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Abstrakt 
Examensarbetet handlar om samerna i Sverige och deras jakt- respektive fångstmetoder samt 

synen på björnen som andligt djur, vi har jämfört detta med andra arktiska urfolk på samma 

latitud som samerna. Vi har tittat på hur fördelningen av bytet sett ut mellan och inom 

grupper/familjer, alltså hur reciprociteten ser ut samt jämfört likheter och skillnader mellan de 

olika kategorierna och urfolk. Jämfört ritualer samt ceremonier mellan dessa urfolk och på 

vilket vis de skiljer sig åt. Syftet med detta examensarbete i samiska studier har varit att 

jämföra samerna i Sverige och andra urfolk på samma latitud när det gäller deras jakt- och 

fångstkultur ur ett reciprocitetssynsätt. Vi har försökt att begränsa oss i undersökningstexten 

när det gäller björnen, men det har varit svårt. Metoder som vi har använt oss av i 

examensarbetet är litteraturstudier, arkivstudier, artikelsök, en informant, samt egna 

erfarenheter, observationer och traditionell kunskap.  När vi har jämfört olika arktiska urfolk i 

detta examensarbete har det framkommit många likheter och skillnader när det gäller 

björnjakt, björnbegravning och björnceremonier bland urfolken. Fångstmetoder på smådjur, 

fisk och fågel uppvisar även likheter, de har fiskat med egengjorda benkrokar, använt 

flatstensfällor och använt snaror vid fågelfångst. Generationsöverföring av traditionell 

kunskap har förekommit och förekommer än idag bland urfolken. 

 

Nyckelord: Samer, inuiter, urfolk, jakt, fångst, björn, reciprocitet. 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka Birger Jonasson som har varit informant, när det gäller jakt och 

fångst inom Frostviksområdet. Vi vill även tacka våra familjer som har stöttat oss under denna 

skrivande stund. Stort tack också till personalen på biblioteken i Dorotea och Strömsund för 

all hjälp och tålamod, vid alla fjärrlån samt omlån av dessa böcker. Vi vill även tacka 

personalen på biblioteket i Vilhelmina för assistans vid arkivsökningar och samiska 

pressklippsarkivet. 
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INLEDNING 
"Under älgjakten tilldelades jag passet längst bort och fick skynda mig för att hinna dit innan hundarna skulle 

släppas. Svettig och med andan i halsen hann jag ladda bössan, tända upp en eld när jag med byxorna nere vid 

fotknölarna, höll precis på att kissa, hörde jag att det kom något stort djur genom skogen. Mer hann jag inte 

tänka förrän en stor älgtjur kom springande på nära håll emot mig. Jag högg tag i bössan, osäkrade och siktade 

samt sköt ett skott. Om än något klent för tjuren han tvärvände tillbaka och det andra skottet var nog inte bättre 

det. Skit också, nu var det bara att vänta med att spåra tills en "hundkarl" kom. Jo, nog hade jag träffat älgen för 

vi hittade blodfläckar. Problemet var bara att hunden efter en liten bit tvärsatte sig ner bredvid sin husse och 

vägrade gå samtidigt som jag såg skymten av något stort som "rullade" över en stor sten och sade att det där, det 

var en björn. Men hundkarlen trodde nog att det var den skadeskjutna älgen så han ville att jag skulle smyga mig 

på medan han själv gick tillbaka till mitt pass. Nå, det var bara att smyga iväg i brant skogtrång terräng tills jag 

kom fram i en mer öppen plats med stora stenblock. Där stod det en stor björnhanne uppe på en sten bara 4-5m 

framför mig och gungade fram och tillbaka på framtassarna och frustade. Jag såg direkt att det måste vara den 

omtalade björnen (från Munsfjället) med sned käft och vit krans i nacken, ja den såg så grotesk ut. Jag hade 

skjutit två skott och med min gamla bössa kunde tredje skottet kärva ibland... så inte ville jag slåss med någon 

björn inte. Hade ju dessutom ett skadeskjutet vilt på skogen någonstans så jag sänkte blicken och pratade med 

björnen: Om du låter mig vara så låter jag dig vara och du får springa vidare. Ja, björnen stod kvar en stund och 

lät mig gå, så jag backande därifrån fortfarande med björnen frustande. Hundkarlen såg allt från mitt pass och 

skrek att jag skulle skjuta och jag ropade tillbaka att det fick han göra för jag hade lovat björnen att inte skjuta 

honom. Nog rynkade hundkarlen på pannan åt mig, men respekterade mitt beslut. Vi skulle ju spåra älgen också 

som vi fann åt senare. Björnen, som var 27år, blev dock skjuten senare samma dag i området nära oss av en 

annan jägare, så nog ville den bli tagen alltid, men inte av mig."  

