra 

"nödgas för fattigdoms skull begiva sig ned på landet att arbeta eller alldeles tigga sig 

födan". Orsaken till detta var främst kustböndernas intrång i skogssamernas fiske

vatten.48 Alternativen för Umbyns skogssamer blev, när konkurrensen om jakt och 

fiske hårdnade, att antingen låta sig undanträngas från sitt skatteland såsom skogs-
oompr Hier också att bli nybyggare på sitt skatteland och därmed anamma den svenska 
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kulturen. Denna utveckling låg också i myndigheternas intresse; att få samerna bofasta 
och uppgå i den svenska befolkningen. Att många skatteland försvann på detta sätt har 

Israel Ruong formulerat såsom "uttryck för samisk rätt till samiskt land genom att inne

havaren och hans efterkommande förlorade sin samiska identitet".49 

I början av 1800-talet har Umbyns gamla skatteland försvunnit av här redovisade orsa

ker. Vid denna tid bildas ett nytt Umbyn bestående av fjällsamer med skatteland högt 
upp i Tärnas fjälltrakter. Det är det vi känner som dagens Umbyn i Tärna. Fjällsamerria 
i Tärna sitter ännu under 1800-talets böljan ostörda på skatteland i fjällen långt borta 

från nybyggarnas verksamhet. Bilden kommer emellertid att förändras under 1800-talet 

och många fjällsamer tvingas gå samma utveckling till mötes som skogssamerna.50 

2.4 Samerna, kulturkontakterna och kristnandet 

Under århundradenas lopp har en rad lärda män rest eller vistats i Ume lappmark och 

då gjort olika iakttagelser av områdets innevånare. Prästrelationerna, berättelserna som 
prästmän verksamma i norra Sverige skrev och som sedan låg till grund för Johannes 

Schefferus Lapponia år 1673, ger en god inblick i dåtidens samiska samhällssystem 

med dess skilda kulturvariabler.51 Samerna uppvisade rika kultur- och handelskontak

ter med sina nordiska grannar. I prästrelationerna frapperas man t ex av den tidiga 
innovationsmottagligheten hos Umesamerna. Umeprästen Olaus Niurenius tecknar i 

detta material en bild av denna lappmark under första hälften av 1600-talet. Om samer

na i Ume lappmark skriver han: "De ha också numera med stor framgång vant sig att 

begagna refflade skjutvapen."52 En annan präst, Nicolaus Lundius, meddelar från 

1670-talet att "Lule lappar skiuta wäl med sine hand bågar, Uhmå lappar äro få som 
dem bruka utan allenast byssor: Fiälllappar kiöpa skiöna byssor i Nåije med stål
pipor..." Av materialet kan vi dra den slutsatsen att Lulesamerna vid denna tid inte var 

lika benägna att acceptera innovationer som de sydligare Umesamerna. Man kan också 

konstatera att jakten med pilbåge eller bössa ingick som en viktig binäring vid sidan av 

renskötseln i 1600-talets fjällsamiska resursutnyttjande. Nicolaus Lundius avslöjar 
också att skillnader förelåg i skattelandens storlek mellan Ume- och Lule lappmarker: 

"Uhmå lappar hafwa mycket stora land fram för wåra lappar, Jag weet många lappar 

som hafwa 10 milar omkring sig..." Vidare redogör Lundius för hur fjällsamerna i 

Västerbotten fraktade över näver till Norge under sommarperioden och att varan där 

utgjorde ett skattemedel.53 I Norge var det nämligen brist på björknäver som användes 

till att täcka hustaken.54 

När fjällsamerna sommartid vistades i de norska fjälldalarna hade de möjlighet att få 

omväxling i sitt kosthåll enligt den i Lule lappmark verksamme prästen Samuel Rheen. 

Han berättar först om hur samerna när de reste till Hansmässomarknaden i Norge förde 
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med sig fjäder, renskinnsfällar och renostar. Sedan köpte de oxar eller kor som de 
mjölkade om sommaren och slaktade om hösten. Detsamma gällde för får och getter av 

vilkas skinn de gjorde sig fällar. Men det var inte bara frågan om att utvinna kött, 

mjölk och fällar av de i Norge förvärvade nöt- och fäboskapen. Boskapen hade också 

vid denna tid en helt annan funktion att fylla. Vi lyssnar till Rheen igen: "Och synnerli

gen kiöpa Lapparna dee Creatuur som the om hösten offra willia till sine Afgudar..."55 

Även Lundius avhandlar samma ämne och meddelar att i Norge "kiöpa mästedels lapp

ar kor, hästar, får Geter, som de offra Af guden om hösten och kalla det buck åffer".56 

Lappmarksmissionären Pehr Högström, som 1747 utgav Beskrifning öfwer de til 

Sweriges Krona lydande Lapmarker, redogör för de olika handelsvaror som fjällsa-

merna vintertid respektive sommartid kom i kontakt med. Han berättar att de varor som 

man vintertid inhandlade av de svenska borgarna bl a var: salt, tobak, mjöl, kläde, 

hampa, vadmal, kittlar, grytor, bössor, krut, bly, tenn och silverföremål. Borgaren i 
sin tur erhöll från samen viltskinn samt renkött, renhudar, muddar (pälsar), lappskor 

och lapphandskar, renostar och fisk. I Norge under sommaren, fortsätter Högström, 

var salt, tobak, brännvin och ranor begärligt för samerna men även kor och får. 
Norrmännen fick i utbyte av fjällsamerna renostar och bastrep (av rottågor). Pehr 
Högströms uttömmande beskrivning av de svenska lappmarkerna vid 1700-talets mitt 

ger en illustration av täta handelskontakter och ett rikt varuflöde mellan svenskar/norr

män och samer inom det nordskandinaviska området. Handelsmän och nomader stod 

här i ett beroendeförhållande till varandra. Samerna hade t ex lärt sig av nordborna att 
uppskatta främmande kostelement. Högström meddelar att saltet ingick i det fjällsamis
ka kosthållet redan i mitten av 1700-talet. Han förklarar: "Jag har tilförene låtit mig in
billa, at Lapparna ej skulle bruka salta sin mat. De torde kanske så hafwa brukat i ford-
na tider. Men på de orter jag warit wistande har jag funnit wederspelet, och sedt at 

ingen Lapp, som har någon liten råd, kan wara det förutan..."57 

Vid 1600-talets ingång böljade de statliga aktiviteterna göra sig gällande inom lapp

markerna och berör således den samiska folkgruppen. Det handlade om bestämmandet 

av fasta kyrk-, tings- och marknadsplatser. Som tidigare nämnts beordrades uppföran

det av en kyrka i Lycksele år 1606 för Ume lappmarks samer. De här åtgärderna från 

statsmakternas sida får i förlängningen ses som ett led i den dåvarande ishavspoliti

ken.58 Under Vasakonungarnas 1500-tal hade birkarlar och lappfogdar upptagit skatt 

av samerna inte bara inom de nordligare vildmarkerna i Sverige utan man expanderade 

det svenska skatteväsendet ända bort till den norska Västersjökusten. Samerna vid 

ishavskusten beskattades under 1500-talet av tre riken: Sverige, Norge/Danmark och 

Ryssland. Motivet bakom beskattningsintresset vid Västersjön kan sökas i synsättet att 

man från statsmakternas sida betraktade hävdvunnen skatterätt som bevis för territorial-

rätt över området.59 Förutom de svenska anspråken på landområden i norr vidtogs 

också åtgärder för samernas andliga förkovran. Karl IX sökte etablera en kyrklig orga-
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nisatìon för hela lappmarken när han genomdrev att kyrkor skulle uppföras för samer-
na. Han befallde redan 1599 att kyrkor skulle byggas i vaije lappmark "uppå det att 
den fattiga allmogen där uti landsändan må varda frälst utav det mörker, däruti största 

parten av dem stadde äro" Målsättningen blev nu att samerna skulle räddas från det 

"andliga mörkret" och kristnas. 

År 1606 skriver Daniel Hjort, en av kungens utsända män, att han efter dennes befall

ning "så gott som med trugh aff Lapperne lathett uttaga een hop med Lappepoiker" 

vilka efter kungens vilja skulle skickas till "Upsala skolestugu". Det var sammanlagt 
16 samepojkar som man hade tänkt skulle följa med till Uppsala för att utbildas, däri

bland 2 från Ume lappmark. Emellertid visade sig uppdraget vara svårt att genomföra 

eftersom några av dem rymde från Hjort efter färdvägen. Man kom dock till slut fram 

till Uppsala med den återstående skaran av samepojkar.60 

Kyrkoherden i Piteå, Nicolaus Andreae, utgav 1619 en ABC-bok på det samiska språ
ket och försökte i liten skala att undervisa sameynglingar. Dock misslyckas de båda 

försöken till undervisning av samebarn i Uppsala och Piteå. Vid denna tid var man väl 

medveten om att det effektivaste sättet att kristna samerna var att utbilda samepojkar till 

präster. Man insåg också att en sådan skola måste förläggas till lappmarken. I 
Lycksele, där prästgård fanns sedan 1608, invigdes 1632 den sk Skytteanska skolan 

uppkallad efter grundaren riksrådet Johan Skytte. Den Skytteanska skolan blev under 

en lång tid den enda läroanstalten i lappmarken för samebarn. Den fick en avgörande 
inverkan på det kristna omvändelseverket av de svenska samerna och då särskilt i Ume 
lappmark. I skolan erhöll barnen kost och logi på kronans bekostnad. Den Skytteanska 
skolan i Lycksele medverkade till att det mellan åren 1633-1722 inskrevs 14 samiska 

studenter vid Uppsala universitet. Flera av dem kom sedan tillbaka till lappmarken och 

verkade som präster bland sitt folk.61 

Fram till år 1686 hade enligt en insänd lista, som dock var ofullständig, 14 pojkar från 

Umbyn och 2 från Vapsten frekventerat skolan i Lycksele.62 Skogssamerna i Umbyn, 

på vilkas skatteland den Skytteanska skolan var placerad, hade av listan att döma i stör

re utsträckning låtit värva sig för studier än andra samebyar. Svårare var det att övertala 
fjällsamerna i Vapstens sameby. Vid ett katekesförhör i Lycksele 1688 omtalas att det 

var sämst ställt med samerna i Vapsten som vistades längst upp mot den norska gräns

en och sällan kom till kyrkan. Emellertid framkommer det vid samma visitation att 

Vapstens byalänsman Olof Sjulsson var bokligt bildad efter att bl a ha bevistat den 

Skytteanska skolan. Efter Visitationen ingav Sjulsson en Supplik till Kungl. Maj:t där 

han anhöll om att "lapparna måtte framgent tillåtas bruka sina trummor och trumspel i 

stället för kompasser, föregivandes lapparna utan trummor icke kunde hitta och finna 

sina kåtor och staburar".63 Det måste ha varit ett svårt avbräck i planerna på kristnandet 

av samerna att vid denna tidpunkt finna en så pass utbredd "hedendom" bland fjäll
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nomaderna i Urne lappmark. För dessa samer hade det på 1670-talet även byggts ett 
kapell i Gillesnuole i Vindelälvens övre dalgång. Landshövdingen i Västerbotten, 

Johan Graan, ansåg att det borde finnas ett kapell längre in i Lappmarken. Därför yrka

de han år 1673 på detta kapells uppförande i Gillesnuole med motiveringen att det i 

Ume lappmark fanns några byar som låg längre upp i fjällen "nemligen norra delen af 

Graanbyen, hela Wapstbyen, såsom och Lais och Rönnebyen, hvilka äro till temmeligt 

stort antal och för deras ganska vida aflägsenhets skull icke få någon Gudstjenst hela 

året igenom mera än en gång der de hafva sin marknadsplats som är bemälte 

Lycksele".64 Myndigheterna och prästerskapet i lappmarkerna gick in för kristnings-

arbetet med sådan iver och frenesi i slutet av 1600-talet att det t o m hände att tredskan-

de samer fick sätta livet till, om än i undantagsfall. I Arjeplog brändes en fjällsame från 
Norrvästerbyn på bål våren 1693 sedan han in i det sista vägrat överge "avguderiet" 

och bruket av trolltrumman.65 

Nicolaus Lundius, präst av samisk börd, berättar på 1670-talet om svårigheterna att få 

barn till "lappskolan" i Lycksele: "När som deras Inspectores skola dem till lapp-

scholan hafwa, skier det med sådan trug och med en sådane gråt, att barnen gråta och 

föräldrarna gråta, under studom ryma de i från till sine föräldrar igen."66 Det var ound

vikligt att en konfrontation uppstod då två så olika kulturer som den svenska och den 
samiska skulle samverka vid samebarnens skolgång. Missionären Pehr Högström hade 
god inblick i utbildningsförhållandena i lappmarkerna och han gav 1747, i sitt tidigare 

citerade verk, intressanta förklaringar till varför många samefamiljer hyste sådan mot

vilja till skolor och utbildning: "Til Schola har man swårt före at få dem. ändock 

Kronan består dem både mat och kläder, warandes hos dem et galet principum, at 
Scholar äro inrättade för de fattige, samt Fader- och Moderlösa barn, som ej annars 

kunna hafwa deras föda." Enligt Högström ansåg alltså föräldrarna att skolgång var ett 

fattigdomsbevis. Men det är inte hela sanningen. Högström avslöjade också som nega

tiva faktorer att barnen inte kunde umbäras i hushållet och att sönerna inte kunde giftas 
bort så tidigt om de bevistade den Skytteanska skolan i Lycksele. Avslutningsvis be

rättar Pehr Högström att den främsta orsaken till varför de "äro obenägne at sätta sina 

barn i Scholan, torde snarast wara deras klemmighet, emedan de ej nännas släppa dem 

ifrån sina ögon, af fruktan, man torde tilfoga dem något ondt".67 De barn som trots allt 

stannade kvar i skolan blev ett synnerligen verksamt och effektivt medel i "försvensk

ningsprocessen". Lundius redogör för skillnaderna mellan olika samiska grupper i 
Ume lappmark och beskriver vad som kännetecknar "granlapparna", dvs skogssamer-

na, som vistades i närheten av den Skytteanska skolan i Lycksele: "Graan Lappar äro 

mycket mehra förståndig än som Fiäll Lappar; besynnerlig i Uhmå Lappmarck äro dee 

förståndigste Lappar som äro under Solene; Orsaken weet jag och der till förty när som 

Lappbarnen de komma från Lap Scholan wid Lyccsela då underwisa de sina Föräldrar 

något om Gud."68 
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Under 1700-talet förstärks, i pietismens anda, intresset för missionsverksamhet bland 
samerna och i Norge blir Tomas von Westen en av förgrundsgestalterna. I Sverige in

rättas "Directionen för Lappmarks ecklesiastikverk" som blir den centrala ledningen för 

kyrkan och skolan i lappmarkerna. År 1723 utfärdades en förordning som stadgade om 
skolors inrättande i alla lappmarker, tidigare fanns bara den Skytteanska skolan i Ume 
lappmark. Vidare beslöt man att missionärer skulle tillsättas efter norsk förebild. En av 

dessa har vi redan stiftat bekantskap med, nämligen Pehr Högström, som missionerade 

i Lule lappmark. Enligt 1723 års förordning antogs till lappmarkspräster endast de som 

behärskade det samiska språket. Intressant härvidlag är också att barnen skulle under
visas i kristendom på sitt modersmål och sedan frivilligt få lära sig svenska. Ytterligare 

en viktig faktor som skulle förmå samer att sprida kristendomskunskap och läskunnig

het bland sina fränder var att det vid de nytillkomna sameskolorna utbildades sk kate-

keter, dvs ambulerande samiska lärare, som uppsökte kåtorna och undervisade sitt 

folk.69 

Kyrkoherden i Lycksele och tillika skolmästaren vid Skytteanska skolan, Pehr Fjell-

ström, översatte 1755 Nya Testamentet och bidrog därmed till skapandet av det syd
samiska bokspråket vilket kom att underlätta kristendomsundervisningen i lappmark

erna.70 En annan betydelsefull person i missionsverksamheten var Petrus Laestadius 

som i sina "journaler" från tiden omkring 1830 lämnat oss levande skildringar av för

h å l l a n d e n a  i  f r ä m s t  P i t e  l a p p m a r k .  L a e s t a d i u s ,  u p p v ä x t  i  A i j e p l o g s  s o c k e n ,  h a d e  s a s  

ett "inifrånperspektiv" och var väl förtrogen med den samiska kulturen. Han tog ofta 

parti för samerna och identifierade sig med dem.71 Vid denna tid (1839) inrättades i 

Västerbottens inland stationära missionsskolor av Svenska Missionssällskapet. De 
första skolorna öppnades i Knaften, Mårdsele och Bastuträsk. Skytteanska skolan i 

Lycksele flyttades sedemera upp till Tärna där den år 1867 togs i bruk som skollo

kal.72 

2.5 Lappmarksplakaten och nybyggarkolonisationen 

Startsignalen för nybyggarkolonisationen i Lappland sker på 1670-talet men under en 

lång tid dessförinnan hade Ume lappmarks skogssamer fått uppleva hur deras fiske

vatten invaderades av bönder från Västerbottens kustland. Redan på 1550-talet fanns 

det styrande beskattningsregler för kustböndernas fiske i Ume lappmark. Myndig
heterna utarbetade som grund för beskattningarna förteckningar över inlandets fiske

vatten. Ett 80-tal inlandssjöar sk "fjällträsk" åsattes en viss skatt, under den här period

en var 15:e fisk. I det längsta försökte dock statsmakterna inspirera bönderna till fiske i 

"hemträsken" genom att befria dem från skatt. Norrlandsfisken hade under medeltiden 
rönt stor efterfrågan ute i Europa. Den katolska kyrkans fastetider föreskrev stränga 

dietregler och här kom fisk som maträtt in i bilden. Den var ett omtyckt födoämne och 

även lätt att torka och lagra i saltbristens tid. Vidare var fisken en viktig handels- och 
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bytesprodukt samt skattegods. Skatten i t ex Ume sockens jordeböcker från 1500-talets 

mitt utgick ofta i gäddor och torrfisk.73 

Nicolaus Lundius berättade under 1670-talet om hur bönderna i den översta bygden av 

Ume socken vid vårtiden reste in i Ume lappmark. De tog i besittning de bästa insjöar

na för sitt gäddfiske till skogssamernas stora förtrytelse. Detta förfarande gällde främst 
bönderna från den västligaste byn, Granön, belägen 5 mil nedanför Lycksele. Lundius 

meddelade att dessa bönder "oppresa om Påska och igen resa utföre om midsommar 

med store giäddbåtar..." Han skrev också att böndernas båtar, som var hopbundna 

med hamptråd, var så lätta att de kunde bära dem på sina axlar. Hur hade då kustbön

derna eller "bygdelagsbönderna" som de också kallades erhållit denna rätt attt fiska i 
lappmarkssjöarna? Nicolaus Lundius avslöjade att bönderna sade sig ha ärvt dessa in
sjöar av sina fäder. Upprinnelsen var den att samerna hade varit skyldig kronan skatt 

och ej klarat inbetalningen. Då tog fogden och lagmannen ifrån samerna deras insjöar 

och lät istället bönderna köpa dem vilka de nu årligen brukade.74 Även Carl von Linné 

påträffade bönder från Granön inne i Lycksele lappmark under sin Lappländska resa år 

1732. Granöbönderna befann sig då 8 mil från hembyn upp efter Umeälven där de var 

i färd med att fiska gäddor.75 Det fanns ytterligare några byar i Ume socken som vid 

denna tid utnyttjade fisket i fjällträsken, nämligen Tegsnäset, Hjuken, Kussjön, 

Tväråträsk och Rödå.76 

Tankegången att "svenskar och lappar bör kunna bo tillsammans" hävdades första 
gången av landshövdingen i Västerbottens län, Johan Graan, i ett brev till kungen i 

oktober 1670. Graan hade då utarbetat ett förslag till jordebok för Ume lappmark med 

namn på alla skattesamer och deras särskilda land samt de viktigaste fiskesjöarna.77 

Hans huvudtes var att rennomader och nybyggare skulle driva sina respektive näringar 

i lappmarken utan att det skulle leda till konkurrens om naturtillgångarna.78 Lands

hövding Graan skrev att det i lappmarkerna fanns många orter som kunde vara tjänliga 

att besättas med svenskt folk "där som gräs och lövskog finnes, vilket lapparna till 

deras renar intet behöva".79 Genom jordeboksarbetet skulle man bringas till klarhet om 

var svenskarna skulle kunna slå sig ned. Graan föreslog att lappmarkerna noga borde 

undersökas och kartläggas.80 

Våren 1671 tillsattes en kommission som fick uppdraget att kartlägga Ume lappmark 

samt enligt landshövdingens instruktion "med flit efterfråga varest nyttiga boställen 

kunde finnas". När uppdraget var slutfört hade en karta med beskrivning utarbetats där 

det framgick att 56 lämpliga boplatser för nybyggare blivit utsedda av kommissionen 

efter Öreån, Ume-, och Vindelälvarna 81 1671 års utsända expedition hade också fått 

direktiv om att särskild uppmärksamhet borde riktas mot Öreåns dalgång där lands

hövdingen visste "skola vara några boställen".82 Det var också i det området som de 
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första nybyggarna kom att bosätta sig några år senare.83 Boskapsskötseln ansågs utgö

ra basnäringen för de framtida bebyggarna i de kartlagda lappmarksområdena. I positi

va ordalag utmålas de olika naturlokalerna i beskrivningen av år 1671. Om Knaften 
(Knaptselet) efter Öreån sägs: "Uppå dessa holmar är så långt gräs, att det stod karlen 

under armarna, tjockt vid jorden, att näppeligen med lien kunde slå igenom det, var-

andes holmarnas utseende som den tjockaste rågåker av ganska fett och frodigt 

gräs."84 Undersökningen i Ume lappmark hade gett besked om att en svensk kolonisa

tion var fullt möjlig att genomföra. 

Intresset för Lappland var från centralt håll stort under den här tiden. Bergshanteringen 

stod under 1600-talet i fokus bl a genom de olika malmfyndigheterna som hade upp

dagats i lappmarksområdena. Det nyinrättade riksantikvarieämbetet började också 
samla in kulturhistoriska uppgifter om lappmarkerna och det samiska folket. Resultatet 
blev de tidigare omnämnda prästrelationerna. Enligt Johan Graan behövdes krafttag 
sättas in för att påskynda kristnandet av samerna. Detta skulle ske genom en utvidgad 

kyrkoorganisation som innefattade flera nya kapell med egna präster. Landshövdingen 

utvecklade sina idéer i ett memorial om "nybyggen och ecklesiastikverket i Lapp

marken". Graans inlaga togs på allvar av regeringen som samma år, 1673, tillsatte en 
kommission om "Lappmarkens population". För att kolonisatörer skulle förmås att 

överge de trygga byalagen i kusttrakterna för en oviss framtid i lappmarken fordrades 

det en "morot" i form av nybyggesprivilegier, de sk lappmarksfriheterna. Den 27 sep

tember 1673 godtog regeringen kommissionens förslag och utfärdade Kungl. Majrts 
öppna plakat angående lappmarkens bebyggande. Det utlovades i plakatet 15 års frihet 

från alla skatter och utlagor samt även frihet från "knekteutskrivning" i alla tider. Det 

beslutades att nybyggarna skulle komma från Väster- och Österbotten samt Jämtland 

och Ångermanland.85 

Samernas andliga behov skulle tillgodoses genom en flitig kontakt med bofasta 

svenskar vilka genom sitt blotta leverne skulle fungera som föredöme och omvända det 

samiska folket från deras tidigare "hedniska" levnadssätt. I plakatet kan man utläsa att 

samerna "måga med en nöjaktig undervisning till deras själars salighet bliva försörj

da..." Även bergsbruket skulle gagnas om landet blev mer folkrikt genom att man då 
förutsattes hitta "åtskilliga metaller" i terrängen som skulle leda till "bergverks upp

tagande". Här fanns det således bakom strävandena att stimulera en kolonisering och 

uppodling av lappmarkerna med fast bondebebyggelse också kyrkliga, försvars- och 

bergverksintressen även om de i plakatet fick stå i bakgrunden.86 De "svenska och 

finska åbor" som förväntades slå sig ned i lappmarken skulle enligt plakatet av år 1673 

grunda sin bosättning på boskapsskötsel kombinerad med jakt och fiske. Ingenting 

nämndes om åkerbruk.87 

Delvis mot bakgrund av olika tvistemål mellan samer och främst finska nybyggare ut
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kommer ett andra lappmarksplakat år 1695. Samerna klagade över finnarnas svedjor 
som ruinerade deras renbete. Plakatet förbjöd i fortsättningen nybyggarna att "lägga sig 

allena på överflödigt svedjande..." Vidare bestämdes det att nybyggarna på allvar 

borde gå in för åkerbruket och inte bara som hittills livnära sig på boskapsskötseln. Det 

stadgades att de skulle "landet så väl med hus att bebygga som ock medelst åkers upp
tagande och ängars uppröjande så att excolera och uppbruka, som det annorstädes i 

Våra provinsier brukligt är". Detta att betona åkerns upptagande för sädesodling ingick 

1 dåtidens nationalekonomiska idéer. Emellertid stämde ett sådant teoretiskt synsätt i 

praktiken illa med de faktiska förhållandena i 1690-talets lappländska nybyggarland. 
Jordbruk som huvudnäring var inte att tänka på. Fortfarande bildade den traditionella 
boskapsskötseln, jakten och fisket grundvalarna för de första nybyggarnas hushåll

ning.88 

År 1749 utfärdades en ny förordning, det sk lappmarksreglementet, som blev gällande 

ända in i 1800-talets senare del. Nu stadgades mer detaljerade bestämmelser beträff

ande odlingsskyldigheten i åker och äng för nybyggaren. Denne skulle "allra sist inom 

2 års tid må hava gjort någon början med Husuppbyggande och Jordens uppodlande, 
så att skönjas kan det han har fullt allvar med Nybyggets upptagande, och icke i blott 
uppsåt, andra i från den platsen utestänga". Förutom att man skulle röja skog för åker 
och äng samt dika ut myrar måste även byggnader av en viss standard uppföras, sk 
"laga hus" (på 12 alnars längd och 10 alnars bredd), för att lappmarksfriheterna skulle 

äga fortsatt giltighet.89 När det gällde den viktiga frågan att skilja bondenäring från 

samisk näring slår reglementet fast att nybyggarnas "vidlyftiga fikande och farande 

omkring skogarna efter vilt...hittills mycket hindrat jordens och landets uppodlande..." 

Man tillät dock nybyggaren att jaga inom en halv mils omkrets från nybygget samt att 

fiska till husbehov. Slutligen utarbetades det noggranna föreskrifter för tillvägagångs
sättet vid insyning av nybyggen. Först skulle skriftligt tillstånd för nybruket sökas hos 

landshövdingen och därefter skulle den tilltänkta platsen för bosättningen uppvisas 

inför en besiktningsnämnd bestående av länsman och två nämndemän. Vid syneförrätt

ningen antecknades alla slåtteslägenheter som skulle höra till nybygget. Vidare blev 
åkerodlingsmarken och gårdstomten uppvisad. Protokollet med synebeskrivningen in

sändes sedan till landshövdingen som beviljade frihetsår genom ett anläggningsutslag. 

När frihetsåren var utgångna skattlades nybygget.90 

2.6 Finska kolonisatörer och nybyggardynastier 

I kolonisationsprocessens initialskede var älvarna i Västerbottens lappmarker av stor 

betydelse för nybyggarkulturens framskridande och utbredning. De var landskapets 

naturliga kommunikationsleder. I älvarna och sjöarna utnyttjades fiskrikedomen och 
vid stränderna slog man raningshöet för kreaturens räkning. I Lycksele lappmark 
fungerade Öreån, Ume- och Vindelälvarna som de huvudsakliga kolonisationsstråken. 
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Den allra första nybyggartìden i Lycksele och Åsele lappmarker karaktäriseras av en 
märkbar finsk dominans. Finnarna kallades för "selfinnar" eftersom de ofta hade för 

vana att slå sig ned vid de lugna vattendragen (selen) mellan forsarna.91 Förste ny

byggaren i södra Lappland blev finnen Nils Andersson som 1674 kom till Gafsele i 

Åsele lappmark. Ytterligare en finne, Johan Philipsson Hilduinen, bosatte sig 1678 i 

Örträsk, Lycksele lappmark. Nu var grunden lagd till en fortsatt kolonisering upp efter 

Ångermanälvens och Öreåns dalgångar. I Stensund (Ohlselet) vid Vindelälven hade ett 

tredje nybygge påbörjats under 1680-talet av den svenske klockaren Hans Ersson.92 

Örträsknybyggaren Hilduinens barn och barnbarn upptog nybyggen allt längre in i 

Lycksele lappmark.93 Det är denna nybyggarsläkt som vi kommer att följa i levnads

ödesundersökningen. De första generationerna av finska nybyggare i Örträsk blev ofta 

instämda till tinget där de fick stå till svars för olovligt svedjebruk - en kulturform de 
inplanterat i lappmarken. T ex får Hilduinens son Johan Johansson böta år 1694 för 

sitt svedjande varigenom en skogssame från Umbyn hade lidit skada på sitt renbete.94 

Detta är ett tydligt exempel på två näringsformer som konkurrerade om samma natur

resurser vilket ur ackulturationssynpunkt medförde negativa konsekvenser för den 

skogssamiska kulturen. Överflödigt svedjebruk stävjades som tidigare nämnts i 1695 
års lappmarksplakat. 

I böljan av 1700-talet är nybyggesverksamheten ringa i Lycksele lappmark men den tar 

ny fart perioden omkring 1740. År 1741 fanns i denna lappmark 17 nybyggen.95 Det 

bör framhållas att tillskottet av utifrån kommande befolkningsgrupper till lappmarken 
var litet. I stället blev i stor utsträckning nybyggarättlingarna själva lappmarkskolonisa

törer under 1700- och 1800-talen.96 Det handlade m a o om rena nybyggardynastier 

som bredde ut sig i lappmarken 97 Nybyggarbefolkningen i t ex Lycksele lappmark 

härstammade till mycket stor del från de finska nybyggarna i Örträsk. Denna finnsläkt 

hade i början av 1800-talet utgrenat sig till minst 150 lappmarksbyar.98 Om denna fö

reteelse har kulturgeografen Erik Bylund myntat begreppet "klon-kolonisation". Sin 
ståndpunkt utvecklar han på följande sätt: "Man betecknar lappmarksbebyggelsen som 
en samling avkomlingar, vilka leder sitt ursprung från en stamindivid, en grupp 

modernybyggen, varifrån en kraftig förgrening utgått."99 

Umeälvens dalgångar blev relativt sent koloniserade. Först 1730 bosatte sig en dotter

son till Hilduinen på nybygget Kattisavan. Längre upp efter Umeälven, vid sjön Stor-
uman, upptogs nybygget Luspen år 1741 av Johan Hilduinens sonson Erik Johans

son.100 Om denne driftige nybyggare har Pehr Högström följande att berätta när han 

1747 avhandlade ämnet "utfattiga nybyggare": 

"En sådan såg jag år 1741 begifwa sig med hustru och barn ifrån Lycksele till stor-Uman 12 

mil op til Fjällen och satte bo i wilda ödemarken. Då han reste opföre hade han wäl med sig 
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några kor, men egde ej en skeppa säd at begynna med. Han bärgde dock en tid lifwet med 

mjölk och fisk. Men huru man på detta sättet wil göra någon lycka, kan jag ej förstå. Ty 

när en sådan, utblottad på alt hwad han behöfwer begynna med, begifwer sig så många mil 

aflägsne ifrån alt annat folk, så blir hans hwardags arbete at med fiskande och skjutande för

sörja sig och sina. I det samma skal han wara bekymrad, huru han må få tak öfwer 

hufwud."101 

Arkivaliskt källmaterial avslöjar att Erik Johansson inte var särskilt intresserad av jord

bruk på hemgården i den 40 år gamla nybyggarbyn Knaften varifrån han hade flyttat. 
Han trivdes desto bättre i skogen med bössan och fiskeredskapen. Men han hade inte 

ensamrätt till jakt och fiske i Knaften, detta kan förmodligen vara huvudskälet till var

för han valde att med familjen bege sig in i ödemarken som ensam nybyggare.102 

Under 1750-talet drogs en lappmarksgräns för att avskilja kustbygden från lapp
marken. Länge hade osäkerhet fått råda beträffande ägorättsförhållandena i den här 

gränszonen mellan nybyggare respektive skogssamer och bygdelagsbönder. De senare 

skulle hädanefter ägna sig åt jordbruket i bondbyarna och inte som förr bedriva fiske 

ovanför lappmarksgränsen. Detta blev nu förbehållet samer och nybyggare.103 

2.7 Kapellbygget och de första försöken att locka nybyggare till Tärna 

Det har av tidigare kapitel framgått att fjällsamerna i Västerbotten, särskilt under 

sommartiden, hade långt till kyrkan i Lycksele då man vistades på sina renbetesland i 

källtrakterna. Visserligen uppfördes av norrmännen på 1720-talet ett kapell med kyrko
gård i Vilasund vid Överuman, som före gränsdragningen 1751 låg inne på norskt 
område. Men detta kapell blev snart förfallet och obrukbart. En missionär vid namn 

Anders Alenius föreslog år 1744 att det vid sjön "Geitajaur" i Vapstenssamernas land 

borde byggas en gudstjänststuga där Lycksele lappmarks fjällsamer lättare kunde sam

las. Emellertid hände ingenting i frågan förrän sommaren 1762 då 7 timmerkarlar (ny

byggare) från Lycksele socken begav sig med båtar upp efter Umeälven till 

Tärnafjällen för att där bygga ett kapell. Det uppfördes i närheten av Umeälvens inflöde 

i sjön Göutajaur på en udde som blev kallad Kyrknäset (se bild 12 och 13). Kapellet 
togs följande sommar i bruk av komministern i Sorsele, Erik Lindahl, som meddelade 

att år 1762 "wårtiden uppbyggdes Tärna Capell wid Juta Jaure på Umeå Elfwen, dit 

jag året derpå el. Anno 1763 d: 11 Julii efter befallning reste och hölt besagde dag för 

första gången derstädes Gudstiänst". Därefter förrättades gudstjänst två gånger vaije 

sommar av Sorseleprästen för fjällsamerna vid Tärna kapell.104 Att kapellet, och sena

re socknen fick namnet Tärna, härrör sig sannolikt av det faktum att man ursprungligen 

tänkt uppföra kapellet vid Tärnasjön inom Sorsele kommun.105 

Landshövdingen i Västerbotten, von Kothen, kom 1772 med förslaget att en präst 
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skulle anställas vid Tärna kapell. Konsistoriet i Härnösand fann dock inga skäl att till 
denna avsides trakt, som var folktom minst 9 månader om året, sända en präst. Först 

borde ett antal nybyggare uppmanas att slå sig ned där innan en prästtjänst kunde 

komma i fråga. Enligt konsistoriet var en sådan kolonisation fullt möjlig att genomföra, 

man visste t ex att gräsväxtligheten var ymnig i detta fjällområde, dvs här fanns ett 
landskap som gav nybyggaren en väsentlig resurs från starten; ett fint gräsbete och 

frodiga slåtterängar. Ett understödsprogram för presumtiva nybyggare presenterades 
av konsistoriet där det framhölls att ett spannmåls- och handelsupplag kunde förläggas 
till Luspens nybygge längre ned i skogslandet för kolonisatörernas räkning. 
Konsistoriets förslag fick ett positivt gensvar och kungliga direktionen för lappmark

ens ecklesiastikverk uttalade sitt varma intresse för planen att kolonisera Tärna. 
Landshövdingen fick sedan utreda ärendet och i november 1773 var han färdig med 

planläggningen "för att få denne nya Capell tract, eller detta Capellag upodlad och 

befolkad". I kyrkorna skulle kungörelser tillkännage, för alla som hade en bosättning 

vid Tärna kapell i åtanke, vilka unika förmåner som där kunde erhållas: 30 frihetsår 

skulle utgå för nybyggaren - dubbelt mot det vanliga i lappmarksplakaten. Vidare 

skulle man för de 6 första uppodlingsåren komma i åtnjutande av 3 till 6 tunnor korn i 

understöd. Slutligen utlovades en silvermedalj i belöning till flitiga jordbrukare.106 

Trots förmånerna och det positiva landskapet var det ingen nybyggare som anmälde sitt 

intresse. Man kom nu till den uppfattningen att nybyggare inte gärna befolkade det av

lägsna Tärna om präst saknades i området. Detta är värt att särskilt notera. Fjällbygd
ens människor var uppenbarligen starkt förankrade i sin lutherska gudstro. Ett kyrkligt 
hus var en självklar del av deras världsbild. På konsistoriets inrådan befallde lands

hövdingen lappmarksdirektionen år 1779 att anställa en kapellpredikant i Tärna. Vid 

midsommartiden 1780 anlände adjunkten Petrus Gavelin från Arvidsjaur till kapellet på 

Kyrknäset. Gavelin bröt upp den första lilla åkertegen inom Tärna för att ta reda på om 

säden skulle kunna mogna i fjällen. Men det dröjde inte mer än en månad förrän Gave

lin i ett desperat brev till Härnösands konsistorium i dystra ordalag beskrev sin utsatta 

position. Snö låg fortfarande kvar vid kapellet fastän det var mitt i sommaren. Han 

konstaterade att det inte fanns lämplig mark för odling i närheten. Dessutom var han i 
stort behov av en stuga till skydd mot regnet och den kommande vinterns snö och 

kyla. Vintern fruktade han mycket eftersom han då skulle bli lämnad ensam när samer-

na gav sig iväg till skogslandet. Det rika gräsbetet och den bevisligen bördiga marken i 

Björkvattsdalen var han uppenbart inte medveten om. Prästens isolerade belägenhet 

och snön som det året låg länge kvar övermannade, förståerligt nog, Gavelin. Först 

cirka 40 år senare böljar den egentliga koloniseringen av Tärnas fjällområde. Närmaste 

nybygge var Nedre Gautsträsk (Örnäs) i Sorsele socken, dit det var drygt 10 mil över 

fjällen. Mot denna bakgrund anhöll Petrus Gavelin om att få tjänstgöra som hjälppräst i 

Arvidsjaur under vinterperioden och detta beviljades honom. Under fyra somrar uppe

höll han befattningen som kapellpredikant i Tärna. Sommaren 1784 blev Gavelin för
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flyttad till Volgsjö kapell som tillhörde Åsele "emedan trackten omkring Tärna Capell 

icke låfvade någon uppkomst för nybyggens uptagande". I fortsättningen beordrades 

komministern i Sorsele att åter svara för gudstjänsten för fjällsamerna i Tärna under två 

kyrkhelger, i juli och augusti månader. 

Experimentet med kapellbyggnad och försöken att locka nybyggare till det geografiskt 
isolerade Tärna hade misslyckats. De extra förmånerna och prästtjänstens inrättande 
uppnådde inte den avsedda effekten och kolonisationen uteblev således. Ossian 

Egerbladh menar att det inte fanns tillräckligt attraktiva motiv "för en bosättning i den 
främmande och isolerade ödebygden vid Umeälvens översta källsjöar, så länge det 

fanns möjligheter att insyna ett nybygge i rimlig närhet av äldre bebyggelse".107 Detta 

påpekande torde äga giltighet. Vid 1770-talets slut fanns det stora utrymmen för 
nybyggare i den inre delen av Västerbottens skogsregioner där jakt, fiske och ängsbruk 

ännu kunde bedrivas någorlunda ostört. Det existerade sålunda inget tungt vägande 

skäl att ge sig av till en avlägsen och okänd fjälltrakt. 

2.8 Tärnas första nybyggare 

Det är mot den ovan beskrivna bakgrunden inte så anmärkningsvärt att kolonisationen 
längs Umeälven avstannade i drygt 70 år efter det att nybygget i Luspen hade insynats 

1741. Först 1812 respektive 1821 upptogs nybyggena Umnäs och Forsmark. Här 

befann sig nybyggarrörelsen endast en halv mil från det som senare skulle bli gränsen 

till Tärna kapellförsamling. 

Ar 1824 insynas de första nybyggena i Tärnaområdet av en ättling till Hilduinen i 

Örträsk. Det var den märklige pionjären Abraham Persson som det året röjde mark och 

byggde stugor på nybyggena Rönnbäck och Ängesdal i den bördiga Björkvattsdalen. 

Han ägnade hela sitt liv åt Tärnabygdens kultivering.108 Inte mindre än 11 nybyggen 

hann Abraham Persson med att insyna varav 6 i Tärna och 5 i Stensele socken.109 

Abraham Persson är en portalfigur bland nordsvenska kolonisatörer och vore värd en 

särskild utredning. När Joesjö insynades år 1838 hade bebyggelsen slutligen nått fram 

till den norska gränsen. Tärnas korta men intensiva kolonisationsepok avslutades 1861 
då nybygget Vallenäs upptogs. Därmed hade sammanlagt 41 nybyggen fått an

läggningsutslag i Tärna kapellförsamling. Initiativtagare till nybyggena var i lika hög 

grad samer som svenskar och norrmän. Orsaken till att det inte upptogs fler nybyggen 

i böljan av 1860-talet var att godtagbara insyningsobjekt nu kraftigt hade förminskats. 
För nybyggaren gällde det att kunna påvisa förekomsten av så pass goda ängslägen

heter runt nybygget att det motsvarade behovet av 7 skrindor hö för att kunna vinter

föda en ko. Till en ladugårdsbesättning på 4 kor krävdes således omkring 30 skrindor. 

Det skulle enligt landshövdingen "endast leda till fattigdom och uselhet" om man 

hade mindre än 20 skrindor. Ett stopp för fortsatt kolonisering satte även 1867 års 
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odlingsgräns som drogs nedanför Tärna kapellförsamling. Nybyggarna skulle nu hind

ras från att göra intrång på fjällsamernas sommarland genom att man förbjöd ytterligare 

nybyggesinsyningar i Tärna. Marken ovanför odlingsgränsen skulle i framtiden reser

veras för renskötseln. Framledes godkändes endast klyvningar av nybyggarnas stam

hemman.110 

2.8.1 Kulturmötet 

Ur samernas synvinkel är det uppenbart att odlingsgränsen utfärdades för sent. 

Koloniseringen av Tärna var redan fullbordad. Man hade här fått en bondebebyggelse i 

ett högfjällsområde. Detta blev till ett hinder för rennäringen eftersom många nybyggen 

låg inom fjällsamernas vitala renbetesområden och flyttningsvägar uppe i björkskogs
regionen. Redan i ett tidigt skede av nybyggarkolonisationen insåg Tärnas fjällsamer 

att de själva måste insyna nybyggen på sina skatteland för att på det sättet kunna freda 

sig. Denna utveckling medförde på längre sikt för flertalet av Vapstensamerna en över

gång från rennomadism till fast bosättning och gårdsbruk.111 Vapstensamen Kristoffer 

Sjulsson beskriver dock i sina minnen (nedtecknade omkring 1905) hur Tärnasamerna 

ansåg de första nybyggarna vara så fattiga och eländiga att de inte fruktade dem såsom 

medtävlare om landet: "Det kan vara det samma, hvarest en sådan stackare sitter och 

ryker" var ett vanligt talesätt bland samerna.112 Men sedemera skulle denna bild 

komma att förändras. 

I Västerbotten urholkades samernas rätt till de egna skattelanden vartefter nybyggar

kolonisationen fortskred. Det förhållandet att samenäring och nybyggarnäring kon

kurrerade om samma land- och vattenområden innebar att kulturmötet mellan de båda 

grupperna ofta blev av negativ art. En rad tvistemål av denna karaktär fyller domböck

erna i Lycksele lappmark. Striderna kunde röra sig om jakt- och fiskerättigheter på 

lappskattelandet. Fisket var t ex en viktig ekologisk nisch både för skogssamer och ny

byggare vilket myndigheterna inte hade förutsett. Ytterligare en anledning till tvister be

stod i att samernas (främst skogssamernas) renar åt upp eller trampade ned nybyggar

nas slagna myrhö som förvarades på hässjor ute i skogen. Höhässjorna stod i regel 

oskyddade på avlägsna myrar eftersom nybyggaren inte kunde köra hem myrhöet för

rän det blivit snöföre på vintern. Samerna i sin tur klagade över nybyggarnas svedjor 

som förstörde deras renbete. Etnologen Åke Campbell konstaterade dock 1948, efter 

bl a omfattande arkivstudier och fältarbeten i Västerbottens lappmarker, att i ett "ark

tiskt eller subarktiskt klimatområde kunna emellertid antagonistiska instinkter ej få bli 

alltför dominerande. Att på en gång strida både mot mänskliga fiender och en hård 

natur blir för mycket. Fridsamhet och hjälpsamhet äro i hög grad nödvändiga såsom en 

art av klimatanpassning." Samer och nybyggare drog även ömsesidiga ekonomiska 

och sociala fördelar av varandra genom utbyte av varor och tjänster. Stridigheterna till 

trots så har det gängse förhållningssättet mellan grannar och olika etniska folkgrupper i 
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fjällvärlden ändå kännetecknats av hjälpsamhet och omsorg.113 Man har som infor-

manterna i Tärna vittnar om, helt enkelt varit beroende av varandra för överlevnad.114 

2.8.2 Resursutnyttjandet 

Tärna blev den senast koloniserade och bebyggda socknen i Sverige.115 Men i be-

byggelsens inledningsskede hyste t ex en del lärda män på tillfälligt besök i Väster

botten en stor skepsis mot nybyggarverksamheten i fjällen. Botanikprofessorn J W 
Otterstedt skrev 1832 om Tärna, efter att ha företagit en resa genom Västerbottens 

lappmarker: "Att bygga sig fasta boningar invid fjellen, på ställen, der ingen säd och 

ingen barrskog växer, synes verkligen vara ett mycket vågadt försök." Östgöten 

Zetterstedt var förundrad över att människor "här vilja välja sig hemvist".116 Den hi

storiska utvecklingen i Tärna har emellertid visat att en bosättning där varit fullt möjlig 

att genomföra och att livskraftiga samhällsbildningar blivit följden av människors krea
tivitet och anpassningsförmåga till naturens villkor. Det fanns tämligen goda betingel

ser för överlevnad i Tärna under den äldsta nybyggartiden. Man kunde förlita sig på 

vilt- och fiskrikedomen i den orörda kapellförsamlingen. Nybyggarna hade dessutom 

nära till de norska handelsplatserna där inköp gjordes av kornmjöl och andra livsförnö

denheter. Missväxten under "storsvagåren" 1867-68 synes därför inte ha drabbat Tärna 

lika hårt som andra bygder i Västerbotten. Spannmålsodlingen i Tärna var till skillnad 

från kustbyarna av en mycket marginell karaktär och hushållsekonomin var därför in
riktad på mångsidighet. Tärnas invånare kunde t o m bevilja medel till hjälp åt 

Smålands nödlidande befolkning år 1869. Förutsättningar för kornodling existerade 

visserligen i t ex Björkvattsdalen men på många andra håll frös säden bort p g a för 

kort vegetationsperiod (130 dagar)117 Åkerbruket förblev i det stora hela svagt utveck

lat under hela 1800-talet med åkrar som spadades.118 Födan erhölls huvudsakligen 

från fisksjön och fångstmarkerna. Vidare bidrog nötkreaturen med kött och lactopro-
dukter. Många fjällbönder hade även uppspadat ett potatisland vid sitt nybygge och 

kunde därigenom dryga ut kosten.119 Tärnafjällen härbärgerade ovanligt fina betesmar

ker och slåtterängar vilket som tidigare nämnts beror på en kalkhaltig jordmån. 

Zetterstedt påpekade redan 1832 att man här trots allt årligen kunde bärga en "herrlig 

skörd af de bördiga naturliga gräsängar, som deromkring skola finnas".120 Det var 

detta förhållande som främst hade lockat nybyggare till Tärnafjällen. Gustav Rosén, 

den store främjaren av Tärnas utveckling, meddelade i Västerbottens-Kuriren 1919: 

"De kor som gå på bete i kustlandet få leva ganska torftigt, i jämförelse med fjällkorna i 

Tärna, som vada i gräs och blommor." Ytterligare en bekräftelse på den bördiga 
gräsväxtligheten i fjälldalarna illustreras av en provmjölkning i 1900-talets böljan då 

Tärnakorna uppvisade högre fetthalt än t o m Skånes välgödda kor.121 

De för boskapsskötseln gynnsamma förhållandena medförde att man på somliga gårdar 
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i Tärna socken, framför allt i Björkvattsdalen där man hade tillgång till frodiga hård
vallsängar och i Hemavan med raningsmarker, kunde hålla relativt många kor över vin

tern. Längs vattendragens stränder växte det värdefulla raningshöet som varje år över

svämmades och gödslades av vårvattnet vilket gav en frodig växtlighet. Ett vidsträckt 
område av sådana raningsmarker och flödesängar fanns bl a i byn Björkfors, nuvaran
de Hemavan, efter Umeälven. Men ofta var det på avlägsna myrar och utängar som 

den mesta slåttern skedde och därifrån kördes myrhöet sedan hem under vintern i 

särskilda höskrindor.122 Botanisten och väckelepredikanten Lars Levi Laestadius var 

mycket kritisk till nybyggarnas foderanskaffning och framhöll 1824 att nötboskapen i 

lappmarkerna "besväras ända till sin ledsnad och bensvaghet med denna magra spis. 

Emedan dessa af naturen danade ängar äro kringspridda i skogarne, så händer det icke 
sällan, att en nybyggare måste resa 2 a' 3 mil från sitt hemvist, till att inberga foder för 
sin boskap om sommaren och forsla hem det om vintern genom en 3 alnar djup snö." 

Laestadius som hade en för sin samtid rationell syn på boskapsskötseln konstaterade: 
"Huru måste icke dessa arma eremiter slita ondt för sitt lifsuppehälle, endast af 

okunnighet om rigtig ängsskötsel?"123 

Nybyggaren var tvungen att ta hänsyn till de naturgeografiska faktorernas inverkan när 
han valde sin boplats. Det var betydelsefullt att man kunde uppvisa lämpliga lokaler för 

åkerbruket när nybygget senare skulle skattläggas. Man visste av erfarenhet att en mot 

söder liggande sluttning, en sk sollid, var mindre frostlänt än den lägre liggande 

terrängen.124 Även sjöläget gav frostskydd eftersom ett större vattendrag konserverade 

värmen om hösten och därmed försenade frostens inträde.125 Enligt Lars Levi 

Laestadius "beskyddades" åkern 2-3 veckor längre vid sjöläget "än på något annat 

ställe, emot den häijande kölden". Här ges exempel på den nedärvda kunskapen, något 

som Bourdieu skulle hänföra till det symboliska kapitalet. Vi återkommer längre fram 
till detta. 

Nybyggena lokaliserades också till sjöar och vattendrag av den orsaken att det där, 

förutom det begärliga raningshöet, också fanns matfisk som var livsnödvändig under i 
synnerhet bosättningens allra första skede. Lars Levi Laestadius utgav 1824, samma år 
som Tärna koloniserades, boken Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodling

ar i Lappmarken. Det var en kampskrift för upptagandet av nybyggen i övre Norrlands 

inland. Laestadius urskiljde fyra viktiga faktorer som man måste ta hänsyn till vid in-
syningar av nybyggen: 1. Förekomst av naturängar. 2. Gott fiskevatten. 3. Gott förråd 

av skog. 4. Åkermark. Han beskrev även vad som krävdes av en nybyggare: "Att sätta 

sig ned i en ödemark, är i sanning ett värdigt företag. Det fordrar helsa, munterhet, rå

dighet och tålamod. Det nödvändigaste vid ett sådant värf är fiskeredskap, såsom: nät 

och not m.m." Han fortsätter: "Och, få de icke fisk, då är det snart ute med dem." 

Fiske och jakt upptog nybyggarens mesta tid och Lars Levi ansåg det vara högst nöd

vändigt "ty fisk, kött och mjölk äro hans enda spis".126 Här betonas alltså hur det äldre 
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nybyggar samhällets kosthåll främst inriktades på lacto-animal föda. I Tärnafjällen är 

det främst röding och börting (laxöring) som har fiskats.127 Jakten och fångsten var 

dessutom av stor betydelse för resursutnyttjandet i Tärna. Att gillra snaror för dalripan 
i lågfjällen blev en viktig inkomstkälla för många nybyggare. Fångstmännen låg borta 

under vinterperioden (januari och februari) i primitiva ripfångarkojor medan hustrun 

fick vara hemma och sköta om barn, hushåll och kreatur.128 Sedan fjälltrakterna i lapp

marken undergått avvittring omkring 1920, varvid kronomark och enskild mark 

särskiljdes, blev jakten och fångsten inte längre fri för fjällbefolkningen. Härefter blev 
de tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen. Detta förfarande gällde utanför de till

delade husbehovsskogarna.129 

2.8.3 Norgehandeln 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet pågick en omfattande gränshandel 

mellan framför allt Mo i Rana i Norge och nybyggare från den inre delen av Väster

bottens lappmarker. Nybyggarna insåg tidigt vilka fördelar det var att med häst och 
skrinda bege sig till köpmannen L A Meyer i Mo i Rana som på 1860-talet öppnat en 

handelsfirma. Varorna i Mo var billigare än i Sverige beroende på de isfria hamnarna 

vid Atlantkusten som gav ständig tillgång till livsförnödenheter. För nybyggarna var 
det också närmare (halva avståndet) till Mo från Tärnaby (12 mil) än mellan Tärnaby 

och Lycksele (23 mil).130 Det gynnsamma prisläget hade samma väsentliga betydelse 

för samerna och deras handel i Mo i Rana. De handlade billigare i Norge än i Sverige 

och fick dessutom bättre betalt för sina varor.131 Med tiden kom Meyer, omtalad som 

"Gudfadern", att knyta täta kontakter med fjällbönderna. Hans generositet var vida om

talad. Det uppges att han aldrig nekade att lämna ut kredit till fattiga nybyggare. Vidare 

berättas det att han köpte precis allting som forbönderna hade med sig hemifrån.132 

Ättlingar till de fjällbor som handlade hos Meyer påpekar idag att "hade det inte varit 

för honom så hade de nog inte överlevt här uppe".133 I äldre tid åkte man vanligen två 

gånger om vintern till Mo i Rana för att idka byteshandel. Första provianteringsresan 
företogs i december före jul när Överuman hade frusit till och den andra resan skedde i 

april vid påsktiden. Ofta var det många nybyggare med var sin häst och fullastad käpp-

skrinda som åtföljdes i en lång karavan (se bild 14). Hästarna utrustades med "trugor" 

dvs snöskor, för att framkomligheten i den djupa snön skulle underlättas.De fick turas 

om att gå först i karavanen och spåra. Från Hemavan tog den 10 mil långa handels

resan en vecka om vädret var gynnsamt. De nybyggare som hade snarat stora mängder 

ripa under vintern gjorde ytterligare en resa till Mo i slutet av februari för att avyttra 

denna fångst.134 J M Berglund (f 1859) i Hemavan, vars far var en av de första norge-

körarna, berättade om de svårigheter som kunde möta forkarlarna: i december var det 

riskfyllt med svaga isar, i februari med djup snö och hårda stormar och i april med 

regn och blidväder.135 Övernattningsstugor med stall för norgefararna uppfördes i 
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norska Umbukta och i Strimasund på den svenska sidan.136 

De bytesvaror man tog med sig hemifrån var bl a fågel och småvilt som ripor och 
harar, smör och kött av nöt och ren. Smör som konserverats över sommaren var för 

övrigt en viktig exportartikel under höstturen till Mo p g a de gynnsamma förutsätt

ningarna för boskapsskötseln i fjällsocknen. Vidare fraktades egenhändigt tillverkade 

bruksföremål över till Mo som t ex snöskovlar, skidor och åror.137 I byteshandeln med 

Meyer fick man användning av överhuvudtaget allt som en flitig nybyggarfamilj kunde 

tillverka och slöjda på den egna gården av skogens produkter. Kvastar av björkris om

talas även som handelsvara. Björknäver uppges också ha överförts till Norge i stora 

partier ("knippen") 138 Där utnyttjades den till taktäckning.Särskilt samerna fraktade 

rullar av näver på renryggen över till den norska sidan.139 I Mo var mjölet, saltet och 

kaffet de oumbärliga bytesvarorna. Det var inte ovanligt att nybyggaren lastade 4 st 

100 kilos mjölsäckar i skrindan inför hemfärden. När man böljade att använda foto

genlampan behövdes också stora mängder fotogen till belysningen hemmavid.140 Ett 

stort antal ripor inlevererades till Meyers viltbod (se bild 15). Bara för mars månad 

1924 uppgick summan till 25 000 st! Riporna exporterades sedan från Nordnorge ut 

över den europeiska kontinenten, främst till England.141 Fjällborna kunde således 

genom att byta t ex infångade ripor mot livsmedel i Norge upprätthålla en nödtorftig 
levnadsstandard. Viltrikedomen och närheten till Mo i Rana kompenserade det under

utvecklade jordbruket. Ekonomhistorikern Dan Bäcklund sammanfattar lappmarks

bornas resursutnyttjande och handelsverksamhet i äldre tid med orden: "Naturahus

hållning var den givna överlevnadsstrategin för de människor, som koloniserade 
Lappmarken under 1800-talets första hälft. Någorlunda mångskiftande naturresurser, 

stora avstånd, gles bebyggelse och få ekonomiska kontaktpunkter gynnande resp 

tvingade fram en sådan lösning. Handel förekom, men huvudsakligen som direkt by

teshandel, där lappmarksbon avyttrade sina produkter mot betalning i andra varor."142 

Detta uttalande stämmer väl in med tärnabornas livsmönster där ovan beskrivna 

byteshandeln i Norge var av mycket stor betydelse för nybyggarhushållens ekonomi 
och försörjning. 

2.9 Björktimmerbebyggelse, ekologisk anpassning och kreativitet 

En nödvändig anpassning till den omgivande naturens resurser har varit av största vikt 

för fjällbygdens folk. Som framgick av kapitel 2.1 låg större delen av socknen ovanför 

barrskogsgränsen där man bara hade fjällbjörken tillgänglig som husbyggnadsmaterial. 

Därför byggdes husen av dessa björkstammar, inte av furu som timmerhusen i övriga 
delar av Västerbotten. Bostadshusen av björkstammar i Tärna fick således ett specifikt 

utseende p g a fjällbjörkens krokiga växtsätt och korta längd. Taken var täckta med 

näver och torv. Sådana björktimmerstugor var i bruk långt in på 1900-talet. De är 
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unika för området och ett konkret exempel på ekologisk anpassning. Björktimmer-
bebyggelsen i Tärna belyser hur nybyggarna vid flyttningen upp till fjällbygden maxi

malt anpassade sig till naturen, dvs till resursutbudet beträffande husbyggnadsmaterial. 

Nybyggarnas förmåga att utnyttja naturresurserna kan också illustreras av att t ex 

öppenspisarna och skorstenarna murades av de lokala tillgångarna, nämligen skiffer 
och gråsten. Även en del ladugårdar uppfördes av skiffer. I Mjölkbäcken vid 

Överuman står en sådan ännu kvar. Vidare finns det belägg för att man utnyttjade 

värmen från kreaturen genom att t ex, som i Skalmodal vid den norska gränsen, timra 
ett hus i två våningar med kreaturen inhysta i bottenvåningen och nybyggarfamiljen på 
det övre planet. Här kan spåras en västlig influens eftersom liknande konstruktioner 

också har funnits i Norge och på Island.143 

Fjällbönderna visade även prov på uppfinningsrikedom i slåtterarbetet vilket bl a av

speglas på det sätt varigenom höet förvarades. Då man hade slagit myrarna eller fjäll

sluttningarna och saknade hässjevirke brukade nybyggarna i björkskogsområdet i övre 
Tärna "kusa" höet. Tillvägagångssättet var följande: en stör blev nedstucken i marken 
och runt den lades höet på en platå av ris så att det inte skulle ligga mot marken. Denna 
upprättstående stör omgärdades sedan av hö ända upp till dess topp. Högst upp på 

"kusen" placerades en grästorva till skydd mot regnet.144 "Kusen" fick alltså ersätta 

den mer träkrävande hässjan. 

2.10 Från kapellförsamling till storkommun 

Tärna kapellförsamling har efter det att kolonisationen inleddes under 1820-talet 
genomgått förändringar beträffande kyrko- och sockenorganisationen. År 1822 upp

nådde Stensele pastorat och socken självständighet gentemot Lycksele. Då lades Tärna 
kapell under Stensele och för gudstjänsten i fjällkapellet ansvarade Stenseleprästen. 

Befolkningsutvecklingen i Tärna fick så småningom en sådan omfattning varför man 

1853 (se bild 16) ansåg att predikant skulle tillsättas där. Först nu blev den svenska 

kyrkan fast etablerad i Tärna.145 1870 var invånarantalet 668 fördelat på 147 hushåll 

och vid 1880 års slut uppgick befolkningen till 928 personer.146 Fyrtio år senare hade 

en nära nog fördubbling skett av folkmängden i Tärna, 1723 invånare.147 En siffra 

som sedan hållit sig relativt konstant ända in i våra dagar.148 Tärna blev 1904 (se bild 

17) en självständig socken efter avsöndring från Stensele men de gamla socknarna 

slogs åter samman 1971 då Storumans kommun bildades.149 
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Bild 1. Lada av björktimmer i Hemavan. I bakgrunden värdshuset. De rester som idag finns kvar av den 
gamla björktimmerbebyggelsen vittnar om tidigare generationers hårda livsvillkor i fjällbygden. Foto 
förf. 1987. 

Bild 2. Tärnaåns majestätiska forsar nära E 79:an (Blå vägen). Innan vägar byggdes i fjällvärlden var 
vattendragen de naturliga kommunikationslederna, vid forsar var man tvungen att dra båtarna förbi. 
Foto förf. 1988. 



Bild 3. En hisnande utsikt frän Laxfjället över sjön Göutajaure. Foto förf. 1988. 
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Bild 4. Tärna kyrka i Tärnaby under Laxfjällets fot vid Göutajaures strand. Tärna blev landets sist 
koloniserade socken. Foto förf. 1989. 



Bild 5. Köpcentrat i Tärnaby med bl a ICA-hall och värdshus. Foto förf. 1987. 

Bild 6. Sportfiskeaffären i Tärnaby. Foto förf. 1987. 

Bild 7. I Hemavan, två mil från Tärnaby, klättrar magnifika sportstugor efter sluttningen. Det som 
dragit till sig fritidsbebyggelsen är i första hand Tärnas skidanläggningar. Till höger en gammal 
björktimmerlada. Kontrasten är slående. Sportstugorna respektive höladan symboliserar två vitt skilda 
näringar; turistindustrin och boskapsskötseln, där den förra har avlöst den senare som huvudnäringen i 
Tärna. Foto förf. 1989. 



Bild 8. World Cup-tävlingen i Tärnaby 1983 med Stig Strand, Ingemar Stenmark och Bengt Fjällberg i 
förgrunden i centrum för ett stort massmedialt intresse. Foto Roland Berggren, Västerbottens-Kuriren. 

Bild 9. Renrajd med dragrenar och ackjor under återflyttning 1906 på Juktån i Stensele sn vid 

"Trossen". Foto Hilmer Zetterberg/Vb. mus. 
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Bild 10. Tämasamer driver renhjord vid seiet på Umeälven 1906.1 bakgrunden skymtar Stensele kyrka. 
Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 

Bild 11. Christina Maria 
Svensdotter (f 1841) frän Övre 
Björknäs, Tärna, iklädd en lång 
sydsamisk tygkolt ("kapte") 
med bälte, schal, vinterskor av 
renskinn och kilmössa. Foto i 
Västerbottens museum. 



Bild 12. Det första kapellet i Tärna, som uppfördes vid Göutajaure 1762, flyttades senare till Laxnäs 
prästlöneboställe där den fick tjänstgöra som hölada. Foto 1920. Ragnar Jirlow/Vb. mus. 

Bild 13. Den förfallna prästkammaren som hörde till 1700-tals kapellet. Foto 1920. R. Jirlow/Vb. 

mus. 



Bild 14. Norgefarare i karavan på Skansnässjön på gränsen mellan Vilhelmina och Stensele socknar 
1909. Käppskrindan var det vanligaste transportdonet på handelsfärderna till Norge. Den monterades 
ovanpå en vanlig långsläde. Hästen utrustades med trugor för att kunna ta sig fram i djup snö. Foto H. 

Zetterberg/Vb. mus. 

Bild 15. Viltboden hos handelshuset L A Meyer i Mo i Rana. Ripa och hare inlevererades i stora 
mängder till Meyer av nybyggarna i Tärna. Foto i början av 1900-talet av B. Baarsen. Ur Coldevin, 

1954. 
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Bild 16. Kyrkhelg vid Tärnas andra kyrka som togs i bruk 1853 i Laxnäs. Foto 1906. H. Zetter-
berg/Vb. mus. 

Bild 17. Tärnas tredje och nuvarande kyrka som uppfördes i sten. Foto från invigningen den 19 juli 

1908. Foto Agge Cronstedt/Vb. mus. 



3 NORDSVENSK MENTALITETS-
OCH CIVILISATIONSHISTORIA: 

PRESENTATION AV SLÄKTERNA 
WINKA OCH HILDUINEN 

3.1 Levnadsödesforskning: en mentalitetsaspekt på två fjällbygdssläkter 
inom nordsvenskt område 

Nils-Arvid Bringéus har pekat på det under senare tid ökade intresset för "vardags-, 
mentalitets- och civilisationshistoria" inom etnologisk forskning. Han menar att vi fort
farande besitter en fragmentarisk kunskap om "det äldre samhällets tankemönster och 

livsformer..." Den kulturteoretiska nyorienteringen har dock öppnat nya dörrar som 

gjort det möjligt "att utvinna kunskap om nya sammanhang ur traditionella källor, med 

en vitalisering av forskningsresursutnyttjande områden som bebyggelseformer och 
kulturlandskap, världsbild och föreställningsvärld...den materiella kulturens sym

bolvärld etc"1 

Göran Rosander, redaktör för forskningsprojektet Levnadsöden, framhåller att många 

idag "intresserar sig för människors minne, deras hågkomster, tankar och känslor. 

Därav kan vi bygga en historia som är annorlunda än den vi vanligen läser om. Det blir 

en vardagens historieskrivning och en tolkning av de stora händelserna i landet och 
världen från individens horisont. En ofta använd engelsk term på denna typ av forsk

ning är oral history, muntlig historia, eller kanske ännu bättre minneshistoria. Stoffet 

kan också användas för att ge en bild av livsföringen, värderingarna och berättartradi-

tionen - sådant som etnologerna (folklivsforskarna) intresserar sig för." 2 I nämnda 

forskningsprojekt, där historiker och etnologer ingår, inspelas en stor mängd "livs

loppsintervjuer". Historikerna har alltså genom sitt nyvaknade intresse för "oral histo

ry" närmat sig den etnologiska disciplinen som under en lång tid arbetat med muntlig 
tradition och intervjuteknik. 

Även olika former av skrivna källor och dokument kommer till användning inom 

levnadsödesforskningen. Historikern Birgitta Odén ger följande beskrivning: "Ända 

sedan jag böljade med emigrationshistoria så var det ju den enkla människans besluts

process som för mig blev det väsentliga, och där finns ju, i varje fall nere på 1800-

talet, brevmaterial där man kan se människan träda fram med sina föreställningar om 
sina egna motiv och sina önskningar och sin längtan och sin sorg och besvikelse. Och 

nu finns det ju närmast en vindsvängning inom historia. Det betyder alltså att man går 

t ex till domboksmaterialet, men det använder man inte som rättshistorikerna gör, utan 

man använder det för att se efter hur människor tänkte, hur människor levde vilka före
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ställningsramar de åberopade när de ville tala för sin sak. På det sättet stiger plötsligt en 

osynlig historia fram, vanliga människors mentalitet..."3 

Den franska mentalitetsforskningen med Annales-skolan i spetsen har som tidigare 

nämnts varit banbrytare inom kulturanalysforskningen. Genom att analysera t ex dag

böcker och domstolshandlingar fokuserar man sin forskning på vissa centrala teman 

som: mentalitet, vardagsliv och bondens värld. Ett belysande exempel för denna inrikt

ning är Le Roy Ladurie som i Montaillou (1980) använder sig av förhörsprotokoll från 

den medeltida inkvisitionens dagar 4 

Vi har också noterat hur den biografiska metoden, med muntliga och skrivna levnads

berättelser, under senare tid kommit att stå i blickpunkten inom humanistisk och social

vetenskaplig forskning. Detta beroende på att intresset förskjutits från positivism mot 

hermeneutik under 1980-talet. På det internationella planet har bl a den i England verk

samme sociologen Ken Plummer med Documents of life (1983) och den franske socio

logen Daniel Bertaux med Biography and society (1981) varit vägledande. De har fört 
fram centrala problemställningar inom den levnadshistoriska forskningen samt stimu

lerat till ny forskning.5 

I min avhandling kommer levnadsödesaspekten att belysas med två pilotfall, nämligen 

en fjällsamesläkt och en nybyggarsläkt båda från Tärna socken, Västerbotten. Dessa 

släktindivider återspeglar levnadsöden som i sig avslöjar samhällsliv och sociala rela
tioner under främst 1800- och 1900-talen. De kan berätta om arbetsliv, utveckling och 

impulser utifrån. Levnadsödesmaterialet baseras på kyrkböcker, intervjuundersökning
ar bland fjällsame- och nybyggarättlingar i dagens Tärna, äldre bandinspelningar från 

folkminnesarkiv, domböcker samt bouppteckningar. I ett kulturförändringsperspektiv 

kommer vi att kunna se kontrasterna mellan 1980-talets konsumtionssamhälle och 

rester av tidigare generationers självhushållning. Hur t ex nybyggarens världsbild ännu 

i vår moderna tid är levande. Att det finns en varm känsla för naturen med alla dess 

inneboende resurser. Det är ett estetiskt tilltalande och positivt landskap - ett topfilt, 

som även är resursrikt. Detta kommer klart att framträda. 

Genom mitt forskningsarbete vill jag levandegöra den speciella typ av människor som 

levt i och koloniserat fjällbygden. Jag vill visa hur de genom sin mentalitet och sitt 
ärvda beteendemönster verkat i den här miljön för att kunna överleva. Till skillnad från 

den urbaniserade människan är dessa tränade av naturen själv. Släktled har format och 

fostrat dem från far till son och mor till dotter. I deras uppfostran eller socialiser

ingsprocess ingår det att ha kunskap om miljön. Att veta hur resurserna ser ut och hur 

de skall utnyttjas. I denna kunskapsfond, det symboliska kapitalet, finns också andra 

schatteringar och däri ligger deras värderingar, deras inre mentalitetstillgång. Inom 

detta "inre material" har vi bl a ett sägenmaterial, som rätt uttolkat visat sig ge en släkt 
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en stark identitetskänsla. Vi skall även erfara att ett speciellt hantverkskunnande och 
särskilda beteendemönster ligger förborgade i denna inre mentalitetsresurs. Genom att 

intervjua dagens ättlingar till de två nämnda fjällbygdssläkterna kan vi få grepp om 
individernas alltjämt levande traditionsmaterial och /cognitiva strukturer. Med kognitiva 

strukturer eller mönster avses de osynliga, ofta nonverbala, samband som finns "under 
ytan". Den speciella kunskap och erfarenhet som en viss grupp av individer besitter 

men även de värderingar som finns inom detta samfund. Dessa kognitiva strukturer 

formar olika människotyper inom olika kulturlandskap, t ex skiljer sig kustbors värder

ingar och beteenden från fjällbors.6 

Jag skall alltså försöka teckna en ingående bild av släkternas liv. Visa hur människor 
har levt i denna fjällmiljö, hur de försörjde sig, hur de bodde. Vilka glädjeämnen och 

motgångar de har haft. Hur man har upplevt olika skeenden och se detta ur individens 

synvinkel, t ex den dramatiska kulturförändringsprocessen med innovationernas 

frambrytning och vilka konsekvenser de fick. Levnadsödesmaterialet utmynnar senare 
tillsammans med ett omfattande empiriskt material (bouppteckningar) i ett kulturanalys

avsnitt. Då blir det möjligt att urskilja det kognitiva mönster som utmärker en ny-

byggarättlings resp en sameättlings erfarenhetsvärld. 

3.2 Genealogi och demografi: källmaterial och arbetsteknik 

Källmaterialet från levnadsödesundersökningen har hämtats från mikrofilmade kyrko-
arkivalier som finns tillgängliga på Forskningsarkivet vid Umeå universitet och som 
täcker perioden fram till 1910. Husförhörslängder, församlingsböcker, födelse-, 

vigsel- och dödböcker utgör det genealogiska materialet. Med detta källmaterial går det 

att följa generation efter generation från tidigt 1700-tal och fram till våra dagar. 

Dessutom har domböcker med bouppteckningar granskats på Stadsbiblioteket i Umeå. 

Bouppteckningar efter 1865 finns arkiverade i Lycksele tingsrätt. 

När det gäller valet av nybyggarsläkt bestämde jag mig för att följa ättlingar till den för

ste nybyggaren i Lycksele lappmark, Johan Philipsson Hilduinen, som slog sig ned i 

Örträsk år 1678. Avkomlingarna fick sedan en vid spridning inom Lycksele lappmark 

där de upptog en mängd nya bosättningar. Några grenar av denna finska släkt letar sig 

sedan via Storuman upp till Tärnas fjällvärld, dvs till vårt undersökningsområde, under 

första hälften av 1800-talet och blir nybyggarpionjärer. Dem har jag då valt att kalla för 
Samuelsson-släkten (se bilaga 1), eftersom en rad släktindivider bar detta namn över 

flera generationer. En annan gren av Hilduinensläkten kommer via Sorsele några 

årtionden senare upp till Tärna. Det är From-släkten (se bilaga 2). Det handlar således 

om en drygt 300-årig kolonisationshistoria för denna särskilda nybyggarsläkt, med 

grenarna Samuelsson och From, som vi kommer att bevittna och som vi alltså kan följa 

steg för steg i arkivalierna. 
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Beträffande fjällsamesläkten Winka (se bilaga 3) har jag utgått från de samefamiljer 
som idag bär namnet Winka i Tärna och sedan följt deras förfäder bakåt i tiden. Jag har 

särskilt koncentrerat mig på en släktgren som sentida ättlingar valt att kalla för "stamfä

derna". Det visar sig att det pågått en omfattande migration över stora geografiska 
områden (vilket också var fallet med nybyggarsläkten) inom just denna samesläkt. 
Förgreningar finns till alla fjällsamebyar i Västerbotten samt även till södra Norrbotten. 

Särskilt bör här nämnas att Eskil Winka, Södra Sandnäs, varit mig behjälplig vad gäl

ler det yngre genealogiska materialet. 

Husförhörslängderna har varit av stor betydelse för undersökningen. De sträcker sig 
ända från 1740-talet och fram till 1890-talet. Därefter, tom 1910, begagnades de sk 

församlingsböckerna vilka endast är en summarisk mantalslängd. I husförhörslängden 

däremot lämnade prästerna en utförlig beskrivning över familjemedlemmarna. Detta 
gäller särskilt under den senare delen av 1800-talet. Då antecknades: namn, födelse-, 
vigsel- och dödsdatum, tjänstefolket, in- och utflyttningar. Dessutom registrerades 

läskunnigheten och färdigheten i kristendomskunskap (förhör i katekesens huvud

stycken) vilket noterades med olika kryptiska tecken. Likaså kan man få upplysningar 
om personens "naturgåvor" och "seder". Det moraliska uppförandet och vandeln 

kunde också redovisas i kolumnen "frejd och särskilda anteckningar". Här framgår 

även om vederbörande haft något kroppslyte eller psykisk sjukdom. 

3.3 Fjällsamesläkten Winka 

Det främsta källmaterialen vid levnadsödesundersökningen av Winkasläkten har dels 

varit egna intervjuer med ättlingarna, dels bandinspelningar på DAUM samt olika 
kyrkoarkivalier och bouppteckningsmaterial. Även hos författare som Karl-Erik 

Forsslund, Göte Haglund och Karl Andersson har det funnits värdefullt person-

historiskt stoff att hämta. 

3.3.1 Stamfäderna och deras skatteland 

Här ges först en deskriptiv redogörelse av släkten Winkas anfäder. I 1740-72 års hus-

förhörslängd för Aijeplogs lappmarkssocken i nuvarande Norrbottens län, finner vi 

under rubriken "Arieplogbyn no 2" och "FiskareLappar", Nils Thomasson Rutsa 

(f 1713). Han var gift med Anna Svensdotter (f 1711). I hushållet återfinns också Nils 

moder Elsa Pålsdotter (f 1670).7 Nils hade som fiskarsame ett relativt gott utgångs

läge. I Aijeplogområdet, som fiskarsamen Nils Thomasson Rutsa med familj bebodde, 

fanns det stora fiskrika sjöar (Hornavan, Uddjaur och Storavan) med riklig tillgång på 

det vi idag kallar ädelfisk såsom laxöring, röding, harr och framför allt sik. Många 

samer hade här fisket som huvudnäring. Lappmarksmissionären Petrus Laestadius, 
själv infödd aijeplogbo, har också betonat fiskets stora betydelse för samer och ny
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byggare i dessa regioner I Aijeplog och i lappmarkernas övriga barrskogsområden var 

siken den matnyttigaste fisken.8 Här har vi alltså återfunnit en av Winkasläktens ur

sprungsgrenar och det blir den som vi kommer att följa framåt i tiden. 

Fiskarsamerna Nils och Anna hade en son vid namn Sven (f 1740). Han noteras av 

prästen i Arjeplog som gift 1767 och utflyttad från församlingen samma år.9 

Vigselboken för Sorsele socken förtäljer att den 27 december 1767 vigdes drängen 

Sven Nilsson från Arjeplog med pigan Maria Larsdotter (f 1742) från Granbyn inom 

Sorsele socken i Västerbotten.10 Granbyn bestod vid denna tid av både fjällsamer och 

skogssamer. Vidare framgår det av kyrkböckerna att paret Sven Nilsson och Maria 

Larsdotter vistades i Granbyn i september månad år 1771 eftersom de då blev föräldrar 

till ett gossebarn som registreras i Sorsele dopbok.11 Under den här tiden ingick det i 

det samiska sociala relationsnätet att bistå såsom faddrar till svenska sorselenybyggares 

barn. T ex avslöjar kyrkoarkivalierna att Sven och Maria stod som faddrar när ett 

svenskt nybyggarbarn döptes år 1792.12 Sven Nilsson och Maria Larsdotter från 

Granbyn får den 1 maj 1778 en dotter vid namn Magdalena.13 Hon flyttade sedan 

längre söderut inom Västerbotten och gifte sig den 15 februari 1801 med Sjul Anders

son (f 1775) från skogssamebyn Umbyn.14 Sjuls far Anders Enarsson (f 1748) (som 

ursprungligen var bördig från den fjällsamiska Ranbyn men som flyttat till Umbyn) 

hade gått 2 år i den Skytteanska skolan i Lycksele.15 Hans maka, Umbyflickan Kerstin 

Nilsdotter (f 1743) hade inte mindre än fem syskon som frekventerat skolan i 

Lycksele.16 Som framgått av tidigare kapitel har denna läroinrättning haft en särskild 

dragningskraft på just Umbyns samebarn. 

Vid 1800-talets ingång finner vi alltså paret Sjul Andersson och Magdalena Svens

dotter boende i Umbyn. De betraktades av sentida ättlingar inom Winkasläkten som 

"stamfäderna".17 Som tidigare framgått var samerna i Umbyn vid denna tid skogs

samer vilka livnärde sig av framför allt fiske. Men så småningom skulle det bildas ett 
nytt västligare Umbyn i Tärnafjällen bestående av fjällsamer. Sjul fick vid ansökan till 

länsstyrelsen ett utslag den 17 mars 1817 som fastställde hans skattelands gränser 

inom Umbyn. Skattelandet benämndes " Gaskelougt eller Sandviks-Blajken" : 

"landets nordvästra gräns går efter myrarna, som ligga 'nära i väster om* Lilla Blajkfjället 

emot Jon Anderssons i Granbyn skatteland och ned till Stora Urnan, cirka 1 1/2 mil; därefter 

går rået i rät linje i syd-sydost från norra foten av berörda fjäll efter fjällryggen söder om 

högsta Blajkfjället och vidare efter Knycksbäcken till Sjul Olofssons rå, 2 1/2 mil, samt 

därifrån efter örnbäcken i sydväst ned till Gunnarssjön, 1 mil, och vidare uppför Gunnarn 

till mitt emot Stångholmen i Stor-Uman."18 
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Sjul Anderssons ovan beskrivna skatteland låg någon mil nordväst om dagens 
Storuman (samhället) och sydgränsen var sjön Storuman vid Blå vägen. Skattelandet 

låg alltså uteslutande i skogslandet. Skattesamen Sjul Andersson blir Umbyn trogen 

ända till sin död år 1832.19 Efter makens död gifte Magdalena om sig med en 36 år 

yngre same.20 Hon dog sedan som änka i Umbyn 1865.21 Ättlingarna till stamfadema 

Sjul och Magdalena blir i det följande föremål för min levnadsödesundersökning. En 
gren av släkten kallar sig senare för Winka och de allra flesta utav parets avkomlingar 

kommer sedemera att tillhöra fjällsamerna i Tärna. 

Endast söner föddes i Sjuls och Magdalenas familj22: 

Anders (f 1801) Blir den första tärnasamen i familjen när han 1824, samma år som 

Tärna koloniserades, begav sig västerut och gifte sig med en fjällsameflicka 

från Södra Storfjället, Vapstens sameby.23 Anders var till en böljan nomad i 

Vapsten men upptog 1849 ett nybygge vid östra änden av Björkvattnet i Tärna. 

Han fick anläggningsutslag den 14 maj 1850 och nybygget fick namnet Södra 

Fjällnäs. Det såldes sedan till sonen Nils (den förste som kallade sig "Vinka" ) 

1866 för 300 rdr.24 Anders Sjulsson går därefter i kyrkoböckerna under be

nämningen "förgångsman", dvs åtnjuter födoråd på den egna gården. 

Sven (f 1803) Var nomad i Vapsten. Han blev 1848 ihjälslagen av den beryktade 

samen "Stor-Nila".25 

Lars (f 1806) Var nomad i Vapsten och dog ogift 1834.26 

Sjul (f 1808) Var nomad i Vapsten under hela sitt liv. År 1864 köpte han ett ny

bygge i Gardvik, Tärna, åt sina barn för 1550 rdr.27 

Per (f 1810) Var först nomad i Umbyn och hade från 1852 skattelandet "Lub-

ben".28 År 1853 blev han nybyggare och övertog nybygget Fjellsjö i Stensele 

socken nära gränsen till Tärna.29 

Nils (f 1816) Den yngste sonen Nils Sjulsson fick på äldre dar tillnamnet "Venkar" 

i husörhörslängderna. Han synes ha varit den fattigaste utav brödraskaran. 

Nils benämns "fiskarlapp" i kyrkböckerna och dog som "fattighjon" 1890.30 

Till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har en sonson till 

Sven Sjulsson, Sven Rydberg (f 1878) i Gardvik, Tärna, lämnat många värdefulla 

uppgifter om släktens historia. Bl a hade han hört berättas om hur "stamfadern" Sjul 

Andersson delat ut skatteland i Tärnafjällen åt sina söner: 

"De där Sjul Änders-pojkarna...de vart storrenägare mesta delen allihop...Landet vart för 

snävt, då gick han då och syna...här uppe i fjället...Då dela han ut eftersom han hade synat 

då fjällena. Den där Anders Sjulsson han fick det här fjället som vi nu ser början på, 

Anjonafjället, och så Brakkfjället och så Björkfjället. Det fick han som renbetesland. Och så 
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då farfar, han fick hela södra sidan på Ryfjället och halva Göutafjället. Det var Sven Sjuis

landet, renbet...Och Sjul Sjulsson han fick de här båda Stalofjällena. Och så Per Sjulsson 

han fick Långfjället norr om Fjällsjönäs som ligger just på gränsen mot Sorsele. Och så den 

där Nils Sjulsson, han var yngst, han fick då vara i Vallefjället tillsammans med farfar. Men 

han skulle ha sin kojplats där i Vallefjället, på östra Vallefjället. Så dela han ut landet, så 

dem hade då flyttningsvägen, den stod öppen då utöver för dem alla."31 

Med "Vallefjället" avses här sannolikt den östra sidan av Ryfjället.32 

Tärnaby 

Långfjället 

Ryfjället 

Stor-Stalofjället 

Lill-Stalofjället »Anjonafjället 

Skala «1: 350 000 

Fig. 3. Karta över de renbetesland som Sjul Anderssons söner kom i besittning av enligt upp

gifter lämnade på 1950-talet av ättlingen Sven Rydberg i Gardvik. Efter Bonniers, 1981 och 

Pettersson, 1979. 

Sjul Anderssons agerande vid skattelandsutdelningen visar i blixtbelysning hur detta 

landskap verkligen är en arena för mänsklig kultur, som kulturgeograferna talar om. 

Ulf Sporrong har formulerat det på följande sätt: "Kulturlandskapets utveckling kan 

ses som en lång serie processer av planering, utförda av individ och grupp."33 Här ut-

föres en konkret landindelning mellan sönerna i en samefamilj, en delning som påverk-
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ar kommande generationers renbetesaktiviteter in i vår tid - förvisso är det en arena för 

mänsklig kultur. 

3.3.2 Sägner om Stor-Nila relaterade till det historiska källmaterialet 

Det kan vara av intresse att här diskutera folkloristiska aspekter och definitioner när det 

gäller den muntliga traderingen och berättarkonsten. Inom folkloristiken karaktäriseras 

sägnen som en berättelse vilken namnger verkliga personer och är ortsbunden. 

Sägnerna indelas sedan i olika kategorier. C W von Sydow beskrev en särskild sägen

typ på följande sätt: "Då folksägnerna av folket själv uppfattas såsom sanna berättelser, 
ligger det närmast till hands att utgå från det sägenstoff, som har tydlig verklighetsbak

grund och byggts på minnet av bestämda händelser och personer. Sådana finns i stor 

mängd och kan lämpligen betecknas såsom minnessägner.'64 Minnessägner om Stor-

Nila traderas än i dag i Västerbottens inland och det kan därför vara intressant att stude

ra dem i relation till ett historiskt källmaterial. 

Rydbergs farfar, nomaden Sven Sjulsson, blev i november 1848 ihjälslagen av en 

same från Ranbyn som har gått till historien under namnet Stor-Nila. Berättelser om 

denne märklige man, som sades kunna trolla och spå, lever ännu kvar i Tärnafjällen. 
En av mina informanter, Margareta Lindgren (f 1906) i Joeström, Tärna, kunde återge 

de berättelser om Stor-Nila som hon hört i sin barndom. Margareta avslöjade att Stor-

Nila var en "mindervärdig person" och att de "hade respekt för han. Dem påstod att 

han var trollkarl, kunde spå." Margareta berättar: 

"Han hade ont om pengar då han kom till min mormor och ville att hon skulle köpa hunden 

hans. 'Om du köp den där hunden , då behöver du icke ångra'. Och så köpte hon hunden, för 

hon förstod att han hade lite om pengar så hon skulle hjälpa honom. Och sen rände hon 

hem i skogen, hon var inte så gammal. Då buförde hon nå renar. Hon var ensam och hade 

fått en skock som hon skulle fara med, det var på södra sidan av Storuman. Då skulle hon 

fara ner över den och så skulle hon möta de andra. Det hade frusit på Urnan men det var svag 

is. Men i alla fall, renarna for över till en holme på Storuman och där visste hon inte hur 

hon skulle få dem därifrån. Men då tar hon hunden och så visade hon han vars renarna var 

och sedan pratade hon med han. Hon talade ju lapska och det var ju hunden van och så sa 

hon: 'Skulle du kunna fara efter rena'. Då hon slutade att prata så la han iväg på isen över 

holmen och han tog ihop renarna varenda en och kom över med dem. Och hon hade sagt: 

'Jag tror rent ut att den där hunden är spådd, för han har ju människovett'. Den erfarenheten 

hade hon." 

Margareta Lindgrens mormor som upplevde detta i barnaåren, tidsmässigt under 1800-

talets första hälft, ger med sin beskrivning en levande bild av såväl den mentala som 
fysiska kartan inom samisk miljö. Respekten för trollkarlen, köpet av hunden för att 

blidka den farlige, renarnas egenartade rörelser som skapar mystiken, svagisen på 
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Urnan, samiska språket till hunden som den förstår. Allt understryker bilden av det 
övernaturliga inom miljön men samtidigt även det självklara därför att upplevelsen och 

skeendet inte var helt främmande för den samiska kognitiva erfarenhetsvärlden. 

Miljön, den fysiska och den mentala, var en del av samernas världsbild och man tog 

emot perceptionen nästan lugnt och stoiskt. 

Död- och begravningsboken för Stensele socken redogör 1848 för ett dramatiskt 

händelseförlopp i skogarna utanför Storuman. Den meddelar att "Lappmannen Sven 

Sjulsson i Wapsten 45 år död efter att den 24de november hafva blifvit af Nils 

Nilsson i Ran slagen i hujvudet". Här framgår också att Sven Sjulssons avlidit den 5 

december 1848.35 I husförhörslängden står följande att läsa om Sven Sjulssons från-

falle: "Ihjälslagen med ett skid af lappen Nils Nilsson" 36 

Sven Rydbergs far, Sjul Svensson (f 1838), hade som 10-åring varit ögonvittne till hur 

fadern dräptes. Rydberg berättar: 

"Det var min farfar den där Sven Sjulsson och han blev ihjälslagen utav Stor-Nila. Den så 

kallade Stor-Nila slog ihjäl han där borta...mellan Sördal och Renberg. Det är en tjärn som 

dom kallar för Byxtjärn. Och jag har varit dit och sett den där tallen där han vart 

ihjälslagen.. Jag tror det var vintern -90, då var jag och såg den där tallen. Och jag rände 

runt kring om den. Jo, så det var korset på tallen, men numera lär den tallen (vara) borta. 

Men rötterna är troligen kvar. För han stod bara alldeles efter tjärnstranden och just vid den 

tallen där blev han ihjälslagen. Men han levde i tre dygn. Huvudskålen var slagen så att hu

vudskålen hade rämnat i fyra delar, spruckit i fyra delar. Han levde i tre dygn." 

Enligt Rydberg var farfadern en betrodd man som bl a hade i uppdrag att sköta 

Stenseleprästens renar. Prästfrun Rådström brukade komma på besök vaije höst efter 

renslakten. Hon hade som vana att ta med sig en liten brännvinskagge som betalning. 

Rydbergs far mindes att hon även vid detta tillfälle hade lämnat kvar en brännvins

kagge. Det rörde sig om en "kann". Sven ansåg farfadern vara lite" brusig" men rätt

vis: "Betecknas som att vara rättvisa människor den där släkten. Och Stor-Nila var 
skurkaktig och tjuvaktig och det var det som var ett groll mellan de där gubbarna." 

Stor-Nila hade något år dessförinnan varit där och stuckit ner en ren "bak i nacken" 

och lämnat den halvdöd utan att riktigt dräpa den. Och det tyckte Sven Sjulsson var 

dåligt gjort och hade då sagt åt Stor-Nila efter att han fått sig en "styrketår" av bränn

vinet: "Du har vuri så skälmut så du borde inte få vara inne i kåtan." Rydberg deklare

rade att "då man har fått sig en sup så tycks man vara (förmer) än man verkligen är. 

Och det är en erfarenhet jag har också sett och hört många gånger." Sven Sjulsson 

skulle nu jaga ut Stor-Nila ur kåtan och tog en käpp och rörde om med den i elden. 

Med denna käpp jagade han ut Stor-Nila ur kåtan och till en tall där de runt omkring 

hade rest upp skidor, ackjor o dyl. Sven hade fortsatt att attackera med käppen och 

"meddetsamma spände Stor-Nila en skida och damma till tvärs över huvet på Sven 
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Sjulsson. Och han segna ju ner med en gång. Och pappa stod och såg på." 
Småpojkarna (bl a sonen Sjul) som var vittne till dråpet blev skickade till närmsta ny

bygge som var Sördal: 

"Och dem sprang...förskräckelsen...Ser efter...ser dem Stor-Nila kom efter, höll efter. Och 

dem sprang i rädslan. Dem kom åt Sördal och talade om det..Och dem drog han då...Sven 

Sjulsson, han var vid liv, drog han åt Sördal."37 

Detta vittnesmaterial givet av sonen till det 10-åriga vittnet som såg dråpgärningen den 
24 november 1848 för oss på en gång rätt in i händelsernas centrum. Intervjun med 

Rydberg är inspelad 1957 via DAUM: s försorg. Den ger en färgstark bild av grälet, av 
den glödbrända käppen, kåtamiljön, skidan (som är tung och av kärnvirke), barnen 

som bevittnade allt och springer för livet till närmaste nybygge - allt detta ger oss en 
närstudie av aggressioner, av hat och av skräck - som kommer oss nära när vi ser det 
ur levnadsödesaspekten och därmed ytterst ur mentalitetsaspekten. Låt oss nu gå till 

dombokens redogörelse för dråpet: 

Domboken för Lycksele tingslag den 15 januari 1849 ger en detaljerad skildring av 

dråpet och även orsakerna till handgemänget mellan samerna Sven Sjulsson och Nils 
Nilsson (Stor-Nila). Det hela utspelades den 24 november 1848 och Sven ingick i ett 

kåtalag som vistades i närheten av Sördals nybygge i Stensele socken. De hade Stor-

Nila som kåtagranne. Sven Sjulsson var nybliven änkling med två små barn och synes 

ha varit i ett deprimerat tillstånd. Den ödesdigra dagen hade han berusat sig på bränn
vin. Kyrkoherden i Stensele, Per Rådström, intygade inför rätten att "Swen Sjulsson 

var känd såsom en wildsint person, då han var af starka drycker berusadSven var 

både kortare och av mindre kroppsstyrka än den "grovlemmade" Stor-Nila. Vittnen 

fick nu berätta vad som hade förlupit och följande detaljer framkom: Stor-Nila hade be

funnit sig inne i Nils Sjulssons kåta där också den berusade Sven infann sig. Denne 

söijde sin avlidna hustru och anklagade Stor-Nila för att tillsammans med sin mor 

genom "trolldom" ha vållat hustruns död den föregående hösten. Dessutom skulle 

Stor-Nila ha stulit renar. Men denne tillbakavisade alla beskyllningar. Med "knuten 

näve" hade då Sven tilldelat Stor-Nila ett antal slag under hakan. Därefter tog han upp 

en eldbrand och jagade ut Stor-Nila ur kåtan, som då rusade till en tall där han fick se 

en kvinnoskida. Han tog upp den och i "ändamål att gifva Swen ett slag öjver armen 

så att han skulle släppa käppen rigtat åt Swen ett sådant, men som det var mörkt" fick 

slaget inte den avsedda effekten utan träffade istället Svens "hufvud så att han genast 

fallit omkull utan gifva ljud ifrån sig..." 38 Sven levde därefter i elva dygn (inte tre!) 

och avled den 5 december år 1848. Den minderårige sonen Sjul hade alltså fått bevittna 
sin fars sista strid. Rydberg berättar att han även hade varit och besökt den stuga dit de 
hade fört den döende farfadern Sven Sjulsson: 

"Det var -99 på vintern, då var jag där och såg stugan. Och gamla gubben Anders Olof han 
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sa: 'Ja, jag minns så väl då dem komme ve'n. Å så bädda dem hänna utmed spisen, hänna 

låg han ända tills han dödd'. Han levde i tre dygn men då dog han. Och alldeles vid full 

sans". Rydberg fortsätter: "Och på den tiden var ju ett sånt där dråp, så var ju att gärnings

mannen fick plikta med livet. Men gubben Sven Sjulsson han hade så pass sans och för

stånd så att han hade bett att han skulle få ett lindrigt straff. 'För kanske jag var också 

mycket orsak själv till hans vrede'. Så han bad för han. Det är det vackraste minne jag har 

efter farfar. Detta minne det lever."39 

Stor-Nila alias Nils Nilsson Njajta (f 1822) från Ranbyn dömdes för dråpet på Sven 

Sjulsson till två års fängelse som avtjänades på Långholmen i Stockholm. Han återvän
de sedan till Tärna och synes då ha levt i armod och social utfrysning. Stor-Nila frös 

ihjäl tillsammans med sin avhållna hustru "Lill-Docka" vid Oxtinderna i Norge vintern 

1899.40 

Hur stor trovärdighet har minnessägnerna om Stor-Nila? Hur mycket sanning ligger 
det egentligen i den muntliga traditionen, t ex när det gäller dråpet på Sven Sjulsson? 

Det är av intresse att hitta belägg för att sägnerna hade verklighetsunderlag och jag har 

ovan funnit att det historiska källmaterialet i form av rättegångsprotokoll bekräftar den 
muntliga traditionen. Folkloristen Brynjulf Alver konstaterar att detaljer ofta kommer 
bort i berättelserna men kärnan "i sägnen är ofta historisk, sägnerna bygger nu en gång 

gärna på faktiska händelser. Stundom kan vi också finna spridda detaljer, som tycks 

vara mer eller mindre autentiska."41 Man kan alltså säga att mitt material överens

stämmer med Alvers utsaga. Det är förunderligt hur starkt ett historiskt skeende lever 

vidare under hundratals år i sägnens form. 

3.3.3 Stor-Nilasägnernas spridning i bygden och deras institutionalisering 

Åtskilliga historier berättas ännu om Stor-Nila. Den mest kända är väl den om hur 

Stor-Nila spådde lus på apotekarfrun i Lycksele sedan han nekats handla där. Den åter

ges här av Margareta Lindgren: 

"Jag vet mamma talade om, bland annat. Han hade kommit in på apoteket och han var väl 

inte så fint klädd och han skulle köpa någonting. Då hade apotekarfrun sagt att han skulle gå 

ut: 'Jag vill inte ha luslappar inne i affären!' Då hade han sagt: 'Jag är inte lusig men du 

skall få se du är lusig själv.' Då hade societeten som fanns i Lycksele ställt till med någon 

festlighet och då var det så att skulle de vara riktigt fin så skulle de ha en svart klänning och 

hon klädde väl sig fin och for dit. Och då hon satt där så ser hon att hon har lusen fullt på 

sig. Hon blev så förskräckt och de plockade lusen men det kom bara värre och värre. Och så 

gick hon hem och så bad hon dem: 'Sök upp den där lappen och be han ta bort lusa.' Och 

dem sökte upp han för han fanns i Lycksele, och lusen försvann." 
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Margareta har också en förklaring till varför Stor-Nila satte en sådan respekt och fruk
tan i sin omgivning: "Dem som var nervös kunde väl tro på skrömt förr men inte de 
andra." Sjul Johansson (f 1878) i Rönnbäck berättar om Stor-Nila att han var "smått 

tjuvut, så han for väl och smått stal nån ren och så där...Dom var som rädd för 

han...dem trodde nästan han skulle kunna smått spå också." Sjul hade hört omtalas hur 

Stor-Nila "brukade vara på kyrkogården och rusta sig nå jordpåsar därifrån". Utav en 

"sanningsenlig" informant hade Sjul fått reda på en märklig händelse som hade tilldrag

it sig under en kall vinterdag när tärnasamerna skulle flytta med ackjor och tamoxar 

från Lycksele. Stor-Nila ämnade kasta fast oxarna med lassot men det gick inte så bra. 

"Då hade han bara gått tillbaka dit till attjen: 'Äre på det viset, nog ska ni själv få komma'! 

Och oxarna lär ha kommit undan för undan så han fick bara ta dem däråt till attjen...Och 

detta det skall vara sant, alldeles säkert sant. För jag hann då höra det tydligt utav en som 

levde som hade då varit och sett på. Ja det var konstigt."42 

Av förhörsprotokollen efter dråpet på Sven Sjulsson kunde man utläsa att Stor-Nila till

sammans med sin mor, Anna Greta Matsdotter (f 1794), genom "trolldom" hade bragt 
livet ur Svens hustru. Det finns flera uppgifter som tyder på att Stor-Nilas släkt var de 

sista nåjderna bland tärnasamerna. Kristoffer Sjulsson meddelade att en man "som sent 

övergaf bruket att rådfråga spåtrumman, var Mats Nilsson i Virischfjäll. När han bu-

förde, hade han alltid spåtrumman i främsta ackjan och så bekvämt till, att han efter 

korta mellanstunder kunde slå på henne, och hemta råd i allt." Mats Nilsson (1761-
1824), som var Stor-Nilas morfar, är sannolikt identisk med den same som enligt 
traditionen var Vapstens siste nåjd och som begagnade trolltrumman ännu i böljan av 

1800-talet.43 Hans samiska namn var "MahtiDruri" .44 

Sven Rydbergs far, Sjul Svensson (f 1838), 10-åringen som såg Stor-Nila slå sin far 

till döds, hade i sin ungdom bevittnat hur Stor-Nilas mor Anna Greta inne i sin kåta 

använde sig av trolltrumman: 

"Ja, pappa sa, han hann se en som hade en sån där trumma, skinntrumma som är belät. 

Asch, och nå ringar och allt möjligt men inte vet jag vad hon dög till...Mamma åt Stor-

Nila...hon låg då i extas och...skummen kring mun, skumfradga och såg ut. Och då såg han 

den där instrumentet låg bredvid hon."45 

Karl Andersson som flitigt använder sig av den muntliga traditionen i sina berättelser 
om människoöden i Tärnafjällen bekräftar att Stor-Nilas mor var en ovanlig samekvin

na: "Hon var känd för sina trolldomskonster, kallades Silpo-gummo och ägde en spå-

trumma prydd med silver. Att modern ägde en spåtrumma var något unikt, eftersom 

det enligt lapsk tradition var förbjudet för en kvinna att beröra en trumma, än mindre 

bruka den."46 
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Rydbergs far trodde inte så mycket på vad trolltrumman och nåjderna kunde åstad
komma. Angående Stor-Nilas övernaturliga gåvor hade han yttrat: "Han kan ibland 

hugg till och (det) kunde en annan människa också göra. Det kunde lyckas och miss

lyckas." Sven fortsätter: "Så han sa inte trodde han nå mycket på det där att dem kunde 

spå. Men det är så det står ju i Guds ord också: onda önskningar dem kan gå också i 

fullbordan likaväl som goda önskningar.'47 

Här illustreras alltså, med hjälp av en ögonvittnesskildring, hur en nåjd varit verksam i 

Tärnafjällen så sent som i mitten av 1800-talet och då begagnat sig av trolltrumman. 

Det var dessutom fråga om en kvinnlig sådan, Stor-Nilas mor. Det har emellertid före

kommit kvinnliga nåjder inom samiskt område. Sameprästen Bo Lundmark omtalar 
bl a "Lapp-Stina" från Ångermanland och "Rika-Maja" från Arvidsjaur. Dessutom 

konstaterar han att det på sibiriskt område och särskilt bland tjukterna ofta uppträdde 

kvinnliga nåjder.48 

De många sägnerna som har berättats och som ännu berättas i Tärnabygden om den 

märklige Stor-Nila visar på deras starka institutionalisering och fasta förankring i 

människors medvetanden. Det traderade historiska sägenmaterialet kan sägas uppfylla 
vissa funktionella behov hos berättaren och åhöraren. Brynjulf Alver framhåller att det 

viktigaste för den muntliga traditionen är förmågan att komma ihåg det som berättas 

och att det finns en stark önskan att berättelserna skall leva vidare.49 Autenciteten i 

detta sammanhang, Stor-Nila var en verklig person och ingen fiktion, gör att sägnerna 

kan konkretisera enskilda händelser med namngivande av platser och individer och 

framställas som sanningsenliga. Sägnerna om spåmannen och tjuven Stor-Nila var 
även normerande för det sociala beteendet inom samegruppen. De gav anvisning om 

vilka värderingar och förhållningssätt som gällde gentemot stamfränder av Stor-Nilas 

sort. Tjuveri var en stor synd. Man får heller inte glömma att det i berättelserna fanns 

inbyggt en hög grad av spänning och dramatik vilket lämpade sig att traderas i rent 

underhållningssyfte. Huvudpersonen hade övernaturliga och magiska egenskaper och 

det hela omgärdades av mysticism. Den fruktan som många kände för Stor-Nilas spå
konster var ytterligare en anledning till sägnernas bevarande i Tärnafjällen. Härtill kan 

också inkluderas det faktum att samerna, likt andra nomadfolk, bar på en mycket stark 
berättartradition. Signifikativt vad gäller dessa minnessägner är enligt von Sydow att 

de ofta handlar om uppmärksammade personer och berättelserna kan spridas i rummet 

så långt som huvudpersonen är känd. Han hävdade att minnessägnernas livskraft dels 

hängde samman med de bestämda orts- eller personanknytningarna men också att själ
va händelseförloppet var "så dramatiskt spännande eller på annat sätt fängslande för 

intresset..." Sägnerna som beskrev särskilda händelser var ofta "strängt lokal- och 

personbundna samt begränsade till en trång bygd, där intresset för händelsen och alla 

detaljer väsentligt ökas genom intresset för sägnens personer och platser".50 Vad gäller 

själva traderingsprocessen och traditionsbärarens roll fastslår Bengt af Klintberg att 
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aktiva traditionsbärare "blir bara de, som förenar intresse och berättarförmåga".51 

Dessa båda kriterier för berättartraditionens fortlevande som af Klintberg nämnde har 

t ex Sven Rydberg och Margareta Lindgren uppfyllt. Resultatet har blivit en bred 
historierepertoar om släkten och om lokala personligheter som t ex Stor-Nila och deras 

levnadsöden. 

3.3.4 Stamfadern Sven Sjulsson: Ekonomi och status 

Bouppteckningen efter Sven Sjulsson 1848 visade på en behållning av 1024 rdr vilket 

inkluderade 111 rdr i kontanta medel. Han var alltså en förmögen nomad.52 Rydberg 

inskjuter att "vid farfars död så hade han 600 renar. Fast pappa sa nå må ni tro han var 

nog utav de största renägarna i den tid, utav bröderna sina."53 Silverrikedomen var 

påtaglig i bouppteckningen. Här uppräknades bl a: kosor, skedar, knappar, maljor, 

häcktor och ett silverbälte. Alla dessa föremål var utförda i gediget silver av städernas 
guldsmeder och värdet i bouppteckningarna angavs i lodvikt. Detta silverinnehav 

bevisar också att Sven Sjulsson var en förmögen rensame. Några 600 renar redovisas 

inte i bouppteckningen men väl 225. Förutom de sedvanliga flyttningsredskapen med 
ackjor, klövjesadlar, klövjekorgar och kåtatält finns också medtaget: en "näfwerkåta " 

och "1 st Stenkällare".54 Sådana stenkällare, eller "buorne" på samiska, omtalas också 

av Kristoffer Sjulsson: "I grannskapet af kåtan och allra helst på en holme inrättade 

man buorne eller kött-, ost- och mjölkkällaren. Att inrätta en sådan räknades såsåm ett 

styft arbete."55 

I Sven Sjulssons hushåll fanns också en gammal "bod' och "hälften af en dito i 

Sördahl". Att han bedrev fiske framgår av att han efterlämnat 8 st nät, "13 famnar 

lagntälar" (nätrep) och 3 båtar. Sven hade även förvärvat en mössa av bäverskinn. 

Något som tyder på innovationsmottaglighet hos denna samefamilj är det faktum att en 

kaffepanna finns medtaget i boet redan 1848 56 Kaffet skulle senare få en stor betydel

se i det samiska kosthållet. Redan 1832 kunde Zetterstedt konstatera: "Nu är kaffe

koppen införd och nyttjad i sjelfva lappkåtan."57 Kristoffer Sjulsson bekräftar kaffets 

tidiga intåg bland samerna och meddelar att "i början af 1840-talet började kaffe 

komma i bruk hos Vapstenlapparne". Vid sekelskiftet 1900 kunde han meddela att 

kaffeförbrukningen "har, som kändt är, hos lapparna tagit stor öfverhand. Numera 

drickes kaffe alla tider av dagen och en lapp gör ogärna en resa på några mil, utan att 

hafva kaffepannan med..."58 

Vid Sven Sjulssons död efterlämnades två föräldralösa barn, Sjul 10 år och Christina 

Maria 7 år (se bild 18). Genom Sven Rydbergs utsagor samt bevarade kyrkoarkivalier 
kan hans familjs levnadsöde rekonstrueras. Rydberg berättade att fadern, Sjul 

Svensson, liksom farfadern var rensame i sin ungdom. Men hjorden som ärvts efter 

farfadern Sven Sjulsson minskade mer och mer. Sjul Svensson arbetade som dräng åt 

72 



en moster och av henne fick han 30 renar. Sjul var enligt sonen en duktig arbetskraft 
och "driven". Han var alltid nykter och skötsam. "Och det var den lärdomen han ville 

inplanta i mig att jag skulle vara...som var hans ende son. Och jag skulle hävda hans 

sätt att...hålla mig nykter för spriten." Det är alldeles uppenbart att farfadern Sven 

Sjulssons vilda sinnesstämning under berusningstillstånd och de tragiska konsekven
ser som det hade medfört har avhållit hans ättlingar från att smaka av spriten. Sjul an
litades bl a som värd på samebröllopen eftersom han var stor och kraftig och kunde 

"tukta" berusade bröllopsgäster.59 

3.3.5 Renlycka och misär 

Sjul Svensson fick alltså gå som rendräng en längre tid. Dock hade han ett arvs
hemman i Yttervik som han emellertid försålde till ett lågt pris. Av fadern hade Sjul 
nämligen ärvt Ryfjället som skatteland och Yttervik låg "alldeles in under Ryfjället". 

Om tiden i Yttervik hade han yttrat: "Jag hade en sån otur i Yttervik. Kreaturen kunde 

aldrig leva och renarna jag hade, ja nog kom dem bort också." En släkting till Sjul 

Svensson skötte dennes renar. Men två av renoxarna dog oförklarligt. Det var enligt 
Rydberg "nånting mystiskt. Och en vinter miste han märren." Han hade bytt till sig en 

häst av en handlare i Umeå. "Sen levde hon i 14 dagar, då stöp hon där hon stod. Och 
då dom reste upp hon så lär hon ha uppruttnat invändigt alldeles, hon var oätbar... 

Strax därefter två kor i samma sjuka. Det var precis som det var alldeles omöjligt." 

När Sjul Svensson hade avyttrat hemmanet i Yttervik "då vart vi ju hemlös. Fick flytta 

med småbarna hit och dit så vi hade det mycket dåligt, mycket dåligt i uppväxtåren. 

Men märkvärdigt nog, Gud välsigna hela hans barnaskara som var nio stycken." Sven 
berättade att han hade ett vackert minne efter fadern: "Jag kändes lite bitter mot en som 
hade varit mycket svår mot min far och varför han vart hemlös. Vi är nio barn...hans 

nio barn med maka vart hemlösa för helt och hållet, nästan bara på mera diplomatiskt 

sätt. Det skedde under lag och rätt men i stort sätt var det orätt." Rydberg framhöll att 

hade han nu inte varit så gammal, han som hade förorsakat "all denna ledsamhet", att 

dom fick det så dåligt, så skulle han ha "runddängt" denne. För inte hade Sven fått lida 

så mycket "men mina småsyskon har fått lida. Det tyckte jag var värre. Då sa pappa så 

sävligt och så eftertryckligt: 'Nä mitt kära barn det skall du icke göra, deras tid kommer 

nog.' Så jag tycks ha några härliga minnen utav min far, och eftersträvansvärda min

nen både efter farfar och min egen far." 

Rydberg mindes särskilt ett år då de hade flyttat från Norge och kom tillbaka till 
Sverige: 

"Det var 1885 på sommaren. Då vart vi varande i det kallas för Lövlund, där föddes syster 

Jenny. Och det var ett mycket dåligt år. Inga potatis, ingenting. Och ingen förtjänst till det 

minsta. Far var inte nån vidare jägare heller. Och han skulle fara då och arbeta åt folket, så 
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var det ju ingen som hade nånting att betala med. Så ni förstår det var svårt. Jag minns 

särskilt en kväll. Då satt pappa, han arbeta väl och skulle gillra ripor men det gick som då

ligt för han var nog inte riktigt inkörd i det där...gillra ripor. Han hade kommit hem och då 

satt han si så här. Och jag och den här, hon som är i Björkås, Hilma, vi grät väl och ville få 

mat, vi var hungriga. Och då vi gick till mor och bad hon om nå mat så grät hon. Jag 

gick...jag var ju större, jag gick och puffade till min far och tänkte kanske han skulle ge oss 

nå...Då han tar bort händerna så rinner stora tårar ner kindbenet Men då vi såg på det där en 

stund jag och Hilma så vart vi så paff. Vi hade nå traskläder vi låg...brukade ha en bädd in i 

ett rum. For vi och la oss dit och somna. Så vi fick äta oss mätt den kvällen (på) fars och 

mors tårar...Hur det skulle kännas för far och mor...Tänk fars och mors hjärta...Ingenting 

och ingen utväg till det minsta." 

Rydbergs mor brukade sy skor och fick därigenom "nån mjölmark här och där". Men 

det var inte några större mängder man kunde få av sina grannar för alla var fattiga. "Ni 
förstår dem hade inte. Vem skulle hjälpa den andre? Dem hade lite allihop." Bäst var 

det om man hade egna hästar och att man kunde snara ripor som kördes över till Norge 

där man bytte till sig lite mjöl: "Men ni förstår det vart också bara otillräckligt." 

Så småningom anlände familjen Svensson till Gardvik där den första sommaren till

bringades under en båt men sedemera upprestes där en fiskarkoja. 

"Han flytta då hit på våren 1886. Då rodde han hit och så stannade de här. Han hade 5 eller 6 

gamm-nät och sen båt...Och så stjälpte dom upp båten här nere vid landet...Och där låg dem 

väl under båten. Till sist så tog (han) på arbeta och sätt upp en sån där kåta, vanlig lappkå

ta...Och i den där kåtan bodde vi i 3 år."60 

Den renfattige samen som var bofast men utan land, utan möjlighet att få en arbets

inkomst, utan kunskap om jakt och fångst, utan hantverkskunnighet på slöjdens och 
knuttimringens område - den samen och hans familj var prisgivna till en förödande 

fattig tillvaro. Detta är egentligen den verkliga baksidan av att tillhöra en utpräglad 

monokultur, dvs en kultur där den socioekonomiska nischen är endast en, den ren-

ägande nomadens. Israel Ruong har utförligt beskrivit denna ensidiga monokultur och 

påpekat att den viktigaste skillnaden mellan "skogsrenskötsel och fjällrenskötsel är av 

näringsgeografisk art. Fjällrenskötseln har nämligen utvecklats till monokultur i långt 

högre grad än skogsrenskötseln; medan fjällappen huvudsakligen eller uteslutande 

lever och måste leva av sin renhjord, har skogslappen alltid haft betydande binäringar, 

såsom jakt och fiske och på senare tid gårdsbruk."61 

3.3.6 Samer och nybyggare i positiv kontakt 

Sven fick vara getare åt ett svenskt nybyggarpar i Björkbacken och i gengäld skulle de 

hjälpa hans familj: "Jag skall komma hit åt våren och så ska jag timra och försöka få er 
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nå sorts hus. Och bara jag får lov på att få igen pojken åt sommaren" hade nybyggaren 
sagt. "Och den där jäntan hon ska vi ta och ha i vinter." Det gällde då en syster till 

Sven som fick tjänstgöra som piga åt nybyggaren. Sven Rydberg redogör för denna 

omtumlande händelse i barndomen när de fick ett timrat hus. Något som skänkte hans 

familj en stor glädje och tillfredställelse: 

"Och så då han hade gjort bort sin säsand (såningstid, min anmärkning, PM) den där Erik 

Gustaf Grubben då for han och så lejde han bror sin till hjälp. Och så byggde de en sorts 

stuga med avbalkning så vi kunde ha kreaturen i en ände och folket i ena änden. Om hösten 

då vart den där så pass fullbordad så vi fick flytta in. Men då var det ett kungaslott förstår ni. 

Jag minns den aftonen då vi flytta in första kvällen. Fönsterbågarna har jag ännu kvar. Jag 

har nyligen tänkt: ja det här är fönstret borti första stugan vi hade..."62 

Sjul Svensson hade naturligtvis inga redskap och ingen erfarenhet av knuttimrings-

teknik uppväxt i den fjällsamiska kulturen som han var. Här kom således välvilliga och 

hjälpsamma svenska nybyggare till pass. Det var fråga om att byta tjänster mellan 
grannar - ett konkret exempel på positiv kontakt mellan samer och nybyggare. Åke 

Campbell har fint formulerat detta förhållande: "Kulturkontakten mellan svenska 

nybyggare och lappar har satt sin prägel på så gott som alla yttringar av svenskt och 
lapskt folkliv i Lappland. Särskilt betydelsefull är kontakten för nybyggenas grund

läggning och första utveckling samt de ekonomiska och sociala förhållandena."63 Den 

bofaste samen i skarven mellan nomadliv och "bondeliv" stöter på många praktiska och 

tekniska svårigheter som vi ser. 

Som framgått tidigare var Sjul inte heller någon framgångsrik jägare men däremot var 

fisket något som han som same behärskade. Sjul Svensson var också intresserad av 
gårdsbruk och odling. Sonen Sven berättar: 

"Han var så ivrig på och gräva. Se far han var arbetsam som en myra. Och han tyckte det var 

roligt, gräva och odla, men ni förstår då han inte hade nå verktyg. Och ut i tjockgranskogen 

där, rötter och stubbar, icke hade han en spade. Ett gräv det var det enda han hade, en liten 

gräv. Så ni förstår det var ju fattigdom och elände så det var inte gott och ta sig fram inte. 

Det var inte nutidens resurser." 

De första åren familjen bodde i Gardvik fick Sjul arbeta åt andra samer i renskogen 

som dräng för 50 öre om dagen och fri mat. När Sven Rydberg summerar sitt liv och 
ser tillbaka på hur familjen har klarat av olika umbäranden kan han konstatera att "så 

småningom har vi arbetat oss fram och det har lyckats. Vi har gjort vad vi kunnat men 

Gud har givit skörden och det är jag tacksam och glad över." När det gäller syskonen 

säger han: "Ingen vart rik men alla har kommit sig för så att...nödigt behövt och mer 

skall vi inte ha någon. Det är nog det bästa. Och jag är då nöjd..."64 
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Sommaren 1880 färdades en man vid namn Ludvig Bergström runt bland samerna i 
Tärna. Han var missionär och utsänd av föreningen Lapska Missionens Vänner. I de 

reserapporter som finns bevarade får vi ta del av hans intryck av samerna i Tärna 

kapellförsamling. Den mesta tiden synes Bergström ha tillbringat hos de fattigaste 

samerna, de sk " nybyggarlapparna", vilka levde i stor misär. Den 15 juni 1880 möter 

missionären Sjul Svensson: 

"När vi kommo fram till Gäutasjön, träffade jag den Iste verklige lappen under min resa 

(som kom ifrån gården till höger Yttervik ). Han är en slags nybyggartorpare, har 5 barn, af 

hvilka det äldsta är 11 år, en flicka som gått i Tärnaskolan. Utan renar, utan åker och ängar, 

med 3 lånta kor till näringskälla. Mager och trasig såg han ut, klädd i svenska benkläder och 

lapprock med utsliten, tennbroderad 'barmläpp'. Han kunde tala rätt god svenska, hvarför jag 

gaf honom en ströskrift: 'Si dörren är öppen \ Han förstod väl, h vilken dörr, som här åsyfta

des och erkände, att tanken på det fadershus, hvars dörr så inbjudande står öppen för de fatti

ga, af honom hittils un danskjutits. 

Bergströms anteckningar från sommaren 1880 i Yttervik stöder Rydbergs avgivna be
rättelse om de hårda levnadsvillkoren för familjen de första åren. Kyrkoarkivalierna be

skriver också på ett påtagligt sätt Sjul Svensson och dennes familjs utsatta position 
men också att man slutligen uppnår en nödtorftig standard. 

I ovanstående avsnitt har en familjs livslopp på ett levande sätt stigit oss till mötes ännu 
efter hundra år. Livsförloppet och levnadshändelserna bekräftas av inte mindre än tre 
separata källor: kyrkböckerna, sonen Rydbergs intervjuberättelse samt Bergströms 

reserapport. Vi ser här också hur etnologen arbetar, hur bit för bit pusslas samman, 

utvärderas och sätts in i sin kulturella kontext. 

Enligt husförhörslängden 1865-74 begav sig Sjul till Hattfjelldalen i Norge år 1871.66 

Förhörslängden 1875-80 meddelar att Sjul Svensson med familj har återkommit från 

Norge 1874 och att de nu var nybyggare i Yttervik. Hustrun var bördig från Hattfjell

dalen.67 Husförhörslängden 1880 uppger att familjen blivit "boställslös" ,68 Samma 

besked lämnar också 1881-89 års förhörslängd.69 När dottern Jenny föds i Lövlund 

1885 heter det att Sjul är "nomadlapp".70 Vid dottern Ida Sofias födelse tre år senare 

benämns han som "fiskarlapp", nu i Gardvik.71 Församlingsboken år 1900 upplyser 

oss om att familjen är "backstugusittare" i Gardvik.72 Till sist kan man ur 1910 års för

samlingsbok läsa att Sjul Svensson är "fd kronoåbo".13 Han hade alltså lyckats bli 

hemmansägare till slut efter att ha levt ett skiftande och "obesuttet" liv. En av Svens 

äldre systrar, Maria Kristina (f 1871), blev för övrigt, trots den ekonomiska missär 

familjen levde i, "småskollärarinna " vilket församlingsboken avslöjar.74 
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3.3.7 Sjul Svensson och hembygdsforskaren O P Pettersson 

Vi kan även följa Sjul Svenssons levnadsöde i ett annat källmaterial, nämligen i O P 
Petterssons folklivsmaterial. Folkskolläraren O P Petterson (se bild 19), mest känd 

som författaren bakom Gamla byar i Vilhelmina och Kristoffer Sjulssons minnen, 

tjänstgjorde vid den Skytteanska skolan i Tärna åren kring sekelskiftet. Den hade flytt

ats dit från Lycksele under 1860-talet. Pettersson hade ett starkt intresse för folklivs

skildringar. Uppe i Tärna gällde engagemanget den sydsamiska kulturen och samen 

Kristoffer Sjulsson blev Petterssons informant vid nedtecknandet av Vapstensamernas 

kultur. Men folklivsforskaren var också mycket intresserad av geologi. För Sveriges 
Geologiska Undersöknings räkning företog han under somrarna 1901-03 stora vand

ringar genom Västerbottens fjälltrakter.75 Och här i det geologiska arbetet möter vi vår 

Sjul Svensson igen. Sven Rydberg mindes mycket väl hur fadern hade tillbringat ett 

par tre somrar med "skollärarn" Pettersson för att "titta på malmer och allt möjligt". 

Som längst hade de gått till den gamla silvergruvan i Nasafjäll i Aijeplogfjällen. Då de 

befann sig så långt norrut kände Sjul Svensson inte till terrängen så de gick efter 

kartan som Petterson hade med sig. Sven berättar: 

"Men då såg ju pappa...att kartan inte var rätt, den där generalstabskartan. Och han hade väl

digt gott huvud i fjällen pappa, alldeles enastående. Då dem skulle tillbaks då vart det regn

igt och dimmigt så det var förfärligt". Pettersson hade då menat att Svensson gick fel och 

skulle visa honom på kartan. Men då hade Sjul sagt: "Din karta är så mycket dum", så han 

hade inte brytt sig om kartan. "Nu går jag efter eget huvud för jag såg då jag for att det var 

fel för nu väljer jag bättre land än då vi gick dit" fortsatte Sjul. Det bar sig inte bättre än att 

de båda herrarna blev oense. "Vart så mycket oens så dem skiljdes. Pettersson for efter sin 

karta. Och då hade pappa sagt: 'Ja du får fara efter din karta men jag går efter mitt huvud 

jag'". O P Pettersson hade inte gått länge förrän han hade tänkt att det här blev dåligt. "Då 

hör pappa han sätter till och ropa och så kom han: 'Ja', säger han, 'det är bäst jag blir med 

ändå Rydberg hur han går'. 'Ja\ sa pappa: 'du förstår jag såg kartan, det blev så mycket 

längre sträcka och jag såg tydligt på landet att det var sämre land också"'. Det visade sig 

sedan att Sjul Svensson Rydbergs vägval i själva verket var en genväg. Och då hade skol

läraren yttrat: "Ja, Sjul Svensson är nog styvare än generalstabskartan". Sven konstaterade 

att det var många gånger som fadern hade överbevisat dem om fel på generalstabskartan."76 

Här möter vi ett belysande exempel på hur den i miljön självklart hemmastadde Sjul 

rätt kan tolka natur, formationer, vägsträckning, en tolkning vida överstigande "ex

perternas". S juls inre kunskaper, hans mentalitetsresurs var oöverträffad och en till

gång i dessa marker och i detta landskap. 

0 P Pettersson berättar i en uppteckning från 1900-talets böljan om det heliga Ryfjället 

1 den nedre delen av Tärna socken: 
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"Inom Sjul Svenssons lappskatteland i Ryfjället fanns en urgammal helig plats, där lapparna från 

uråldrig tid hade framburit sina offergåvor till en helig sten. Denna sten var av naturen danad så, att 

den till formen hade mycket stor likhet med en fågel. Den kallades därför av lapparna gerkielattie, 

vilket namn betyder stenfågeln." Till stenfågeln hade man bl a offrat mässingringar o dyl. "För 

stenfågeln och offerstället vid den hade äldre lappar ännu under Sjul Svenssons ungdomstid den 

mest stora vördnad och tillika den mest intensiva rädsla och de voro fullt fasta i den tron, att om 

någon rörde vid stenen eller något av det, som fanns på offerplatsen, och ofredade stenen och offren, 

så skulle han och hans renhjord drabbas av svår olycka. De gamla undveko helst att ens närma sig 

detta offerställe." I början av 1880-talet kom en ung same från Sorsele till Sjul och övertalade 

denne att mot "hederlig vedergällning" ledsaga honom upp till offerplatsen på Ryfjället. Den 

främmande samen sade sig som uppgift ha att insamla "allehanda gamla lapska saker, på det att 

dessa icke skulle få förstöras "och tog därför stenfågeln och offergåvorna från platsen. När ryktet 

om detta nådde de äldre tärnasamerna blev de mycket upprörda och de utfor mot Sjul "i mycket häft

iga förebråelser" för hans tilltag att visa främlingen vägen. Nu menade man att han "med all säker

het skulle råka ut för någon mycket svår olycka". När Sjul Svensson den följande vintern färdades 

med sin renhjord nere i skogslandet inträffade något märkligt med hans renar. De "nästan allmänt 

angrepos av en svår sjukdom: de blevo svårt ofärdiga i fotlederna, kunde med möda hålla sig på 

fötter och kunde ej gräva undan snön, så att de kommo åt den föda de behövde. Djur efter djur blev 

liggande på snön hjälplöst och självdog. Renarna dogo ut i så stort antal, att Sjul Svensson hade 

blott en liten skock av djur, då han vände åter med sina renar till fjällen." Samen som lade beslag 

på seiten blev sedemera folkskollärare och tog sig namnet Nordfjäll.77 

Sven Rydberg har även lämnat uppgifter om denna "fågelsten". Fadern Sjul hade för 
honom berättat att "på avstånd så likna han en fågel, alldeles som då en fågel sitter". 

Rydberg bekräftar också att det var skolläraren Nordfjäll som tagit den. Han tillfogar 
att "pappa han hade ingen tro på sånt där alls. Och han hörde ju till den nyare genera

tion och hade gått på skola så han var läskunnig och skrivkunnig. Så han var av annan 
åsikt så han hånskratta åt allt detta." 

I sin ungdom hade Sjul Svensson också iakttagit en annan samisk avgud på Ryfjället. 

Detta inträffade då han var på väg hem från skolan. Det var på våren och de bodde då i 
en tältkåta "ytterst i Ryfjället". Sjul hade bevittnat hur två medelålders samekvinnor 

offrat för att påkalla renkalvlycka: 

"Och sa han det var åt en sten. Ja, dom kom dit. Dom hade med sig nå spännen och nå små-

skrot dom kasta dit underst åt en sten...'Äsch', sa han, 'inte brydde...tror...inte gör det väl 

nånting'. Men då tog dom och plocka, sa han, en ny kolt, drar dom lös nå häkten, dom hade 

såna mässinghäkten. Då skar dom lös det där och kasta dit men han håna dom. Då hade dom 

tyckt som så: 'Ja, du kommer inte till och ha nån renkalvlycka med dig.'" Sven beskriver 

sedan utseendet på offerstenen: "Och det är en stor rund sten. Inte är den riktigt så hög som 

stugun men nästan rund helt och hållet den där. Alldeles på slätten, alldeles som ett klot."78 
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Sjul Svensson (f 1838) var som synes en relativt modern same som stod med ett ben i 
förkristen tid och ett ben i den nya tiden, industrialismens tid. För denna tids same var 

offerstenarna, seitarna, bara skrock och skrömt. 

3.3.8 Samenäring och bondenäring i konflikt 

Sven Sjulssons äldre bror Anders Sjulsson (f 1801) var först nomad i Vapstens same
by och sedan nybyggare i Södra Fjällnäs, Tärna. Han var gift med Anna Nilsdotter 

(f 1802).79 Anders stiger fram i ljuset och blir verklig för oss i Lycksele tingslags 

dombok för år 1853. Det gällde då rättigheterna till en renvall som var belägen på lapp-

skattelandet "Storfjell", dvs Södra Storfjället. Han stämde två svenska nybyggare i 

Ängesdal. Vid nästa ting avstod sedan nybyggarna den omtvistade renvallen till förmån 

för Anders Sjulsson. Men trots överenskommelsen hade en av nybyggarna olovligen 

avbärgat höet på renvallen året efter varför Anders kände sig föranledd att ånyo stämma 

nybyggaren inför 1855 års ting. Saken fick dock bero till nästa ting. Nybyggaren 

förbjöds vid vite att begagna denna renvall. Ärendet fortsatte även vid tinget 1856. Då 
bestämdes att man hädanefter skulle utstaka ett 4 tunnland stort område som skulle vara 

fredat från nybyggares intrång. Nu var parterna överens.80 

En sådan renvall var naturligtvis föremål för nybyggarens intresse eftersom det där 
fanns en ymnig gräsväxtlighet p g a renspillningen. Åke Campbell skrev 1948 om 

dessa för slåtterkarlen eftertraktade områden att den "frodiga gräsväxten kommer den 
övergivna renvallen att likna en sädesåker". Renvallarna hade av samerna brukats 

såsom mjölkningsplatser.81 Det var då inte underligt att det blev konfrontationer i just 

Björkvattsdalen mellan samenäring och bondenäring. Till denna bördiga dalgång hade 

de äldsta nybyggena i Tärna lokaliserats.82 Det var Anders Sjulssons svärfar Nils 

Clemetsson (1775-1822) som tidigare hade varit innehavare av skattelandet "Storfjell" i 

Vapsten.83 Under 1850-talet ägdes det alltså av sonen Johan Nilsson och svärsonen 

Anders Sjulsson. I 1857 års dombok utverkar samerna Nilsson och Sjulsson i 

"Storfjell" en stämning mot samme svenska nybyggare som Anders haft besvär med 

några år tidigare. Samerna yrkade nu att häradsrätten skulle upphäva landshövdinge
ämbetets bestämmelse om bötesföreläggande för deras renkreatur om de inkräktade på 

Ängesdals nybygge. Nybyggaren i Ängesdal, Johan Magnus Eriksson, erkände att 

hans nybygge var upptaget på lappskattelandet Storfjell. Men han klagade i sin tur på 

att samerna körde ner sina renar på skogslandet omkring 8 dagar före midsommar och 

att renarna där upptrampade nybyggarens "rödningar", dvs det av honom uppröjda och 

frodiga raningslandet efter älv- och bäckstränderna som skulle nyttjas för slåttern. 
Länsmannen ansåg dock att det var en "oundgänglig nödvändighet" för samerna att 

under kalvningstiden få ha renarna i skogslandet. Det blev härmed överenskommet och 

beslutat att samerna Anders Sjulsson och Johan Nilsson fick ha sina renar betande där 

utan att riskera något bötesföreläggande.84 
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Detta konkreta exempel åskådliggör tydligt ackulturationsproblematiken inom nord-
svenskt område. Vi ser hur fjällsamens näringsmönster med tamrenarnas årstids
bundna vandringar mellan Bottenviken och Atlanten och renarnas instinkter under t ex 

kalvningsperioden kolliderar med den boskapsskötande fjällnybyggaren och dennes 

nisch. Renarnas nedtrampande av gräset på nybyggarens slåtterängar (och framför allt 
uppätandet av det hässjade myrhöet) var en vanlig orsak till tvistemål mellan samer och 

nybyggare under 1800-talet.85 

Anders Sjulsson levde till hög ålder och avled 1891. En som mindes honom var son
sonen Sjul Johansson i Rönnbäck, Tärna, som berättade: 

"Min farfar han hette Anders Sjulsson och han vart då framdeles gift med en lappflicka i 

Södra Storfjället, då vart han som lapp där. Och han drev ju renskötseln han också medan 

han hade krafterna. Han var kry ända tills han var 90 år, då fick han kräfta. Och då var han 

gående över till Norge två gånger om sommaren där". Sjul konstaterade att farfadern "tyckte 

om att få sig en sup men inte bruka han nånting till onytta, men han ville ha en egen. Varje 

gång dem var åt Norge höst och vår så då (bar) dem en kagg. Ajja han skulle...Han hade en 

ekkagg på cirka en 2 kann. Den där skulle han ha två gånger om året"86 

I februari 1892 "förrättades bouppteckning efter förgångsmannen Anders Sjulsson 

Södra fjellnäs Tärna som den 24 december 1891 aflidit". Om vi nu analyserar boupp

teckningen från 1892 kan vi se att här levde ett samepar som kombinerade renskötsel 

och gårdsbruk. Änkan efter Anders Sjulsson, Anna Nilsdotter, fick uppge boets inven

tarier. Den totala behållningen uppgick till 1332 kr. En viktig post var de 100 renarna 

som värderades till 10 kr styck.87 En renhjord utgjorde vid den här tiden ett stort eko

nomiskt kapital. En källa från 1915 uppger priset per ren i medeltal till minst 20 kr. 

Några år senare heter det att priset på ren hade "mer än fördubblats".88 

Anders Sjulsson hade inga nötkreatur men väl 2"liffår". I hushållet redovisas inga 

flyttningsredskap. Det fanns däremot olika samiska kulturföremål, bl a klädesplagg 
som "lappkopptar" (kapte=kolt av tyg), barmlapp, renskinnspälsar och "lappskor". 

Vidare bellingar, härnor samt "snodda" och "osnodda" senor (som nyttjades till 

sytråd). Klädskicket (liksom även kosthållet) tillhör de kulturelement som segt dröjer 

sig kvar hos individer som är på väg att anamma en annan kulturform. Familjen ägde 
likaså böcker på det samiska språket: Gamla och Nya testamentet och psalmböcker. 

Vad gäller möbler så fanns både säng, bord och stolar, dvs indikationer på ett bofast 

kulturmönster, en nybyggarmiljö. I bouppteckningsmaterialet finns även redovisat en 

rad andra nybyggarföremål och redskap såsom yxor, sågar, skära, gräv, navare, hyv
lar och stöttingar. De hade också en smörkärna och en "mjölvacka". 

Här stiger även innovationer fram i ljuset. I Anders Sjulssons hem hade man inför
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skaffat: fönstergardiner av linne, väggklocka, spegel, bordslampa, porslinsfat och 
bordsknivar. De var inte heller främmande för att anamma svensk matkultur. Under 

rubriken "Mattvaror Korn mjöl m m" redovisar änkan: 

"13 skjelKorn 

2 tunnor potatis 

2 Lispund Kornmjöl 

1 do Wetmjöl 

1 do 7 pund Grynmjöl 

1/4 Tunna saldtfisk 

5 pund saldt 

Renköttförråd 

feda, smör och bröd 

5 Litter Lyss med en Dung 

3 pund Kajfe 

31/2 pund socker 

1/2 pund Tobak 

1 packet Stearinljus 

do stenstryger " 89 

Vetemjöl och socker dyker här upp som färska nyheter i kosthållet. Kaffe men framför 
allt salt och tobak hade däremot begagnats en längre tid av samer. Kornmjöl, potatis 
och fisk utgjorde en stående basmat för nybyggare i Tärna socken. Familjen Sjulsson 

hade även tillgång till bondens smör och bröd. Det enda rent genuint samiska bland 
matvarorna var renköttet/'Lyss", dvs fisktran från Norge, användes av samerna till att 

smörja in hudar och skor.90 Det blandades med tjära vilket gjorde skinnet smidigare.91 

Det var här fråga om tran från torsklevern.92 

Anders Sjulsson var officiellt nybyggare i Södra Fjällnäs men vi vet att han hade 
intressen kvar inom renskötseln. Hans renhjord i bouppteckningen skvallrar om detta. 

Anders sonson Sjul Johansson beskriver samenybyggarnas tillvägagångssätt då de 

ville kombinera gårdsbruk och renskötsel på följande sätt. "Dem skulle ha något på 

gamla dar och krypa in. Det torde dem ha i beräkningen. Men då dem nu köpte sig 
(hemman) så ville dem inte ändå avstå ifrån renskötseln och slå ned sig med en gång. 

Utan då fick dem väl nån arrendator som var och behöll..."93 Denna kombination av 

gårdsbruk och renskötsel är ett steg bort från samisk monokultur. Kombinationen gav 

förvisso större trygghet åt hela livsmönstret. Som vi sett ovan var den ensidiga livs-

och näringsnischen som informanten Sven Rydberg beskrev helt förödande inom 

samesamhället när grundvalarna för den nischen försvann. Anders Sjulsson återspeglar 
enligt min mening en mentalitets- och civilisationsprocess i ett nötskal. Nomaden som 

överger monokulturen för gårdsbruket har alltså tvingat sig att förändra sina grund
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läggande värderingar som nomadiserande same, han har förändrat sin mentalitet ifråga 
om den ekonomiska nischen. Han har också samtidigt genomgått en förändrings

process i sitt beteendemönster. Den bofasta tillvaron för med sig ett helt nytt levnads

mönster, ett helt nytt sätt att bo och leva. Att: äta vid bord, sitta på stolar - i kåtan sitter 

man på kåtagolvet med korslagda ben, äta med porslinfat, bestick, ha stearinljus. Kort 
sagt; en civilisationsprocess ägde här rum i ett mycket snabbt tempo. Elias teori

aspekter är här mycket påtagliga. 

Det visar sig vid genomgång av kyrkböckerna att fyra arrendatorer varit verksamma i 
Södra Fjällnäs under 1870- och 80-talen; 1876 års dopbok nämner en man vid namn 

Jonas Peter Jonsson.94 I förhörslängden 1880 är tre stycken, Magnus Olofsson, Jonas 

Jonsson och Jon Larsson Stinnerbom antecknade. Alla arrendatorer förutom den sist-

nämde var svenskar.95 Att arrendera ut sitt samiska nybygge blev ofta strategin inom 

fjällbygden. Det var en del utav deras inre mentalitetsresurs. Att inte överge det 
ursprungliga och naturliga levnadssättet som en anknytning till renskötseln innebar. 

Samtidigt låg det en trygghet i förvärvandet av ett nybygge på det egna skattelandet och 

uppförandet av en stuga, dels för att utestänga inkräktare men också som en garanti 
och trygghet om renlyckan drastiskt skulle förämras. Man kunde således köpa sig ett 
hemman (ekonomiskt kapital fanns i form av renhjorden) och låta arrendatorer uppbära 
skötseln av gården med alla dess sysslor. Denna kombination av renskötsel och gårds

bruk, här exemplifierad av Anders Sjulssons levnadsöde i Södra Fjällnäs, blev vanlig 

bland Tärnas fjällsamer mot slutet av 1800-talet och då särskilt i det gamla Vapstlandet 
kring Björkvattnet. 

3.3.9 Samenybyggaren blir storbonde 

Anders Sjulsson och Anna Nilsdotter hade följande barn: Nils (f 1826), Brita Stina 

(f 1832), Sjul (f 1835), Johan (f 1839), Anders (f 1842) och Anna Maria (f 1844).96 

Avhandlingen kommer fortsättningsvis främst att fokuseras på sonen Nils Andersson 

Vinkas levnadsöde och dennes ättlingar. Inledningsvis ges en kort resumé av Vinkas 

syskon där Johan (f 1839) är särskilt intresseväckande. I ett senare sammanhang (kap 

4, 5 och 7) kommer Norbert Elias teorier om civilisationsprocessen att appliceras på 
bouppteckningsmaterialet. Vi böljar med äldsta systern Brita Stina (f 1832) som blev 

nybyggarhustru och bosatt i Nedre Björknäs där hon var gift med Stor-Nilas bror 

Jonas Nilsson Njajta.97 Husförhörslängden avslöjar om henne att hon som ung 

flicka"anhålla om intrado i missionsscholan" ,98 Brodern Sjul (f 1835) blev storren

ägare och nomad i Umbyn. Han gifte sig med kusinen Margareta Sjulsdotter 99 Även 

Sjul hade i sin barndom gått i missionsskolan i Bastuträsk.100 Hans liv utsläcktes på 

ett dramatiskt sätt. Sjul drunknade nämligen tillsammans med tre av sina barn och 

dräng den 26 augusti 1878 på sjön Gräsvattnet i Tärna.101 Vid studier av död- och 
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begravningsböckerna för Tärna framgår det tydligt att drunkningsdöden bland samer 
(och även nybyggare) alls icke var ovanlig. T ex var "förfallstiderna" under vår och 

höst besvärliga när isarna var svaga. En släkting till Sjul Andersson, Emma Eriksson 

(f 1900) i Västansjö, Tärna, berättade att Sjul och hans familj, som var renskötare, 

hade sitt viste vid Gräsvattnet. "En gång när de skulle flytta, såg nog Sjul att det skulle 
bli dåligt väder, men deras dräng trodde nog att de skulle hinna över sjön innan 

stormen bröt ut. Men halvvägs över sjön var stormen över dem. Båten vattenfylldes 
och de drunknade alla." Emma meddelade också att en visa hade diktats om den trag

iska händelsen år 1878. En vers löd: 

"En lappman var på resa 

att flytta från sitt tjäll 

som sådant folk här bruka 

här uppe i nordens fjäll 

Bedrövlig blev den resan 

för honom, dräng och små 

de fingo möta döden i 

djupa böljan blå." 102 

En yngre broder till Sjul var Johan Andersson (f 1839). Han blev storbonde i 
Ängesdal och gifte sig med Sofia Johansdotter som var av både svensk och samisk 

härstamning103 Johan blev därmed svärson till den nybyggare, Johan Magnus Eriks

son, ("Ryss-Magnus"), som fadern processade med under 1850-talet. Den svenske 

nybyggaren J M Eriksson sålde 1862 den ena delen av sitt nybygge till mågen Johan 

Andersson för 300 rdr.104 Till skillnad från sina bröder Nils och Sjul som blev stor

renägare och nomader så upparbetade Johan ett imponerande bondehemman i 

Ängesdal. När "Bonden ' Johan Andersson avled 1886 visade hans bouppteckning 

från samma år på ett mycket välbärgat hemman. Det totala värdet i boet uppgick till 8 

804 kr, varav 824 kr i kontanter. Här fanns vad slåtter- och jordbruksredskap beträffar: 

37 liar, 10 potatisgräv, "ny stålplog" och "ny järnplog". Järnplogen var alltså inför

skaffad till Björkvattsdalen redan under 1880-talet. Den "nya" stålplogen och järnplo

gen var färska innovationer. Johan och Sofia var också ägare till en stor kreaturupp

sättning: 3 hästar, 17 mjölkkor, 3 kvigor, 5 kalvar, 2 oxar, 36 får, 23 lamm, 5 mjöl
kgetter och 6 bockar. Dessutom fanns där 40 renar. Tack vare den stora kreatursbesätt

ningen hade man på gården framställt inte mindre än 16 lispund smör (dvs 136 kilo,l 

lispund= 8,5 kg)105 som skulle försäljas till Norge. I mjölkhanteringen förekom också 

" 13 7/2 dussin mjölktråg" !106 

"Farmor hade 18-20 kor" meddelar Margareta Lindgren i Joeström vilket alltså bekräf

tas av denna bouppteckning efter hennes farföräldrar. Johan Anderssons och Sofia 

Johansdotters son Sjul Johansson i Rönnbäck beskriver föräldrarnas ställning: "Nå var 
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dem storbönder." Sjul fortsätter: "Han var ju äkta nomad men dem hade väl slutat lite 
före." På hemmanet såddes korn. Om det viktiga kornmjölet meddelade Sjul: 

"På den tiden fanns det ingen förmalad säd, för allt säd som kom över ifrån Norge det var 

omalat, det var bara kornet dem fick köpa. Och så fick dem rusta kvarnen och så förmala det 

där efter som dem fick...kornet." Det var en stor lättnad när man kunde köpa förmald säd för 

första gången: "Jag var en liten stackare, jag minns då pappa en gång kom ifrån Norge, då 

hade han fått köpa mjöl. Och det var nog kanske början av 80-talet. Jag var väl 3-4 år. Det 

var nånting som var särskilt storslaget när dem fick köpa färdigt mjöl."107 

Heminredningen och hushållsartiklarna i bouppteckningen från 1886 skvallrade om 
allehanda nymodigheter och kommunicerar ekonomisk status. " 1 st kar afin med 

tvenne dry ekes glas", 2 "kristallflaskor" med 2 "vinglas", 12 par tekoppar, sockerskål 

samt 20 par bordsknivar och gafflar. Vidare var man i besittning av 11 st "långull-

fifflar*'9 12 "rullar tapeter", "waxbordduk", 11 liter "fotogenolja"Wägg-klocka", 

"handsymaskin", "positivinstrument" (50 kr), "högsäng med4 sängrum" och slutligen 

ett "fällbord affinaste sort". Dessa innovationer: tapeter, kristallglas, väggklocka m m, 
i ett hem som i samma generation rymt nomadiserande samer speglar mycket tydligt 

hur oerhört snabbt kulturprocessen förlöpt i den västerbottniska lappmarken - förvisso 
är det den egna renhjorden som ursprungligen gett möjlighet att inhandla dessa 

nymodigheter. Noterbart är också att det bland föremålen fanns " 1 st urminnes silfver-

kista till minne från förfäderne från 1700 talet", till ett värde av endast 25 öre. Här 

utkristalliseras en påtaglig bördsstolthet. I detta bofasta hushåll var det uppenbarligen 

viktigt att minnas sina nomadiserande förfäder.108 

Karl-Erik Forsslund skrev om samernas liv i boken Som gäst hos fjällfolket (1914). 

När han 1911 reste genom Tärna socken lade han märke till att "här finns en mängd 

bofasta lappar, i synnerhet i Björkvattsdalen". Han kunde också konstatera: "När en 

rik lapp bygger, gör han en stor fin gård med kakelugnar och tapeter, ofta snyggare 

och större än de svenska böndernas. Så utplånas rasskillnaderna, och de verkliga 

lapparna minskas och försvinna."109 G H von Koch behandlade 1914 i Social 

Tidskrift förhållandena i Tärna socken: "Det är ett faktum, som av ingen bestrides, att 

de renägande lapparne stå sig gott - ja, man kan säga, att de äro de enda välbärgade i 

kommunen. Kommer man till ett riktigt vackert hemman, så skall man finna, att det 

ligger 'renpengar' bakom detsamma."110 

Nomadskolinspektören Erik Bergström kände väl till förhållandena i Tärnas fjällvärld 

och skriver 1923 utförligt om den samiska jordbrukskolonisationen i STF:s resehand

bok. Om Björkvattnet framhåller författaren: 

"Trakterna kring sjön utgör Tärnas förnämsta jordbruksbygd, i det härstädes dels talrika 

84 



gårdar ligga, dels kornet städse kommer till mognad. Av intresse är att observera, att så gott 

som alla de mellan 30 och 40 gårdar, som ligga kring sjön, äro upptagna av och brukas av 

lappar. Dessa lappar härstamma ursprungligen från nomader, tillhörande Vapstens lappby, 

som av en eller annan anledning slutat med renskötseln. Ett närmare studium av gårdarna, 

bland vilka finnas de, som ha en ladugårdsbesättning av 10 a' 15 kor, ger vid handen, att de i 

jordbruksavseende stå på en efter fjälltrakternas förhållanden relativt hög nivå och ger inga

lunda skäl för det ofta hörda talet, att lapparna skulle vara odugliga som jordbrukare." 

Bergström bekräftar således att samiska "storbönder" hade etablerat sig i Tärna under 
1900-talets första årtionden med ladugårdsbesättningar på upp emot 15 kor. Detta gäll

de särskilt i den bördiga och tidigt koloniserade Björkvattsdalen, där bl a nybyggena 

Ängesdal och Södra Fjellnäs låg. Han betecknar också Västansjö som en jordbruksby 
av hög rang: 

"Byn är känd för sin rika grästillgång och för att här finnes en av de största ladugårdsbesätt

ningarna inom socknen (omkr 15 kor). Såväl ägaren till denna som de flesta övriga person

er, som bo i byn, äro lappar, och platsen kan därför framvisas som ett exempel på, hur långt 

jämväl den lapska befolkningen kan komma som odlare."111 

Johan Anderssons yngre bror Anders (f 1842) dog ung och ogift 1874.112 Han blev 

emellertid far till två döttrar tillsammans med en svensk nybyggarkvinna från Samuels

sonsläkten, Sara Margareta Eriksdotter (f 1841) i Västansjö.113 De "oäkta" döttrarna 

Maria och Sara föddes 1870 respektive 1872 och blev sedemera gifta med två av sina 

kusiner, Johan Anderssons söner Oskar Vilhelm (f 1874) och Gustav (f 1869).114 Det 

yngsta av Anders Sjulssons barn var dottern Anna Maria (f 1844). Hon gifte sig med 

den svenske nybyggaren Jonas Peter Jonsson (fd arrendator i Södra Fjällnäs) i Nedre 

Björknäs.115 

3. 4 Nils Andersson Vinka - "Tärnas bank" 

3.4.1 Namnet Vinka 

Nils Andersson Vinka (se bild 20) levde mellan 1826 och 1924. Han föddes den 15 

januari i en tältkåta i Lycksele "österut på Borgarbacken".116 Nils blev av prästen i 

Stensele kallad "Vinka!" redan i 1845-54 års förhörslängd.117 J W Zetterstedt skrev 

1832 om samerna i Västerbotten: 'Tillnamn gifva de vanligen varandra lämpade efter 

antingen yttre utseendet eller uppförandet."118 Sven Rydberg berättar om Nils 

Andersson att han "vinkade bara med huvudet" och det "gick automatiskt". Enligt 

Rydbergs far så skulle det vara tre stycken personer inom släkten som "vinkade": Nils, 

brodern Johan och fadern Anders. Det var ursprungligen ett "skällsord men till sist så 
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böljade de där Nils Anders-barna på och ta det där till lillnamn. Och han själv började 

skriva Nils Andersson Vinka."119 Även i Karl Anderssons bok Vid den sjätte sjön 

(1954) framkommer det att Nils fick tillnamnet Vinka "emedan han hade svårt att hålla 

huvudet stilla".120 Namnet "Vinka" tillkom således mot bakgrund av ett kroppsligt 

lyte, skakningar av huvudet. 

Nils Andersson Vinkas barnbarnsbarn, tillika en av mina informanter, Sara Sjulsson (f 

1913) i Tärnaby redogör för hur man räknar Winkasläktens (denna stavningsform 

används av dagens ättlingar) olika förgreningar: "Jo du vet nu räknar dem stammen 

...då dom tar Winka då räknar dom Nils Andersson Vinka, han är 'stammen.'" Sedan 
kommer barn och barnbarn till honom. "Ja, jag har ju sett dem rita ut ett stamträd med 
grena sig åt alla..." Hon konstaterar vad gäller släktnamnet Winka att det blev 

"'Winkare' överallt då dom börja på ta sig 'Winka'". Enligt informanten Tekla 

Axelsson (f 1910) i Tärnaby som är dotterdotter till Nils Vinka böljade "'Winkarna' att 
köpa namnet själva. Och då är det ett (öknamn) från början. Jag begriper inte vad dem 

såg i det. Men dem stavar det olikt vet du. Om det var en riktig Winka nu som 
hade...den skulle stava med W men då dem som köpt Winka han skulle ha ett V. Men 

en del dem stavar ju med W och så två I..." 

3.4.2 Winkasläktens relation till Stor-Abraham 

Fadern Anders Sjulsson i Vapsten upptog som tidigare nämnts ett nybygge i Södra 
Fjällnäs år 1849 på sitt skatteland "Storfjell" (Södra Storfjället). Sonen Nils gifter sig 

den 5 mars 1852 med Anna Sofia Mikaelsdotter (f 1837).121 Hustrun var dotterdotter 

till en legendarisk Vapstensame vid namn "Stor-Abraham".122 Den muntliga traditio

nen förtäljer att han med alla medel sökt hindra och utestänga nybyggare från sitt skat

teland. Sommarvistet hade han i Jofjället. Det har florerat många historier om denne 

same. När en dotter till Stor-Abraham väntade barn med en svensk, en "datje", skulle 

han ha blivit så förbittrad att han drivit henne i döden utför ett brant stup.123 S tor-

Abrahams lappskatteland vzr"Tengvattnet" i västra delen av Tärna.124 

I Kristoffer Sjulssons minnen återberättas en dramatisk händelse som skulle ha utspelat 

sig i Tärnafjällen under första hälften av 1800-talet: 

"Under en berghälla i Jofjället(s) södra sluttning ett stycke västerom byn Vestansjö hafva två 

skelett anträffats. Enligt traditioner äro dessa ett hemskt minne af ett dåd, utfördt af en lapp. 

Tre personer af svensk härkomst, berättas det, voro på resa genom Vapstlandet och ämnade 

sig till Norge. De skola hafva haft sitt hem i Degerfors socken nere i Vesterbotten. När de 

hade nått till Jofjällets sydsluttning, ämnade de tillbringa natten under berghällan och tände 

eld. Stor Abraham i Jofjället blef dem varse, smög sig inpå dem och sköt två af dem till 
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döds. Den tredje flydde men blef förföljd af lappen. När han kom till sjön Tjålmen inne på 

Jofjället, råkade han taga vägen ut på ett näs, blef där upphunnen och ihjälstucken af den 

grymma lappen. På näset vid Lajsholm har man ock anträffat skelettet af en person, hvilken 

skall hafva blifvit dödad af lapparna."125 

Det finns dock ingenting i vare sig begravningsböcker eller domböcker som bekräftar 

att denna händelse skulle ha ägt rum i verkligheten. Historiciteten i den folkliga legend-
floran kan som synes kontrolleras och utvärderas av arkivaliematerialet. Stor-
Abraham, Abraham Andersson (1781-1843), var en rik fjällsame. Det visar boupp

teckningen efter honom (1844) som avslöjar att han ägde 828 renar och dessutom var 

rik på silver, bl a " kragsiljver" (dvs sådana silversmycken som samerna anbringade på 
den samiska silverkragen). Den totala behållningen i boet uppgavs till 2352 rdr. 

Eftersom inga barn fanns i livet gick arvet efter Stor-Abraham vidare till barnbarnen. 

Dottersonen Sjuls lott var 2/3 av boet sedan änkan fått sin del. Sjuls syster Anna Sofia 

fick 1/3 (471 rdr) enligt dåtidens syn på fördelningen mellan könen.126 

Anna Sofia Mikaelsdotters och Nils Andersson Vinkas dotterdotter Margareta Lindgren 

i Joeström visste mycket om sina förfäder. Vid mina intervjuer hösten 1987 steg Stor-

Abraham levande fram i Margaretas berättelser. Hon berättade att morfadern (Nils 

Vinka) inte hade ärvt sin rikedom: 

"Men han var gift. Hans fru var dotterdotter till en som hette Stor-Abraham, och han var 

rik. Han hade mycket renar och pengar. Och gamm-lappar de var för silver. Så han köpte 

mycket silver. Då skulle de ha en silverkrage då dem var fin. Och så skulle de ha silver på 

bältet och det skulle vara runt hela bältet och när de gick så 'pinglade' det. Stor-Abraham 

hade en dotter och hon gifte sig och så fick hon en son och en dotter. Och den tiden var det 

så att pojkarna dem skulle ärva hälften mer än flickorna. Så han ärvde två delar och hon en 

del. Men då blev han gift med en kvinna som var slösaktig. Så hans barnbarn dem hade inte 

mycket att få...Men då fick hon tag i den där Stor-Abrahams silver. Och så flyttade dem till 

Lycksele på vintern och så fick hon tag på en silversmed, för hon hade god smak för det 

som var vackert. Då skaffade hon sig en brudkrona utav det silvret. Hon lämnade det till en 

silversmed och han gjorde en brudkrona. Den skall finnas kvar."(Se bild 21.) 

Ett annat barnbarn till Anna Sofia och Nils, Anna Sofia Samuelsson (f 1875) i 

Gardvik, Tärna, bekräftar vad Margareta antytt att "mormor hon var rik men han 

(morfadern Nils, min anmärkning, PM) var fattig".127 Hustrun Anna Sofias arv från 

Stor-Abraham bildade en grundplåt till den osedvanliga rikedom som Nils Andersson 
Vinka senare kom i besittning av. 

Som synes lever en månghundraårig släkthistoria kvar hos samerna i Tärnaområdet 
opåverkad av den nya tidens strömningar. De gamle kan krönikan, de för den vidare 
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till barn och barnbarn. Jag mötte den i mitt fältarbete i Tärnabygden. Informanterna ger 
med sina berättelser ett inifrånperspektiv och en stadga åt studiet av levnadsödes-

material. Vi kan urskilja hela deras livsmönster som även innefattar särskilda värder

ingar och mentaliteter. Detta kan vi alltså utvinna ur mjukdata. Om vi nu går till 

registrerade arkivalier, t ex husförhörslängder, så får vi en annan typ av information. 
Detta material berör ej Stor-Abraham utan den rike Nils Vinka, som kom att väl 

förvalta Stor-Abrahams rikedomar. 

3.4.3 Nils Andersson Vinka bygger upp sin rikedom 

Husförhörslängderna visar att Nils Andersson Vinka hade ett "gott huvud". Han fick 

bra betyg av prästen vad gällde läskunnigheten, "begreppet" och kunskaperna i kate

kesens huvudstycken.128 Går vi fram till 1855 års dombok kan vi utläsa att "lapp

mannen Nils Andersson i Storfjell hade till tinget utverkat en stämning å Bonden Johan 

Magnus Eriksson i Ängesdal med påstående om Svarandes fällande till laga ansvar för 
handel å sabbath med omyndig person och om ogillande af samma handel". Han hade 

alltså stämt faderns gamla trätobroder (se s. 79). Domstolens utslag gjorde gällande att 
Nils Andersson inte var berättigad att inlämna en sådan stämning. Istället blev det han 

som fick betala rättegångskostnaderna. Domboken 1857 nämner också Nils men då i 
ett helt annat sammanhang. Av en nybyggare i Bastuträsk, Stensele, köpte han 55 

renar till ett pris av 385 rdr. 

Nils övertog av fadern Anders Sjulsson besittningsrätten till hemmanet i Södra Fjällnäs 

år 1866 för 300 rdr.129 Men äldsta barnbarnet Anna Sofia Samuelsson deklarerade att 

morfadern aldrig hade varit någon bonde.130 Nils liksom hustrun Anna Sofia var no

mader i hela sitt liv. Tomi 1910 års församlingsbok, vid 84 års ålder, står Nils 

Andersson Vinka omnämnd som "nomad' i Vapstens sameby.131 Genom giftermålet 

med S tor-Abrahams dotterdotter kom han i besittning av S tor-Abrahams skatteland 

"Tengvattnet" i Vapsten som blev deras sommarland.132 Lappskattelanden, som bestod 

av ett flertal insynade fjällområden för varje sameby, ärvdes inom familjen och för 

besittningsrätten till landet var innehavaren tvungen att erlägga skatt.133 I 1900 års för

samlingsbok för nomader i Vapsten står Nils Vinka fortfarande som ägare av skatte

landet "Södra Tängvattnet" .134 Anna Sofia Samuelsson i Gardvik hade i sin ungdom 

varit rendräng åt både sin far Johannes Sjulsson och åt morfadern Nils Vinka. Hon be

rättar att de "buförde" på norra sidan av Umeälven med faderns renhjord och att de 

sedan tog sig över älven vid Klippens by. Morfaderns land var däremot på den södra 

sidan av "Urnan": "Då tog vi oss över i Klippen och då träffade vi morfar då där väst i 
Tängvattnet." Sedan färdades de tillbaka på den södra sidan och gick över i 

Rödingfors så att de kom tillbaka på den norra sidan. "Han hade så mycket land... 

morfar så vi hade rätt att fara vars vi ville" menade Anna Sofia. "Och pappa och far
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brodern (Sjul Sjulsson, min anmärkning, PM) dem hade det här Ryfjället och bägge 

två var mågar åt han så dem fick fara vars dem ville." 

Anna Sofia Samuelsson berättar vidare att de på vintern brukade flytta ned till Lycksele 

och som längst till Örträsk. Men de låg inte i tältkåtor som fordom hade varit gängse 
för fjällsamerna utan hyrde in sig i bondstugor. "Det var ju så kallt då dem inte hade nå 

tält med sig så...Men på slutet då tyckte morfar att det där var så besvärligt då han hade 

tjänare óch mågar." Då tog han och köpte en gård i Lycksele. Men den såldes efter ett 

tag och därefter köptes ytterligare en gård vilken han också gjorde sig av med. Den 
tredje gården Nils köpte i Lycksele betingade, enligt Anna Sofia, ett pris av 1000 kr. 
Den låg "där in i parken nära kyrkan. Och den gården heter Vinkakvarteret." Det blev 

"minsta kostnaden" för morfadern Vinka att köpa sig en gård att ha under vinter

perioden istället för att hyra in hela sitt stora hushåll i en bondgård. Anna Sofia konsta

terade att det "vart slut på attjebuföringen där då sen morfar tog och köpte och ha hus i 

Lycksele". I fortsättningen flyttade de bara med " långskjuts", dvs en bonde med häst 

fick skjutsa ner dem dit.135 

Karl-Erik Forsslund skrev 1911 om samerna i Tärna: "Lapparna flytta med gäst
givareskjuts, där landsväg finns, upp genom Stensele och Tärna, resa med motor
båtarna, ligga hos nybyggarna i deras gårdar. Här finns tydligen ej dessa stora, väl 

sammanhållna byar av kåtalag som längre i norr." Han gav också följande beskrivning 

av deras dräktskick som han observerade vid en renskiljning i trakterna av Överuman: 

"De visa en helt annan typ och stil än nordlapparna. Endast somliga bära lappdräkt -
alla kvinnor, deras bjärta lackröda mössa lyser i det gröna, men endast de äldre och en 

och annan yngre av männen. Dessa ha då också prydligt och fint barmkläde och byxor 

eller åtminstone skaft av läder, men endast ett par ha mössor, blå med skärm av samma 

tyg, de andra ha slokhatt och de flästa vanlig svensk dräkt."136 Vi bevittnar här hur 

tärnasamerna omkring 1910, och då särskilt männen, är i färd med att lägga bort den 

samiska klädedräkten. De anammar istället en "svensk dräkt" med "slokhatt". 

Nils Andersson Vinka hade alltså skaffat sig en gård i Lycksele som vinterviste och de 

flyttade ner dit med hjälp av nybyggarnas hästar, inte med hjälp av renar. Men det var 

fler gamla samiska traditioner som Nils gav upp vid denna tid. Renmjölkningen var en 

sådan. Sara Sjulsson i Tärnaby, hade av sin mor hört omtalas att Vinka ansåg att "han 
skulle icke ta utav renkalvarna mjölken, för att få en större stam och bättre stam...Så 

han slutade...eller hade väl aldrig mjölkat just...Annars så brukade dem 'klavre' som 

det hette...för (att) hindra..." Nils Vinka lät alltså kalvarna dia för att få en "större 

stam". Detta var en specialisering mot köttproduktion. När det gäller " klavringeri', dvs 
bruket av dihinder, som Sara nämnde avslöjar Israel Ruong att sydsamerna av tradition 

"använt munkavel på kalvarna för att hindra dem att dia".137 Kalven fick gå med en 

träpinne som fastsattes tvärs över munnen.138 Margareta Winka (f 1890), Tärnaby, 
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gift med en sonson till Nils Andersson Vinka, berättar att de hade en särskild mjölk-
ningsgärda i juli månad där renarna vaktades nattetid. Under morgontimmarna tog man 
sedan i tu med mjölkningen av renvajorna. Renmjölkningen i hennes familj upphörde 

när hon gifte sig i början av 1910-talet.139 Det Sara Sjulsson redogjorde för, att mjölk

hushållningen var på upphällningen i Tärnaområdet vid sekelskiftet, bekräftas av Anna 
Sofia Samuelsson, som var verksam renskötare under denna tid, hon avslöjar: "Inte 

mjölkade vi nå renar. Vi hade slutat alldeles. Vi mjölkade väl...tog väl fast nån 'kälv' 
då vi var i renskogen om vi ville ha kaffegrädden eller så...då...gick det ju bra...och 

mjölka. Nä det var länge sedan vi slutade upp (med) det."140 

Nils Andersson Vinkas hustru Anna Sofia dog 1907. Under sin återstående levnadstid 

fram till 1924 vistades änklingen Nils hos sina barn och mågar på olika gårdar i 

Tärnafjällen. Enligt Margareta Lindgren hade han slutat med renskötseln när hon var 

barn. "1908-10 hade han nog slutat. Han delade bort renarna åt sina barn." Författaren 

Karl-Erik Forsslund sammanträffade med Nils Winka sommaren 1911 då denne 

befann sig hos dotter och måg i Västansjö. Forsslund frågade då om det fanns några 

"flyttlappar " i de omgivande fjällen runt Jovattsdalen. Nils hade svarat: "Nej, inte nu 

sen jag slutat, det här var just mitt land..."141 

3.4.4 Nils Vinkas förmögenhet och dess omfattning 

Vi har tidigare konstaterat att Nils ärvt mycket av Stor-Abraham samt att han med ett 

"gott huvud" hade förvaltat sin egendom. Han underlät t ex att mjölka renarna och gick 

därmed miste om renmjölken och renosten till förmån för en god renstam. Informanten 

Halvar Degerström (f 1912) i Granås, från nybyggarsläkten From, försökte illustrera 

storleken på Vinkas renhjord. Han hade sin höstkåta inte så långt ifrån Granås. "Och 

han brukade komma hit varenda höst och släppa renarna på höstbete. Och då sa pappa 

att skogen var full av ren då han släppte renarna...Så nog var han stabil gubben." Min 
informant Eskil Winka (f 1923) i Södra Sandnäs avslöjade om sin farfarsfar Nils att 

"nog hade han råd att köpa veteknäckebröd" och sonsönerna brukade ofta fara över till 

sin farfar för att få smaka av denna delikatess. 

Om storleken på hans renhjord uttalade sig även Margareta Lindgren och hon grundade 

det på vad morfaderns dräng, Nils Andersson Skott, hade uppgett. Skott ville "inte 

påstå att han hade 1 000. Han sa det kanske blir för mycket men 900 det hade han med 

säkerhet." Detta är emellertid en mycket blygsam uppskattning av storleken på ren
hjorden. Vinkas brorson Sjul Johansson var övertygad om att farbror Nils nog var 

"den största renägarn som har varit inom Västerbotten. Då hans renhjord var på det 

största så då mätte han en 1500 kalvar...500 oxar."142 I en artikel publicerad i 

Umebladet 1918 omtalas hur Vinkas" jättehjordar" drog fram över Vapstens område: 

"Enligt för meddelaren nyligen lämnad uppgift skulle Nils Andersson 3 år å rad märkt 
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öfver 1000 kalfvar årligen."143 Informanten och ättlingen Jan-Olov Winka (f 1948), 

föreståndare för Samegården i Tärnafors, berättade att "de påstår att han hade 8 000 
renar, men det vet man väl inte exakt, men det finns väl antagligen någon renlängd 
någonstans." Den här fantastiska siffran är den högsta som angetts vad beträffar Nils 

Vinkas reninnehav och får tas med viss reservation. Det torde vara svårt att fastställa en 

någorlunda exakt siffra i detta hänseende men att han var en storrenägare är alldeles 

uppenbart. 

Folkskolinspektören K L Österberg som tjänstgjorde i de södra lappmarkerna vid 

1900-talets början skrev att "somliga nomadlappar äro mycket rika. Oskar Sjulsson i 
Tärna, som jag många gånger besökte, hade omkring 4000 renar, vilka representerade 
en stor summa, om vi beräkna, att vaije ren i medeltal kostar minst 20 kr (priset avser 
år 1915, min anmärkning, PM). En numera över 90 år gammal lapp Nils Andersson 

lär hava varit ännu rikare, men hade otur med renskötseln på senare tider. Det blev ofta 

sk flen dvs isskorpa ovanpå renmossan, och massor av renarna omkommo av svält. 

Han delade sedan sin hjord mellan sina barn."144 Samefolkets Egen Tidning ansåg 

1922 att Nils Andersson hade ägt mellan 2 000 och 3 000 renar.145 Slutligen hävdades 

det i en artikel i Västerbottens-Kuriren efter hans död 1924 att Vinka varit "landets 

störste renägare".146 Här finns således en rad uppgifter och påståenden om hans ovan

ligt stora renhjord och den rikedom som därav följde. Det kanske mest anmärk

ningsvärda med Nils Andersson Vinka var det sätt som han förvaltade sin stora egen

dom. "Under sin mäktigaste tid var han en sannskyldig bank för såväl samer som ny

byggare i Tärna socken" konstaterade Samefolkets Egen Tidning. Han placerade sin 

egendom i fastigheter och blev så småningom ägare till ett stort antal hemman inom 

Tärna. "Nästan alla nybyggare i Tärna hade affärer med gamle Vinka, vars affärsprin

ciper voro ovanliga. På de hemman som tillhörde Vinka fingo de ursprungliga åborna 
sitta kvar mot att de erlade fem procents ränta på köpeskillingen och i arrende uppfödde 

några nötkreatur för Vinkas räkning. När åborna eller deras avkomlingar så ville, fingo 

de återköpa hemmanet precis för samma köpeskilling, som Vinka många år tidigare 

erlagt." SET redogör också för hur Vinka gav sina barn frihet att idka antingen 
hemmansbruk eller renskötsel, eller bådadera samtidigt och att varje barn fick förutom 

renar också ett hemman var. I artikeln frågade man Nils Vinka varför han satsade på 

bofasthet och gårdsbruk varvid han svarade: "Jag ansåg att renskötseln icke hade 

någon nämvärd framtid."147 

Hyllningsraderna i VK efter hans död 1924 bekräftar vad SET redogjorde för; näm

ligen att "arrendatorerna i många fall fingo gälda arrendena in natura, dvs föda kor..." 

Vidare heter det att Vinka också blev "en stor koägare med den största kreatursbesätt

ningen i orten. Han var ovanligt hjälpsam emot de fattiga och det var många på den 

tiden, som behövde hjälp. Följaktligen blev han en sorts bank för fjällfolket. Mången 

fick även göra sina amorteringar in natura eller lämna något kreatur i gäld. När han 
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böljade bli gammal och lämnat de av barnen, som så önskade, var sitt hemman, var 
han intresserad av att även arrendatorerna kunde inlösa sina hemman. Och detta under

lättade han på allt sätt utan att själv taga ett öres vinst." Artikelförfattaren gör sig avslut
ningsvis till uttolkare av gemene mans känslor för Vinka och för vad han uträttat: "Den 

långa 98-åriga levnadsdagen är nu till ända och budskapet om hans, socknens äldste, 
död föranleder nog mången att erinra sig Nils Andersson med en känsla av saknad. Ty 

han var deras hjälpare i hårda tider. Och det är med vördnad vi skriva dessa korta min

nesdata. Vile han nu i frid!"148 I Umebladet den 17 mars 1924 bekräftas Vinkas stora 

rikedom, hans hjälpsamhet och att han fungerade "liksom en vandrande bank, dit den 
fattiga befolkningen fick vända sig för att få hjälp. Detta torde bidragit till att han utom 

sin egen stam även var mycket aktad bland den svenska befolkningen."149 

Även bland dagens fjällbor finns vetskapen om Nils Vinkas "ovanliga affärsprinciper". 

Dotterdottern Margareta Lindgren meddelar: "Han gjorde så dem ville lös, lån pengar 
av han, och då fick dem väl sätta hemman i säkerhet. Då dem inte kunde betala då vart 

det hans hemman...En del löste väl igen dem med tiden. Men de satt ju kvar på 
hemmanen. Barnen fick väl lösa igen dem." Ingvard Johansson (f 1901) i Hemavan, 
från Samuelssonsläkten, berättade: "Jo, du vet, det var bara det att han hade pengar 
och så lånade han dem penningar och då tog han korna istället då...dem inte hade och 
betala..." Ingvard meddelade också att ingen behövde gå ifrån sitt hemman utan Vinka 

lät dem sitta kvar. Ytterligare en informant ur Samuelssonsläkten, Folke Samuelsson 

(f 1922) i Rönäs, yttrade att "han lånade nybyggarna pengar och då dem inte kunde 

betala så tog han en ko ur lagårn, en kviga"."Morfar hade flera hemman" berättade 

Anna Sofia Samuelsson i Gardvik: "Ibland hade han inteckningar och ibland hade han 

köpt dem."150 

Karl Andersson skrev att "hos Vinka fick nybyggarna ekonomiskt stöd för sina inköp. 

Han sökte på allt sätt hjälpa dem tillrätta i deras ofta komplicerade förhållanden. Detta 

visar också att det inte varit endast fiendskap mellan lappar och nybyggare. Om Vinkas 

personliga insatser kan till sist nämnas att också Lycksele samhälle uppskattat honom. 

Detta bevisas därigenom, att hans Samestuga ännu står kvar i kvarteret Nomaden vid 

Parkgatan och att ett kvarter på Borgarbacken bär namnet Vinka."151 

Vi har kunnat konstatera hur den fd nomaden Nils Andersson Vinka genom sin eko

nomiska särställning och personliga inflytande uppnått en position som tärnabornas 

kreditgivare och bank. Att placera egendomen i fastigheter som förvaltade kapitalet 

blev hans tillvägagångssätt. Med facit i hand ser vi att det var ett framgångsrikt eko
nomiskt tänkande. 

Den 14 maj 1907 förrättades bouppteckning efter Nils hustru Anna Sofia Mikaels

dotter. Deras egendom värderades till inte mindre än 28 251 kr och 85 öre. De tidigare 
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vittnesmålen om att denne nomad, Nils Vinka, fungerat som Tärnas bank underbyggs i 
allra högsta grad av detta dokument från 1907. Han hade utstående reverser till ett 

80-tal tärnabor inklusive en nybyggare från Stenselebyn Forsmark. Tom Tärna 

kommun var skyldig honom pengar, 3 000 kr. Det var den största enskilda skuld

posten. Nils hade drygt 20 000 kr i fordringar ute i fjällbygden. Boets kontanta medel 
uppgick till 2 355 kr. Insatt på bank hade han 1 200 kr. Av de andra tillgångarna var 
familjens 400 renar a' 10 kr styck värdefullast. Dessutom redovisades 12 mjölkkor och 

7 får. Bland övriga upptecknade ägodelar förekom såväl samiska som svenska före

mål. Man kan notera att de bl a ägde en silverkrage, 34 st " blödningar" till ett värde av 
239 kr och 50 öre, 44 par skor och 12 par kaffekoppar. Vidare fanns i hushållet en 

svensk bibel och svenska psalmböcker men även samisk psalmbok och postilla. 