 

Björnjakt och björnceremonin är väldigt speciell i den samiska kulturen, detta är ett mycket 

intressant ämne för oss. Vissa samer besitter och har besuttit mycket traditionell kunskap när 

det gäller jakt och björnen har haft en central roll i det samiska samhället, eftersom den är 

helig. Finns det liknelser bland andra arktiska urfolk, när det gäller björnceremonier? Därför 

är det av intresse att även studera andra jaktföreteelser, fångstmetoder och jaktritualer bland 

samerna samt att jämföra dessa med andra urfolk på samma latitud. Vilka likheter och 

skillnader finns bland dessa urfolk? Finns det en ömsesidighet mellan jägaren och viltet bland 

urfolken? Sker det fortfarande en kommunikation mellan jägaren och viltet? Hur skulle 

Sahlins syn på reciprocitet i dagens samhälle fungera applicerat på samerna och andra arktiska 

urfolk samt finns det någon generell reciprocitet kvar annat än inom närmaste familjen? Den 

samiska traditionella kunskapen kommer att genomsyra hela examensarbetet och samiska 

jaktberättelser och jojkar kommer att vara ett stöd för oss. Vi kommer att belysa vilka djur 

man jagade och fiskade och vilka jakt- respektive fångstmetoder som har använts bland dessa 

urfolk.  
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SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra olika jaktföreteelser, jaktmetoder, 

fångstmetoder och ritualer/ceremonier hos samer i Sverige och andra arktiska urfolk utifrån 

ett reciprocitetsperspektiv.  Vi kommer även att jämföra samernas traditionella jakt 

företeelser, jaktmetoder, fångstmetoder och ritualer/ceremonier. Begreppet reciprocitet 

kommer att användas för att jämföra generell, balanserad eller negativ reciprocitet, utifrån hur 

delning av jakt- och fångstbyte bland samer och andra arktiska urfolk sker?      

 

Frågeställningar 
Vilka likheter och skillnader framkommer mellan samers och andra arktiska urfolks 

traditionella jakt- och fångstmetoder? Finns det djur som äger särskild ställning bland samer 

och andra urfolk på samma latitud? Finns det ceremonier knutna till olika djurarter och hur ser 

dessa ceremonier ut? Vilken betydelse har gåvo- och reciprocitetsaspekterna bland samers och 

andra arktiska urfolks jakt- och fångstkultur?  

 

Avgränsningar 
Vi har gjort vissa avgränsningar i examensarbetet, att endast använda ett samiskt perspektiv, 

från Sverige. Vi har valt att begränsa oss när det gäller jämförelse mellan samerna och andra 

urfolk, vi har endast jämfört svenska samer med urfolk som bor på samma latitud som 

samerna, samt begränsa oss i undersökningstexten när det gäller björnen. 
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METOD 
Detta examensarbete är en kvalitativt jämförande metod.  Metoder som vi kommer att 

använda är litteraturstudier, arkivstudier och artikelsök för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Vi har varit i Vilhelmina och gjort arkivstudier i Samiska 

pressklippsarkivet samt genomgång av Samefolkets Egen Tidning. Samiska 

pressklippsarkivet var svårbearbetat, eftersom det ingen fanns någon sökfunktion i 

pressklippsarkivet, utan vi var tvungen att titta igenom alla artiklar oavsett relevans till vårt 

ämne, pressklippsmaterialet kunde vi tyvärr inte använda fullt ut. Vi har även använt oss av en 

informant som vi intervjuat specifikt för examensarbetet. Informanten heter Birger Jonasson 

född 1937 och är en renskötande same som har goda traditionella kunskaper när det gäller 

jakt- och fångstkulturen inom Frostviken.  Vi har använt oss av egna erfarenheter, 

observationer och traditionell kunskap i examensarbetet, dessa är hämtade ur vardagslivet.  

Disposition 
Detta examensarbete är uppdelat på följande sätt. I kapitel 1 börjar vi med Inledning som följs 

med kapitel 2, där vi tar upp syfte, frågeställningar och avgränsningar för detta 

examensarbete. Under kapitel 3 beskriver vi metoder som vi använder och där finns också 

disposition. Vi går igenom tidigare forskning som bedrivits i ämnet i kapitel 4, kapitel 5 

inrymmer en teoridel. Undersökningen återfinns i kapitel 6, som är uppdelat i underrubriker. I 

kapitel 7 återfinns diskussionen ur olika perspektiv, där även källorna jämförs, en kort 

sammanfattning finns under kapitel 8. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Det finns relativt mycket forskning och källor om samers och andra arktiska urfolks jakt- och 

fångstmetoder. I tidigare forskning har vi valt att inte dela upp kategorierna forskning eller 

källor, utan det sker löpande i texten. I Pehr Fjellströms bok Kort berättelse, om lapparnas 

björna-fänge, samt deras der Wid brukade Widskeppelser (Fjellström 1981) finns en 

detaljerad källa från 1755, men måste läsas kritisk eftersom att Fjellström ej var same och kan 

ha misstolkat vissa delar samt att vid denna tidpunkt ansågs inte samerna vara ett urfolk utan 

kallades för "hedningar". Pehr Fjellströms bok kan ses både som forskning och källa. Det 

finns mycket skrivet speciellt om samernas religion, både gamla böcker, nya böcker och en 

hel del avhandlingar. Carl Martin Edsmans bok Jägaren och makterna, Samiska och finska 

björncermonier (Edsman 1994) är specifikt inriktad på den samiska jakten, myter och ritualer. 