Slutligen kan det nämnas att de också ägde en "kyrkostuga".152 

3.4.5 Personen Nils Andersson Vinka och omgivningens värdeomdömen 

Hur såg han ut, Nils Andersson Vinka? Det finns bevarade fotografier från böljan av 

1900-talet på denna märklige man och han finns avfotograferad i flera böcker som gavs 
ut under 1910- och 20-talet. Margareta Lindgren minns honom väl och hon beskriver 

sin morfar på följande sätt: "Han var en liten gubbe, vithårig...Morfar hade skägg och 
var jämt lappklädd." Vid Karl-Erik Forsslunds möte med Vinka sommaren 1911 i 

Västansjö skrev författaren att Nils var den "stiligaste lappgubbe jag sett - 86 år, långt, 

rakt, snövitt hår, vit krusig rättarkrans under hakan, frisk hy, också han hälgdags-

snyggt lappklädd, även mössa med tygskärm. En fullblodig liten dvärgkung! Hör och 

ser utmärkt, medan både måg och dotter äro tämligen döva."153 (Se bild 22.) Karl 

Andersson framhöll i sin bok 1954 att Nils "med sitt lockiga hår och sin ljusa hy" skilj-

de sig "på ett markant sätt från sin ras".154 Om hans inre gåvor och om personligheten 

yttrade min informant Margareta Lindgren att "en del påstår att han var snål och en del 

säger han var varken slösaktig eller snål. Han var som stora hopen. Dem hade förtro

ende för han." Rera av mina informanter har berättat personliga hågkomster kring den 

rike Nils Vinka. Hans minne lever alltså starkt ännu på 1980-talet. 

Jan-Olov Winka berättar att när hans farfar Anders Georg gifte sig 1912 fick han en

dast 25 öre av sin farfar Nils Vinka. "Det var en blygsam gåva i förhållande till vad han 

hade men han var väl väldigt snål." Eskil Winka anser att farfarsfar Nils var "tämligen 

givmild" men att hans hustru Anna Sofia däremot "kunde räknas till de snåla". Eskil 

fortsätter: "Hon tyckte bara att ungarna stod där och tiggde. Hon 'räckte aldrig ifrån sig 

handen till någonting' som pappa sa." Ytterligare ett barnbarnsbarn och informant, 

Albert Winka (f 1917) i Gardvik, höll för troligt att Nils Andersson "var nog ganska 

klurig. Han var ingen dumskalle!" Halvar Degerström i Granås, gav genom en anekdot 

uttryck för vad många ansåg om Nils Andersson Vinka. Han berättade att "det var en 

mycket klok man, Vinka Nils Andersson. Det var en gammal gubbe här i Ängesdal, 
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han är död nu, han brukade berätta saker och ting och ta såna där liknelser. Och hans 
bekräftelse på att det var nog sant det där: 'Gamm-Vinkan har sagt det'. Då var det 

sant." Halvar ansåg att "han var väl diplomat" och "rättrådig". Sjul Johansson i 

Rönnbäck karaktäriserade sin farbror Nils som varande "en långsynt man. Och ja det 

var nästan som han beräkna tiden före hur det skulle urarta sig."155 

Om vi återgår till Karl-Erik Forsslunds samtal med Vinka 1911 i Västansjö får vi 
många och viktiga upplysningar om hur den ålderstigne fd nomaden såg på saker och 
ting. Hans värderingar och synsätt framträder här klart. Forsslund anlände till byn 

Västansjö i Jovattsdalen som ligger i västra delen av Tärna. Där vistades Nils Vinka 

tillfälligt hos dottern Christina (f 1857) och mågen Sjul Sjulsson (f 1853). Han bodde i 
en kammare i den största stugan. "Han har det snyggt och bra: liggsoffa med en brokig 

bonad till täcke, ett stort skåp, en järnkamin." Forsslund skriver att Vinka hade aldrig 
brytt sig mycket om spådomar o dyl. Han menade istället att "vad Gud bestämt, det 
sker ändå, antingen människan förutser det eller ej". Det stod klart för besökaren att 

"bibeln är hans aldrig svikande ledtråd, den vädjar han till och framhåller alltemellan, 

den tro, som stämmer överens med den, är den rätta, det är det enda avgörande". 
Forslund fortsätter: "Vi komma in på nutidens uppfinningar, järnväg, telegraf, telefon, 

flygmaskiner. Gubben är full av en vis åldrings halft förtjusta, halft överlägsna förvå
ning över allt, som han har fått vara med om. Det har hänt mycket under hans långa 

liv, det har gått så ofantligt fort med allt. Men till månen komma de ändå inte, säger 
han leende - och skulle det också lyckas, så kommer ändå ingen till solen, där är för 

hett." När Karl-Erik Forsslund nämnde något om klimatet på jorden för 10 000 år 
sedan blev Nils inför dessa stora tidsrymder och över detta naturvetenskapliga betrak

telsesätt betänksam eftersom det inte riktigt stämde med bibeln. Han antydde också att 

nutiden inte brydde sig om de gamla skrifterna och lärorna. Forsslund noterade att Nils 

och den övriga familjen talade "ett blandspråk, nästan lika mycket svenska som lapska, 

också sinsemellan". På frågan om de inte längtade tillbaka till fjällen och vandringslivet 

svarade Nils Andersson och Sjul Sjulsson att "det blir för osäkert, rätt som det är kan 

man stå där utan renar, men har man en gård, så har man något fast och beståndande". 

Här framträder mycket påtagligt hur Nils och Sjul präglats av det bofasta livsmönstret. 
För dem innebar det en tryggare livsform än det forna nomadlivet. 

Författaren återvände till Västansjö 1913 men då var Nils Vinka inte där utan bodde 

hos ett annat av sina barn. Mågen Sjul Sjulsson hade då yttrat: "Han var klok gubben." 
Sjul fortsatte: "Han såg, vart det skulle bära, lämnade i tid ifrån sig renarna och 

skaffade istället gård och grund åt sina barn."156 Karl Andersson, som byggde sin bok 

Vid den sjätte sjön på utsagor från ett av Vinkas barnbarn, skrev: "Vinkas anseende 
och förtroende var liksom hans rikedomar ständigt växande. Som nämndeman gjorde 

han sig vida känd för sin rättvisa."157 
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Samefolkets Egen Tidning hade i mars 1922 en rubrik införd som löd: "En 96-årig 

nomadveteran " Det handlade om "en i Västerbottens län mycket känd och aktad no

madveteran" - Nils Andersson Vinka. Han var enligt tidningen "utrustad med ovanliga 

förståndsgåvor" och han sökte förvalta sin egendom så "att den skulle bli till nytta icke 

allenast för honom själv och barnen, utan också för omgivningen". Nils blev, heter 
det, "genom sina redbara och humana affarsprinciper...mycket avhållen och aktad i sin 
bygd". Det framkom också att han hade suttit som nämndeman i Lycksele tingslags hä

radsrätt. Nils Andersson Vinka var avslutningsvis "nobel i uppträdande" och framstod 

som "bildad trots att han i barndomen erhållit allenast en liten bristfällig skolutbildning 

i ödebygden".158 Man kan också i Västerbottens-Kuriren den 17 mars 1924 läsa om: 

"En lappveteran ur tiden" Det berättas inledningsvis att "den 10 dennes avled en mär
kesman, som var känd över hela södra lappmarken, nämligen f.d. nomaden Nils 

Andersson Vinka i Tärna, i den höga åldern av över 98 år. Nils Andersson var otvivel

aktigt den mest representativa personlighet, som någonsin funnits inom hans stam. 

Han hade ett gott huvud..." Dödsrunan skrevs av G A Larsson i Joeström (f 1875) 
som tillhörde Samuelssonsläkten. Barnen skev i sin dödsnotis att att man av fadern 

Nils hade "ett kärt minne av godhet och klokhet".159 Nils Andersson Vinka uppnådde 

som tidigare nämnts en enastående rikedom. Redan 1880 när missionären Bergström 

reste genom fjällsocknen benämns Nils, som då vistades i Västansjö, som "den rikaste 

lapp inom Tärna församling". Två av hans familjemedlemmar vandrade ett stycke med 

Bergström: "Båda insågo de väl och erkände uppriktigt, att det var deras kärlek till 

denna verld som hindrade dem från att hängifva sig åt Gud. De kände, att det skulle 

kosta dem försakelsen af många njutningar, om de helt skulle välja lifvets väg."160 

Genom ett stort antal uttalanden från informanter och tidningsartiklar har jag sökt be

lägga en sannolik bild av Vinkas renmakt och förmögenhet samt hans beteendemönster 

mot omvärlden och närmiljöns upplevelse av honom. Det är påfallande vilken entydig 

och positiv bild tärnaborna hade av Nils Andersson. Eftermälet i tidningarna tenderar 

närmast att likna en hyllning. 

3.4.6 Traditionsberättaren Nils Vinka - länken mellan tidigt 1800-tal och 1920-talet 

En fjäll same likt Nils Vinka som uppnådde en ålder av 98 år fick naturligt nog fungera 

som en levande länk bakåt till forna dagar och som en förmedlare av bortglömda säg

ner och sagor, seder och bruk. Detta gällde i högsta grad Nils Vinka. I Västerbotten 

1920 återges en berättelse om "Vitsärk, Norges Bärk": "Berättad av den snart hundra
årige Nils Andersson-Vienka från Tärna socken. Han hörde den i sin barndom av lapp

kvinnan Kristina, som var en stor ravelmakar...Återförtäljd av fröken Ringström."161 

Den kände samiske kulturpersonligheten Torkel Tomasson gav sig sommaren 1917 ut i 

lappmarkerna för att uppteckna gamla samiska traditioner. Han "intervjuade" Vinka den 
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28 juli i Kullen, Ström där Nils vistades hos en dotter. Tomasson meddelar: 'Trots sin 
höga ålder var gamle Vinka vid undertecknads besök vid full själslig vigör..." Nils 

Andersson lämnade många viktiga upplysningar till Tomasson. Bl a berättade han hur 

han som ung hade sett en offerplats på norra sidan av Södra Storfjället: "När sages

mannen var barn, följde han en gång med fadern jämte en annan lappgubbe, hvilka 
gingo förbi och togo offerplatsen i betraktande. Under en framskjutande stenhäll till tak 
var en renkrona synlig. Vid närmare skärskådande befanns det, att kronan satt fast i 

hufvudet af en ren. Hufvudet var täckt med sten, så att det skulle vara oåtkomligt af 

rofdjur. Den ene af lappgubbarna uttalade, att detta var en 'virosadje' = offerplats, där 

man i äldre tider gräft ned en ren hel och hållen."162 Man bör här observera att denna 

uppgift för oss till 1820- 30-talet i ett svep. Nils Vinka är född 1826. Det är som ung 

pojke han ser denna offerplats och berättar om detta för Torkel Tomasson 1917. 

Tomasson är som vi vet en synnerligen kunnig och sanningsenlig upptecknare och fält

arbetare.163 

Vinka utfrågades vidare om "pesten", trolltrummor, och om ceremonier vid björnjakt. 

Nils redogjorde även för det olägliga i att passera över påssjo, dvs köket i kåtan: "Ett 

svenskt fruntimmer kom en gång på besök till sagesmannens faders kåta. När hon 
trädde in genom dörren, tog hon genast ett skutt direkt fram till 'påssjo', därför att hon 

såg att där satt inga människor. Sagesmannens fader blef smått vresig och tillrättavisa
de henne: 'Inte får du taga plats där! Det är vårt matbord. Ser du inte, att där är också 

fullt af grytor och kittlar."' Om Vinkas hustru Anna Sofia Mikaelsdotter framkom att 
hon brukade jojka en"vuöle" om vargar efter sin farmor Margareta från Arefjäll i 

Vapsten. Den lyder i Torkel Tomassons översättning: 

"Du, traktens snabblöpare 

kom icke öfver mig, 

trafva vid sidan, 

kom icke mina renkor att gråta, 

om du detta gör, så skola 

män född af kvinna 

komma dig att gråta."164 

Karl-Erik Forsslund ger oss bakgrunden till varför han sökte upp Vinka under sitt 

besök i Tärna 1911. Han fick nämligen upplysningar om att Nils "minns en mängd 

gamla sagor och historier, honom uppmanas jag livligt att besöka". Forsslund blev 
heller inte besviken vid mötet med gamle Vinka. "Han minns", skriver författaren, "när 

de första nybyggena avsynades och byggdes i Tärna på 30-talet: Rönnbäck strax väster 

om Gardsjön, Ängesdal vid Björkvattnet..." De första nybyggarna "voro svenskar, 

men inte så långt därefter började också en och annan lapp bli bofast". 
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Här når vi tack vare fältarbetare före oss såsom Karl-Erik Forsslund direkt till start

punkten av Tärnas bebyggelse och därmed till startpunkten för vår forskningsunder

söknings början. Att kunna omfatta materialet på detta sätt är ett privilegium. 

Karl-Erik Forsslund fortsätter med sin intervju av Nils Andersson Vinka: "Han minns 
också nåjder, spåmän och spåkärringar." En av dessa var Stor-Nila. När Vinka frågade 
denne om hans övernaturliga förmågor och "syner" hade svaret blivit att det bara var 

"drömmar" och inget att fästa sig vid. De spåtrummor som Vinka hade sett begagnas 

på senare tider fungerade främst "såsom något slags lotteriredskap, säger han. Det var 
som ett lotteri, om visaren skulle stanna på den eller den figuren..." Forsslund fick 

även fler upplysningar: "Både han och Sjul förtälja också om dessa trakters många un

derjordiska gropar, rätt stora och flera på samma ställe, troligen gamla kåtaplatser, 

ibland kanske gömställe under orostider, när ryssar eller andra fiender voro i landet 

(enligt några författare fångstgropar för vildren)."165 

Dessa "gropar" kan vara de sk stalotomterna som Torkel Tomasson intresserat sig för 

och skrivit utförligt om och vetenskapligt korrekt bl a i SET. Han ansåg att stalotomter

na var lämningar efter gamla kåtatomter, troligen av bågstångsmodell. Tomasson till

frågade äldre samer om ursprunget till groparna och fick då svaret att det rörde sig om 
gamla samiska bostadsplatser. Men de försänkningar i marken som Vinka obeserverat 

kan också syfta på fångstgropar för vildrensjakt.166 

När Forsslund förhörde Nils Vinka om offerplatser och avgudar så påstod han "sig 

intet känna om offer och avgudar, utan säger, att det är inte gott att veta, varför de sam
lade slikt på vissa platser..." Författaren drog här slutsatsen att "det är, som om han 

inte ville erkänna, att lapparna haft sådana 'hednakonster' för sig, men någon vidske
pelse var det väl, menar han". Karl-Erik Forsslund beskriver intervjusituationen för 

oss: "Gubben sitter och äter, långsamt och omsorgsfullt. Han har inga tänder kvar, 

smular sönder det hårda brödet, tar det med en sked, så en smörklick, en bit fisk och 

några skedar fil ur en stor träskål. Och vi samtala under tiden." Nils Vinka upplyste 
slutligen Forsslund att han hade hittat "stora torra barrträd högt i fjället och djupt i torv

mossar, där nu ingen skog finns på långt håll".167 Här kan noteras att vi med denna 

uppgift från Nils Andersson Vinka, född 1826, knyter an direkt till en annan forskare i 

det Tärna Fjällpark-projekt jag medverkat i under senare delen av 1980-talet och som 

denna undersökning är en produkt av - nämligen till Leif Kullmans forskning kring det 

"köldmarginella skogslandskapets dynamik". Kullman analyserar just dylika "torra 
barrträd" i djupa torvmossar "där nu ingen skog finns". Med hjälp av dataanalyser kan 

Kullman bestämma tidigare klimatkurvor och köldmarginella förhållanden. 

Författaren Karl Andersson, som byggde sina skönlitterära verk på uppgifter från 
sagesmän i Tärna, skrev om nomaden Nils Vinka: "I talkonsten var han en av dåtidens 
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yppersta. Och då han började berätta minnen och sägner från sitt folks historia glömde 
åhörarna både tid och rum. Ingen satt heller inne med samma historiska perspektiv som 

den ljuslockige nomaden...Lycksele som var hans födelsebygd älskade han tillgivet. 
Också han jojkade sin högstämda wuolle då han såg det första av Lyckseles bebyggel

se, och då hans rajd i vårtid drog mot väster jojkade han lågmält till avsked." Det fram
kommer också att Nils Vinka skulle ha varit en av de första som byggde en kyrkstuga 
på den nya kyrkplatsen i Tärna. Slutligen anför Karl Andersson att genom "nomaden 

Nils Vinka vet traditionen berätta att under mellantiden - mellan kapellet i Vilasund och 

första kapellet vid Gäutajaure - hölls friluftsgudtjänst i Oltokken (Norra Fjällnäs)".168 

Det rör sig alltså om åren före byggandet av kapellet vid Gäutajaure 1762. Nils Vinka 
hade sålunda i sin ungdom hört detta berättas och han för traditioner från mitten av 
1700-talet vidare. Det är uppenbart att berättartraditionen varit livlig och flödande i 

denna nomadsläkt. Man har haft intentionen att genom berättelser föra kunskap och 
minnen vidare till kommande generationer: "Morfar brukade då tala om den där Stor-
Abraham. Mormor också, det var ju morfarn hennes" berättar Anna Sofia Samuelsson, 
som ett exempel på den muntliga tradition som hon fått ta del av under sin uppväxt i 

fjällsamisk miljö.169 

Samefolkets Egen Tidning skrev t ex 1922 om Nils Vinka att han hade ett "ovanligt 

minne och utomordentligt klar tankegång. Som en levande bok som upplyser åtskilligt 

om forna tider."170 Minnesorden i VK 1924 får avsluta karaktäristiken över Nils 

Andersson Vinka: 

"Det var mycket intressant höra honom berätta (inom parentes, må nämnas att Nils 

Andersson var en fängslande berättare) från den tid, då det icke fanns några bebyggare i 

Tärna, då trakten var öde och tom, om hur de första människorna började komma till trak

ten, om hur det var då han såg det rök för första gången i Jovattsdalen osv. Han berättade 

gärna om lappamas seder och bruk i forna tider och det föreföll nästan otroligt att en enda 

person kunde ha upplevt allt detta och likväl var det rena sanningen som kom ur Nils 

Anderssons mun."171 

3.5 Barnen inom släktgrenen Nils Vinka 

Nils Andersson Vinka och Anna Sofia Mikaelsdotter blev föräldrar till 6 barn som 

nådde vuxen ålder. Jag har företagit intervjuer av ättlingar till paret vilka representerar 

5 av de 6 grenarna, bl a barnbarn till Nils och Anna Sofia. Det kan vara av intresse att 
teckna en miljöbild av barnens levnadsöden. 

Det äldsta barnet var sonen Nils som föddes 1853. Han gifte sig med Maja Brita 

Johansdotter (f 1857) från Ranbyn i Sorsele, som var dotter till den kände nomaden 

Johan Andersson Grahn ("Sjangen"). Husförhörslängden skvallrar om att Nils Nils
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son år 1883 flyttade till Sorsele socken. Där vistades han med sin familj hos svärfadern 

i dennes skatteland "Källbäck" såsom nomad.172 Vi låter Jan Olov Winka berätta om 

sin farfarsfar. Nils hade "möjlighet att få ta över, han var ju den äldste sonen i familjen, 
så hade han möjlighet att få vad han ville så att säga, för det gick ju alltid till den äldste 

sonen" meddelar Jan Olov. " Men Nils Nilsson, 'Lill-Nila' som de sa, han var en lite 

egen person. Han for till Grundträsk i Sorsele inom Ranbyns domäner och bildade ett 

nybygge, helt inne i vildmarken...Han blev ju erbjuden Västansjö och Vallenäs, bosätt

ningar som han hade Nils Vinka, och använda sig av dom. Men han ville inte ha något 

av sin far." 

En av Nils Nilssons söner, Abraham Nilsson Winka (f 1894), ger oss en beskrivning 
av uppväxtåren på nybygget i Grundträsk förmedlad genom författaren Göte Haglund. 

Abraham meddelar att när föräldrarna slog sig ned vid Grundträsket bodde de första 

tiden i en fiskarkåta. Det enda husdjur som familjen hade var en get. Så småningom 

fick man hjälp av en svensk nybyggare att timra sig en stuga. Abraham tyckte att "nog 

va hä väl primitivt, bara jorgolve å ett rum. Folk kom från Oltoken för å se stuga vår. 

Int fick de sitt för stola hadd vi int. Förstvintern hadd vi inga koen. Men smen från 

Tjulträsk kom över å satte opp ett litet fähus. Hä va int läng förrn smens fähus vart 
fullt, fyra fem kor, tjur, häst å en hel massa får å getter." Till en början var det bara 
myrslåtter där men de röjde och fick ängar runt stugan "å hä vax så bra där unner 

berge. Så hä vart bättre år för år. Nog va hä lite kallt ve de där jorgolve. Farfar va ju 

smått förmögen så mamma sa te han han kunn gott skänk oss ett trägolv å hä gjort han 

å. När vi barn fick va samman där sommartin tyckt vi ju hä va själva paradise."173 

Edit Eriksson (f 1891) i Bjellojaure, Sorsele kom som ung flicka till familjen Nilssons 

stuga i Grundträsk, som var färdigbyggd omkring 1903-1904 (se bild 23). Hon hjälpte 
dem med olika sysslor, bl a som getare och piga. "Jag spann och bakade åt dem och 

ibland räfsade jag ju nån vecka åt dem" berättar Edit. Hon ansåg dem vara "präktiga" 

husbönder och de betalade bra för tjänsterna. Nils Nilsson lejde hjälp till olika sysslor 

på nybygget, bl a för slåttern och för potatissättning. Vidare hade han en speciell karl 
som gjorde "körredskapen" åt honom. Om Nils Nilssons hantverksskicklighet yttrade 

Edit att "han var ju dålig på och snickra och göra yxskaft". Men då for han "åt byn och 

där hade han yxskaftgörare...Nä du vet han band näten och fiskade och 'knapa' med 

hemgöra, högg veden och så där och så slog han ju, men sån där slöjd..." Familjen 

körde till Lycksele för att köpa bl a kaffe och när de begav sig till Norge inhandlades 

mjöl, salt och fotogen. I Grundträsk odlades inget korn utan bara potatis. I sjön med 

samma namn fanns det rikligt med fisk som blev nedsaltad i kaggar.174 

Nils Nilssons och Maja Brita Johansdotters nybygge i Grundträsk var egentligen en 

olaga bosättning på kronans mark. August Israelsson (f 1896) i Norra Fjällnäs, Tärna, 
hade ett klart minne av hur det gick till när makarna Nilsson skulle delges besked om 
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avhysning från stugan i Grundträsk. Israelsson fungerade som vittne när lapptill-
syningsmannen skulle utföra detta ärende: 

"Enligt order utav länsstyrelsen...att säga ut dem nu ifrån Grundträsk. Dem skulle därifrån 

enligt avtal..." Nils Nilsson och hustrun var åldersstigna och de hade trott att de skulle få 

sitta kvar där under sin livstid men så var inte fallet. Detta skall ha utspelats omkring 1920. 

"Jag tyckte det var hemskt. Dem hade ju arbetat en hel del...satt ihop huset och klarat sig 

relativt bra." Lapptillsyningsmannen hade då föreslagit att han skulle skriva en ansökan till 

Kungl Maj:t om att de skulle få sitta kvar medan de levde. "Nå då han hade skrivit då läste 

han upp det men du förstår det var rörande vad han hade skrivit. Verkligen en trevlig nåde

ansökan för de gamla." August berättar: "Då gick det en bra lång tid.. Jo, dem fick sitta kvar 

de gamla medan de levde..." Israelsson ger oss också upplysningar om själva nybygget i 

Grundträsk: "Det var bara en enkel stuga, ingen kammare och ingenting. Just så pass att det 

var en sorts farstu...dem hade klyvit nå björkklabbar...och gjort som en liten farstu. Vad 

som var det allra bästa i Grundträsk...det var fisken. Dem levde billigt och bra. Dem hade 

kor...3-4 kor...2 hästar."175 

Abraham Nilsson Winka berättar åter om sin barndoms Grundträsk: 

"Nog älska vi vårt Grundträsk eller Tsohkan som hä het på samiska. Men vi kunn ju int 

sitt där alla tre (bröder, min anmärkning, PM). Å vi börje väl dröm vi å om å få gå i våra 

fäders spår. Int va hä så lätt för tre fattiga lappojkar som int hadd nå mer än starka armar å 

ben å kanske rätt så gott förstånd. Men hä va som uträknä. I Umbyn va hä tre rika bröder 

Sjulsson, Oskar i Gurken, Anders i Bångfjälle å Nils Aron i Asbeten. De där tre hadd nu var 

sin grann doter å alla tre dotrarna hett de Margreta. Vi böije tjän som dräng hos var sin 

pappa Sjulsson. Nog skröt de på oss å sa vi va bra på å spring i renskogen men int hadd de 

väl tänkt sej såna fattiga mågar. Hur hä nu va, när vi hadd gete ett par år ihop ve var sin 

Margreta så fick papporna finn sej i att dotrarna deras själv bestämd vem de ville get ihop 

mä hela live."176 

Abrahams bror Anders Georg (f 1889) blev svärson till Oskar Sjulsson (f 1856) i 

"Gurken". Den senare övertog Nils Andersson Vinkas position som den mest väl

bärgade samen i Tärnaområdet (se bild 24). Karl-Erik Forsslund skrev 1911 om 

nomaderna i Tärna att de "äro rika här - Oskar Sjulsson, som har sitt läger nere vid 
Klippen, är Västerbottens rikaste lapp." Vad beträffar reninnehavet konstaterade man 

att "Anders Sjulsson, uppgav vid senaste räkningen 800, men befanns ha närmare 

3000, hans bror Oskar uppgav samma antal, men hade nära 4000".177 

Nils Andersson Vinkas dotter Anna Maria (f 1854, se bild 25) gifte sig med sin fars 

kusin Johannes Sjulsson (f 1847). Hennes svärfar, Sjul Sjulsson (f 1808) i Ryfjäll, 

köpte nybygget Gardvik i nedre delen av Tärna år 1864 för 1550 rdr.178 Sjul Sjulsson 
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bosatte sig emellertid inte där utan förblev nomad i hela sitt liv. Nybygget var ämnat åt 
sönerna Johannes och Sjul (f 1853). Men sonen Sjul fick av sin svärfar, Nils Vinka, 

ett hemman i Västansjö och bosatte sig där.179 

Makarna Johannes och Anna Maria betecknas som nomader i kyrkböckerna ända fram 

till 1900 års församlingsbok. Då var de "kronoåbor" i Gardvik.180 Deras äldsta dotter 

Anna Sofia Samuelsson (f 1875) framhöll att föräldrarna kombinerade hemmansbruk 

och renskötsel på så vis att den äldsta sonen Johan (f 1878) och Anna Sofia fick vara i 

renskogen. Deras renbetesland under höst och vår var Ryfjället. Anna Sofia hade som 
bekant även varit dräng åt morfadern Nils Vinka. "Jag brukade vara hemma och räfsa 
några veckor", tills det blev höst. Sedan for hon ut och "buförde" igen. Det var en 

yngre syster, Margareta (f 1883), som fick vara hemma på gården i Gardvik och sköta 

om kreaturen. Anna Sofia yttrar om tiden som räfserska på hemgården att "det var 

första skolan i bondlivet, ja bondskolan...då fick jag öva in allt." 

I hemmet talade föräldrarna både samiska och svenska. Fadern Johannes läste på båda 

språken. Han hade gått 2-3 år i missionsskolan i Bastuträsk, Stensele. När han hade 

husbön "då fick vi gå bort om söndagarna. Huvva, då var han sträng när han var 
'sångar', huwaligen" berättar Anna Sofia: "Han brukade mycket sjunga psalmer. Då 
han gick på skola hade han lärt 300 psalmer, men han kunde ju mest allting i psalm

boken. Han sjöng på lapska och svenska." Anna Sofia, brodern Johan och en moster 

hade gått i skola i Lycksele under två vintrar. Anna Sofia var dessutom en termin i 

Tärnafors skola. Fadern försökte tvinga barnen att läsa samiska: "...men han var så 

sträng...jag vart så rädd...jag fick grina så mycket..." 

I denna familj framträder mycket konkret den kamp som pågick för att dels bevara 
samisk kultur och språk dels söka integrera ett svenskt livsmönster. Fadern försökte 

tvinga barnen att inlära det samiska. Barnen hade gått i svensk skola och kände därför 

en kluven identitet. I fråga om boendemönstret ser man åter hur två kulturer samsas. 

Hemmanet i Gardvik (se bild 26) bestod av en "sexknuts stuga" med kök, kammare 
och farstu samt en ladugård, m a o en svensk bondemiljö. I närheten hade de emellertid 

upprest en "sjuonger", en samisk torkställning, där det nedsaltade köttet lufttorkades 

om våren. April var den bästa tiden för lufttorkning enligt Anna Sofia. Man rökte van

ligtvis inte köttet i Gardvik vilket annars var brukligt i samiskt kosthåll. Fadern, 
Johannes Sjulsson som dog redan 1902, "klädde inte om sig"(använde inte svenska 

kläder). Det gjorde däremot modern Anna Maria på äldre dar. När Anna Sofia var i 

renskogen bar hon samekläder men när de var i slåttern hade de "svenskkläder". 

Modern sydde liksom mormodern skor åt hushållet. Det var en vanlig samisk kvinno

syssla. Efter hand som sönerna växte upp fick de överta gårdssysslorna. "Ungdomen 
lärde då", säger Anna Sofia. Johannes Sjulsson brukade också ha en dräng till hjälp, 

särskilt i slåttern. För fadern, "han blev nog aldrig nån riktig slåttar...nä aldrig...han 

101 



var för gammal. Håll på vara mot en 50 år då och då har lärotiden gått ur händerna." På 
frågan om föräldrarna brukade berätta t ex Stalosägner för barnen utbrast Anna Sofia: 

"Nä huwa, nä aldrig. Nä det ha vi då aldrig (hört) utav pappa...Nä dem var försiktig 

och ville inte tala om för barna, våra föräldrar. Dem tyckte det där skulle bara bli vid

skepelse."181 Yngsta brodern Nils Mikael (f 1893) blev poststationsföreståndare i 

Gardvik. Han tyckte det gick bra att upprätthålla den sysslan: "Man var ju nästan lik

som född ordningsmänniska." Jägarlivet däremot hade han inte "tålamod" för. Nils 
Mikael Winka upplyser oss om att att man vid tiden omkring 1905 i norska Mo i Rana 

främst köpte mjöl, kaffe, salt, sill och fotogen. Det mjöl som inhandlades i Norge var 

"grynmjölet", som motsvarade den bästa sortens kornmjöl som användes i Sverige.182 

Nils Andersson Vinkas ättlingar befann sig under 1900-talets böljan i skarven mellan 

nomadliv och bondeliv. Succesivt har det dock skett ett anammande av svensk kultur 

och livsmönster. Denna assimilationsprocess avspeglas i innovationsbenägenheten, 
språket, klädseln, kosthållet och inom handelns område. 

Det tredje utav Nils Vinkas barn var dottern Christina (f 1857, se bild 27). Även hon 

gifte sig med en kusin till fadern, Sjul Sjulsson (f 1853), bror till Johannes Sjulsson i 
Gardvik. Christina och hennes man bodde i Västansjö i Jovattsdalen. Ett hemman som 

de fått av Nils Vinka och som låg inom hans renbetesland. De är först upptagna i kyrk

böckerna som nomader men rubriceras i 1892 års födelse- och dopbok såsom 

"bönder" i Västansjö.183 De bor 1911 i "två hus tätt intill varann, endast en smal gång 

emellan; i det ena ett stort kök", skriver Karl-Erik Forsslund som tillsammans med Sjul 

Sjulsson kom in på frågan om renskötselns framtid. Inom Winkasläkten var det inte 
ovanligt att man diskuterade aktuella samefrågor och vi kan än idag få kännedom om 

de värderingar Christina och hennes man Sjul Sjulsson hade i samiska spörsmål. Sjul 

Sjulsson såg "pessimistiskt på lapparnas framtid och renskötseln. I synnerhet efter 

1905 har det blivit svårt (unionsupplösningen, min anmärkning, PM), norrmännen äro 

numera omöjliga, lapparna kunna ej i längden stå ut med dessa höga utskylder av alla 

slag, ej nog med skatterna, utan också dessa upprepade böter. Det är som om renarna 

betraktades som skadedjur. Det är omöjligt att hålla tillräckligt reda på dem, när ny

byggena ligga så tätt; här går ju ett nära nog oavbrutet band av bygd över hela halvön, 

från hav till hav." Sjul "tycks vänta oroligheter, 'här blir nog Norge en gång', säger 

han..." Den besökande författaren ser med den utanförståendes glasögon på det same

samhälle som växer fram strax före första världskriget. Det syns honom lärorikt "om 

ock ej uppbyggligt, att höra, hur han redan i rätt hög grad förlorat nomadinstinkten och 
hur en bofast mans synpunkter böljat gå honom i blodet. Inlandsbanan anser han skall 

bli till gagn också för lapparna..." Forsslund var också bekymrad: "Se de gamla äkta 

och typiska ut, så tycker jag mig hos de unga se tecken till begynnande degeneration." 

Han såg att där var "en betydlig inavel, de gifta sig nästan endast med släktingar. Sjul 

och 'kälinga' hans äro kusiner, och de äro släkt med närmaste grannar, som också alla 
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äro nära fränder inbördes. Nästan alla lappar här i trakten tyckas vara dubbel släkt, 
både genom härstamning och gifte." Forsslund framhåller när det gäller samerna i 

gemen att det finns "föga bevarat av lappkaraktären, på grund av det stora antalet ny

byggare och den stora uppblandningen med svenskt blod. Dräkten är nästan borta, 

slöjden likaså...Man ser nästan aldrig en tältkåta." Vidare berättar han att de allra flesta 
utav Tärnas nomader ämnade bygga sig gårdar och bli bofasta. Det var bara Oskar 
Sjulsson som inte hade sådana planer. Karl-Erik Forsslund tror sig veta vad denna till

bakagång för den fjällsamiska nomadkulturen på sydsamiskt område beror på: "Felet är 

naturligtvis, att alltför många nybyggare fått slå sig ned här i dalarna från början, det 
har redan för länge sedan blivit flyttlapparna för trångt." Nu erfor man att "flyttlappar-

na hastigt själva gripas av den föreställningen, att deras tillvaro som renskötare är 

omöjlig och att de sålunda böra ju förr dess bättre överge denna näringsgren och över

gå till nybyggarliv. Hinner denna föreställning bli allmän och fast, då lära väl inga 
medel kunna rädda vårt lands nomadfolk." 

År 1913 styrde Forsslund ånyo kosan till Västansjö. Denna gång var Sjul Sjulsson 

ännu mer pessimistisk än sist. Han yttrade: "Dä gäll int te ha renar nu längre - i dessa 
världens yttersta tider." Vintern hade varit svår och nu blåste det västanvindar vilket 

innebar att renarna, som har vanan att gå mot vinden, hade dragit sig över gränsen in 

till Norge där de fått böta "avsevärda summor". Det var omöjligt att hålla reda på renar

na, "ty det bli allt svårare att få tjänare. Nej dä gäll int te ha renar nu längre, upprepar 
Sjul och berättar bittert, att det t o m stått i en tidning, att de äro skadedjur. Staten skul

le lösa in dem och hjälpa lapparna att bosätta sig i stället, det menar han är den enda 

utvägen." Under den här tiden, 1910-talet, utbreddes bland tärnasamerna en märkbart 

negativ och pessimistisk inställning till renskötselns framtid. Karl-Erik Forsslund var 
en skarp iakttagare av de rådande förhållandena i fjällsocknen och han summerade 

utvecklingen och orsakerna bakom densamma: "Det sägs nu från en del håll, att dessa 

lappars motigheter och deras misströstan i sydligare lappmarker bero på att de blivit 

förslöade och börjat förfalla. Och som bevis framdras, att de flytta med lands
vägsskjuts, bo hos nybyggarna i stället för i kåtor, aldrig numera använda klövjerenar 

(vi frågade förgäves överallt i Tärna efter en klövjesadel). Men detta förfall har i sin tur 

förklaringsgrunder, främst: dels de svenska nybyggenas allt större talrikhet och täthet 

överallt bland fjällen - dels den norska lagens stränghet och de norska böndernas 
oresonlighet och hätskhet." Forsslund ställer sig de retoriska frågorna: "Är det 

underligt, att lapparna tröttna på detta och på renskötseln? Att de bosätta sig - och 
försvinna?" 

Under Forsslunds besök i Tärna fick han flera gånger höra talas om missnöjet från de 

bofastas sida mot den "slarviga renskötseln" som man ansåg att 1910-talets tärnasamer 

bedrev. Det hette bl a att: "De ha för många renar, dessa ha ökats alltför mycket på 

senare år, och lapparna äro för få att kunna vakta dem - ha ju också svårt att få tjänste

folk numera." Och vidare: "De sköta renarna inte bara sämre än förr, utan sköta dem 
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inte alls. Renarna aro också mycket vildare nu än förr, särskilt Oskar Sjulssons, och 

tyckas förvildas alltmer." Man berättade också för Karl-Erik Forsslund att jojkande 

sanier hade blivit hånade av svenska nybyggare och att även präst och fjärdingsman 

var motståndare till denna gamla samiska viskonst. Men Forsslund redogör också för 
den inbördes hjälp som existerade mellan renskötare och nybyggare trots missämjan 
och deras utbyten av varor och tjänster. Vid författarens besök i Tärna 1911 hade ren-

skiljningsgärdor uppförts av björkklabbar (s k palissadtyp). Detta var en ny företeelse. 

I takt med förvildningen av hjordarna blev en instängningsanordning nödvändig. 
Rengärdorna hade därför byggts av nybyggarna på uppdrag av samerna mot betalning. 
Dessutom kunde de underbemannade samerna anställa svenska nybyggare som "draga

re" vid renskiljningen för en betalning av 10 öre per ren.184 Återigen ett exempel på 

hjälpsamhet och samarbete i fjällvärlden mellan de båda etniska grupperna. 

Nils Vinkas och Anna Sofias fjärde barn var sonen Anders (f 1861, se bild 28) som 

gifte sig med nomadflickan Anna Albertina Andersdotter (f 1861) från Vapsten. De var 
det enda paret bland Vinkas barn där man inte kan påvisa någon nära släktskap. Även 

Anders och Anna Albertina karaktäriseras som nomader under en lång tid i arkivalier-

na. Församlingsboken år 1900 visar dock att de blivit "kronoåboer" på Winkasläktens 

stamhemman i Södra Fjällnäs i Björkvattsdalen.185 Sonen Anders (f 1890) har med

delat att modern Anna Albertina "avskydde bondlivet" och höll helst till i fjällen hos 

renarna tillsammans med två söner. Familjens renhjord fanns i markerna kring 

Abelvattnet inom Vapstens område. Fadern Anders fick sköta om hemmanet med hjälp 

av en dotter och den yngste sonen.186 Anders kom att få hela sin uppfostran och upp

växttid hos bönder i Rönäs i Tängvattsdalen berättar informanten och sonsonen, Eskil 
Winka i Södra Sandnäs: 

"Min farfar Anders Nilsson hade växt upp...som liten lämnades han hos en i Tängvattnet 

som hade fött samtidigt och hade överflöd på mjölk. Och han fick stanna där tills 14-15 år. 

Så han växte upp i ett bondhemman i Tängvattsdalen. Men då han kunde börja göra rätt för 

sig med renar hemma tog dom tillbaks han. Men han var redan präglad på jordbruket. Långa 

tider fick han sköta om deras hemman i Södra Fjällnäs. Min farmor tyckte inte att han gjor

de någon större nytta inom renskötselarbetet." 

Eskils farfar blev enligt traditionen uppfostrad av nybyggaren Samuel Samuelsson (f 

1812) i Rönäs.187 Folke Samuelsson i Rönäs bekräftar att Anders Nilsson hade upp

fostrats av hans släktingar: "Han var här till han var 16 år sa min mor...Och då kom 

lappen och tog han med sig till renskogen och det vart nog en kulturchock." Denne 

Anders Nilsson lämnar alltså renskötselarbetet och kommer med tiden att bli en väl
bärgad bonde. Bouppteckningen efter " lappmannen och hemmansegaren Anders Nils

son Vinka i Södra Fjällnäs" den 13 juni 1916 visade på en behållning av 11 514 kr, 

varav själva den "fasta egendomen" värderades till 2 666 kr. Under rubriken " Guld 
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och silver" antecknades bl a: " 1 st damur af guld" ,"1 st silverbälte" ( 15 kr) samt " 1 st 

brudkrona af silver" (30 kr).188 Brudkronan härrör från Stor-Abrahams förut omtalade 

silver och det är alltså Winkasläktens egen brudkrona som vi här möter.189 

I övrigt kan man notera hur innovationsmottaglig och inriktad på jordbruk familjen 

varit att döma av föremålen i bouppteckningen. Här redovisas bl a ett tröskverk, en 

slåttermaskin och en fjäderharv. Anders Nilsson var sannolikt föregångare i bygden 

med dessa jordbruksredskap. I ladugård och stall rymdes bl a: en häst och 5 mjölkkor. 

De ägde också en symaskin (Singer) och en separator. Man hade även införskaffat 

väggtavlor, "väggpapp" och gardiner. När det gäller jaktredskapen var "hagelgeväret" 
en nyhet. Den avlöser den gamla lodbössan. Bland husgerårdsartiklar kan man även 
notera förekomsten av "zink"- och " emalj" -kärl. Att familjen hade intressen kvar inom 

renskötseln markeras med innehavet av 160 renar a' 15 kr styck vilket gav 2 400 kr. 

En ekonomiskt viktig post således. De samiska föremålen i bouppteckningen var bl a: 
renskinnspälsar, hämskor, tennbälte, barmlapp, "nahpe", ackja, "kasttömma" och 

"bukremmar".En intressant iakttagelse utgör det "fornfynd", värde 5 öre, som Anders 

Nilsson samlat på sig. Här kanske man kan skönja ett visst historiskt intresse.190 

Nils Vinkas dotter Margareta (f 1862, se bild 29) gifte sig med sin kusin Axel Mikael 

Sjulsson (f 1859) som var barnbarn till Stor-Abraham. Margareta och Axel var nomad
er fram till 1896 då man i dopboken kan utläsa att de blivit "bönder" i Ström (Kullen) i 

Jovattsdalen.191 De fick hemmanet av Nils Vinka. Margaretas och Axels yngsta barn, 

dottern Tekla Axelsson, framhåller att gården i Ström låg inom morfadern Nils Vinkas 

sommarrenbetesland. Sara Sjulsson, som är barnbarn till Margareta och Axel och upp

fostrad av dem, meddelar: 

"Vi bodde ganska enkelt som alla människor gjorde på den tiden. Det var ett hus med ett 

kök och en liten kammare. Möblerna var enkla trämöbler, så inga stoppade soffor fanns. I 

köket hade vi en utdragssoffa, som vi låg i på nätterna. På dagen fungerade den som sitt-

möbel. Madrasser och kuddar gjorde vi själva och stoppade dem med dun och renhår. På den 

tiden var det inte vanligt med lakan utan man hade ett renskinn att ligga på. Över sig hade 

man en fårskinn s fäll." Vatttnet hade de i en kallkälla och det bars in till hushållet och ladu

gården. Nils Vinkas barnbarnsbarn Sara fortsätter: "Man gjorde kvastar av björkris för att 

sopa golven med. Kvastar använde man också när man knäskurade golven." 

I Ström inköpte man symaskin år 1913. Sara berättar att det var svårt att få tag på tyg 

till underkläder. En del tog då reda på de säckar som man köpte mjöl i vilka sedan 

tvättades och syddes till underkläder. Hon beskriver också hur de brukade förvara 

smöret över hösten. 

När vi skulle förvara smöret till försäljning, brukade vi riva näver i skogen och klä kaggen 
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insidan. Vi tog det finaste näver vi fann. Så blötte vi det och la det på insidan kaggen med 

barksidan inåt. På det sättet höll sig smöret väldigt bra och härsknade inte. Smöret sålde vi i 

Norge."192 

Sara minns också den gamle Nils Andersson Vinka som från och till vistades hos dem. 

Han dog 1924 i deras hem i Ström.193 Under Torkel Tomassons upptecknarfärd 

genom Tärnafjällen sommaren 1917 kom han också i kontakt med Nils Vinkas dotter 

Margareta. Hon berättade bl a för Tomasson hur viktigt det var att iaktta ett gott uppfö

rande i kåtamiljön. Det var t ex helt "förkastligt att springa öfver 'påssjo'. Den, som 

springer öfver 'påssjo', känner inte till de enklaste reglerna för ett värdigt uppträdande 

i kåtan..."194 

Nils Andersson Vinkas och Anna Sofia Mikaelsdotters yngsta barn var dottern Brita 

Sofia (f 1876, se bild 30). Hon gifte sig med sin kusin Johan Magnus Johansson 

(f 1871) från Ängesdal (son till Nils Vinkas bror Johan Andersson). Brita Sofia och 

Johan Magnus antecknades som "kronoåboer" i Ängesdal i 1900 års församlings

bok.195 1910 är de "hemmansägare".196 Dottern Margareta Lindgren berättar: 

"Mamma var i renskogen hos sina föräldrar tills hon gifte sig. Den tiden var det så att 
de yngre kvinnorna skulle gå i renskogen tills de fick familj...De flyttade på Södra 

Storfjället och ned till södra Lycksele. När mamma gifte sig blev hon jordbrukarhust-

ru." Förklaringen till varför föräldrarna blev jordbrukare var att de inte hade tillräckligt 

många renar för att bölja med renskötsel. Då de gifte sig "ordnade" Nils Vinka istället 
så att de fick ett jordbrukshemman i Ängesdal. "För han var mer för jordbruket." 

Johan Magnus var för övrigt uppväxt med en kombination av gårdsbruk och renskötsel 

eftersom han var son till "storbonden" Johan Andersson i Ängesdal, som vi mött i ett 

tidigare kapitel. I Margareta Lindgrens föräldrahem fanns det 8 kor som dottern fick 

hjälpa till att mjölka. Familjen bedrev också fiske i fjällträsken."Vi saltade fisken. Den 

som hade mycket saltfisk på våren dem kunde lufttorka fisken." När det gäller det sa

miska språket meddelar min informant till sist att modern Brita Sofia var "duktig på 

och tala lapska. Pappa var dålig och därför vart det aldrig att tala lapska inom hemmet. 
Då lärde vi oss aldrig." 

Vi når Nils Vinka och hans släkts levnadsöden via ättlingarnas i vår tid lämnade redo

görelser. Målande beskriver de hemmiljö, livsmönster och tankevärld i de nybyggar-

samhällen som växer fram i Tärnabygden. Vi möter också samiska sedvänjor och 
samisk erfarenhetsvärld som lever kvar trots anpassning till svensk bofast miljö och 

trots Industrisverige som når fjällbygden med sina nymodigheter och massprodukter. 

Karaktäristiskt för samerna i Tärnaområdet är, som vi sett i fråga om boendemiljön, det 
kombinerade näringslivet av gårdsbruk och renskötsel samt den tidiga övergången till 

bofast liv och anammandet av svensk kultur. Vi har ovan kunnat följa den mycket kon

kreta spänning som förelåg inom samefamiljen mellan att å ena sidan bevara samisk 
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kultur och språk och å andra sidan integrera ett svenskt livsmönster som t ex fallet var 
med Anna Marias familj i Gardvik. Barnen som gick i svensk skola kände sig kluvna 

ifråga om sin identitet. Deras boendemönster präglades av både "svensk" och samisk 

kultur. Man hade en timrad sexknutsstuga med kök, kammare, farstu och ladugård. 

Men samtidigt fanns där den samiska torkställningen för renköttet. Vidare bar t ex 
Anna Sofia samekläder i renskogen medan hon på slåtterängen använde "svensk-

kläder. De laborerade ständigt med skilda etniska variabler. Dessa ättlingar till Nils 

Andersson Vinka levde i det oerhört expansiva skedet inom den samiska historien, 

omkring 1900, då nomadliv övergick till bondeliv. Deras acceptans av innovationer är 

förbluffande påtaglig. Man anammade tröskverk, slåttermaskin och fjäderharv, man 
skaffade sig separator, Singer symaskin och tapeter. Kulturmötet mellan samer och 

svenska nybyggare var i det stora hela positivt. Man behövde varandra, man kunde 
inte kämpa både mot natur och människor samtidigt. Hela deras livsmönster innehöll 
två koder - den samiska kulturella prägelns liksom den svenska bofasthetens kulturella 

prägel. Denna dualism går som en bred underström genom hela mitt samiska levnadsö

desmaterial. Vi återkommer till detta i kulturanalysavsnittet. 

3.6 Traditionsmaterial och den historiska digniteten 

3.6.1 En härstamningssägen om Winkasläkten belyst av historiska arkivalier 

Det är av principiellt vetenskapligt intresse att prova historiciteten i ett traderat material 

av sägenkaraktär. Den härstamningssägen rörande Winkasläkten som jag mött i många 

varianter under mitt fältarbete i Tärnabygden har jag ansett vara värd att utvärdera mot 

historiskt-arkivaliskt material. Problemformuleringen är alltså denna: kan det i en sådan 
välbevarad släktsägen som den om Winkasläktens förfäder finnas någon kärna av 

sanning? Jag har sökt ge ett svar på denna fråga nedan. Man kan också ställa sig 

frågan: Vilken funktion har sägenberättandet haft? 

En rad ättlingar i Winkasläkten har särskilt starkt bevarat en muntlig tradition om stam

fädernas inflyttande från Pite lappmark i slutet av 1700-talet. Denna härstamningssägen 

har uppenbart varit så fascinerande att den traderats från generation till generation fram 

till våra dagar. Vi lyssnar inledningsvis till den minnesgode Sven Rydberg i Gardvik. 
Han berättade 1957 följande: 

"Hur Winkasläkten...har kommit hit. Det talades aldrig om flickorna bara pojkarna. Men 

stamfadern han var norrbottning...och stammodern var också norrbottning. Kanske skall jag 

berätta om mina stamfäder...Det börja med att hon tjäna...om hon var fullständigt lapp det 

kan man inte heller konstatera med säkerhet men hon hade i alla fall varit i Luleå och till nå 

herrskap en längre tid och vuxit upp. Och då hon...vart vid giftasåldern...då hade hon en 

önskan att fara upp till fjällbygden och hon rustade ihop sina saker som hon bar med sig. 

Och så kom hon åt Arjeplog...Då träffa hon på...en som hette Anders Nilsson och han tjäna 
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prästdräng i Arjeplog...Det var inte nå länge förrän de unga tu hade kommit överens dom 

skulle slå ihop sina livsöden...Om han nu var fullständigt lapp det är inte heller gott att 

säga...Så då hade han en dröm. Då drömde han om att han skulle fara söder...där skulle dem 

finna ett land där han skulle kunna slå sig ner med renar. Och då gav dem sig iväg...om vår

sommaren...Då kom dom på så sätt hit till Storuman. Det är ett berg där, det skall ligga 

norr om Laisbäck, eller mellan Laisbäck och Blaiken...Dem kalla det för OldonbergeL Då 

hade han sagt: 'Ja, här är det land jag har drömt om'. Och så gjorde de upp eld. Och då kände 

han igen att det ser ut som i hans dröm. Då hade de gjort upp eld och legat då om natten där 

de unga tu. Men då hade han också en märkvärdig dröm...att det vart så mycket folk och så 

mycket renar så han kunde inte sova. Han fick ingen nattro. Och så hade han tydit den 

drömmen: att hans efterkommande skulle bli talrika och dem skulle komma till och reda 

sig. Och så reste de tillbaks till Norrbotten, ja åt Luleåhållet till. Och så kom de bu-

förande...far min kunde inte riktigt med säkerhet säga men 16 eller 17 renar hade de att börja 

med. Och så börja de vara och var där som skogslappar, bara såsom skogslappar. Och det 

bölja gå dem där tillhanda att de öka så småningom renarna. Och så gick det väl framåt mer 

och mer. Men då hade dom en enda son och han kallade dem för Sjul. Då blev det Sjul 

Andersson den där förstfödde. Men inga flickor berättas det om. Se det var alltid så att dem 

berätta aldrig om flickor...Och denna Sjul Andersson...hade 6 pojkar tror jag det var...S ven 

Sjulsson...var min farfar..."197 

Sjul Johansson i Rönnbäck redogjorde 1955 för sin version: 

"Och mina förfäder...Själva Gamm-Sjul Andersson var stamfadern åt min fars släkt...han var 

väl här nere i Blaiken...Och frun hans hon var ifrån Luleå (Lule lappmark, min anmärkning, 

PM). Och före hon kom så hade hon drömt och hon såg hur landet såg ut dit hon skulle...så 

hon...kände igen Storumanlandet, Blaiken, så väl efter drömmen...han var renlapp...Jag vet 

inte vad hon hette men en särskilt klok människa lär det vara...Den första kända i Blaiken 

det var Sjul Andersson. Han hade 4 pojkar och dem kom hit upp flyttande...dem var som 

skogslappar men på sista tiden så börja de och komma så högt upp som åt Ryfjället."198 

I Karl Anderssons Vid den sjätte sjön (1954), skildras olika levnadsöden i 
Tärnafjällen. Han förklarade bokens tillkomst så här: 

"Ytterst beror det på samen och bygdeforskaren Nils Axelsson (f 1896 i Ström, min 

anmärkning, PM) i Tärna, att denna bok kommit till. Hans stora intresse för sin hembygd 

och dess inbyggare, parat med ett legendariskt minne, har gjort honom till en bygdeskildrare 

av stora mått. Han har varit mycket mån om att bevara vad han hört berättas av fäder och 

fränder...Det mesta har han hört berättas av morfadern Nils Vinka."199 

Andersson berättar att Nils Vinkas far- och morföräldrar kommit norrifrån: 
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"De hade utvandrat från Lule lappmark, troligen från Sirkas. Stammodern såg ut som en 

svenska med reslig gestalt, blå ögon och hög byst." Denna kvinna möttes enligt Andersson 

av okvädningsord som "birkarl ss venska". Han fortsätter: "Man menade att hon var en ras

blandningens avkomma, en produkt av dessa senmedeltida lappfogdars och skatteindrivares 

besök." En av nomaderna i hennes hemtrakt hade tagit henne till äkta. "Några år efter sitt 

giftermål hade han en dröm. I drömmen såg han liksom ett rike rakt i söder...Där fanns plats 

för hans renhjord och i de trakterna skulle han finna överflöd på både fisk och vilt. Och det 

sista han såg var en stor sjö. Där stannade den otrampade stigen...Förundrad över det 

drömmen avslöjade beslöt han sig för att undersöka det hela. Han måste få bekräftat huru

vida det fanns motsvarighet till de landskapsbilder han sett om natten. En sensommardag 

gick han. Det väckte stor uppmärksamhet i lappbyn att han gick åstad. Inte för att han 

skulle vandra långa vägar - det gjorde alla - men just det som låg till grund för hans vand

ring: drömmen. Söderut gick färden...Så en dag stod han vid stranden av en stor sjö och det 

var vid den sjön han sett den sista bilden i sin dröm. Det var Storuman. Nu var han viss. 

Han hade sett något av sitt drömrike. Han vände åter mot norr. En tid därefter drog han 

söderut med sin vackra Malin och sin fyrfotade egendom...Efter många dagar var de framme 

och slog sig ned vid nuvarande Renberg...Barnen gick samma väg...Boplatserna flyttades 

västerut. Och bland dessa, som dragit västerut från Renberg, var fäderna till den förut om

talade Anders Sjulsson."200 

Lärarinnan och Winkaättlingen Emma Eriksson i Västansjö, framträdde 1986 i en 

studiecirkel anordnad av studieförbundet Vuxenskolan: 

"Nu skall jag berätta hur det kommer sig att samerna i Tärna är ljusa och blåögda. Detta har 

förvånat många, för det är ju så att det ursprungliga samiska utseendet är mörkt. Man var 

brunögda, mörkhyade och svarthåriga. Min anmoder härstammar från Grans sameby i 

Norrbotten. Hon hette Magdalena Svensdotter. Hennes mor var dotter till en fattig fiskar

lapp. Magdalenas mor fick anställning hos en bondefamilj i Piteå-trakten. Där lärde hon sig 

svenska." 

Vidare avslöjade Emma att Magdalenas mor fick tjänstgöra som hushållerska och 
älskarinna åt birkarlar. När hon blev med barn utstöttes hon från den sociala gemen

skapen. Man skulle hålla hårt på sin "ras" och på sedligheten. Emma fortsätter: 

"Magdalena växte upp och fick tjänst hos en präst i Arjeplog...och lärde sig snart att läsa, 

skriva och även svenska. Hos fjärdingsmannen fanns en lappojke, som också var en sådan 

där stackare som var föräldralös och utan hem. Han hette Sven Sjulsson. De möttes och 

började sällskapa och slutligen bestämde de sig för att gifta sig. Men så hade hon en dröm. 

Hon drömde att hon gick söderut. Så nu tog hon sin fästman med sig för att göra precis 

som i drömmen. De gick söderut och så småningom kom de fram till ett ställe, mellan 

Tärna och Storuman. Hon kände igen berget från drömmen och de gick uppå det. Då kände 
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hon även igen landet nedanför. Hon bestämde att berget skulle heta Bottsoive. Sedan gick de 

tillbaka till Arjeplog. Tidigt nästa år (1775), gifte de sig och återvände till den nya platsen. 

Med sig hade de 4 renar. De byggde tre kåtor. En för att ha renarna i, en för att ha hö och ris 

i och så bodde de själva i den tredje kåtan. Platsen som hon kallade Bottsoive (Renberget) 

kallas idag för Kyrkberg. De levde på jakt och fiske och så småningom började de odla 

rovor. De fick fyra söner men en dog i unga år."201 

Vad gäller mina egna informanter, berättade Margareta Lindgren: 

"Våra stamfader kom flyttande från Pite lappmark. Det var två ungdomar. Hon hade gått 

som lappiga och han som lappdräng och när de gifte sig hade de 7 renar tillsammans. Då 

drömde hon om vars dom skulle fara och där skulle deras renhjord förökas. Och det var en 

stor sjö och det var mycket fisk och där skulle dem kunna fiska. Hon hade drömt vägen. Så 

de for efter hennes dröm och så kom de till Storuman och fjället Blaikfjället. Nog har jag 

åkt förbi i buss och bil men det är inte så lätt att se vars fjället ligger. Det ligger ju på norra 

sidan av Storuman. Mamma har berättat det och morfar har berättat det. De hade 5 söner och 

en flicka och morfar var äldsta barnbarnet till dem." 

Läraren och släktforskaren Eskil Winka kände också till den märkliga släktsägnen om 

en dröm som låg till grund för en långväga flyttning: 

"Min anmoder Magdalena S vensdotter...En del av släktingarna, t ex Abraham Nilsson, me

nade att 'Winkarna' hade något kungligt blod i ådrorna. De hade ju blå ögon. Magdalenas 

förfader hade kommit norrifrån och en del trodde...hon var ättling till birkarlarna. Magdalena 

Svensdotter kallades för 'drömmerskan'. Hon hade drömt en gång att de skulle flytta söder

över och där skulle vara det rätta landet för deras renar och dem själv. Hennes pappa var från 

Arjeplog och hennes mamma från Granbyn. Och då kom de till ett ställe som heter 

Blaikfjället, det är hitom Storuman, och då kände hon igen sig. Det hade hon sett i drömm

en. Det var Umbyns område. Hon gifte sig med Sjul Andersson som var från Ranbyn." 

Till sist låter vi den yngsta uppgiftslämnaren Jan Olov Winka få återge det han visste 
om de invandrande förfäderna. Han meddelar: 

"Farfar sa vi kom från Pite lappmark men det är väl en 9-10 generationer bakåt. Pite lapp

mark flyttade han in från, pappa till Sjul Andersson. Sjul Anderssons förfäder var från Pite 

lappmark. Men ett par hundra år har vi varit här." 

På detta sätt har man berättat om den väl bevarade släkttraditionen, som gått från släkt

led till släktled och naturligen återges den i många varianter. Hur väl överensstämmer 
dessa berättelser med verkligheten? Finns det en historisk kärna i dessa traderade 

utsagor? Vi får gå till husförhörslängder och annat kyrkligt arkivaliskt material för att 
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kunna bringa klarhet i frågan. Jag har då funnit följande: Av tidigare kapitel framgick 

det att fiskarsamen Nils Thomasson Rutsa i Arjeplog, Pite lappmark, hade en son vid 

namn Sven som var född 1740.(se s. 63) Han blev som dräng gift med pigan Maria 

Larsdotter (f 1742) från Granbyn år 1767 den 27 december. Sven Nilsson står anteck

nad som utflyttad från församlingen samma år. En intressant iakttagelse som möjligen 
kan sammanbindas med släktsägnen är att det hos länsmannen i Arjeplog, Lars 

Laestander, vistades en piga, Maria Larsdotter. Men hon står utan angivet födelseår 

och är utflyttad från socknen samma år som hon kom dit, 1771.202 Länsmannen 

Laestander kan vara identisk med den "fjärdingsman" som Emma Eriksson talade om 

och Maria Larsdotter kan vara identisk med "vår" Maria Larsdotter. Vi har också 

kunnat följa hur Sven och Maria flyttade söderöver från Arjeplog till Granbyn och att 
deras dotter Magdalena (f 1778) gifte sig 1801 ännu längre söderut, i Umbyn. Vidare 

att hennes make Sjul Andersson (f 1775) år 1817 blev innehavare av ett lappskatteland 
vid Blaikfjället inte långt från Storuman. Samerna i Umbyn levde som skogssamer vid 
den här tiden och livnärde sig på jakt och framför allt fiske. Sjul och Magdalena fick 

6 pojkar, varav en dog ung och ogift. Sönerna drog sedan västerut mot Tärnafjällen 
där de erhöll skatteland. 

Om man summerar det hela finner man alltså att sägnen överensstämmer med den 
historiska verkligheten så tillvida att utvandringen mycket riktigt skedde från Aijeplog 

och Pite lappmark som några av berättarna anförde (inte Lule lappmark). Vidare att det 

var två ungdomar som tjänade som dräng respektive piga. Att också en "fattig fiskar

lapp" hörde till bilden. Vittnesmålen att hon tjänat hos "herrskap", "birkarlar" och 

"lappfogdar" kan eventuellt härröra från "Maria Larsdotters" tid som piga hos läns

mannen Laestander i Aijeplog. Makens personnamn var sammanblandat men innehöll 

ändå "Sven" och "Nilsson". Sven Nilsson och Maria Larsdotter har alltså bevisligen 

flyttat "söderöver" en längre sträcka från hans hemort Arjeplog. Sven och Maria 

stannade dock i Granbyn inom Sorsele. Dottern Magdalena däremot fortsatte vandring

en ned mot Umbyn och Storuman för att gifta sig med Sjul Andersson. Magdalena och 

Sjul har av flera Winkaättlingar namngivits på ett riktigt sätt. De var ju Nils Vinkas far

föräldrar. De bör på sitt skatteland, som låg vid både "Renberg" och "Blaiken", främst 

ha livnärt sig av de gamla skogssamiska näringarna, dvs jakten, fångsten och fisket. 

Flera utsagor betonade det inflyttade parets obetydliga renhjord och att de levde som 

"skogslappar". Det är svårt att fastställa vem det egentligen var som hade denna fantas

tiska dröm som låg till grund för migrationen. 4 personer ansåg att det var "hon" som 

drömde och 2 vidhöll att det var "han". Var det Sven, Maria, Magdalena eller Sjul? 

Drömmen måste ha varit så pass ovanlig och märklig att den skulle bevaras för det 

efterkommande släktet. Fantasin har också fått ett stort spelrum i ättlingarnas berättel

ser. Det talas om "birkarlar" och "lappfogdar". Inblandningen av birkarlar är väl det 
mest spektakulära inslaget. Winkasläkten har ju sin rot i ett sent 1700-tals skede - bir

karlar hade då varit försvunna i 200 år! Att brodera ut sin "fina" härkomst är inte ovan
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ligt, det hör psykologiskt till bilden. Vi finner det också här i vissa delar av denna sä
gens varianter, där det talas om "rasblandningens avkomma", "blå ögon" och "kungligt 

blod". Kyrkböckerna avvisar emellertid alla påståenden om eventuella "oäkta" barn 

mellan anfäderna och svenskt "herrskapsfolk". "Kungligt blod" är alltså en ren fanta
siprodukt. 

Själva kärnan i sägnen är drömmen. Varför berättades den? Vilken funktion hade den? 

Kanske kan dess funktion ses såsom en push and pull-faktor likt den teori som 

emigrantforskare brukar laborera med, dvs en lockande ort drar (pull) till sig emi
granter samtidigt som push-faktorn i hemmiljön kanske är av sådan negativ art att den 

trycker (push) på utflyttningen. Genom att verbalt upprepa drömmen, som vore den 

verklig och genom att därefter konkret följa drömmens anvisningar blev den verklig, 

allt enligt sägnen. Kanske kan man stillsamt undra om möjligen utflyttningens orsak 
getts en efterrationalisering. Dock kan man i efterhand konstatera att drömmen slog 

mycket väl in. De efterkommande kom att "reda sig bra" och det kom "många renar in i 

bilden". Nils Andersson Vinka blev t ex den störste renägaren i Tärnafjällen. Det blev 

en sannsaga om vägen till framgång. Något av "en amerikansk dröm", att starta med 
två tomma händer i en ny miljö och sedan arbeta sig upp. Tärnafjällen blev deras 
"drömrike". Av grundläggande betydelse för sägners fortlevande är även att se dess 

funktion som identitetsskapande och sammanhållande instrument för t ex en släkt. 

Lauri Honko har diskuterat den muntliga traditionens möjlighet att bevaras i en viss 

miljö. Det bör då finnas viktiga " identitetsbärande element" i dessa traditioner. 

Budskapet blir det centrala enligt Honko. Traditionen skall stärka den egna identiteten 

som "uppfattas, definieras och förmedlas genom tradition". Traditionen blir här en 

identitets symbol. Stärkande för gruppens identitet är kriterier som "bundenhet vid en 

geografisk ort, en historisk händelse, vissa värden och normer...,r203 

3.7 Kvinnor i samisk fjällbygd 

Det är av generellt intresse i en levnadsödesundersökning att fokusera den samiska 

kvinnans arbetsliv och erfarenhetsvärld, i det här fallet den sydsamiska kvinnans. 

Kvinnors vardagsliv tenderar ofta att inta en mer undanskymd roll i förhållande till den 

manliga sfären i kulturhistoriska studier och behöver därför lyftas fram i ljuset. Mot 
denna bakgrund låter vi två kvinnor representera Winkasläkten. Den ena, Anna Sofia 

Samuelsson (f 1875) i Gardvik tillhör den äldre generationen av nomader och är upp

vuxen med den sk intensiva renskötseln. Ur den yngre generationen och uppväxt med 

bondelivet kommer Margareta Lindgren (f 1906) i Joeström till tals. De är båda barn
barn till Nils Andersson Vinka. Anna Sofia hade dessutom i sin ungdom varit rendräng 

åt morfadern Vinka. Som bl a sociologen Clifford Geertz framhållit kan man med 

anläggande av ett inifrånperspektiv urskilja det kulturella handlingsmönstret och däri

genom se djupliggande kognitiva strukturer. 
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Anna Sofia, som vi tidigare stiftat bekantskap med, framträder i bandinspelningar från 

DAUM åren 1955 och 1957.204 Jag kommer i det följande att redovisa dessa in

spelningar av Anna Sofias berättelser och värderingar med ett stort antal citat. 
Föräldrarna hade både jordbruk och renskötsel som näringar. Hon brukade vara 

hemma i Gardvik några veckor vaije år för att hjälpa till med att räfsa i slåttern. Annars 

fick hon hålla till i renskogen större delen av året. När hon beskriver rensamernas öde 
konstaterar hon att "det är mest slut på dem...Nä ungdomen behaga ta emot hemman 
och bli bönder. Men nu så blir det inte bönder bort i ungdomen. Huwaligen dem skol 

ju bara. Dem går ju bara i skolan." På frågan om varför man övergav renskötseln på så 

bred front i Tärna i början av 1900-talet yttrar Anna Sofia: "Ja, det torde bli så vrångt. 

Då var det inga hagar...byggda...du förstår renarna for åt Norge. Och det var böter för 
hjorden vartenda år. Vi fick hålla efter dem och sno om dem från Norge och norskarna 

var så (ond) av sig...Det var en viss datum där dem skulle få ha dem en stund där." 

Hon berör här de förhållanden som utspelades på den norska sidan efter unionsupplös
ningen 1905 och som Karl-Erik Forsslund tidigare redogjort för. Anna Sofia fortsätter: 
"...så mycket renar som då var och folket för lite efter renarna". Det var svårt att 

rekrytera arbetskraft till renskogen och renarna blev allt mer förvildade. Vid 1900-talets 

början sker alltså en övergång från intensiv till extensiv renskötsel med mindre över
vakning av renarna i Tärnafjällen: "Nu har dem så lite renar...Jag skulle då inte vilja 
vara renlapp. Jag vet inte vad dem kunde leva borti." Om det hårda livet i renskogen 
utbrast hon: "Jag brukade frysa som en hund." Hon arbetade i renskogen från det hon 

var 16-17 år tills hon vid 29 års ålder gifte sig med en same från Ängesdal. Anna Sofia 

vaktade både faderns och morfaderns renhjordar. "Vi getade natt och dag från våren. 

Det var inte och släppa dem förrän vi kunde få släppa dem på höstsommaren då det var 

lämpligt väder en stund." Hon berättade att de "vakade nätterna" och hur tröttsamt det 

var. Barnen uppfostrades till naturen och livet i renskogen: "Ja, dem jaga väl med 

barna på det där viset, dem skulle lära sig och öva. Nä, nog fick vi vara i renskogen 

och gå i villan många gånger också. Och bli trött så vi...gick i sömn nå dygn också." 

Enligt Anna Sofia härjade rovdjur i äldre tid bland renarna. "Men nog var det farligt 

ibland det är säkert det...Det var varg här i skogen, åtskilligt upp i fjällen. Nog fanns 

dem men dem har ju rakt försvunnit nu. Aldrig hör jag talas om nån varg nu...men då. 

Det var gott (om) vargen." Anna Sofia mindes hur de brukade flytta med dragoxar och 
ackjor. "Jag var alldeles liten då vi slutade med det.. Ja nog var jag så stor så jag 

minns det riktigt...jag brukade ...sitta på en attje för mig själv...Nä, nå buförde vi med 
attje men det vart ju slut på det också. Då brukade dem bara ta långskjutsa. Det vart slut 

på attjebuföringen där då sen morfaren tog och köpte sig och ha hus i Lycksele." Anna 

Sofia berättar alltså om det forna nomadlivets renflyttningar - då man vandrade miltals 

med dragrenar kopplade i en rad med ackjor, rajd. Anna Sofia använder böndernas ord 
för fäbodflyttning, "buförde", men kopplar det till ordet "attje" (ackja), alltså "attje-

buförde". Detta är ett ovanligt tydligt språkligt exempel på ett assimilationsbegrepp, 
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dvs där två kulturer möts och lånar delar av varandra. Den svenska bondenäringens fä
bodväsen med buföring (att flytta till bodarna) och samernas transportdon ackjan har 

smält samman till begreppet " attjebuföring". Här inom Tärnabygden var bonde

näringen levande även inom samisk miljö som vi sett ovan. Man kombinerade de båda 

näringarna. Anna Sofia berättade också vad gäller den äldre intensiva renskötseln att de 
slutade med renmjölkningen tidigt och att de endast mjölkade för att få "kaffegrädde". 
Skohöet som nomaderna använde insamlade man inte själv. Hon säger att "det var ju 

ingen tid till det. Dem brukade köpa utav bönderna...Det var ju och vara där i ren

skogen mest vid ett. Det gällde ju inte annat." 

Anna Sofia kommer även in på den viktiga Norgehandeln och kontakten med L A 

Meyer i Mo i Rana. För samiska nybyggare gällde det, liksom för svenska, att inhand

la mjölet i Norge. Anna Sofia berättar att alla tärnabor köpte mjöl från Norge. Det var 
billigt och av bra kvalitet. "Det var ju bättre det än och arbeta...med kornet och få det 

malat." Man betalade 14 kr för 100 kilo "grynmjöl". Som betalningsmedel kunde 

nybyggarna medföra näver, kvastar, skidor, fågel och smör. Handelsman L A Meyer i 
Mo karaktäriserade hon med följande epitet: "Det var liksom själva Gudfadern för 
allehopen. Ja det var verkligen en hedersman...det var en snäll karl. Och höll krediten 

åt fjällborna så det var väldigt." 

Samernas språkdilemma i denna omvälvningens tid noterar också Anna Sofia. När hon 
gick några veckor på Skytteanska skolan i Tärnafors som barn då "böljade dem med 

lapska men det var så vrångt så jag iddes inte...jag tyckte det vart så vrångt så det var 

lättare med svenska." Anna Sofia hade nyligen bevistat en högmässa i Tärna kyrka på 

samiska. Men predikan hölls av en nordsame och det "var inte gott och förstå...vissa 
meningar". Längre norrut än Jokkmokk blir "dialekten eljest så han blir mer oförståer-

lig...Men märkvärdigt, all bokskrivning är bara från norr. Jag tycker det är underligt 

att dem inte ha författat nå böcker efter det här tungomålet...efter dialekterna vi har 

här." Detta är en skarp iakttagelse av Anna Sofia. Nordsamiskan hade vid denna tid
punkt, sekelskiftet, tagit över "bokskrivningen" och var nu förhärskande. Tidigare 

hade sydsamiskan varit det officiella kyrkospråket ända sedan kyrkoherden Pehr 

Fjellström i Lycksele översatte Nya Testamentet till sydsamiska år 1755.205 Idag är 

nordsamiskan också vetenskapsmännens språk. Sydsamiskan för en tynande tillvaro. 

Anna Sofia Samuelsson berättade vidare att midsommarhelgen var en storhelg för 
samerna och att de då besökte Tärna kyrka: "Dem hade bästa möjligheten för renarna 

då." Anna Sofia hade en påtaglig längtan och saknad efter nomadlivet vilket klart kom 

till uttryck i intervjuerna: "Bli bonde då sen...men det där var nog inte bra. Jag var för 

länge i det där arbetet. Det var som jag hade fäst mig för det...bli bonde igen det var 
inte roligt. Då trivdes vi så dåligt..." Anna Sofia längtade tillbaka till renskogen: "...det 

var naturen...Vi är fostrade i det där från barn. Och i kåtan...börja på minnas. Ja, det 
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är många lappar som sliter ont för det där så...det har varit plågsamt. Och vad dem 
saknar köttet de stackare som inte håller sig köttet. Och på ålderdomshemmet har jag 

hört dem hade beklagat också...den där köttbristen." Anna Sofias samiska identitet är 

stark trots anpassningen till bondelivet. Hon formulerar det inte med många ord men 

beskriver fint betydelsen av närheten till naturen och till renskogen. Som kvinna och 
matmor är den samiska maten central i hennes erfarenhetsvärld. Det är därför naturligt 

att hon pekar ut hur bristen på renkött gör livet svårt för de gamla på ålderdoms

hemmet. 

Anna Sofia framhöll att "det är skillnad på lappar då och nu". Hon hade en innerlig 

önskan att morfadern Nils Vinka skulle ha haft kvar sin gård i Lycksele: "Men nog har 
jag många gånger önskat...O ändå om morfar ha haft kvar det där. Människa ha kunnat 
få fara dit och få vara där...i gamla dagar nån stund om vintern. Vad det skulle ha varit 
högtidligt! Och det var så nära kyrkan." Hon summerar till sist den gångna utveck

lingen i Tärna: "Allt har blivit ändrat. Vägar har vi fått hit...telefoner...Och folk har fått 

förtjänst så dem kunde bygga sig hus...Ja dem får ju statshjälp, det är ju klart, men 

många lagar själv också. Ja det är underligt." 

Anna Sofia Samuelsson innefattar i sin person det samiska historiska skeendet från 

nomadliv och förindustriell period till bofasthet och fullt industriellt tekonologiskt 

samhällsmönster. Hon känner själv instinktivt den enorma utvecklingsprocessen som 
hon är en del av och slutorden "Ja det är underligt" är ett stilla konstaterande av detta 
ofattbara. Ty hennes kvinnoliv har förändrats radikalt. Hon föddes 1875 och arbetade i 
renskogen som vi sett ovan från 17 till 29 års ålder, dvs mellan åren 1892-1904. 

Hennes renvaktarliv levde kvar med skärpa ännu vid 82 års ålder, då hon inter
vjuades 1957. Det forna samelivet som även var kopplat till bondenäringen var ett 

minne blott och nya vägar, telefon och husbyggen var nu självklarheter och med det 

följer andra former av hushållsliv för den forna renvakterskan. 

Hösten 1987 besökte jag Margareta Lindgren (se bild 31) i Joeström ett par mil från 

Tärnaby. Hon visade sig vara en minnesgod och duktig berättare. Margareta föddes 

1906 i ett jordbrukarhem i Ängesdal i den bördiga Björkvattsdalen. Båda föräldrarna 

var av samesläkt men hade övergivit renskötseln för hemmansbruket. Någon samiska 
kan hon inte tala eftersom hon inte fick lära sig det i hemmet. Som barn trivdes hon bra 

i "getarskogen" då hon vaktade kreaturen "Jag hade intresse för skogen" säger 

Margareta. Under getarpassen brukade hon sysselsätta sig med att göra små bindslen åt 

getterna. I skogen var det dessutom "roligt att tugga kåda". 

Hon var inte gammal när hon fick följa med modern Brita Sofia till ladugården för att 

lära sig mjölka. Det var en viktig syssla eftersom det fanns 8 kor i föräldrahemmet. 

Hennes farmor (som hade 18-20 kor) hade fått tag på den första separatorn i släkten. 
"Förut hade de tråg, de skummade grädde...Det blev arbetsamt. Rännmjölken delvis åt 
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man och så fick kalvar dricka den och så gjorde man sommarost. Man tillsätter löpma
gen som finns i kalven." Margareta följde också med fadern Johan Magnus när denne 

skulle fiska i någon fjällsjö: "Jag rodde ut näten." Hon framhåller att det var "självklart 

att följa med föräldrarna i det arbete de hade" Margareta tyckte det var roligt att gå i 
skolan: "Jag har aldrig varit ledsen över någonting utan jag tyckte allting gick bra. Jag 
var intresserad." Hon har också i yngre dagar arbetat kortare perioder som piga hos 

jordbrukare. Det var under några somrar som hon "arbetade med djuren och var med i 
slåttern. Klädtvätten har jag också fått göra. Det gick bra med alla tunga sysslor. Jag 

har växt upp med det från barnaåren." Tvätten gick till så att de tvättade i ladugården 
och värmde vatten i gryta på öppen spis. 

Hon gifte sig "som gammal" 1945 och har inga barn. Maken var av "blandras" med en 

svensk far och en samisk mor. Efter giftermålet kom de till gården i Joeström där de 
hade ett litet jordbruk med 3 kor, getter och får. "Vi har inte lidit någon nöd." Innan 

synen blev sämre vävde, stickade, sydde och spann hon "till husbehov". Hennes make 

var i skogen och jagade matnyttigt villebråd. Och "sedan fick han ju pension". Han 

avled 1973 och sedan dess har hon levt ensam. Margareta hade kvar kreaturen ett år 
efter det att hon blev änka. 

I Tärna har turistnäringen fått en framträdande roll under senare tid. Om möjligheten att 

få någon inkomst av turismen yttrar Margareta: "Jag har inget arbete med turisterna. 
Första tiden de kom upp fanns ju inga stugor så då ville de komma in i boningshuset 
och hyra rum. Och då hade jag ett rum här uppe på där de fick bo. Men sedan det blev 

stugor ville de helst hyra en sådan och nu bryr jag mig inte om. Jag tycker jag är för 

gammal för att arbeta med sånt där. 1970 slutade jag." 

Det moderna livet i fjällvärlden har inneburit stora förändringar för Margareta. "Nu är 

det bekvämt. Nu är det stor skillnad. Om vattenbrunnen frös så blev man vattenlös. Nu 

är allting förbättrat så nu har man det verkligen bekvämt." Men elströmmen tycker hon 

är för dyr och därför vedeldar hon i en vedpanna. "Större inköp gjordes förr åt Mo. 

Men nu tar ju handlarna hem varor till Tärna så nu finns här allt vad man behöver i 

Tärnahallen och i Konsum. Det är ingen brist." Dessutom har hon en lanthandel i byn 

3 km från gården. Färdtjänst har hon för att fara ned till Tärnaby och handla men ingen 

hemsamarit. "De hjälper mig med veden men det lejer jag och betalar själv. Hittils har 

jag klarat mig själv här och det har ju gått bra ändå." 

Om den närmaste framtiden säger hon: "Jag vill inte flytta härifrån. Har bott här sedan 
1945 och jag trivs bra här. Jag vill inte bo i en stad. Jag var och besökte pensionärer på 

Sidstigen. Nä, jag tyckte det såg inte alls trevligt ut. Jag tänkte här skulle jag ledsna 

fort. Ut och in, den ene kommer och den andre går...Jag är van och vara ensam...Jag 

har mitt hem här och jag trivs här och jag har inte så långt till Tärnaby. Så jag kommer 
ju dit och handlar så jag tycker jag bor centralt till." Margareta tillhör Pingst
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församlingen och de har ett litet kapell i byn som hon besöker. Hennes största intresse 
på äldre dar är pensionärsföreningen: "Då jag tog bort djuren blev jag med i pensio

närsföreningen och då far vi långa resor." De hade bl a varit ned till Skåne med pensio

närsbussen. Till Stockholm hade hon också varit men då på en privatresa. "Jag skulle 

inte vilja bo där. De där stora husen var inte trevliga." För Margareta representerar ur
bana höghusområden det topofoba landskapet, det som vi tar avstånd ifrån. Hon före

drar istället att bo i en mer isolerad men samtidigt friare fjällvärld. 

Margareta redogör även för samisk kosthåll. Hon har ätit "saltgräset", dvs fjällsyra 
(juobmo)'T>k skall man ta det medans det är ungt på våren för då är det gott. Då är det 
precis som rabarber...Det växer lite överallt. Bladen sköljer man och skär utav dem 

och kokar upp dem (med) vatten precis som med rabarber." Hon provade på att äta 

"saltgräs" medan hon bodde hemma. "Jag har inte fortsatt med saltgräs. Jag har ju 

rabarber. Det var gott när man sockrade det och avredde det med potatismjöl." Om 

seden att torka blod i magar berättar Margareta Lindgren: "Det gjorde lappar förr i 
tiden. Då dem nu slaktade i skogen så då kunde dem ta och skölja renvåmmen och så ta 

blodet i renmagen. De vände den naturligtvis. Det är inte så svårt att skölja en renmage 

och rentarm ren." Det var lättare än att skölja nötdjurens tarmar och magar. "Och så 

torkade man det och hängde upp det i gamla tider. Men så har renen en mage som är 
slät både på insidan och utsidan. Dit kunde dem he feta och gjorde fetkorv. Och så 

kokade man blodpalt. Och så pannkaka steker man utav renblod. Jag har aldrig smakat 

renmjölk men däremot renost." 

Det samiska dräktskicket behandlas även av min informant. "I min ungdom hade gamla 

lappar lappdräkten i vardagslivet men de yngre de började ta av sig i arbete. Det var 
bättre och ha hatt istället för lappmössa i regnet. Lappmössan vart tung." I uppväxtåren 

använde hon och syskonen "lappskor" av renskinn. Men de sydde även kängskor, 

"flatvattuskor", utav garvad kohud. "Så jag sydde mycket skor" säger min informant. 

"Det har jag sytt ända till det böljade komma fram gummiskor. De var mycket stark
are." De av samerna använda "lappskorna" syddes utav renbellingar och renhärnor. 

Men då "måste man se till att man har härnor som passar för varann så det blev någor

lunda lika skor och i samma storlek". De nyttjade också skohö som barn. "Då frös vi 

inte om fötterna. Man hämtade det i riset, vide. Ett stort vide på någon kant, myrlänt, 
surt, där de kunde få skära det där skohöet, 'starra', som vi sa. Och så kammade man 

det och beredde det så det blev fint...Hade man skohö så behövde man inga strumpor. 

Men sen böljade man att sticka strumpor och använda dem." 

Margareta bar på en levande berättartradition och visste, som tidigare framgått, mycket 

om Winkasläktens härstamning, S tor-Abraham, Stor-Nila och morfadern Nils Vinka. 

Hon berättar också att "de pratade mycket om skrömta den tiden. De pratade om att om 

någon dött skulle den gå igen och visa sig och det var dem rädd för. Men det var fanta
sier." Margareta ger en bakgrund till varför hon byggt upp en så stor "historiereperto
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ar" och tillfredställelsen över att få återge vad som utspelats i forna tider: "De gamla 
historierna har fastnat i mitt minne. Jag var intresserad på att lyssna och har man intres

se för en sak de berättade så fastnar det. Jag var väldig på och fråga om allt möjligt. 

Mamma sa: 'Du frågar så mycket så om du skulle minnas'. 'Ja, jag skall minnas"' 

hade då dottern svarat. 

Avslutningsvis kommer Margareta in på den oenighet och missämja mellan nomader 
och nybyggare som fanns på vissa håll i Tärna. "Första tiden, har de berättat, att lappar 
och nybyggare de var inte ense. Men det har gått med åren så nu är det ingen fara." 
Hon fortsätter: "Mamma talade om att då de flyttade ner över med renarna då var en del 

så arg på lappar så de fick inte husrum. Men det var på vissa ställen som de kunde få 

bo." Margareta konstaterar att en viktig orsak till denna missämja var på det sätt som 

nybyggarna förvarade sitt hö. "De skulle slå myrslåtter ute i skogen och de hann ju inte 

få hem detta hö förrän renarna kom och det var inte stängt. Och det är klart, där renen 

kom till en höhässja där slog han ned. Och han står inte och äter vid en hässja som en 

ko utan han kliver upp på hässjan så han river ned och trampar ned. Så den blir helt 

och hållen förstörd." Läget förbättrades emellertid under senare tid i samband med 
indragningen av ströängarna: "Men då efter awittringen då fick dem ju odla upp och 
betalt för sina myrar och så fick de odlad mark och då hade de hemmaslåtter. Och de 

tyckte det var bra. De behövde inte fara åt skogen och slå myrar och då blev ju vän

skapen bättre mellan lappar och svenskar." S amer och svenskar skulle inte blandas allt 

för mycket i äldre tid hävdar min informant. "Det var inte vanligt att svenskar och 
samer gifte sig förr. Det var en så stor rangskillnad. En lapp var väl ingenting och en 
svensk...Om en lapp skulle bölja gifta sig med en svensk - det var väl bra tokigt det. 
Svenskar och lappar skulle inte gifta sig. Var och en skulle hålla sig för sig själv." 
Margareta Lindgren framhåller dock till sist att "det blev nog i framtiden så att det blev 
ingen skillnad mellan lapp och svensk". 

Som vi ser representerar Margareta en yngre samisk kvinnogeneration. Margareta är 
född i ett samiskt bondehem. Hon har som barn "getat", hjälpt modern att mjölka 

korna samt fiskat med fadern. Skolan har varit en viktig del av hennes uppväxt, hon 

har tjänstgjort i andra bondehem och tvättat kläder och arbetat i slåttern. Själv har hon 
"arbetat med turister" under några år. Hon representerar således en modern samisk 
kvinnogeneration mer assimilerad till storsamhället än Anna Sofia. Margareta är en 

utmärkt informant. Hon lämnar många väsentliga uppgifter, t ex den viktiga innovatio

nen separatorn som tidigt nådde hennes farmor. Hon anammar spontant pensionärs

föreningen och dess långfärdsresor. Hon deltar i frikyrkolivet samtidigt som hon vet 
allt om tillredningen av juobmo och renblod och kan sy kängskor av garvad kohud, 

men samiska kan hon inte. Margareta har gett sina synpunkter på samiskt och svenskt, 

på äldre tiders segregation därvidlag, på missämjan förr mellan renägare och ny

byggare, på sin glädje i att berätta. Hon är alltigenom en positiv personlighet och det 
skymtar ständigt igenom - hennes värderingar och förmåga att söka "se det bästa i allt". 
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3.8 Värderingar och ideologier i släktberättelser om Winka 

3.8.1 Stark släktkänsla och bördsstolthet 

När man studerar Winkasläkten slås man av det faktum att kusingiften och äktenskap 

mellan nära släktingar haft en framträdande roll i äldre tid. Det fanns m a o en stark 

släktkänsla hos dem. Främst är det ingiften mellan bröderna Anders Sjulssons (f 1801) 

och Sjul Sjulssons (f 1808) avkomlingar samt mellan Anders Sjulssons barnbarn. T ex 

är Nils Andersson Vinkas alla fyra döttrar gifta med kusiner eller kusiner till fadern 

Nils. Inom den stora Winkasläkten rör det sig sammanlagt om 8 fall av rena kusin

giften och 4 fall av äktenskap där den ena parten är kusin med den andres förälder.206 

Det har alltså funnits en påtaglig vilja att hålla samman släkten, ekonomiskt och socialt, 

genom att gifta sig med nära släktingar. Inom den fjällsamiska kulturkretsen har det 
varit brukligt att gifta sig inom den egna gruppen. Phebe Fjellström framhåller att 

denna vilja manifesterades tydligt då t ex döttrarna skulle giftas bort: "Det var av bety
delse att få en måg av fjällsamisk börd och ägare till renar. En ur sjösamisk krets eller 

från fattig skogssamefamilj var alls inte lämpligt." Prästen Jacob Thurdfjell skriver 

1775 om fjällsamerna i Jukkasjärvi lappmark: "...äfven i deras frierier och giftermål 

tyckes kärleken hava långt mindre del än avsikt på egendom som utgör det mesta".207 

Det var alltså viktigt att man sökte en partner från en ekonomiskt jämställd familj och 
här var som tidigare framgått kusingiften inget hinder för medlemmarna i Winka

släkten. Rolf Kjellström som studerat fjällsamiska giftermålsseder under äldre tid kon
staterade att de viktigaste faktorerna vid giftermål var: 1. Ekonomi. 2. Status. 

3. Rådande arbetssituation. 4. Erforderligt släktskapsavstånd.208 Min informant Eskil 

Winka hävdar att "de höll väl styvt på släkten, ofta gifte de sig med kusiner. Då höll 

man ihop mera än man gör nu. Nu märker man inte av släktingar så mycket." Vi har i 

tidigare avsnitt blivit delgivna Karl-Erik Forsslunds observationer vad gäller släktskap

sförhållandena bland 1910-talets Tärnasamer: "Här är en betydlig inavel, de gifta sig 

nästan endast med släktingar." 

I släkten finns också en märkbar bördsstolthet som hänger samman med den starka 

släktkänslan. Om vi går tillbaka till den samiske storbonden Johan Anderssons boupp

teckning år 1886 i Ängesdal kan man om ett föremål, en gammal och nästan värdelös 

silverkista, utläsa: "Till minne från förfäderne från 1700-talet". Det var således betydel

sefullt för ätlingarna att minnas de nomadiserande förfäderna från 1700-talet genom 

denna silverkista. Phebe Fjellström skriver: "Fjällsamerna, som förr ägde stora tama 

renhjordar hade hög status. De var förmögna på silver och kläde. De tillhörde Same-

ätnams kanske mest välbärgade klass och de var också påtagligt bördsstolta."209 

Det har tidigare framgått att t ex Abraham Nilsson Winka yttrat att "'Winkarna' hade 

kungligt blod". Abraham avslöjade också vad han kände för fädernas heliga marker: 
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"När ja står där, då känner ja att ja står på helig mark. Då skull ja som Mose vilja dra 
skorna av mina fötter. Där har mina fäder mött Gudomen. De visst int bättre men de 

offra å de bästa de hadd." Liksom Anna Sofia Samuelsson längtade han också efter 

nomadlivet. "Nog har vi fått hä bra men när ja tänk tebaks på gamla tider känns hä som 

vi har tappe bort så mycke å hä som gör live rikt."210 Vi har också kunnat konstatera 

hur "populärt" det blivit bland ättlingarna till Nils Andersson Vinka att ta släktnamnet 
Winka till sitt efternamn. Enligt Sara Sjulsson blev det "'Winkare' överallt då dom 
bölja på ta sig 'Winka'". Den bördsstolthet som kan skönjas i Winkasläkten hänger 

naturligtvis till en stor del samman med det förhållandet att anfadern, den i Västerbotten 

välkände Nils Andersson Vinka, genom sin rikedom, sitt goda omdöme och personliga 

egenskaper skaffat sig en särställning bland Tärnas fjällsamer. Att då vara befryndad 
med denna centralgestalt vars minne ännu lever i Tärnabygden kan inte anses annat än 

hedrande för ättlingarna. 

3.8.2 Levande berättartradition 

Inom Winkasläkten har man också haft som målsättning att bevara den muntliga tradi
tionen. Man har haft en levande berättartradition. På detta område var Nils Andersson 

Vinka en ledande figur som förmedlade traditionshistoriskt stoff vidare till kommande 
generationer. Vi har hört flera av hans barnbarn vittna om hur de andäktigt lyssnat till 

den game Vinka, bl a Nils Axelsson Risfjell, som blev författaren Karl Anderssons 

sagesman. Också Abraham Nilsson Winka visste en hel del om äldre tider. Göte 

Haglund skriver: "En god sagesman hade Abraham haft i sin farfar som för sin intelli
gente och vetgirige sonson berättat om offerfesterna vid Abelvattnet i Södra Storfjället. 

Det kunde väl hända att Abraham i sin berättarglädje lade på lite extra färg ibland men 

utan tvekan var han en god bärare av en gammal fin samisk tradition."211 

Jan-Olov Winka växte upp hos sin farfar och farmor, Anders Georg och Margreta, 

vilka hade som vana att berätta historier om släktens levnadsöden. Han framhåller att 

"gamla traditioner har levt starkt för mig...Det finns otaliga historier. Vaije gång man 
for och skjutsade dom till Lycksele och vinterbetesområdena så fick man ju berättat om 

varje bäck och vaije gran nästan som man for förbi, om vad som hänt där och hur de 

hade farit. Det var en stark berättartradition kan man säga, att föra saker vidare." Jan-

Olov Winka är nu föreståndare för Samegården i Tärnafors. Flera personer i släkten 
har också engagerat sig i släkt- och hembygdsforskning, bl a Nils Risfjell och Eskil 

Winka. 

Typiskt för den samiska kulturkretsen är deras starka och levande berättartradition och 
utifrån mitt material är den påtaglig vid jämförelse med t ex de svenska nybyggarnas 

traderingsförmåga. Kanske finns det i minoritetskulturer i allmänhet och nomadfolk i 

synnerhet en inneboende vilja till att bevara muntliga traditioner och slå vakt om den 
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egna särarten och identiteten särskilt när man ställs inför assimilering och övergång till 

andra näringsformer. 

3.8.3 Winkasläktens religiositet 

Ytterligare ett drag som utmärker flertalet ättlingar till Nils Andersson Vinka är religio

siteten och de värderingar som därav följer. Om Nils Vinka sades 1911 att: "bibeln är 

hans aldrig svikande ledtråd, den vädjar han till och framhåller alltemellan, den tro, 
som stämmer överens med den, är den rätta, det är det enda avgörande". Karl-Erik 
Forsslund fick också veta att han var negativ till avkristningen och menade att "nutiden 
inte brydde sig om de gamla skrifterna och lärorna". Och han deklarerade att vad "Gud 

bestämt, det sker ändå, antingen människan förutser det eller ej". 

Anna Sofia Samuelsson berättade att fadern Johannes Sjulsson var mycket religiös. 

Han sjöng ofta psalmer på söndagarna och var vid de tillfällena "sträng". Prästen och 

författaren Göte Haglund skrev att "Abraham ville alltid vara med vid de där andakt

erna prästen brukade hålla ibland vid kaffeelden under någon längre paus i renskilj-

ningen".212 Nils Mikael Winka i Gardvik beskev det som så: "Då trodde folk i allmän

het på Gud. Jag vet inte om dem gör det numera. Så då blev vi redan som barn in
präntade att det var nästan Guds vilja det ena med det andra så att jag tror nästan lika

dant än idag."213 Kristna föreställningar kunde även göra sig gällande på andra sätt. 

Emma Eriksson i Västansjö berättade att hon födde sina barn på sjukstugan i Tärnaby. 

"Innan jag åkte hem, döpte jag barnen i all enkelhet. Jag ville inte ha barnen odöpta så 
länge, för jag hade en fäderneärvd tro, att barnet skulle döpas tidigt, för om det hände 

barnet något skulle det inte dö odöpt. Ett odöpt barn fick ingen ro i sin grav."214 

Några av mina informanter var anslutna till frireligiösa samfund. Sara Sjulsson och 

Tekla Axelsson tillhörde Örebrobaptisterna. När Sara talar om bibeln säger hon: "Ja 

och du vet det konstiga med bibeln...det kan finnas ibland då du inte begriper nånting. 

Det är som det vore stängt men en annan gång då du läser så blir det levande och du 

längtar...Det är det konstiga. Du kan läsa om igen och du känner en inre längtan som 

är som en hunger och få veta mer och få tillfredställa det inre. Du förstår det ordet är 

liv. Och kan du tänka dig en sak, har du tänkt på det: andra böcker kan bli gammal en 

stor del men den är ständigt ny." 

En annan informant, Ingeborg (f 1921) i Tärnaby, har under en längre tid varit bosatt i 
Råneå i Norrbotten där hon var aktiv i EFS. Hon berättade för mig att de fick lära sig 

kvällsbön hemma: "Det har man ju med sig från barndomen." Hon tycker det är olyck

ligt med dagens avkristnade samhälle där barnen inte får någon grundtrygghet. Om 

avkristningen säger hon: "Det är helt fel. Tryggheten och allt försvinner ju i och med 
att vi skall lämna gudstron och så kommer det in så mycket andra läror istället som gör 
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att barn och ungdomar blir osäkra. Just det där att få läsa kvällsbön på kvällen nog är 
det tryggt. Det tycker jag alla barn skulle få göra för det inger en trygghet." 

Vi kunde tidigare konstatera att Margareta Lindgren i Joeström var medlem i byns 
Pingstförsamling. Hennes bror Magnus var predikant i Pingstkyrkan. Eskil Winka 
som är aktiv kyrkobesökare och som tidigare varit kantor i Tärna anser att barnen fort

sätter att bära med sig mycket av föräldrarnas värderingar och synsätt. "Jag tror att man 

underskattar...familjebanden. Man går väl vidare i stort sett lika om man inte får en 

revolutionär riktning." 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Winkasläkten varit en framträdande 

samesläkt inom vårt undersökningsområde. Den hade god ekonomisk bakgrund och 

renlycka, den assimilerade sig till bofasthet relativt snabbt och relativt smärtfritt. Den 
höll släktkänslan stark och levande, bördsstoltheten lyser ständigt igenom. Tack vare 

att berättartraditionen hållits i ära bland Winkaättlingarna har jag kunnat nå över flera 

generationer i mitt levnadsödesforskande kring släkten. Som framgått ovan nådde vi 

fram till 1820-talet vilket får anses vara tillfredsställande vid ett etnologiskt fältarbete. 
Av principiellt intresse är att kunna utmejsla hur släktens erfarenhetsvärld träder oss till 

mötes då vi söker blottlägga kulturella grundteman som bördsstolthet, traderings-
kunnandet, språkdilemmat, kulturmötesbeteendet m m. I kulturanalysen tas åter dessa 

teman upp till granskning. 

3.9 Hilduinensläkten: den tregreniga nybyggarsläkten (Hilduinen, 
Samuelsson och From) 

3.9.1 Genealogiska strukturer och giftermålsfält inom nybyggarlandskapet 

Domboken i Arnäs tingslag i Ångermanland meddelade den 1 mars år 1681: " Johan 

Philipsson en finne som hafwer sig nedersatt på Chronones Allmänning wid 

Öhrträsket, som ligger en gammall Mijl ifrån Landsron emillan Umeå och 

Ångermanlandh, begiärer tillstånd att få sigh dher säkert nedersättia, och åthniuta 

några Ahrs frijhet till Egors uparbetande." 215 Här uppdagas alltså hur en "finne" vid 

namn Johan Philipsson önskade slå sig ned som nybyggare vid Örträsket för att där få 

komma i åtnjutande av de sk lappmarksprivilegierna som utlovades i 1673 års lapp

marksplakat genom att begära frihetsår dvs skattefrihet, för sitt nybygge. Det därpå 
följande hösttinget i Arnäs som hölls den 4 november 1681 avslöjade vilka nybyggare 

som då fanns i berörda tingslag. Om Johan Philipsson i Örträsk framkommer att han 

var " ditkommen för 3 åhr sedan".216 Johan kom således till Örträsket år 1678 och blev 

därmed den förste nybyggaren i Lycksele lappmark.217 Han hade 4 barn: Margareta, 

Samuel, Johan och Erik. Dottern Margareta gifte sig med "finnen" Mårten Henriksson 
från Agnäs och de bosatte sig i Örträsk. Samuel efterträdde fadern på nybygget i 
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Örträsk. Från Samuel Johanssons gren härleds Samuelsson-släkten i Tärna. Johan var 
först nybyggare i Örträsk men upptog sedan ett nybygge vid Örån i Knaften. Johan 

Johansson blir stamfader till Fram-släkten i Tärna. Johan Philipssons yngste son Erik 

var nybyggare i Örträsk.218 

3.9.2 Finsk svedjebrukstradition i Västerbotten 

De första finska nybyggarna i Örträsk bar med sig svedjebrukstraditionen: att hugga 

ner och bränna skog för att därigenom skaffa sig rågåkrar, rovland eller bättre "mul

bete" för sina kreatur. För skogssamernas del fick dock skogsbränderna negativa 
konsekvenser om de t ex anlades på en tallhed så att renbetet fördärvades. För varje 
naturlokal handlade det om ett kort men intensivt resursutnyttjande. Efter endast 2-3 år 

var rågsvedjan förbrukad och nybyggaren var då tvungen att ta upp ett nytt svedjeland. 

Som bekant förbjöds överflödigt svedjande redan i 1695 års lappmarksplakat men ett 

måttligt svedjande var dock tillåtet.219 Ossian Egerbladh påpekade att "svedjebruk för 

rågsådd förekom vid vartenda nybygge som påbörjades av finnättlingar inom Öråns 

och Urnans flodområden (örträskfinnarnas land) i Lycksele lappmark. Långt in på 
1700-talet, kanske under hela detta århundrade, brände dessa kolonisatörer en eller ett 
par rågsvedjor vaije år." Nybyggaren hade alltså en lagstadgad rättighet att svedja. 

Även 1749 års lappmarksreglemente vittnar därom: "Vad svedjande angår, så kan en 

nybyggare i fall han icke medhinner att på annat sätt uppbruka de trakter, som han 
ärnar till äng och åker upprödja...därstädes i förstone bruka svedjeland..." Däremot 

måste man lämna in en ansökan till häradsrätten för svedjeland som skulle huggas och 

brännas utanför det egna åker- och ängsområdet. 

Att Johan Philipsson Hilduinens ättlingar ägnat sig åt svedjande i Lycksele lappmark 

finns det klara belägg för i det arkivaliska källmaterialet. Domböckerna har mycket att 

förtälja om bl a olovligt svedjande. Redan 1694 fick Hilduinens son Johan Johansson i 

Örträsk böta för att han den föregående sommaren olovligen hade antänt en svedja som 
åstadkommit skogseld och förstört skattesamens renbete. År 1764 begär Johan 

Johansson i Umgransele att få hugga och bränna två skogstrakter bevuxna med 

smågran- och björkskog, eftersom det inte växte någon renmossa där. Här skulle han 

så råg och svedjan skulle även tjäna "till mulbetets förbättring" 220 

Egerbladh återger vad O P Pettersson skrev om Vargträsk by i Örträsk socken och som 

belyser svedjetekniken: "Byns anläggare som skulle ha varit en finne från Örträsk, 

gjorde aldrig något försök att upparbeta någon åker. Men tidigt vaije vår högg han en 

fälla, svedjeland till åker, som han brände på hösten samma år. Nästa vår sådde finnen 

råg mellan stubbarna på största delen av fällan, och på den återstående delen såddes 
frön till majrovor i rader. Mer än två år kunde man icke så på fällan, ty då var den all
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deles utskrinad."221 Lars Levi Laestadius framhöll 1824 att högst tre år efter svedjans 

avbränning av en granskog "har man der det ypperligaste mulbete, som någonsin 

gifves i verlden...som vexer så ymnigt och tjockt..."222 De svedjebrukande finnarna i 

Örträsk har även lämnat spår efter sig i markerna i form av ortnamn. Campbell anser att 

finnarnas odlingsmetod med svedjor bör ha dominerat nybyggenas anläggning. "Så 

t ex påträffas omkring sjön Örträsket i Örträsk socken som minne av finnarnas odlings

metod en rad ortnamn: Inifälla, Utifälla, Lövbrännfälla, Påfälla, Lillfälla, Björnfälla 
och Nyfälla. Ända upp till Tärna socken förde finnar sina speciella metoder för land-

nam."223 Ossian Egerbladh hävdar att nybyggarna i allmännhet inte var intresserade av 

jordbruk. Lappmarksreglementet bestämde att nybyggarna fick svedja utan att ansöka 

om detta om han inte skulle hinna bryta upp ett åkerstycke. Att upparbeta en kornåker 
under den korta lappmarkssommaren var ett tungt hantverk. Då var det lättare att istället 
bränna av en rågsvedja. Dessutom var man under denna årstid fullt sysselsatt med jakt, 
fiske och inte minst ängsslåttern. Ecklesiastikdirektionen skrev 1746 om nybyggarna i 

Lycksele lappmark att de visade en "håglöshet för åkerbruket" 224 När Hilduinens son 

Johan Johansson flyttade till Knaften upp efter Öråns dalgång år 1701 fick han in-

rymning på en skogssames skatteland. Egerbladh framhöll att "ängarna vid Knaptselet 

var beryktade för sin otroligt rika gräsväxt".225 Redan 1671 års expedition som kart-

ade Lycksele lappmark var som tidigare nämnts lyrisk i sin beskrivning av Knaften. 

Man prisade bl a det långa och frodiga gräset som växte vid holmarna. 

Här ovan framträder ovanligt tydligt och klart den kognitiva struktur som utmärker den 

finske nybyggaren. Han har i sitt kulturella arv med sig den självklara näringsformen -

svedjning. När Hilduinen och hans barn tar landnam i Västerbotten sker det på det 

gängse finska sättet. I askan efter den nyss nedbrända skogen sattes rovor och råg. 
Campbell berättar att finnarna förde med sig sina speciella metoder för landnam ända 

upp till Tärna socken. Vi kommer emellertid att finna att här växlar Hilduinen-ättlingar-

na nisch. De ekologiska förutsättningarna blir annorlunda uppe i Tärnaområdet, annor

lunda än söderut i Ume- och Öreälvens dalgångar. I Tärna erhölls naturliga och frodi
ga betesmarker för boskapsskötsel tack vare en kalkhaltig jordmån, raningsmarker och 

samernas gödslade renvallar. Att fortsätta svedjeodling med vinterråg som inte mogna

de på denna breddgrad var ju bortkastad möda. Potatis däremot - kommer det att visa 

sig, klarade dessa breddgrader. Just denna "breddgrads" problematik har Sten Rudberg 
granskat i arbetet Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige 

(1957). Han redogör för naturfaktorernas inverkan på odlingen i fjällvärlden och kan 

konstatera att potatisodlingen gick längre än kornodlingen: "Potatisen tål mera än kor

net. Den fordrar vida mindre areal, och en liten åkerlapp kan...lättare läggas i ett gott 

extremläge." 226 

Nybyggarättlingarna till Hilduinen som flyttat sina bopålar mot fjällbygden i väster 
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levde strävsamt, slogs för sin överlevnad och kommer oss till mötes i arkivalierna. 

Johan Johanssons son Erik (f 1702) som sedemera blev nybyggare i Luspen vid 

Storuman var under 1720- och 3O-talen invecklad i ett flertal tvister som framför allt 

rörde jakten och fisket. År 1730 t ex förbjöds han att göra intrång på grannens land 

med "gilder, krokar och näth". Dessutom hade han fiskat olovligen på en Umbysames 
skatteland. Erik Johansson gjorde 1732 ånyo intrång på sin grannes land. Nu hade 

han "idkatfågel skiuterij, flakastand och bäfwerfänge sosom ockfiskiat i Siöerne" 227 

Det är alldeles uppenbart att landet blev för trångt för denne Erik Johansson och han 

fick istället söka sig upp till Luspen där han ostört kunde bedriva jakt och fiske. 

Örträsk blir utgångspunkten för koloniseringen av Lycksele lappmarks inre delar. Det 
har beräknats att finnättlingarna från Örträsk låg bakom 80% av nybyggesupp

tagningarna under 1700-talet inom Öre- och Umeälvens dalgångar.228 Vad meddelar 

äldre litteratur om byn Örträsk? Hülpers skriver omkring 1790: "Öreträskby har någon 
bättre jordmon, är ock äldsta nybygge i orten, och nu det största med 11 åboer. 
Uppodlingen böljade der i kon Carl XI tid af en Finne Jan Philipson. På fiere ställen i 

detta pastorat hafwa Finnar anlagt nybyggen, såsom i Knaften och Rusele. Deras efter

kommande tala ännu något Finska."229 När botanikprofessorn J W Zetterstedt reste 

genom Lycksele lappmark 1832 visste han att berätta om finnarnas kosthåll: "Rofvor 

ansågs för en läckerhet...Med tillblandning af barkmjöl koktes af dem gröt, och af 

denna anrättning trodde Finnarne sig blifva feta."230 Hur det var ställt med den andliga 

odlingen och kristendomskunskapen bland nybyggarna avslöjar prostvisitationen i 
Lycksele 1720. De förhördes om "sine Christendoms stycken och befunnos mästa-

delen swaga och särdeles qwinfolket oförsvarliga..." Kyrkoherden klagade också 

över att "de alle så sällan kommo till Kyrkian som Samuel Samuelsson i Örtresk..." År 

1721 hölls en ny prostvisitation i Lycksele med för prästerskapet samma nedslående 

resultat. Nybyggarna försummade att komma till kyrkan och sades ha en "tröghet at 

förkofwra sig" i guds ord. I början av 1800-talet har finnsläkten Hilduinen från 

Ortträsk utgrenat sig till minst 150 lappmarksbyar.231 År 1824 når en ättling, Abraham 

Persson (f 1786), fram till Tärnas fjällvärld och blir dess store kolonisatör.232 

3.9.3 Hilduinensläkten sprider sig upp till Tärnas fjällvärld 

År 1832 inköpte Hilduinenättlingen Samuel Samuelsson (f 1791, se släktutredning i 

not 274), ett nybygge i byn Umnäs i övre delen av Stensele socken. Familjen 
Samuelsson med 5 söner och 2 döttrar flyttar så småningom upp till Tärnas fjäll

värld.233 Sonen Erik (f 1814) var den som först drog västerut och insynade som 

19-åring sommaren 1833 ett nybygge i björkskogsregionen vid en plats som senare 

kallades Björkfors, dagens Hemavan. Arkivalierna berättar därom: "Åt Enar 

Andersson från Laxnäs och Drängen Eric Samuelsson från Björnbäck utsyntes den 
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8de Julii 1833 Nybygge å fjälltrakten ofvan Lajsot Sjön" Insyningsprotokollet med
delar också att raningsmarkerna kring Hemavan var synnerligen gynnsamma för en 

bosättning med boskapsskötseln som främsta näringskälla: "Således ansågs denna 

rika ängestrakt vara sådan att der nu utan all odling kan bergås minst Trättio skrindor 

och derjemte vinnes säkert Sjuttio skrindor till efter rödsel" 234 Det var alltså ett 

mycket attraktivt och för boskapsskötsel resursrikt område som de första nybyggarna 

mötte. Svedjebrukstraditionen som Samuelssonbröderna från Stensele såsom 
Hilduinenättlingar var bärare av fick ingen blomstring i Tärna. Björkforsområdet t ex 

skilde sig starkt från barrskogslandet vid Lycksele och Örträsk. De naturgeografiska 

förutsättningarna för svedjebruk var som tidigare nämnts inte desamma i fjällvärlden 

som i det nedre skogslandet. I Björkfors mognade ingen vinterråg och här fanns inte 

heller någon granskog att avbränna. 

Både samen Enar Andersson och Erik Samuelsson fick den 22 januari 1835 ett anlägg

ningsutslag utfärdat för nybygget Björkfors. Erik bodde i Björkfors i 10 år innan hans 

syskon och föräldrar anslöt sig.235 Kyrkböckerna avslöjar att Eriks bröder Samuel, 

Johan och Philip från sommaren 1843 varit bosatta i Björkfors.236 I mitten av 1840-

talet lät bröderna Samuelsson insyna nya områden till sina nybyggen. Deras bostäder 

låg på fyra tomter i södra lutningen av den sk Mittiliden. Till Björkfors hade också den 

övriga familjen kommit, dvs föräldrar och 3 yngre syskon. De fyra bröderna som alltså 
blev de första nybyggarna i Björkfors skingrar sig sedan varvid endast en av dem 

kommer att bli kvar där, nämligen Philip Samuelsson (f 1818, se bild 32).237 

Björkfors blev snart, tack vare sina raningar, det förnämsta nybygget i Tärnafjällen, 

och skattlades 1865 efter de 30 skattefria åren.238 Därefter kallades Philip Samuelsson 

för "bonde" i husförhörslängden istället för "nybyggare".239 

Både Erik och den yngsta brodern Carl Jonas synes ha ägnat sig åt handelsverksamhet. 

Erik Samuelsson i Västanjö omnämns av Coldevin som en välkänd norgekörare.240 I 

husförhörslängden 1881-89 betitlas han också som "handlare".241 Eriks ende son dog 

vid 19 års ålder vilket medförde att dottern Sara Margareta (f 1841) fick överta hemma

net i Västansjö efter fadern.242 Carl Jonas Samuelsson (f 1829) var, enligt sonen Erik 

Johannes (f 1863, se bild 33), gårdfarihandlare som reste omkring i fjällsocknen med 

sina varor. Han avyttrade mest tobak och nätgarn som han köpt från Norge samt "små-

kram". Emellertid inbringade denna handel ingen vidare förtjänst och han såg sig 
nödsakad att sälja sitt hemman och söka lyckan på annat håll. Carl Jonas flyttade med 

sin familj till Slätvik vid Överstjuktan inom Sorsele socken i början av 1880-talet.243 

Samuel Samuelsson (f 1812) som blev nybyggare i Rönäs i Tängvattsdalen under 

1860-talet vistades åren 1888-94 i Amerika men återkom till Rönäs.244 
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Johan Philipsson Hilduinens sonson Johan Johansson (f 1699) var uppväxt i Knaften 
men blev nybyggare i Umgransele vid Umeälven. Han gifte sig med finndottern Elsa 

Johansdotter från Bastuträsk.245 Deras dotter Beata (f 1729) äktade klockaren Erik 

Hansson i Stensund, Sorsele 246 Beata avslutade sitt liv på ett dramatiskt sätt. Hon 

hade fått höra att hennes dotter i Sandsele var sjuk och behövde hjälp. Hon beslöt sig 

därför att åka skidor till dottern för att undsätta henne men for vilse i skogen och frös 

ihjäl dagen före julafton 1793.247 Hilduinenättlingen Karl Johan Johansson From 

(f 1839, se bild 34) och brodern Erik beger sig en septemberdag 1871 från Sorselebyn 

Högbränna till Norge 248 De ämnade fiska ute på Lofoten.249 Karl Johan From är av 

särskilt intresse för oss (se släktutredning i not 289). Han blir nämligen kvar i Tärna-
fjällen och bosätter sig i byn Klippen ovanför Björkfors där han den 29 september 

1872 gifter sig med en norsk nybyggardotter.250 Karl Johan From från Sorsele blir nu 

stamfader till From-släkten i Tärna. Han var även befryndad med Tärnas förste ny

byggare och store kolonisatör Abraham Persson.251 Genom dessa släkttrådar har jag 

sökt teckna Hilduinenstammens förgreningar, dels Samuelssongrenen och dels 
Fromgrenen. 

3.9.4 Stamfadern Hilduinen - en symbol för finsk nybyggaranda 

Det har funnits ett starkt och levande intresse i Lycksele lappmark för Johan Philipsson 

Hilduinen. En mycket stor del av lappmarkens befolkning härstammar nämligen från 
denne förste finske nybyggare i Örträsk. I Västerbotten 1949 berättas t ex om den 

nybildade hembygdsföreningen i Örträsk. Man hade för avsikt att låta uppföra hem
bygdsgården på den udde i Örträsket där Hilduinen slagit ner sina bopålar 1678. 

Nästkommande vår skulle en invigningshögtid anordnas på platsen. Då önskade man 

"inbjuda samtliga kända avkomlingar av Hilduinen. Eventuellt kommer man samtidigt 

att söka bilda en släktförening, varför alla, som veta sig härstamma från honom, böra 

sätta sig i förbindelse med föreningens ordförande. De böra därvid ange, vad de veta 

om sin härstamning..." Dessutom fanns planer på en minnessten på platsen samt en 

minnesskrift.252 Under 1980-talet kan man under sommaren besöka Örträsk hem

bygdsområde och där bese det krönikerspel som årligen uppföres till minne av familjen 

Hilduinens bosättning i Örträsk 300 år tidigare. 

3.9.5 Bouppteckningar - personhistoria i föremål 

Om vi återgår till Samuelssonsläkten i Tärna finner vi att de endast har efterlämnat en 

bouppteckning som härrör från det äldre kolonisationsskedet. Det gäller Johan 
Samuelsson (f 1816) i Björkfors och hans hustru Sofia Andersdotter. Johan blev 

nämligen änkling 1849. Hustrun var dotter till en fjällsame från Vapsten.253 Deras 

bouppteckning innehöll bl a en uppräkning av boskapen. Här redovisades 3 kor och 
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"hälften uti en dito". Vidare en kviga och "hälften uti en half' samt "hälften uti en 

häst". I hushållet fanns också 8 får och 8 renar. De slåtterredskap familjen hade bestod 
av 7 liar och "en del uti en slipsten". Renarna liksom innehavet av renskinn och en 

"mudd", dvs renskinnspäls, skvallrade om Sofias samiska härkomst. Här markeras det 

i vissa nybyggarfamiljer unika sambruket av nötboskap och renar. Förklaringen är ju 
den att hustrun var av samisk börd. Tre kor, en kviga, hälftenbruk av ytterligare en ko, 

kalv och häst samt 8 får är ett ganska gott utgångsläge 1849 i Västerbottens inland. 
Alla dessa djur krävde foder på vintern varför sommaren innebar mycken möda på 
ängar, myrar, renvallar m m. Man ägde mycket riktigt 7 liar samt "en del uti en slip

sten" vilket understryker ängsbrukets betydelse. 

Nybyggaren Johan Samuelsson använde olika redskap för markens bearbetning. Han 

ägde "hälften uti en jernstör" och "en sjättedel uti en järnvält".254 "Järnstören" var 

viktig i nyodlingsarbetet för att bända upp stenar och stubbar o dyl. "Vält" var den 

nordsvenska benämningen på plog.255 Familjen redovisade också "2 tunnor sädes-

potatis". Detta visar att potatisodling hade påböljats i Björkfors, Hemavan, under slutet 

av 1840-talet. Som Rudberg tidigare påpekat var potatisen tåligare än kornet och kunde 
alltså odlas i övre delen av Tärna. 

Jakt, fångst och fiske var i denna typ av socioekonomi ett absolut måste. Johan ägde 
inte mindre än 3 "bysser" och 4 "räfvajärn" (rävsaxar). Rävskinnen avyttrades i norska 

Mo i Rana. Vi kan även se att familjen idkade not- och nätfiske eftersom de hade 3 nät, 
" en del uti en gammal not", 2 båtar och " hälften av en dito". 

Att få en uppfattning om hemmets inredning i tidig nybyggarmiljö är av stort intresse. 

Hos Johan Samuelsson finner vi att det lösa (ej väggfasta) möblemanget representeras 

av 4 stolar. Vi kan förmoda att sängarna var väggfasta britsar. Skåpen med hyllor kan 

likaså ha varit väggfasta och togs alltså inte upp i bouppteckningen. Bland husgeråden 

märks 2 "wäggur" och 2 mässingljusstakar. Här fanns också de obligatoriska 

"wriskålarna".25 6 Dessa vrilskålar urholkades från utväxter på björkens stam och 

användes som bl a förvaringskärl för livsmedel.257 Seden att dricka kaffe hade tydli

gen anammats av detta nybyggarpar för de var nämligen ägare av kaffepanna och kaf

fekoppar. Familjen Samuelsson var även i besittning av " 1 mark och 23 lod Lin" samt 

" några marker Dun' 258 Av lingarn kunde man binda fiskenäten.259 Fågeldunet använ

des till sängutrustningen.260 

Johan och Sofia var också delägare i religiös litteratur: 1/8 av Luthers evangeliepostilla 

samt 1/3 av Nohrborgs postilla. I bouppteckningen meddelas också: "Arbetet på 

nybygget Björkfors som består af en sjettedel i denna by" Eftersom plogen hade 
6 delägare kan man anta att den var gemensamt ägd av byn. Till sist kan man ur boupp
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teckningen från 1849 utläsa att hushållet haft täta handelskontakter med den norska 

sidan av gränsen. Boet uppvisade gäld till flera norska orter däribland "Väfseri' 261 

Detta sista bekräftar vårt tidigare påpekande att man kunnat sälja t ex ripor och rävskinn 

på norska sidan. 

Att följa Samuelssonklanens resurser och verksamhet i denna tidiga nybyggarmiljö bör 

ske genom granskning av fler bouppteckningar. Det är enligt min mening en fram
komlig väg att via bouppteckningar få våra släkter att träda fram, att bli levande för 

oss. Då vi studerar deras materiella kultur kan vi se de kulturella koderna för den nisch 

de brukar. 

Johans bror Erik Samuelsson (f 1814) avled i Västansjö 1895 och följande år hölls 

bouppteckning efter honom. Han efterlämnade bl a 16 nät vilket visar att fisket för 
honom var en avgörande ekonomisk nisch. Vidare hade han 2 kor. I det här samman

hanget bör det erinras att Erik dog som "förgångsman" och att han på äldre dar över
lämnat ägodelar till sin dotter Sara Margareta. Erik redovisade även ett "jordgräf" i sitt 

hushåll.262 Den användes till mångahanda jordgrävningsarbeten. Bl a kan den ha ut

nyttjats vid grävning av potatisland.263 Förgångsmannen ägde också en renskinnspäls, 

kulturmötet mellan samiskt och finskt/svenskt tonar här fram. Här fanns även 1 par 

kaffekoppar, kaffepanna och en tillbringare samt en gammal väggklocka. Bibel, 
postilla och psalmbok saknades inte heller. Boet hade skulder till "Nödhjelpskassan" 

(37 kr) och till handelsmannen "L A Meyer i Mo i Rana" (45 kr).264 I ett omfattande 

arbete som berör affärshuset Meyer i Mo i Rana har Axel Coldevin gett en bred skild

ring av denna livsnödvändiga transitohandel över fjällryggen. 

Johan och Eriks broder Philip Samuelsson, han som ensam blev kvar i Björkfors, 

figurerar i en bouppteckning från 1899. Då avled hans hustru Johanna Dorotea 

Isaksdotter. Bland jordbruksredskapen märks en "jernstör" och "en gammal potatis-

gräf'. Här avslöjas alltså att grävet användes till potatisodling. Vidare hade de en 

"räfsax" och 11 nät. Boskapen bestod av 2 mjölkkor pch 2 får. I hushållet fanns också 
en "gammal kamin med 2 st malmrör". Dessutom en "fotogendamajean", väggklocka, 

lampa, kaffepanna och porslinstallrik. Slutligen ägde man en Luthers postilla 265 

Värmekaminen med "2 st malmrör" torde vara importerad från Norge, där järnkaminer 

tillverkades i stor omfattning som vi kommer att se framöver. Man hade även fotogen-

lyse då mörkret föll på, det tyder "fotogendamajeanen" på och mycket riktigt; året efter, 

1900, ser vi i Philips egen bouppteckning att man i det hemmet ägde en "hänglampa" 

(fotogenlampa). I hans hushåll redovisades vidare en "gammalbåt" samt "2 o en half 

skäppa sädespotatis". De två böcker han ägt sades vara "gamla" och "mycket lästa". 

Philip var skyldig handelsmannen Meyer i Mo 32 kr. Boets behållning löd endast på 
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23 kr.266 

Bröderna Erik, Samuel, Johan, Philip och Carl Jonas Samuelsson från Stensele sock
en blev sålunda nybyggare i Tärna under 1830-, 40- och 50-talen. Deras farfarsfar, 
Samuel Samuelsson (f 1710), i Örträsk hade emellertid vistats i Tärnafjällen långt före 

sina ättlingar. Han deltog nämligen i det timmerlag av nybyggare från Lycksele lapp

mark som sommaren 1762 reste upp det första kapellet i Tärna, det vid Göutajaure.267 

Karl Johan From (f 1839) från Sorsele socken gifte sig 1872 med en flicka från 

Klippen. Deras förstfödde, sonen Johan (f 1874), gick ett tragiskt öde till mötes. Från 
en bouppteckning år 1908 kan vi läsa om denna händelse. Då hölls nämligen boupp

teckning efter "Krononyhemmansåboen Johan Albert From i Klippen, Tärna socken, 

som den 9 juli 1908 omkommit genom drunkning" ,268 Brorsonen Johan From 

(f 1901, se bild 35) i Tärnaby, som var min informant, kunde berätta om drunknings-
olyckan år 1908. "Farbror Johan hade båten ovanför byn. Då skulle han bära båten 

förbi. Men han...trodde inte han skulle orka bära båten,den var för tung, den hade 
varit i vatten. Han for och rände forsen. (Det var) en sten just nedanför forsen. 
Strömmen drev mot stenen, där kantrade han. De hittade honom i augusti. Han skulle 

flytta båten ner till ett sel för att han skulle ta över märren till hingsten." 

Bouppteckningen efter Johan uppvisar bl a en rad redskap för nyodling: "förhuggar-

yxa", 2 "järnspetf' och " 1 gammal jordyxa" 269 Förhuggaryxan och jordyxan använ

des vid sönderdelningen av torven.270 Här återfinns också 2 "potatisgräf' och " 1 

gammal vält". Den unge jordbrukaren i Klippen hade ägt 2 ston och ett föl samt ko 
med kalv. Han efterlämnade 7 liar och en slipsten. De kontanta medlen uppgick endast 
till 2 kr. Av husgeråd kan nämnas en " bleckhemtare med lock". Fotogenet förvarades i 

hans "damesjan". Vidare kan man skönja innovationers och nymodigheters intåg i de 

gamla nybyggarhushållen. Johan hade skaffat sig kavaj, slips, kragar och "öfver-

rock". Dessutom redovisades en klädborste, fickur, "skrifpult", "papper och kuver-

te", en flaska bläck samt "burkmåla". Förmodligen har flertalet artiklar beställts från 

någon postorderfirma (se vidare kap 5). Jämte nya föremålstyper bibehölls ändå tradi

tionella artefakter. Johan hade i sitt hushåll t ex 4 "vrikoppar" och 5 "vriskålar". Vi hit

tar också 2 "hornskedar" och "sensnören". Det sistnämnda hör samman med samiskt 
traditionsgods; av renens senor tillverkades outslitlig tråd. I bouppteckningen från 

1908 framskymtar även "lappskor" och "kängskor", dvs.vinter- respektive sommar

skor. När det gäller transportdon och körredskap uppräknas 4 slädar, stendrög, 

2 åkskrindor, käppskrinda men också ett par skidor. Hans hästar fick använda nya 

"järntrugor". I hemmet fanns även en säng och 4 stolar. Johan From var bl a skyldig 

Tärna sockenskolråd", "Tärna sockens nödhjälpsfond", "Västerbottens läns 

nödhjälpskassa" samt "L A Meijer i Mo". Johans tillgångar uppgick till 826 kr och 5 

öre medan skulderna var 879 kr och 87 öre. Det fanns alltså en brist i boet på 53 kr och 
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82 öre.271 

Johans far, Karl Johan From avled 1926 i Klippen som förgångsman och samma år 
förrättades bouppteckningen. Här återfinns bl a en "silvermedalj" och 4 "koppar-

medaljer". Dessa medaljer kommer sonsonen Knut senare att redogöra för. I boupp

teckningen uppvisas vidare ett stålspett och 3 "gamla potatisgräv". Dessutom en 

"gammal Ceparator" och ett "väckarur". From inhyste i ladugården en ko och 2 får. 
Möblerna i stugan utgjordes av 2 bord, 2 stolar, en soffa och ett gammalt skåp. 

Slutligen redovisas "l kg skohö" till ett värde av 50 öre. Han var skyldig till "Tärna 

Kommun" samt för "Läkarearvode".212 Den enkle nybyggarens tillvaro i vildmarken 

slutar med skulder till kommunen och läkare. Storsamhället är nu på plats. 

3.9.6 Karl Johan From i de nutida traditionsberättelserna 

Karl Johan Froms sonson Johan From som varit hemmansägare i Klippen berättade 

för mig om när farfadern först kom till Tärnafjällen. "Farfar fann sig ett fruntimmer i 

Klippen. Först fiskade han på förvintern i Lofoten. På våren skulle han därifrån. Då 

rustade han sig en kälke och köpte sig gammeldags lodklockor. Han for omkring på 
skaren och sålde. Då han kom mot Klippen då vart han varande där. 'Han fick väl fett 

på sylen där.'" Johan beskriver farfadern som en stor och reslig man med helskägg. 

Kläderna han bar var tillverkade av hemvävt halvylle. Farfar Karl Johan var en lugn 

man som inte "överilade" sig. Men "då han skulle dra till då sa han 'satchan'". På 
ålderns höst miste han ett öga när han ramlade mot en vedhop. När det hade läkts föll 

han och slog i lårbenshalsen. "Då låg han hos prästen Naeselius" erinrar sig sonsonen. 

"Då fick han lunginflammation och dog. Det fanns ingen sjukstuga då." 

Johan minns också hur farfars och farmors stuga i Klippen såg ut. "Farfars äldsta 

stuga stod kvar när jag var barn. Det var två stugor och farstu i mitten. Det var byggt 

ihop och var av björktimmer med torvtak. Det går en väg nedåt, lite grann till höger på 

sluttningen stod den." Karl Johan From var också betrodd med nämndemannasysslan: 
"Farfar var tolvman. Han var ner på tinget ibland." Karl Johan From och hustrun 

Johanna Karolina bodde de sista åren hos yngste sonen Axel (f 1894) i Klippen. 

Sonen höll till i storstugan och föräldrarna hade sitt rum i kammaren. Denna sista stuga 

var byggd av furutimmer och meddelar Johan: "Det timret hade de kört från Gäutan 

med en oxe och en häst." 

En annan informant är Knut Frohm (f 1921) i Klippen. Också han visste att berätta hur 

farfadern kommit till Klippen i böljan av 1870-talet. "Pappa berättade att han kom hit 
och skulle till Lofoten och fiska och då låg han över hos pappas morfar och så for han 

till Lofoten och fiskade. Då han kom tillbaks låg han över på samma ställe och dem 

hade ju en dotter och dem fatta väl tycke för varann." Knut har ett barndomsminne av 
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sin farfar: "En gång kom han och hälsade på mamma och pappa. Då satt jag i knä på 
han och då jag suttit en stund ville jag väl ner och så högg jag tag i skägget och 

hoppade ner. Och det gjorde väl inte precis så gott så han sa: 'Satchans unge'. Det 

minns jag tack vare att jag blev väl skraj. Han hade ett väldigt värdigt helskägg ända 

långt ner på bröstet." Enligt Knut var farfadern "en betrodd man...De kallade han för 
tolvman. Han for ju och synade in och han var nämndeman." Detta bekräftar vad 

kusinen Johan ovan meddelat om farfaderns nämndemannasyssla. 

Farfar Karl Johan hade många kreatur berättar Knut: "Han hade 9 kor och 2 hästar och 
premietjurar. För jag har som liten lekt med medaljer som farmor hade fått för premie
tjurar. Hon fick nå bidrag för dessa tjurar från Hushållningssällskapet. Då for hon och 

körde till Hemavan och Umfors och betäckte korna med den där tjuren. Och de tämjde 

han så de körde även hem veden från skogen med tjuren." De medaljer som Knut hade 

som leksaker är sannolikt identiska med de silver- och kopparmedaljer som återfanns i 

Karl Johans bouppteckning 1926 som jag påpekat ovan. Dessa gavs alltså av länets 

Hushållningssällskap till farmodern för god tjuruppfödning. Här ser vi också hur 

tjurarna blev tama och användes som dragdjur i Tärna, bl a för att forsla hem timmer 
och ved. Detta är en i sig ovanlig företeelse i Nordsverige, men företeelsen kan eventu
ellt inspirerats av närheten till den samiska miljön, där renoxar var dragdjur. I monu
mentalverket Atlas över svensk folkkultur (1957) framhåller Sigurd Erixon att det 

under perioden "1850-1900 rådde i fråga om dragdjuren ett motsatsförhållande mellan 
Syd- och Nordsverige. Medan dragoxen i söder var vanlig jämsides med hästen, 

dominerade hästen däremot fullständigt i norr."273 

En egenskap som framskymtar när det gäller Karl Johan From var hans noggrannhet. 

"Det har jag nog ärvt utav farfar" konstaterar Knut. "När han sågade ved mätte han 

vaije träd precis lika långt och då han staplade kasten då var det precis som en hyvlad 

vägg. Det var noga." Farfadern var inte bara en noggrann person; han ägde även ett 

stort hantverkskunnande. Karl Johan From anlitades som stenhuggare och gjorde tälg-

stensomfattningen till den gamla altartavlan (se bild 36) i Tärna kyrka: "Runt omkring 

själva Jesusbilden." Kyrkoherden Naeselius var arbetsgivare och även kontrollant för 

altartavlan och när den var färdig hade han kritiserat From. "Han måste ju ha någonting 

att anmärka på" menar Knut: "Jaså", hade Karl Johan sagt, "var det så satchans noga". 

Detta hantverkskunnande gick i arv inom Fromsläkten och sonen Karl Ludvig (f 1877) 

omtalas som "specialist" på att mura öppenspisar.274 

Halvar Degerström i Granås är dotterson till Karl Johan From. I hans traditions

berättelse kommer flera komponenter igen: "Ja, han var ju på Lofoten, fiskade på 
Lofoten och där var han två omgångar. Och sista omgången så stannade han som 

dräng eller hjälp åt den här Olof Pedersen...Och han hade ju en dotter. Det blev ju hans 

fru då." Halvar hade hört talas om att det var två bröder som kommit vandrande från 
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Gargnäs i Sorsele på väg upp mot Lofoten. Det gäller alltså bröderna Karl Johan och 
Erik Johansson From. Halvar förmedlar bilden av en respektingivande morfar: "Han 

var sträng, hade jädrans respekt över sig. Och jag kom väl inte riktigt så sams för jag 

var mer en pojkspoling som hade lust och busa och spela spratt. Jag tyckte han var 

mycket sträng...bara blicken sa nästan allt. Grov röst hade han också, mycket mörk 
röst.. Jag fick en föreställning om ett åskmoln när han pratade." Halvar Degerström 

hävdar också att han var "bestämd utav sig och noga". Återigen berättas om Froms 

noggrannhet och den bilden överensstämmer med tidigare vittnesmål. "Dem skojade 

och sa att...inte vet jag, men när dem satt potatis, att dem fick inte sätta en potatis med 
mälten neråt utan det skulle vara uppåt mot land." Halvar kan även konstatera att 

"'Satchan', det var uttrycket hans". De sista åren From levde, vid 80-årsåldern, bodde 

han under somrarna hos dottern Hulda i Granås och fiskade röding. Tidigare hade han 

fiskat i Tärnasjön men sedan blev han för gammal för det. "Då flytta han hit och fiska
de här i sjön" berättar Halvar. "Morsan och han var och fiskade. Han flyttade helt 

enkelt ner och var här hela sommaren och hade en ko med sig." Halvar meddelar till 

sist att morfadern inte var så nogräknad när det gällde att fiska rödingen under "rätt" 

tid. Rödingen leker på stengrund och det var fiskeförbud under lektiden: "Dem hade ut 
näten ibland på olaglig tid." 

Om vi sammanfattar traditionsberättelserna givna av ättlingarna till Karl Johan From i 

Klippen framträder några drag särskilt markant. Karl Johan synes i de uppväxande 
barnbarnens ögon ha varit sträng, bestämd och noggrann. Han hade respekt med sig 

och denna auktoritet kom nog väl till pass när han utövade sin nämndemannasyssla. Vi 

ser också hur nybyggare i hans generation kunde besitta ett hantverkskunnande, de var 

"tusenkonstnärer". Karl Johan t ex uppvisade färdigheter i stenhuggeri. Han hade bl a 
tillverkat omfattningen till den gamla altartavlan i Tärna kyrka. Hantverkskunnandet 

ärvdes av barnen. 

3.9.7 Samuelssonbröderna som samhällsbyggare i Tärna 

När det gäller Samuelssonsläkten i Tärna anför Ingvard Johansson i Hemavan vars 
morfarsfar hette Philip Samuelsson (f 1818) att "dem var ju 4 bröder de där Philips-

sönerna och så hade dem ett fruntimmer var när de kom. Och sen slog dem ner sig där 
uppe efter liden där bra högt uppe. Och du vet dem var som flyktingar när de kom. 

Dem flydde från finska kriget. Och då for dem hit." Bostäderna deras låg "väst om 

bäcken och mitt på (liden)" (se bild 37). Bröderna Samuelsson spred sig sedan i sock

nen: "Jo, då for en till Västansjö och så uppåt Rönäs...och den fjärde...han stannade 

kvar här." 

Informanten Britta Burman (f 1914) i Tängvattnet är barnbarnsbarn till Samuel 

Samuelsson (f 1812) som bosatte sig i Rönäs under 1860-talet. Hon hart hört historier 

berättas om den nybyggare som stannade kvar i Hemavan, Philip Samuelsson: "Det 
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var en gammal gubbe borti de där Hilduinerna, försten, 'Gamm-Philip' som han kalla
des. Han hade sett en syn innan han dog hur det skulle gå för Tärna. Han förebådade 
nämligen järnvägens ankomst: "Och han såg stränga och järnhästa...,Vad ska dom med 
alla desa strängar till upp i luften'". Järnvägen ansåg han skulle passera mellan Hem

avan och Tängvattnet. "Han hade sett detta. Ja, han hade väl bekymrat sig, han var ju 
borti första som kom upp hit, hur det skulle gå..." Philip Samuelsson dog i Hemavan 

år 1900.275 

Brittas farfar "Gamm-Samuel", Samuel Samuelsson (f 1844), var bonde i Rönäs i 

Tängvattsdalen och gift med Dorotea Fredrika Eriksdotter (f 1852).276 Farmor Dorotea 

betecknar Britta som "en snäll person". Om farfar Samuel konstaterar hon att han 

"stammade så förfärligt". Farföräldrarnas jordbruk i Rönäs övertogs på äldre dar av 
sönerna Erik och Janne som skötte en "förgångsko" var. Brittas kusin Folke 

Samuelsson i Rönäs är sonson till "Gamm-Samuel" och Dorotea. Han berättar att 
deras stuga var byggd av björktimmer med torvtak (se bild 38). Väggarna tätades med 

"husmossa". Dessa björktimrade hus som vi i levnadsödesundersökningen vid flera 

tillfällen påträffat är alltså en specifik byggnadsform för Tärnas övre fjällbygder där 

fjällbjörken utgjorde det enda lokala materialet vid husbyggnation. 

Folke framhåller att farföräldrarna var "snälla människor, religiösa till tusen och hade 

kungen på väggen, Oskar II, dom var myndigheten underdånig". Hans farfarsfar 

Samuel (f 1812) som var den förste av förfäderna i Rönäs var mycket religiös: "Han 
var så religiös att det var syndigt och dricka mer än två koppar kaffe. Men då kom han 
hem en kväll, och nästan halvdöd utav trötthet. Då ville han ha fulla koppen, fulla fatet, 

två koppar. Och sen vart det 'Gamm-Samuelskoppen', då det var hällt upp på fatet. 

Det var syndigt med allt övermåtta och dom levde bara och läste ur sin bibel. För läsa 

tryckstil det kunde dom. Det var bibeln på bordet. Den låg där vaije dag och där lästes 

det. Dem var läskunnig men skriva namnet det kunde dem inte." 

Folke erinrar sig en händelse från sin barndom som kom att uppröra farmodern. 
Farmor Dorotea kunde till skillnad från maken Samuel skriva sitt namn själv. Folke var 

i 5-6 års åldern och hade precis lärt sig bokstäver. "'Haha'", sa han, "'Du kan int 

skriv'". "'Det ska jag visst det"' sa hon och rev loss ett stycke från en tidning och 

skrev sitt namn. "'Det här är inte 'D'" sa Folke, "'Det är fel, det ser inte ut så där"'. 

Och så sprang han hem för att tala om det där. "Och så kom farmor alldeles i upp

lösningen och grinade. Hon hade aldrig fått lära sig läsa annat än bibeln och inte lära 

sig skriva. Pojkarna fick lära sig men inte hon. Och om hon fått lära sig så skulle hon 

ha varit lika duktig som andra hade hon sagt. Men då fick jag krypa till korset det kan 
du vara lugn. Och nu då jag har gått ner på början av 1700-talet och delvis 1600-talet, 
då har jag funnit det där 'D' hon skrev. Det var den gamla tyska stilen." 
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Denna informantuppgift är utomordentligt intressant. Den spänner över ett par hundra 
år. Här möter vi farmodern som kan skriva nödtorftigt men korrekt den tyska fraktur

stilen som var 1700-talets skrivsätt. Egil Johansson har i arbetet Bokstävernas intåg 

(1983) påpekat att läskunnigheten varit stor hos allmogen i äldre tid. Man kunde läsa 

sin bibel. Detta bekräftas av "läskunnighetsbetygen" som markeras i kyrkböckerna. 

Johansson framhåller med ett exempel från Tuna socken i Medelpad att läskunnigheten 

ökades markant mot slutet av 1600-talet. Bokstäverna med den gamla frakturstilen 
gjorde sitt intåg i socknen: "I kommande generationer blev alla med i kyrkans lästradi-

tion för söndagen och saligheten."277 Men Johansson betonar också att den gamla 

kyrkliga lästraditionen inte skall överskattas. "Den avsåg läsning av känd text i första 
hand, dvs läsning av kyrkans böcker. Redan psalmboken från 1695 innehöll tusen 
sidor att sjungas, läsas och bedjas. Denna lästradition hade också andra kännetecken: 

bokstäver i frakturstil, högläsning och memorering (men inte skrivning). Den utbredde 

sig över vårt land alltsedan slutet av 1600-talet."278 

Mitt fältarbete bland Samuelsson- och Fromättlingarna i Tärna har som framgått ovan 

varit utomordentligt givande och deras hågkomster och deras villighet att delge mig 

underlaget till dessa levnadsödesskildringar har varit ovärderligt. 

3.10 Ripfångsten vid Tärnasjön - nybyggarnas oumbärliga nisch 

Att gillra snaror för dalripan i lågfjällen blev en viktig inkomstkälla för många ny

byggare i Tärna. Fångstmännen vistades under januari och februari i primitiva ripfång-
arkojor långt från hemmet medan deras hustrur ensamma fick sköta om djuren, barnen 

och hushållet. De infångade riporna byttes sedan på vårkanten mot livsmedel i Mo och 

på så vis lyckades fjällborna upprätthålla en nödtorftig levnadsstandard. Ett särskilt 

gott område för ripsnarning utgjorde trakterna kring Tärnasjön i Sorsele socken.279 

I STF:s resehandbok 1904 som behandlar Lappland framgår det att "Tärnajaur" var 

"berömdt för sina goda riptrakter och sitt fiske..."280 Folkskolinspektören Österberg 

skrev 1922 att i 'Tärnas, Sorseles och Vilhelminas fjälltrakter var ripfångsten särskilt 

för åtskilliga år sedan ganska inbringande. Ett par personer kunde då med snara fånga 

5-600 ripor på en vinter." Författaren beskriver hur han fotvandrat från byn Umasjö 

och att han efter 2 mil nådde fram till "sjön Tärnajaur...På andra sidan sjön fanns en 

ripfångarekoja, där ripfångare vissa tider av vintern plägade uppehålla sig. I den 

funnos två britsar ovan varandra, den ena vid golvet och den andra tätt under taket..." 
Österbergs sällskap övernattade i kojan under ganska odrägliga förhållanden. Han 

redogör för hur kojans britsar var för korta. Vidare hur nattsömnen förstördes p g a 

myggens "enerverande sång" och att regnet droppade ner på besökarna genom det 

'bristfälliga primitiva taket".281 
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Nomadskolinspektören Erik Bergström meddelar i STF:s resehandbok 1923: "Då (vin

tertiden) komma nämligen de bofasta bönderna, förnämligast från Klippen, Umfors 

och Umasjö byar i Tärna socken, för att jaga i de för sin vilttillgång kända markerna 

kring sjön." (dvs Tärnasjön). Eftersom Tärna var skogfattigt saknades skogsarbeten åt 

männen. De biinkomster som då stod till buds var just jakten och fisket. Bergström 
framhöll att fångsten av dalripa (skogripa) uteslutande skedde med snarning och att 
man i början av 1900-talet använde en fin mässingtråd. Tidigare hade trådsnaror 
begagnats. Man satte ute ett stort antal snaror i björkskogsregionen och vaije fångst

man hade sin egen "sträcka". Fjällripan som vanligen höll till ovan trädgränsen kunde 
också enligt Bergström snaras "men till största delen skjutes densamma med finkalibri
ga gevär". Författaren gav vid handen att upp emot ett tusental ripor kunde fångas av 

en jägare under en säsong men fångsttalen växlade periodiskt år från år. Han beskev 

också jägarnas bostäder. Vid Tärnasjön fanns "antingen jordkojor, grävda in i marken, 
eller mera ordinära små baracker, vilka man nu finner på åtskilliga ställen runt sjön. 
Bland de mest kända av dessa är den sk Fromkåken, uppkallad efter bröderna From 

från Klippen, Tärnasjöns trognaste och förnämsta jägare." Förutom ripfångsten syssel

satte man sig vintertid också med fångst av rödräv, fjällräv, järv och hermelin. Den 
ovan beskrivna "långfärdsjakten ' till Tärnasjön kompletterades med" hemjakt" av ripa, 

hermelin och hare.282 

En beskrivning av själva ripsnarningen kan här vara på sin plats (se bild 39). 

Ripjägaren Evert Stenmark från Umasjö, som under 1950-talet blev rikskänd sedan 

han en längre tid legat begravd under ett snöras och överlevt, skrev i sin bok Rip

jägaren berättar (1956) om tillvägagångssättet vid ripsnarning. Först hugger man ner 

en lämplig ripbjörk. "Man kapar den en och en halv meter ovanför snön. Bryter ner 

toppen mot snön så att björken bildar en vinkel. Runt björktoppen sätter man ner 

kvistar i snön. Man söker rätt på en lämplig gren med två ungefär lika tjocka kvistar. 
Mellan kvistarna binder man fast snaran av tunn mässingtråd. Snarkvisten sticker man 

ner bland de andra kvistarna." Enligt Stenmark följer ripan kvistväggen fram till 

snaran. "Där ser hon en öppning och kryper igenom för att fortsätta att äta på andra 

sidan. Snaran sitter fyra fingrar ovan snön. I höjd med ripans hals."283 

Inom det nordliga Skandinavien och Finland är ripjakten långt från hemorten en bety

delsefull fångstform för både svenskar och samer och går tillbaka på en urgammal 

ärjemarkshushållning. Från finskt område har Niilo Valonen beskrivit denna näring i 

arbetet Ptarmigan trapping in the village of Nuorgam in Utsjoki (1956). Han visade 

hur samerna ännu på 1950-talet, i Utsjokiområdet i nordligaste Finland, under vår

vintern lämnade sina permanenta bostäder och tog sig till avlägsna ripskogar där man 

vistades i torvkåtor284 Under vårvintern behöver ripan tillskott av björk- och sälg-

kvistar med begärliga knoppar. De kan då lätt fångas i snarorna som är instuckna i 

rishagens öppningar.285 
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Liksom Valonen redogjort för ripj ägarnas boendemiljön i norra Finland kan vi ta del av 
Tärnabygdens ripjägare och deras också primitiva "jakthyddor". För DAUM berättade 

1957 en sonsonson till Philip Samuelsson (f 1818), Artur Jakobsson (f 1906) i 

Hemavan, om levnadsförhållandena för ripjägarna vid Tärnasjön. Artur meddelade att 
fadern och dennes kamrater var "två och två i laget". De "hade byggt sig nå hyddor, 
jordkojor, där dem hade grävt sig i jord...Så dem faktiskt var så mycket folk i den där 

så dem satt och sov." Sängarna i jordkojan bestod av "nå sorts slafar...2 månader var 

dem så gott som, januari och februari, satt på det där viset som nå höns..." Artur 
Jakobsson redogjorde även för kosthållet i ripfångarkojan. Han kunde konstatera att de 
"hade gjort sig en sorts sittställning bak och så hade dem ju en sån där eldpall då så att 

en och en fick gå fram och laga sig mat. Då hade dem ju mjöl och så hade dem ju kött, 

sånt där fett späck bortav får, som dem stekte sån där pannkaka. Det var som stående. 

Och så kokade dem gröt, vattugröt, och sirap på den där. Och så sköt dem ju nån hare 

också..."286 När jägarna hade avslutat sin jaktsäsong vid Tärnasjön levererade de den 

stora ripfångsten till handeshuset Meyer i Mo i Rana. Detta kan man t ex utläsa av de 
dagböcker som fördes vid den norska fjällstugan i Umbukta. I dessa antecknades nor-
gekörarnas in- och utresor till och från Mo i Rana. Från den 26 februari 1895 finns en 

anteckning att Johan From från "Tärnaby" var på väg till Mo med 4 säckar "Ryper". 

Två dagar senare, den 28 februari, har han återkommit till Umbuktas fjällstuga från Mo 

och var alltså på väg tillbaka till Tärna med 3 säckar mjöl.287 

Det tunga transportarbetet när ripbördorna skulle fraktas från fångstplatsen till hembyn 

beskrivs av Artur Jakobsson på följande sätt: "Dem starta ju ifrån Tärnasjön och 

lastade en 50 rip...sån där frysrip och fick dem in i tunnsäcken...såna där skogsripor. 

Och dom var väl 8-9 hekto och så i en sån där trämes då och så starta dem på skidor 

med den där säcken då och bära hem det där. Och ibland så tröttna ju en del, dem var 
inte i kondition förstås. Det blev för hårt. Men se inte lämnade dem säcken inte, nej 

då...Det var ju nånting värdefullt, det var ju själva levebrödet..." Om strapatserna vid 

hemforslandet av jaktbytet från Tärnasjön och om en stor portion envishet berättar även 

Artur Jakobsson. Det handlar om Karl From (f 1877, se bild 40) som var näst äldste 
son till Karl Johan From i Klippen: 

"Det var en gubbe i Klippens by här ovanför, dem också hade ju sina jaktmarker där och 

fiske. Dem fiske ju och greja ju på där. Och han hette Kalle From. Dem bruka tala om 

mycket såna där strapatser från Tärnasjön. Det var en gång dem skulle åka från Tärnasjön 

och då hade dem fått bra med ripa där. Och de sista dagarna de skulle få jaga...så dem måste 

ju över med ripa till August Stenmark i Umasjö för och sälja hon så att han hinner få det 

dära ner till Mo de första dagarna i mars. Så dem kunde ju inte få komma med ripa så länge 

dem ville för dem respekterade ju den där tiden. Då det var olovligt så var det olovligt och 

sen gick det inte sälja nånting." 
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Artur meddelar att Kalle Froms sällskap efter den sista fångstperioden skulle hem över fjället 

till uppköparen Stenmark i Umasjö. From hade dessutom legat och fiskat där på hösten och 

fisken skulle också fraktas hem liksom 48" sko gry por" i en "tunnsäck". Fisken vägde 

omkring 30 kilo och riporna omkring 45 kilo. Den sammanlagda bördan uppgick följd-

aktligen till ca 75 kilo för Kalle From. Han ämnade alltså skida hem denna börda. Då 

utbrast hans två kamrater: "'Du är tokig, absolut Det där går aldrig, för nog har vi väl burit 

så mycket ifrån Tärnasjön, både fisk och ripa, att vi vet att det går aldrig.'" From var 

emellertid "stor och kraftigt vuxen och han var ju i sina bästa år" konstaterade Artur 

Jakobsson. 

Sällskapet lämnade Tärnasjön på "stora lappskidor" vilka vallades med vanlig trätjära. 

Ganska snart så började Kalle From att "ligga efter". Kamraterna var enligt Artur lite 

"vrånga", de hade som taktik att "tröttköra" han så att han skulle tvingas lämna den osed

vanligt tunga bördan. Men From gav dock inte upp utan stretade på och kom strax efter de 

andra fram till Umasjö. De hade inte mer än hunnit bölja dricka kaffe hos August Stenmark 

så var Kalle From också där. Denne hade då yttrat: "'Men nog var jag lömsk'". Artur 

Jakobsson berättar att "då fick han sina ripor oppmätta där och...värderade och sålda. Dem 

fick ju lov och tina dem först Och så sälja dem då och få betalt och så köpte han mjöl där 

på kvällsnatten, 10 kilo mjöl." Kalle From var fortfarande arg på kamraterna för att de hånat 

honom och deklarerade när det blev aktuellt att de skulle övernatta i Umasjö: "'Jag åk hem i 

natt. Jag är int så slut på att jag int åk 1 1/2 mil ännu.'" Då hade han enligt Artur "ändå 25 

kilo i trämesen". Men då blev de andra lite skamsna och beslöt sig för att följa med hem till 

Klippen. 

Artur framhåller att nybyggarna hade bra kondition. "Men då var det att bemärka att de 
hade ju åkt skidor hela vintern. Dem var så där segt tränad." Artur hade också mer att 

berätta om den föda som intogs under jaktsäsongen vid Tärnasjön. Det rörde sig om 

"mycket harkött. Och så hade dem ju fiskat där på hösten...Och så kaffe, det där 

obligatoriska kaffet...Och så hade dem ju köpt mycket blod. Dem köpte utav lapparna 
sån där renblod som dem gjorde palt, lapppalt." Även fetan från slakten togs tillvara. 

Den saltades in och bereddes till sk "fetpalt". Vidare meddelar Artur att de på hösten 

vid Tärnasjön mest åt fisk. "Och så drack dem buljong och åt fisk och lite bröd och 

smör. Det var ju kvällsmålet deras. Så då brukade dem ju ha den där stora fiskgrytan 

och då kokade dem så mycket så innan dem startade på morron så åt dem återigen ett 

värm borri den där." Maten var utan tvekan en näringsriktig proteinkälla (kött, fisk och 

järnrikt blod) - allt talar för att ripj ägarna hade ett sunt kosthåll. 

Till sist avslöjar Jakobsson att man i Froms koja hade gjort en speciell anordning för 

att få det varmare inomhus. För att "få varmt i kåken så hade dem en avsats opp till 

dörren ifrån golvet, så inte det skulle bli golvdrag, på 50 cm så dem måste stiga 

ner(för) den där och komma ner på golvet". Dessutom fanns i kojans slafer stora ull-
fällar som värmde mot kölden samt "...en sån här stor öppenspis så dem hade en riktig 
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koja där...Sån där borti björk opplagt."288 

Artur Jakobssons berättelse ger oss detaljerad information om förhållandena för rip-

jägarna vid Tärnasjön. Där låg man en första omgång under senhösten och fiskade. 

Januari och februari tillbringades återigen vid Tärnasjön för snarning av dalripa 

(skogsripa). Vi ser här att ripjakten var en mycket betydelsefull nisch inom Nord

skandinavien - den var nybyggarnas främsta inkomstkälla som avyttrades hos L A 
Meyer i Mo i Rana. Enligt Artur Jakobsson var ripsnarningen "olaglig" efter februari 

månad. Edvin Stenmark (f 1882) i Hemavan bekräftar att riporna skulle försäljas i Mo 

vid en viss tidpunkt: "Det var mitt i vintern, i februari, då skulle riplasset åt Norge."289 

Dagboken i Umbuktas fjällstuga för år 1895 avslöjade också att Johan From befann sig 
där den 26 februari på sin väg till handelshuset Meyer i Mo med 4 säckar ripor. Om 

köpmannen L A Meyers stora betydelse för fjällborna vittnar många berättelser. I detta 

sammanhang påtalas också hans stora generositet. Karl Andersson återger i 
Nordlandets döttrar (1971) en händelse som införlivats i den muntliga traditionen: 

"Meyer hjälpte dock inte endast dem som kom till Mo. Detta fick Karl From i Klippen 

erfara vid ett tillfälle, då hustrun låg sjuk och han själv hade skadat sig i en fot. Maten var i 

det närmaste slut, och inga kontanter fanns. Vart de skulle vända sig i sin nöd, kunde de inte 

räkna ut. Då makarna höll aftonbön den kvällen, påminde de den Allseende om sin svåra 

belägenhet. På natten hade hustrun en dröm. Hon drömde att hon samtalade med någon om 

att de inte hade någon mat, varvid hon blev uppmanad att skriva till Meyer i Mo. Han 

skulle nog hjälpa. På morgonen berättade hustrun drömmen för sin make, som i detta såg en 

fingervisning. Han skrev ett brev omgående i hopp om att få iväg det snarast med någon 

Norgekörare. I brevet berättade From om sin hustrus sjukdom och sin skadade fot och 

undrade om det var möjligt att få en säck mjöl samt anstånd med betalningen. Några dagar 

senare kom det två mjölsäckar...Sådan var han, Meyer i Mo/'290 

Något som dagens ripjägarna och fångstmännen i Tärnabygden inte uppskattar är de 

inskränkningar i friheten att få fiska och jaga som vunnit inträde under senare årtion

den. "Nu är det reglerat, vars man än går måste man söka fiske- och jakträtt. Det är ett 

helsike" säger min 86-årige informant Johan From som varit ripjägare och fiskare 

under hela sitt liv. Hans son och sonson har rätt till krokfiske i Tärnasjön medan han 

själv har nätfiske. "Men de får hjälpa mig att lägga ut nät. Det är flera svenskar som har 

näträtt i Tärnasjön men jag har största området. Jag har inom lappområdet och det har 

inte de andra...Ett flera kilometer stort område." Johans "näträtt" i Tärnasjön går 

sannolikt inte vidare till barnen och barnbarnen. Den som idag upprätthåller rip-

snarningstraditionerna inom Fromsläkten är Johans brorson Dan From i Klippen. Han 

och hustrun gillrar snaror på egen mark utanför sitt hus och upp emot trädgränsen. 
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3.11 Hantverk som identitetssymbol i en släktkrönika: 
rotkorgsbindarna Dorotea och "Gamm-Samuel" 

I Rönäs i Tängvattsdalen har man specialiserat sig på att binda rotkorgar av björkrötter 

och dessa rönäskorgar har rönt stor uppmärksamhet i Västerbottens hemslöjdskretsar. 
Byn Rönäs blev vid 1900-talets början den västerbottniska rotkorgsslöjdens centrum 

och medlemmar ur Samuelssonsläkten i Rönäs var centralfigurer inom denna hant

verkstradition.291 Västerbotten har vid ett flertal tillfällen berört rotslöjdarna från 

Rönäs, t ex i årsböckerna 1932, 1966 och 1983:2. 

Bakgrunden till att denna hemindustri uppblomstrade omkring 1910 får bl a sökas i det 
faktum att Västerbotten drabbades av svåra nödår 1907-08. Västerbottens läns 

hemslöjdsförening som bildades 1909 ansåg att det fanns möjligheter till biinkomster 

för landsbygdsbefolkningen genom att de kunde "förfärdiga slöjdalster för avsalu". 

Emma Bergström-Andelius från hemslöjdsföreningen föreslog att tärnaborna skulle slå 
sig på tillverkning av ost- och brödkorgar vilka skulle bindas av björkrötter. Man 

kände dock inte till någon som behärskade rotbindningstekniken, en urgammal samisk 

hantverkstradition, i Tärnaområdet. Då fick en pojke från Björkfors, Ernst Johansson 
(f 1891, av Samuelssonsläkten), ett anslag från Hushållningssällskapet i länet; han 
skulle resa till Gafsele i Åsele där man visste att det fanns en skicklig rotslöjderska. 

Emst blev hennes elev. Han förband sig sedan att i hemsocknen verka som lärare i 

detta hantverk. Det är dock oklart huruvida Ernst Johansson lärde ut rotslöjdstekniken i 

Tärna. Det man med säkerhet vet är att det var "gamlingarna", Dorotea Eriksdotter 
(f 1852) och hennes make Samuel Samuelsson (f 1844) i Rönäs, som kom att åter

införa rotkorgsarbetet i Rönäs och i Tärna omkring 1910. De hade sedan denna syssla 
som sitt levebröd. Från detta par har korgslöjdartraditionen i Rönäs utgått. Det har 

visat sig att Dorotea redan som barn hade lärt sig rotbindningen av sin mor och att 

modern i sin tur hade lärt sig att binda korgar av en samekvinna.292 I Västerbottens 

läns hembygdsförenings tioårsskrift 1919 skrev Emma Andelius att tärnaborna hade 

"visat stort intresse för det återupplivade hemslöjdsarbetet..." Och vidare: "För denna 
avlägsna bygd ansågs korgarbete, utfört av de på platsen växande björkarnas rötter 

synnerligen passande..." Hon skriver också att endast "några få hava vågat sig på det, 

men bland dessa finnes särskilt ett par 'gamlingar' i Rönäs, som uppnått stor skicklig

het och nu hava detta arbete till sitt levebröd". Här avsåg hon alltså Dorotea (se bild 41) 

och "Gamm-Samuel" (se bild 42).293 Detta bekräftas av nomadskolinspektören Erik 

Bergström som 1923 framhöll att byn Rönäs "är hemvist för en intressant korgslöjd, 
som synnerligast på senare år uppblomstrat, tack vare ingripande från den livskraftiga 

hemslöjdsföreningen i Umeå". Han konstaterar också att "gamle Samuel Samuelsson 

och hans hustru äro de mest kända och skickligaste".294 

"Gamm-Samuels" och Doroteas sonhustru Signe Samuelsson (f 1887, syster till Ernst 
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Johansson) och dottern Klara (f 1909) fortsatte med rotslöjden och vidareutvecklade 

densamma. Signe och Klara reste under 1940-talet till Umeå för att demonstrera korg

bindningen i samband med utställningar o dyl. 1950 anordnades den första rotslöjds-

kursen i Tärna av Klaras kusin Sofia Rönér (f 1903). Under 1940- och 50-talen levere

rades rotkorgar från Rönäs till hemslöjden i Umeå. Men fr o m 1960 böljade man sälja 

direkt till hemslöjdsaffären 'Trolltrumman" i Tärnaby. År 1965 sålde rotslöjdare i 

Rönäs rotkorgar till Hemslöjdsföreningens butik i Umeå för 8300 kr och till Troll

trumman för 8000 kr.295 

I Ljungbergs & Ljungbergs Hantverksporträtt (1975) redogör man under rubriken 

"Klara Samuelsson Rotslöjdare" för "Rönäskorgarna". Där framkommer att Klaras 
mor Signe "deltog i en mängd utställningar och arbetade hårt för att föra fram denna 

speciella slöjdart och verkade för utvecklingen av den". Man berättar också att det är 

"Klara född 1909 och hennes kusin Alfhild som för släkten Samuelssons tradition 

vidare. Klara sålde sin första korg redan som nioåring och sedan dess har det blivit 
åtskilliga både korgar, fat och skålar. Flera kurser har hon också varit ansvarig för och 

det är många som hon har lärt att göra rotslöjd men det är få som fortsatt. Klara är en 

hantverkare som till fullo behärskar sitt material och hon flätar in något av sin själ i 

vaije nytt alster." Avslutnigsvis konstaterar författarna att "Klara Samuelsson i byn 
Rönäs utanför Tärnaby tillhör en av de absolut skickligaste rotslöjdarna. Hon gör bl a 

stora fat med mönstrad botten. Ett precisionsarbete av hög klass."296 

Klaras kusin Britta Burman i Tängvattnet berättar om ursprunget till släkten 

Samuelssons rotslöjd: "Det kom farmor med från Vilhelmina och dem hade slöjden 

där. Dem gjorde ostkorgar. Det kom hon med." Hon framhåller att farmor Doroteas 

och farfar Samuels pension var så liten att de för sitt levebröd slöjdade hela året. Brittas 
syster Sofia Rönér fick medalj för sin rotbindning och själv har Britta bundit rötter 

sedan barnsben. Uppgiften Britta lämnar att rotslöjdstradition kom från Vilhelmina är 

av intresse. Redan 1832 skrev Zetterstedt att han i Vilhelmina på flera platser såg 

"korgar af simpla granrötter, men så väl och konstigt flätade, att den färdiggjord väl 

borde kallas mästerstycke".297 Min informant Signe Hallin (f 1919) i Tärnaby (född 

From) blev upplärd i rotbindningstekniken av Klara Samuelsson när hon gick en kurs 

där Klara var instruktör. Signes svägerska och systerdotter har också lärt sig hant

verket. 

Att rotkorgslöjden utgjorde en ekonomisk resurs framgår klart ovan. För Dorotea och 

"Gamm-Samuel" var det en nödvändig inkomst. Detta hantverk fördes vidare till yngre 

generationer. Klara, Alfhild, Sofia och Britta har hållit ursprungstraditionen levande 

och fört fram den med stolthet. Häri kan vi skönja hur de gamles hantverkskunnande 

blev till en plusvariant för ättlingarna i relationsskapet med de ursprungliga initiativ

tagarna. Dessutom torde Emma Andelius skrift om rotkorgslöjden i Västerbotten och 
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hennes framhävande av just Dorotea Samuelsson ha betytt mycket för att ytterligare ge 
status till deras släkthantverk. På så sätt kan man säga att hantverket kan ses såsom en 

identitetssymbol i denna släktkrönika och levnadsödesskildring. 

3.12 Nybyggarkvinnor i kulturförändringsprocessen 

3.12.1 Könsrollsöverskridande 

I fjällområden som Tärna, där man endast hade ett marginellt jordbruk och för
sörjningsbasen vilade på mångsyssleri, blev nybyggarna nödsakade att vistas från 

hemmet under längre perioder varje år för de viktiga näringarna jakt, fångst och fiske. 

Nybyggarkvinnorna lämnades ensamma när karlarna t ex vintertid låg ute och snarade 

ripa och de fick då en tung lott på sina axlar; skötsel av barn, hushåll och kreatur. 
Deras stora ansvarsbörda torde ha framkallat en viss grad av självständighet. Det 

kunde innebära att invanda beteendemönster mellan könen inte längre var så självklara i 

fjällsocknen. En del kvinnor lärde sig att utföra traditionellt manliga arbetsuppgifter. 

Det berättas t ex att några nybyggarkvinnor, bl a "Tobaks-Greta" från Västansjö gjorde 
sig ryktbar när hon själv körde hästlasset med varor till Norge. Här övertog hon alltså 

en typiskt manlig syssla, kuskens, och könsrollsöverskridningen var ett faktum. 

Axel Coldevin skrev i Hundre års handel i Nord-Norge (1954): "Det hendte at kvinner-
ne overtok kj0ringen for at mennene kunne passe rypesnarene sine; de var ikke redde 

for å ta et tak, disse svenske bondekonene. Tobaks-Greta fra Västansjö og Klara 
Vallinder fra Klippen var fullgode kj0rere, og så de 'h0bärgare' (h0ytjuver) som kom 

hestene deres for naer så gav de 'inte någon nåd, utan talade ut med dem på ren svens

ka.'"298 Karl Andersson har i sina böcker visat på den driftiga fjällbygdskvinnan. Han 

har studerat övernattningsstugornas dagböcker och där funnit konkreta bevis för att 

somliga tärnakvinnor var norgekörare. T ex noteras det år 1896 att Klara Wallinder i 

Klippen körde över gränsen med en säck ripor. Och vidare: 'Tobaks-Greta i Västansjö 

och Klara Wallinder i Klippen var år 1899 2 av 7 kvinnor som körde över till 

Norge."299 Tobaks-Gretas riktiga namn var Margareta Sophia Abrahamsdotter (f 

1860) från Solberg.300 Hon levde ensam och fick anställning som piga (och dräng!) åt 

Nils Vinkas svärson Sjul Sjulsson i Västansjö. Margareta Lindgren i Västansjö fram

håller att Tobaks-Greta, eller "Kara-Greta" som hon också kallades, "arbeta som en 

karl". Hon rökte ofta pipa och därav fick hon öknamnet 'Tobaks-Greta".301 Det fanns 

under 1900-talets början en rad starka och självständiga nybyggarkvinnor i Tärna som 

levde ensamma och tog hand om alla gårdssysslor, även de traditionellt manliga. 

Sociala normer och könsrollsmönster var uppenbarligen av underordnad karaktär när 
det gällde att försörja sig. Det viktiga var att arbetet blev utfört, inte vem som gjorde 

det. Hushållsekonomin i fjällvärlden bestod av kombinationsnäringar och arbetsfördel

ningen utmärktes av flexibilitet. Förutom Tobaks-Greta i Västansjö och Klara 
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Wallinder i Klippen omtalas också "Anna i Ström" (Anna Karolina Johansdotter, f 
1880) som en driftig kvinna. Hon var ensamstående och skötte om sina 4 kor, slog 

med lie, högg ved etc.302 I ett arbete om kvinnorna på den danska ön Laes0 har Bjarne 

Stoklund visat på samma omvandlade könsrollsmönster. Laes0-kvinnornas män vista

des årsvis ute på havet med fiske och handel, kvinnorna blev tvungna att klara allt ar

bete hemmavid, även männens sysslor. De ansågs då bli väl manhaftiga.303 På samma 

sätt kom t ex Tobaks-Greta att bli "lika duktig som en karl". 

Av tidigare redogörelser har det framgått att Erik Samuelsson (f 1814) i Västansjö var 
känd som en flitig "norgekörare" och att han även var handlare. Egerbladh upplyser 
oss om att "Erik Samuelssons enda son dog nitton år gammal varför det blev dottern 

Sara Margareta (se bild 43) som övertog hemmanet."304 Hon kallades "Gamm-

Sara".305 I 1880 års förhörslängd står Sara Margareta i Västansjö omnämnd som 

"Hemmansbondkvinna" 306 och 1890 som "Hemmansegare" 307. 1910 heter det att 

hon är "Fd Kronoåbo" 308 Sara Margareta levde alltså som en manlig hemmansägare 

och nybyggare i slutet av 1800-talet i Tärna socken. Hon fick två "oäkta" döttrar med 

samen Anders Andersson (Winka-släkten) från Södra Fjällnäs men enligt kyrkböcker

na förblev hon ogift under hela sitt liv.309 Gården och hushållet i Västansjö sköttes 

med hjälp av dräng och piga.310 

Tobaks-Gretas och övriga nybyggarkvinnors självständighet tog sig konkreta uttryck. 

De hade som kvinnor styrkan att leva sina liv efter sina egna mönster, vilket i 1800-

talets slutskede var ovanligt i Sverige. Men deras målmedvetna livsform synes likväl 

ha respekterats av den omgivande bygden. 

3.12.2 Förändrade arbetsformer och livsmönster 

Bland dagens nybyggarkvinnor i Tärna som är Hilduinenättlingar har jag under 1987 

och 1988 företagit intervjuer med en från Fromsläkten, Signe Hallin, och en från 

Samuelssonsläkten, Britta Burman. Signe Hallin (se bild 44) är född 1919 i Klippen 

som dotter till Nils Fritiof From (f 1888) och hans hustru Eva Katarina Johansdotter 

(f 1882). Hennes farfar var Karl Johan From. Signe, som är änka sedan 1979, lever 
ensam på en gård strax utanför Tärnaby. Hon har två barn och har arbetat 26 år som 

städerska vid kommunalkontoret i Tärnaby. Signe framhåller att det var slitsamt att 
vara lokalvårdare men att "det spelar ingen roll vad man gör här i livet, huvudsaken 

man utför ett arbete". Signe har inte utbildat sig efter folkskolan: "Man var inte bemed

lad, hade inga pengar och det var fattigt" konstaterar hon. Hennes make Hugo Hallin, 

som hon gifte sig med 1940, körde buss åt postverket. Han var son till Maria Hallin i 

Klippen som redaktören och sedemera landshövdingen Gustav Rosén ordnade bättre 

förhållanden för under sin Tärnaresa 1919. Svärmor Maria bodde dessförinnan i en 
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bostad som närmast liknade en "jordkula" som vi i ett senare kapitel kommer att se. 

Hon tillbringade 5 1/2 år i skolan och fick då bo på skolhemmet i Tärnaby som seder
mera blev kommunalkontor. "På den platsen har jag både gråtit och svettats" säger 

hon. " Det var hårt. Jag var 8 år och fick ju aldrig fara hem annat än till jul och påsk. 
Det blev långsamt och det var väldigt strängt." På skolhemmet agades barnen. Signe 

fick komma hem till Klippen och "geta" under sommarmånaderna. Getarsysslan 

böljade hon med vid 7-8 års ålder. "Det var trevligt i skogen sen jag blev 9-10 år men 

de där två första åren var jag ju så barnslig och rädd skogen och renarna." Det var 
viktigt att getaren skyddade slåttermyrarna i skogen där man torkade höet på hässjorna 

respektive "kusarna". De hade ansvar för djuren. "Man fick ju lov och känna ansvar. 
Det är stor skillnad mot idag." 

Föräldrarna drev ett jordbruk med kreatur. Man odlade potatis och rovor. Fadern fiska

de i Tärnasjön och Överuman. För att dryga ut kosten köpte man även sill från Norge 

och på hösten kunde någon gris eller kalv slaktas. De svalt inte men det var "inte så 
omväxlande". Kosthållet var förr inte uppbyggt på stekt eller gratinerad mat utan 
kokades för det mesta. Det gällde då den stående födan som bestod av fisk, kött och 

potatis. Detta hade att göra med den öppna spisen och de kokkärlsgrytor som hörde 

dit. Senare blev järnspisen och stekpannan allmän. Separator fanns i hemmet samt en 

kärna av järn "som de drog" och som inhandlades i Norge. Hemma fick Signe göra 
"husligt arbete", mjölka och hjälpa till i slåttern på sommaren med att räfsa och bära 
ihop höet. Det var fråga om den tunga myrslåttern på utängarna. 

Som barn tyckte hon det var intressant att se på när renarna tog sig över "simmar

vallen" i Klippen. Det var Umbyns sameby som vaije sommar skulle passera över 

Umeälven nedanför Signes föräldrahem. Renarna samlades sedan på en udde utmed 

älven där slakt och kalvmärkning blev till ett skådespel för nyfikna barn från Klippen. 

Samerna hyrde in sig i gårdarna i Klippen. "Lapparna slog sig ned på golvet hos oss 

med sina hundar och säckar och la sig bara på säckarna som huvudkuddar, så man fick 

hoppa över dem. Men det var bara så; man upplät husen åt dem." Hos Signes föräldrar 

låg bl a Abraham Nilsson Winka. Signe menar att det förr i tiden var bra kontakt 

mellan samer och nybyggare. Samerna kunde t ex byta till sig mjölk och getost mot 
någon köttbit. 

Signe kan med jämförelsematerial från dagens samhälle och arbetsformer, klart se 

skillnaderna mot gårdagen: förändrade arbetsuppgifter, särskilt de som berör kvinnors 
arbetssfär. Hon beskriver deras arbetsuppgifter i forna tider. Då fick de sköta om 

barnen, städa, laga mat, baka, spinna, väva och sköta om lagårn. Modern hade en sy

maskin "som hon vevade för hand". På senare år skaffade hon sig en trampmaskin. 

Handsymaskinen var norsk och hette " Groverbakeri'. Signe berättar om de kläder som 
vävdes. "Dom gjorde vad dom kallade för halvylle. Man hade varpen utav bomull och 
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så vävde man in det där yllegarnet...halvylle. Det gjorde dom byxor och jackor 
utav...Det var delvis varmt och dom gjorde ju kallsonger då på den tiden som dom 

hade under nånting som dom kallade för vadmalsbyxor. Vet du, då dom var ut i skogen 

och då dom än blev lite blöt så frös dom inte så mycket." Hon upplyser också om att 

vadmalet "stampades", dvs lämnades bort för maskinell tovning. Städning av golven 
var ett drygt arbete. Man skurade med såpa och det gick lättare om man målade golven. 

Det blev då en glattare yta. Tvätten skedde för hand. De kokade den i gryta i lagårn på 

vintern och på sommaren var de ute vid en bäck. Det var kallt för händerna att skölja i 

fjällvattnet och man sköljde tills det frös på senhösten. Så småningom drogs vatten in 
till lagårn och då slapp man det tunga arbetet med att bära in vatten till kor och tvätt. De 

första tvättmaskinerna var "primitiva" och drogs för hand. På 1950-talet kom de 

elektriska, bl a "Hoover". "Det var ju mycket underlättande". Då Signe och Hugo 

bodde i Storuman under 1940-talet tvättade hon deras kläder nere vid Storumans 
strand. "Och stod där nere och kokade och sköljde. Det fanns ju inte blöjor, alltså 
Cellstoff, som sedemera kom. Det var ju utav lakan och trikå och sånt där, man gjorde 

blöjor åt dem och det var ju och koka och skölja dem där noga. Det gick ju bra men det 

vart ju arbetsamt." Och tvätta fick hon göra ofta. "Jo...varannan dag var det och tvätta. 

Där stod jag nere i sjön och sen flyttade vi ju hit och då tvättade jag här uppe i bäcken 

som var. Vi flytta hit 46." 

Signe är verksam på kvinnors vis. Något hon börjat med sedan hon blev vuxen är 
vävningen. Signe tycker det är rolig sysselsättning och hon väver trasmattor och gardi
ner. På äldre dar intresserade hon sig också för rotslöjden och gick en kurs. "Det är ju 

roligt och träffas och komma tillsammans" hävdar hon. Signe binder brödfat, socker

skålar, ostkorgar, hårspännen och broscher. Hon hade Klara Samuelsson som lärar

inna i rotbindningens teknik. Vidare handarbetar hon; stickar och virkar. 

Min informant berättar att hon brukar fiska uppe vid Överuman mot den norska grän

sen. Där har hon en fiskestuga vid faderns fiskevatten. "Det har alltid varit så trevligt 

att fara dit. Naturskönt så du skulle bara få se. En sån dag som idag då Oxtinderna är 

klar. Det är så vackert. Det är roligt och fridfullt att fara dit, så har jag alltid tyckt." 

Förutom fisket i Överuman brukar hon plocka bär, hjorton och blåbär i fjällterrängen. 

Här får vi ett mycket distinkt exempel på betydelsen av landskapets estetiska innebörd. 
Tidigare har jag hänvisat till bl a geograferna Cosgroves Images of Landscapes och 

Tuans Topophilia, där det topofila landskapet träder fram liksom hos min informant 

Signe Hallin. Fjällandskapet är för Signe ett estetiskt tilltalande landskap som inbjuder 

till rekreation: det är "naturskönt", "fridfullf och "vackert". Men Tärnafjällens positiva 
innebörd för fjällborna innefattar även andra kvalitéer. Det är ett område rikt på 

resurser, t ex är fisket och bärplockningen viktiga ingredienser för Signes livskvalité. 

Signe brukar följa med på pensionärsresor. De har varit till bl a Gotland och Öland. Till 
kyrkan går hon endast vid de stora högtiderna som t ex jul och Mikaeli. Hon har aldrig 
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funderat på att flytta från Tärna och t ex bosätta sig i södra Sverige: "Jag trivs inte i 
Stockholm. Jag har bott för länge i fjälltrakterna. De har vackra buskar och träd på 

vårens blomning men höghusen tycker jag inte om. Huwa, bli gammal och bo i dem 

där! Det är ensligt att bo här också då du är gammal och ensam. Men jag tror jag vore 
lika isolerad där. De törs inte ta kontakt som vi gör. Här vågar man ju prata med 
varann, nästan vem som helst." Storstadsområden uppfattas av fjällbon Signe Hallin 

som negativa, det topofoba landskapet. Dessa områden erbjuder inga vackra, orörda 

naturscenerier. Där kan man man inte heller utnyttja eller dra fördel av naturresurserna. 

Det finns ingen jakt, fiske eller bärplockning i närmiljön. För Signe innebär höghus

områdena isolering, anonymitet och ensamhet. Särskilt för gamla människor. Det 

paradoxala är det förhållandet att där största befolkningskoncentrationen finns, där blir 
också isoleringen tydligast. Orsaken får naturligtvis sökas på det sociala planet. I fjäll-
miljön är det glest mellan gårdarna men trots detta har man under flera generationer 
underhållit vänskaps- och släktförbindelser. Alla känner alla. Med små samhällen följer 
också en social kontroll på gott och ont. 

Signe påpekar att "nu har folk det bättre ekonomiskt...Idag tror jag inte nån mamma 
eller pappa skickar en 7-åring åt skogen." Förr i tiden skulle alla "göra rätt för sig. När 

du var en 12 år fick du böija göra husligt arbete, hjälpa till i slåttern. Då dög man ju till 

och följa med åt skogen och räfsa. Då var det ju alltid nån som var mindre som tog vid 

de andra." Signe var hemma med sina barn tills den yngste pojken var 9-10 år. Då 
började hon att förvärvsarbeta. Hennes barn fick bl a hjälpa till med att diska och 
hugga ved. "Dom var inte stor förrän dom började hjälpa till med veden. Och då eldade 
vi bara med ved från böljan." Även Signe har arbetat med veden. "Jo jag har alltid varit 

med i vedhuggningen och hjälpt till. Så länge man orkar...Jag har varit i skogen och 
hjälpt dom. Jodå, man får aldrig bli rådlös. Hon säger att "om jag inte skulle orka 

skotta snö så vet jag ej om jag skulle orka bo kvar...Men det är nog ingen fara så länge 

man får vara frisk så går det ju bra." 

Signe har för oss beskrivit sin vardag. Hon har visat på förändrade arbetsformer och 

livsmönster. Det tunga vardagssysslorna som förr skulle utföras av kvinnorna har idag 

undergått stora förändringar. Teknikutvecklingen har skapat innovationer som t ex 

tvättmaskinen vilken underlättade och förändrade arbetet med tvätten. I 1980-talets 
slutskede har fjällbon Signe Hallin odlat vissa intressen. Dit hör framför allt fisket. 

Denna näring är idag inte lika ekonomiskt betydelsefull som förr men likväl av stor 

vikt. Fiskefärderna i fjälland skåpet upplevs av Signe som rofyllda och natursköna. Det 

positiva landskapet, det topofila, utgör en dubbel resurs; estetiskt tilltalande och rogi
vande men också resursrikt. Vidare har Signe intresserat sig för handarbete och slöjd, 

särskilt rotkorgsbindningen. Hon är inte främmande för arbetet med snöskottning och 

vedhuggning. 

Britta Burman (se bild 45) är född i Rönäs 1914 som dotter till Johan Bernhard Rönér 
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(f 1875) och Sara Karolina Gustafsdotter (f 1879). Hennes farföräldrar var "Gamm-
Samuel" och Dorotea. Britta som är änka sedan 21 år har 4 barn och är bosatt i 

Tängvattnet. Hon var ett av 10 syskon som växte upp i Rönäs. "Det var ju vanligt den 

tiden. Det var ju den egendom dem hade" säger Britta angående den stora barnkullen. 

Skolan var hemma i byn Rönäs och där gick hon i 6 vintrar eller terminer som det kal
lades. En termin var "från Mikaeli till böljan av februari". Dock känner hon sig inte 

handikappad av den korta skolgången. "Vi klarar oss lika bra som dem som nu går i 9 

år." Hon menar att de inte lär sig så mycket i skolan nuförtiden. 

Brittas barndomshem var upprest av björktimmer och med torvtak. Mossa användes 

som tätningsmaterial i väggspringorna. I köket fanns en järnspis. Farfar och farmor 

bodde i en egen stuga men överlät skötseln av korna till sina söner, sk "förgångs-
kor".Det fanns 8 kor så det blev mycket att mjölka, kärna och ysta. Modern hade 
separator och en träkärna. Britta fick hjälpa till med korna och mjölka "och sen hjälpte 

vi till och räfsa och så hjälpte vi till i hemmet". Brittas mor spann och sydde också. 

"Hon hade en gammal ' Groverbaken' som hon drog med näven. Morsan hade ingen 

trampmaskin, hon hade bara den där 'Gamm-Groverbaken.'" De tvättade med tvätt
bräda i en balja. "På sommaren var man ute, på vintern hade dem ju lagårn, då hade 

dem ju en gryta. På sommaren var det ingen fara, då var det inget kallt vatten. Men på 

vintern...sedan det vart is på sjön!" Hon tyckte att den första tvättmaskinen under

lättade avsevärt. "Den första 'Hoover' -maskinen som kom ut, den var en alla tiders 
maskin...det var ju nå gudomligt!" Tvättmaskinen kom efter kriget. Kylskåpet, som 

Britta införskaffade under 1960-talet, var en annan stor innovation. Tidigare hade de 

en potatiskällare under golvet. När man skurade golven i äldre tid användes rotborste. 

"Nu har vi ju det gudomligt då vi har mattor på golven. Då var det bara trägolv." För 

att underlätta skurningen målades golven. Kosthållet under hennes uppväxt bestod av 
"vanlig vardagsmat". Man fiskade mycket i sjöarna och fick "fina rödingar. Men dem 

håller på att förintas, konstigt, fisken förintas i sjöarna. Blir små. Det är väl tidens 

tecken" Britta minns även hur man i hennes barndom "gillrade ripa på vintern och 

sålde...Och smöret det lagrades i stora dunkar och såldes på Mo. Dem körde flera turer 

på vintern dit." Den sista turen kördes innan sjöarna "gick" i mars och då köptes det 
hem varor, framför allt mjöl, som skulle räcka ända till senhösten. Då frös nämligen 

sjöarna till igen och man kunde åter ge sig av till Mo. 

De yngsta barnen i nybyggarsamhället fick vara getare: "Jag var väl en 10 år när jag 
böljade geta. Man höll på tills det blev en yngre en som tog vid." Om getarsysslan 

yttrar Britta: "Fy farao, jag förkylde min kropp i getskogen. Jag fick reumatiskt. Då 
fanns det ju inga regnkläder och sånt den tiden. Man var blöt bara." Hon hade en 

kuslig upplevelse som mycket liten när de bodde i fäboden en sommar. Hon meddelar 

att "vargen höll på ta mig. Vi bodde i fäboden om sommaren bakom sjön och då skulle 

jag gå åt lagårn en morron och då jag tittar upp så står vargen bakom mig som i en liten 
risdal, där står vargen. Och jag skrek ju men då kommer ju morsan ut med mjölk-
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hinken. Då for han...Det var en gammal varg som for där och gick. Det är just så jag 
minns till det, så liten var jag." Familjen Rönér tillbringade alltså somrarna i en fäbod 

nere vid Tängvattnet där man ägnade sig åt mjölkhushållning. "Vi for dit med korna på 

våren...Ensam där bort i skogen. Nä det var inget roligt. Vi var hela huset där den 

tiden. Vi for dit början på juli...2 månader var vi där." 

Förr var könsrollerna väl cementerade: "Den tiden var det inte vanligt att karlarna skulle 

hjälpa till hemma". Saknades kvinnfolk för t ex mjölkningen fick grannens hustru 
rycka in. "Nä det är ju en konst och lära sig" menar Britta. Hennes syster Sofia 
betecknades som en mer "manhaftig" flicka och fick t o m slå med lie under slåttern: 

"Min syster hon var som en karl, hon slog." Här har vi ännu ett exempel på könsrolls-

överskridning i det agara förindustriella samhället. Man behövde all hjälp man kunde få 

i det vardagliga arbetet; var flickan väl lämpad kunde hon få överta en manlig syssla. 

Vägen till Rönäs drogs 1934. Före vägens tillkomst körde man ingenting på sommar

en, "det var bara på vintern då sjöarna hade frusit." Britta berättar om hur de tog sig till 

kyrkhelgerna i Tärna under hennes barndom: "Vi rodde över fjället, gick förbi 
Joeström och så Tärna. Det var ju som en upplevelse. Nu far man ju inte på kyrk-
helger. Det var vissa helger man for på medans ingen väg var. Det var väldigt viktigt 

med de där kyrkhelgerna. Ja, det var ju midsommar och böndagshelgerna...Och så var 
det Mikaelihelgen på hösten." 

Under uppväxtåren fanns ingen radio i Rönäs. Den förste i byn som skaffade radio var 

skolläraren. Dock hade man tillgång till annan underhållning. Att titta i postorder

kataloger var spännande för fjällbefolkningen. Man skrev bl a efter Åhlén & Holms 
varor. "Jo det gjorde vi väl om vi hade nå och skriva efter. Kläder, tyger och sånt och 

nån annan liten grej." Nickelserviser o dyl som då blev moderna hade de inte råd att 

köpa. Det fanns inget lönearbete som kunde ge några kontanter. Om seden att beställa 

hem varor från kataloger yttrar Britta: "Jo det gör man ju än, skriver efter. Jo, huwa. 

Jo men det är ju billigare det än gå på affärn och köpa, jadå. Jo det hör till vanligheten. 

Det är mycket billigare. Och då kommer ju en sån där reakatalog. Då passar man ju på 

och köpa." 

Rotslöjden har varit hennes stora intresse och fritidssysselsättning och hon avslöjar att 
alla hennes systrar har bundit rottågor. När hon gick ut i skogen och letade efter lämp

ligt material hade hon med sig en speciell krok som användes till att dra upp rötterna. 

Björkrottågorna återfinns på "mossamyren". Det är svårt att finna sig material till 
rotslöjden och det kräver kunskap: "Det här är den rätta färgen" säger Britta och visar 

upp en praktfull rotkorg. "Jag ser bara om man är nere i granskogen, där växer ju tågor 

också på mossan och myren där det är björk, men en helt annan färg på den, gråare. 

Uppe i björkskogen är det ljusare färg på tågan men det mörknar ju med åren." 

Rottågorna rensas först när man kommer hem. "För tar man för fort bort av den då blir 
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han för ljus. Det skall vara den här fina gula färgen." Sedan rottågorna torkats rensas 

dem. De grova rötterna används under bindningen som "stödjetåg" och de späda 

binder man med. Rötterna blöts något när man skall till att binda. "Att sitta och slöjda 

tar på axlarna. Det är ju en konst. Det tar en vecka att göra en sykorg. Men nu har jag 

så dåligt med material och dåliga ben så det är så besvärligt." Det var den äldre systern 
Sofia som först böljade med rotbindningen inom familjen och sedan lärde sig Britta av 
henne. "Sofia hon fick medalj, silvermedalj. Hon skulle få guldmedalj men den iddes 

hon inte lösa ut." Silvermedaljen gav Sofia "till leksak åt småttingarna". Britta har sålt 

sina rotslöjdalster till 'Trolltrumman" i Tärnaby. Hon menar att man "måste ju ha sig 
en hacka". Hon har inte sparat något av det hon själv tillverkat utan istället sålt eller 

givit bort det. Idag är det bara Britta och systern Greta som binder rötter i Rönäs; "men 

hon är less på det också". 

Britta anser inte att det är isolerat i Tängvattnet: "Nä vi är ju van vid det här. Jag har 

varit ned till Avesta...Jag tyckte det var evig dimma...det var den där Londondimman 

hela veckan. Man är ju van vid den här fria sikten här. Jag tycker det är ödsligt då man 

kommer ner i gran- och tallskogen. Det är bara björk här." Fordringarna är inte så stora 
här säger hon. Och: "Här kan man ju gå dit man vill men det kan man inte i en stad. 

Jag tycker det är bra, det fria livet." Tillsammans med maken har hon nätfiskat i de 

omgivande fjällsjöarna. Hon har även snarat: "Nog har jag provat gillra ripa men jag 

fick ingen. Det var medans jag var hemma." Britta anser att Tärna har förändrats myck
et under senare årtionden: "Det är ju en väldig byggnation i Hemavan. Jag tycker 

Hemavanbyn blev förstörd." Turisterna har hon aldrig haft någon beröring med för 

dom "håller sig i Hemavan" 

Det blir inte ofta hon besöker kyrkan i Tärna, som brukligt var i äldre tid. "Man åker 

ner för dagen och så tillbaks igen så det blir sämre på det viset. Och nu har man ju TV 

och där har dem ju högmässan och gudstjänsten." Britta kommer även in på dagens 

samhällsutveckling och ger sina synpunkter på ett aktuellt ämne: "Dessa videofilmer, 
dem skulle ju bannlysas". Hon anser att de "barnfilmer dem har nu det är inte nå för 

barn. Det är för grymt på nå vis." När hon summerar sitt liv kan hon konstatera att 

"man har klarat sig bäst man har velat. Köpt sig tyg och sytt sig en klänning. Nog går 

det bra." 

Även Brittas levnadshistoria genomsyras av 1900-talets dramatiska kultur-

förändringsprocess och modernisering av fjällbygden. Tvättmaskin och kylskåp är två 

fundamentala innovationer för den nya tiden. Hon berättar om rotkorgbindningen som 

varit hennes stora intresse. Här belyses ett stort hantverkskunnande på rotslöjdens 

område. En annan passion hon har är att skriva efter från postorderföretag, en levande 

tradition från Åhlén & Holms dagar. Det positiva och topofila landskapet går även igen 

i hennes berättelse. Det manifesteras av uttryck som "den fria sikten"och "det fria 

livet". Det öppna fjällandskapet innehöll också rika resurser bl a i form av björkrötter 
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till rotslöjden. Slutligen får de "grymma" videofilmerna exemplifiera den nya mentalitet 
som konsumtionssamhället frambragt och som inte välkomnas av Britta. Liksom Signe 
representerar Britta nybyggarkvinnan med fast mentalitet som självklart styr sitt liv, 

som förmår att utföra tunga sysslor - även om den nya tidens tekniska innovationer har 

underlättat, som kan leva ensam i isolerad bygd och som vill göra det. Det urbana livet 
uppfattas som negativt. Trots folkmängden och infrastrukturen symboliserar denna 

miljö social isolering (mer än i det geografiskt isolerade Tärna) och instängdhet. Mina 

informanter har entydigt gett mig dessa svar rörande deras värderingar. 
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Bild 18: Christina Maria Svensdotter (1841-1935) från Övre Björknäs var dotter till Sven Sjulsson 
som blev ihjälslagen av Stor-Nila 1848. Här ses hon (sittande) i kretsen av sin familj. Bredvid sig har 
hon sonen Sven Anton (f 1862). Stående från vänster: döttrarna Kristina Lydia (f 1880), Anna 
Margareta (f 1870) och i samedräkt Emma Helena (f 1868). Notera hur samiskt och svenskt dräktskick 
blandas. Foto i Västerbottens museum. 

Bild 19. Folkskolläraren O. P. Pettersson (1859-1941) var verksam vid den Skytteanska skolan i Tärna 
i början av 1900-talet. Under sina långa geologiska vandringar i fjällen hade han bl a Sjul Svensson 
som guide. Pettersson nedtecknade Vapstensamen Kristoffer Sjulssons (1828-1908) minnen omkring 
1905. Här omges O. P. Pettersson av samerna och bröderna Anders Mattsson (f 1847) och Olof 
Andreas Mattsson (f 1856) från Lövlund. Foto taget i Atjiken i början av 1920-talet av Gunborg 
Sandgren. Foto i Västerbottens Museum. 



Bild 20. Nomaden Nils Andersson Vinka (1826-1924) i Vapsten blev p g a sin osedvanliga rikedom en 
sorts vandrande bank för fjällbefolkningen och respekterad i alla läger. Han var också förvaltare av en 
stark och levande berättartradition. Foto i Västerbottens museum. 



Bild 21. Winkakronan av förgyllt silver som tillverkades av Vapstensamen Stor-Abrahams (1781-1843) 
nedsmälta silver. Nu i släktens ägo. Foto Sune Jonsson/Vb. mus. 

Bild 22. Nils Andersson Vinka 
fotograferad av författaren Karl-Erik 
Forsslund böndagshelgen 1913 vid 
Tärna kyrka. Den 87-årige Vinka, 
som stöder sig på vandringstaven, 
är iklädd en kort sydsamisk tyg-
kolt. På huvudet bär han en mössa 
med skärm. Ur Forsslund, 1914. 



Bild 23. Grundträsk, familjen Nils Nilsson Vinkas (f 1853) ensamgård mitt inne i Sorselefjällen nära 
Tärnasjön, med två mil till närmaste granne. Det var egentligen fråga om en olaga bosättning varför de 
fick order om avhysning, men efter nådeansökan fick de sitta kvar. Framför björktimmerstugan står 
från vänster sonen Johan Oskar (f 1883), dottern Anna (f 1900) och modem Maja Brita Johansdotter 
(f 1857). Foto taget i slutet av 1920-talet. H. Zetterberg/Vb. mus. 
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Bild 24. Oskar Sjulsson (f 1856) 
och Christina Magdalena Sjuls-
dotter (f 1857) i Umbyn. Han 
inflyttade från Sorsele till Tärna 
under 1880-talet och blev en 
mycket stor renägare. Hustrun 
var dotter till Sjul Sjulsson (f 
1808) av Winkasläkten. De bär 
traditionell samedräkt men har 
vikt skjortkragen över barm-
lappen*Foto i Västerbottens 
museum. 
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Bild 25. Familjen Anna Maria Nilsdotter Vinka (1854-1929) i Gardvik. Överst från vänster: svärsonen 
Nils Emanuel Samuelsson (f 1872) i samedräkt med fint tennbroderad barmlapp, sönerna Nils Mikael 
(f 1893) och Johan (f 1878). Nedersta raden från vänster dottern Anna Sofia (f 1875), Anna Maria (f 
1854) och svärdottern Maria Johansdotter (f 1885). Notera hur denna bofasta samefamilj blandar 
samiskt och svenskt dräktskick. Anna Sofia, som varit renskötare i sin ungdom och dessutom gift sig 
med fd renskötaren, Nils Emanuel, har behållit sin samedräkt. Sönerna Johan och Nils Mikael var båda 
jordbrukare, den senare arbetade även som poststationsföreståndare. Foto i Västerbottens museum. 

Bild 26. Nils Andersson Vinka på besök hos dottern Anna Maria i Gardvik. De står framför hennes 
sexknutsstuga med kök, kammare och farstu. Som synes rejält byggd av timmer från barrskogen. På 
bilden ser vi också sönerna Johan och Nils Mikael. Ur Österberg, 1922. 



Bild 27. Christina (f 1857) och Sjul Sjulsson (f 1853) tillsammans med barnen Brita (f 1892) och Sjul 
(f 1895) i närheten av Västansjö framför "Stor-Abrahams bod". Den legendariske Vapstensamen Stor-
Abraham dog redan 1843 men hans stolpbod av björktimmer stod kvar ännu i början av 1900-talet. 
Sjul bär en samekolt medan hustrun och barnen har svenska kläder. Foto lektor Åderman, Ultuna/Vb. 
mus. 

Bild 28. Familjen Anders Nilsson Vinka i Södra Fjällnäs. Anders (f 1861) sittande tillsammans med 
makan Anna Albertina (f 1861). Sönerna Johan Abraham (f 1895) och Anders (f 1890) stående. Foto 
taget i Lycksele i januari 1912. Foto Harnesk-Bodén, Lycksele/Vb. mus. 
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Bild 29. Margareta Nilsdotter Vinka (f 1862) och Axel Mikael Sjulsson (f 1859) i Kullen, Ström. 
Bostadshuset av björktimmer. Både Margareta och Axel har samedräkt. Margareta har även behållit sin 
kilmössa. Foto i Västerbottens museum. 

Bild 30. Brita Sofia Nilsdotter 
Vinka (f 1876) till höger och 
systerdottern Anna Sofia Samuels
son (f 1875) till vänster. Flickor
na är iklädda vita renskinnspälsar. 
Fotot är taget i slutet av 1800-
talet i samband med Lycksele 
marknad. Foto i Västerbottens 

museum. 
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Bild 31. Min informant Margareta Lindgren (f 1906) i Joeström mindes väl de gamla släktberättelserna 
som hon fick ta del av under uppväxtåren. Foto förf. 1987. 
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Bild 32. Johannes Philipsson (f 
1849) och hustrun Anna Elisabeth 
Berglund (f 1856) i Björkfors 
(Hemavan). Johannes var son till 
Philip Samuelsson (f 1818) som 
flyttade frän Stensele socken och 
blev nybyggare i Björkfors under 
1840-talet. Johannes och hustrun 
var i sin tur morföräldrar till 
Ingvard Johansson och Folke 
Samuelsson. Foto B. Baarsen. 
Foto i Folke Samuelssons ägo. 



Bild 33. Fjälllägenhetsinnehavaren Erik Johannes Karlsson (f 1863), "Jukt-Erik", med familj vid sin 
bostad i Östra Slätvik vid Överstjuktan inom Sorsele socken. Erik var i född i Västansjö, Tärna 
socken, men familjen flyttade till Slätvik i början av 1880-talet. Förrådsboden som syns bakom 
grantimmerstugan tillhörde en nomadiserande same. Ett konkret exempel på inbördes hjälp i 
fjällvärlden. Foto under 1920-talet. Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 



Bild 34. Karl Johan From (1839-1926), Hemmansägare i Klippen. Begav sig från Sorsele socken 1871 
för att fiska på Lofoten. Han gifte sig året därpå i Klippen, Tärna, med en norsk nybyggares dotter. Här 
är han fotograferad med svärdottern Tekla Maria Stenlund (f 1895). Foto i Eva-Märta Widells ägo. 



Bild 35. Informanten Johan From (f. 1901), sonson till Karl Johan och Johanna Karolina, var 
hemmansägare i Klippen. Han hade jakt och fiske vid sin ärvda jaktkoja i Tärnasjön som en viktig 
binäring vid sidan av kreatursskötseln. Särskilt ripsnarningen var något som upptog hans intresse och 
under en lyckosam vinter snarade han, enligt egen utsaga, mellan 1200-1300 ripor vid Tärnasjön. Foto 
förf. 1987. 

Bild 36. Karl Johan Froms 
hantverksskicklighet kan illu
streras av den gamla altartavlan 
i Tärna kyrka vars ramverk 
From förfärdigade av tälgsten 
på ett imponerande sätt. Det var 
kyrkoherde Naeselius som gav 
From i Klippen detta uppdrag. 
Foto förf. 1989. 



Bild 37. Hemavan (Björkfors) i böljan av 1900-talet. Gårdarna ligger på rad längs efter liden. I bak
grunden avtecknar sig Umeälven med dess deltaområde och frodiga raningsmarker för slåtter som gjorde 
byn till den rikaste och största inom Tärna. Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 

Bild 38. Informanten Folke Samuelsson (f 1922) i Rönäs framför sin farfar "Gamm-Samuels" förråds
bod av björktimmer med torvtak. Foto förf. 1988. 



Bild 39. Hag för fjällripa utsatt i trädgränsen norr om Ammarnäs, Sorsele. I mitten ser vi klykan med 
snaran. Foto H. Zetterberg 1920/Vb. mus. 
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Bild 40. Bröderna From: Kalle (f 1877, längst till höger), Erik (f 1879,4:e från höger) och Nils Fritiof 
(f 1888, längst till vänster). Fotot taget vintern 1935 i Vilasund i samband med byggandet av 
Överumanvägen. Foto i Västerbottens museum. 



Bild 41. Dorotea Fredrika Eriksdotter (1852-1929) i Rönäs. Hennes mor skall ha lärt sig konsten att 
binda rotkorgar av en samekvinna. Dorotea återinförde den gamla rotkorgslöjden i Tärna omkring 
1910. På äldre dar blev hantverket en lönande inkomstkälla för henne och maken Samuel. Deras barn 
och barnbarn fortsatte med rotkorgslöjden och vidareutvecklade densamma. På fotot från 1919 sitter 
Dorotea hemma vid gården i Rönäs och binder en rotkorg. Foto av Erik Bergström. Foto i Nordiska 
museets arkiv. 



Bild 42. Samuel Samuelsson ("Gamm-Samuel", 1844-1929) i Rönäs rensar björkrottågor till 
korgbindningen. Foto 1919 av nomadskoleinspektören Erik Bergström. Foto i Nordiska museets arkiv. 

Bild 43. Sara Margareta Eriksdotter ("Gamm-Sara", f 1841) sitter omgiven av sin familj i Västansjö 
1906. Bakom henne står döttrarna Maria (f 1870) och Sara (f 1872) samt till höger svärsonen Gustav 
Johansson (f 1869). Sara Margareta övertog sin fars, Erik Samuelssons (f 1814) hemman och skötte 
det ensam som självständig kvinnlig hemmansägare med hjälp av dräng och piga. Hon förblev ogift 
men hade barnen Maria och Sara med samen Anders Andersson (från Winkasläkten) från Södra 
Fjällnäs. Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 



Bild 44. Informant Signe Hallin (f 1919) i Tärnaby, sondotter till Karl Johan From, har genom 
studiecirklar lärt sig rotbindningstekniken som hon har som ett stort intresse. Foto förf. 1988. 

Bild 45. Informant Britta Burman (f 1914) i Tängvattnet är barnbarn till rotbindarna "Gamm-Samuel" 
och Dorotea. Hon är en av många i släkten som från barnsben blivit upplärd i rotkorgslöjden och 
utövar detta hantverk med stor färdighet. Foto förf. 1988. 



4 TINGEN SOM SYMBOL FÖR LIVS
MÖNSTER OCH RESURSUTNYTTJANDE: 

BOUPPTECKNINGAR OCH 
FÖREMÅLSKULTUR FRÅN 

1800-TALETS TÄRNA SOCKEN 

4.1 Teoretiska aspekter på föremålskultur och dess symbolvärde 

Att studera föremålskulturen i Tärna socken via den kommunikativa aspekten kan ge en 
djupare dimension till forskningsmaterialet. Nils-Arvid Bringéus menar att kommuni
kationsaspekten ger en bättre förståelse av de materiella kulturartefakterna. Föremålen 
är inte bara redskap utan också budskapsbärare. Man måste ta hänsyn till sändare och 

mottagare i kodöverföringen.1 Enligt Bringéus är kulturkommunikation "studiet av 

kulturens symbolfunktion. Symbolerna är - till skillnad från signalerna - ett specifikt 

kulturellt uttryck. Kommunikationsstudiet lär oss att ett ting inte bara är någonting, 

utan också står för någonting."2 Mâtyâs Szabó har som tidigare nämnts undersökt 

tingens betydelse i samspelet människa/miljö/ ting. Han påpekar att det sker en kon
frontation mellan människan och den av henne skapade världen av ting. Det är en 

ständigt pågående process som speglar både tingens förbrukare och det samhälle de 
används i. I det förindustriella samhället fanns, till skillnad mot idag, ett nära förhållan

de mellan tillverkare och förbrukare. Nybyggaren t ex, tillverkade en stor del av sina 
bruksföremål själv och hade därmed fullständig kontroll över produktens utformning. 

Människans förbrukning av ting initieras av olika behov: nyttobruk, socialt bruk och 

estetiskt bruk. Man skiljer mellan grundläggande och inlärda behov. Det förstnämnda 

behovet måste uppfyllas för att människan skall kunna fungera normalt medan det 

senare ständigt förändras och nyskapas. När det gäller socialt och estetiskt bruk ser vi 

hur människan kommunicerar genom ägandet och brukandet av ting. Dessa ting har 
inte bara praktiskt bruksvärde utan även symbolvärden. De speglar och kommunicerar 

våra ideal och värderingar till betraktaren samt markerar status och grupptillhörighet. 

Szabo skriver att en människa "tenderar att välja produkter som överensstämmer med 

hennes bild av sig själv".3 

Vi har av ovanstående kunnat konstatera att de enskilda tingen är symbolbärare och hur 

de därigenom blir ett aktivt medel i kommunikationsprocessen. De inledningsvis ställda 

frågorna om resursuttnyttjandet kommerjag nu när vi tar oss an det omfattande boupp

teckningsmaterialet att försöka besvara. Det blir således betydelsefullt att undersöka 
hur nybyggarnas och fjällsamernas socioekonomiska mönster ser ut. Av intresse är 

också att fastställa de kognitiva strukturer och symbolvärden som kommuniceras 
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genom föremålsbeståndet. Föremålen kan alltså ge oss ny kunskap om vi tolkar signal
erna rätt. Det handlar om en dold informationsresurs. Phebe Fjellström framhåller att 

föremålen i bouppteckningarna ger upplysningar om t ex regional och ekologisk till

hörighet, om funktion, om social miljö och statusroll. De är "de konkreta uttrycken för 

människors samlade kunskap som förvärvats under århundraden. Kunskapen har gått i 

arv från far till son, från mor till dotter." Hon menar att vi som etnologer har en ange

lägen forskningsuppgift i att försöka tolka föremålets budskap och "läsa dess 

'språk.'"4 Under senare år har således den materiella kulturforskningen inom etnologin 

nått en ökad förnyelse genom beaktandet av tingens symbolvärde. Bringéus framhåller 

även vikten av att man i detta sammanhang klargör "innebörden av den fysiska om

givningen och teknologin som medskapare av livsmönster".5 Genom boupptecknings

materialet kommer vi att märka hur klart framträdande resursutnyttjandeaspekten är på 

detta material. 

4.2 Nybyggarnas föremålskultur - socioekonomiska grundteman: 
1838-64 och 1884-1900 

Vi når kunskap om tärnanybyggarnas redskaps- och föremålsbestånd genom att ta del 
av de bouppteckningar som upprättades när någon av makarna dog. Tärnas koloniser

ing inleddes 1824 i Björkvattsdalen men det dröjde ända till 1838 innan den första 

bouppteckningen från ett nybyggarhushåll stiger oss till mötes. Under perioden fram 

t o m år 1864 återfinns i Lycksele tingslags domböcker sammanlagt 22 mikrofilmade 

bouppteckningar från nybyggare i Tärnas fjällvärld.6 Av dessa är 9 av samisk 

härkomst. Själva kolonisationsepoken avslutas 1861 (se kap 2) och de nämnda boupp
teckningarna täcker alltså in denna tidsperiod. Det kan därför vara av intresse att stanna 

vid år 1864 och göra ett hopp över en 20-års period för se vilka förändringar som har 

inträffat inom den materiella kulturen. T ex bör innovationer och industrisamhällets 

framväxt kunna skönjas i bouppteckningsmaterialet när vi närmar oss sekelskiftet 

1900. Under denna period äger nämligen industrialismens genombrott. Detta visar sig 

bl a i utflödet av nya industriprodukter till hushållen. För perioden 1884-1900 har jag 

analyserat de 30 bouppteckningar från nybyggarhushåll som finns upptecknade.7 Av 

dessa nybyggare är 9 av samisk börd. En källkritisk diskussion om representativiteten 

har redan förts i inledningskapitelet. Som etnolog med en inriktning mot kvalitativa 

analyser kan man inte begära att jag skall ställa samma stränga statistiskt källkritiska 
krav på materialet som t ex ekonomhistoriker. Inte desto mindre redovisar jag käll

kritiska synpunkter vid behandlingen av detta bouppteckningsmaterial som här fått viss 

statistisk form.8 

4.2.1 Bouppteckningarnas siffermaterial om boskapsskötsel och jordbruk 

Boskapsskötseln var huvudnäringen för Tärnas nybyggare (se bild 46). Den var 
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grundförutsättningen för överlevnad i fjällvärlden. För utförandet av denna näring var 
två faktorer oundgängliga: lien och slipstenen. Om vi analyserar de 22 äldsta boupp

teckningarna finner vi vad gäller slåtterredskap att lie och slipsten var väl företrädda i 

källmaterialet. Lien fanns i 21 hushåll och slipstenen i 17. Samtliga nybyggare hade 

naturligt nog också kor. Men här fanns stora variationer. Medan en samenybyggare i 
Otterås fick klara sig med en ko kunde två svenska nybyggare, en i Rödingfors och en 

i Joeström, redovisa 12 nötdjur vardera. Härvidlag inkluderas ungnöt; kvigor och 

kalvar. 21 av 22 nybyggare hade/dr. Getter återfanns i 8 hushåll. För denna boskaps

stock krävdes hö och för höslåttern krävdes liar. Det var här frågan om ett extensivt 
markutnyttjande. Foderanskaffningen ägde för de flesta fjällbönder rum på avlägna 

myrar. 

Jordbruket torde under den äldsta nybyggartiden ha varit svagt utvecklat i en marginell 
bygd som Tärna. Ett väsentligt redskap för ett nybygges upptagande, t ex vid röjning 

och nyodling var Plogen (se bild 47), eller välten som den nordsvenska benämningen 

lyder.9 Denna återfanns ill nybyggarhushåll. Plogen har en vändskiva som vänder 

jorden vid plöjningen. De äldsta plogarna var helt av trä. Ragnar Jirlow framhöll att 

ännu under 1770-talet var plogarna i t ex Ångermanland tillverkade helt och hållet av 

trä: "Några årtioden senare torde man dock ha börjat beslå fjölen med plåt och inpå 

nästa århundrade ersattes fjölen av en vändskiva helt av järnplåt."10 Efter plogen 

användes den med järnskodda stavar utrustade alen till att uppluckra jorden samt till att 

mylla ned säden.11 6 nybyggare hade detta jordbruksredskap i sin ägo. Man ser även 

att harv förekommit men den redovisas endast i 2 hushåll. Harven hade samma funk

tion som alen. Äldst var den sk pinnharven (se bild 48) som hade en fyrkantig träram 

försedd med järnpinnar.12 Vidare uppvisade 11 nybyggarhushåll en spade. Spaden var 

föregångare till plogen när det gällde att vända jorden och spadbruket, med odling utan 

hästdragna redskap, var en realitet för många fjällnybyggare i mitten av 1800-talet 

särskilt vid nyodlingsarbetet.13 Vidare redovisades ett föremål vid namn gräv hos 11 

familjer. Det var ett hackredskap som i senare tid har sammankopplats med potatisod
ling. Emellertid kan den i äldre tid innan potatisodlingen tog fart i övre Nordsverige 

nyttjats vid nyodlingsarbete, t ex för att hacka loss stenar.14 Grävet hade enligt Lars 

Levi Laestadius samma funktion som alen och harven. Laestadius kallar redskapet för 

"handgräf".15 

Nästa kategori av handredskap kan med säkerhet hänföras till arbetsområdet röjning 

och nyodling. Det handlar om järnstören som ägdes av 13 nybyggare. Järnstören var 

ett spett med vilken man under nyodlingsarbetet bände upp stenar och stubbar. Vid den 

slitsamma nyodlingen brukades även en särskild sorts yxa för bearbetning av torven. 

Från Sorsele meddelas att äldsta sättet att odla myrmark gick till på följande sätt: "ytlag

ret flåddes bort med den bredbladiga förhuggaryxan och med den tvärställda 'jord-
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yxan'. Hade man häst kunde man riva upp ytlagret med en 'al'."16 Vid torvens sönder-

delning kunde som "förhuggaryxa" användas en vanlig kasserad täljbila.17 Förhuggar-

yxan var en "bred yxa med vilken man hugger sönder torven vid åkerodling..." Det 

andra redskapet, jordyxan, fungerade som en "stor bred handhacka med vilken man 

avskiljer tuvor och ytjord, flåhacka..."18 

Det framgår av bouppteckningsmaterialet att förhuggaryxan brukades i 2 nybyggarhus-
håll och jordyxan i 4. Dock namngavs det i detta sammanhang ytterligare ett redskap 

som att döma av benämnningen torde haft ett liknande användningsområde som för
huggaryxan och jordyxan. Det gäller den i 8 hushåll förekommande tuvyxan, som 

sannolikt använts till att flå av ytlagret, torven. Ett annat redskap som återspeglar 
resursutnyttjandet i denna nordliga landsdel är skäran. Den användes vid kornskörden 

ännu i böljan av detta sekel. Skäran begagnades även vid lövtäkten.19 5 hushåll redo

visas för innehav av detta redskap som alltså kom till användning inom både jordbruket 
och boskapsskötseln. Efter denna genomgång av jordbruksredskapen i bouppteckning
arna låter vi ytterligare en källa komma till tals. Det är professor J W Zetterstedt som 
upplyser oss om vilka "åkerredskap" som brukades i Lycksele lappmark omkring 

1830. Han uppräknar: plog, sädesal, harv, jordyxa och gräv.20 Som vi ovan ser har 

alla dessa redskap brukats i Tärna. 

Kornodlingen hade som tidigare framgått en underordnad betydelse för nybyggarna i 
Tärna. Detta beroende på en för kort vegetationsperiod (130 dagar). Boskapsskötsel 

med mjölkhushållning var huvudnäringen. Där sädesodling förekom var det av margi

nell karaktär. Nils Mikael Winka i Gardvik avslöjade vilka områden i Tärna som be

drev kornodling i hans barndom: "Korn, det odlade dem ju i huvudsak ifrån Tärnaby 
och neröver. Men från Tärnaby uppöver mognade det ju ytterst sällan. Så jag tror inte 

dem odla just korn över om Tärna. Men Björkvattsdalen och nerifrån Tärnaby - då odla 

dem ju korn i allmänhet och förmalade i skvaltkvarnar."21 Detta område för sädesod

ling i liten skala sammanfaller med barrskogsbältet. Väster om ("uppöver") kyrkbyn 

Tärna vidtar som bekant björkskogen. Där odlade man inte kornet. Potatisen odlades 

däremot i hela Tärna. Det finns i bouppteckningsmaterialet belägg för att man odlat po

tatis redan under äldre nybyggartid. Från tre nybyggen, alla belägna i björkskogsbältet 

i den övre delen av fjällsocknen, rapporteras om potatisinnehav. T ex har en sameny

byggare i Klippen år 1845 i sin ägo sex och sju åttondels tunnor potatis. Potatisodling 

var som Sten Rudberg tidigare framhållit möjlig att bedriva även i extrema naturgeogra

fiska lokaler. Samma tålighet mot frosten hade inte kornet. 

För transporter men också för jordbruksarbete användes hästen som dragdjur. Den 

fanns hos 18 nybyggare. Även tjuren har nyttjats som dragdjur i övre Norrland (se bild 
49). Den kallas stundom för oxe, som i 3 av bouppteckningarna, trots att det rör sig 
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om ett okastrerat djur och ingen oxe i vanlig mening.22 Benämningen köroxe nämns i 

en av de tre bouppteckningarna vilket understryker att man använt sig av den som 

dragdjur i Tärna. Mina informanter har också vittnat om tjurens funktion på nybygget: 

Knut Frohm berättade hur de körde hem ved från skogen med tjuren och hans kusin 

Johan From meddelade att de körde timmer med "oxen". 

4.2.2 Vad avslöjar bouppteckningarna om näringslivet i 1800-talets Tärnabygd? 

Efter analys av bouppteckningsmaterialet från den äldre nybyggartiden i Tärna kan man 

fastslå att boskapsskötseln var huvudnäringen på vilken själva livsexistensen vilade. 

Att kunna slå med lie en sådan mängd hö att det räckte till att vinterföda några kor var 
grundförutsättningen för överlevnad i Qällvärlden. För detta extensiva markutnyttjande 
var bl a myrhöet på utängarna av stor vikt. Källmaterialet visar också att ett par ny

byggare var anmärkningsvärt välbärgade i detta avseende. Innehavet av t ex 12 kor 

kräver förvisso bärgning av stora hömängder. 

Det faktum att plogen fanns i hälften av hushållen avslöjar att jordbruket, särskilt i 

Björkvattsdalen, var ett viktigt komplement till boskapsskötseln, jakten och fisket. Här 

fanns också olika redskap för röjning och nyodling. Man kan också notera att de 
samiska nybyggarna anammat det bofasta gårdsbruket till fullo. En av dem hade år 

1856 i Rönnbäck (i Björkvattsdalen) i sin ägo följande jordbruksredskap: vält, al, 

harv, spade, gräv, järnstör, tuvyxa och skära. Han hade dessutom 8 kor samt får och 

getter, alltså en full uppsättning av de strategiska enheter som symboliserar den bofaste 

gårdsbrukaren. I Tärnafjällen är vegetationsperioden för kort för att tillåta något jord

bruk i större skala och frosten blev ofta ett hinder för odlarna. De ogynnsamma fak
torerna för odling i fjälltrakterna med undantag av Björkvattsdalen innebar att många 

nybyggare fick importera brödsäd från de norska handelsmännen. Till en början som 

omald säd men sedemera kunde färdigmalt kornmjöl köpas. Dock kan man av boupp

teckningarna utläsa att potatisodling förekommit på sina håll redan under 1800-talets 

mitt vilket drygade ut kosthållet. De naturgeografiska faktorerna satte alltså hinder i 

vägen för spannmålsodling i större delen av Tärna. Barrskogsområdets nybyggare 
hade däremot gynnsammare förutsättningar för odling. Trots detta var jordbruket även 

här en lågprioriterad näring. Lars Levi Laestadius söker 1824 med sitt inifrånperspek-

tiv förklara varför jordbruket "försummades" och "vansköttes" i lappmarkerna under 

1800-talets böljan. Enligt honom fick orsaken främst sökas i den "från uråldriga tider 

på efterkommande fortplantade och likasom ärfda kärleken för jagt och fiske...Men 

förnämligast deraf, att verkliga förmonen af ett åkerbruk är bland de flesta misskänd. 

Nybyggarne äro äfven i denna dag så intagne af fiske och jagt, att de sysselsätta sig 

dermed hela året om...Deremot hysa somliga ett verkligt misstroende för åkerbruket. 
De anse det knappt vara mödan värdt, att nedlägga något arbete derpå: ja! de anse det 

till och med under en karls värdighet att befatta sig med sådana småsaker, hvarföre 
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många af dem lemna åkerbruket att skötas af qvinnor och barn, under det de sjelfva 

ströfva kring skogar och fält."23 Här uppdagas hur värderingar och kognitiva struk

turer blir till ett hinder för åkerbruket i lappmarken (alltså inte bara naturgeografiska 
faktorer). Det fanns ett psykologiskt motstånd mot denna näring. Dess nackdelar var 

större än fördelarna. Jakt och fiske däremot utgjorde en säkrare och mer givande för
sörjning. Den erfarenheten hade nybyggaren från uppväxtåren. Istället fick kvinnorna 

sköta om jordbruket. De fick också beså de små åkerlapparna. Denna arbetsfördelning 
mellan könen skall ställas i skarp kontrast till Sydsverige där jordbruk med spann

målsodling för avsalu var huvudnäringen. Här satte männen status i att vara fram

gångsrika jordbrukare. När det gällde nybyggarna i Aijeplog och deras förhållande till 

jordbruket skrev Lars Levis bror, lappmarksmissionären Petrus Laestadius, omkring 
1830 att fisket var huvudnäringen. En karl skulle inte befatta sig med åkerbruk, för att 
det ansågs i Arjeplog 'lika heterogent för en karl, som att spinna och väfva". Det fram

hölls att jordbruket ledde sitt ursprung från kvinnorna. Den allmänna uppfattningen i 

bygden var därför att "karlar hade annat göra än befatta sig med sådant vackel. Bössan 
var deras redskap, icke gräfvet eller spaden. Fiskredskapen, den skaffade något i gry

tan..."24 

Här vill jag tillfoga en källkritisk synpunkt beträffande arkivmaterialets pålitlighet. När 

det gäller perioden 1884-1900 och boskapsskötseln för Tärnas nybyggare framgår det 

att lien redovisas i endast 20 av de 30 bouppteckningarna. Dock ägde 7 av de 10 

nybyggare som inte upptog liar i bouppteckningen kor vilket visar att vi inte full
ständigt kan lita på vad bouppteckingen säger om familjernas redskapsinnehav. 

Hushållen med kor måste ju ha använt sig av lie vid höslåttern och foderanskaffningen 
till sina kor, men i dessa fall tiger alltså materialet. De liar man hade togs helt enkelt 
inte upp vid förrättningstillfället. 

Man kan notera att särskilt samiska nybyggare bosatta i Ängesdal i Björkvattsdalen 

hade ett stort antal liar. Vår "storbonde" från Winkasläkten, Johan Andersson, upp

visade inte mindre än 37 liar vid sitt frånfälle år 1886. Mängden liar får ses mot bak
grund av hans stora boskapsinnehav. O P Petterssons sagesman, Kristoffer Sjulsson, 

även han från Ängesdal, redovisar ännu fler liar, 39 st, år 1892. Genom dessa två 

bouppteckningar kan vi också få en uppfattning om vilken typ av liar som Tärnas 

nybyggare använde sig av i slåtterarbetet i slutet av 1800-talet. I Johan Anderssons 
hushåll fanns t ex "5-, 6- och 7-qyarters liar", och hos Kristoffer Sjulsson "6- och 7-

qvarters liar". Härmed avses liar av olika längd som nyttjades vid olika tillfällen. En 

qvarter motsvarade fjärdedelen av en aln, dvs ca 15 cm.25 För vallhö och raningshö 

anvädes kortliar (5-6-kvarters), för myrhö (7-8-kvarters) och för sjöfoderslått 

begagnades långliar (9-kvarters). Under sjöfoderslåttern i fräkenbankar i älvar och 

sjöar användes en dubbellie.26 I en bouppteckning från Rödingfors 1898 rapporteras 

om 2 "fräkenliar". Det bör då vara lien som man hade vid sjöfoderslåttern. Britta 
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Burman i Tängvattnet berättar att de brukade slå sjöfoder, dvs fräkenbankarna i vatten
dragen. Medan Britta rodde båten slog fadern fräkenhöet från båtaktern. Hon bekräftar 

också att 6- och 7-kvarters liar användes i ängsslåttern. 

I dessa bouppteckningsnotiser återspeglas resurstillgången och resursutnyttjandet i 

nybyggarmiljö särskilt tydligt. Vi får här en direkt kommunikation inte bara om liarnas 

funktion utan även om vilka typer av naturmarker och slåtterängar som nybyggaren 

använde sig av. Myrhöet var en sådan tillgång och det tillgodogjorde man sig med 7-

och 8-kvarters liar. Andra marktyper tog man likaså tillvara: sjöfoder på fräkenbankar i 
bäckarna, raningshö på naturligt översilade ängar, vallhö på gärdan. Allt detta kommu
nicerar lietyperna till oss. Men som Bogatyrev angav redan 1937 måste vi kunna tolka 

"språket" för att rätt förstå innebörden, dvs ha kunskap om vad en 6- och 7-kvarters lie 

användes till.27 Etnologen har just dessa kunskaper mer uttalat än t ex historikern eller 

sociologen. Därför har anhopningen i denna framställning av alla data (si och så många 
liar, plogar, skäror, etc) en funktion att fylla. Nämligen att symbolisera de socioekono-

miska grundteman som ligger fördolda i bouppteckningarna och som inte låter sig 

blottläggas omedelbart utan måste sas skiktas av lager för lager, t ex uppgifter om "6-

och 7-qvarters liar". Den blir stum och bara statistiskt intressant om den tas rätt upp 

och ner. Men om vi som etnologer kan tolka språket, kan semiotiken, öppnar sig nya 
och vitt famnande kunskapsfält som ger oss möjlighet att förstå skeenden och nå fram 
till individplanet. 

Slipstenen återfanns i 19 hushåll. Räfsan med vilken man räfsade ihop det slagna höet 
framkommer också i materialet. Den omtalas hos 4 nybyggare men borde ha varit tal

rikare företrädd i nybyggarhemmen. Ett sannolikt skäl till varför den lyser med sin 

frånvaro är att den var tillverkad av trä och därför ansågs ganska värdelös. Men var 

den däremot av järn måste den tas med i bouppteckningen. 1898 omnämns t ex i ett 

hushåll en "jernräfsa". I de tre andra fallen benämns den för "jernhärfva", " räfs-

härvor" och "harper". 

Kor ägdes av 28 nybyggare. De två som saknade kor var nybyggare av samisk här
komst. En av dem var föregångsmannen Anders Sjulsson i Södra Fjällnäs som istället 

ägde 100 renar. Däremot hade de två fiskarsamema i undersökningen kor. Det visar sig 

emellertid i det sena 1800-talets Tärna att döma av bouppteckningsmaterialet att de 

samiska nybyggarna har de största kobesättningarna. Detta bekräftar t ex vad nomad

skolinspektören Erik Bergström redogjorde för i ett tidigare sammanhang; nämligen att 

det i Tärna i början av 1900-talet hade framsprungit en klass av samiska storbönder. 

Johan Andersson i Ängesdal, som ägde 37 liar, kunde uppvisa 17 mjölkkor, 3 kvigor 

och 5 kalvar. Kristoffer Sjulsson från Ängesdal, som ägde 39 liar, hade 11 kor, 3 
kvigor och en kalv. Återigen bekräftas det att Ängesdals nybygge i Björkvattsdalen 
hade särskilt gynnsamma förutsättningar för boskapsskötsel. 
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Här kan också en klar social stratifiering skönjas. Det har förelegat stora ekonomiska 
skillnader mellan nybyggarna i Tärna. Detta påstående kommer klart och tydligt att 
kunna utläsas av min forskning. Man kan generellt konstatera att de rika fjällsamerna, 

som t ex Nils Vinka, och deras avläggare i form av de bofasta av samisk börd här

stammande storbönderna, som t ex Johan Andersson i Ängesdal, utgjorde "över

klassen" i Tärna. Det ur ekonomisk synpunkt viktiga renkapitalet var i detta samman

hang den helt avgörande faktorn. Sedan har vi en stor "medelklass" i form av svenska 

nybyggare och hemmansägare, t ex Samuelsson och From. De fattigaste, "under
klassen", var ofta fjällsamer som av en eller annan orsak hamnat i obestånd och för
lorat sin renmakt varför de såg sig nödsakade att slå sig ned som fiskarsamer och 
inhysesmän. Denna kategori får representeras av Sjul Svensson Rydberg i Yttervik, 
som var utan renar och utan förvärvad kognitiv kunskap om ett bofast näringsmönster 

med tillhörande redskapsbestånd.28 

Nybyggarna i Ängesdal hade uppenbarligen goda ekologiska möjligheter att utgå ifrån. 
Detta i sin tur har med markbetingelserna att göra. Vid analyser av just detta fenomen 

har geologen Karel Miskovsky varit mig behjälplig. Som deltagare av det tvärveten
skapliga Tärna park-projektet har det varit naturligt för mig och oss alla att samråda i 

frågor som går över disciplingränserna. Miskovsky har i frågan om Björkvattsdalens 
anmärkningsvärda bördighet meddelat att "det är en kalkrik och lättvittrad berggrund i 

Tärna. Den rika nederbörden i området gör att det urlakas näringsämnen som sedan 

sprids med grundvattnet och strömmar ner över dalsluttningarna och sas gödslar 

marken." 

Antalet kor var en säker måttstock på en nybyggares förmögenhet och medan Johan 

Andersson hade sammanlagt 25 nötkreatur (17 mjölkkor) uppvisade 11 hushåll endast 

en eller två kor (två samenybyggare var som tidigare nämnts helt utan kor). Några av 

dessa var "förgångsmän" som naturligt nog på ålderns höst lämnat ifrån sig större 

delen av sitt hushåll och därför inte redovisar så många kor. Emellertid finns det några 

nybyggare som, oberoende av etnisk tillhörighet, varit uppenbart fattiga att döma av 

bouppteckningarna. T ex omtalas 1891 en "backstugusittare" av samisk härkomst i 

Otterås som endast ägde en ko. Samma förhållande gällde även för en norsk" inhyses-

boende" familj i Joeström 1897. 

Ett mått på kreatursavkastningen utgör det kärnade smöret i nybyggarsamhället. 
Smöret konserverades under sommarperioden och såldes till Mo och andra norska 

handelsplatser strax före jultiden. Smör redovisas i 7 bouppteckningar. Same-

nybyggaren Johan Andersson i Ängesdal hade sammanlagt framställt 16 "lispund" 

smör (= 136 kilo!). I hans hushåll fanns också " 13 7/2 dussin mjölktråg". Det är alltså 
Johans stora kreatursbesättning på 17 mjölkkor som ligger bakom dessa imponerande 

siffror. 136 kilo smör värderades 1886 till 117 kr. Mjölkhanteringen var således en 
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mycket viktig faktor i detta sammanhang. Här frigjordes ett stort ekonomiskt kapital 
för byteshandeln. Inte långt efter Johans förråd av kärnat smör står en bonde i 

Björkbacka 1894 som i "kreatursavkastning" uppvisade 13 lispund smör (= 110,5 

kilo). De övriga beläggen av smör i bouppteckningarna rör sig mellan 8 och 33 kilo. 

Häst ägdes av 10 nybyggare (8 svenskar och 2 samer). Utav samerna var det bara 
"bönderna" Johan Andersson och Kristoffer Sjulsson i Ängesdal som skaffat sig häst

ar. Alltså inga av de övriga 7 samenybyggarna. Johan och Kristoffer kunde således 

använda sig av hästdragna jordbruksredskap som plog och harv. De fattigare sameny

byggarna däremot fick klara sig med spaden och grävet. 27 hushåll had t får. Flest ägde 
Johan Andersson i Ängesdal - 36 fullvuxna får och 23 lamm. Slutligen återfanns 

getter hos 11 nybyggare. 

Redogörelsen ovan understryker än en gång boskapsskötselns stora och fundamentala 
betydelse i Tärna liksom även de positiva ekologiska betingelserna just här i Ängesdal. 
Man bör även notera när det gäller smöret som exportvara att handelskontakterna, de 
givande och naturliga, riktades mot Norge och deras kustmarknader i första hand. 

Alltså inte mot Västerbottens kustland vid Bottenviken eller mot inlandets marknads
orter, t ex Lycksele. Orsaken var bl a de norska orternas strategiska läge vid Atlant-
kusten med isfria hamnar året runt som medförde att man där kunde ha en ständig till

gång till livsförnödenheter. Detta innebar också att de norska varorna blev billigare än 

de svenska. En annan faktor var att man fick bättre pris på de egna försäljningsvarorna 

i Norge. Dessutom var avståndet kortare till de norska handelsplatserna för nybyggar

na i Tärna.29 

I bouppteckningarna från sent 1800-tal framskymtar även att en "Backstugusittare" 

Jonas Jonsson i Vallenäs hade "ett fähus med Boningsrum för folk". Här uppdagas 

alltså det förhållandet att boskap och människor delat bostad. Vi har tidigare hört Sven 

Rydberg i Gardvik yttra att deras första stuga hade "avbalkning så vi kunde ha kreatu

ren i en ände och folket i ena änden". Från Skalmodal invid den norska gränsen med

delas hur en samisk nybyggare under 1850-talet byggt sig en liten "fyrknytt" stuga av 

timmer. Det nedre rummet var ladugård och på ladugårdsvinden bodde gårdsfolket.30 

På detta vis kunde man ta tillvara värmen som alstrades från djurkropparna. Själva bo-

endemönstret har mycket hög ålder, bl a finner vi detta under tidig järnålder i Danmark 

med de sk "kämpagravshusen".31 

Bouppteckningarna kommunicerar även den arbetsteknik som var bruklig inom detta 
speciella område - fjällbygden nära den norska kölen. Nybyggaren Fredrik Stenmark i 

Umasjö ger indirekt en beskrivning av sitt ängsbruk och arbetsteknik år 1897. I hans 

bouppteckning upptas "7 7/2 skrindor hö för kreaturen" och en hölada. Vidare konsta

teras: "odling genom röjdsel och vattning hvarå cirka 10 skrindor hö årligen afbär-

gas". Här avslöjas att nybyggaren i Umasjö på ett aktivt sätt sökte utöka sin höskörd. 
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Han har röjt bort småbjörk och vide från ängsmarken vid älv- och bäckstränder. Denna 
röjningsmark eller raningsmark översvämmades vaije vår av fjäll vattnet som med hjälp 
av slammet gödslade ängen och gjorde den mycket frodig och produktiv (se bild 50). 

Han kunde även få översilningsängar genom konstgjord bevattning. Då dämde man i 

bäckarna och lät sedan vårvattnet med hjälp av stockar och stenar sprida sig ut över 

terrängen.32 

4.2.3 Det sena 1800-talets jordbruksredskap i Tärna och innovationstendenser 

De jordbruksredskap som avtecknas i bouppteckningsmaterialet från slutet av 1800-

talet är också av intresse för oss. I detta senare bouppteckningsmaterial framträder 
nämligen innovationer och nyheter bland föremålsbeståndet som visar hän på kontakter 
med ett framväxande industrisamhälle. N-A Bringéus meddelar att industriellt tillverka
de och djupplöjande järnplogar under 1800-talets senare del vann insteg i hela landet 

trots ett betydande initialmotstånd.33 För Ångermanlands del konstaterar Ragnar Jirlow 

att äldre former av plogar under 1860- och 70-talen började ersättas med sådana "av 

modernt utseende från Överum, Norrahammar och Forsbacka. Först fram emot sekel
skiftet tränger dessa igenom och den gamla träplogen, där den ännu lever kvar, 

förvisas definitivt från sädesåkern till potatislandet."34 Ragna Ahlbäck skriver med ut

gångspunkt från finlandssvenskt område att man omkring 1880 började köpa 
fabriksgjorda järn- och stålplogar i Åbo och att dessa var tillverkade av Överum och 

Norrahammar.35 I bouppteckningsmaterialet från Tärna i slutet av 1800-talet finner vi 

att den samiske "storbonden" Johan Andersson i Ängesdal gått i bräschen som innova

tor i Tärnabygden. Han redovisade 1886 en "ny stålplog'" och en "ny jernplog". Denna 

bouppteckning bevisar att "järnplogen" fått fäste bland Tärnas jordbrukare, om än i 

mycket liten skala. Järnplogen nämns bara i ytterligare en bouppteckning (1884) 

medan den traditionella träplogen förekommer hos 10 nybyggare. 

Träredskapet Al eller kloal återfinns i 11 av 30 hushåll. Den går under olika benäm

ningar beroende på hur många "klor" den hade: "3 st alkloaf\"9kloal", "9 st ahlgräf', 

"ahi med 11 klor", " 12kloal". Alen kallas även för "jordahl", "ahlharf och "åkerahT'. 

Att den får heta "ahlharf ' visar det intima sambandet med harven. Sigurd Erixon 

beskrev Kloalen som "ett harvartat gaffelredskap med höga skänklar. Det har uteslutan

de tillhört övre Norrland..." Erixon meddelar att kloalen begagnades för uppluckring 

av åkerjord: "Funktionen motsvarar på visst sätt årdrets och harvens."36 Ragna 

Ahlbäck meddelar att kloalen användes vid nedmyllning av säd och att den förekommit 

i sydligaste Österbotten, östra Åboland och Nyland. Författarinnan framhåller att kloa
len har karaktäriserats "som ett mellanting mellan årder, gaffelplog och harv". Hon 

upplyser också om att kloalen inte var lämplig att användas på lerjord men däremot på 

sandjordsåkrar.37 
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7 nybyggare var ägare av spadar. Dessa traditionella träredskap är alltjämt i bruk. De är 
funktionella, lätta att lyfta och ekologiskt välavpassade men in tränger nu nya former 

och nya spadar. I en bouppteckning från Björkbacka 1898 återfinns en "stålspade". 

Grävet av trä omtalas från inte mindre än 25 hushåll. Ett således nyttigt och väl använt 

jordbruksredskap. Dess funktion på nybygget avslöjas i några fall av benämningen: 
"potatisgräv" (4 ggr) och "jordgräv" (2 ggr). Johan Andersson i Ängesdal hade flest, 

10 st "potatisgräv". Järnstören upptas av 15 nybyggare. Tre nybyggare rapporterar 

dessutom ett spett. Även här tränger nya järn- och stålredskap in. Kristoffer Sjulsson i 

Ängesdal hade 1892 ett "stålspetf'. Ett annat stålspett omtalas från Umfors 1892 och 

slutligen förekommer ett "jernspetf i Björkbacka 1894.38 

Under 1800-talets sista årtionden har den första torftiga nybyggesepoken övergått i 
livskraftiga bondesamhällen som t ex i Ängesdal där samiska storbönder etablerat sig. 

Vi ser hur den första vågen av innovationer sköljer in över bygden och inom jord

brukssektorn gör sig t ex järnet och stålet gällande. Den effektivare järnplogen efter
träder äldre träplogar. Sigfrid Svensson framhöll att den svenska landsbygdens eko

nomiska och sociala omdaningsprocess under slutet av 1800-talet till stor del möjlig

gjordes av 1850- och 1870-talens "storår" och högkonjunkturer. Detta förhållande gäll

de för utpräglade jordbruksbygder där man hade spannmålsprodukter för avsalu eller i 
skogsbygder med timmeravverkning och försäljning åt skogsbolagen. Svensson 

konstaterade att högkonjunkturens penningtillgångar gav bönderna möjligheter att 

införskaffa nya järnplogar som hade en helt annan effektivitet än den gamla järnskodda 

träplogen.39 Tärna var dock varken någon spannmålsproducerande bygd i egentlig 

mening eller bygd där man hade timmeravverkning. Förtjänsten kom istället från 

boskapsskötseln, renskötseln och fångstnäringen. Mjölkhushållningen stod i fokus 

och konserverat smör blev till en viktig bytesvara i Norge. 

4.2.4 Kolonisationsstrategier och nybyggarteknik 

Etnologen Åke Campbell fältarbetade sommaren 1946 i byn Övre Björknäs i 
Björkvattsdalen. Han redogjorde för hur solliden , den mot söder liggande sluttningen, 

"ansågs allmänt mindre frostlänt än den nedanför liggande dalen" och var därför 

särskilt eftertraktad när nybyggarna under 1800-talet sökte lämpliga lokaler för sin 
bosättning. En skogsbevuxen granlid ansågs också ge en bördig jordmån. Denna hård
vallsäng blev produktiv med hjälp av eld, översilning eller övergödsling. För att hindra 

kreaturen från att avbeta hårdvallsängarna invid gårdsstället anlades ett särskilt fäbod

ställe för sommarens betesgång. I byarna vid Björkvattnet var fäboden vanlig och dit 

flyttade familjen ofta med båt. Kvinnorna var i fäboden sysselsatta med mjökhushåll-

ning (mjökning, smör- och ostframställning).40 Anna Jonsson (f 1869) i Ängesdal 

meddelade att den mjölk som man erhöll i fäboden hölls kall genom att avkylas i en 

bäck.41 

177 



I de frostfria solliderna runt Björkvattnet kunde korn och potatis odlas. Campbell upp
ger att åkern spadades under hela 1800-talet. Som vi sett av redogörelsen ovan fanns 

dock träplogen, men även järnplogen från 1880-talet, tillgänglig för nybyggarna i 

Tärna! Åke Campbell beskriver bondeåret i Björkvattsdalen och meddelar att gödsel 

från fähus kördes ut på ängar, potatisland och kornåker under vårvintern. Åkern hade 
spadats föregående år. Vid Ersmässtiden (18/5) såddes kornet av kvinnorna (till skill

nad från i Sydsverige där männen sådde!). Därefter sattes potatisen, av kvinnorna, och 

kreaturen släpptes ut på sommarbete där de vaktades av getare (se bild 51). 
Vårsommarens sysslor innefattade också arbetet med att riva näver under savtiden. 

Man gick i näverskog.42 Lövtäkten under sommaren var en viktig del av foderfångsten 

då stora mängder löv insamlades till vinterföda åt kreaturen. Nybyggarkvinnorna strök 
och kvistade löv från buskar och träd som de sedan band samman till kärvar. Därefter 

hässjades lövkärvarna. 43 När vårfloden kom kunde nybyggaren dämma i bäckar vid 

raningen och lägga ut stockar så att vattnet spred sig och "översilade" ängarna. Slåtter-
perioden varade från slutet av juli och in i september. Kornet skars vid Barsmäss 

(25/8) och omkring 15 september skulle potatisen tas upp.44 En kritisk period för 

odlingen inföll i början av augusti månad enligt Lars Levi Laestadius: "Omkring 
Larsmessan, eller den 10 Augusti, har man att vänta jernnätterna, och, om då himmel-

en klarnar opp i norden, står hela Norrlands lycka på vågspel."45 Under hösten tog 

nybyggarna även ett förråd av skohö (starrgräs). Efter Mikaeli skulle fåren klippas. I 

oktober vidtogs starrslåttern på raningarna. Man röjde och rensade raningarna från 

björk och vide och brände kvistarna. Nöt- och fäboskap togs in i oktober innan snön 

kom. Nu var också slakttiden inne när något får eller en oxe skulle offras.46 I novem

ber slutligen, när man fått snöföre, kunde höet från utängarna och veden köras hem.47 

Sjul Johansson (se bild 52) i Rönnbäck var son till den samiske storbonden Johan 

Andersson i Ängesdal. Han berättade att kornsäden som inhandlades i Norge var 
omald fram till böljan av 1880-talet (se kap 3.3.9). Dessförinnan fick de alltså "ruste 

kvarnen och så förmala...kornet". Skvaltkvarnarna byggdes vid bäckarna. Korn sådd

es även av Sjuls föräldrar. Han räknade upp de jordbruksredskap som fadern Johan 

ägde: "Då hade han väl en gammaldags plog och en al och så 40 st pinnharva av järn 

som var fastsatt i trä. Ja, den där alklon , det var potatisgrävformen på själva alen men 

det var inte så många gräv i den. Det var väl en 12-13 st...fastsatt i trä. Och det var det 

enda jordredskap dem hade." De här uppgifterna som Sjul avger stämmer väl med 

bouppteckningen från 1886 där Johan redovisade två nya plogar (av järn och stål), 
1 lkloal och harv. Vidare meddelar Sjul att man köpte hemsmidda liar från Lycksele och 

Skellefteå. De var inte uppslipade så det krävdes "ganska stor tid och slipa upp en lie". 

Slipstenen köptes i Norge. Spaden som användes i jordbruket var av trä men fick sena

re "järnskoning". På våren kördes gödslet ut med en "släpsläde". Gödselspridaren 

introducerades mellan 1915 och 1920. Sjul redogjorde även för hur de satte potatis: 
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"Då dom arbetat och plöjt upp så har dem en hacka och så gräver dem upp fåror för potat

isen. Och så en som sätter efter och så gräver han då och lägger på med grävet. Då den höll 

på komma upp då var det till å arbeta med ogräset och rensa och hålla rent. Sen brukade dem 

gräva efter tomfårorna och få upp mer jord uppå ryggen med grävet."48 

Nybyggarens alla skilda arbetsmoment måste utföras korrekt och omsorgsfullt. 

Överlevnaden hörde samman med kunnandet, med kunskapskapitalet. Nils Mikael 
Winka i Yttervik beskrev nybyggarens beroende av myrslåttern. Den var A och O i 

deras liv. Därför är liarna i bouppteckningen laddad med innehåll och signaler. 

"När jag var ung så var ju kreatursskötseln en livsbetingelse för folket i allmänhet Så (för) 

alla unga som gifte sig på den tiden...var ju frågan var ska vi bosätta oss så vi kan ha en 

och två och tre eller fyra kor. Det var ju frågan om att börja med lite och utveckla sig så 

småningom. Det var ju på kreatursskötseln i allmänhet folket levde och hade dem då till

gång till jakt och fiske då var det ju liksom att livet log. Själva livsbetingelsen för att ha 

korna det var ju myrslåttern. Och den som hade bra med myrslåtter hade ju också utsikter 

och ha bra med kor." 

Han berättade att man gick ut på slåttern på måndagens morgon och kom tillbaka på 
lördagen. Samtidigt som de var ute på slåttern kunde de även leta efter lämpligt skohö 

(det mjuka starrgräs som var föregångare till strumpor och sockor) som fanns "i vide

gårdar och såna där starrförande kärrmarker". Nils Mikaels familj övernattade i tältkåta 

under slåtterperioden. På fötterna bar man " blötvattenkängor" (kängskor av garvad 
nöthud) indränkta i tjära mot vätan. Beckolja mot mygg och knott användes också 

flitigt "så man lukta på flera meters håll". Man hade ett sk "krag" på lien som förde 

ihop höet i strängar när det slogs vilket underlättade räfsningen. Han framhåller att 

flickorna tyckte det var roligt att komma ut i skogen och räfsa: 'Tacka för det, jag vet ju 

att flickorna i allmänhet dem nästan längtade till skogen. De tyckte det var trevligare att 

vara på slåttern än gå hemma och syssla med korna."49 Nils Mikael berättade att de 

övernattade i tältkåtor under myrslåttern. Det förekom även att man som Edvin 
Stenmark (f 1882) i Hemavan meddelade, gjorde sig ett "ristak", när man vistades på 

utängarna. 50 

Gustaf Adolf Johansson (f 1887) berättar på en bandinspelning från DAUM om 

slåttern och ängsbruket under forna tider med utgångspunkt från Hemavan. Hans 

utsaga bekräftar t ex vad bouppteckningarna avslöjade om liesorterna. Gustaf Adolf 

använde sig också av 6- och 7-kvarters liar. Det var viktigt att böija slå höet tidigt på 

morgonen, vid 5-6-tiden, medan daggen ännu var kvar eftersom det underlättade slag-

ningen. Först slogs utängarna, dvs myrarna. Man både hässjade och "kusade" höet allt 

efter virkestillgången. Sedan slog man gärdan vid gårdsstället (vallen) och därefter 

företogs raningsslåttern. Det sista man slog var fräkenbankarna. På rödningslandet 
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(raningarna) arbetade man med att hugga upp storvidets rötter varefter ris och rötter 
uppbrändes. I detta arbete använde Gustaf Adolf spade och jordyxa. Med hjälp av 

jordyxan höggs tuvorna bort. Vårfloden stod så högt berättar han att den "sköljde bort 

all skrot från raningen". Vid raningarna hade man många lador att lasta in höet i.51 

Beträffande raningshöets kvalitet framhöll Mia Persson (f 1898) i Hemavan: "Det var 

mycket bra. Det var nästan som ett vallhö...då gick slammet upp ifrån ån och sjön på 

raningarna och då var det ju...frodigt...som en gödsling så att det var väldigt fint." I 
Hemavan slogs raningarna längs efter Umeälven på hösten sedan man avverkat myr-

slåttern på utängarna och vallslåttern hemmavid. Mia gav också en intressant upp

lysning om räfsornas materialsammansättning. Hon berättade att de var tillverkade av 

olika träslag: skaftet var av gran, kammen av björk och pinnarna av en.52 

På vårvintern när kornas foder böljade tryta gav man dem "rönnskav", dvs bark som 
skars när saven steg i rönnen. Detta blandades med bl a hästdynga och kokades till en 
soppa som kallades "döja". Man kunde också som nödfoder under våren dryga ut 

kofödan med "bråtd\ dvs björkris. Till hästarna, som var den "arbetande kraften", 

gavs det bättre vall- och raningshöet.53 Sara Johansson (f 1872) i Västansjö redogjor

de för de olika höfoderklasserna.Vallhö var bästa sortens hö och det växte på gödslad 
mark i närheten av gården (gärdan). Förutom raningshö och myrhö nämner hon en 

fjärde hösort; nämligen bladhö. Detta bladhö fanns i skogen "mellan björkarna".54 

Nybyggarna i Klippen hade helt andra naturgeografiska förutsättningar när det gällde 

foderanskaffningen än Hemavans invånare. Här fanns inget deltalandskap utan 

terrängen var mer kuperad under Norra Storfjällets sluttningar och man fick istället, 

som så många andra tärnabor, förlita sig på myrslåttern. Knut Frohm i Klippen berättar 

att de hade ströängar på fjällsluttningar och myrar som de slog. Då övernattade man ute 

i tält: "Det blev ju långt och kuta hem på kvällen när vi skulle bölja tidigt." Han upp

lyser att de brukade slå "åt en 3 kor och varje koföda var 6 riktiga skrindor. Och 

hässjade man riktigt, och det var torrhö, då ger en sådan myrhässja en skrinda hö. En 

skrinda hö per hässja. 6 skrindor vinterfödde en ko." Högre upp i fjälltrakterna där 
hässjevirke saknades fick de göra "kusar meddelar Knut. En "kuse" var lika med en 

skrinda hö. Knut konstaterade angående fjällhöet: "Konstigt, på den tiden köpte dem 

aldrig några mineraler åt korna men de var friska och pigga ändå. Och det tror jag är 

utav fjällhöet, det som slogs på fjällsluttningar. Det var väldigt mineralrikt och fint. Det 

var friska djur." Under sommaren vistades kreaturen antingen i en sommarladugård 

eller i en fäbod. Britta Burman i Tängvattnet berättade att de flyttade med korna till en 

fäbod på andra sidan sjön i början av juli och var där i två månader för bete och mjölk

hushållning (se bild 53). "Vi var hela huset där den tiden" framhöll hon. 

Sammanfattningsvis slås man, i detta avsnitt med många citat från mina informanter, 

av den verkligt omfattande kunskap om naturen och dess resurser de besatt för att 
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maximalt kunna utnyttja sitt nybyggesområde. Fjällborna ärvde ett visst symboliskt 
kapital för att låna Bourdieus term. De existensiella livsbetingelserna i fjällmiljön 

producerade en bestämd habitus. Häri ligger hela deras socialiserade kunskapsfond 

förborgad. Landskapet var inte en utan många arbetsplatser för fjällbon. Som Orvar 

Löfgren påpekat hade vaije ekonomisk aktivitet "sin egen kognitiva karta eller referens

ram". Redan 1936 visade Åke Campbell på hur olika referensramar överlagras i ett och 

samma landskap. Fjällbonden/fångstmannen gick inte i skogen utan i näverskog eller 

t ex fågelskog. Till dessa näringsfång "hör bestämda kulturella filter, olika sätt att se 

och läsa landskapet"55 Val av boplats skedde inte av en slump, den mot söder sluttande 

liden, solliden, var begärlig. Nybyggaren vandrade miltals under dagar och veckor för 

att hitta den. Kunskapen om dess förträfflighet torde andra nybyggare lärt honom, de 
som levt tidigare. Rönnskavsfoder till kreaturen på våren, detta "hopkok" som var 
stärkande ur alla synpunkter. Det visste man och rönnar skulle därför växa i närheten. 

Skvaltkvarnars byggande, myrslåtterns stora betydelse här i norr till vilka en särskild 

sorts liar brukades, dvs olika längd på liarna för olika marktyper, det värdefulla vall-
och raningshöet som blev frodigt genom övergödsling respektive översilning, räfsans 

olika materialkomponenter, beckoljans betydelse och inte minst intressant är informa

tionen om hömåtten såsom skrindans höomfång, och "kusens" höomfång. I detta 
avsnitt redovisas en gedigen kunskapsfond som nybyggare äger. En fond som ingår i 
det kollektiva medvetandet och därför är ett uttryck för deras kultur, deras livsform. 

Men utan en vidare kontext, en helhetsaspekt på materialet, dvs att även tränga in i de 

socioekonomiska faktorerna kan vi inte rätt förstå nybyggarnas erfarenhetsvärld eller 

deras symbolvärld där tingen utgör viktiga signaler i ett kommunikationsspel. 

4.2.5 Jakt, fångst och fiske 

Vid sidan av boskapsskötseln var äijemarksfångsten en mycket viktig binäring för 

nybyggarna i fjälltrakterna. Att t ex ripsnarningen utgjorde ett basfundament för Tärnas 

nybyggare har redan framgått av tidigare kapitel. Men även fisket var av stor betydelse. 

Förutom närheten till raningsmarker och goda slåtteslägenheter skulle nybyggena 

lokaliseras till fiskrika vattendrag. Zetterstedt bedyrade fiskets betydelse för nybyggar

na i Västerbotten under sin resa här 1832. Han kunde konstatera att fisket var mindre 

lönande inom Lycksele socken men i Stensele och Sorsele "deremot är fiske vida mer 

lönande och utgör i öfra delarne af dessa socknar fattige Nybyggares och Lappars 

hufvudnäringsfång".56 Femtio år senare påpekade F Try bom om Lycksele och Åsele 

lappmarker: "Det är sannt, hvad jag på så många ställen i de högre upp belägna trakt

erna hörde upprepas: 'funnes ej fisket där, vore landet folktomt'. Under hårdåren har 

det varit fisket, med hvilket folket hjälpt sig fram!" Fisk var alltså en stående föda i 
kosthållet hos nybyggarna. Sven Ekman konstaterade 1910 att fisken i norra Sverige 

"spelade ungefär samma roll som brödet i andra bygder..."57 Freja Lorentsson 

(f 1886) i Joeström berättar att fisk och potatis utgjorde en viktig del av tärnabornas 
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kosthåll i äldre tid. Detta särskilt mot bakgrund av att kornodling inte gick att bedriva i 

övre delen av Tärna: "Det var så korta somrar. Det växte inte."58 

Det fanns flera sätt att tillvarata och anrätta fiskfångsten. Att lufttorka färsk fisk under 

vårsommaren var vanligt i lappmarken särskilt bland samerna. Torrfisk var utom

ordentlig som reskost, lättviktig och lättransportabel.59 Som proviant kunde den också 

begagnas under sommarens slåtterarbete.60 Ekman framhöll att slåtterfolkets "hufvud-

sakliga matsäck ute på myrarna utgöres af torrfisk jämte något torrt fågelkött".61 

Rödingen och börtingen som nybyggarna fångade under hösten blev nedsaltad i 

kaggar.62 Den nedsaltade fisken åts sedan gravad under vintern.63 Fisk kunde även 

konserveras enligt den sk syrningsmetoden, dvs grävas ned omlindad av björknäver i 

en grop att självsurna. Till sist kunde fisken kokas eller rökas.64 Stekning förekom 

inte i äldre tid.65 Det blev aktuellt först med järnspisens och stekpannans inträde. 

4.2.6 Jakt- och fiskeredskap - en kulturell kod i fjällfolkets livsmönster 

Om vi tar oss an bouppteckningsmaterialet från perioden 1838-64 och söker klarlägga 
vad för slags redskap som nybyggarna i Tärna nyttjat för jakten ser vi att lodbössan (se 

bild 54) förekommer hos 14 av 22 nybyggare. Lodbössan var en framladdningsbössa 

av flintlåsmodell. Ammunitionen utgjordes av en krutladdning med blykula. Den var 

tung att bära, hade en begränsad skottvidd och träffsäkerheten var tämligen dålig. 
Skytten måste ha stöd och därför var det brukligt att man satte sig ned och avfyrade 

från en bakåtlutad ställning (se bild 55). Redan under 1600-talet fanns det allmoge

smeder i södra Norrland, sk "rörsmeder", som tillverkade lodbössor.66 Prästen 

Nicolaus Lundius, som var av samisk börd, skrev på 1670-talet att Ume fjällappar 

köper "skiöna byssor i Nåije med stålpipor..." Lundius berättar vidare att Lulesamerna 

huvudsakligen använde "sine handbågar" medan "Uhmå lappar äro få som dem bruka 

utan allenast byssor."67 Västerbottens fjällsamer visade alltså en hög grad av innova

tionsmottaglighet genom att anamma lodbössorna redan under 1600-talet. Vårt källma

terial avslöjar att nybyggarna vanligtvis endast hade en bössa i sin ägo. Ett undantag 

var dock Johan Samuelsson i Björkfors som redovisade 3 stycken år 1849. Det fram

går att 7 av 13 svenska nybyggare och 7 av 9 samiska nybyggare ägde lodbössor. 

Det andra jaktredskapet, spjutet, upptogs i 6 hushåll. Spjutet hade flera funktioner och 
utseenden. Med det större "björnspjutet" nedlades björnen vid idet. "Spjutstaven" (se 

bild 56) begagnades när man skulle "ränna" efter varg, lo och järv, dvs bedriva hetsjakt 

på skidor, som var en samisk specialitet. Samtidigt som spjutet var ett jaktredskap 

tjänstgjorde den även som skidstav eftersom den kunde ha en brodd ("snydda") i nedre 

ändan. Spjutändan var försedd med en hylsa av horn. På kvinnostaven fanns istället en 

"skopa" upptil som nyttjades till att gräva undan snö och is. Det fanns dessutom ett 
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särskilt bäverspjut.68 Det är anmärkningsvärt att endast två av 9 samenybyggare ägde 

ett spjut. Nog borde fler samer haft spjut med vilka man bl a nedlade björn och varg, 

men materialet tiger om detta. I Tärna har olika benämningar på detta jaktredskap före

kommit: "spjut" och"spjutstaf'. 

Man gör åtskillnad mellan begreppen jakt och fångst. Med jakt menas att jägaren aktivt 
jagar ett villebråd med vapen i hand. Däremot är fångsten mera passiv. Ett fångstred

skap får sköta sig självt från det att man sätter ut redskapet tills det vittjas.69 De 

fångstredskap som nybyggarna i Tärna nyttjade var slagjärnet eller saxen, nätet och 

snaran. Slagjärnet (se bild 57) fanns i två olika typer. Den ena, trampsaxen, fungerade 

så att djuret utlöste en fjädermekanism när det trampade i slagjärnet, vilket gjorde att 

denna slog igen om benet. I det andra fallet, betsaxen, användes ett bete fästat i red

skapet. När villebrådet ryckte loss detta, smällde slagjärnet fast runt djurets hals. 
Fångstnätet användes för bäver och mård. De grova bävernäten utspändes i vatten
dragen och när en bäver fastnat i nätet blev den genast ihjälstucken med bäverspjutet. I 

Lycksele lappmark fångades mården med nät utanför det stengryt där den höll till. 

Bruket av mårdnät sammanhänger med att mården var för snabb för den gamla lod

bössan.70 Med snaror fångades förutom ripor även skogsfågel ("gråfågel") och hare. 

Ursprungligen tillverkades snarorna av hampa, lin eller senor men omkring 1850 fanns 

mässingtråd att köpas i Lycksele. Fångstmannen utplacerade snaran mellan två ned
stuckna pinnar i "ledet", dvs öppningen, av ett "rishag" (= stängsel, avspärrning). 

Rishaget för ripa var alltid av björkris med åtråvärda knoppar. Gråfågeln (tjäder, orre, 

järpe) ville till rishag ha tall- eller granris (se bild 58).71 

Bouppteckningarna avslöjar fångstverksamheten i Tärna. Slagjärnen återfanns i 8 

nybyggarhushåll varav tre samiska. Den svenske nybyggaren Jon Larsson från 
Rödingfors hade 6 slagjärn och Johan Samuelsson i Björkfors ägde 4. Slagjärnen gick 

under olika namn i bouppteckningarna: " Ränfjerjärn", "Räfjern" och "Rotjern". 

"Rotjärnet" var av betsax-modell.72 Här avslöjas att även räven fångades i dessa saxar. 

Endast ett belägg för fångst med nät finns från Tärnas fjällvärld. Det var nybyggar-

samen Måns Johansson i Forsbäck som antecknades för ett "mårdnät". Snaran redo

visas av 3 nybyggare, två samer och en svensk. Här framkommer att man snarat hare. 

1847 redovisas" en liten knippa harasnaror" och 1860 "3 st Harasnaror". Den tredje 
nybyggaren, som var av samisk börd och från Tärnafors, hade införskaffat "24 snaror 

af mässingtrå" år 1850. Detta belägg bekräftar att mässingsnaran redan vid mitten av 

1800-talet är på väg att avlösa äldre former av trådsnaror. 

Man kan genom att iaktta vilka olika typer av skinn och skinnprodukter från allehanda 

villebråd som noteras i bouppteckningarna även få grepp om nybyggarnas jakt och 

fångst. Viltskinn beläggs i 4 hushåll - samtliga samiska. Nils Thomasson i Klippen 

redovisade en "Björnhuda", 2 "haraskinn", 1 par " gåswingar", en " slagör winge" och 
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till sist 8 par "wingar". Här avslöjas jakt av björn, hare och fågel. Som synes hade 
denne samiske nybyggare kommit över 10 par fågelvingar. Med "slagör" avses en 

slagörn, dvs en kungsörn.73 För en dräpt örn utbetalades skottpengar.74 Den samiske 

nybyggaren i Klippen hade en björnhud i sin ägo. Att samerna var skickliga björnjäga

re är väl omvittnat. Jakten skedde ofta vid idet och vapnen som användes var lod

bössan och björnspjutet.75 Samerna hade i äldre tid en rad riter och ceremonier knutna 

till lyckosamma björnjakter. Björnen ansågs nämligen som ett heligt djur.76 För en av 

dessa redogjorde Sjul Johansson i Rönnbäck. Han berättade om den gamla samiska 
seden att dricka av björngallan efter en lyckosam jakt: "Jo, dem drack ju för det var 

gott och så var det som det var nästan dem vart stimulerad lite grann. Det var för det. 

För det var som en högtidsdryck. Och dem vart nästan som lite stimulerad. Så det var 

nästan som det skulle ha varit som lite alkohol i han."77 Carl-Herman Tillhagen skriver 

att när björnen var skjuten "öppnades buken och gallan togs ut. Innehållet i gallblåsan 

blandades med brännvin och dracks av jägarna, som då trodde, att de skulle bli starka 

och modiga."78 

Vi ser också att nybyggaren i Klippen jagat gås. Ruggfågeljakten av sjöfågel har varit 
utbredd i lappmarkerna. När t ex gåsen "ruggar" under sommaren förlorar den sina 

vingar och stjärtfjädrar. Den blir då oförmögen till flykt tills nya fjädrar vuxit ut. 

Fåglarna söker då i stort antal sin tillflykt till videsnåren och myrarna där de blir ett lätt 

byte för jägaren. Av vildgässen är det sädgåsen och fjällgåsen som jagats. Även sax-

gillring för gås har förekommit.79 Nils Storå har pekat på ruggfågelfångstens stora be

tydelse inom hela det circumpolära området, från Nordamerika i väster till Nordsibirien 

i öster.80 Lars Levi Laestadius upplyser om denna ruggfågeljakt: "I juli månad inträffar 

åter en gyllene epoch för jägare. Alla sjöfoglar byta sina fjädrar och mista sina vingar. 

Man plägar i detta tillstånd säga dem rugga. De gömma sig väl i gräset på ensliga 

ställen, men Lappmarksboerne jaga efter dem med dertill dresserade hundar och göra 

ofta en god fångst."81 

Om vi återvänder till bouppteckningsmaterialet ser vi att Måns Johansson i Forsbäck 

uppvisade "3 U2 skålpund Dun ' (= ca 1,5 kg). Dunet användes till att stoppa kuddar 

och bolstrar. Sjul Thomasson i Rönnbäck noterades för 4"Lomskinn", 22 "eickorr-

skinn ' samt "strumpor af Skälskind". Lommen var eftertraktad för bl a sitt skinn. 

Vapstensamen Kristoffer Sjulsson berättade att lomskinnet användes såsom ett omtyckt 

förvaringsrum för salt, tobak och annat som man ville hålla torrt.82 Ekorren jagades 

främst för sitt skinn som i stora mängder såldes till handelsmännen.83 Med "skälskinn" 

menas sälskinn. Slutligen ägde Daniel Andersson i Otterås en " Mårdskinsbyx". Detta 
är ytterligare ett belägg för att mården har fångats i Tärnas fjälltrakter under 1800-talet. 

När det gäller fisket under den äldsta nybyggarperioden i Tärna (1838-64) avslöjar 

184 



källmaterialet att alla hushåll utom ett ägde nät. Näten bands av lin- eller hamptråd och 

förseddes med över- och undertelnar (kantrep) av rottågor.84 Sven Ekman meddelar att 

man i Lycksele lappmark gjorde nättelnar av "granrotstågor, af samma slag som lappar

na begagna till kastsnaror för renarna."85 Även tvinnad hästtagel kunde begagnas till 

nättelnarna.86 På övertelnen har sedan flöten av vanligen hoprullad näver87 eller gran

trä88 monterats. Till sänken på undertelnen tog man antingen småsten inlindad i näver

fodral89 eller så brukades renhorn90 Viktigt var att tåla näten, dvs färga och impregnera 

dem. Asklut, björkbark och grankottar kokades tillsammans med nätet i en stor gryta. 

Även renhornslim kunde blandas i avkoket.91 Nätets längd var vanligen 27-30 

meter.92 Antalet nät i bouppteckningarna visar på en stor spännvidd mellan hushållen. 

Hos tre av nybyggarna (därav två samer) återfanns 20-22 nät medan fyra andra nybyg
gare, som var av svensk härkomst, endast hade 3-4 nät. Samerna var som regel rikligt 

försedda med fisknät. Fisket var en näring de av tradition behärskade. Här avslöjas 

också nätets fundamentala betydelse för nybyggaren. 

Ett annat fiskeredskap om än mindre vanlig än nätet var noten. Den återfinns hos 9 ny

byggare, 5 svenskar och 4 samer. Noten var ett rörligt redskap och därför förankrades 
den inte i bottnen som nätet. Man kan betrakta noten som en väldig påse som snörptes 

åt och som antingen togs upp i båt eller drogs upp på land. Två olika slags notar har 

förekommit i de sydligare lappmarkerna. Dels fanns noten med kil och dels noten utan 

kil. Noten med kil hade i mitten en slags påse som hade tätare maskor än noten i 
övrigt. Man drog kilnoten lika starkt i båda ändar så att kilen kom sist upp på stranden 

(se bild 59). Noten utan kil kallades även för kålknot eller ena och den togs upp i 

båten.93 Sven Ekman redogör för kilnotens utläggning: "Den enklaste och vanligaste 

formen för notdräkten är, att noten från båt lägges så långt ut från land, som draglinan 

tillåter, medan en eller flera personer hålla fast denna på land. Därefter ros båten med 

andra ändans draglina in till land ett stycke från den förra, och dragningen börjar... 

under det att de båda notändarna allt mer närmas till hvarandra, så att notens midtparti, 

som naturligen tages upp sist, får bilda en så sluten påse som möjligt."94 

Till noten användes hornsänken.95 Enligt Ekman var notrepen (dragarmarna) i lapp

markerna snodda av granrottågor.96 Sjul Johansson i Rönnbäck framhöll också att 

rottågorna av gran var bästa materialet till notrep. Dessa tågor eller rötter tvinnades 

enligt Johansson ihop "tredubbelt".97 En viktig aspekt att ta hänsyn till vid notfiske var 

att försöka hitta en lämplig strand ("varp"), dvs en jämn och slät botten. Annars måste 

man ta upp noten i båten och använda kolknot. Det är mot den bakgrunden man måste 

se det givande notfisket efter sik i inlandets vattendrag. Denna fisk lekte nämligen i 

stim på sandbotten. Rödingen däremot, som håller till uppe i fjällsjöarna, leker på 

grovstenig botten och lämpar sig därför inte att tas i noten.98 Emellertid kunde även 
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fjällnybyggarna bedriva notfiske efter röding. Rödingen älskade nämligen kallt vatten 

och därför kunde noten dras in mot det ställe vid stranden där bäckens smältvatten 

mynnade ut i sjön." Erik Johannes Olofsson (f 1878) i Högås berättade om fisket i 

Björkvattnet. Han meddelade att samerna främst använde sig av kolknot. Notarna i 

Björkvattnet hade en längd av 45 famnar (ca 80 m) sedan tre "notslingor" om vardera 

15 famnar bundits ihop.100 Ekman skildrar hur notfisket och nätfisket "komplettera 

hvarandra på ett mycket lämpligt sätt: om hösten då fisken under de mörka nätterna 

icke ser att undvika näten, fångas han lätt med dessa, under sommaren och våren åter 

tages han med not."101 När skulle då nybyggarna dra not? Petrus Laestadius lämnar 

besked: "Så länge solen är uppe, gäller det ej att draga. I skymningen är bästa tiden; 

sedan det blifvit fullkomligt mörkt, är det åter sämre. Allt sådant måste fiskaren 

känna."102 Detta bekräftas även av Erik Johannes Olofsson i Högås som deklarerade 

att bästa tiden för "nötning" var på "kvällsnatta, sen sola hade gått ner".103 

Endast den samiske nybyggaren Nils Persson i Gardvik ägde ljuster med lysjärn (se 

bild 60). Ljustret var ett gaffelliknande redskap som man "stack" fisken med från en 

båt. Lysjärnet fastsattes i båtaktern och på den eldade man för att lysa upp den mörka 
höstnatten ute på vattnet. Det fanns olika ljuster för olika fiskarter i Lycksele lappmark, 

t ex sik-, harr- och laxljuster.104 Det är anmärkningsvärt att det inte fanns fler nybyg

gare som redovisade ljustret i Tärna. Av undersökningar jag företagit i Sorsele socken 

framgick att ljustret återfanns i mer än hälften av nybyggarnas bouppteckningar.105 

Med isbillen hackade man hål på isen vid vinterfisket.106 Endast två svenska nybygga

re noteras för innehav av isbill. Kanske var nät- och notfisket under is och fisket med 

ståndkrok inte så utbrett i Tärna under denna tid. Till sist hade 20 av 22 nybyggare båt. 

Flest, 5 st, hade svensken Per Olof Olofsson i Joeström. Båten har i fjällvärlden haft 

flera funktioner; för fiske, transport och kyrkfärder. Båten benämnes stundom för 

"håp" i bouppteckningsmaterialet från Lycksele lappmark och Tärnabygden. Olavi 

Korhonen har redogjort för ordet håp och studerat belägg bl a från Västerbotten. Han 
vill se håpen i betydelsen av en "liten roddbåt". Vad gäller dess utbredningsområde 

märker han "tydligt termens anknytning till Ume- och Vindelälvens dalgångar".107 De 

vanligaste båtarna som användes i de norrländska insjöarna och älvarna var enligt 

Ekman de sk "forsbåtarna". Ju längre upp i Norrland man kommer, ju mer långsmal 

blir båttypen.108 Båtinnehavet i Tärna var inte särskilt stort i jämförelse med t ex 

grannsocknen Sorsele i barrskogsbältet. Där ägde en nybyggare år 1817 inte mindre än 

18 båtar fördelade i många sjöar och vattendrag. Detta vittnar om vattenvägskommuni

kationernas stora betydelse i inlandet.109 

Om vi sammanfattningsvis analyserar jakten, fångsten och fisket under den äldre ny-
byggartiden (1838-64) i Tärna finner vi att några redskap varit dominerande vid resurs
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utnyttjandet. Det var lodbössan, fisknätet samt båten. Endast en minoritet av nybyggar-
populationen nyttjade: spjut, slagjärn, snara, fångstnät, not, ljuster och isbill. Med 

hjälp av redskapens benämning liksom förekomsten av viltskinn och viltskinnspro-

dukter i bouppteckningarna har vi kunnat bilda oss en uppfattning om vad för slags vilt 

som jagats och fångats i Tärna: "björnhuda", "räfjern", "mårdnät", "mårdskinsbyx", 

"haraskinn", " harasnaror", " eickorrskinn", "slagörwinga", "gåswingar" och "lomm-

skinn". Dessa skulle man med en modern term kunna kalla för "keywords" i fjäll

folkets jaktaktiviteter. Återigen ser vi hur tydligt bouppteckningar kommunicerar ny-

byggarvärldens livsform och som vi kan uttolka därför att vi förstår semiotiken. 

När det gäller perioden 1884-1900 och nyttjade jaktredskap framträder skjutvapen i 8 

av de 30 bouppteckningarna. Det handlar då om den gamla lodbössan som fortfarande 

brukas av Tärnas nybyggare. Men materialet skvallrar också om att hagelbössan anlänt 
som innovation till Tärnabygden. Den återfanns hos Carl Fredrik Degerström i Granås 

1890 som jämte " hagelgeväref' även redovisade en lodbössa. Hagelbössan är till skill

nad från lodbössan ett bakladdningsgevär och den kom med tiden att förbättra skyttet 

avsevärt.110 En nyhet är även den "pistol" som redovisades av samenybyggaren Johan 

Andersson i Ängesdal år 1886. Han hade dessutom två lodbössor. 

Den enda indikationen på spjut i detta senare material står den svenske förgångs

mannen Fredrik Mårtensson i Rödingfors för när han uppvisade en "Ränstaf med 

spjut". Denna benämning på föremålet upplyser oss om det är frågan om en kombine

rad skidstav och spjut som alltså kunde nyttjas vid hetsjakt efter varg. Fångstverksam
heten i Tärnabygden under sent 1800-tal får konkreta uttryck i bouppteckningarna. En 

tredjedel eller 10 bouppteckningar redovisar slagjärn. Samtliga dessa hushåll äger 

"räfjern" eller "räfsax." Hos två av dem, svenska nybyggare i Rödingfors och 

Högstaby, finns dessutom"jerjjern" och"jerfsax". Räven är alltså klart överrepresen

terad när det gäller fångsten i saxar. Järven har i några fall också varit föremål för detta 

fångstsätt. I materialet framskymtar även ett "rotjern". Endast en samenybyggare hade 

slagjärn. 

I slutet av oktober med snöns ankomst böljade man gillra för gråfågeln i Björkvatts-

dalen. Då sattes snaror ut i granskogssluttningarna för tjäder, orre och järpe. För haren 

användes grövre snaror. Nu började också ekorrjakten. Den blev äkta gill vid Helga

mäss (1/11). Sköts de för tidigt kallades ekorrarna för blårockar och skinnet blev vär

delöst vid försäljning.Vid Andersmäss (30/11) var räven gill. Vid nyårstiden böljade 

snarningen av vitfågeln. Ripsnaror, som i äldsta tiden var trådsnaror men senare 

mässingsnaror, utsattes efter stränder och fjällsluttningar. Ett hundratal ripsnaror kunde 

sättas ut på samma gång. Särskilda jaktkojor hade uppförts för ripsnarning.111 

Snaran har begagnats av 3 nybyggare i det sena 1800-talets Tärna. Den man i 
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Högstaby som hade räv- och järvsaxar redovisade också "3 buntar fogeltråd". Vidare 
upptar en svensk nybyggare i Tängvattnet "1 bunt rypsträng". Denne nybyggare hade 

alltså bedrivit ripsnarning.Till sist ägde samen Johan Andersson i Ängesdal " mässing -

tråd". Viltskinn framträder i flera bouppteckningar. Anders Östergren i Lövlund upptog 

inte mindre än 56 " ekorrskinn", "6 harskinn" samt "5 pund ospridd fjäder" i sitt hus
håll. "Bonden" Erik Gustaf Andersson i Björkbacka redovisade en " harskinnsfäll med 

täcke". En förgångsman i Rönäs ägde ett "Toback lomskind". Vi har tidigare hört 

Kristoffer Sjulssons redogörelse om hur bl a tobak kunde förvaras i lommens skinn 

för att hållas torrt. I Rödingfors noteras ett "fällvirke afharskin". En samisk inysesman 

i Skalmodal ägde 3 "haraskin". Ytterligare "9 haraskind' framträder hos "arrendatorn" 

Lindberg i Högstaby. Harskinnsfällar synes alltså ha varit vanliga i hushållen och detta 

bekräftas av Ekman som hävdar att harskinn brukades till att bl a svepa om spädbarn i 

vaggan.112 Om vi vänder oss till samenybyggarna kan vi se att Johan Andersson i 

Ängesdal i sin bouppteckning upptar " utterskinnsmössa" och 4 "rypnagger". Utter-

skinnsmössan bars, meddelas det från Vilhelmina, såsom "hälgesmössa" av nybyggar

na.113 Av ripans vingar hade Johan Andersson gjort naggar som användes vid bröd-

bakningen.114 Slutligen fanns i Anders Sjulssons hushåll i Södra Fjällnäs " gåss-

fjeder". Gässen synes alltså ha jagats i Tärnafjällen under den sk ruggfågeljakten. 

Vid egna intervjuer med From-ättlingar i Tärna har det framkommit detaljer rörande 
denna släkts jakt, fångst och fiske. Johan From i Klippen meddelade t ex att de 

förutom ripsnarning även fångat annat vilt. "Det var mycket fattigt i Klippen. Det var 
och försöka få ifrån skogen det som gick. På våren var det att gillra tjädern på 'vinet' 

och skjut haren...Nog var det lite i magen tills man fick skjut hararna på våren." 

För fisket i Tärna i slutet av 1800-tal gäller att nätet förekom i 27 hushåll av 30. Det 

saknades hos två svenskar (förgångsman respektive inhysesman) samt hos same-

nybyggaren och förgångsmannen Anders Sjulsson i Södra Fjällnäs. Än en gång under
stryks nätets stora betydelse för lappmarkshushållet. Nätet som även går under benäm

ningen "lagn" innehades av några nybyggare i stora mängder. T ex ägde arrendatorn 

Lindberg i Högstaby inte mindre än 60 nät! Ytterligare 4 hushåll redovisade fler än 20. 

Samtidigt kan man notera att en nybyggare i Umfors endast hade 2 nät. Vilket material 
som nybyggarna i Tärna tillverkade näten av framgår av Johan Andersson bouppteck

ning. Han hade nämligen "10 pund nättrå af hampa". Ett kilo "hamptrå" förekommer 

även bland Kristoffer Sjulssons fiskeredskap. Att nättelnar framställdes av hästtagel 

avslöjas i Johan Anderssons bouppteckning. Här redovisas "nättageltel" och "7 pund 

tagel". I Rödingfors förekom även 5 hekto "tagel". 

Noten ägdes av 11 nybyggare i Tärna, dvs en tredjedel. Längden på noten antecknades 

ibland av förrättningsmännen. I Vallenäs upptas en ny not på "27 famnar". En famn 

motsvarade ca 180 cm.115 I Granås 1890 redovisas en "fisknot om 48 famnar med 
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tågrefs". vilken värderades till 40 kr. Denna not som hade en längd av 87 meter var så
ledes ett mycket värdefullt och dyrbart fiskeredskap. Även mindre notar förekom. Ny

byggaren i Granås hade ett nytt "notstycke" på 6 famnar och Kristoffer Sjulsson i 

Ängesdal hade förutom 2 notar värda tillsammans 80 kr även ett 10 famnars " not

stycke" . 

Arbetsårets rytm markerades av bestämda verksamhetsperioder. Sommarfisket och 

höstfisket utgjorde sådana normgivande tidsindelningar. Åke Campbell meddelade om 
Björkvattnet att "sommarfisken", rödingen, togs i juli på nät och not. Efter slåttern i 
september fortsatte sedan höstfisket. "I mitten av november var i gammal tid bästa fis

ket" fortsätter Campbell. Leken började nämligen en vecka före Helgamäss. Emellertid 

var det fiskeförbud under själva lektiden.116 Johan From som varit en flitig jägare och 

fiskare hade provat på det mesta inom jakten och fisket. "Jag har nätfiskat och använt 

not och ljuster. Jag har också pimplat på isen och haft nät i hålen." Han berättar att 

näten under isen utbyttes och vittjades var 4:e dag. De nyttjade särskilda ljuster för 
röding och öring."Vi hade också långrev och ståndkrok" meddelade han. Ljustret 

synes inte ha varit allmänt förekommande bland nybyggarna i Tärna att döma av 

bouppteckningarna. Endast ett ljuster rapporteras, från Lövlund 1887. Hos 4 svenska 

nybyggare redovisades isbillen som indikerar vinterfiske med nät och not (eller stånd
krok) under isen. Ett sådant rackfiske med nät och not vintertid var enligt Petrus 

Laestadius allmänt förekommande i Aijeplog.117 

Den norske nybyggaren Ole Johan Pedersen i Klippen uppvisar för oss ett nytt fiske

redskap. Det rör sig om ryssjan. Ryssjan var ett stillastående instängningsredskap. 

Ekman beskrev ryssjans utseende: "De äro garnredskap med en stomme af träbågar 

eller träringar, som hålla garnet utspändt i tvärriktningen, men icke i längdriktningen, 

hvarför sträckningen i denna riktning måste ske därigenom, att ändarna af ryssjan 

fästas vanligen genom stenar eller störar i bottnen."118 Ryssjorna utplacerades vid t ex 

uddar, sund, vikar och invid vassar.119 Sven Ekman menar att ryssjan och mjärdet är 

synonyma i det norrländska språkbruket. Han tillägger: "Egendomligt är, att mjärdarna 

öfverallt i Norrland gå under namnet ryssjor."120 Dock var den inte så vanlig i 

Tärnabygden. Johan From t ex framhöll att ryssjan inte användes i Klippen. 

Fredrik Mårtensson i Rödingfors upptog i sin bouppteckning en "fiskkrok" och "fisk

lina med krokar". När det gäller krokfiske skiljer man dels mellan krok på enkel rev 

(ståndkrok, drag och metspö) och dels rev med flera krokar på tafsar (långrev och 

utterbräda). Ståndkroken utsattes både sommar och vinter. På vintern fästes reven i en 
käpp tvärs över ishålet och under sommaren från en käpp nedstucken i bottnen vid 

stranden. Rödingen togs ofta på långrev i de övre och större lappmarkssjöarna. Den 

leker som tidigare nämnts på grovstenig botten och lämpade sig därför inte att tas i not-

fiske som ju fordrade jämn och slät botten. Långreven låg antingen stilla på bottnen 
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eller flytande vid ytan.121 Långreven kunde som namnet avslöjar vara av mycket stor 

längd. En bouppteckning från ett nybyggarhushåll i Vilhelmina 1815 uppvisade en 
långrev på 500 famnars längd (=900 m). En stor mängd krokar behövdes också för 

långreven. Från en annan nybyggares bouppteckning i Vilhelmina 1813 läser vi om en 

"långref med 100 krokar".122 Utterbrädan, ännu ett fiskeredskap, utgjordes av en 

brädkonstruktion där reven fästes vid brädan och på reven satt på lämpligt avstånd 10-
15 krokar. Man rodde uttern efter båten varvid krokarna av farten höll sig i ytläge och 

särskilt rödingen fångades ofta på detta sätt.123 Knut Frohm berättar att de i Klippen 

sommartid använde sig av både ett stillastående långrev innehållande många krokar 

som agnades med små fiskbitar och utterbrädan som hade flugkrokar och som roddes 
efter båten. Båt fanns i 22 hushåll i slutet av 1800-talet. Vanligtvis ägde man endast en 

eller två båtar men några nybyggare hade fler. Fredrik Mårtensson i Rödingfors an
tecknades för 7 båtar varav 2 benämdes "roddbåtar". Traditionsförmedlaren Kristoffer 
Sjulsson i Ängesdal hade 6 men två av dem ansågs "små". Den samiske storbonden 

Johan Andersson i Ängesdal redovisade 4 båtar. En var "större" och en fick epitetet 

"kyrkbåt". Här uppdagas just båtens flerfaldiga funktion, den var inte endast behjälplig 
vid fisket utan tjänstgjorde även som transportmedel vid överfart till kyrkan i Tärna. 

För Johan Andersson var det viktigt att ha en särskild "kyrkbåt" när han skulle besöka 

kyrkan. 

Karl Johan Froms son Karl Ludvig (f 1877) i Klippen intervjuades 1939 av Lands
målsarkivet (ULMA) i Uppsala om "gamla märken och tydor angående fiske". Han av

slöjade att bästa tiden för krokfiske eller "pimpling" var vårvintertiden "sen vattne böije 

röra på sä". Bra fiske var också i juli-augusti "efter vårfloden". Börtingen nappade bäst 

"i varmt väder på mask å drag...å lite mulet". Allra bäst "på eftermiddagen" i slutet av 

juli och början av augusti. Rödingen togs på fluga och drag "på afton å tidigt på måran 

mä lite vinn å lite mulet". Vid "vintermete" nappade fisken dåligt om "dimma slo ne på 

fjele". Överhuvudtaget var sämsta fisketiden vintermånaderna december och januari, 
fortsätter From, "då fisken håll sig på djupe". Enligt Kalle From i Klippen var det även 
viktigt att tänka på vilka olika dagar man inte skulle fiska. "Sämst var hä att fiska på 

helgdagar å större betydelsedagar" för då förstördes fiskelyckan. "En del kunde få sä 

oskäligt mycke på hälgdagarna, så dem förstård lyckan för de andra, så han tordes int 
fara ut nå mer på hälgdag." 

Man var i äldre tid vidskeplig och fäste stor tilltro till olika tydor. Extra stor noggrann

het iakttogs under fisket, den för nybyggarna så viktiga näringen. Kalle From var 

mycket bestämd på en punkt: "I gamla tider, då man sku ut å fisk, då sku man absolut 

int träff ett fruntimmer, absolut int ett gammart, då måst man vända å gå en krok. Om 

man mött ett ungt fruntimmer, så jol hä int sä mycke ba man int tala mä na. Men ätt ä 

gammart fruntimmer sku man spott 3 gång över axeln å säj 'tvi kafsa.'" Vidare avslöjar 
Kalle From att man inte skulle "språk me varann på jakt å fiske å int språka me främ
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mande personer". Om samerna berättar han att de trodde att de kunde "råda över fiske å 
dem spådde varann". Nybyggarna var inte "avundsam, men lappa var dä. De skull spå 
varann å kun då en bli spådd att ej få fisk, var hä naturlit att han ej fick vara me, den 

avskydd dem då."124 

Än en gång blir vi varse den omfattande kunskap, grundad på generationers empiriska 

observationer, som fjällbefolkningen var i besittning av. Det var viktigt att känna till 
vilka väderlekar och årstider som fisket gav största möjliga utdelning. Häri låg en bred 

kunskap om olika natur- och väderförhållanden. En förmåga att 'läsa" landskapet. Man 
"tränades att identifiera och tolka minsta skiftning i väder och vind" som Orvar Löfgren 

påpekar.125 Han framhåller också hur man genom barnuppfostran i det äldre bonde

samhället överförde nödvändigt kunskapskapital från äldre till yngre generationer: 

"Fångstman och fiskare blev man inte i dessa miljöer - det föddes man till."126 Fiske 

och jakt fick, särskilt i byar som Klippen, mycket stor betydelse. I dessa trakter där 

odlingen och t ex raningsslåttern spelade en underordnad roll var man tvungen att söka 

sin utkomst i äijemarksfångsten. Kalle From yttrade inte helt överraskande att "jakt och 

fiske var huvudnäringen".127 

I Kalle Froms vittnesmål om fisket i Tärnafjällen avtecknar sig också den föreställ

ningsvärld inom äldre folktro som amerikanen George M Foster valt att kalla " the 

image of limited good". Denna trosföreställning var förhärskande i det förindustriella 

bondesamhället. Synsättet att det endast fanns en begränsad mängd, konstant summa, 

att dela på. T ex en begränsad fiskelycka. Men fördelningen varierade. Tog någon ut en 

större del fick de övriga dela på det lilla som blev kvar. En persons framgång sker all

tid på bekostnad av andra.Till bilden av fiskelyckan hör också avund, spådomar och 

förgöring; man sökte manipulera varandras lycka och framgång.128 Vidskepelsen var 

även utbredd när det gällde mötet med vissa personer under en fiske- eller jaktfärd. 

Tillhagen framhåller att det fanns en "allmän och överallt iakttagen regel, att ett möte 

med en kvinna var ödesdigert för jägaren. Oturen förstärktes, om kvinnan var 
gammal..." Kalle From i Klippen understryker just detta faktum att om man möter en 

gammal kvinna under fiskefärden så "måst man vända å gå en krok". Jakt på söndagar 

och helgdagar sågs i äldre tid som en olaglig handling och detta satte även sina spår i 

folktron.129 Även här har Kalle From vittnat om hur dåligt det var att fiska "på helg

dagar å större betydelsedagar". Från Sorsele socken meddelas att den äldre generatio

nen av nybyggare och fångstmän var noga med att ta upp alla snaror och giller under 
sön- och helgdagar. Man ansåg att viltet i skogen skulle få lugn och ro under dessa 

veckodagar.130 

Vi låter Knut Frohm i Klippen få slutordet om den forna jakten och fisket i Tärna: 
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"De jagade mycket pâ vintern, både farfar och pappa i Tärnasjön, småvilt. Och så fiskade 

dem och så jagade de ripa...De sköt räv; skinnet var bra i pris, t ex korsräv som var en för-

mögenhet...Dem snarade tjäder. Det har jag också gjort och det är ungefär som ripsnaming 

men du måste ha kraftigare snara. Men för hermelinen, 'lekatten' som vi säger, där hade dem 

flake med stenklammer uppåt och de blev klabbad under flaken. Det var ju en ögonblicks

död. Älgen fanns hemskt ont om i gamla tider. När jag var ung sköt dem första. Men det har 

tillkommit mycket älg. Jag har inte varit rovdjursjägare men det finns ju lodjur och järv. 

Varg och björn är det ont om. Men för en 5 år sedan tog björnen får här i byn..." 

Om vi sammanfattar det digra bouppteckningsmaterialet och informanternas utsagor får 

vi en mängd upplysningar om jakten, fångsten och fisket i Tärna under 1800-talet (och 

även 1900-talet). Denna ärjemarkshushållning bildade tillsammans med boskaps

skötseln nybyggarnas försöijningsbas. Med klar skärpa bekräftas detta förhållande av 
det empiriska materialet som mycket konkret avslöjar resursutnyttjandet i Qällvärlden. 

T ex finner vi att den ålderdomliga lodbössan fortfarande är i funktion. Dock dyker en 
innovation upp i slutet av 1800-talet, den effektivare hagelbössan. Vad beträffar fångst
en använde många nybyggare sig av slagjärnet och då främst för rävfångst. Spjutet och 
snaran var inte lika vanligt förekommande som bössa och sax i bouppteckningarna. 

Men vi vet sedan tidigare att ripsnaringen varit av stor vikt eftersom ripor kunde bytas 

mot förnödenheter i Mo i Rana. Det viltskinn som avtecknade sig i boupptecknings

materialet indikerar en omfattande fångstaktivitet. Övergår vi sedan till nybyggarnas 
fiske kan det först konstateras att fisk var av mycket stor betydelse för kosthållet, 
särskilt under vinterperioden. Nätfisket var här det dominerande inslaget men även 

noten har begagnats flitigt. Ljustring, krokfiske och fiske med ryssja synes däremot 

inte ha varit lika omfattande i Tärna att döma av bouppteckningsmaterialet. Vad som 
framkommit med tydlighet vid intervjuer är att den inlärda kunskapen var ett oumbär

ligt kapital för nybyggarna. För att bli en skicklig jägare och fiskare måste man ha till

gång till förvärvad kunskap om natur och djurliv. Man måste kunna "läsa" naturen och 

behärska tekniker för vildmarkslivet. I äldre tid var också en rad folktroföreställningar 

knutna till de för fjällbefolkningen viktiga näringarna jakt och fiske. Dessa trosföre

ställningar är som vi sett ej unika för fjällbygden utan de har generell räckvidd. 

4.2.7 Interaktionen mellan samer och nybyggare: renar och renprodukter i bouppteck

ningarna 

Det är av vikt att undersöka förekomsten av renar eller produkter från renen (skinn, 

horn, senor, etc) i nybyggarnas hushåll. Det pekar nämligen på graden av interaktion 
mellan samer och svenskar. Det kulturella utbytet mellan de två etniska grupperna 
säger oss indirekt något om det sociala nätverket i Tärnaområdet. 

Det visar sig i bouppteckningsmaterialet 1838-64 att renar fanns hos 8 av 22 nybygg

are. Av dessa hade 7 samisk anknytning. Det var endast ett svenskt hushåll, i Joeström 
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1862, som ägde ren (1). Flest hade samenybyggaren Nils Thomasson i Klippen som 
redovisade 37 renar. Renprodukter fanns i 17 hushåll, 10 svenska och 7 samiska. Av 

renen kunde man utvinna en rad produkter som kom till användning inom hushållet. 

Förutom renskinnsfällar och "lappskor" upptages även andra produkter i bouppteck

ningarna. I Klippen återfanns hos samenybyggaren: "fetkorf' och "4 mark yster". Här 

avses sannolikt renister, dvs rensmör. 

Fler pródukter kunde också utvinnas från renen. Hos samen Måns Johansson i 

Forsbäck uppvisades en värdefull "renkalfskinsmudd". Han hade även en "hornstick-

såg" samt ett litet " sensnörstycke". Samerna var som tidigare framgått specialister på 

att tillverka tråd av snodda rensenor. Johan Samuelsson i Björkfors som hade en sa

misk hustru redovisade också en "mudd". Denna renskinnspäls förekom hos ytterliga

re 5 nybyggare. Alla dessa utom en hade samisk härstamning. Svenske nybyggaren 
Abraham Persson i Umfors hade nämligen kommit över en "Renskindsmudde". Hos 

svensken Linder i Högås redovisades slutligen ett "bolster af renhår", dvs en madrass 

stoppad med renhår 

Intressant är uppgiften ovan om att renprodukter fanns i 17 hushåll (av totalt 22), därav 

10 svenska och 7 samiska hushåll. Samekulturen har präglat den svenska nybyggar-

kulturen i såväl klädskick som kosthåll. Miljön krävde svenskarnas tillpassning till 

samernas under århundraden väl utvecklade livsform i fråga om kläder och sängutrust
ning (pälsar och skor av renskinn, renskinnsfällar) och i fråga om mat (renkött). Mitt 

material visar att den kulturella präglingen från samiskt håll på svensk nybyggarkultur 

synes ha varit framträdande. Den sociala och ekonomiska interaktionen mellan samer 

och nybyggare i bouppteckningarna i fråga om varuutbyte berodde naturligtvis på ett 
ömsesidigt beroende av varandra i denna typ av naturmiljö. Denna aspekt förstärks 

också av t ex dopböckerna som tydligt avslöjar det sociala nätverket och kontakterna. 

Det var vanligt att svenska nybyggare och fjällsamer stod fadder för varandras barn i 

sambandet med dopet. 

För perioden 1884-1900 redovisas renen i 5 av 30 hushåll. Av dessa var 3 samiska. 

Svenskarna hade endast 3 respektive 4 renar medan samenybyggarna Kristoffer 

Sjulsson, Anders Sjulsson och Johan Andersson ägde 250, 100 och 40 renar. 
Svenskarna uppvisade när det gäller renprodukter främst renskinn, bellingar och här-
nor. Arrendatorn Lindberg i Högstaby ägde t ex en "hämsko" samt även "9 kg ren

horn" . Erik Samuelsson i Västansjö redovisade en renskinnspäls och i Tängvattnet 

hade man ett "barkat " renskinn, dvs av alderbark brunrödfärgat skinn.131 Same-

nybyggarna uppvisar naturligt nog en rad renprodukter. Johan Andersson ägde "sen

tömmar" . Johan Jonsson uppvisade ett barkat renskinn. Kristoffer Sjulsson hade en 

renskinnsmudd, ett barkat renskinn och "Horn matskedar". Anders Sjulsson ägde 

"snodda senasnör", "6 ggr osnodda sena", "feda", och "renköttförråd". Till sist redo
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visade Lars Johansson ett "senbälte" och ett renkalvskinn. 

Som synes har den samiska kultursfären med renar och renprodukter påverkat den 

svenske nybyggaren i Tärnas fjällvärld. En tydlig interaktion på handelns område har 

ägt rum. Även om en minoritet av de svenska nybyggarna själva ägde renar så upp
visade flera av dem olika renprodukter i sitt hem som t ex renskinn till fällar, bolster av 
renhår, renskinnspälsar (muddar), renbellingar (från renens ben) eller renhärnor (från 

renens huvud) för tillverkning av vinterskor - "lappskor" samt renhorn för limkokning. 

4.2.8 Naturmaterial 

I den ekologiska anpassningen i fjällvärlden ingick att ta tillvara de nyttomaterial som 

den omgivande naturen kunde erbjuda. Till denna kategori kan man räkna vrilskålar, 
näver- och rottågprodukter. 20 nybyggare innehade i den äldre undersökningsperioden 
vrilar i sitt hushåll (12 svenskar och 8 samer). Nybyggarna använde sig ofta av stora 

mängder vrilskålar vid t ex mjölkhushållningen. Från Sorsele socken visar bouppteck

ningarna hur betydelsefulla dessa skålar var. T ex ägde en nybyggare år 1817 inte 

mindre än 32 vrilar och alla var numrerade i bouppteckningen.132 Förutom skålar och 

fat tillverkades också andra former av nyttoföremål av vrilen. Samen Måns Johansson i 

Forsbäck uppvisade en "wriskopa med långt skaft" och en "kokslef af wri". Vrilen kan 

betecknas som en svampformig utväxt som återfinns på framför allt björkens stam. 

Den karvas bort från trädet och urholkas sedan för att användas som förvaringskärl för 

livsmedel. Björkens vrilar var bäst lämpade för att förvara maten då de varken sprack 

eller smakade kåda som vrilar från t ex tallen och granen.133 

Björknäver var också en viktig naturprodukt för fjällborna. Man gick i näverskog 

under savtiden då björken löpte och rev näver som sedan lades i stora lager, "knipp

en".134 Det kunde som vi tidigare sett användas till taktäckning och blev en stor ex

portvara till Norge för just detta ändamål.135 I fisket nyttjades näver till flöten och sän

ken på näten.136 Vidare tillverkades olika föremål av björknävern som t ex kontar, 

askar och dosor.137 Nävern innehåller garvsyra som har en konserverande effekt. 

Detta hade man observerat och därför kom den även till användning i kosthållet. Man 

lade näver runt om fisk som sedan grävdes ned i en grop i marken. Fisken blev på 

detta sätt konserverad enligt den sk syrningsmetoden.138 När det gällde att förvara och 

konservera smöret under en längre tid kunde man klä smörkaggen invändigt med ett 

fint skikt av björknäver.139 Slutligen begagnades nävern också inom folkmedicinen. 

Det omtalas att när man fick ett öppet sår på kroppen skulle en bit färsk ung björknäver 

läggas över såret likt ett plåster. Även här var det sannolikt garvsyran i nävern som 

hade en gynnsam effekt.140 Även björkbark togs tillvara och såldes i Norge där den 

kom till användning vid barkning av nät och hudar.141 Endast en nybyggare redovisa

194 



de näverprodukter i Tärna. Det var svensken Erik Johan Olofsson i Björkfors som 

uppvisade en " näfverkont". 

Rottågor nyttjades till notrep och nättelnar.142 Vidare band man av björk- och gran-

rottågor korgar och kassar.143 Hos nybyggarna i Tärna återfanns rottågprodukter i ett 

hushåll. Samen Måns Johansson ägde en "ostkorg af tåg". Här kan vi i blixtbelysning 
se hur det samiska näringslivet återspeglas. Ostkorgar av rottågor indikerar att här före

låg intensiv renskötsel, dvs att samerna bedrev renmjölkhushållning. Vid den extensiva 

renskötseln, den renskötselform som är rådande idag, förekommer inte mjölkning av 

vajor. Som tidigare avsnitt redogjort för uppblomstrade denna rotkorgslöjd omkring 
1910 hos nybyggarsläkten Samuelsson i Rönäs by men nu för helt andra ändamål -

hantverk till avsalu. 

Under perioden 1884-1900 redovisas vrilar hos 21 nybyggare av 30. Endast 3 ny
byggare hade näverprodukter. En svensk i Rödingsfors ägde en " näfversäck", 2 "näf-

verdosor" uppvisades av en annan svensk i Tängvattnet. Samen Kristoffer Sjulsson 

hade en "nefverkont". Vad slutligen rottågprodukterna beträffar kan man konstatera att 
de inte omnämns såsom tillverkade av rottågor utan kallas för "ostkorg" och "ostkar". 

Så var fallet hos 6 nybyggare, 3 av vardera etnisk grupp. 

Det är förbluffande hur väl bouppteckningarna återspeglar naturens resurser. Här av

slöjas vilka naturmaterial som var betydelsefulla för nybyggarhushållet. Framför allt 
har björkvrilen nyttjats av fjällnybyggaren, vilken urholkas till skålar och används som 
förvaringskärl för livsmedel. De allra flesta hushåll i Tärna redovisar vrilar. Däremot 

har näverkontar, näverdosor och ostkorgar av rottågor inte varit lika allmänt före
kommande att döma av bouppteckningarna. 

4.2.9 Transportdon 

I Tärnafjällen använde nybyggarna olika typer av transportredskap i arbetslivet under 

vintern. Under perioden 1838-64 hade 15 nybyggare "slädar". Av Samen Nils 

Thomassons bouppteckning framgår det att han ägde en "långsläde". Långsläden var 

ett hästdraget transportdon och fungerade som underrede för gödselkäppa, höskrinda, 

käppskrinda och användes även för timmerkörslor.144 Två andra samenybyggare redo

visas för innehav av "kälkar". Kälkar och små slädar drogs fram med vidjerep och 

lastades med ved och hö.145 Vidare hade 8 nybyggare "stöttingar". De var enkla kör-

don efter häst som nyttjades vid timmertranporter i skogen. Trästöttingarna var smala 

och lätta med tjärade medar och bestod av en fram- och en bakstötting. På stöttingen 

kunde man lasta 3-4 stockar.146 "Höskrindan" återfanns i 9 hushåll. Den surrades allt

så fast på långsläden och användes vintertid till att forsla hem höet från skogsängarna 

efter häst. Höskrindan var sammanbyggd av 4 sidoribbor och 4 slåar som höll samman 
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sidoribborna samt en mängd vridna björkvidjor. Hömängden i en sådan skrinda upps

kattades till en vinterskrinda hö, dvs 340 kilo.147 Samen Sjul Thomasson i Rönnbäck 

redovisade en "käppskrinda". Av tidigare kapitel har det framgått att den användes för 

handelsresor till Norge. Käppskrindan monterades liksom höskrindan på en långsläde. 

Den hade liksom höskrindan sidoribbor och slåar men inte vidjor utan träspjälor insatta 

i sidobalkarna.148 I materialet framkommer också 4 " åkskrindor". Den svenske ny

byggaren König Olofsson i Joesjö uppvisade en "stendrög". Drogen var bredare än 

långsläden och kan beskrivas som ett grovkördon som man använde för transport av 

sten, "stendrög", eller ved,"veddrög"149 

Att innovationer inom materialområdet anammats av nybyggarna i Tärna avslöjas av 
några bouppteckningar: "slädstålstänger" (Ängesdal 1886), stålsläde (Ängesdal 
1892),"slädesstänger af stål" (Rödingfors 1898) och "släde med stålstöttingar" 

(Tängvattnet 1900). Dessutom redovisade samen Johan Andersson i Ängesdal en 

"sommararbetsvagn" år 1886. Under sommaren kunde hösläden ersättas med en 

arbetsvagn och skrinda med hjul.150 

Av ovanstående har det framgått att nybyggaren i arbetet använt sig av olika transport
don under vinterhalvåret. Det rörde sig om långslädar som drogs efter häst på vilka 

man anbringade höskrindor och käppskrindor - för att forsla hem höet och för att hand

la i Norge. Små slädar och kälkar med t ex ved drog man för hand. Stöttingar nyttjades 

i skogen för att transportera hem timmer. Med stendrögen drog man bort stenar från 
sin mark. Nya innovationer i form av stål och järn introducerades. Den materiella kul

turen för nybyggarbefolkningen i Tärna har blivit penetrerad och analyserad ur resurs

utnyttjandesynpunkt. Det är förhoppningen att denna detaljerade redogörelse på ett hel

täckande sätt skall belysa de socioekonomiska grundvalar varpå nybyggarkulturen i 

Tärna vilade. 

4.2.10 Fjällbygdens civilisationsprocess belyst av heminredning och materiella kultur

produkter 

Vid analys av nybyggarnas heminredning och husgeråd frapperas man av innova

tionernas tidiga intåg. En del föremål eller materiella kulturprodukter har haft funktio

nen av nyttoföremål medan andra närmast kan betecknas som symboler och status
kommunicerande medel i civilsationsprocessen. 

I Rönnbäck noterades en samisk nybyggare år 1856 för innehav av "l st malmung" till 

ett värde av 16 riksdaler. En svensk nybyggare i Umfors ägde 1858 " 1 st malmugn 

med stenrör" som värderades till 40 rdr. Slutligen hade en same i Tängvattnet år 1864 

en "malmugn" (16 rdr). Denna "malmugn" blir föremål för närmare analys i samband 

med genomgång av det yngre bouppteckningsmaterialet. Ett föremål som kommunice
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rade en viss grad av status var vägguret som återfanns i 8 hushåll, både svenska och 
samiska. Det första belägget är från Johan Samuelssons hem i Björkfors 1849. 

Spegeln var ytterligare ett statusföremål som hade sitt ursprung i ett borgerligt sam

fundsliv. Den ägdes av 5 nybyggare, däribland en same från Klippen 1845. Ett annat 

intressant fenomen är glaset och porslinet som även hade letat sig fram till de äldre ny
byggarna i Tärna. Samenybyggaren Nils Thomasson i Klippen befanns 1845 äga en 

"påstlinskanna" och 2 glasflaskor. En svensk familj i Joeström uppvisade 1848: 

3 "glasflaskor", "2 sttalrick", "skål" och "kårpafW "Mellanström" 1848 noterades en 

samefamilj äga: " påstelinsskål", "dito talrik", "4 kaffekoppar", "2 do utan fat", "3 

glasflaskor". I Rödingfors 1854 har en svensk familj: "1 par tekoppar", "9 st tallrick-

œ" och en "glasflaska". Samenybyggaren i Rönnbäck 1856 ägde: "2 par tekoppar", 

"glastallrikar", "thekanna", "karått", "3 st fat?'. Svensken Linder i Högås uppvisade 

1857:" Påstelin: 1 par kaffekoppar, 3 talrick" .1 Otterås återfanns hos en samenybygg

are 1857 följande: "4 påstelinstalrikar, 1 spelkum, 2 par kaffekoppar" ,151 

Här avslöjas alltså att porslinet ingick redan från 1840-talet i nybyggarnas husgeråd. 

Det rörde sig bl a om tallrikar, kaffe- och tekoppar och kannor. Kaffekoppar dyker 
första gången upp 1848 och tekoppar 1854. Första belägget för kaffepanna, gjord av 

koppar, är från svenskar i Joeström 1848 och en samefamilj i "Mellanström" 1848 där 
för övrigt också en kaffekvarn och kaffebrännare fanns. Det har i tidigare kapitel 

belagts att kaffet indroducerades i Västerbottens lappmarker under 1830- och 40-talen. 

Detta understöds också av bouppteckningsmaterialet. Vi ser även att tekoppar återfinns 

i vissa hushåll from 1850-talet. Detta material ur bouppteckningarna visar mycket 
tydligt på den "förfiningsprocess" som har startat i nybyggarmiljön. Ett bordsskick 

med porslin och bestick; kaffekoppar för kaffet - inte träkosan - ställs på bordet. 

Längre fram kommerjag att ta upp Elias civilisationsteori till diskussion. 

Guld redovisas också i materialet. I Vilasund 1854 noteras hos en svensk familj en 

"guldring".152 När det gäller böcker redovisas bibeln i 5 hushåll, postillan i 7, psalm

boken i 8, katekesen i 3 och Nya Testamentet i 5 hushåll. Dessutom förekommer annan 
andlig uppbyggelselitteratur som: Den korta oskattbara nådens tid, Brinnande böne-

offer, Luthers förklaring öfver Petri Epistel, Luthers förklaring öfver Galaterbrefvet, 

Koralbok, Högströms frågbok, och Spörsmålsbok. Postillorna utgjordes av Luther 

(3), Nohrborg, Retzius och Tollesson. En samenybyggare ägde lapska psalmböcker 

(1845). Böcker saknades i 6 bouppteckningar (4 svenska och 2 samiska). Ett flertal av 

de uppräknade boktilarna, särskilt Luthers skrifter, hör hemma i andan av det norr

ländska nyläseriel - den religiösa väckselevåg som svepte fram över Nordsverige i 

början av 1800-talet. Den nya andliga rörelsen fick en separatistisk karaktär där allmo
gen intog en konservativ hållning gentemot prästerskapet. Man förkastade de nya kyrk
böckerna, t ex 1819 års psalmbok (Wallins), och höll hårdnackat fast vid den gamla 

upplagan från 1695. Initiativtagare och en av ledarna för det uppmärksammade 
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Sorseleläseriet under 1820-, 30- och 40-talen var Karl Johan Froms farfar Johan 
Ersson From (1790-1865) i Gargnäs. Han döpte själv sitt barn år 1821 enligt den 

gamla kyrkohandboken och blev för detta "egensinniga" tilltag anmäld av socknens 

präst.153 Av bouppteckningsmaterialet framgår att psalmboken var den vanligast före

kommande boken i äldre nybyggarhem. Detta förhållande bekräftas av religionshisto

rikern Hilding Pleijel som menar att psalmboken i äldre tid var "folkets grundbok. I 

många hem var den husets enda bok." Den fick stor betydelse för kristendomskun

skapen eftersom Luthers lilla katekes fanns med i de äldre psalmböckerna. Katekesens 

hustavla undervisade menigheten i treståndsläran, "dvs den gammallutherska samhälls

synen". Hustavlan utgjorde, skriver Pleijel, "själva ryggraden i människornas tänk

ande och handlande, när det gällde samhällsfrågorna".154 

Kläder och textilier räknas också upp i nybyggarnas bouppteckningar. Samenybygg

aren Nils Thomassons svenska hustru i Klippen uppvisade 1845 en "klädning af 

bombasäng". De hade också 2 silkesdukar och en "kudd med örngåt". Vidare finner vi 
1848 att en familj ägde 2 silkeshalsdukar. År 1854 redovisas i Rödingfors en siden

duk, 4 bomullsdukar och ett lintyg. I Vilasund samma år hade nybyggaren en 

" Bombasinsklädning", en sidenduk, lintyg och 2 näsdukar. En "Saxoniklädning" (8 
rdr) och en "Kattunsklädning" (6 rdr) innehades av nybyggarhustrun i Björkbacka 

1861. Detta är exempel på finare klänningstyger som köptes utifrån. Klänningar av 

Saxoni t ex var tillverkade av en fint "ylletyg av kamgarn spunnet av merinoull, med 

något luddig flanelliknande yta". Detta tyg var svart och användes i "bättretygs-
klänningar". Klänningstyget som benämndes Kattun var ett slags "vävt, tuskafts, van

ligen glättat bomullstyg som oftast förekommer med tryckta färgmönster".155 

Förekomsten av sidenplagg i hemmen vittnar också om nybyggarkvinnornas nya begär 

efter ett importerat "lyxmaterial". I Joeström 1862 återfinns ytterligare en "svart kläd

ning af Saxoni" (8 rdr) samt en bomullsklänning och silkeshalsdukar. En sådan klänn

ing av "Saxoni" och en bomullsklänning antecknades också i Björkfors 1862. Här 
fanns även ett par bomullsstrumpor. Slutligen redovisas i Umfors 1864 en "halsboa". 

Möbler fanns det mycket sparsamt av i de äldre nybyggarhemmen att döma av boupp

teckningarna. Samenybyggaren i Gardvik ägde 1838 en "ståndsäng". Här var det fråg

an om en enklare form av säng som stod på 4 ben. Denna ståndsäng var alltså inte en 

väggfast säng utan en fristående liggmöbel. Sigurd Erixon beskrev ståndsängen som 

en " helsäng som ej är utdragbar och som saknar överbyggnad. Sidoväggarna är an

tingen inskiftade i rännor på ståndarna eller också intappade i hål i dessa."156 I Granås 

1860 redovisas "bord med stolar". En stol och säng uppvisades även i Joeström 1862 

och i Björkfors 1862 hade familjen ett "mjölkskåp", "ståndsäng" och" bord med stol". 

Bordsknivar och gafflar ingick även i några nybyggarhushåll. Bordsknivar omtalas i 5 

hushåll från och med 1854. En same i Otterås 1857 hade "2 par bordsknivar medd 
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gaflar". Dessa föremål är intressanta ur en disciplinär och civilisationsteoretisk aspekt 
som vi senare kommer att se. Det finns även belägg för strykjärn i nybyggarnas hus

håll. 3 nybyggare ägde strykjärn och första noteringen är från 1857. 

Här har vi kunnat konstatera hur det under den äldre nybyggarperioden (1838-64) in

kommer en rad nya produkter till fjällvärlden som snabbt accepteras av nybyggarna 

och som upptas i deras heminredning och husgeråd. Föremålen blir en aktiv del i kul-
turförändringsprocessen. Det gäller "malmugn", väggur, spegel, glas och porslin, guld 

och silver, kläder och textilier, matbestick och strykjärn. 

Den yngre nybyggarperioden (1884-1900) avslöjar revolutionerande innovationer som 

visar hän mot industrialism och modern tid. Särskilt uppmärksammar vi nu värme

anordningarna. Om man först analyserar den malmugn som redovisades i ett tidigare 
avsnitt finner vi att den ånyo dyker upp i slutet av 1800-talet och av benämningen av

slöjas dess funktion. Storbonden Johan Andersson i Ängesdal som var av samisk här
komst ägde 1886 en "malmugn med rörer" som värderade till 27 kr. 1893 framkommer 

1 Norra Fjällnäs en "ungn". I Klippen 1896 efterlämnas en "gammal ugn med rör". En 

"ugn med2ne rör" noteras från Högstaby 1899 och samma år har Johan Samuelsson i 

Björkfors en "gammal kamin med 2 st malmrör". Till sist rapporteras en "kamin med 

2 rör" i Tängvattnet 1900. 

De senare beläggen talar alltså om en kamin. Vilken funktion hade nu detta föremål? 

Finns det upplysningar att hämta från t ex litteratur? Karl-Erik Forsslund uppmärk

sammade under sin resa i Tärnafjällen 1911 den rikliga förekomsten av järnkaminer i 

området. Den gamle Nils Vinka i Västansjö hade också en i sin kammare. Forsslund 
tog in på fjällstugan i Strimasund och uppskattade sin logi men konstaterade samtidigt: 

"Det är endast en enda liten missräkning. Varför ha de inte öppna spisar i stället för 

dessa ohyggliga järnkaminer, som förfölja en även här! Visserligen Huskvarna, bättre 

än de norska, men ändå. Jag hade glatt mig åt att få sitta framför en stor sprakande 

brasa, men därav blev intet."157 Förklaringen till värmekaminernas spridning i 

Tärnabygden utreddes av skolinspektören Österberg som skrev: "I fjälltrakterna finnes 

ingen lämplig lera till tegel, varför gråsten och skiffer måste användas till murar och 

spisar, som därför bliva mycket klumpiga och taga stort utrymme. I ett stort antal stu

gor har man inskränkt sig till en billig norsk kokugn med plåtrör upp genom taket."158 

I Fataburen har Sune Ambrosiani redogjort för "järnkakelugnar och järnugnar". Han 

framhåller att järnugnar (kaminer) för uppvärmning av boningsrum först uppträdde 

inom det tidiga 1600-talets stormannaklass varefter innovationen sakteliga trängde ned 

till de breda folklagren. En modell av denna järnugn beskrev Ambrosiani på följande 

sätt: "Själva ugnen är...en kubisk låda, hvars bakre del är insatt i spismuren, och hvars 

främre del hvilar på tvenne fria ben." Järnugnen kunde på detta sätt kombineras med 
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den öppna spisen i rummet bredvid och ha en gemensam rökgång. Ugnar av gjutjärn, 
"malm", blev under 1700-talet en av Norges viktigaste exportartiklar skriver artikelför

fattaren: "I Dalarna, Häijedalen och Jämtland, som öfver gränsbygderna stått i liflig 

trafik med Norge, äro nämligen järnugnar icke så alldeles sällsynta."159 I detta påpek

ande av Ambrosiani har vi alltså att söka orsaken till järnugnarnas framdykande i Tärna 
socken under äldre kolonisationstid, dvs redan från mitten av 1800-talet. I Norge 
florerade tillverkning och försäljning av järnugnar sedan lång tid och närheten till 
broderlandet i väster innebar att tärnaborna kunde skaffa sig denna värmekälla, således 
den första stora innovationen i Tärnabygden. Det blev alltså, enligt Österberg, rymlig

are i de små nybyggarstugorna att införskaffa en norsk "kokugn med plåtrör" eller "jär

nugn" i stället för att uppföra stora klumpiga öppenspisar av gråsten och skiffer. 

Järnkaminen omnämns även i våra bouppteckningar från 1850-talet och framöver, 
vilket får sägas vara relativt tidigt. Man kan också finna belägg för järnkaminens tidiga 

uppdykande i Sverige i den allmänna översikten till landshövdingens femårsberättelser 

1871-75 som konstaterar att de öppna spislarna "utbytas mer och mer emot järn

kaminer..." 160 Landshövdingeberättelserna avslöjar även att i Jämtlands län och 

"särskilt i västra delen av länet norska järnkaminer böljat komma i bruk."161 Som vi 

ser fanns järnkaminer tidigt i de svenska fjällbygderna som gränsade till Norge. 

Nils Eriksson framhåller i Västerbotten 1968 att dessa ugnar eller kaminer också hade 
andra funktioner än enbart värmealstring. Om Skalmodals nybygge under 1800-talet 

meddelar han att i stugans ena hörn "stod en norsk kamin, på vilken man både kokade 

och bakade".162 Österberg framhåller också att kaminen "även användes som kok

spis."163 Mia Persson i Hemavan berättar att de förutom ett stort kök också hade två 

kammare. "I ena kammaren hade vi en öppen spis. I den andra hade vi en norsk 
kamin. Vi bodde bara i en kammare och köket. Den andra kammaren fick vi barn inte 

vara i, för den var bara till för främmande som kom."164 Ingvard Johansson i 

Hemavan beskriver kaminerna: "De stod på fötter...Så du fick lyfta upp luckan och så 

släppa ner vedträn...uppifrån. Baka gjorde dem nog inte. Jo, koka, då tog du bort 

luckan, då hade du ju öppet uppe." Britta Burman i Tängvattnet meddelar att de inte 

hade järnkaminer hemma. Men däremot fanns de i "skolrummet...där var det en sån 
där gammeldags spisugn. Men det var en gammal en." 

En annan stor nyhet i bygden var symaskinen. Den antecknas första gången 1886 i 

Johan Anderssons bouppteckning i Ängesdal och benämns då "handsymakin'. 1892 
har en annan samisk "storbonde", Kristoffer Sjulsson i Ängesdal, anammat denna 

innovation. 1898 finns den hos en svensk nybyggare i Joesjö och 1900 i Tängvattnet. 
Den första typen av symaskiner var alltså sådana som vevades för hand och de impor

terades från Norge. Britta Burman berättar att modern hade en gammal "'Grover-

baken' hon drog med näven". Ingvard Johansson meddelar att "Groverbaken", som 
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drogs med vev, var den första modellen och den köptes i Mo i Rana. I Sverige började 

symaskiner tillverkas av Huskvarna redan år 1872.165 

Ytterligare en stor uppfinning var separatorn som första gången dyker upp i Joesjö 

1898. Här fanns också föremål tillverkade av "bleck" : mjölkhämtare, sii och mjölk

skopa. Separatorn var värd 50 kr. Hos två andra nybyggare, Högstaby 1899 och 
Tängvattnet 1900, förekommer separatorn. I sistnämda hushåll värderades separatorn 
till 65 kr och här fanns även bleckhämtare, sii och trattar. Redan 1878-79 uttog Gustaf 

de Laval patent på sin uppfinning som han valde att kalla Separator. För tillverkning 

och försäljning av denna "mjölkskumningsmaskin" bildades ett aktiebolag med samma 

namn 1883.166 År 1902 hade man försålt över 300 000 exemplar av succén separa

torn.167 Från Ångermanland meddelas att separatorn "under 90-talet gjort ett snabbt se

gertåg på landsbygden".168 Separatorn var revolutionerande inom mjölkhushållningen. 

Nu slapp man de gamla mjölktrågen och istället kunde man genom separatorn snabbt 
skilja ut grädden som skulle användas till smörkärningen. Såväl symaskin-en som se

paratorn kom att betyda stor lättnad och utvecklingstekniskt ett stort steg framåt för 
kvinnokollektivet. Här börjar en första skymt skönjas av kvinnornas förbättrade ar

betssituation. 

En annan betydelsefull innovation för hela hushållet och för arbetets effektivisering var 

nya ljuskällor. Tidigare hade man förlitat sig på den öppna spisen som enda ljuskälla 

inomhus men i slutet av 1800-talet indroduceras fotogenlampan i nybyggargårdarna. 

Johan Andersson i Ängesdal var en föregångare på många områden. År 1886 noteras 

han för innehav av 11 liter "fotogenolja", "hänglampa" och "lamptärna". I Lövlund 

1887 visar sig i bouppteckningen en "lampa med hängkedja". I Södra Fjällnäs 1892 

talas det om "bordlampa" och i Boksjön 1894 om "taklampa". Två "fotogen damo-

jeanef' antecknas i Umasjö 1897. I totalt 21 hushåll upptas under denna tid föremål 

med anknytning till fotogenlampan. På den norrländska landsbygden synes fotogen

lampan ha fått en snabb spridning. I Norrbottens län t ex återfanns tidigt denna nya 

ljuskälla. Av de sk femårsberättelserna 1871-75 berättas om "det överallt sprida och be

gagnade lysämnet fotogen".169 

Nu kunde man alltså få rummen upplysta med fotogen i lampor som upphängdes. 

Fotogenlampan karaktäriseras av N-A Bringéus som en "basinnovation" vilket innebar 

att den medförde "betydande förändringar" för vardagslivet. Man fick en ny dygnsrytm 

i och med andra möjligheter till belysning. Vidare bröts "möbleringsschemats bunden

het av spisen". Nu kunde man placera ett bord mitt på rumsgolvet med en fotogen

lampa hängande ovanför.170 Fotogenet införskaffades i Norge och förvarades i en 

"damajean" av bleck. Min informant Oskar From (f 1904) i Tärnaby meddelar att han i 

sin ungdom varit dräng i fjällstugan i Strimasund. Där såg han norgefarare passera i 

201 



stora antal och framhåller att fotogenet var en viktig bytesvara i Norge: "Alla hade en 

fotogenkruka som hängde framtill." 

Klockor återfinns också i detta senare material. Förutom vägguret redovisas även 

fickur i 7 hushåll från och med år 1884. En nyhet är ett "wäckarur" som noteras i 
'Tärna" 1900. Vad g/as och porslin beträffar ser man hur allt "finare" pjäser letat sig in 
bland nybyggarnas husgeråd. De får här betydelsen av statussymboler. T ex hade stor
bonden Johan Andersson i Ängesdal år 1886 låtit införskaffa följande husgeråd av 

glas: en"karaftn med 2ne dryckesglas", "2 kristallflaskor med 2ne vinglas", "glastall

rikar" och "socker skål". Det porslin som han redovisade var "7 fat", nattkärl", 

"18 tallrikar" y "12 par tekoppar", "2 tebrick" och en "spillkum". Glas och porslin åter

fanns i 22 av 30 hushåll. Man kunde som Bringéus formulerat det "manifestera sin 

status genom de ting man omger sig med".171 De "rikare" nybyggarna kommunicerar 

t ex ekonomisk status med sitt "fina" porslin och husgeråd. 

Om vi granskar bokförrådet hos det sena 1880-talets nybyggare i Tärna finner vi att 

profan litteratur börjar göra sig gällande. I Högstaby 1899 hos arrendatorn Lindberg 

återfinns "en del af världshistoria", "lagbok", "historiabok", "3 delar af medborgar-

ersbok" och en "dragspelskola". Johan Andersson i Ängesdal låter 1886 uppteckna 
inte mindre än 30 böcker. Förutom Nya Testamentet, psalmboken och katekesen på 

lapska redovisar han "Sveriges rikes lag" och "geografi och historia". 

Nyheter inträder också på området kläder och textilier. Johan Andersson uppvisade 

1886: "14 alnar koderoj", "bomullstråd -1 pack mellanblått, 1 pack dito ljusblått" och 

"2 waxborddukar". I Södra Fjällnäs omtalar samen Anders Sjulsson 1892 ett par 

"linne fönster gardiner" .En svensk familj i Joesjö ägde 1898 "borddukar" och "kudd-

överdrag" av linne. Arrendatorn Lindberg i Högstaby hade 1899 följande i sitt hushåll: 
"linnelakan, handdukar, 2 st fönsterförhäng, bordduk, näsduk, ett par spring sko, och 

2 par handmuddar". Här noteras influenser från stad och borgerskap. I Tängvattnet 

redovisas till sist "skaftstrumpor". 

Inom möblemanget sker också förändringar. Samen Johan Andersson i Ängesdal som 

hade upparbetat ett stort bondhemman står här i förgrunden med sina möbler: 

"högsäng med 4 st sängrum", "mjölkskåp", "kärlskåp öfre och nedre", "23 kökssitt-

stolar", "gungstol", "3 soffor", "stångsäng", "fällbord affinaste sort", "köksbord", 

"kammarbord', "sängstolar" och slutligen ett " bagarebord'. Med "högsäng" avses en 

"sammanfattande term för skåpsängar, lucksängar, förhängssängar mfl".172 Samma år 

1 ett annat hem i Ängesdal påträffas en soffa, säng, 2 fällbord, " långbord", mjökskåp 

och 7 stolar. I Lövlund 1887 återfinns ett mjölkskåp, "grytskåp", soffa, köksbord och 

ståndsäng. Nybyggaren i Granås 1890 hade en högsäng, mjölkskåp, grytskåp och 

2 ståndsängar. I Klippen 1892 omtalas ett "björkskåp" och ett grytskåp. Mjölkskåp 
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och högsäng fanns också i Rödingfors 1898. Arrendatorn Lindberg i Högstaby redo

visar ett "bockskåp", grytskåp, soffa, ståndsäng, gungstol och en "kåffert". Slutligen 

hade en familj i Tängvattnet 1900 en "svarfstol", grytskåp, mjölkskåp och gungstol. 

Gungstolen inträder här som en innovation i möblemanget. 

Vad gäller matbesticken redovisas t ex i Johan Anderssons hem 1886 "20 par bordkni

var och gafflar". Besticken, som dök upp redan på 1850-talet i Tärnas nybyggarhus-

hålly initierar ett nytt tänkande, ett anammande av nya influenser från det framväxande 

Storsamhället. 

På andra områden noteras också innovationer. Johan Andersson noterades 1886 för 
innehav av ett "positivinstrument" som värderades till 50 kr. Han ägde även "3 rullar 

wäggpapp", "12 rullar tapeter" och "träfärg". 1887 och 1892 redovisas i andra hushåll 
paraply. 1897 och 1899 dyker termometern upp. Ett "tändstickshus" upptecknas i 

Rödingfors 1898. I Högstaby 1899 fanns "ett par skrikskor". Nya material sköljer nu 

över fjällbygden. Johan Andersson hade 1886 "8 nya sinkämbar". Kristoffer Sjulsson 

redovisade 1892 några " sinkbyttor". Zinkkärl förekommer även i 4 andra hushåll. I 
Ängesdal 1886 upptecknas 2 hushåll med skedar av nysilver. 1892 ägde Kristoffer 

Sjulsson en kaffekanna och en gräddkanna av nysilver samt ett "fickur med nickel-

kapsel". I Högstaby upptecknades 1899 också ett fickur av nickel samt en "emallgerat 

vattenskopa". 

Vi har bevittnat hur Tärnabygden översköljs av nya materiella kulturprodukter under 

sent 1800-tal; kaminen, symaskinen, separatatorn, fotogenlampan etc. Dessa i hemmet 

revolutionerande innovationer får ses som nyttoartiklar vilka underlättade vardags
livet för fjällborna. Emellertid finns även andra nyheter som anammades av nybyggar

na och som upptogs i husgerådet och heminredningen. Dessa hade snarast karaktären 

av statuskommunicerande föremål inom lokalsamhället, t ex vackra glas- och porslins

pjäser, tapeter eller ståtliga möbler. Dessa fyllde ett socialt och estetiskt behov som var 

influerat av ett borgerligt samfundsliv och kulturmönster. Vi noterar här hur en "för-

finingsprocess" växer fram i fjällbygden där föremålen speglar innehavarens identifika

tion och värdesystem. Sven B Ek framhåller att det i denna kulturförändringsprocess 

bland allmogen växte fram en intensifierad benägenhet "att tillägna sig prestigesymbo

ler från 'högre' samhällsklasser".173 Innehav av t ex sidenplagg och fickur hör enligt 

Sigfrid Svensson samman med "bondeklassens förborgerligande".174 Detta påpekande 

gäller för de "rikaste" nybyggarna i Tärna, t ex Johan Andersson i Ängesdal. I detta 

sammanhang kan man applicera Norbert Elias teorier om civilisationsprocessen och 

konstatera hur det mänskliga livet och idealen i Tärnafjällen förändras i takt med 
"Storsamhällets" omvandling. Sociologen Elias såg "civilisation" som en historisk 

disciplineringsprocess: det individuella beteendet förändras i takt med att det omgivan

de samhället utvecklas och förändras. En "förfining" av beteendet hade växt fram 
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under renässansens Europa. Under 1700-talet ökade välståndet och nya borgerliga 
skikt uppstod. Därefter sker ett "förborgerligande" av de lägre klasserna: "Med det 

växande välståndet för bredare befolkningsskikt blir lusten att komma in i denna krets 

eller i vaije fall att efterlikna den allt större" skriver Elias. Individen utvecklar alltså nya 
värderingar och normer för beteendet. Det sker en "omorientering av den individuella 
självuppfattningen". Denna "förfiningsprocess" kommer att påverka den sociala och 

materiella kulturen, t ex renligheten, genom uppkomsten av en "skam- och obehags

känsla". Man introducerar bl a spottlådan. Förändringarna framträder särskilt påtagligt 

inom bordsskicket. Man tvättar sig om händerna, böljar nyttja servett och näsduk samt 
använder gaffel. Hygien blir ett honnörsord. Att äta med händerna kommer med tiden 

att anses som opassande och väcka obehagskänslor. Härvidlag introduceras nya före
målskategorier som t ex bordsknivar och gafflar. Gaffeln (som återfinns i Tärna på 

1850-talet) hade sina rötter i 1500-talets italienska överklass och var ännu under 1600-
talet ett "lyxföremål för överklassen". Norbert Elias avslutar analysen av gaffelritualen 

med att konstatera att det är "obehagskänslan som är avgörande för vår uppfattning om 

vad som är 'civiliserat' och 'ociviliserat' bordsskick.175 

Den samiske storbonden Johan Andersson i Ängesdal får här ses som en innovator i 

sin bygd. En person som genom sitt nyvunna välstånd kommunicerar status och intro
ducerar nya föremålsformer. T ex glas och porslin, tapeter osv. Matbesticken (han 

ägde 20 par bordsknivar och gafflar) ingår som nämnts i den disciplinerings- och för

finingsprocess som påverkar individens kognitiva mönster under denna tid. 

4.3 Fjällsamernas föremålskultur under perioderna 1824-63 och 
1885-98 

4.3.1 Renskötsel 

Den första bouppteckningen som rör Tärnas fjällsamer kommer 1824 och fram till 

1863 förrättas totalt 24 bouppteckningar över familjer tillhörande i huvudsak Vapstens 

sameby.176 Vad gäller reninnehavet kan man notera stora skillnader. Pehr Hernie 

Enarsson äger 1849 endast 16 renar medan Johan Nilsson Kong år 1858 hade 560. 

Ytterligare två fjällsamer ägde fler än 500 renar; Thomas Mattsson (1842) 530 och 

Abraham Andersson (1838) 500. Denne Abraham, "Stor-Abraham", redovisade vid en 

andra bouppteckning, efter sin död år 1844, inte mindre än 828 renar. Detta renkapital 

bildade, som tidigare framgått, grundstommen till Nils Vinkas rikedom. Om man 

indelar fjällsamerna efter reninnehav kan man konstatera att 6 har färre än 100 renar, 

7 har 100-200, 6 har 200-300, 2 har 400-500 och 3 över 500. 

Att produkter från renen nyttjats maximalt av samerna framgår av bouppteckningarna. 

Thomas Olofsson ägde 1848: "spunnen sen", "senatöm", "plånbok af renskind" och 
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"penningpung af skin". Sven Sjulsson som 1848 dräptes av Stor-Nila efterlämnade 

bl a "lädertömmor med sengrimma" och en " skinnswalltja". Denna "Swalltja" var till

verkad av sämskat, barkat och garvat renskinn och användes av samerna som sommar

dräkt.177 Clement Olofsson uppvisade 1852 två "mjölsäckar af skinn". Till sist redo

visade Nils Ersson 1856 en " renskinsmudd". Denna "mudd" av renskinn brukades av 

samerna som vinterkolt.178 

Ackjan som användes vid vintertransporten under den tid de sydliga fjällsamerna var 

helnomader återfanns hos alla samer utom två. Sjul Larsson hade flest, 10 st år 1835. 
Det fanns olika typer av ackjor. Thomas Mattsson ägde 1842 en "lockattja med lås". 

Likaså hade Måns Andersson 1846 en "låktek eller attji med läk". I denna lockackja, 

ackja med lock, förvarades dyrbarheter såsom silver, koltar och kittlar.179 Hos Gustaf 

Thomasson fanns 1851 även en " kåtatjelke". Vid sommarflyttningen nyttjades 

klövjedon. Man använde en klövjekorg, gisa, som packades med diverse bohag och 

upphängdes på klövjesadeln,sv/cfca. Sadeln utgjordes av två bågböjda tunna trän vilka 

kopplades ihop över renens rygg.180 Klövjedon återfanns i 15 hushåll. T ex hade Sven 

Sjulsson 1848 "3 par gisa" och " 6 par swicka". 

Kåtatält som bostad i vinterlandet redovisades av 14 samer. Till kåtaduk användes vad

mal, dvs helylle, och i flera hushåll noterades betydande kvantiteter av denna vara. 

Johan Nilsson uppvisade 1848 "30 alnar grått walmar" och "30 alnar witt dito". Sven 

Sjulsson noterades även för innehav av en " näfwerkåta", dvs en kåta av näver och torv 

(se bild 61 och 62) som var bostad i höst- och vårvistet samt sommarvistet.181 

Samernas matkittel av koppar upphängdes i kåtan ovanför den öppna eldstaden, 

arran, i en järnkedja, rikki.182 I Thomas Nilssons hushåll fanns t ex en "gryta med 

rickx" år 1854. Förrådsbodar vanligen placerad i höst- och vårvistet ingick också i den 

fjällsamiska kulturen. Den samiska typerna av förrådsbod var njalla som stod på en 

hög stolpe och buorie som stod på fyra stolpar.183 Belägg för bodar finns hos i 6 hus

håll. Sjul Larsson hade 1835 "en bod i Stensele". Thomas Mattsson ägde 1842 
"5 stolpbodar", bl a i Skarvsjön och Lycksele. "3 stboder" fanns hos Johan Nilsson 

1848. Sven Sjulsson redovisade samma år, "en gammal bod" och "hälften af en dito i 

Sördahl". Dessutom hade han en " stenkällare", dvs en buorne, som var en grop i 

marken vars väggar bekläddes med stenar. I den svala stenkällaren förvarades mjölk 

och kött.184 Slutligen hade Anders Abrahamsson en "stabur" 1849 och Nils Ersson 

ägde 1856 en "stabuf' och "en dito sämre". 

Mjölkhushållningen under den äldre intensiva renskötselns tid representeras i 

bouppteckningsmaterialet av några föremål. Mjölkningskärlet nappéh var urholkad ur 

en björkvril.185 Den återfanns hos 12 Tärnasamer. Renmjölken förvarades i kallkällor 

över vintern i en särskild mjölkkagge av trä.186 13 hushåll ägde mjölkkaggar. Fram-
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ställan av rensmör antyds i en bouppteckning. Det är från Gustaf Thomassons familj 
1851 där man redovisade en "smörbulle", dvs träskål för smör. Rensmör tillreddes inte 

i någon större omfattning. Det vanligaste sättet att konservera den feta renmjölken var 

att bereda den till renost.187 Sjul Larsson uppvisade t ex " 1 1/2 lispund Renost" år 

1859. Ostarna pressades ner i ostformar av björkrottågor.188 Dessa ostkorgar förekom 

i 7 samehushåll. 

För perioden 1885-98 har vi att tillgå 11 bouppteckningar från fjällsamer (se bild 63 

och 64) i Tärnaområdet.189 Av dessa rapporteras 10 äga renar av varierande antal. 

Samuel Johansson i Stångberg ägde 1891 600 renar till ett värde av 6000 kr. Johan 

Nilsson i Storfjäll (1885) hade 400 och lika många redovisade Anders Sjulsson i 

Löffjäll (1896) för 7 kr styck. De övriga ägde; 200, 175, 175, 80, 15, och 3. Gustaf 
Mattsson i Wertoppfjäll uppvisade 1894 ett ospecificerat antal renar till ett värde av 
1200 kr och torde då ha haft minst 120. En nomad, Zacharias Nilsson från Storfjäll, 

redovisade inga renar alls år 1896. Att renhorn kokats till lim indikeras av några 

bouppteckningar. Johan Nilsson i Storfjäll hade "1 parti renhorn 8 lispund". Nils 
Johansson i Storfjäll redovi sade" 2 lispund renhorn' och "7/2 pund lim". Av hornen 

synes man också ha tillverkat den "hornsåg" som framträder i Wertoppfjäll 1894 och i 

Storfjäll 1896. Behjälplig i renskötseln var även hunden. I Johan Nilssons bouppteck

ning uppräknades 4 "renhundar". 

Ackjan noteras i 8 hushåll. Anders Sjulsson i Löffjäll ägde en "lockatja" och en 

"körsläde". När det gäller klövjeredskapen fanns de i 5 bouppteckningar. Det framgår 

av några hushåll att man tillverkade tömmarna av hampa. Sådana "hamptömmar" om
talas i två bouppteckningar (Storfjäll 1885 och Wertoppfjäll 1894). Men även "sen

tömmar" återfinns i materialet (Löffjäll 1896). Kåtatält ägdes av 5 samer. Ytterligare två 

hushåll uppvisade en "grytkedja". Vid den här tiden, åren kring sekelskiftet, böljar 

man att överge tältkåtan som vinterbostad och istället hyr man in sig hos bönder. 
Anders Sjulsson i Löffjäll ägde "gammal tältkåta". Vidare noterades endast Anders 

Sjulsson i Löffjäll för innehav av förrådsbod. Han hade en "gammal bod med 2 lås". 

För mjölkhushållningen gäller att den samiska mjölkstävan rapporterades från 8 hus

håll. Mjölkkaggen återfanns endast hos en same. Härutöver redovisade Gustaf Mattson 

3 " mjölkpåssar". Ostkorgar uppvisades i två hushåll. 

Den intensiva renskötseln och helnomadismen på sydsamiskt område under 1800-talet 

har lyfts fram i ljuset. Renen är det centrala i framställningen. Den är huvudresursen 

för fjällsamen och utnyttjas maximalt; skinn, horn, kött, mjölk och senor tas till vara. 

Man framställer även smör och ost av renmjölken. Att renen också utgjorde ett stort 

och viktigt ekonomiskt kapital avslöjas av ovanstående. År 1891 betingade t ex 600 
renar ett värde av hela 6 000 kr! De rikaste utav fjällsamerna stod onekligen i en sär
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ställning bland lappmarkens befolkning. Behållningen av kapitalet i deras bouppteck
ningar visar en markant skillnad mot t ex de svenska nybyggarna, som i något fall 

tom hade brist i boet. Det fanns även rika nybyggare, men de var nästan undantags

löst före detta välbärgade rensamer, som t ex Johan Andersson i Ängesdal. Om Qäll-

samen däremot av någon anledning förlorade sin renmakt och tvingades slå sig ned 
som fiskarsame eller nybyggare blev hans livssituation svårare. Denna utvecklings

process är S jul Svensson i Yttervik ett belysande exempel på; utan startkapital och utan 

socialiserad kunskap om bondenäringen, kom dessa individer ofta att tillhöra de fatti

gaste utav nybyggarna. 

4.3.2 Äijemarksfångst 

Även om renskötseln varit en monokultur för fjällsamerna har de, liksom nybyggarna, 
haft jakten, fångsten och fisket som binäringar. I vilken utsträckning så har varit fallet 

skall det här redogöras för. 

I det äldre skedet (1824-63) med 24 bouppteckningar begagnades lodbössan av 7 

samer och det första belägget är från år 1848. Fyra av de fjällsamer som ägde lodbössa 

uppvisade även ett spjut. T ex hade Gustaf Thomasson en " spjutstaf med messing-

hålk•?'. Det är förvånansvärt att så få fjällsamer, 4 av 24, ägde en spjutstav. Vi vet att 
hetsjakt på skidor, att ränna efter främst varg, och sedan nedlägga rovdjuret med spjut

staven var en samisk specialitet. Endast ett hushåll, Johan Nilssons, rapporterade ett 

slagjern. Ingen fjällsame ägde snara eller fångstnät. När det gäller viltskinn återfanns 

hos Mikael Sjulsson en "haradorter samt en dito. Johan Nilsson redovisade en mössa 

" af Bäfwerskind". Sven Sjulsson från Winkasläkten hade också en bäverskinnsmössa. 

Vid analys av Tärnasamernas fiske skall det först påpekas att hos tre av hushållen 

(1824, 1835, 1836) sägs det sumariskt att "fiske och sjöredskap upptages i ett för allt" 

och vi kan därför inte få grepp om vad de ägde för fiskeredskap. Men för övriga 21 
hushåll specificeras ägodelarna. Endast ett hushåll saknar enligt bouppteckningen nät.. 

Hos de andra varierade antalet från 1 till 15. Det var många fjällsamer som redovisade 

en not, 13 stycken. Notens längd avslöjas i några fall. Thomas Mattson uppvisade en 

"fisknot 28 famnar lång med 54 famnar rep" till ett värde av 25 rdr. I Gustaf Thomas-

sons hushåll uppteckades en "gammal not 9famnar lång" samt ett "nytt notstycke om 

7 famnar". Att hampa brukades till att binda noten bekräftas av Måns Anderssons 

bouppteckning 1846 där det förekom "hampnottrå". Ljuster, lysjärn och isbill lyser 

med sin frånvaro i detta material. I 17 hushåll återfinns båt. Flest hade Anders 
Abrahamsson som redovisar 4 st. Pehr Hemic Enarsson noterades äga ett "båtsegell". 

Benämningen "håp" förekommer i 3 bouppteckningar. Till sist ägde Måns Andersson 
1846 2 "norrjesbåtar". 

Det synes alltså ha varit en minoritet av fjällsamerna som ägnat sig åt jakt och fångst 
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med lodbössa, spjut och slagjärn. Av viltskinnsprodukter märks bävern i 2 hushåll 
samt haren i ett. Däremot fiskade majoriteten av samerna med nät och hälften med not. 
Här var båten ett viktigt hjälpmedel. Fisket har således varit betydelsefullt som 

komplement till renskötseln för de fjällsamer i Tärna som levde under första hälften 

och mitten av 1800-talet. 

När det gäller äijemarksfångsten i sent 1800-tal (1885-98) uppvisas lodbössan i 3 av 

de 11 hushållen. Dessutom rapporteras Johan Nilsson i Storfjäll äga en "pistol" 1885. 

Pistolen är en innovation i fjällbygden. Endast Gustaf Mattson i Wertoppfjäll hade 
en"spjuxstaf. Vidare noterades slagjern i 2 hushåll: Johan Nilsson i Storfjäll redovis

ade 2 "rofsaxar" och Zacharias Nilsson i Storfjäll hade ett "jerfjern". I en bouppteck

ning beläggs snaran. Det är nämnda Zacharias Nilsson som ägde " 1 parti fågel-

sträng" . Något fångstnät eller några viltskinn rapporteras inte i detta senare material. 

Fisknät hade alla hushåll utom ett. Det största antalet, 24 st, ägdes av Nils Johansson i 

Storfjäll. Ytterligare en same hade över 20 nät. Nils Johansson uppvisade både " gr of-

näf' och "fina" nät. Vidare fanns bland hans fiskeredskap "lintrå", "1 st lagntel af 
tagel" och "1 st dito af snöre". Nättelnarna tillverkades alltså av tagel och "snöre" 
medan själva nätet bands av lintråd. Not omtalas i 4 bouppteckningar. I två av dessa 

rör det sig om mindre " notstycken". Båt fanns i 10 hushåll. Ingen hade fler än 3 båtar. 

Båttypen benämns "enroddbåt" i bouppteckningen efter Nils Johansson i Storfjäll. En 
innovation när det gäller fiskeredskapen påtalas också i Nils Johanssons hushåll 1892. 

Han hade nämligen införskaffat ett "fiskdrag". 

Vi kan konstatera att fjällsamerna i Tärna under sent 1800-tal som binäring hade nät-
och notfisket och i viss mån jakten med lodbössa. Spjut, slagjärn och snara har inte 

varit allmänt förekommande att döma av bouppteckningarna. Båten har utnyttjats flitigt 

för bl a fisket. Nya innovationer som t ex pistolen och fiskdraget har indroducerats. 

Renskötseln som monokultur kompletterades alltså med äijemarkfångstens resurser. 

4.3.3 Övergång från nomadism till fast bosättning 

Den i Sverige unika nybyggarkolonisationen högt uppe i Tärnas fjällvärld underförstå 

hälften av 1800-talet, i fjällsamernas gamla renbetesområden, medförde en utveckling 

där nomaderna tvangs acceptera nybyggarkulturens framväxt och till slut anamma den 

bofaste gårdsbrukarens kulturmönster. Det har tidigare belagts att en stor del av ny-

byggesinsyningarna hade fjällsamer som upphovsmän. Denna kategori av samer hade 
olika bakgrund. Där fanns fattiga nybyggarsamer som förlorat sin renmakt och levde i 

missär men där fanns också rika fjällsamer som ämnade kombinera gårdsbruk med 

renskötsel. För att kunna freda sina renbetesområden och utestänga svenska familjer 
från bosättning slog sig rensamer ned som nybyggare inom sitt eget renbetesområde. 

Konsekvensen blev att det nomadiska livsmönstret och den intensiva renskötseln med 
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tiden kom att överges på bred front. Denna process, övergången från nomadism till 

fast bosättning, går att skönja på ett konkret sätt i bouppteckningsmaterialet. 

I tre fjällsamefamiljer från tiden 1824-63 synes man ha börjat ägna sig åt boskaps

skötsel och tom åkerbruk. De äger "svenska" bruksföremål och har ett lågt reninne
hav. Dessa familjer har alltså lämnat rennomadismen och övergått till fast bosättning 
och nybyggarverksamhet. Dock är ingen av dem officiellt registrerad som nybyggare 

utan familjen är enligt bouppteckningens ingress fortfarande inlemmad i Vapstens fjäll

sameby. Sjul Larsson i "Vapsten" efterlämnade 1837: 46 renar, 15 nät, not båt. 2 kor, 
9 getter, spade, 2 gräv, "vältspång", 2 liar, 3 slipstenar, tälg- och huggyxor, navare, 

mjölktråg, mjölkstäva, smörkärna, spinnrock, kardor och betsman. Dessa föremål 

exemplifierar tydligt det bofasta livsmönstret.190 

Innovationer letade sig även till den fjällsamiska kulturkretsen under den äldre under
sökningsperioden. T ex ägde Thomas Mattsson i Vapsten ett " mässingnålhus" år 1842. 
Under rubriken "glas och postlin" redovisade Anders Abrahamsson i Vapsten år 1849 

en "qwartersflaska" och "2 par tekoppar". 1851 uppvisade Gustaf Thomasson i 

Vapsten ett"fickuhr". Nils Andersson ägde 1859 en "silkeshalsduk". Till sist hade Sjul 

Larsson en "kaffebränna" år 1859 och fyra år senare redovisades ytterligare en "kaffe-

bränna" hos Jon Jonsson. 

Under 1800-talets sista årtionden har fjällsamernas (nomadernas) antal i Tärna minskat 

avsevärt och många har blivit bofasta gårdsbrukare. Studerar man de kvarvarande 
nomadernas husgeråd framgår det klart hur de influerats av bondekulturen. Man kan 

också skönja hur nya föremålsartiklar från ett framväxande industrisamhälle upptagits 

av fjällsamerna och blivit en del av deras materiella kultur. Nomaden Johan Nilssons 

bo i Storfjäll upptecknades år 1885. Där fanns förutom 400 renar och flyttningsred

skap: järnstör, 3 nya liar, långsläde, åkskrinda, mjölktråg, smörkärnor, 4 kor, sy

maskin, silverfickur, pistol, väggur, spegel, viktskålar av mässing, våffeljern, bords

knivar, silvertesked, djupa tallrikar, kaffekärl, tefat, spillkum, fällbord, dragsängar, 

stolar och skåp med lådor. Uppenbarligen hade Nilsson, vilken ägde bondens redskap 
och möblemang, tillgång till en gård men han kombinerade detta med renskötsel och 

nomadliv. Man kan också notera symaskinens tidiga uppdykande i detta samehem. 

Nästa bouppteckning bland Tärnas fjällsamer härrör sig från Bongfjäll 1886 där man i 

Anders Sjulssons hushåll befanns äga 200 renar och den sedvanliga flyttningsredska

pen. Här fanns också en ko, 2 par kaffekoppar, guldring och silkeshalsduk. Sjulssons 

familj var inte bofasta men de hade ändå införskaffat en ko. Av bl a Karl-Erik Forss

lunds redogörelser vet vi att Anders Sjulsson jämte brodern Oskar var storrenägare och 
de nomadiserade ännu in på 1910-talet. 
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Efter Nils Johansson i Storfjäll hölls bouppteckning 1892. Han redovisade förutom 
175 renar bl a följande ägodelar: får, get med killing, 2 liar, bleckhämtare, vadmals

rock, fiskdrag, klocka, 2 par kaffekoppar med fat, säng och bord. Får, liar och det 

"bofasta" möblemanget pekar mot en kulturell övergångsform. Zacharias Nilssons 

bouppteckning i Storfjäll 1896 visade tydliga tecken på ett bofast livsmönster. Dock 
betecknades Nilsson i ingressen som "nomadlapp i Storfjäll". Familjen ägde: 2 kor, 
kviga, 2 får, plog, 2 gräv, jordyxa, järnstör, vedsåg, slipsten, symaskin, strykjärn, 

guldörringar, sockertång, klocka, lampa och sänglakan. 

Familjen Anders Jonsson Juobb i Wirfjäll lät 1896 uppteckna sitt lösöre: get med kill

ing, jordgräv, 3 liar, bandhake, såg och 2 par tekoppar. De faktum att de endast ägde 3 

renar samt redskapen ovan vittnar om bondenäring. Bandhaken t ex användes för att 

spänna på vidjorna vid tunnbindningen av de laggade kärlen.191 

Anders Sjulsson i Löffjäll ägde 400 renar 1896. Men här fanns också: ko, 1 get, 2 
järnstörar, väggklocka, 2 tallrikar, 2 tekoppar, nattkärl och en "svensk mössa". Slut

ligen uppvisade nomadparet Sjul Mikaelsson och Sara Nortman år 1898 förutom 15 

renar även: ko, 4 får, handsåg, strykjärn, spegel, guldörringar, kamin, linnelakan och 

linnehanddukar, bordskniv och gaffel, silkesdukar, bomulsduk, 2 par kaffekoppar, 
symaskin, 10 rullar tråd, paraply och brudkrona av silver. 

De flesta av fjällsamernas bouppteckningar visar således hän mot ett bofast kultur
mönster. Anmärkningsvärt är att symaskinen redovisas i 3 av totalt 11 fjällsamiska 
bouppteckningar (1885, 1896 och 1898). Varför hade man anammat symaskinen så ti

digt bland fjällsamerna? Vi vet att den förekom hos 4 nybyggare under samma tids

period (två svenskar och två samer). Här var samenybyggaren Johan Andersson i 

Ängesdal innovator då han redan 1886 uppvisade en symaskin. Nästa belägg bland 

nybyggarna var även det från ett samiskt nybyggarhem, Kristoffer Sjulsson i Ängesdal 

1892. Uppenbarligen var det en ekonomisk fråga - de välbärgade fjällsamerna hade råd 

att införskaffa sådana innovationer. Symaskinen rönte uppenbarligen ett stort intresse 

bland nomader och samenybyggare. Det framgick ovan att nomadhustrun Sara 
Nortman ägde en symaskin 1898. Om henne skrev Karl Andersson att hon var före sin 

tid och framsynt, en konstnärlig begåvning. Sara var bra på att sy kläder och koltar: 

"Hon var den första lappkvinnan som hade symaskin och först med att sätta spetsar på 

barnkläder."192 Enligt Andersson utvecklade Sara "hemslöjden på olika områden, inte 

minst då det gällde att modernisera snittet på koltarna".193 Här kan även nämnas att 

Saras make Sjul Mikaelsson, som var dotterson till Stor-Abraham, förde med sig hälf

ten av dennes silver till sitt bo och lät en guldsmed i Umeå omvandla det till en brud

krona av delvis förgyllt silver.194 Det är den brudkronan av silver som redovisas i 

Saras och Sjuls hushåll år 1898 och som blir Winkasläktens brudkrona. 
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Bild 46. Boskapsskötseln med slåtter på naturängar var i äldre tid huvudnäringen för nybyggarna i 
Tärna. Den mängd höfoder man slog under sommaren bestämde hur många kreatur som kunde födas 
under vintern. Det slagna höet förvarades på hässjor ute i skogen och blev på senhösten, när man fått 
snöföre, hemkört till gården. Foto av förf. mellan Hemavan och Rönäsvägen 1989. 

Bild 47. Träplog med vänd
skiva av järn i Rönnbäck 
1955. Jordbruket var av 
marginell karaktär för för
sörjningen i Tärna, men 
den bördiga Björkvattdalen, 
i socknens nedre del, ut
gjorde dock ett undantag. 
Foto i Västerbottens 
museum. 

Bild 48. Pinnharv med fyrkantig träram och 
en mängd järnpinnar. Den drogs över åkern 
efter sådden för nedmyllning av säden. Foto 
1955. Foto i Västerbottens museum. 



Bild 49 Att tjuren, eller "oxen" som den kallades, tämjdes och användes som dragdjur för körslor pä 
småbruken i lappmarken är ett välbekant faktum, sä även i Tärna. Det kunde röra sig om hemkörning 
av ved och timmer, eller som på bilden hemdragning av höet från utängama med en höskrinda. Dock 
förefaller snödjupet vara en hård prövning för tjuren. Foto från Åbacka, Sorsele sn. Foto H. Zetter-

berg/Vb. mus. 

ï M  9 

Bild 50. Raningsslåtter i Lycksele lappmark. Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 



Bild 51. Getare, av båda könen, hade en viktig 
funktion i det gamla nybyggarsamhället. De 
små barnen, som var mellan 6 och 12 år, 
skulle vakta kreaturen och se till att de inte 
betade på slåtterängar eller av det nyslagna 
och hässjade höet. De fick alltså lära sig att ta 
ansvar redan i tidig ålder. Fotot taget 1919 i 
Klippen visar en getarpojke med den obliga
toriska "säcken" och getarstaven. Foto Stellan 
Rosén/Vb. mus. 

Bild 52. Sjul Johansson (f 1878) i Rönnbäck 
sitter i sitt kök och flår härnan av ett ren-
huvud. Av skinn från renens huvud, härnor, 
syddes vinterskor. Foto F. Hedblom 1957. 
ULMA. 

Bild 53. "Mejeriet" i Björkfors år 1895. Från gårdarna i byn bars mjölken över till en liten bod där den 
avkyldes genom att placeras i ett stort vattenfyllt kar (man hade vattenledning in). Utav mjölken ystade 
man sedan ost som försåldes. På det gamla fotot utanför mjölkboden syns till vänster Ingvard 
Johanssons farföräldrar, Johan Fredrik Karlsson (f 1845) och hans samiska hustru Kristina 
Mikaelsdotter (f 1845). De hade enligt sonsonen 18 kor och kunde därigenom erhålla stora mängder 
mjölk. "Jan Fredrik" har på sin "mes" spänt fast en stor mjölkkruka, sannolikt en 20-liters "mjölk-
hämtare" av bleck. Sådana kärl dyker upp i bouppteckningsmaterialet åren strax före sekelskiftet. Ur 
Isaksson, 1975. 
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Bild 54. Björnjägaren Abraham Tellström (f 1845) i Forsbäck 1914. Han sades vara minst 35 björnars 
baneman, de flesta fällda i trakterna av Ryfjället. På axeln bär han sin gamla lodbössa och på bröstet 
hänger kruttyget. I bakgrunden syns den första ödebygdsvägen mellan Tärna och Slussfors. Foto H. 
Zetterberg/Vb. mus. 

Bild 55. Jägaren Erik Johan Fredriksson (f 1841) i Östansjö, Stensele sn, demonstrerar skjuttekniken 
med lodbössan 1909. Det var viktigt att ha ett ordentligt stöd när man avfyrade och därför satte sig 
skytten ofta ned och sköt från en bakåtlutande ställning med stöd av en käpp. Foto H. Zetterberg/Vb. 

mus. 



Bild 56. Tärnasamen och rovdjursrännaren Nils Andersson Skott (f 1864) med ett nedlagt lodjur i 
Fräkenvik 1907. Han uppnådde stor ryktbarhet för sin förmåga att "ränna" efter främst vargar och 
förfölja dem under dygnslånga jakter över flera mil. Under denna hetsjakt på skidor kom hans fem kilo 
tunga spjutstav till användning när han skulle dräpa det uttröttade rovdjuret Foto H. Zetterberg/Vb. 
mus. 

Bild 57. Jägaren Per Johan Persson Norman (f 1829) i Bastuträsk (Gunnarn), Stensele sn, med en liten 
rävsax ovanpå en enorm björnsax år 1910. Notera taggarna på björnsaxens byglar. Bjömsaxen är en 
betsax av "rotjärns"-typ. Detta fångstmedel för björn nyttjades mera sällan än t ex jakten vid idet. 
Däremot fångades räven ofta i sax. Saxarna gick i lappmarken under benämningen "slagjärn". Foto H. 
Zetterberg/Vb. mus. 



DNA JO. ON ara tör "gråfågel" (skogsfågel) placerad i "ledet" (öppningen) av ett rishag. Ledet placerades 
över en fågelstig. På detta vis fångades i barrskogsområdet tjäder, orre och järpe. I äldre tid tillverkades 
snarorna av senor, lin- eller hamptråd men i slutet av 1800-talet började man att nyttja mässingtråden. 

Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 

Bild 59. Notdragning på Storvindeln i Storsjö, Sorsele sn, sannolikt i början av 1950-talet. Fisket var 
en mycket betydelsefull näring för tärnaborna. Fisk som fångats på hösten blev nedsaltad i kaggar och 
åts gravad under den långa vintern. Foto i H. Zetterbergs bildsamling/Vb. mus. 



Bild 60. En man ute i båt för att ljustra fisk. Lägg märke till det långa skaftet på ljustret. Till höger 
"lysjärnet" med ved. Ljustringen skulle ske i mörker med lysjärnet som enda ljuskälla. Foto i Sten-
sele sn i början av 1900-talet av H. Zetterberg/Vb. mus. 

Bild 61. Johan Samuelssons (f 1865) torvkåta vid 
Gausjosjön, söder om Strimasund, Umbyn, 
1911. Mot torven vilar uppresta björkstammar. 
Kåtadörren har gångjärn. Ur Forsslund, 1914. 

Bild 62. Nils S julsson Stångbergs (f 1842) torv
kåta uppvisar en annan modell än föregående bild. 
Hans kåta har stora flata skifferskivor som täcker 
torven. Foto vid Abelvattnet, Vapsten, 1913. Ur 
Forsslund, 1914. 



Bild 63. Vapstensamer vintertid vid en kåta i närheten av Stensele kyrkby år 1906.1 mitten sitter Nils 
Andersson Skott och 3:e person från höger är Enok Johan Nilsson (f 1855, morfar till Eskil Winka). 
Foto i Västerbottens museum. 

Bild 64. Renskiljning i Sotsbäcken söder om Strimasund, Umbyn, 1912. 4:e från höger står Nils 
Fritiof Winka (f 1885). Vi ser även ett par "stadsdamer" som är på besök. Foto H. Zetterberg/Vb. mus. 



5 KULTURPROCESSER OCH 
INNOVATIONER I TÄRNA 
SOCKEN FRAM TILL 1945 

5.1 Modernisering och teknikutveckling 

Idéhistorikern Sverker Sörlin har i sin avhandling Framtidslandet (1988) diskuterat 
begreppet modernisering och analyserat den snabba och dramatiska omvandlingen av 
Norrland under dess industrialiseringsfas 1870-1920. Han gör en åtskillnad mellan 

begreppen modernisering och industrialisering. Medan industrialisering står för ett 

snävare betraktelsesätt där man enbart avser produktionsformerna, m a o den tekniska 

och ekonomiska förändringsprocessen av ett konservativt och agrart samhälle, får 

modernisering en vidare innebörd. Häri åsyftas "den förändrade samhällsstruktur som 

följer i dess spår: nya bosättningsmönster, livsformer, kommunikationer. Även 

mentalitetsförändringar ingår."1 Denna moderniseringsaspekt kan även appliceras på 

samhällsomvandlingen i Västerbottensfjällen som äger rum decennierna runt sekel

skiftet. Nya "borgeliga" idéer fick snabb spridning och genomslagskraft efter 
industrialismens genombrott. Denna borgerliga världsbild spreds ut på landsbygden 
med hjälp av tidningar, journaler och postorderkataloger. N-A Bringéus sammanfattar 

kulturförfändringsprocessen med orden: "Den trånga världen vidgades."2 

Tärna har under 1900-talet upplevt en dramatisk utveckling från gångna tiders ny

byggarliv och samisk rennomadism med isolering och självhushåll under knappa 
omständigheter till vår tids förbättrade kommunikationer och penninghushållning som 

medfört turism och ökade kontakter med omvärlden (se bild 65). Bönderna i fjäll

trakterna levde i böljan av detta sekel under liknande förhållanden som förfäderna gjort 

under den första nybyggartiden. Några större förändringar hade inte skett. 

Boskapsskötseln med jakt och fiske bildade den försörjningsbas som skulle trygga 

existensen. Anpassningen till naturens villkor och resurser var en nödvändig förutsätt
ning för överlevnad. Man utnyttjade de lokala tillgångar som stod till buds. T ex bygg

des stugorna i övre delen av socknen av knotig fjällbjörk (se bild 66) och öppenspisen 

blev murad av skiffer och gråsten, material som fanns inom området. Vägförbindel-

serna var dåliga och fjällbefolkningen levde isolerat. Inköp gjordes vintertid med häst 

och käppskrinda till Mo och andra norska handelsplatser där man bytte till sig nöd

vändiga livsmedel som mjöl och salt mot t ex ripor och smör. På vintern gick det lättare 

att ta sig fram på snöföret men på sommaren var man tvungen att omväxlande ro och 

gå (se bild 67). Båtar drogs då fram på morkorna, näsen, mellan sjöarna. 

Ett konkret exempel på modernisering och teknikutveckling är utbyggnaden av 

kommunikationsnätet. Den första vägen i Tärnaområdet bröts redan 1903 mellan 

219 



Umfors och Tärnaby. Den var emellertid smal och endast avsedd att trafikeras med 

häst och vagn.3 Från Umfors kunde man fortsätta färden västerut med motorbåt på den 

fyra mil långa sjön Överuman till norska Umbukta.4 Omkring 1915 byggdes en 

enklare ödebygdsväg mellan Tärnaby och Slussfors. Från Slussfors åkte man sedan 

fem mil med ångbåt på sjön Storuman ner till Storumans samhälle. Ödebygdsvägen 

mellan Tärnaby och Slussfors upprustades 1927 och 1935 var man färdig med sträck

an Slussfors-Storuman. Ångbåtsförbindelsen behövdes inte längre. Man hade nu fått 

en riktig landsväg som knöt Tärna samman med övriga Västerbotten. När så den efter

längtade mellanriksvägen invigdes sommaren 1939 i norska Umbukta hade man fått en 

sammanhängande landsväg som sträckte sig mellan Atlanten och Bottenviken. Denna 
vägsträckning som vi idag kallar Blå vägen har spelat en stor roll för kommunika

tionerna och turismens framväxt.5 

Under 1920-talet hade dessutom inlandsbanan nått fram till Storuman vilket innebar att 

man fick förbindelse med stambanan.6 Avstånden inom länet förkortades och frakt

kostnaderna blev lägre. Den gamla strapatsrika byteshandeln vintertid med häst och 

skrinda till Mo upphörde och ersattes med biltrafik (se bild 68). De egna handlarna i 

Tärna började ta hem varor.7 Men innan vägar och järnvägar blev byggda hade tärna

borna långa transportsträckor. En illustration av dessa förhållanden ges av Emma 

Andelius som var engagerad i Västerbottens läns hemslöjdsförening. Hon skriver 1919 

i en reserapport: "Man fick ju taga i betraktande att dessa fjällbor, för att komma till 
närmaste järnvägsstation, hava att färdas ca 80 km, omväxlande rodd och vandring på 
skogsstigar. Ytterligare 70 a' 80 km på ångbåt över Storuman och så 185 km på lands

väg till Hällnäs station vid norra stambanan."8 

Under 1930-talet byggdes även sk enkronasvägar ( se bild 69) i Västerbottens inland. 

Ett statsbidrag på en krona sträckmetern utgick till byamännen. De tre meter breda 
vägarna var tillkomna på landshövding Gustav Roséns initiativ och nådde ut till av

lägsnare delar av fjällregionen. De bröt alltså isoleringen och gav dessutom välbehöv

liga arbetsinkomster till vägarbetarna. Vägbyggandet inleddes 1932 och efter 10 år 

hade man i Västerbottens län anlagt enkronasvägar till en sammanlagd sträcka av 120 
mil. Gustav Rosén skrev i sin memoarbok I koja och residens (1943) att enkronas

vägarna var avsedda för "en obetydlig trafik". Landshövdingen, som ömmade för 

lappmarksbefolkningen, framhöll också: "Och varför skulle inte de, som bo långt borta 

och som betala sina skatter, även vägskatt, kunna få åtminstone en enkronasväg, så att 

de kunna transportera mjöl och kalk och andra tunga varor på fordon i stället för att 

bära allt på ryggen?"9 

För en utomstående betraktare framstod Tärnabygden under 1900-talets början i ett 

eländigt skimmer. G H von Koch tog i Social tidskrift år 1914 upp till behandling 
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Tärnafolkets liv i den lappska ödemarken - En varning mot ovis kolonisation. Han var 
mycket pessimistisk till bosättningen i Tärnafjällen och framhöll att kommunen antag

ligen var "den mest isolerade och vanlottade av alla Sveriges kommuner" och att det ur 

nationalekonomisk och social synpunkt var ett misstag att kolonisation alls förlagts till 

denna bygd: "Det är också min tro, att denna landsdel förr eller senare tvingas återgå 

till sin naturliga näringsgren: renskötsel." Som bevis för missförhållandena i Tärna 
drar författaren fram det faktum att kornet endast mognade vart tionde år och att sädes
odling följdaktligen inte var att tänka på. En skåning t ex skulle inte kunna upptäcka en 

enda verklig åkerbit! Von Koch representerar på ett nästan komiskt sätt en uttalad etno-
centrisk attityd. En god och äkta bebyggelse skulle omfatta odling. Skåningens åkrar 

var målet för honom. Redan 1824 upplyser Lars Levi Laestadius om hur nybyggare i 

Sorsele årligen kunde skörda 30 tunnor spannmål: 'Trettio tunnor spannmål anses för 

en bagatell af söderlänningen; men det är tillräckligt för en Lappmarksbo, som alltid 

äter mera sofvel, än bröd."10 Orvar Löf gren har redogjort för den form av ekologisk 

etnocentrism som von Koch representerade. Han framhåller att jordbrukets marginella 
ställning i lappmarkerna ledde till "missuppfattningar från myndighetshåll, där man 

vant sig att sätta de agrara näringarna i fokus".11 Agneta Boqvist påvisade i sin 

avhandling Den dolda ekonomin (1978), med exempel från Västergötland, att värdet av 
mångsyssleriet i marginella jordbruksbygder inte framkom i den officiella ekonomiska 

statistiken. Man övervärderade jordbrukets betydelse "på bekostnad av andra 

näringskällor. Små åkerlappar behöver inte nödvändigtvis betyda svält och elände."12 

Liksom Emma Andelius redogjorde för Tärnas med övriga Sverige isolerade bygd 

belyser von Koch samma spörsmål och konstaterar: 'Till all denna fattighet i närings
möjligheter, komma en ytterligare hämsko: kommunens isolerade läge. Från Tärna 

kyrka är det 30 mil till närmaste järnvägsstation å norra stambanan. Halva denna 

sträcka har intill det allra sista året saknat landsväg, varför man omväxlande till fots 

och pr båt har måst tillryggalägga omkring 14 mil. Med användande av dessa vanliga 

hjälpmedel tar det 4 a' 5 dagar att från stambanan komma till Tärna." 

Det var däremot närmare förbindelser med den norska sidan. Han framhåller att sam-

fardslen över Norge var vida bekvämare. Från Trondheim tog man ångbåt till Mo i 
Rana varifrån det endast var 12 mil landsväg och båtfärd till Tärna kyrka. Vad de 

enorma avstånden praktiskt kunde innebära för sockenborna belyste von Koch med 

några exempel: "Närmaste sjukstuga finnes på 24 mils avstånd ( i Lycksele), närmaste 

lazarett på över 30 mils avst. (i Umeå). En person, som exempelvis insjuknat i blind

tarmsinflammation - en sjukdom som flera gånger förekommit och medfört döden -

måste sålunda forslas 30 mil omväxlande å landsväg, i båt och å järnväg, innan opera

tionen kan företagas. Frakten för en säck mjöl, för att taga ett annat exempel, kostar 

från närmaste järnvägsstation å svenska sidan 15 kr - från den norska däremot 4-5 kr. 
Post erhålles en gång i veckan, och den måste sommartiden bäras på ryggen av post-

221 



mannen en stor del av vägen. Att telefonen ej har hittat vägen hit är självklart. Att 
denna av naturen så vanlottade del av Sverige likväl kunnat locka till sig nybyggare, 

förefaller nästan som en gåta." Denna sista mening visar på den djupa klyfta som finns 

mellan tärnabons världsbild, där natur, jakt, fiske och frihet är sann livskvalitet i ett 

positivt och resursrikt landskap och där Tärna är centrum, och von Kochs världsbild 
och utifrånperspektiv som har helt andra preferenser. 

G H von Koch som själv var van vid drägligare och mer civiliserade levnadsförhållan

den frågade sig om det var klokt att utsätta människor för den ojämna kampen mot hård 

natur och isolering. Med en främlings ögon och med en annan erfarenhetsvärld iakttog 

han 1910-talets ekologi och kulturprocess i Tärna: "Det är i själva verket omöjligt för 

den, som ej själv levt Tärnabons liv, att fullt realisera vad detsamma innebär i um

bäranden och kraftprov. När man talar om jakt i allmänhet, så tänker man på en slags 

förströelse. Rip- och rävjakten är emellertid för Tärnabon det hårda, förtvivlade all

varet. Det gäller på vinteijakterna att trotsa nordanstormar och oerhörda snömassor, att 

tillbringa nätterna i skjul på fjällen, där man ej sällan under sömnen fryser fast på sitt 

läger, med andra ord att trotsa alla slags faror, därtill driven för att skaffa familjen 
bröd. Och när så den härliga sommaren inträder, gäller det att genast bölja tänka på 

vinterns stora problem: vinterfodret, ett problem, som för sin lösning tar så gott som 

hela årstiden i anspråk..."13 

Ett speciellt kulturellt grundtema i Tärna är bebyggelsemönstret. Det är unikt. Husen 

byggdes i övre sockendelen av fjällbjörk med smala och knotiga stammar. 
Folkskolinspektören K L Österberg reste genom Tärna socken efter sekelskiftet och 
beskrev de primitiva bostadshusen av fjällbjörk som han påträffade i byarna upp mot 

den norska gränsen: "Ett sådant hus består i allmänhet av en liten kammare och ett 

något större kök. Stundom påträffas dock björkhus med tre och fyra rum. Då fjäll
björken oftast är krokig och böjd åt olika håll, kunna ej långa stockar fogas på var

andra, utan stockarna måste sågas av i kortare stycken för att kunna passas ihop någor

lunda. Enär björken mycket fort ruttnar, falla knutarna ganska snart bort, om man icke 

söker skydda dem genom brädfodring, vilket numera nästan alltid iakttages. För att 
skaffa granbräder till denna brädfodring måste man dock fara många mil neråt landet." 

Österberg var ute för att inspektera skollokalerna i lappmarken och den syn som mötte 

honom vårterminen 1904 i Klippens by var inte särskilt uppmuntrande. Hans beskriv
ning av förhållandena där ger oss också en föreställning om fjällbarnens skolgång i 

1900-talets början. Han berättar att skolan var ett litet och gammalt björkhus "som 

lutade betydligt åt minst två olika håll, enär knutarna ruttnat bort och väggarna ej längre 

höllo stadigt ihop. Golvytan var högst 12 kvmeter, av vilka en femtedel upptogs av 

den stora gråstensmuren. Höjden till taket var nätt och jämt så stor, att jag kunde gå 

upprätt i rummet. Ett enda fönster fanns, som icke hade en enda ruta hel, utan somliga 
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rutor voro spruckna och somliga söndriga och igenstoppade, så gott sig göra lät, med 

fladdrande papper och trasor. Fönstret liksom dörren lutade åt samma håll rätt många 

grader. Den dag, jag besökte nämnda skola, töade det och blåste betydligt, vilket vålla

de, att vinden slog ned från det tätt invid liggande branta höga fjället in i den korta och 

vida skorstenen, så att all rök kom in i rummet, då man försökte att elda, varigenom 

eldningen för dagen gjordes omöjlig. De skolmöbler, som funnos, voro ett litet bord 
och en stol för lärarinnan, en skolbänk en och en halv meter lång med en och en halv 

decimeter brett bord, som lutade 45, och ett mycket gammalt sönderkarvat och smuts
igt säte samt en liten svart tavla omkring dubbelt så stor som en större stentavla. På 
bänken sutto fem barn sammanpackade, och på sätet sutto tre barn, som ej hade något 

bord framför sig för böcker och skrivmateriell. Då dessa skulle skriva, flyttades sätet 
fram till lärarinnans bord, som de fingo använda. Då barnen vid en lektion skulle på 

kartan över Norden visa Skåne, befanns det att väggen ej räckte till för kartans upp
hängande utan en fjärdedel av kartans nedre del med Skåne måste bliva liggande på 

golvet."14 Detta "misshandlande" av Skånelandskapet väcker vår munterhet. Men det 

intressanta är här förmågan hos denne lärare att undervisa i en så torftig miljö, att 
förena nybyggarlivets villkor med statens direktiv om generell utbildning. Detta säger 

oss även något om tärnabons förmåga att anpassa sig; till natur, till miljö, men även till 

den nya tidens direktiv. 

Gustav Rosén, som sedemera blev riksdagsman och landshövding i Västerbotten, var 

under 1910-talet redaktör för Västerbottens-Kuriren i Umeå och företog flera resor till 

Västerbottens fjällbygder. Sommaren 1919 begav sig Rosén ånyo upp till Tärna på en 
reportageresa för sin tidning. Rosén representerade det sk norrlandsfrisinnet som 

kännetecknades av liberal filantropi med en stor utvecklingsoptimism och tro på 

Norrlands inland. Fjällbornas umbäranden gjorde ett starkt intryck på Rosén. Han 

använde sig av en medveten social propaganda för att upplysa och väcka myndigheter

na över armodet och avsaknaden av vägar i Tärna. Rosén använde här fotografin i sin 

norrlandspropaganda.15 Unika fotografier på Tärnas björktimmerbebyggelse finns be

varade från resan 1919. Rosén uppsökte de allra fattigaste och mest nödlidande av 
fjällborna (se bild 70 och 71). Välkänt är mötet med änkan Maria Hallin (se bild 72) i 

Klippen, som resulterade i ett av Rosén signerat upprop i VK där han vädjade om hjälp 

till denna arma kvinna: Ännu en vädjan till alla som ömma för fattiga medmänniskor. 

Hon levde ensam med sju små barn och en lånad ko i en boning av björktimmer med 

en förstuga av torv.16 

Nils Mikael Winka i Gardvik berättar på en inspelning från DAUM 1971 om mötet 

med Gustav Rosén under en roddtur mellan Tärnaby och Gardvik. Rosén var "smått 

pratsjuk och då jag förstod att han ville tala med mig så blev jag också pratsjuk. Så vi 

rodde och vi pratade" meddelar Winka. "Och vi prata om isoleringen i Tärna, att det 
fanns inga vägar och folket var liksom instängda och det var inte bara i Tärna utan det 
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var hela lappmarken det berörde. Alla pojkar på den tiden dem hade ju hört talas om 
cyklar och jag var intresserad utav cyklar och jag sa om vi haft så pass väl att vi fått 

köpa oss cyklar, det skulle vara trevligt. Bilar var ju aldrig tänkbart och tala om inte, 

för dem fanns inte på den tiden. Och jag tror att det där var ungefär året 1912."17 

Tidsuppgiften som Winka lämnar är riktig. År 1912 företog nämligen tidningsredak

tören Gustav Rosén en 210 mil lång filminspelningsresa i Västerbottens inland i syfte 

att inför tvivlande statsmakter insamla bevis för inlandets "bördighet".18 Nils Mikael 

fortsätter: "Allt nog, han blev så intresserad...Han tala om själv att han var schakt

mästare till yrket. Det hade varit hans yrkesutbildning. Men nu var han ute mer som 
och samla politiskt stoft och sånt där den där gången. Men han blev så intresserad 

så...: 'Ska det inte finnas möjlighet och få en väg ifrån Storuman upp till Tärna, vad 

konstigt för det var båttrafik på Storuman'. Ja det blev då så att vi var ganska eniga om 

det att vägen den var ofrånkomlig... Allt nog, han börja skriva artiklar i Västerbottens-
Kuriren. Och han tog ju liksom tidningen till hjälp till och bölja med. Så småningom 

blev ju han riksdagsman och då fick han mycket att säga till om. Och rätt vad det var så 

fick vi höra att dem ska staka vägen upp till Tärnaby. Och det kom schaktmästare och 

folk som skulle bearbeta förslaget. Och det där var ju nånting roligt. Så småningom så 
fick folk bölja och arbeta på den där vägen. Det skulle nog vara kanske 1912 eller 13 

på hösten...vägen skulle bli två meter drygt. Och det var glada människor som tyckte 

att nu skulle isoleringen ändå brytas."19 

För fjällbygdens karlar innebar vägbyggandet en möjlighet till lönearbete och förtjänst i 

kontanta medel. Därom vittnar mina informanter. Ingvard Johansson i Hemavan 
berättade att han började som vägarbetare vid 18 års ålder på sträckan Slussfors-Tärna i 
trakterna av Forsbäck. Där arbetade han i två år med att upprusta den enkla ödebygds

vägen som hade blivit färdig 1915. Johan From i Klippen hade också varit vägarbetare 

i sin ungdom: "Jag jobbade i stenarbeten nedom Tärna. Mycket trummor och väg
arbeten har jag varit med om. Det var mellan Tärna och Slussfors. Då skulle den 

grusas och lagas till. Jag var 17 år." Trots sin låga ålder fick Johan full dagspenning, 

3 kr. Han mindes även en av verserna till den visa som diktades i samband med bygg

andet av vägen från Slussfors upp mot Tärna: 

"En väg här skall brytas bland vildar 

som staten av nåder drar fram. 

Den böljar i kyrkplatsen Tärna och 

slutar vid Storumans strand." 

Förutom vägarbeten uppkom i böljan av 1900-talet även andra möjligheter till kontant 

förtjänst för tärnaborna. Edvin Stenmark i Hemavan berättade om krondikningen (ut-
dikning och torrläggning av myrar i odlingssyfte och där statsbidrag utgick) samt upp-
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huggningen av rågångar vid awittringen.20 

Den stora omvandlingen av Tärna inleddes under 1920-talet. Då upprustades den enkla 
ödebygdsvägen mellan Tärna och Slussfors från kärrväg till landsväg. I samband med 

detta möjliggjordes således förutsättningar för biltrafiken som så småningom trängde 

undan "landsvägsskjutarna" med häst. Telefonen drogs in till Tärnaby 1916 och där 

uppfördes också en efterlängtad sjukstuga 1927. Samma år lät STF bygga en turist
station, 'Tärna turiststation", under Laxfjällets fot och det blev inledningen till en för

siktig turism i Tärnafjällen.21 

Nils Mikael Winka i Gardvik summerade 1974 vid 81 års ålder den gångna utveck

lingen i Tärnafjällen: "Åren 1900 och framför till 1950, då har det skett en markant 

förändring, dvs sedan kommunikationerna blev rejält ordnade. Eller liksom det blev 

gott om pengar, gott om mat, gott om arbetstillfällen osv. Men vid seklets början, då 
var det synd om människorna helt enkelt. I min familj hade vi ju bröd så vi hade ju 

inga ekonomiska bekymmer. Men mäniskorna i allmänhet dem hade det mycket, 

mycket svårt. Det går nästan inte att tolka det så att dagens ungdom skall fatta hur vi 

hade det då."22 Nils Mikaels släkting Sjul Johansson i Rönnbäck gav 1957 sin syn på 

de förändrade livsvilkoren för fjällbygdens människor. Sjul menade att den enorma 
utvecklingen och förbättrade levnadsstandarden i byarna i Tärnafjällen också hade för

ändrat människorna på det mentala planet. Det handlar alltså om den nya tidens 
penninghushållning och konsumtionssamhälle. Då han jämförde livet förr och nu 

kunde han därför konstatera: "Det är en förfärligt stor skillnad. Det är då den skillna

den, får jag då säga först, då var folket nöjd och belåten. Nu om dem tjänar 50 eller 60 

kr dagen - inte är dem nöjd."23 

Den nya tidens intåg i fjällbygden kännetecknas också av olika frireligiösa samfunds 

uppkomst: Frälsningsarmén i Tärnaby bildades 1935, Tärna Missionsförsamling 1936, 

Örebromissionen 1937 och Pingstförsamlingen 1947. Nykterhetslogen 'Tärnan" 5170 

fick sitt födelseår 1937. Vi kan också notera hur det politiska livet böljar ta form. 
Redan 1918 bildades Tärnaby arbetarekommun. Arbetarrörelsen i Tärna uppstod i 

samband med vägbyggandet och 1934 fick vägarbetarna sin första fackförening: 

Svenska vägarbetareförbundet avd 318.24 Knut Frohm i Klippen berättar om det 

politiska klimatet när Överumanvägen byggdes i slutet av 1930-talet. Fadern Nils 

Fritiof var stenarbetare. Alla farbröder till Knut hade jämte fadern vägskiften efter 

Överumanvägen som de ansvarade för. "Då hade dem så att dem auktionera ut det där. 

Det var ett system som jag nu idag tycker var väldigt felaktigt." Arbetsgivaren hade för 
avsikt att arbetarna skulle bjuda under varann för att få dessa vägskiften och "dem som 

tog det billigaste han fick det". Men 1939 böljade arbetarna att organisera sig och 

enades om en gemensam hållning; de skulle inte bjuda under varann utan de skulle 

istället "ropa på kostnadsberäkning och ingen skall 'dyrk'". Den därpå följande auk-
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tìonen blev en missräkning för arbetsgivaren som menade att "det här är ju uppgjort" 
och auktionen avblåstes: "Då kom de upp en tid senare men det var samma ståndaktig

het i bönderna så det gick inte. Så då böljade dem få lite mera betalt." 

Beredskapstiden i Tärna under 1940-talets början då mängder av soldater låg inkvarte

rade i fjällbygden medförde för lokalbefolkningens del att de fick kännedom om andra 

kulturvariabler och värderingar. Det berättas t ex att det var militären som lärde männen 

i Tärna att mjölka, något som tidigare endast varit förbehållet kvinnan. Sara Sjulsson i 

Tärnaby meddelade att pojkarna mjölkade korna först under senare tid: "Under krigs
tiden då började männen vara med och mjölka och böija göra åtskilligt...Militären lärde 
dom att karlar ju också..." Min informant Eva-Märta Widell (f 1934) i Tärnaby upp

levde beredskapsåren som liten flicka. Hon berättar att hela Tärnabygden var invaderad 

av militären. Tärna låg närmaste granne till Norge där krigshändelserna utspelades. 
1939-40 beboddes nästan varenda gård i Tärna av militär tills de hunnit bygga upp 

egna baracker. Eva-Märta framhåller att "dom som kom hit kom ju med en annan form 

utav kultur, från ett annat ställe". Som Sörlin påpekat innebär modernisering långt mer 

än ekonomisk och teknisk utveckling. Det innebär även en omvandling av de kulturella 
variablerna, av nya tankemönster. Men även på andra sätt förs moderniseringen in i 

bygden, skapar nya behov som ej funnits förut som vi skall se av följande avsnitt. 

5.2 Åhlén & Holm kommer till fjällbygden 

År 1899 startade firman Åhlén & Holm ett postorderföretag i Insjön som kom att 

betyda ett genombrott för innovationers och nyheters intåg i fjällsocknen Tärna och 

övrig svensk landsbygd. Detta kan illustreras med följande exempel: antalet avsända 

paket var år 1899 290 och 1908 inte mindre än 251 623.25 

Nils Mikael Winka i Gardvik hade tjänstgjort som poststationsföreståndare och berätta

de att postgången förändrades när vägarna byggdes. 'Tidigare hade dem ju alltid bara 

rott och burit posten över morkerna". Posten bars från Tärna ner till Forsmark en gång 

i veckan."Nu i och med att vägen blev färdig då blev det ju omlagt till körposttrafik. Då 

skulle posten köras med hästar och då böljade Åhlén & Holm skicka ut kataloger. Då 

böljade folk skriva efter paket och då blev det snart så att även hästkusken han hade ett 

litet ordentligt lass han körde på. Och då blev det ju två gånger i veckan. Jo så fort gick 
det där." Nils Mikael meddelar att första lastbilen inköptes omkring 1920. 'T)å blev det 
frågan om inte den där körposttrafiken skulle kunna utbytas mot bilposttrafik. Det gick 

ju fortare...Nu börja utvecklingen gå fort utav värre sedan det blev utvecklat till 

bilposttrafik och det var nog under 20-talet. Då börja dem öppna poststationer lite här 

och var...Folk köpte ju mest allt genom posten. Dem skrev efter paket från Åhlén & 
Holm och alla de där firmorna i Stockholm. Och dem skicka så mycket paket så det 

kan ingen tro. Ja det där med postutvecklingen det var rent egendomligt. Under den 
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där första tiden när Åhlén & Holm skickade ut sina priskuranter...det var nästan egen
domligt och se hur mycket post han fick sälja." Winka konstaterar att Åhlén & Holm 

var den postorderfirma som sålde flest varor till tärnaborna. En orsak till postorder

firmornas uppsving efter sekelskiftet förklarar Nils Mikael med att det gick lika fort att 

beställa en vara från Åhlén & Holm som att beställa från Storuman. "Det var ju det som 

var liksom en avgörande faktor." 

Postorderfirmorna utskickade enligt Winka en mängd kataloger till hushållen i fjällen. 
En enda familj kunde få 2-3 kataloger beroende på hur många familjemedlemmar som 
var kund hos firman. Katalogerna sköljde därför i "lassvis" in över bygden och lant-

brevbärarna blev inte så förtjusta när de överhopades med tunga postorderkataloger.26 

Postorderkatalogerna fyllde viktiga behov i glesbygden. Från Vilhelmina omtalas hur 

man tittade på bilderna i katalogen och "drömde om hur fina vi blev". Och vidare: "Det 

var som en upplysning om hur modet var för året, tyget i klänningen, modeller och 

färger på övriga textilier. På så sätt fick vi samma mode här som i övriga landet, i den 
mån vi hade råd att köpa. Om man hade pengar köpte vi. Annars sydde vi av det tyg 

som fanns, efter modell i kataloger.'^27 Nils Mikael Winka framhåller postorderkatalo

gernas ställning framför dagstidningarna: "Katalogerna, det var ju många hems lektyr 

kort sagt. Tidningarna lästes inte så mycket som Åhlén & Holmkatalogerna."28 Ing-

vard Johansson i Hemavan berättar att det kom "stora jädrans kataloger" från Åhlén & 

Holm. Han upplyser att det "hörde till allmänheten här att skriva efter". Själv hade han 

beställt klockor (fickur och väggur) genom postorderkatalogen (se bild 73). I Halvar 
Degerströms hem i Granås skrev man efter kläder och tyger. Flera andra informanter 
vittnar också om att det var främst kläder och tyger som inhandlades från katalogerna. 
Britta Burman i Tängvattnet framhåller att det rörde sig om "kläder, tyger och sånt och 

nån annan liten grej". De hade inte råd att att köpa t ex kaffeserviser av nickel som blev 

på modet vid denna tid."Sånt hade man inte bara råd och köpa. I ett ställe där det inte 

fanns nå arbete." Britta avslöjar, som vi tidigare hört, att det även idag är vanligt att 
beställa från kataloger: "Jo, det gör man ju än, skriver efter. Jo huwa. Jo men det är ju 
billigare det än gå på affärn och köpa. Jadå. Jo det hör till vanligheten. Det är mycket 
billigare. Och då kommer ju en sån där reakatalog, då passar man ju på och köpa." 

5.3 Innovationer i bouppteckningarna 

Det är av stort intresse att undersöka acceptansen av innovationer på individnivå och 

fånga nyhetsflödet in i Tärnabygden i konkreta termer. Detta låter sig göras med hjälp 
av efterlämnat bouppteckningsmaterial. Innovationsformerna ger härvid en klar bild av 

kulturprocessens dynamik som sedan visar hän mot vår tids moderna ekonomi och 

samhällsstruktur. För att återspegla detta skeende har jag inom bouppteckningsmateria

let utvalt uppteckningar i femårsintervaller under 1900-talet fram till andra världskrigets 

slutskede. Mot nedanstående framställning kan med rätta anföras att innovationerna 
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staplats på varandra i kronologisk ordning. Emellertid är det principiellt värdefullt att 
kunna ange exakt datering för innovationernas ankomst till vårt forskningsområde. 

Sven B Ek framhåller att den snabba omvandlingen av det svenska bondesamhället i 
slutet av 1800-talet var "en påtaglig höjdpunkt i en lång process vid vilken teoretisk 

och praktisk indoktrinering spelade en viktig roll". Den ekonomiska faktorn hade här 
en avgörande betydelse. Man fick tillgång till kontanta medel med vilka man förvärva

de nya redskap och nya föremål. "Det var en fråga om impulser" konstaterar Sven B 

Ek.29 

1910-15 

Under denna period avslöjas i bouppteckningarna postorderföretagens verksamhet och 

bygdens ökade kontakt med ett framväxande industrisamhälle. Teknikutvecklingen 
träder fram i konkreta former. Järnspisen blir en revolutionerande nyhet i köket för 

matlagningen och som värmekälla. T ex framträder i Laxnäs 1912 en "järnspis med 

rör" 30 Den murades in i den gamla öppenspisen och inköptes vanligen i Norge, därav 

benämningen "norskspis".31 Kokspisen var ofta av märket "Trolla bruk".32 Sven B Ek 

påpekar med utgångspunkt från Ångermanland att den viktigaste av innovationerna 
som bröt fram vid sekelskiftet var järnspisen. Denna nymodighet mötte emellertid ett 

starkt motstånd i initialskedet av en konservativ allmoge. Man ansåg att värmen från 
den gamla öppenspisen förlorades, liksom ljuskällan, och att järnspisen inte heller var 

särskilt estetiskt tilltalande. Den nya utvecklingen förde fram en ny ljuskälla i form av 

fotogenlampan.33 En annan revolutionerande nyhet var telefonen vars intåg i bygden 

bekräftas av en bouppteckning från 1915 där 5 kg "telefonsträng" upptas.34 

Jämte separatorn böljade man även använda en smörkärna av järn. I Joeström upptas 

1915 bland järnredskapen förutom separatorn också en "tjärna'\35 Signe Hallin i 

Klippen meddelar att det i hennes föräldrahem fanns en sådan smörkärna av järn. 

Separatorn hade de införskaffat tidigare och "så småningom köpte de en kärna från 
Norge som de drog. Det var inte en träkärna utan den hade ett hjul och man vevade den 

runt precis som separatorn. Och så var det som en rund bytta med lock på och så 

vevade man och så vart det smör." 

Inom jordbrukssektorn skönjer man också nyheters inträde. I Rönnbäck i Björk-

vattsdalen återfanns 1913 ett hushåll där man kunde uppvisa ägandeskap bestående av 

1/6 del av en "Tröskmaskin" 36 Det var förmodligen ett stifttröskverk med hästvand

ring. Detta tröskverk ersätter tröskningen med slaga.37 Enligt uppgift skulle ett ett stift-

tröskverk funnits i Björkvattsdalen redan 1899.38 Harven med vilken man uppluck

rade jorden efter plöjningen får mer utvecklade former årtiondena runt sekelskiftet. I 

228 



Fräkenvik upptas t ex en "fjäderharv" år 1912.39 En "rullharv" återfinns i Joeström 

1914 40 Fjäderharven hade "böjda metallfjädrar" och rullharven hade "rullande axlar 

med vassa knivar".41 Förändringar har även skett vad gäller jaktredskapen. En 

"Fågelstudsare" beläggs från ett hushåll i Västansjö 1912.42 Denna typ av bakladdade 

kulgevär jämte hagelbössan med patroner tränger undan den gamla mynningsladdade 

lodbössan. Hagelbössan är för övrigt rikligt företrädd i detta material. 

När det gäller heminredning och husgeråd kan man ana postorderföretagens febrila 

försäljningsaktiviteter. En änka i Övre Björknäs äger 1910 en "matsked af Alumini

um" .43 I Laxvik 1912 påträffas en kaffeservis av nickel.44 Dessa produkter salufördes 

av bl a Åhlén & Holm (se fig. 4). I deras jubileumskatalog (10 år) 1909 får läsaren 
veta att kaffeserviser "äro tillverkade af fint förnicklad mässing". Här sägs också att 

alla "som äro köpare af kaffeserviser, torde beakta vårt sortiment och våra priser, ty till 
följd af vår mycket stora omsätning häri äro vi i tillfälle att leverera bättre än någon 

annan firma".45 

ÅHLÉN & HOLM O INSJÖN 

Kaffeservis Nfco 2093 är tillverkad af fint förnicklad mässing. 
Kaffekanna Nx> 2093, locket med gångjärn, 28,5 cm. hög, rymmer IV3 

liter, invändigt förtennt. Pris 6,90 pr st. 
Gräddkanna N:o 2093, 10,5 cm hög, rymmer 1,5 dl., invändigt förgvlld. 

Pris 2,30 pr st, 
Sockerskål Nx> 2093, 11,5 cm. hög, inv. förgylld. Pris 2,30 pr st. 
Köpes på en gång hel servis N:o 2093, lämnas den till Kr. 10,50. 

Fig. 4. Kaffeserviser av förnicklad mässing försåldes av firma Åhlén & Holm i Insjön 

Sedan några årtionden hade även föremål av bleck, emalj, zink och nysilver vunnit in

trädde i bygden. Vidare kan en rad andra nyheter uppmärksammas. I Västansjö 1912 

redovisades ett "porträttalbum", ett "porträtt" samt 5 " taflor*" 46 Fotografier och tavlor 
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med olika motiv har uppenbarligen nått ut till fjällvärlden. Även i Laxvik 1912 rappor
teras en "tafla med ram". Det kan här vara fråga om ett oljetryck vilka blev en enorm 
säljarframgång. 

I Åhlén & Holms jubileumskatalog 
1909 hittar man också dessa 

"oljetryckstaflor" (se fig. 5). 

Företaget låter meddela att den "allt

jämt stegrade omsättningen af våra 
oljetryckstaflor bevisar bäst, huru 

omtyckta de allestädes blifvit". 

Tavlorna domineras av religiösa 

motiv och kungliga familjepor

trätt.47 I hushållet i Laxvik 1912 

återfanns förutom gardiner också 

"rullgardiner" och "mattor"** Två 

stycken "blombord" antecknades i 

Laxnäs 1911.49 Vi noterar alltså 

hur gardiner, golvmattor, tavlor 

och prydnadsblommor blir till ny

heter i det tidiga 1900-talets fjäll
gårdar. 

Tillhörande möblemanget noteras i Högstaby 1910 ett "riwdbord" och 3 "pinstolar". I 

hushållet förfogade man också över en "hänglampa" och "fotogéntunna" :50 Inventari

erna: det runda bordet, pinnstolarna och hänglampan som fylldes med fotogen, skvall

rar om en nyorientering i möbleringen av gårdarnas finrum, salen. När fotogenlampan 

kom i slutet av 1800-talet och möjliggjorde en ny form av belysning flyttades möblerna 

ut från väggarna till mitt i rummet och där placerades ofta ett runt bord med fotogen

lampan hängande ovanför. Runt bordet kunde t ex nya fabrikstillverkade och svarvade 

pinnstolar sättas.51 

För hygienens befrämjande omtalas "tvålar" av en fiskarsame i Tärna socken år 

1913.52 Tändstickor som dök upp i slutet av 1800-talet kommer nu på bredare front. 

Kikare, kompass, karta och termometer redovisas i Laxnäs 1912.53 Kikare, kompas

ser och termometrar återfinns i Åhlén & Holms katalog.54 

Bland mannens "gångkläder" upptas i Högås 1911 en " kostym af cheviot" ,55 I Fräken-

vik 1910 upptecknar hustrun en "cheviotkjol" 56 Sådana fabriksgjorda klädesplagg 

kunde man också finna i Åhlén & Holms kataloger. De kommer sedemera att undan-
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Afven taflan öfver Konung Gustaf V och Drottning 
Victoria torde till följd af sitt fina utförande vinna allas 
bifall. Den är synnerligen väl och naturtroget utförd i fina 
och klara färger. Äfven denna tafla kan endast erhållas 
hos oss, enär den är utförd för vår räkning. 

N:o 5297 

Stori. 32X42. Pris 0,25 pr st. 

Fig. 5. Oljetryck av svenska kungafamiljen fick en 
vid spridning genom bl a Åhlén & Holm. 



tränga de äldre plaggen av hemvävt ylle. I Valdemar Lindholms Vildmarkens besegra

re (1925) intervjuades "en gammal nybyggare" som redogjorde för hur Åhlén & Holm 

hade hjälpt tärnaborna att "bli 'fina' i billiga sidenblusar och 'stiliga sportkostymer'... 

Vi ha blivit halvherrskap hela högen...Nej i fars och farfars tid och i min ungdom, då 

trodde vi på Gud och handelsman Meyer i Mo."57 G H von Koch skrev 1914 om 

mötet med en tärnabonde att denne var "ordentligt klädd i hemmavävda kläder, men 

beklagade, att fostersonen, som tjänstgjorde som dräng, ej ville använda sådana kläder 

utan fordrade fabriksvara." Von Koch kunde konstatera att även "till dessa civilisation

ens utkanter har tydligen lyxbegäret trängt!"58 Nu kommer också speciella kläder att 

bäras vid regn. I Västansjö 1912 redovisades 2 "Rägnråckar" 59 Civilisations

processen i Elias mening bryter in i den nykoloniserade socknen. Tärnabygden präglas 
kulturellt, men i långsam takt, av det framväxande industrisamhället. 

För julfirandet uppträder särskilda " Julgranljus" i Boksjön 191160 och " Julgrans

prydnader" i Björkfors 191261. Kosthållet genomgår förändringar och tar in nya livs

medel. I Rönäs 1910 uppvisades 2 kilo " hafvergryn" .62 När det gäller djurbesättning

en hade en kronoåbo i Joeström införskaffat en tupp och 4 hönor år 1914.63 

Flera nya musikinstrument anträffas i detta material. I Strimasund 1912 återfinns en 

"orgel" och en "sittra".64 Ett "dragspel" upptecknades samma år i Västansjö.65 I Övre 

Björknäs 1913 ägde familjen en "klarinef 66 och slutligen redovisades en "Gittar" i 

Fräkenvik 191467. Dragspel, cittror, gitarrer och klarinetter såldes genom Åhlén & 

Holm.68 

1920-25 

Symaskinen förändras och den äldre handdragna modellen ersätts av en som trampas 
med foten. Det innebar att båda händerna frigjordes och underlättade för kvinnan att 

sy. T ex omnämns i Västervik 1923 en "trampsymaskin".69 Ingvard Johansson i 

Hemavan berättar om en komisk situation i samband med att modern inköpte en tramp

maskin. "Det var så roligt då hon fick trampmaskin, då skulle hon ju prova den. Hon 

var ju (van) den där vevdraen, 'Groverbaken', dom kallade, det var första modellen, 

den köpte man på Mo den maskinen. Men då vart det ju mer modernt förstås...började 
få mer i kosan med pengar så då kunde hon köpa en trampmaskin. Och då skulle hon 

prova den där maskinen. Det var så roligt och vi skrattade så vi höll på svimma. Då var 

hon van och sy vet du och så föra runt tyget naturligt under med handen. Men du vet 

trampmaskinen den gick för fort, hon hann aldrig vara med så hon tog och sydde igen 
fingret istället. Det blev sömmen efter fingret. Vi skrattade så vi höll på dö." 
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Under den här perioden dyker också den hästdragna slåttermaskinen fram och ersätter 

på vissa ställen lieslåttern. Den visar sig första gången i Forsbäck 1921 och redovisas 

sedan i ytterligare tre hushåll.70 Ingvard Johansson mindes när morbrodern inköpte 

den första slåttermaskinen i Hemavan. Han berättar att det gick väldigt fint och fort att 

slå raningarna med slåttermaskinen: "Slå med hästen det var ju mycket enklare." 

Ingvards morbrors köp av slåttermaskinen skall ha ägt rum år 1913.71 Slåttermaskinen 

som innovation i Tärna var en relativt sen företeelse. I Nordsveriges utpräglade jord

bruksbygder, t ex i Norrbottens kustland, hade man tidigt införskaffat denna revolu

tionerande jordbrukstekniska nyhet. Redan år 1875 fanns inte mindre än 50 slåtter-

maskiner i Nederluleå socken.72 I finlandssvenska områden hade de mest innova

tionsmottagliga bönderna köpt sig slåttermaskiner redan på 1880-talet och att de under 

1890-talet enligt Ahlbäck var "ganska allmänna i Österbotten..."73 

En nyhet är också "karbidlampan" som bl a redovisas i Vilasund 1920.74 Av nya 

gevärstyper upptecknades ett " majsergever" (mausergevär) i Umfors 192075, en 

"Huskvarna kulstudsare" i Fräkenvik 192276 och ett "salongsgevär" hos en handlare i 

Forsbäck 192177. Vad gäller fisket kan man uppmärksamma ett hushåll i Ängesdal 

1920 där familjen förutom fiskdrag även ägde "flugkrokar" och "fiskhåf' ,78 Flug-

krokarna användes vid utterfisket efter båten.79 

Cykeln har letat sig upp till Tärna under 1920-talet. Nu hade man fått vägar att cykla 

på. Den återfanns i flera hushåll, bl a i Forsbäck 1921.80 Vi har tidigare hört Nils 

Mikael Winka i Gardvik berätta hur "alla pojkar på den tiden, dem hade ju hört talas 

om cyklar, och jag var intresserad utav cyklar...Om vi haft så pass väl att vi ha fått 

köpa oss cyklar, det skulle vara trevligt." Ingvard Johansson i Hemavan hade när han 

var getare fått reda på att skräddaren i Tärna skaffat sig en cykel. Då skulle han till

sammans med en kamrat försöka göra cyklar av fjällbjörk. De högg "småbjörk och så 
gjorde vi hjul". 

I Forsbäck uppvisades 1921 ett fotografialbum och ett "vykortsalbum" Som vi 

tidigare sett hade tavlor nått Tärnabygden under 1910-talet. En nyhet inom kosthållet 

avslöjas från en bouppteckning i Ängesdal 1920 där familjen som synes ha varit hand

lare hade införskaffat en säck "hvetmjöl" .82 

Inom hygienens område kan olika nyheter noteras. T ex upptecknas en "tandborste" 

och en"spottläda" i Ängesdal 192083 samt en emaljerad "spottkopp" i Nedre Björknäs 

192384. Vidare fanns tvål, tandborste, "raktvål', "harvatten" och "diskborstar" i ett bo 

i 'Tärna socken" 1924.85 Norbert Elias har visat på spottlådans funktion inom civilisa
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tions- och disciplineringsprocessen. Med tiden utvecklades ett beteendemönster som 

kom att hysa stark aversion mot seden att spotta direkt på golvet. Elias konstaterar att 

spottlådan har "åtminstone inomhus, stor betydelse som tekniskt hjälpmedel för att 

kontrollera denna vana i enlighet med den skärpta känslighetsnormen".86 Tingen, de 

materiella kulturprodukterna, som omger oss i vardagslivet, fick genom industria

lismens framväxt dubbla funktioner. T ex används gaffeln och spottlådan i ett praktiskt 

hänseende men också i ett disciplinärt.87 

Olika hjälpmedel inom det textila området finns också att tillgå under denna tid. I 

Ängesdal 1920 äger familjen "säkerhetsnålar", "knappnålar" och "fingerborgar".88 

Vid närmare granskning finner man att föremålen ovan: fotografialbum, vykortsalbum, 
tandborste, spottlåda, raktvål, säkerhetsnålar, knappnålar och fingerborgar återfinns i 

Åhlén & Holms postorderkatalog från 1900-talets första årtionde.89 Postorderfirmor 

med Åhlén & Holm i spetsen bestämmer även modet för fjällbefolkningen. Detta kan 

utläsas av de upptecknade klädespersedlarna. T ex hade en familj i Vilasund 1920 

bland sina ägodelar en "sportmössa".90 Om man bläddrar i Åhlén & Holms jubi

leumskatalog 1909 står det bl a att läsa om en av sportmössorna att det var en sk "topp
mössa af finaste helylle, mönsterstickad, dubbel, hvit, mycket treflig. Pris 1,15 pr 

st."91 Vidare kan fler nyheter inom klädmodet registreras i bouppteckningsmaterialet. 

En "flanellklädning" samt skjorta, kjol och blus i samma material redovisas i Ängesdal 

1920.92 I Lövlund uppvisades en kostym av "korderoi", "arbetsblusar" och en "ull-

ster" år 1923.93 Korderoj var ett engelskt kostymtyg av hel- eller halvylle som ofta var 

flerfärgat.94 Slutligen antecknades i Norra Fjällnäs 1925 "vårhattar" och "damkall-

songer" 95 När det gäller arbetsblusar och damkalsonger kan dessa spåras till Åhlén & 

Holms katalog.96 

1930-35 

Under denna period framträder en rad innovationer. Ett hushåll i Ängesdal redovisade 

en gammal "Fordbil 1924 års modell" samt en "Bilmössa" 97 Automobilen har sålunda 

erövrat Tärnafjällen och konkurrerar så småningom ut hästen som transportmedel. Det 
dröjer dock länge innan bilen blev var mans egendom. Johan From i Klippen kunde 
meddela att den första bilen som kom upp till Tärna hade körts med häst från Vilhel

mina på vårskaren. Den ägdes av "Johanssönerna" i Umfors. Om denna märkliga ting

est hade en äldre tärnabo yttrat: "Nu far Hin Håle efter vägen." Johan berättade att for

donet framfördes i sakta fart, 30 km/h. "Hästen jag körde var rädd bilar, man fick fara 

bortom vägen." Karl Andersson skriver i en av sina böcker att den första bilen kom till 

Tärna år 1921. Det var en Ford och ägare till socknens första bil var Frans och Gustav 
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Johansson i Umfors. Den drogs efter häst på en timmerdoning från Vilhelmina.98 

Knut Frohm i Klippen berättar om en minnesvärd upplevelse i barndomen. "Jag var 

bara en liten pojke då jag fick åka i en bil första gången. En gång fick jag åka till Tärna. 

Jag hade han som lärare, Nils Johansson. Jag gick i första och andra klass hos han. 

Och det var en midsommarhelg han for ner till Tärna och jag fick åka med. Det var en 

T-Ford med hel- och halvfart. Det var spännande. Det fanns väl 2-3 bilar i Tärna." 
Författaren Karl Andersson berättar om ett annat åkdon som gjorde sitt inträde i Tärna i 
början av seklet om än i begränsad mängd. Bl a hade Sjul Sjulsson i Västansjö, som 

hade "god ekonomi", köpt sig en "gigg" i Mo i Rana: "Dessa giggägare väckte stor 

uppmärksamhet då de jämfördes med de andra som kom åkande i sina kärror. Giggen 
var högre än dessa, hade fjädrar och var fri från lukt från stall och fähus. Och ägarna 
fjädrade sig i kapp med giggen...Dessa hantverkets fullblod från Mo beskådades länge 

och ofta ordlöst..."99 

En annan stor innovation var båtmotorn som möjliggjorde snabbare transporter över 

vattendragen. Man slapp nu den tunga och tidskrävande rodden. Samma familj i 

Ängesdal som uppvisade Fordbilen 1930 ägde också en båtmotor.100 I Ytterligare fyra 

hushåll redovisades båtmotorn under första hälften av 1930-talet.101 

Grammofonen böljar nu ljuda i socknen och återfinns i fyra bouppteckningar, det förs

ta belägget från Umfors 1932.102 Under 1930-talet finns även radion i Tärnabygden 

och den torde ha inneburit mycket för spridande av information och upplysning och 

nya impulser. Den var en i den långa raden av innovationer som under 1900-talets 

första årtionden bröt isen för nya livsstilar och vidgade kontaktfält. Endast ett belägg 
för radio finns i bouppteckningsmaterialet och det härrör sig från landsfiskalen 

Lundbergs hushåll i Granås 1934.103 De första som skaffade radio var ofta byns skol

lärare. Knut Frohm i Klippen meddelar att hans lärarinna hade radio i slutet av 1920-

talet. "Första gången jag hörde radio gick jag i första klass. Lärarinnan bjöd in mig på 

saft och bullar, hon bodde hos farbror Axel. Då sa hon vill du höra radion och det är ju 

klart. Då satte hon på mig några hörlurar och då var det någon musik. Sedan 1936, då 

hade de batteriradio. Det var bara en som hade radio, hos Hallins, och det var en 

trerörs liten en. Det var då som svenskar var vid OS. Gubbarna var hemskt intressera

de i byn. De satt som staplade vid den där radion och näsorna mot varann. Vi ungar 

fick ju hålla oss på avstånd." 

Radion rönte ett stort intresse när den först kom till byarna i Tärna att döma av 

informanternas utsagor. Man gick över till varandra för att lyssna till de märkliga 

utsändningarna från fjärran. Eskil Winka i Södra Sandnäs minns att radion kom i slutet 

av 1930-talet. "Vi hade en sån med anodbatterier och ackumulator. Vi hörde när det 
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blev världskrig. Första gången jag fick höra radio då var jag 7-8 år, hos farmor. Min 
farbror Axel hade tidigare varit i Amerika och han var väl intresserad av såna nymodig

heter. En julhelg for vi dit, pappa körde med häst, och då skulle man få höra det där 

vidunderliga då man fick ljud och musik från andra delar av landet och världen. Vi 
kunde väl bara konstatera att radion inte var på det bästa humöret just då. Det var bara 
pip och surr, kanske var det för svaga batterier." Albert Winka i Gardvik köpte sin 

första radio 1934 av märket Marcone. "Det var den största förbannelse som fanns 

minns jag en gubbe här i byn sa då vi skulle låta han höra på radio. Men det oturade sig 

så att det kom just en gudstjänst i radio och så hörde han det där och sen satt han som 
fastklistrad vid radion." 

Inom jordbrukssektorn använder man sig under 1930-talet av gödselspridarelQA, 

släpräfsa105 och stubbrytare106. Gödselspridaren kom enligt uppgift till Ängesdal 

mellan åren 1915-20.107 Alla dessa nyheter blir till stor hjälp för fjällbonden. Den häst-

dragna släpräfsan t ex underlättade hopsamlingen av hö och säd både i fodertäkten och 

i sädesskörden.108 

I Boksjön 1935 upptecknades en "pump med rör för vattenledning" som alltså avslöjar 
att vatten dragits in i ledningar (förmodligen till ladugården) och det tunga arbetet med 

att bära vatten blir inte längre nödvändigt.109 Mia Persson i Hemavan berättade att de 

hade "springvatten" till ladugården: "Rören var gjorda av björk och var som en 

ränna."110 

Sängutrusningen förändras under denna tid och nyheter som "resårsäng"111 och "stål

trådsmadrass" 112 lanseras. Klädmodet blir utsatt för nya impulser. Nya klädesplagg 

framträder som "Trench-coats", "golfbyxor", " Lumber jacka" och " galoscher".113 

Vidare förekommer även "Jumpers" 114, "Pullover" 115 och "gummiskor" 116. I mot

sats till fickuren som förvarades i västfickan bärs nu klockan synligt på armen och får 

benämningen "armbandsuf' }11 

1940-45 

Under den sista undersökningsperioden blir industriellt tillverkade artefakter mer 

frekventa i fjällbornas hushåll. De förmedlar en konkret bild av hela kulturförändrings-

och civilisationsprocessen som pågår oavbrutet och skapar nya livsmönster för männi
skorna. 

Elektricitet fick man tidigt på vissa platser i Tärnaområdet. T ex byggdes ett kraft

verk i Jokksbäcken redan 1916. När sjukstugan i Tärnaby hade uppförts 1927 
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begärde provinsialläkaren att få ström indragen dit vilket också hörsammades. 

Ett mindre kraftverk byggdes som även försöijde de närmast liggande gårdarna.118 Det 

dröjde dock en längre tid innan elektriciteten blev en del av gemene mans vardag. 
Margareta Lindgren i Joeström meddelar att "lysström fick vi före 1945 men man 

kunde inte använda kokplattan, den var för svag. Men några år senare kom kraftström. 

Björkvattensdalen fick först. När kraftströmmen kom kunde vi använda kokplattan. 

Och så skaffade de sig motor så de kunde såga ved." I Klippen fick de elström hösten 

1951.119 Men i Skalmodal vid norska gränsen kom den först 1966.120 Den av elström 

drivna kokplattan som Margareta Lindgren berörde återfinns även i boupptecknings

materialet från perioden 1940-45. Hos en småskollärare i Boksjön 1942121 samt i 

Tärnaby 1945122 finns belägg för kokplattan. Vidare upptecknades två " el.bordslam

por*' i Granås 1945.123 

Något som innebar en stor lättnad i hushållsbestyret var när tvättmaskinen introducera

des. Signe Hallin i Tärnaby berättade tidigare att de första tvättmaskinerna var primitiva 

och drogs för hand. Sedan kom de elektriska modellerna. "Jag tror att den hette 

'Hover'. Men du måste manövrera han med allt. Han gnuggade...men du måste ju 
byta allt vatten och tappa ur han och skölja. Men det var ju ändå en hjälp fast han var 
liten...Det var den första tvättmaskinen som jag hade då. Det var efter kriget, det var 

nog på 50-talet nån gång. Det var ju mycket underlättande." Även Britta Burman i 

Tängvattnet framhöll tvättmaskinens fördelar. "Den första 'Hover'-maskinen som kom 

ut, den var en alla tiders maskin...Det var ju nå gudomligt." Mia Persson i Hemavan 

meddelar att de köpte sin första tvättmaskin av Berglunds järnhandel i Hemavan under 

1940-talet. Maskinen, som var av fabrikatet "'Hover'...sköljde inte tvätten, utan det 

fick man göra själv. Lättnaden var ju att man inte behövde gnugga tvätten."124 

Under 1940-talets första hälft har radion blivit mer allmän och förekommer i 7 

hushåll.125 Kameran upptas i 3 bouppteckningar.126 

Torvtaken och spåntaken på gårdarna ersätts av plåt. I Björkfors 1940 omtalas två 

"takplåtar'' }21 På trägolven i stugorna lägger man nu in korkmattor. Sådana redovisas 

i Granås 1941128 och i Fräkenvik 1943129. 

En stor nyhet var gummimaterialet som det gick att tillverka skor och stövlar av. De var 
mer användbara än de hemsydda kängskorna. Redan under 1930-talet kommer 

gummiskor. Gummistövlar dyker upp i bouppteckningarna första gången i Krokfors 

1941.130 Margareta Lindgren i Joeström sydde kängskor av nöthud "ända till det bör

jade komma fram gummiskor. De var mycket starkare." Folke Samuelsson i Rönäs 

berättar: "Den där skosömnaden och alla lagningar utav skorna - dem var ju hål på jämt 

tyckte jag. Ända till den här välsignelsen gummiskorna kom, de här 'bondeförbundar-
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na' med läderskaft." 

1937 hade ett modernt mejeri startats i Tärnaby.131 Detta avspeglas också i materialet 

där t ex " mejjerihämtare" av bleck upptecknas i Boksjön 1942.132 Inom kosthållet kan 

man skönja nya importerade varor som t ex" cacao".133 Nu kan även maten köpas hem 

i "konservburkar".134 I Granås 1941 redovisas knivar, gafflar och skedar i det nya 

materialet rostfritt.135 Importerade frukter var en sällsynthet i fjällbygden under 1900-

talets första årtionden. Folke Samuelsson i Rönäs berättar om när han som barn fick 

"en apelsin i december och en apelsin på vårvintern i mars-april. Den var frusen och 
det är de godaste apelsiner jag har ätit. Det hette Pommerans. Jo, det var import från 

Norge. Jag hade inte tid att tina opp dom, jag åt dom frusen." 

En motorcykel av märket "Rex" hade förvärvats av ett hushåll i Strimasund 1943.136 

Klädmodet förändras ytterligare och man får särskilda sportkläder att användas i 
friluftslivet. T ex efterlämnade en kvinna i Krokfors 1941: "skidbyxor", "skidjacka", 

och "pjäxor",137 I Gränssjö 1944 redovisar en man: "skiddräkt", "skidpjäxor", 

"sporttröjor" och "Slipovers".138 Ett nytt begrepp under 1940-talet vad gäller möble

manget är den hopfällbara "turistsängen" som dyker upp i flera hushåll och rapporteras 

första gången i Björkfors 1940.139 

Kulturförändrings- och civilisationsprocessens obönhörliga framskridande inom fjäll
bygden i norr kan vi alltså konkret möta i ovanstående bouppteckningsmaterial. 

Modernisering och teknikutveckling avtecknar sig klart i de exempel jag gett. Till alla 

sektorer i människors liv och arbete överföres den kulturella präglingen från det fram

växande industrisamhället. Som exempel kan här nämnas tröskverket och gödsel-

spridaren inom jordbruket, slåttermaskinen och släpräfsan i slåtterarbetet, cykeln, båt

motorn och bilen för transporten. Järnspisen, separatorn, telefonen, tvättmaskinen, 

fotogenlampan och symaskinen underlättar och förändrar livet i hemmet. Radion blir 

revolutionerande som nyhetsmedia. När det gäller husgeråden får man rostfria kärl och 
bestick och på heminredningens område börjar fjällborna att intressera sig för gardiner, 
golvmattor, prydnadssaker och tavlor. För hygienens befrämjande framställs tvål, 

tandborste och spottlåda. De fabrikstillverkade finkläderna och fritidskläderna upp

blomstrar i form av cheviotkostymer, regnrockar, sportkläder, skiddräkter och gummi

stövlar. I slutskedet kommer även vattenledningar och elektricitet som visar hän mot 

vårt moderna samhälle. Utanför ramen i denna undersökning träder i senare decennier 

fram fler betydelsefulla innovationer och kulturförändringar som t ex bilismens 

genombrott, traktorn, plastföremålen, motorsågen, snöskotern, kyl, frys och TV. 
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5.4 Samisk kulturförändringsprocess 

Det signifikativa för Tärnas nomadiserande fjällsamer under sent 1800-tal och tidigt 

1900-tal är deras tidiga "försvenskning" och snabba assimilering till ett annat kultur

mönster, den bofaste boskapsskötarens. Detta skedde tidigare än t ex i Norrbotten. Vi 
noterade i kapitel 4 att flera nomader i Tärna som efterlämnat bouppteckningar i slutet 

av 1800-talet hade skaffat sig kor. De uppvisade även jämte de sedvanliga flyttnings

redskapen föremål som indikerade ett bofast livsmönster. Renskötseln övergavs och 
samerna blev bofasta fjällbönder. En del kombinerade dock renskötsel och gårdsbruk. 
Traditioner inom t ex dräktskicket dog ut. Om man studerar fotografier från 1900-talets 
början kan man notera hur männen har bytt ut den sydsamiska kilmössan mot en 

svensk hatt (se bild 74). Detta hade praktisk betydelse i renskötseln; hatten var lättare 

att bära än mössan vid regn. Kvinnorna däremot fortsatte att bära samemössan ännu en 
tid. Det sydsamiska språket försvann mer och mer och det svenska tog överhanden. 

Denna övergång från rennomadism till fast bosättning och övergivandet av gamla 

samiska traditioner har delvis sin bakgrund i de täta och intensiva kontakter väster-

bottenssamerna haft med nybyggare och skolmyndigheter. En ackulturationsprocess 
som pågått sedan 1600-talet då Skytteanska skolan i Lycksele blev en läroanstalt för 

samebarn samtidigt som svenska och finska nybyggare trängde in i lappmarken. Under 

1800-talet blev nybyggarna allt fler och renskötarna allt färre då kolonisationen av fjäll

en inleddes varvid viktiga renbetesområden förminskades. En på renskötseln ytter

ligare hämmande faktor var också de dryga böter som utverkades av norrmännen efter 

unionsupplösningen 1905 om tärnasamernas renar uppehöll sig där på olovlig tid. 

Det berättas att prästen i Lycksele redan omkring 1820 uppmanat tärnasamer att lämna 
renskötseln och nomadlivet för att istället satsa på bondelivet. Prästen var övertygad att 

"samerna ej skulle bli beståndande".140 Under missionären Ludvig Bergströms resa 

bland fjällsamerna i Tärna sommaren 1880 kom han i kontakt med några nomader som 

försäkrade att det gick "utför forsen" med rensamerna. Bergström tillfogar: "Och sedan 

en lapp blir nybyggare, kläder han sig snart i svensk drägt, hvarefter sammanbland

ning med den svenska befolkningen inträder." Han frågade även en nybyggarsame 

som tidigare varit nomad vilken livsform som denne föredrog, nybyggarens eller no

madens. Svaret löd: "'Jo, si natt-ron, hon är ändå bra,' och: 'så kan jag ändå få vara 

ledig om söndagen."'141 

Vi har i ett föregående kapitel tagit del av Anna Sofia Samuelssons i Gardvik lämnade 

redogörelser av den intensiva sydsamiska renskötseln under sent 1800-tal, dvs i bryt

ningstiden mellan nytt och gammalt inom nomadsamhället. Hon berättade t ex hur ren-
mjölkningen övergavs på ett tidigt stadium och att de endast mjölkade för att få "kaffe

grädde". Israel Ruong har även observerat detta förhållande inom sydsamiskt område 

och skriver om denna "kaffegräddsmjölkning" att redan på "1880- och 1890-talen var 
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det huvudsakligen sådan tillfällig mjölkning, som förekom i Tärna socken. I Sorsele 
och Vilhelmina och även i Jämtland höll sig den mera systematiska mjölkningen kvar 

något längre."142 

Omkring 1905 upptecknade O P Pettersson ett digert folklivsmaterial rörande Vapsten-

samerna och hans källor utgjordes av de berättelser som Kristoffer Sjulsson i Ängesdal 

avlämnade. Pettersson beskrev även de rådande förhållandena inom Vapstens sameby: 
"Men tiderna hafva förändrats. Såsom allmänt kändt är, har renskötseln i denna trakt 
råkat i djupt förfall. Inom Vapstenbyns omre (område) finnas ej mer än fyra familjer, 

hvilka idka renskötsel såsom hufvudnäring och lefva nomadlif. Visserligen finnas 

många nybyggarlappar, hvilka äga ett större eller mindre antal renar, hvilka de åt
minstone någon tid af året personligen vårda, men renskötseln är för den (dem) blott en 
binäring, om än en lönande sådan." 

Här bevittnas alltså en kraftig tillbakagång för rennomaderna inom särskilt Vapstens 
område redan vid sekelskiftet. Om orsakerna till denna utveckling angav samerna själ

va att dels hade nybyggarna inkräktat på renbeteslandet, dels hade svåra flenår inträffat 

i mitten av 1800-talet och till sist menade man att "lapparna hafva gripits af stor lik

giltighet för renskötseln och af förakt för forntida levnadssätt och sedvänjor". Detta 
"förakt för forntida levnadsätt" kan t ex illustreras av hur Sjul Svensson i Yttervik, 

som fått gå i skola, hånade sin äldre stamfränder vid offerplatsen på Ryfjället i mitten 
av 1800-talet. O P Pettersson var själv av den uppfattningen att det var "nybyggare

väsendets inträngande midt i bland dem inom deras af ålder dem tillhöriga områden, 
som är den egentliga orsaken till renskötselns aftynade". Han framhåller att det hos 

samerna utbildade sig en allmän föreställning att livet som nybyggare skulle vara lätt 

och bekvämt. De fick bevittna hur nybyggare slog sig ned i det bästa renbeteslandet 

varför de bestämde sig för att insyna nybyggen åt sig själva. Samerna sökte nu driva 

jordbruk och boskapsskötsel i kombination med renskötsel. Följden blev dock att de 

inte kunde ägna noggrann tillsyn över renhjorden varför renarna förvildades och blev 

svårare att hålla samman. Mjölkning och äldre tiders nomadism övergavs således i 

denna process.143 

Vid Svenska lapparnas landsmöte i Östersund 1918 diskuterades de senaste årtionde

nas utveckling i Västerbottens fjällbygder där bosättningar i högfjällsområdet hade 
hindrat renskötseln och gjort den mera extensiv och "slapp". Dock framhöll en av 

mötesdeltagarna från Tärna att kombinationen hemmansbruk och renskötsel hade 

många fördelar. Genom renskötseln erhölls det ekonomiska kapital som erfordrades 

för skötseln av jordbruket. Han illustrerade denna kombination med ett exempel där 
hustrun och barnen stannade hemma på gården under vintern och redde sig bra på 

pengar från renskötseln. De hade även råd att leja hjälp. Under våren och sommaren 

följde de med maken i fjällen och familjens eventuella ko kunde inackorderas hos en 
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granne som också tog på sig bärgningen från det lilla jordbruket.144 

Torkel Tomasson skrev ett utförligt inlägg om den extensiva renskötseln som han 
karaktäriserade som en renskötselform där "nomaden lägger mindre band på djuren, 

vilka mera otvunget under en längre tid få sprida sig för att efter behag lättare anpassa 

sig efter betesförhållandena." Men det var enligt Tomasson inte att förstå "så att renvår

den upphör, åsidosätts eller försummas". 

I det här sammanhanget kan det vara angeläget att betona den ekologiska aspekten som 

är intimt förknippad med samisk kultur och renskötsel. Tomasson redogör för orsaken 

till varför den ursprungliga intensiva renskötseln var på tillbakagång inom sydsamiskt 
område. I förutsättningarna för den intensiva renskötseln ingick bl a "ett nödigt gräs

bete, som stod i ett visst förhållande till lavmarkerna på högfjället...Detta innefattade 

naturligtvis de bördigaste och på våren tidigast snöfria solsidorna i de intill fjällen 

belägna djupa dalsänkningarna utefter vattendragen. Kastar man nu en blick på utveck
lingen, så finner man, att dessa, för den intensiva renskötseln mera värdefulla gräs

betena, genom omständigheternas makt så småningom upptagits av koloniseringen, så 
att i den solsida dit nomaden en gång i samlad tropp lät sin hjord glida ned i gräsbetet, 

ligger numera i många fall en stor by med flera hemman med full äganderätt." Här änd

ras alltså förutsättningarna för rendriften och den genomgår en utveckling från gångna 

tiders intensiva renskötsel till en mera extensiv sådan. Torkel Tomasson framhåller att 

mjölkproduktionen inte låter sig förenas med den extensiva renskötseln. Men det fanns 

även fördelar med den nya metoden. Framför allt blev rensjukdomar mindre före

kommande då renen fick ströva friare omkring och söka efter föda. I äldre renvård med 
ett strängt sammanhållande av hjordarna, inte minst för mjölkningens skull, befordra

des i hög grad sjukdomssmitta bland renhjordarna. Torkel Tomasson konstaterade 

avslutningsvis: "Den vinst man sålunda hade genom mjölkproduktionen uppvägdes 

ofta av de genom rensjukdomarna förorsakade direkta förluster i renbeståndet."145 

Koloniseringen av Tärnafjällen med bondenäring blir således den bidragande orsaken 
till nomadismens tillbakagång i området. Redan sommaren 1880 kunde missionären 

Bergström rapportera om kulturkonflikter i Tärna: "Och nu, när renarne ej kunna finna 

någon föda på de kala snöfjellen, ströfva de omkring öfverallt och uppfräta nybyggar

nes betes- och odlingsmarker, hvilket ger anledning till missnöje och bitterhet emellan 

svenskarne och lapparne."146 I Umebladet kunde man läsa i januari 1918: "En utdöen

de lappby är numera den gamla bekanta Vapstens lappby..."147 Nomadskoleinspektör

en Erik Bergström beskrev tillståndet för renskötarna inom Vapsten sameby i böljan av 

1920-talet: "De ursprungliga, infödda lapparna i Vapstens lappby visade under senare 
år, en alltmer tilltagande tendens att sluta med renskötseln, och slutligen var blott 

någon enda kvar som nomad. Fjällen i dessa trakter hotade därigenom att komma att 

stå helt öde. Å andra sidan voro inom Vilhelmina socken vissa fjäll alltför starkt belag-
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da med renar, och man beslöt därför att ordna saken så, att vissa Vilhelminalappar 

överflyttades till Vapstens lappby."148 Gunnar Naeselius skriver 1928 i Norrland i ord 

och bild att ett "anmärkningsvärt faktum är, att Tärnas ursprungliga nomader undan för 
undan övergivit fädernas näringsfång och språk och för närvarande återstår av de 

infödda endast tvenne familjer, som uteslutande leva av renskötsel. De övriga äro jord

brukare med eller utan biinkomst genom av andra skötta renar. För att hålla renskötseln 

vid makt har 'lappväsendet' därför nödgats inflytta nomader från annat håll."149 

Vapsten "importerade" sålunda nomader från Vilhelmina i ett försök att rädda kvar 

renskötseln inom samebyn. Till bilden hör också att Vapsten samebys område ligger 
just inom den tidigt och starkt koloniserade Björkvattsdalen vilket blev en hindrande 

faktor för nomaderna. Ytterligare en orsak till varför Vapsten haft sämre förutsättningar 

att bevara rennomadismen ligger i samebyarnas olika topografiska beskaffenhet. Det är 

nämligen så att renbetesområdena och skattelanden inom Vapsten mestadels utgörs av 
lågfjäll vilket innebar att samerna såg sig tvungna att under sommartiden beta över på 

den norska sidan med sina hjordar. Detta fick som konsekvens att renägarna ofta drog 

på sig dryga böter, särskilt efter unionsupplösningen 1905, och norrmännens visade 
ingen större välvilja mot de svenska fjällsamerna. Emellertid är den naturgeografiska 
situationen annorlunda för Umbyns samer vilka vistades på Umeälvens norra sida. 

Bergström har noterat detta förhållande och meddelar att "Umbyn är den lappby i 

Västerbottens län som har de högsta och rikligast snöförsedda fjällen på svenskt områ

de och byns lappar behöver därför i allmänhet blott i mindre utsträckning gå över till 

norsk sida för att finna sommarbete."150 Inom Umbyns område återfinns bl a 

Västerbottens högsta fjäll, Norra Storfjället med Sytertoppen, som är drygt 1700 m. 
En stor del av Vapstens fjällsamer fick alltså tidigt intresse för bondenäring och gårds

bruk, t ex Winkasläkten, och nybyggen i bl a Björkvattsdalen anlades, ofta i förening 

med renskötsel. Umbyn däremot hade under 1700-talet varit en skogssameby efter 

Umeälvens skogsområden. Först ett par årtionden in på 1800-talet ombildas begreppet 

"Umbyn" till att nu gälla fjällsamer med skatteland uppe i Tärna som flyttade på norra 

sidan av Umeälven.151 Till Umbyn inflyttar också under 1880-talet nya samefamiljer 

från Sorsele, de välbärgade bröderna Sjulsson, som fortsätter att nomadisera ännu 

under 1910-talet. 

Den pessimism och de negativa stämningar för renskötseln som var förhärskande inom 
Vapsten under 1900-talets början bekräftas av min informant Eskil Winka i Södra 

Sandnäs. Hans far Anders Andersson Winka (f 1890) kombinerade jordbruk och ren

näring inom Vapstens sameby. Eskil berättar att under "1910- och 20-talen var det 

mycket dåligt med renskötseln". Samerna inom Vapsten "dom hade en pessimism just 

för renskötseln. Dom tyckte det gav för dåligt och jag tror att många var färdiga och 

lägga av med det där...Det var liksom depression inom renskötselyrket." 
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Under 1920- och 30-talen tvångsförflyttades nordsamer från Karesuando-området ner 
till bl a Tärnafjällen p g a renbeteskonventionen med Norge 1919. De svenska Torne-

samernas flyttningsrätt till de norska sommarbetesmarkerna hade inskränkts. Denna 

förflyttning av renhjordar och hushåll till sydligare lappmarker har gått under namnet 

dislokation.152 Till Tärnaområdet kommer alltså nordsamer med sin extensiva rensköt

sel. Dislokationen medförde snabbt konflikter. Nordsamerna hade en från sydsamerna 

skild kultur. Man bedrev av tradition en extensiv renskötsel, dvs man vaktade inte 
hjorden på samma sätt som i syd. Renarna fick ströva fritt en stor del av året i "vildan". 

Men vid tiden för nordsamernas ankomst till Tärna i början av 1930-talet (1931) hade, 

som ovan redovisats, även sydsamerna övergått till en mera extensiv form av rensköt
sel liknande den i norr. Vidare hade de olika grupperna skilda dräkter (se bild 75) och 
språk. En nordsame och en sydsame förstod inte varandra utan måste tala svenska. De 

representerade m a o två olika kulturvariabler inom det samiska samfundet.153 

De tvångsförflyttade nordsamerna med sin extensiva renskötsel och främmande sed

vänjor kommer med tiden att utgöra en stor andel av renskötarna i Tärna, särskilt inom 

Vapstens sameby. Deras renskötselteknik förefaller ha legat rätt i tiden, direkt inriktad 

för penninghushållning och köttproduktion. Anders Andersson Winka meddelade att 
de gamla Vapstensamerna hade svårt att hävda sig när nykomlingarna anlände från 
norr. Flera av de infödda hade jordbruk vid sidan av renskötseln "så tidvis kunde det 

bli snäijigt värre. Det värsta var väl att hinna med kalvmärkningen i rättan tid".154 Idag 

strävar ett antal infödda samefamiljer (icke renägande) i Björkvattsdalen, som nu är 

uteslutna från Vapstens sameby som konsekvens av 1971 års rennäringslag, att få åter

inträda i förfädernas sameby. Avgörandet ligger hos myndigheterna.155 

Den genomgripande kulturförändringsprocessen bland den samiska befolkningen i 
Tärnaområdet var intimt förknippad med renskötseln och dess funktionsform. I det av 

hävd intensiva sydsamiska renskötselområdet tränger den extensiva renskötselformen 

in: anledningen är två utifrån kommande faktorer. 1. Nybyggeskoloniseringen under 

1800-talet som prioriterar samma resurser som renskötaren, dvs solsidan på en fjäll
sluttning. Där fick renskötaren fint gräsbete åt hjorden, men där fick också nybyggaren 
de optimalt bästa mark- och klimatbetingelserna för sitt jordbruk. Detta fick som kon

sekvens att betesmarker och flyttningsvägar krympte. 2. Inflyttade nordsamer, disloka-

tionen i böljan av 1930-talet. Då detta sker kommer den kraftfulla och expansiva - den 

extensiva renskötseln, att förtränga den intensiva, som f ö redan var på tillbakagång 

inom detta område sedan ett par årtionden. 

Som vi ser ligger tanken om vad som är det goda och positiva landskapet som en 

bottenström under skeendet i vårt område. Den resursvänliga, utvecklingsbara solside

sluttningen var det attraktiva målet för individen inom denna region oavsett om han var 
av samisk eller svensk börd. 
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6 NYBYGGAR- OCH FJÄLLSAME-
ÄTTLINGAR I TÄRNA: KOGNITIVA 
STRUKTURER OCH LIVSSTILAR I 
EN VÄXANDE TURISTMETROPOL 

6.1 Fromsläkten 

Under 1950- och 60-talen förändrades Tärna på så vis att vattenkraftsutbyggnader och 

sjöregleringar satte sin prägel på landskapet. Den bördiga Björkvattsdalen överdämdes 

och en del människor fick överge sina forna bosättningar. Fisket och naturen sades ha 
lidit förluster. Dock medförde regleringarna förutom arbetstillfällen också att man fick 

ekonomisk ersättning. Dessa regleringsmedel satsades sedan till viss del för att bygga 

upp Tärnas turistindustri. Under de sista årtiondena har många fjällbönder varit 

tvungna att lägga ner sina marginella småjordbruk och övergå till andra näringar. Ett 
alternativ blev att uppföra sk träkor (Se bild 76). Man beviljades lån för att bygga 
uthyrningsstugor. En sådan stuga skulle beräknas inbringa samma inkomst som en 

ko.1 Idag sysselsätter turismen hundratals personer i Tärnafjällen. En turism som 

under 1970- och 80-talen ökat ytterligare tack vare Ingemar Stenmarks framgångar i 

Alperna. Utförsåkning har blivit ett folknöje och en massturism har invaderat Tärna. I 

framför allt Hemavan har förvandlingens vindar svept fram vilket inneburit en 

omfattande utbyggnad av bl a slalombackar, liftssystem och hotell. Det har således 
varit en snabb utveckling och dramatisk omvandling av detta fjällområde från isolerat 

nybyggarland till dagens teknokratiska samhälle.(se bild 77). Det är mot den bak

grunden vi ånyo möter ättlingar till släkterna i den stora levnadsödesundersökningen. I 

dagens Tärna är de bärare av särskilda kognitiva strukturer och denna erfarenhetsvärld 
låter sig avslöjas genom analys av deras avgivna berättelser. 

Eva-Märta Widell i Tärnaby är barnbarnsbarn till Karl Johan From (f 1839). Hon 

framhåller att de i Tärna har "en underbart fin natur. Vi har friheten att röra oss, vi har 
fisket och bärplockning...Precis som mina förfäder tycker jag att fiske är väldigt 

trevligt och stimulerande". Tillsammans med sin moster Signe Hallin åker hon till 

deras gemensamma fiskestuga uppe vid Överuman. "Vi åker på vårvintern ut och 

pimplar på helger när man är ledig. Och på sommaren då försöker man ta ledigt någon 

vecka i augusti så man kan fiska så man får ihop till husbehov för vintern, fryser in." 

Tärnafjällen upplever hon således som ett topofilt landskap, dvs positivt. I det topofila 

begreppet kan vi inkludera bilden av ett estetiskt tilltalande men också resursrikt 

landskap. Fisket och bärplockningen har ännu under 1980-talet en viktig ekonomisk 

betydelse. Turismen bidrar i hög grad till hennes familjs ekonomi eftersom de har en 

VVS-firma som anlitas för installationer i bl a nya fritidshus och sportstugor. Hon är 
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dessutom anställd på Fjällvindens hus i Tärnaby. 

Hemmansägaren Knut Fr ohm (se bild 78) i Klippen har upplevt hela kulturför-

ändringsprocessen i Tärna; utvecklingen från nybyggarsamhälle till modern 

turistekonomi. Han fick som liten pojke vidkännas de hårda betingelserna under vilka 

dåtidens tärnabor levde: "Jag började som 6-åring som getarpojke och sen var jag 

getare i 6 år. Vid 6 års ålder, det är för tidigt anser jag. Det var jobbigt...Så jag lovade 

sedan att mina ungar skulle inte behöva gå som getare, inte vid den åldern." Han gick 

"3 och en halv termin" i skolan: "Det är ju inte mycket men jag har ju klarat mig...jag 
ser då dem skriver idag...Det är inte samma läroplan. Vad som var A och O det var att 
lära sig läsa, skriva och räkna. Det var dem tre punkterna och vi hade ju hemläxa, 

föräldrarna läste med oss och så skulle man kunna psalmverser utantill." 

Knut har i sina aktiva år varit jägare och fiskare och påpekar att "älgjakten betyder 

mycket. Numera är det ju inte bara för maten utan det är ett nöje att komma åt skogen 

och sitta på älgpass. Jag kan ju inte gå så mycket numera men jag sitter och det är både 

spänning och fin avkoppling. Det är väldigt fin gemenskap i jaktlaget." Älgjakten idag 
uppfyller således ett flertal viktiga funktioner för särskilt den manliga befolkningen i 

Norrlands inland. Förutom den ekonomiska faktorn innefattar dessa höstveckor 

moment som spänning och avkoppling samt inte minst en stärkt gemenskap för 

jaktlaget/byalaget. Knut äger en snöskoter som han har "för nöjes skull och för att jag 

skall komma mig ut och fiska på vårarna". Skotern använder han också för att ta sig ut 

i skogen och leta upp "fjällvrilar för och göra kosor"(se bild 79). Knut är noggrann när 

han slöjdar och tror själv att han ärvt den egenskapen efter sin farfar, den hantverks
skicklige Karl Johan From. 

Knut tror att det är sämre kontakt mellan samer och nybyggare idag: "Förr då var de 

mer beroende av varann. Både samerna för att ha någonstans att bo och nybyggarna 

var beroende av samerna för att få sig en slaktren." En illustration till denna symbios 

mellan samer och nybyggare som fordom var självklar i fjällvärlden ges här av min 

informant: "Det var ju simmarvall här nere så de for över med renarna och då brukade 

dem mycket bo här hemma hos pappa och mamma. De var ju nog trångbodda som de 

var men vi kunde ha en 8 lappar ibland, de låg ju på golvet överallt. Vi fick 25 öre för 
natten, det var gängse pris och då ville de ha gröten på kvällen." Under höstens slakttid 

kunde samerna ge sina hyresvärdar en köttbit eller så fick de köpa en slaktren till rim

ligt pris. De förbiflyttande samerna tillhörande Umbyns sameby hade under sommaren 

i Klippen (se bild 80) vissa gårdar som de alltid tog in hos. Knut berättar att under 

krigsåren var känslorna heta och de politiska diskussionerna var i högsätet. Hos Knuts 

föräldrar bodde bl a Abraham Nilsson Winka (f 1894) som då var högerman. Knuts 

far däremot, Nils Fritiof From (f 1888) som varit stenarbetare under 30-talet och då 

kommit i kontakt med den organiserade fackföreningsrörelsen, höll sig på vänster
kanten: "Det var hårda diskussioner och helst mellan Abraham och pappa. De brukade 
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diskutera politik och det var ganska intressant att höra på det där. Men de blev aldrig 
ovänner." Knut konstaterar att trots politiska meningsskiljaktigheter mellan fadern och 

Abraham Winka respekterade de varandras åsikter: "Han tyckte om pappa och det var 

nog ömsesidigt." 

När Knut jämför med gamla tider ser han påtagliga skillnader även när det gäller 

sociala och mentala förhållanden: "De hälsade på hos varann mycket mera förr i tiden. 

När jag var ungdom gick de till varann nästan dagligen och såg till varann. Men det gör 

dem ju inte nu. Nu skall det nästan vara så att det skall vara en bjudning. Det tycker jag 
är fel. Har jag lust och gå och hälsa på grannen så gör jag nog det ändå." Människorna 

är inte lika beroende av varandra nuförtiden: "Förr måste de gå och låna mjöl och 
kaffe. Nu har alla och det behövs ej. Det blir mer isolering. Det är just så man känner 

igen dem när man träffar dem. Det är skamligt." Knuts redogörelse vittnar om ändrade 
kognitiva strukturer för fjällbygdsbefolkningen. 

Idag hyr Knut ut både sin föräldragård och en särskild uthyrningsstuga till turister, bl a 

ripj ägare. I byn säljer de även fiskekort till turister. Om fördelen med att bo i ett 
område som Tärna yttrar Knut att "det är väsentligt att vi kan gå till en fjällbäck och ta 

oss vatten". Återigen uppfattas fjällbygden som ett mycket positivt och resursrikt land

skap i mina informanters ögon; känslan av att bo i en oförstörd naturmiljö - man kan 

dricka av det rena bäckvattnet. Men man kan också utnyttja andra resurser; fiska röding 

och öring, jaga älg och ripa, leta material i naturen till handaslöjd, plocka bär osv. 

Knut konstatera när han summerar sitt liv att "man har fått leva i en gyllene tid. Böija 

som fattig och ha det knaggligt både med mat och kläder och det har bara gått framåt, 
blivit bättre och bättre. Om nån hade sagt åt mig som 15-åring att du kommer till att äga 
en bil då du blir äldre hade jag aldrig trott det. Det hade varit som att ta en skänk från 

himlen. En ofattbar utveckling de senaste 50 åren. Det har gått så fort att man hinner 

nästan inte följa med utvecklingen. Nu har ju folk det bra...Jag har levt i ett lyckligt 

tidevarv. Jag är väldigt nöjd med min levnad." Han menar avslutningsvis att "har man 

levt i de tider när man hade det dåligt och knapert, då värdesätter man att få det bättre". 

6.2 Winkasläkten 

Den ekonomiska samhällsomvandlingen och den tekniska utvecklingen har medfört 

stora förändringar även i det samiska samhället. Man har lämnat själv- och natura

hushållningen och har idag en renskötsel som är specialiserad på köttproduktion. 
Nyttjandet av renen har gått från mjölk- och transportdjur till slaktdjur. Det gamla 

nomadiserande mönstret upplöstes då klövjning och körning med ackja upphörde. I 

stället utnyttjade man "landsvägsskjutsar" med häst och kusk samt motorbåtar över 

vattendragen. Tältkåtan övergavs i vinterlandet och samerna böljade hyra in sig hos de 
bofasta, ofta i deras bagarstugor. Motoriseringen har inneburit att renarna idag sköts 
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extensivt med hjälp av snöskoter, helikopter, terrängmotorcykel (se bild 81), lastbil 

och walkie-talkie. Nu är renskötarna färre till antalet men renhjordarna större. De har 

fått problem med Storsamhället genom inträng i renskötselområdet. T ex har flyttnings

vägar och betesmarker förlorats genom vattenkraftsutbyggnaden. Vidare har det 

moderna och storskaliga skogsbruket gjort det svårare för renen att komma åt födan i 

vinterlandet. Dessutom skördar vägar och järnvägar många offer varje år.2 Den senaste 

påfrestningen för renskötarsamhället var som bekant Tjernobylolyckan våren 1986 
vars efterdyningar ännu är kännbara i Västerbottens inland. 

En rad traditioner inom den sydsamiska kulturen har som tidigare nämnts övergivits 

under loppet av 1900-talet. Emellertid har man i senare tid särskilt bland de yngre 

samerna kunnat skönja olika etniska identitetssträvanden och en stolthet för den egna 

kulturen. I detta sammanhang har t ex sameslöjden blivit en identitetsskapande faktor 

och ett uttryck för aktiv anpassning med bevarad särart.3 

Eskil Winka (se bild 82) i Södra Sandnäs är lärare i bl a sydsamiska vid Skytteanska 
skolan i Tärnaby. Han har fått sin utbildning via Samernas Folkhögskola, Hermods 
realskolekurs, folkskoleseminarium och sydsamisk undervisning vid Umeå 

universitet. Fadern Anders Andersson Winka, som kombinerade renskötsel och 

hemmansbruk i Björkvattsdalen, hade sina tvivel på studier. "Pappas yngsta bror 
Gustav, hade tagit en korrespondenskurs hos Hermods, det var kanske en realskole

kurs. Och han läste och läste medan han fiskade på isen så han såg inte när det 

nappade...Så satt han och läste de där breven och pappa han ville ogärna satsa något på 
det där." 

Eskil känner en viss oro över den samiska kulturförändringsprocessen och den långt 

drivna motoriseringen inom dagens renskötsel. "För nu har ju renskötseln ändrats så 

pass mycket så man känner inte igen det: helikopterflyttningar och helikoterdrivningar 
och motorcyklar som fräser fram med avdomnade armar hos renskötarna som följd." 

Renskötseln är under 1980-talet mycket rationell och effektiv. I takt med samhälls

utvecklingen har även renskötarna anpassat sig till ett "bekvämare" liv. Det skall gå "så 

himla snabbt och så tror dom att maskiner och nymodigheter, det är det som ren
skötarna måste ha". Nu är samerna mera som egna företagare inom rennäringen och 

representerar enligt Eskil "inte något speciellt levnadssätt". 

Eskil Winka anser att "det är på tok för lite utgivet i sydsamiska språket". Bergslands 
grammatik t ex, "passar inte just för det här området. Vi har Umesamiskan eller nord

ligare variant av sydsamiskan." Språket som tärnasamerna använde förr "håller på 

och vara i utdöende, absolut". Däremot har klädedräkten gått en renässans till mötes. 
Många samer har införskaffat egen dräkt. Eskil använder den vid de stora kyrk-

helgerna. En positiv sak, framhåller min informant, som befrämjar och ökar kontakten 
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mellan olika samegrupper är samemästerskapen och de samiska kyrkhelgerna som 
årligen anordnas. Eskil berättar att det är "otroligt många som håller på med same

slöjden, både kvinnor och män". En välkänd och framgångsrik sameslöjdare från 

Tärna är Eskils kusin Sune Enoksson. Eskil bevarar ännu vissa traditioner inom 

samiskt kosthåll. Han brukar t ex plocka saltgräs, och koka bladen med vatten och på 
det viset tillreda juobmo. Han påpekar att "den traditionen kan man alltid hålla kvar för 

det är inget besvär och det är nästan en delikatess, fast andra kanske tycker det är för 

starkt men man kan ju sockra". 

Jan-Olov Winka (se bild 83) i Tärnafors representerar en yngre samisk generation. 

Fadern var renskötare men själv har han inte fortsatt med yrket. Han är istället före

ståndare för Samegården, det samiska muséet i Tärna. När vi kommer in på de stora 

kulturförändringar som samekulturen och renskötseln genomgått under senare tid 
konstaterar Jan-Olov att "den 'intensiva' renskötseln som fanns då för 10-20 år sedan 

den var betydligt mera konditionskrävande och fysikt krävande än vad den är idag. 

Idag har man ju mycket maskiner till hjälp. Förut skulle man ju klara av det utan 

maskiner. Nu åker man helikopter och motorcykel." 

Han anser inte att den sydsamiska kulturen är i utdöende. Det är först nu på de senaste 

10-15 åren som samerna själva engagerat sig för att bevara sin kultur. "Det enda som 

man kan säga vara i utdöende det är språket. Men det är inte samernas egen förskyllan 
utan det är skolmyndigheterna och statsmyndigheterna som lyckats bra med sitt uppsåt 

att få bort det samiska språket. Men att just sydsamiskan har en kärv framtid att möta 

den saken är klar...Det viktiga är som jag ser det... Jag har sagt det vid många tillfällen 
att du kan ha hur mycket skolgång och hur mycket samiska som helst i skolan så 
kommer barnen aldrig att lära sig samiska om inte föräldrarna talar samiska. Det måste 

vila på att man använder sig utav språket dagligen för att det skall kunna fortleva." 

Jan-Olov framhåller att många unga samer har intresserat sig för språket. Det har blivit 
"finare" att prata samiska nu än vad det var på t ex 1950-talet då han växte upp, för "då 

var det fult att vara same". Vidare har den samiska ungdomen varit väldigt "aggressivt 

provokativt medvetna om sitt ursprung och på det sättet har man då...fått med sig 

andra att jobba för samma sak. Dom jobbar väldigt bra." Jan-Olov talar sydsamiska 

eftersom han vuxit upp med farföräldrarna, Anders Georg (f 1889) och Margareta 

(f 1890) Winka, som talade en levande samiska. De "la sig vinn om att prata samiska 

och på det sättet fick jag ju det där som gratis". Han kunde därför inte prata svenska 

när han skulle börja skolan: "Men vad som då hände när jag kom till skolan var att 
ingen annan talade samiska. Man hade ingen att prata med på samiska. Det innebär ju 

att jag mer eller mindre försvenskades i och med att jag kom till sameskolan...Där var 

det inte fint att prata samiska. Ingen förstod vad man sa.. Jag tycker det var en märklig 

upplevelse när man kom till sameskolan och inte fick prata samiska. Det var väldigt fult 
att vara same då." 
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Den helkommersiella och motoriserade renskötsel av idag är en naturlig följd av hela 
samhällsomvandlingen och kraven på en rationell och lönsam rennäring. I detta ser 

han, liksom Eskil, en fara ur rent kulturell synpunkt. Utvecklingen har gått i en 

rasande fart och han är som kulturhistoriskt inriktad same rädd för att ungdomarna 

kommer bort från de gamla samiska traditionerna: "I stället för och snacka om renen 
och beteenden så kanske man snackar om förgasare och bakdäck...Jag tror att man 

kommer att tappa...Kanske inte försvenskas men det blir som en helt ny kultur." Han 

anser det vara av stor betydelse att renskötande och icke renskötande samer sam

arbetar om en gemensam målsättning. "Vad som behövs egentligen för att vi skall bli 
trodd som en minoritet är ju att vi har gemensamma mål och är eniga om målen om det 

skall bli nånting i framtiden." 

Jan-Olov Winka är mån om att bevara de samiska traditionerna. Sin samedräkt använ
der han liksom övriga familjen vid högtidliga tillfällen. Från hemmiljön har han lärt sig 

att tillvarata kvanne (Angelica) och saltgräs (Fjällsyra). "Det lagade vi när vi var ute 

och fiskade för och få lite grönsaker." 
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Bild 65. Det första flygplanet har landat på Göutans is 1927. Det rönte uppenbarligen ett stort intresse 
från tärnabornas sida. Under 1920-talet öppnar sig nybyggarsamhället succesivt mot omvärlden genom 
nya kommunikationer. Foto i Västerbottens museum. 

Bild 66. Den norskättade Martinus Theodor Johanssons (f 1846) åttaknutade björktimmerstuga med 
torvtak, Klippen 1919. Stugan fungerande även som skollokal i början av 1900-talet. Barnen och 
läraren höll till i ena änden medan värdfolket vistades i den andra. Martinus var svärfar till Kalle From 
(f 1877). Foto Stellan Rosén/Vb. mus. 



Bild 67. Sommartid, innan vägar byggdes, fick 
varor och post bäras över "morkorna" mellan 
sjöarna. Fotot är taget i början av 1900-talet vid 
Slussfors nedanför gränsen till Tärna dit 
ångbåten Bröt-An und fraktat passagerare och 
persedlar från Stensele. Foto H. Zetterberg/Vb. 
mus. 

Bild 69. Under 1900-talets första årtionden bröts 
isoleringen i fjällvärlden i och med att man fick 
farbara sommarvägar. På fotot ser vi hur man 
anlägger en tre meter bred enkronasväg i Väster
bottens inland. Dessa vägar var tillkomna på 
landshövding Gustav Roséns initiativ. Foto 
Stellan Rosén. Ur Isaksson, 1975. 

i. - * 

Bild 68. Tillkomsten av de nya vägarna innebar att man fick förbindelse med övriga Västerbotten. De 
nya kommunikationerna förändrade livsmönstret för fjällbon. Med innovationerna bilen och cykeln 
förkortades avstånd och restid. Fotot är taget i Tärna sn 1927. Vi ser också hur man byggt sig rejäla 
tvåvåningshus med brädfodring. Foto Stellan Rosén/Vb. mus. 



Bild 70. Under Gustav Roséns resa till Tärna, sommaren 1919, besökte han ett antal mindre bemedlade 
och nödlidande familjer. Här har han klivit in i familjen Noakssons nybygge uppe vid Högstaby 1919. 
Bostaden utgjordes av ett enda boningsrum på 15 kvadratmeter. Man låg i en enkel ståndsäng. På 
väggen sattes tidningspapper upp mot väggdraget. Foto Stellan Rosén/Vb. mus. 

Bild 71. Rosén besökte även byn Nedre Björknäs under sin resa 1919 där han påträffade en man vid 
namn Nils Johan Johansson (f 1859) som legat ett halvår med brutet ben utan att ha kommit i kontakt 
med läkare. Sjukstuga byggdes först 1927 i Tärna. Nils dog en vecka efter Roséns besök. Hustrun Inga 
Johanna (f 1876) var systerdotter till Nils Andersson Vinka. Foto Stellan Rosén/Vb. mus. 



Bild 72. Änkan Maria Hallin (f 1868) i Klippen, som var systerdotter till "Gamm-Samuel" i Rönas, 
bodde med sina 7 barn i en bostad av björktimmer med förstuga av torv. Hon fick hjälp genom ett 
upprop av Gustav Rosén i Västerbottens-Kuriren 1919 varvid en insamling till familjen starlade. 
Maria blev svärmor till Signe Hallin. Foto Stellan Rosén/Vb. mus. 

Bild 73. Informanten Ingvard 
Johansson (f 1901) i Hemavan har 
från postorderfirman Åhlén & 
Holm bl a skrivit efter fickur och 
rakknivar. Postorderföretagen, med 
Åhlén & Holm i spetsen, fick en 
stor betydelse i 1900-talets inled
ning för tärnaborna som förmed
lare av nya idéer. Foto förf. 1988. 



Bild 74. Foto från Tärna sameförenings bildande en böndagshelg sommaren 1919. I första raden till 
vänster: Anders Georg Nilsson Winka (f 1889), i andra raden till höger: Axel Nilsson Winka (f 1891), 
3:e och 4:e manspersoner från vänster i raden längst bak: Nils Fritiof Nilsson Winka (f 188fN ~~h 
Axel Mikael Sjulsson (f 1859). Observera att männen bär svensk hatt medan kvinnorna behåll i 
samiska kilmössan. Foto i Västerbottens museum. 

Bild 75. När nordsamer från Karesuando tvångsförflyttades (clislokaliserades) ned till Tärna 1931 mötte 
de en ny och främmande miljö. Sydsamerna i Tärna hade en annan renskötselteknik, ett annat språk 
och dräktskick. På fotot från 1970 utanför kyrkan i Tärna uppenbaras olikheterna vad gäller deras 
samedräkter. De tre helgdagsklädda personerna till höger är nordsamer, de övriga infödda tärnasamer. I 
mitten står Abraham Nilsson Winka (f 1894) med hustru Margareta. Foto Rune Winka/Vb. mus. 



Bild 76. Informant Folke Samuelsson i Rönäs har under 1980-talet avvecklat sina mjölkkor och som 
kompensation uppfört 3 st "träkor", dvs uthyrningsstugor åt turister. Till vänster står som en kvarleva 
från nybyggarhushållets dagar, farfadern "Gamm-Samuels" härbre. Foto förf. 1988. 

Bild 77. Hemavans by (f d Björkfors) har under 1900-talets senare hälft upplevt en enorm kultur-
förändringsprocess med utbyggnader av slalombackar och liftanläggningar. Här avtecknar sig tre 
generationers bostadshus. Den gamla timmergården i mitten med torvtak är Ingvard Johanssons 
föräldrahem uppfört år 1900. Högst upp på bilden skymtar vi Hemavans högfjällshotell som invigdes 
1953. Foto förf. 1989. 



Bild 78. Informant Knut Frohm (f 1921) i Klipp
en kan se tillbaka på ett liv som innefattas av en 
närmast ofattbar utveckling från nybyggarland till 
teknokratiskt samhälle. Som liten pojke fick han 
t ex pröva på det uppfostrande getarlivet. Han 
säger sig ha levt i en "gyllene tid" och i ett "lyck
ligt tidevarv". Foto förf. 1987. 

Bild 79. Knut Frohm synes ha ärvt sin farfar Karl Johans 
hantverksskicklighet. Denna praktfulla kosa urholkad ur en 
björkvril med vacker ornering i horn på skaftet blev resul
tatet av Knuts noggranna arbete. Slöjden började han med, 
som "självlärd", först sedan han blev pensionär. Kosan har 
formen av en nappéh, det funktionella samiska mjölk-
ningskärlet med inböjda mynningskanter. Foto förf. 1988. 

Bild 80. Umbysamerna hyrde under sina flyttningar in sig i olika gårdar i Klippen. Gården i mitten var 
Karl Johan Froms bostad. Foto förf. 1987. 



Bild 81. Den samiska renskötseln har under senare tid upplevt en snabb utveckling med en stark 
motorisering som främsta kännetecken. Idag sköts renhjorden med bl a terrängmotorcyklar under 
sommarperioden. Foto förf 1987. 
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Bild 82. Eskil Winka har till sin profession varit 
lärare vid den Skytteanska skolan i Tärnaby. Han 
har ett starkt intresse för släktforskning och har 
utövat denna sysselsättning under en längre tid. 
Foto förf. 1987. 

Bild 83. Jan-Olov Winka är föreståndare för 
Samegården, samemuseet i Tärna, som ligger i 
Tärnafors vid själva porten till Tärna. Här står han 
framför en tältkåta på museiområdet. Foto förf. 
1987. 



7 KULTURANALYS 

7.1 Inledning 

Syftet med denna avhandling, som jag formulerade inledningsvis, var att analysera 

livsformer och kulturprocesser i Tärna socken, Västerbotten, under 1800- och 1900-

talen utifrån en levnadsödesundersökning av två skilda etniska släkter. En kulturveten
skaplig helhetsaspekt applicerades på forskningsmaterialet med beaktande av såväl 
socioekonomiska faktorer som kognitiva strukturer. Undersökningens problemområde 

utmynnade i en rad konkreta frågeställningar. Med ett omfattande empiriskt material 

avsåg jag att besvara de inledningsvis ställda frågorna. 

I denna avslutande diskussion kommer resultaten att kopplas till den övergripande 

teoretiska referensramen. N-A Bringéus menar att vi endast har en "fragmentarisk för

ståelse av den dynamik och de processer genom vilka kulturmönster skapas, återska
pas eller förändras..." Han betonar här "förståelsen av kulturförändringar som historis

ka processer" och därför måste etnologiska studier omfattas av ett diakront 

perspektiv.1 Dessa uttalanden är högst relevanta för min forskning. Eftersom denna 

undersökning innefattar ett studium av kulturförändringsprocesser över en längre tids

rymd måste ett historiskt perspektiv läggas på materialet för att man bättre skall kunna 

förstå de kulturyttringar som vi kan observera idag. 

Av grundläggande betydelse för mina studier av människors livsvillkor i Tärna har 
varit att på mikronivå följa flera generationers individer och med användande av såväl 

kvalitativa som kvantitativa arbetsmetoder urskilja hur det observerbara kulturmönstret 

i fjällmiljön fortplantas. Själva tolkningsmomentet i kulturanalysen är av stor vikt och 

här bör man använda sig av ett "aktörsorienterat perspektiv". Genom att låta individer

na själva komma till tals kan vi se omvärlden ur deras synvinkel. Jag vill använda det 

empiriska materialet till att skapa mönster av individens "kulturbestämda tänkande." Ur 

ett sådant perspektiv har t ex intervjuer, där man önskar att se det kollektiva medvetan

det, och annan kvalitativ "mjukdata" stora fördelar.2 Underliggande kognitva struktu

rer blir därför primära forskningsobjekt. Men viktigt är också att undersöka de socio

ekonomiska faktorer som varit bestämmande för individens livsmönster i fjällmiljön. 

Med utgångspunkt från ett sådant holistiskt perspektiv bör livsformer och kultur
processer i Tärnafjällen klart framträda ur det empiriska materialet. 

7.2 Resursutnyttjandet och det symboliska kapitalet 

Vilka naturresurser fanns i Tärnafjällen och hur utnyttjades dessa av fjällborna? Vilka 

föremålskategorier i bouppteckningarna återspeglar detta resursutnyttjande? Frågorna 

ställdes inledningsvis och resultatet av den empiriska undersökningen har gett svaren. I 
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Boskapsskötseln med ett extensivt markutnyttjande av naturliga slåtter- och betesängar 
bildade i kombination med jakt, fångst och fiske försörjningsbasen i nybyggarnas hus

hållsekonomi. Här fanns en rik och frodig gräsväxtlighet för kreaturens betesgång och 

för foderbärgningen. Denna bördighet berodde i sin tur på en kalkhaltig jordmån. Detta 
innebar att man på sina håll kunde föda många kor över vintern och smöret blev som 
mjölkhushållningsprodukt en viktig handelsvara i Norge. Smöret utgjorde således ett 

betydande ekonomiskt kapital vid byteshandeln. Det konserverades under hösten och 
byttes i Mo i december månad. Vidare gav jakten och fångsten ett stort utbyte. I detta 

sammanhang bör särskilt ripsnarningen framhållas. Genom den rika tillgången på ripa, 
vid t ex Tärnasjön, kunde nybyggarna under vintermånaderna snara hundratals ripor. 

Dessa byttes på vårkanten mot livsmedel i Mo i Rana. I Tärna fanns t ex ingen timmer

avverkning eller några spannmålprodukter för avsalu som kunde inbringa kontanta 

medel. Därför blev fångstnäringen en betydande resurs såsom föda och bytesmedel. 
De fångstredskap som användes förutom snara var även saxar för t ex räv. Vid den 

aktiva jakten efter vilt begagnades in på 1900-talet den gamla mynningsladdade lod

bössan. Den efterträddes senare av de effektivare hagelbössorna och modernare kul

gevären. Fisket var en mycket viktig naturresurs och man såg därför till att bosättning
en förlades i närheten av fiskrika vattendrag. Fisk, röding och laxöring, blev ett ståen

de inslag i kosthållet särskilt under vinterhalvåret då man åt nedsaltad och gravad fisk. 

Främst användes nätet och noten vid fisket i fjällsjöarna. Fisknätet var en grundförut

sättning för överlevnad i fjällmiljön och upptecknades från praktiskt taget alla hushåll. 
Således var fiskeredskap liksom jakt- och fångstredskap fundamentala för nybyggar

nas resursutnyttjande i Tärnas fjällvärld. Från villebråden erhölls förutom föda också 
material till kläder. Dessutom utgjorde som tidigare nämnts fågel (ripa) och viltskinn 

(räv och hare) ett viktigt bytesmedel i Norge. Vi kan konstatera att boskapsskötseln, 
jakten, fångsten och fisket således har utnyttjats maximalt av fjällbefolkningen. Där

emot var jordbruket av marginell betydelse p g a de naturgeografiska faktorerna (för 

kort vegetationsperiod och frost). I de trakter där nybyggarna hade någorlunda goda 

förutsättningar för kornodling, som t ex i den lägre liggande Björkvattsdalen, utnyttja
des solsidan (solliden) på en granbeklädd sluttning där odlingsklimatet var gynnsam

mare. Även sjöläget konserverade värme under hösten och förhindrade frostens skade

verkningar. Den tåligare potatisen kunde dock, som Sten Rudberg framhållit, även od

las i de övre fjälldalarna. Detta förhållande har också bekräftats av bouppteckningarna. 

Nybyggarnas ärvda traditionsmönster som medfördes till fjällsocknen från inlandets 

barrskogsregion under första hälften av 1800-talet satte sin prägel på bl a boende-

mönstret. T ex fortsatte man, där det var möjligt, att uppföra knuttimrade stugor av 
furu eller gran med sadeltak som liknade de Västerbottensgårdar som fanns närmare 

kusten. I sin enklaste form uppfördes bostadshusen med endast ett rum. Här var det 

ofta frågan om en björktimmerstuga. Man anpassade sig i de övre delarna av socknen 

till de givna ekologiska förutsättningarna. I dessa barrskogslösa regioner byggdes 
husen av krokig fjällbjörk. Avsaknaden av barrskog till husbyggnadsmaterial medförde 
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att stugorna av björktimmer ofta blev små och torftiga men likväl funktionsdugliga. De 
korta björkstammarna skarvades ihop och de väggspringor som uppstod tätades med 

mossa. Björktimmerbebyggelsen i övre Tärna är sålunda ett lysande exempel på fjäll

bornas anpassningsförmåga och kreativitet. Vidare murades öppenspisarna av den 

lokalt förekommande skiffern och gråstenen i brist på lämplig lera och sand till tegel. 
Även ladugårdar uppfördes delvis av skiffer. Istället för hässjor av barrträd reste man 

upp "kusar" för höets förvaring som utgjordes av en enda upprättstående stör. 

Andra naturresurser som utnyttjats av fjällborna var slöjdmaterial av olika slag. Björk
rötter utnyttjades t ex till att binda rotkorgar, granrötter snoddes till notrep, björknäver 

användes till nätflöten, nätsänken, kontar, askar o dyl samt till taktäckning. Björkvrilar 

urgröptes till skålar och kosor vilka nyttjades såsom förvaringskärl för livsmedel. Man 
hämtade även ämnen i skogen till att slöjda skidor, kördon och transportredskap samt 
övriga bruksföremål. Arbetsformerna i det gamla nybyggarsamhället karaktäriserades 

av mångsyssleri och flexibilitet. Byteshandeln i Norge som tidigare berörts var mycket 

livskraftig i äldre tid. Till handelsplatserna färdades man 2-3 gånger om vintern med 

häst och skrinda för att avyttra gårdens produkter och för att införskaffa livsmedel och 
andra varor. Det var framför allt det nära geografiska läget från Tärna samt en ständig 

varutillgång och gynnsamt prisläge som gjorde att norgehandeln fick en sådan omfatt

ning. Viltrikedomen i Tärna, de goda förutsättningarna för boskapsskötsel och när

heten till handelshuset Meyer i Mo kan sägas kompensera ett p g a de naturgeografiska 
faktorerna underutvecklat och marginellt jordbruk. I brist på egen kornodling importer

ade tärnaborna färdigmalet kornmjöl från Mo. Bytesmedlet var de produkter som 

utvunnits från fjälltrakternas resursutbud: smör, skinn och ripor samt de genom hant
verksskicklighet förfärdigade slöjdalsterna vars råmaterial hämtats från naturen. 

En rad utsagor från folkminnesarkivens bandinspelningar och från egna informanter 

har bekräftat individens roll som bärare av djupa nedärvda kunskaper om naturmiljön 

och dess utnyttjande. Vi ser här hur nybyggaren maximalt utnyttjade regionens resurs

er för sin försörjning, för handel, för klädsel, för kosthåll. Anpassningen till detta gav 

nybyggaren en egenart som kommer att skilja honom från t ex kustbon - som har en 
helt annan kognitiv struktur, men också ett helt annat resursutbud. Man besitter t ex 

inom boskapsskötselns och ängsbrukets område omfattande kunskaper beträffande 

olika marktyper för slåttern (myrar, raningar, fräkenbankar, bladhö och hårdvallsäng

ar), olika liars funktion (långliar respektive kortliar), nödfoder åt kreaturen (rönnskav 

och björkris), bruksföremålens olika materialkomponenter (höräfsan t ex tillverkades 

av gran, björk och en) osv. Man bär på en socialiserad kunskap om de naturgeogra

fiska faktorernas inverkan på odling, t ex solliden och sjöläget som motverkar frosten. 

Vidare har man kännedom om olika tydor och märken, väderlekens och årstidernas 

skiftningar och inverkan på fisket och jakten. Man besitter även kunskap om ärje-

marksfångstens (jakt, fångst och fiske) arbetstekniker osv. Denna omfattande 

kunskapfond om naturen och dess resursutbud, som fanns i det "kollektiva medvetan
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det", och som nybyggarna bar på utgjorde alltså deras symboliska kapital, för att låna 
Bourdieus term. Det var direkt kopplat till socioekonomiska faktorer och landskaps

utnyttjande. 

I levnadsödesmaterialet framgår hur nybyggarna inom släkterna Samuelsson och From 
förvärvat ett gediget hantverkskunnande på områden som rotkorgsbindning och sten-

huggeri. Samuelssonsläkten återinförde t ex den bortglömda rotbindningstekniken till 
Tärna omkring 1910 och paret Dorotea och "Gamm-Samuel" i Rönäs hade detta värv 

som en viktig inkomstkälla på äldre dar. Genom avsalu till hemslöjdsaffärer inbring
ades kontanter och rotkorgslöjden blev en lönande "hemindustri" i Tängvattsdalen. 

Detta rotkorgshantverk blev släktens identitet. Ättlingar till det gamla paret fortsatte 

med rotslöjden, vidareutvecklade densamma och uppnådde en stor hantverksskicklig

het. Detta är återigen ett belysande exempel på lokalt resursutnyttjande. I fjällnaturen 
fanns råmaterialet till rotslöjden. Med ett tränat öga drog man upp dessa björkrötter på 

särskilda platser i terrängen. Även inom andra hantverksområden uppvisade släktindi

viderna färdighet. Karl Johan From anlitades av prästen i Tärna för att tillverka omfatt

ningen av kyrkans altartavla. Av den lokalt förekommande tälgstenen förfärdigade 
From denna inramning som än idag finns till beskådande i Tärna kyrkas sakristia. 
Resultatet tillkommet av en lekman blev förbluffande bra. Nybyggarna visade alltså 

prov på stor hantverksskicklighet inom de mest skilda områden. De var ma o "tusen-

konstnärer", en förvärvad och socialiserad egenskap som var nödvändig för ekologisk 

anpassning i fjällmiljön. 

Orvar Löfgren och Lauri Honko har fokuserat uppmärksamheten på överföringspro

cessen av inlärda traditioner och kunskaper, kreativiteten och anpassningsförmågan. 
Man erövrar miljön genom denna ekologiska anpassning. Det kulturella kunskaps

kapitalet och den inlärda traditionen man socialiseras till blir viktiga element i analysen 

av människors miljöer och landskap.3 Buordieu har särskilt pekat på det symboliska 

kapitalets betydelse för individens livskvalité och allmänna förutsättningar i livet. 

Fjällbons symboliska kapital bestod främst i en omfattande kunskap om naturen och 

dess resursutbud och hur dessa resurser skulle utnyttjas. Deras existensiella livsbeting

elser producerade en viss bestämd habitus innefattande olika dispositioner och strate

gier. Häri ingick alltså kunskapen om naturmiljön och vilka handlingsmöjligheter som 

detta genererade. Den nedärvda kunskapen var högst nödvändig för livet i fjällmiljön 

och en förutsättning för den ekologiska anpassningen. Förvärvandet av denna kun

skap blev således en viktig del av socialiseringsprocessen. Nybyggarnas hushållseko

nomi i fjällvärlden dominerades som framgått ovan av självhushållning och därtill 

mångsyssleri med ett flertal binäringar. Kunskap behövdes för att effektivt kunna ut

nyttja och dra fördel av landskapsresurserna. Kunskapen om lokalmiljön traderades 

från äldre till yngre generationer. Genom en process av imitation och deltagande 

observation intränades förmågan att "läsa" och tolka produktionslandskapet.4 
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Under den gamla helnomadismens tid uppvisade fjällsamerna i Tärna naturligt nog en 
annan resursutnyttjandeform än nybyggarna. Här stod renens behov i fokus under de 

årstidsbundna vandringarna mellan Atlanten och Bottenviken. Under sommarperioden 

prioriterade man liksom nybyggarna solsidan på en fjällsluttning men för helt andra 

syften än odling och ängsbruk, nämligen för renens gräsbete. Renen som var huvud-
resursen utnyttjades maximalt. De produkter samerna utvann av renen var bl a skinn 

och senor till kläder, kött och mjölk till föda samt horn till bruksföremål. När nomader

na så småningom övergick till ett bofast liv fick de samma resursutnyttjandemönster 

som nybyggarna. Även fjällsamerna synes ha bedrivit fiske att döma av bouppteck
ningarna. Jakten och fångsten var däremot av mindre betydelse. En tydlig interaktion 

kan skönjas mellan nomader och nybyggare där de sistnämnda t ex införskaffat pälsar 

och fällar av renskinn. Samerna har å sin sida influerats av nybyggarnas livsmönster så 

tillvida att de i ett mycket tidigt skede övergick till bofasthet. Kulturmötet mellan de 
båda etniska grupperna och näringarna har visat sig vara av både positiv och negativ 

art. Man har dragit fördel av varandra genom ett utbyte av varor och tjänster. Men man 

har också råkat i konflikt ytterst beroende på ett konkurrensförhållande av land- och 

vattenområden. Nyckelord i detta konfliktsammanhang var nybyggarens oskyddade 
höhässja respektive samens frodiga renvall. Dock; i ett subarktiskt klimatområde som 

Västerbottens inland var man, som Åke Campbell påpekat, beroende av inbördes hjälp 

för överlevnaden. Därför synes konfliktelementet varit av underordnad karaktär medan 

fridsamheten varit mer framträdande i gruppernas relationer. 

7.3 Levnadsöden och kognitiva strukturer 

En annan fråga som jag ställer till mitt material i inledningskapitlet är: kan en 
levnadsödesundersökning från Tärnaområdet hjälpa oss att nå fram till individernas 

mentalitetsbild? Utgångspunkten för mitt levnadsödesmaterial har varit inträngandet i 

olika värdekategorier och medvetandeformer och här har intervjumaterialet varit mycket 

givande. "Vanliga" människors minnen, erfarenheter, tankar och känslor såsom de 

själva formulerar dem kommer till uttryck i mitt forskningsmaterial. Det blir en var

dagens historieskrivning utifrån en individuell horisont, av enkla människor som 

annars inte lämnar några märkbara spår efter sig i det offentliga livet. En "osynlig" 

historia stiger fram genom deras livsföring och värderingar. Liksom hos Geertz foku

seras ljuset på de underliggande värdekategorierna och för att vi bäst skall kunna förstå 

kulturyttringarna måste vi som tidigare nämnts se materialet utifrån ett "aktörsoriente-

rat" perspektiv. När det t ex gäller den fjäll samiska släkten Winka visar mitt material på 

vissa gemensamma mentalitetsdrag som kan låta sig generaliseras: stark släktkänsla (åt

minstone i äldre tid), bördsstolthet, levande berättartradition och religiositet. 

Släktkänslan och bördsstoltheten avslöjade sig bl a i form av ett flertal kusingiften men 

också genom den muntliga traderingen. Berättartraditionen har varit rik och levande 

inom släkten mycket beroende på den märklige centralgestalten Nils Andersson Vinka. 
Denne person blev p g a sin osedvanliga rikedom och ekonomiska sinne en sorts vand
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rande "bank" för fjällbefolkningen och uppskattad av både samer och svenskar som 
"hjälpare i hårda tider". Sin stora egendom placerade han i fastigheter i Tärnafjällen. 
Han gav sina barn var sitt hemman och frihet att kombinera renskötsel och gårdsbruk. 

Nils Vinka ansåg i böljan av 1900-talet att renskötsel baserad på den gamla helnoma-
dismen inte hade någon nämvärd framtid utan det var bättre att skaffa sig en gård och 
därmed en tryggare livsform. Bland hans barn och barnbarn som blev bofasta redan 

åren före sekelskiftet 1900 framträder ifråga om livsmönstret en påtaglig dualism. Det 

gällde inom områden som boendemönster, kost, klädskick och språk. Ättlingarna 

präglades av både samisk och svensk kultur vilket bör ha medfört en kluven identitet. 
Nils Andersson Vinka kom att bli en symbolgestalt inom släkten och bidrog till den 

bördsstolthet Winkasläkten visat sig äga. Ett flertal ättlingar inom samesläkten har idag 
även visat sig vara bärare av en stark och levande gudstro som de framför allt finner 

inom frikyrkan. 

De många sägnerna som berättats har haft funktionen av identitetsstärkande faktor för 

samesläkten. Lauri Honko framhöll hur t ex den muntliga traditionens bundenhet till en 

geografisk ort eller historisk händelse är "identitetsbärande element" för en viss grupp 
människor. I detta sammanhang kan den välkända och flitigt traderade sägnen om 

Winkasläktens härstamning nämnas som ett belysande exempel. Man hade en stark 

vilja att förmedla personhistoriskt stoff vidare till yngre generationer. I den muntliga 

traditionens berättelser finns också ett påtagligt underhållningsvärde. Detta gäller t ex 
de många berättelserna om den spåkunnige och fruktade samen Stor-Nila som fick en 

vid spridning i fjällvärlden och blev sas institutionaliserade i den lokala berättarreper-
toaren. Som folkloristen Brynjulf Alver påpekade innehåller ofta de historiska sägner

na en kärna av sanning om än detaljer förvanskas eller glöms bort. 

Jag har även sett till kvinnorollen i fjällfolkens miljö. För särskilt nybyggarkvinnorna 

har ett könsrollsöverskridande mönster i äldre tid framträtt. Arbetsfördelningen mellan 

könen skall, som Orvar Löfgren framhåller, sättas i samband med den norrländska 
småbrukarekonomins mångsyssleri och flexibilitet inom ramen för ekologisk anpass

ning.5 Männen vistades borta från hemmet under långa tider särskilt under vinterhalv

året och kvinnorna fick överta traditionellt manliga sysslor. Somliga kvinnor körde t ex 

med häst och lass över till Norge, de slog med lie under slåttern osv. Vidare var det all

män i sed i Nordsveriges marginella jordbruksbygder att kvinnorna fick så på åkern. 

Utifrån ett sydsvenskt perspektiv ter sig därför arbetslivet för nybyggarkvinnorna i 

lappmarkerna som självständigt och "manhaftigt". 

Landskapsuppfattningar har en central plats i min undersökning. Redan i inlednings

kapitlet betonades detta. När en sydsvensk betraktar fjällbygden har han sas andra 
glasögon på sig än en tärnabo. Jordbrukets svaga ställning i lappmarkerna föranledde 

t ex sydsvenska observatörer att fälla kommentarer som bottnade i ekologisk etnocen-
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trism. Man såg inte det fulla värdet av boskapsskötseln och äijemarkshushållningen i 
fjällvärlden utan jämförde med Syd- och Mellansveriges odlingslandskap. Enligt 

Honko måste den etnologiska kulturanalysen utgå från individens uppfattningen av 

omvärlden och hur hon utnyttjar och påverkar den. Vidare hur miljön benämns och 

klassificeras.6 I detta sammanhang kan även ett kulturgeografiskt betraktelsesätt in

begripas - nämligen den subjektiva landskapsupplevelsen. Jag har använt mig av geo

graferna Tuans och Cosgroves terminologi om det topofila (positiva) respektive topo-

foba (negativa) landskapet. Hur upplever människor sitt landskap? Vilken mental bild 

bygger vi upp och skapar av landskapet? I min empiriska levnadsödesundersökning 

har informanternas landskapsuppfattning belysts på ett klart sätt. Genom ett flertal utta
landen har inställningen till det egna landskapet starkt kontrasterat mot uppfattningen 
av t ex ett stadslandskap. En urban miljö, med höghusområden, symboliserar för dem 

det topofoba landskapet, det negativa landskapet. Känslor av ofrihet och instängdhet, 

ensamhet och social isolering tränger fram genom perceptionsfiltret. Däremot finner 
man det egna landskapet som mycket positivt och tilltalande, m a o ett topofilt land

skap. Den attraktiva topofila fjällmiljön sammanfattas i estetiska termer som: 

"naturskönt", "vackert", "fria vidder" och "fridfullt". Naturmiljön är ren och ofördär

vad, man lever friare och "kan gå dit man vill". Det är ett område för rekreation. Men 

informanterna lägger i sin positiva landskapsuppfattning även in bilden av att landska

pet är resursrikt - ett landskap som tidigare generationer fått sin försörjning av. 

Resurserna bidrar ännu idag till hushållsekonomin och utgörs av jakt, fiske, bärplock
ning, ämnen till handaslöjd m m. Individen använder alltså olika perceptionsfilter bero

ende av den kulturella präglingen man varit utsatt för, socialiserad till under uppväxt
åren. Som naturgeografen Abrahamsson inledningsvis fastslog använder vi våra per

ceptionsfilter och "bilden som tränger igenom är positiv eller negativ i förhållande till 

en värdeskala". Orvar Löfgren framhöll att vår kultur ger oss specifika filter genom 

vilka vi upplever, tolkar och värdesätter naturen. 

De materiella kulturprodukternas symbolvärde i kommunikationsprocessen har även 

beaktats i mitt material och jag ställde inledningsvis frågan: vilka symbolvärden kom

municerar tingen? I kap 4 och 5 där jag analyserar tingen som symboler för mänskligt 

liv ur olika aspekter har föremålskulturen gett oss svar på denna fråga. Vi måste som 

etnologer tolka det budskap som tingen förmedlar, "läsa språket", eller hermeneutiskt 

"tolka budskapet" som Phebe Fjellström formulerat det. Bogatyrevs forskning om 

semiotikens betydelse har stor relevans för att rätt förstå innebörden i det vi iakttar. 

Tingen kommunicerar kunskap till oss om fjällbornas livsformer och om förändringar i 

livsformerna. Denna dolda informationsresurs som ligger förborgad i bouppteckning

arna kan exemplifieras av liens olika typer och funktion. T ex avslöjar - om man rätt 

kan tolka budskapet - en '7- och 8-qvarters" lie att den användes för myrslåtter och inte 
för t ex vallslåtter vilket ger en mycket viktig information om den nisch som nyttjas och 

om resurstillgång i just det området. Förutom att vi kan erhålla kunskap om de socio-
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ekonomiska förhållandena kan tingen även kommunicera sociala och estetiska sym
bolvärden till oss. Föremålen kan återspegla identifikation, grupptillhörighet och 
världsbild. Genom innehav av t ex vackra glas- och porslinspjäser kommunicerar ny

byggaren nyvunnen ekonomisk status inom lokalsamhället. Här kan vi följa "för

finingsprocessen" inom fjällfolkets miljö. Att sitta till bords, att äta med bordsservis 
och bestick, dricka te och kaffe, är led i en beteendets civilisationsprocess i Elias 

mening. Detta kommer att vidareutvecklas nedan. 

7.4 Tärna - förvandlad bygd 

Kulturförändringsprocessen har i fjällbygden varit snabb och dramatisk. Under 1900-

talets första årtionden utbyggdes kommunikationsnätet vilket bröt isoleringen i det 

tidigare väglösa nybyggarlandet. Den gamla byteshandel med häst och skrinda till 
Norge upphörde i samband med att man fick vägförbindelse med Storuman. En ny 

epok med biltrafik inleddes. När inlandsbanan nådde Storuman under 1920-talet kunde 

även fraktkostnaderna förbilligas på den svenska sidan. Handlare i Tärna försåg nu 

fjällborna med de nödvändigaste varorna. Motorbåten avlöste den gamla rodden på sjö

arna. Telefonen öppnade nya kontaktfält. De första lönearbetena, främst vägarbeten, 

erbjöd förtjänst i kontanta medel. Postorderföretagen med Åhlén & Holm i spetsen för

medlade nya idéer och förnyade hushållens föremålsbestånd. Den snabba kultursprid
ningen efter industrialismens genombrott med nya borgerliga idéer och ideal fick stor 
genomslagskraft bl a genom tidningar och postorderkataloger. Industrialismens fram

växt vid sekelskiftet går konkret att avläsa i bouppteckningarna genom alla de innova

tioner som sköljer in över fjällbygden och som kommer att revolutionera vardagslivet 

och arbetssysslorna. I slutet av 1800-talet introducerades t ex järnplog, separator, 
symaskin och fotogenlampa. In på det nya seklet får man järnspis, cykel, radio, bil, 

slåttermaskin, telefon etc. Allt detta är basinnovationer som förändrar hela livsmönst

ret. Den "nya tidens" intåg i Tärnabygden och på övrig svensk landsbygd med en 

snabb och effektiv spridning av kulturnyheterna vill etnologen och innovationsforska
ren Sigfrid Svensson kararaktärisera som en påverkan från den "internationella 

världskulturen". I detta sammanhang nämner han emigrationen, tidningar, skolor och 

böcker, nya kommunikationer och varudistributioner.7 

Den historiska utvecklingen och samhällsomdaningen har i ökad utsträckning discipli

nerat individen. Denne har omprövat sin egen roll och utvecklat nya normer och vär
deringar. Denna kulturprocess innefattas även av de teorier om civilisationsprocessen 

som Norbert Elias lanserade. Det ändrade beteendemönstret i det sena 1800-talets 

bondesamhälle hade influerats av nya kulturmönster och av industrialismen. De materi 

ella kulturprodukterna i våra bouppteckningar kan analyseras utifrån dubbla aspekter 
om man sätter dem i relation till industrisamhällets framväxt: dels en praktisk och dels 

en disciplinär funktion. För att konkretisera framställningen kan man visa på hur t ex 
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normer och beteendemönster för bordsskicket förändrats i takt med renlighetens intåg 
och härvidlag introducerades nya föremålskategorier. Att äta med händerna ansågs inte 

längre passande och därför började man använda gaffeln. Spottlådan är likaså ett 

uttryck för hygienens stränga krav att inte spotta på golvet. Sten Andersson beskriver i 

artikeln tingens psykoanalys hur man i det äldre bondesamhället åt med händerna. Men 
den borgerliga kulturen "behövde disciplinera medborgarna...och uppfann alltså 

besticken..." Han framhåller att det signifikativa med industrialismens framväxt vad 

gäller föremålen var just att de fick dubbla funktioner: "en praktisk och en discipli

när".8 Individen utvecklar nya värderingar och normer ("skam- och obehagskänslor") 

för beteendet vilket i sin tur påverkar den sociala och materiella kulturen. Renlighet och 

hygien vid måltiden gör det lämpligt att introducera gaffeln som matbestick. Gaffeln är, 

skriver Elias, "inkarnationen av en bestämd affekt- och obehagsstandard".9 Här hand

lar det om en historisk disciplineringsprocess. En "förfiningsprocess" av individens 

beteendemönster. Genom uppfostran inlärs nya normer och värderingar för uppföran
det. Ingrid Nordström har applicerat Elias teorier om civilisationsprocessen på sitt 

forskningsmaterial och beskriver hur "personlighetsstrukturer formas till förfining i en 
utveckling som det tar generationer att genomföra. Bordsskicket är därvid ett viktigt 

instrument för självdisciplin och distinktion gentemot råa och plumpa vanor." Hon 
konstaterar också att det rör sig om en lång omvandlingsprocess där högre samhälls

klasser influerar och präglar lägre. Konsekvensen av denna förfiningsprocess har för 

individen inneburit "stränga regler för socialt beteende" och en märkbar "själv

kontroll".10 

Genom bouppteckningar som följs fram till 1945 och med hjälp av intervjuer med 
dagens fjällbor tillhörande de båda släkterna kan innovationsförloppet rekonstrueras. 

Vi kan även se vilken inverkan nyheterna fick i vardagslivet. Bilen t ex var ett fascine

rande fartvidunder när den först kom till fjällbygden. Radion upplevdes likaså med stor 

nyfikenhet och dess funktion som informationsspridare kan inte överskattas. 

Tvättmaskinen som introducerades under 1940- och 50-talen underlättade avsevärt för 

kvinnorna i deras arbetssysslor och detta uttrycks med emfas av informanterna. 

Modernisering och teknikutveckling skred raskt fram i nybyggarsamhället. Det sker en 

utveckling från självhushåll baserat på naturens resursutbud till en mer penninginriktad 

och konsumerande livsstil. Konsumtionssamhället växer alltså fram med förändrade 

arbetsformer. Nya kontaktfält uppstod, t ex på turismens område, när STF lät inrätta 

en turiststation i kyrkbyn. Man fick också under samma tid en efterlängtad sjukstuga 

och behövde inte längre ligga hemma vid sjukdom och olycksfall. Nya ideologier gör 
sig gällande som t ex frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Den militära beredskaps

tiden under kriget har också påverkat fjällborna, bl a med avseende på de kognitiva 

strukturerna. T ex uppges det hur en traditionell och strikt könsrelaterad arbetssyssla 

som mjölkningen förändrades. Utifrån kommande militär 'lärde" nämligen den manli

ga befolkningen i Tärna att mjölka. På detta sätt kom den yttre kulturella prägeln att 
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nivelleras i snabbt tempo. Den inre kulturella prägeln med ärvda värderingar, normer 

och beteendemönster levde däremot kvar med "sega strukturer". 

De socioekonomiska förhållandena för hushållen ändrades drastiskt i Tärna och på det 
följde även sociala förändringar och mentalitetsförändringar. Penninghushållning, tek
nikutveckling, kommunikationssamhällets framväxt samt influenser från ett urbant kul

turmönster och turism satte sin prägel på fjällbornas liv. Efterkrigstiden i Tärna har 
inneburit vattenkraftsutbyggnad under 1950- och 60-talen med en delvis omvandlad 

landskapsbild. Markområden bl a i Björkvattsdalen överdämdes och bosättningar fick 
överges. Vidare har fjälljordbruken lagts ner på bred front och lönearbetet tog överhan
den. Turismen har vuxit snabbt under senare tid och är nu den viktigaste näringen i 

Tärna med en omfattande utbyggnad av slalombackar och liftanläggningar. Idag har vi 

alltså ett delvis förändrat perspektiv på landskapsupplevelsen. Nya resurser i landska
pet har kommit att utnyttjas. Det människor förr uppfattade som en för bosättning 

attraktiv sollid har idag förvandlats till en slalombacke och ett område för rekreation. 
Fjällborna har fått bidrag till att uppföra sk "träkor", dvs uthyrningsstugor, och man 

har fått en ny försörjningskälla. Dagens nybyggar- och fjällsameättlingar uttalar som 
tidigare framgått en påtaglig förkärlek till naturen och friluftslivet. Något man haft med 
sig sedan barnsben. Det är en miljö som man genom socialiseringsprocessen lärt sig att 
uppskatta och rätt utnyttja. Än en gång framträder det positiva, topofila landskapet i 

tärnabornas levnad som något centralt liksom det gjorde för deras förfäder i äldre tid. 
Det är här vi särskilt kan iaktta "de sega strukturerna". Man upplever naturen som både 

estetiskt tilltalande och resursrik. Jakt och fiske är fortfarande en viktig ingrediens för 

fjällbons livskvalité och bidrar till hushållsekonomin. Här intar älgjakten en särställ

ning för främst den manliga befolkningen såsom en plattform för rekreation och "spän

ning". Men den har även en gemenskapsstärkande funktion. Åke Daun vill se det stora 

intresset för jakt och fiske i Norrland som "en slags fortsättning av inslag i en traditio

nell småbrukarekonomi och i det gamla svenska bondesamhället över huvud".11 

Livsbetingelserna har ändrats fundamentalt för 1980-talets fjällbo och skillnaderna mot 

tidigare generationers livsföring är uppenbara. Just detta har jag velat visa i min av

handling. I en enda individs liv kan hela utvecklingsförloppet från isolerat nybyggar

land till konsumtions- och kommunikationssamhälle rekonstrueras och följas, I ett 

retrospektivt sammanhang upplevs utvecklingen som närmast ofattbar och under hela 

tiden har den materiella välfärden succecivt ökat. Knut Frohm i Klippen menar att han 
fått leva i "en gyllene tid" där levnadsstandarden ständigt höjts: "Om nån hade sagt åt 
mig som 15-åring att du kommer till att äga en bil då du blir äldre hade jag aldrig trott 

det. Det hade varit som att ta en skänk från himlen." Nils Mikael Winka i Gardvik hade 

upplevt den stora omvandlingsprocessen under 1900-talet och framhöll att människor
na i allmänhet i det gamla nybyggarsamhället "hade det mycket, mycket svårt. Det går 

nästan inte att tolka det så att dagens ungdom skall fatta hur vi hade det då." Förutom 
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teknikutveckling och ekonomisk utveckling har moderinseringen i fjällbygden även 
medfört förändringar i det sociala livet och på det mentala planet. Det teknokratiska 

samhället av idag har lett till ökad privatism och social isolering. Man umgås inte lika 

ofta idag grannar och släktingar emellan. N-A Bringéus menar att den "nya tidens" 

omdaningsprocess på landsbygden även fick konsekvenser för människornas sociala 
liv och värderingar: "Hushållet som social ram ersättas av familjen...och öppenheten 

gentemot omgivningen byttes i slutenhet och privatism."12 Dessutom synes förnöjsam

heten som präglade äldre generationer ha minskat och fordringarna ökat i takt med väl

färden. Den förbättrade levnadsstandarden återverkar även på individernas kognitiva 

strukturer. S jul Johansson i Rönnbäck ansåg att folket i gamla tider var nöjaktiga trots 

att man levde under knappa omständigheter. Då han jämförde livet förr och nu (1950-
talet) kunde han konstatera: "Det är en förfärligt stor skillnad. Det är då den skillnaden, 
får jag säga först, då var folket nöjd och belåten. Nu om dem tjänar 50 eller 60 kronor 

dagen - inte är dem nöjd." 

Den samiska kulturen i Tärnaområdet har genomgått mycket genomgripande föränd

ringar under de sista 100 åren och tempot har varit oerhört snabbt. Den fjällsamiska 

kulturen i Tärna kännetecknas av en efter nordsvenska förhållanden tidig övergång 

från helnomadism till fast bosättning årtiondena kring sekelskiftet. T ex avslöjar 
bouppteckningarna att nomaderna redan i slutet av 1800-talet skaffat sig kor och ett 

bofast föremålsbestånd. I denna process övergavs en rad traditioner knutna till det 
gamla nomadsamhället, t ex flyttning med ackjor, tält- och torvkåtor som bostäder, ren-

mjölkning samt dräktskick och språk. Den gamla sydsamiska intensiva renskötseln, 
som innebar en ständig övervakning av hjorden samt mjölkning av vajorna, övergick i 

en mer extensiv form. Renskötarnas antal förminskades samtidigt som de stora ren
hjordarna förvildades. Den främsta orsaken till denna utveckling med tidig övergång 

till bofasthet var kulturmötet under 1800-talet med de framryckande nybyggarkolonisa-

törerna. I Tärna uppstod en unik bondebebyggelse i ett högfjällsområde, i samernas 

sommarbetesland. Renskötselområdet, betesmarker och flyttningsvägar, blev allt 

trängre i takt med att nybyggenas antal växte. Men orsaken till nomadismens tillbaka

gång i Tärnaområdet står även att finna i den kulturella präglingen från nybyggarkul-
turen som sas influerade nomaderna till att ändra sitt kulturmönster. Bofasthet innebar 

i allmänhet en tryggare livsform, renskötseln var mer hasardartad. Ena året kunde man 

vara en välbeställd rensame med stor hjord medan man nästa år om det inträffat ett sk 

flenår (då det bildats isskorpa ovanpå laven och renen inte kom åt födan och svalt ihjäl) 

förlorade sin renmakt och råkade i fattigdom. I Norge utmättes dessutom dryga böter 

efter unionsupplösningen 1905 för de tärnasamers renar som vistades där på olovlig 

tid. Detta följs under 1900-talets inledning av en märkbart pessimistisk inställning till 

renskötselns framtid, särskilt bland samerna i Vapsten. Många avvecklar renskötseln 
och blir bofasta gårdsbrukare i t ex Björkvattsdalen. Man anpassar sig till ett svenskt 

livsmönster och "försvenskas" i så motto. Dock har några familjer kvar sina forna 
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intressen inom renskötseln och kombinerar denna näring med gårdsbruket. En märkbar 
dualism framträder hos samerna där två kulturer samverkar sida vid sida. För att upp

rätthålla rendriften inom Vapstens renbetesområde "importerades" renskötare från 

Vilhelmina omkring 1920. Under 1930-talets böljan tvångsförflyttades nordsamer från 

Karesuando-området ned till Tärna. Nordsamerna hade en från sydsamerna skild 
kultur och bar med sig en annan renskötselsform, den extensiva (som idag är den för

härskande). Man hade dessutom ett främmande språk och ett annat dräktskick. 

Det har också konstaterats att stora ekonomiska skillnader förelåg inom samesamhället. 
Denna sociala stratifiering kan bäst illustreras av motsatsförhållandet mellan de båda 

grupperna nybyggarsamer respektive välbesuttna nomader. De förra som ofta varit 
nomader men som av någon anledning förlorat renmakten saknade i initialskedet både 

materiell egendom och redskap samt kognitiv erfarenhet av bofast liv vilket ofta resul
terade i stor fattigdom. Detta var en negativ följd av att ha tillhört en vad Israel Ruong 

karaktäriserat som monokultur, dvs Qällsamernas ensidiga näringsinrikting på rensköt

sel. Välbesuttna individer av fjällsamisk börd, t ex Johan Andersson i Ängesdal 

(Winkasläkten), kunde dock skaffa sig imponerande kreatursbesättningar (15-20 kor) 
och blev storbönder inom Tärna socken. Ett ägande av stora renhjordar innebar initiait 
ett stort ekonomiskt kapital som kunde omsättas i fastigheter och nötkreatur. Över

gången från nomadism till fast bosättning kunde innebära en svår, "plågsam", omställ

ningsprocess for de gamla nomaderna. Anna Sofia Samuelsson i Gardvik t ex var 
starkt präglad av sin ungdoms liv i renskötselns tjänst i den fria naturen och hon kände 

en påtaglig saknad av det forna nomadlivet. Det var "inte roligt" att bli "bonde" efter att 

ha nomadiserat från uppväxtåren. Anna Sofia meddelade (1950-talet) också hur be

svärligt de gamla samerna på ålderdomshemmet hade det. De led nämligen av "kött
brist", de "stackare som inte håller sig köttet". Anna Sofias samiska identitet var stark 

ännu på ålderns höst. Hon var fascinerad över den snabba utvecklingen i fjällbygden 

under 1900-talet med vägar, telefoner och lönearbeten och mot denna bakgrund kunde 

hon stilla konstatera: "Ja det är underligt". 

Samesamhällets omvandling under senare tid har varit än mer genomgripande. Ren

näringen har motoriserais och sköts idag med hjälp av en mängd tekniska innovationer 

(snöskoter, terrängmotorcykel, lastbil, helikopter och kommunikationsradio). Den ren-
ägande samen har främst blivit en köttproducent som använder sig av rationella arbets

metoder. Storsamhällets intrång som t ex det moderna skogsbruket påverkar samerna 

negativt. Under den samiska assimilerings- och kulturförändringsprocessen övergavs 

som vi sett en rad traditioner. Emellertid bibehölls vissa kognitiva mönster, "sega" 

strukturer, som t ex berättartraditionen, delar av kosthållet, värderingar etc. Under 

senare tid har etniska identitetssträvanden gjort sig gällande särskilt bland yngre samer. 

Som identitetsskapande instrument framträder språket, slöjden och dräktskicket. De 

flesta av Winkasläktens ättlingar befinner sig idag utanför den aktiva renskötseln. 
Istället odlar de samiska kuturella intressen och värnar om den egna identiteten. Inom 
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t ex det sydsamiska språket, dräktskicket (till högtider) och kosthållet (bl a plockas 
saltgräs) vårdas ännu de gamla sydsamiska traditionerna. Man hyser dock en viss oro 

över den långt drivna motoriseringen inom den moderna renskötseln och befarar att 

man succesivt kommer att avlägsna sig än mer från det äldre samiska kulturmönstret. 

Sammanfattningsvis kan jag mot bakgrund av ett omfattande empiriskt material konsta

tera att de inledningsvis uppställda frågeställningarna blivit besvarade. Genom levnads

ödeundersökningen av en fjällsamisk släkt och en nybyggarsläkt har således en klar 
bild kunnat tecknas av individernas resursutnyttjandeformer och kognitiva strukturer 
(kunskaper, erfarenheter, värderingar), dvs det totala livsmönstret, i äldre tid och fram 

till våra dagar. Den omfattande levnadsödesundersökningen, där intervjumaterialet stod 

i fokus, har avslöjat nybyggar- respektive fjällsameättlingarnas erfarenhetsvärld. Här 

framträder specifika mönster i det "kollektiva medvetandet". Mentalitet, de "sega" 
strukturer som Annales-skolans förespråkare ansåg vara det som sist förändras i kul

turprocessen, markerar här sina tydliga drag. 

Människorna i Tärna är kulturellt präglade av fjällmiljön och dess resurser. De har 
format ett visst näringsmönster och de har utvunnit ett visst ekonomiskt kapital. Man 
har anpassat sig till de givna ekologiska förutsättningarna och kunnat utnyttja de natur
resurser som funnits tillgängliga inom nischen. Detta bygger på en omfattande och 

socialiserad kunskap om naturmiljön. Hade de inte detta symboliska kapital i arv skulle 
de inte överleva i denna miljö. Totalt sett är det en fråga om att i en kulturanalys av 

dylikt material se helhetsaspekten. Det är att uppleva kultur inte bara som "medvetan

de" utan även inrangera de socioekonomiska faktorerna; därför att kulturen är hel och 

odelbar och innefattar såväl medvetande som socioekonomiska förhållanden. Mitt 
mycket omfattande empiriska källmaterial kan bearbetas utifrån helt nya problemformu

leringar i framtida studier. Att följa den fortsatta interaktionen mellan olika grupper kan 

bli en intresseväckande uppgift då det nya kunskapssamhället breder ut sig och sanno

likt påverkar värderingar och normer. Eller kanske det inte alls får den genomslags

kraften i vårt område? Kommer den intensiva känslan för naturen, för jakten och 
fisket, att finnas kvar om 50 år? Hur snabbt kommer 2000-talets teknik och post

modernistiska samhälle att ytterligare förändra vår Tärnabygd? Det vet vi inte nu. Men 

vi har bakgrundsmaterialet i vår hand om vi vill gå vidare. 
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SUMMARY 

PEOPLE IN THE MOUNTAINS 

Life forms and cultural processes in the Swedish parish of Tärna 
in the 19th and 20th centuries 

1 INTRODUCTION 

The aim of this study is to give an account of the dynamics of life forms and cultural 
processes in the parish of Tärna, Västerbotten in the 19th and 20th centuries. The 
study is based on an investigation of the life stories of two families. The aim is to 

study the problem from many aspects which includes socio-economic factors as well 

as cognitive sructures and forms of consciousness. Other factors that are important for 
the study include: the natural resources in the area and how people utilized them, 

people's values, the attitude to the scenery, innovationes, theories of civilization and 
changes in the cultural processes. Comprehensive empiric sources have been used for 

the study, for instance estate inventories, judgement books, tape recordings from 
ethnological archives and inteviews made by the author. 

2 THE PARISH OF TÄRNA: ADAPTATION AND INDIVIDUALITY 

In this chapter the topography and the historical bakground of the area are discussed. 
The decrees about Lapland in the late 17th century, with their promises of privileges, 

enticed people to settle down in the inland of Västerbotten. The first settlers practised 
burn-beating. The colonization had as a result that the forest Saami were ousted from 

the Lapland of Ume. The Saami were christianized. In this process the Skytteanska 

skolan in Lycksele played a decisive role, with its teaching of scripture for Saami 

children. The Finnish settler family Hilduinen from Örträsk, the first settlers of the 

Lapland of Lycksele, moved into the mountain area. In the 1760s a chapel was built in 

the Tärna mountains, but the prospective settlement did not materialize. It was not until 

1824 that Tärna was settled, thus becoming the parish last colonized in Sweden. 

The maintenance of the settlers was based on stock-raising combined with hunting and 

fishing. Geographical conditions - a short vegetation period and frost - prevented the 

growing of corn except in Björkvattsdalen in the southern part of the parish. In the 

valleys of Tärna there was plenty of grass due to the calcareous soil and on some farms 

large stocks of cattle were raised. Milk was the most important product, and preserved 

butter was exported on a large scale to Norway. With a horse and a cart the settlers 
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went to Norwegian market-places, especially Mo i Rana, to barter their products for 
other products, especially flour. In Norway the supply of goods and the prices were 

more favourable than in Sweden. Moreover, the Swedish market-places were further 

off than the Norwegian ones. In the barter with Norway grouse became important. 

These factors - the proximity of Norway and the richnness in game - consequently 
compensated for the marginal and underdeveloped agriculture. 

The scenery in the Tärna mountains differs from other areas in Västerbotten. For 

example, the pine-forest limit passes through the parish just above the church. The 
ecological power of adaptation and the creativity may be illustrated by the fact that the 

settlers used mountain birch instead of fir or pine when they built their houses. Open 

stoves where built of shale and granite instead of tile. Hay-drying racks had the form 

of a single pole in these areas so poor in pineforests. 

The confrontation of different cultures proved to be both positive and negative. Settlers 
and Saami took advantage of each other through the exchange of goods and services. 

In some places, however, there where conflicts, usually caused by competition 
concerning the use of land and water. 

3 HISTORY OF NORTHERN-SWEDISH MENTALITY AND 
CIVILIZATION: THE WINKA AND THE HILDUINEN FAMILIES 

The aim of the chapter on life stories (Chapter 3) was to follow selected individuals 
through several generations in order to be able to distinguish forms of exploitation of 
resources and cognitive structures on the micro level. The genealogical material and the 
family structures are presented. Then the rich legend material about a murder in the 

1840s is compared with historical source material, and the historicity of the story is 

investigated. Stories about the magician Stor-Nila, who lived in the late 19th century, 
are still told today. These tales were widespread in the area and became 

institutionalized. 

One branch of the mountain Saami family Winka lost their reindeer herd, and they 
were forced to find a living as settlers and fishermen. This is what happens to people 

with a monoculture like the mountain Saami when they are deprived of their chief 

source of income. Without reindeer, property or cognitive knowledge of a fixed abode 

they were predestined to a life in poverty. But the material also gives evidence of 

positive contact and helpfullness between Saami and settlers. The Saami were for 

instance aided to build cottages. But the culture of the Saami and that of the settlers 
were also at variance; what they quarelled about was the manured and fertile grazing-

ground of the reindeer. Ancient sacrifie rituals are also accounted for. The young 
Saami who had gone to school derided the Saamish pre-Christian religion. 
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To a large extent the Saami became settlers themselves and tried to combine farming 
and reindeer breeding. Others leased out their settlements. At the end of the 19th 
century there lived a well-to-do farmer from the Winka family. He had an impressive 

number of cattle. He was an innovator in his neighbourhood - he bought iron ploughs 

and acquired an economic status with his furniture and household implements. He 
lived at Björkvattnet, which was to be the leading farming area in Tärna. The majority 

of the population were Saami. 

The leading figure in the Winka family was Nils Andersson Vinka. He continued a 
living tradition of story-telling, and he acquired a most unusual position in Tärna. He 

became enormously rich and invested his great wealth in buildings. He became a sort 

of itinerant bank for the poor people in the mountains, and he was appreciated by 
Saami as well as Swedes. He abandoned a number of traditions associated whit 
nomadism. For instance, he bought a winter house in Lycksele instead of living in a 

tent. When he moved he used a horse and carriage instead of reindeer and a sledge, 

and he did not milk the reindeer. He gave his children a farm each, so that they could 

combine farming and raising reindeer. Nils Vinka's children married relatives. This 
proved to be a uniting factor for the Winka family. A story of the origin of the family 

has been told in several generations. In this context the sense of identity had an 

important function. The lives of Saamish women is made cleer. The older generation is 

contrasted with the younger one. General values and ideologies emerge when one 
studies the Winka family, indicating a strong family feeling, pride of birth, a living 

tradition of telling stories, and religiousness. 

The settler family Hilduinen derived their origin from a Finnish settler in 17th-century 
Örträsk. The author separates the family into two families, Samuelsson and From. The 
descendants eventually spread to the Tärna mountains. Concrete examples of the 

handicraft skills of the settlers are given. The progenitor of the From family was a 

clever stone mason. He manufactured the frame of soap-stone? for the old altar-piece 
in the church of Tärna. The Samuelsson family resumed basket work in Tärna about 

1910.The From family were also famous as grouse hunters at Lake Tärna, where they 

had a hunting cottage. The settler women took over part of the men's jobs. Interviews 
with women who are descendants of settlers evidenced changing work forms and life 

styles. Technical innovations here facilitated everyday work. The cognitive structures 

are also revealed in the attitudes to the scenery - the picture of the landscape created by 

perception. The mountain dwellers perceived their landscape as rich in resources and 

attractive. The positive and attractive scenery is denoted topophilic in cultural 
geography. 
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4 THINGS AS SYMBOLS OF LIFE PATTERNS AND EXPLOITATION 
OF RESOURCES: ESTATE INVENTORIES AND OBJECT CULTURE 
IN THE PARISH OF TÄRNA IN THE 19TH CENTURY 

In the chapter on estate inventories (Chapter 4) "objects are shown to be symbols of 
life patterns and the exploitation of resources". Theoretical aspects are applied to the 

object culture. The material cultural products are important parts of the process of 
communication. Objects are symbols and comunicate knowledge through hidden 

information. An ethnologist must interpret the signals and the message and "read the 
language". In the objecct categories of the estate inventories the exploitation of nature 

of the mountain dwellers in the 19th century is reflected. The exploitation of resources 

in the mountains required comprehensive socialized knowledge about nature and its 

resources. This fact is stressed by informants and in life stories. Knowledge became 
an important part of the symbolic capital, to borrow a term used by Bourdieu. 

At he end of the 19th century innovations began to emerge, e. g. the iron plough, the 

separator, the sewing-machine and the paraffin lamp. These were basic innovations 
which changed and revolutionized the entire life pattern. The emergence of 
industrialism and the influence of the bourgeois culture in the countryside meant that 

we may speak of processes of civilization and adaption to common norms. New kinds 

of objects are introduced. These (e.g. the fork) get a double function (a practical and an 

aesthetic one) as a consequence of changed patterns of personal behaviour. To eat with 

one's hands came to evoke "feelings of shame and uneasiness", as Elias puts it. The 

patterns of behaviour change concurrently with the development and changes in 
society. There is stricter social control, and the behaviour of the individual becomes 
more refined. The mountain Saami also experience a change of culture with an early 

transition from nomadism to being dominated and adapted to a Swedish life pattern. 

5 CULTURAL PROCESSES AND INNOVATIONS IN THE PARISH OF 
TÄRNA UP TO 1945 

Chapter 5 deals with the dramatic process of cultural changes that took place in Tärna 

in the 19th century and investigates estate inventories up to 1945. Modernization and 

technical development affect the mountain area. Communications are improved, and 

the old barter with Norway ceases. Isolation is broken and new contacts are 

established, for instance in the field of tourism. There is a development from self-
subsistent householding to money economy. By means of occasional wage jobs like 

road-building people get an opportunity of getting cash. The consumer society takes 

form with changing work forms and sources of income. New values and ideologies 

come to the fore, e.g. the free churces and the labour movement. A wave of innovation 

reaches Tärna. Here the mail-order companies, among others Åhlén & Holm, play a 
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decisive role - they transmit and spread new ideas. This is reflected in the estate 

inventory material in the first decades of the 19th century. Important innovations in the 

first half of the 19th century are e.g. the iron stove, the mower, the telephone, the 

radio, the bicycle, the boat engine and the washing-machine. The Saamish cultural 

changes in the first decades of the 20th century include a large-scale abandonment of 

the old nomad society. In the Saamish village of Vapsten we find a remarkably 
pessimistic attitude to the future of reindeer breeding. A majority of the Saami at 

Vapsten stop breeding reindeer and become resident farmers. However, some of them 
combine both occupations for a while. The colonization of setders in the 19th century 

contributed to this development. After the turn of the century the south Saamish 

intensive reindeer breeding (constant supervision and milking) changed to a more 

extensive one. The number of reindeer breeders decreased heavily, and the reindeer 

herds ran wild. After the breaking up of the union with Sweden Norway imposed 
heavy fines on Saami from Tärna whose reindeer stayed on after the regulated period. 

To keep up reindeer breeding at Vapsten breeders were "imported" from Vilhelmina 

about 1920. In the early 1930s north Saami were forced to move from the Karesuando 

area to Tärna. The north Saami had a different culture than the south Saami and had a 
different method of breeding reindeer, an extensive one. They also had another 

language and dressed differently. 

6 DESCENDANTS OF SETTLERS AND MOUNTAIN SAAMI: 
COGNITIVE STRUCTURES AND LIFE STYLES IN A 
GROWING TOURIST CENTRE 

Chapter 6 contains interviews with descendants of the From and Winka families in 

Tärna. These interviews reveal their cognitive structures and life atyles in the growing 

tourist centre that Tärna is today. The water power epoch in the 1950s and 1960s 

affected the Tärna mountains in various ways. The scenery changed partly. Many 

mountain farms were closed down. But tourism has expanded rapidly in the last few 

decades. Some people in Tärna have built so-called träkor, i.e. cottages that are let, and 

have thus got a new source of income. 

The life stories of the informants, for instance from the From family, bear witness to 

deep love for nature and outdoor life. This is an environment which they have learnt to 

interpret and utilize through the process of socialization - the positive, topophilic 

landscape, rich in resources and beautiful. Hunting and fishing are still important 

ingredients in the life qualities of the mountain people. Elk hunting is particularly 

important for the male population. 

Life conditions have changed radically for the mountain dwellers in the 1980s. Life is 
markedly different in comparison with earlier generations. The development from 
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isolated settler country to a consumption and communication society can be 
reconstructed and followed. In retrospective the development is almost 

incomprehensible. Material welfare has increased all the time. Beside the development 

of technology and economy modernization has also entailed changes in social life and 

on the mental level. The technocratic society today has led to increased privatization 
and social isolation. Neighbours and relatives do not see each other as often äs before. 

The change of the Saami has been very extensive. Reindeer breeding has been 

modernized by means of technical innovations. The Saami have become producers of 
meat, who use rational working methods. The introduction of a large-scale society 

influences the Saami negatively. Ethnical identity strivings are noticeable today among 

the Saami; in this connection handicraft, language and dress may be mentioned as 
factors creating identity. Most of the descendants of the Winka family are not reindeer 
breeders. Instead they promote Saamish cultural interests and safeguard their own 

identity. In language, dress and diet the south Saamish traditions have been preserved. 

7 CULTURAL ANALYSIS 

The aim of the cultural analysis is to clerify how the main question formulated in the 

introduction has been answered. Through the investigation of the life story of a Saami 
family living in the mountains and a settler family it is possible to describe their 

resource exploitation and values, i.e. their total life pattern. For instance, it has been 

made clear that the exploitation of resources was dominated by stock-raising, hunting 

and fishing and what categories of objects were used in these industries. A 
comprehensive capital of knowledge was a prerequisite for ecological adaption. In 

other words it was their symbolic capital. Special values and cognitive structures 

appear in the interviews and in the investigation of life stories. The perception of 

scenery is also reflected in the interviews. The mountain scenery is experienced as 

positive and topophilic. The story-telling tradition has been especially strong among 

the mountain Saami. The stories strengthen their identity. The changes of cultural 

processes in the 20th century with various waves of innovation have been made clear 

with concrete examples. The innovation process has been constructed with the aid of 

estate inventories. Aspects of civilization theory has also been applied to the material. 

As a result of changing individual patterns of behaviour, a process of refinement, new 

categories of objects are introduced. The material culture products in the estate 

inventories have also communicated different symbol values to us, for example 
economic and social ones. The role of women, with changing sex roles in earlier 

times, and changing work forms and life patterns have been studied. The early 

Saamish transition from nomadism to a resident life and adoption of a Swedish cultural 

pattern has characterized the mountain Saami in Tärna. Today we can ses different 
ethnical identity strivings among them. 
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3. Sjul (f 1853). 
4. Christina Magdalena (f 1857, gm Oskar Sjulsson f 1856). 

E. Per Sjulsson (1810-1874) gm Margareta Bengtsdotter (f 1814). 

1. Nils Fjellström (f 1848). 

2. Per ("Pell", f 1854). 

3. Johan Valfrid (f 1856, gm Anna Stina Sjulsdotter f. 1863). 

F. Nils Sjulsson (1816-1890) gm Christina Danielsdotter (1821-1868). 

Anders Sjulsson (1801-1891) gm Anna Nilsdotter (1804-1892). 

A. Nils Andersson Vinka (1826-1924) gm Anna Sofia Mikaelsdotter ( 1831-1907). 

1. Nils (f 1853). 
2. Anna Maria (f 1854). 

3. Christina (f 1857). 

4. Anders (f 1861). 

5. Margareta (f 1862). 
6. Brita Sofia (f 1876). 
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B. Brita Stina Andersdotter (1832-1923) gm Jonas Nillson Njajta (1831-1914). 
1. Jonas (f 1858, gm Anna Maria Johansdotter f 1863). 

2. Nils August (f 1869, gm Sofia Johansdotter f 1866). 

C. Sjul Andersson (1835-1878) gm Margareta Sjulsdotter (1837-1881). 

1. Anna Stina (f 1863). 
D. Johan Andersson (1839-1886) gm Sofia Johansdotter (1843-1927). 

1. Anna Maria (f 1863). 
2. Sofia (f 1866). 

3. Gustav (f 1869, gm Sara Andersdotter f 1872). 
4. Johan Magnus (f 1871). 

5. Oskar Vilhelm (f 1874, gm Maria Andersdotter f 1870). 

6. Sjul (f 1878). 

E. Anders Andersson (1842-1874) och Sara Margareta Eriksdotter (f 1841). 
1. Maria (f 1870). 

2. Sara (f 1872). 

F. Anna Maria Andersdotter (1844-1924) gm Jonas Peter Jonsson (f 1841). 

1. Inga Johanna (f 1876). 
2. Anders Gustav (f 1881, gm Anna Maria Sjulsdotter f 1884). 

Nils Andersson Vinka (1826-1924) gm Anna Sofia Mikaelsdotter (1831-1907). 

A. Nils (1853-1931) gm Maja Brita Johansdotter (1857-1937). 

1. Johan Oskar (f 1883). 

2. Nils Fritiof (f 1885). 

3. Anders Georg (f 1889, sonson Jan-Olov Winka f 1948). 

4. Axel Edvin (f 1891, dotter Ingeborg Winka f 1921, sonson Gösta Winka 

f 1960). 

5. Abraham Manfred (f 1894). 
6. Anna Alfrida (f 1900). 

B. Anna Maria (1854-1929) gm Johannes Sjulsson (1847-1902). 

1. Anna Sofia Samuelsson (f 1875). 

2. Johan (f 1878, son Albert Winka f 1917). 

3. Maria Margareta (f 1883). 

4. Nils Mikael (f 1893). 

5. Kristina (f 1896, gm Johan Abraham Andersson Winka f 1895). 

C. Christina (1857-1951) gm Sjul Sjulsson (1853-1947). 
1. Margareta (f 1881). 

2. Anna Maria (f 1884). 

3. Kristina Sofia (f 1889, son Sune Enoksson f 1932). 
4. Brita Magdalena (f 1892). 
5. Sjul (f 1895). 
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6. Emma Helena (f 1900). 
D. Anders (1861-1915) gm Anna Albertina Andersdotter (1861-1938). 

1. Nils August (f 1885). 

2. Anders (f 1890, son Eskil Winka f 1923). 

3. Johan Abraham (f 1895). 
4. Gustav (f 1904). 

E. Margareta (1862-1943) gm Axel Mikael Sjulsson (1859-1947). 

1. Anna Maria (f 1888, dotter Sara Sjulsson f 1913). 
2. Nils Johan Risfjell (f 1896). 
3. Tekla Helena Axelsson (f 1910). 

F. Brita Sofia (1876-1945) gm Johan Magnus Johansson (1871-1935). 

1. Margareta Lindgren (f 1906). 
2. Magnus Nikolaus (f 1908). 

d=död, f=född, gm= gift med. 

Det bör till sist framhållas att jag inte medtagit alla barn till de olika familjerna utan jag 
räknar endast upp dem som nämnts i avhandlingen. De använda källorna till det 
genealogiska materialet ovan är förutom mikrofilmade kyrkoarkivalier även Ossian 

Egerbladhs "Örträskfinnarnas ättlingar" samt "Tärna. Kolonisationen 1824-1861". 

Till sist får jag tacka Eskil Winka, Södra Sandnäs, för hans hjälp med de samiska 
familjerna. 
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