Här beskriver författaren genom skrifter utgivna av dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 

ingående björnjakten hos samer och finnar ända från 1600-talet fram tills idag. Här visas att 

jägaren tog till andra vägar som att man vände sig till en osynlig makt när inte det gick bra vid 

jakttillfället och att man använde sig av magiska åtgärder som ansågs råda över villebrådet. 

När det gällde just björnen så visas det också på liknande företeelser över cirkumpolära 

områden och att björnen har en speciell ställning samt uppfattas som en människofrände. Man 

har som jägare varit tvungen att urskulda sig för att ha bragt den om livet och en speciell fest 

har ärats björnen när det blivit dödad för att den ska kunna få nytt liv.  

 Andra böcker utifrån samernas religiösa, mytologiska och ceremoniella perspektiv 

kan nämnas Hans Mebius bok Bissie, studier i samisk historia (Mebius 2007) som beskriver 

björnens speciella ställning, björnriter och björnvisan väldigt ingående utifrån skriftliga källor 

som är hämtade från 1600- och 1700-talet om samer. Boken kan ses som en introduktion till 

studiet av samisk religion menar författaren själv och visst ger boken en bra och lättsam 

inblick i ämnet. Genomgående i boken redovisar Mebius en framställning av olika möjliga 

tolkningar i samisk religionshistoria och anser därmed att den pågående forskningsprocessen 

är illustrerad. De refererade källorna som Mebius tar upp anser han gör sig bättre i 

orginalskick och har därför inte översatts till dagens vardagsspråk. Här kan den som tolkar 

texten få en något felaktig eller snedvriden uppfattning av textinnehållet och det är Mebius 

medveten om att så kan vara, men han menar ändå att förmågan hos läsaren att förstå det 

gamla språket är god. Senare uppteckningar om gångna tiders trosföreställningar, traditioner 

och seder hos samerna beskrivs och kan ses som en översikt som kan vara lätt att ta till sig i 

dagens samhälle.   

 Jojken har en speciell ställning bland samerna och i avhandlingen Jojkberättelser. En 



10 
 

studie av jojkens narrativa egenskaper (Stoor 2007) tar författaren Krister Stoor upp olika 

björnjojkar som visar på vilken särställning björnen har bland samerna, men också jojkens 

speciella ställning. "Att jojka är att leva" har Krister Stoor sagt till oss och visst är det så; vi 

för ju minnen och berättelser vidare genom att jojka. I förordet så inleder Stoor med en egen 

upplevelse om ett möte med en respekterad äldre kvinna som kallas för Storyteller, hon 

berättade för Krister att om ett folk inte berättar sitt liv och sina historier vidare, så kommer 

man att försvinna som ett folk. Stoor tar vidare i boken upp björnen som grund till många 

jojkar, men också Samiska berättelser om björnmöten och de två bröderna som det berättas 

legendariskt om även i annan litteratur, men i lite annan skepnad. Här ser vi genomgående 

björnen som ett heligt djur och med stor andlighet kring från flera källor, bland annat i boken 

The Bear (Pastoureu 2007) som beskriver den legendariska berättelsen med ett ursprung redan 

från början av år 1047. Tydligen finns det starka band och trosuppfattningar kring björnen och 

ceremonier bland många folk, inte bara hos samerna.  

 Den första samiska författaren anses vara Johan Turi som i En bok om samernas liv 

(Turi 1987) skrev om samiska förhållanden och beskrev fjällsamernas liv. Johan Turi var född 

i Norge men bosatte sig senare i Sverige och fick delvis hjälp med att skriva boken, även om 

han själv lärde sig att skriva i vuxen ålder. Turi hade en stark önskan om att få delge andra sitt 

och samernas liv även om det stötte på motgångar, kanske främst från andra samer? Johan 

Turi har genom rika illustrationer försökt visa samernas liv och hans verk är en kunskapskälla 

från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, där mycket kan anses vara korrekt och överensstämma 

med verkligheten när han själv kunde kontrollera texten och senare även skriva själv.  I olika 

årgångar, nummer och artiklar från Samefolkets Egen Tidning har mycket uppgifter hämtats 

när det gäller samerna och deras fångst- och jaktmetoder, dessa har varit av skiftande källor 

för examensarbetet.  

Knud Rasmussen var en dansk-grönländsk antroplolg som genom sina 

forskningsresor och expeditioner bland inuitsamhällen på Grönland dokumenterade deras 

levndadssätt och språk. Rasmussens största expedition som ägde rum under åren 1921-1925 

var hans femte och finns samlat i ett verk The Netsilik Eskimos (Rasmussen 1931), där 

beskriver han ingående inuiternas liv och andlighet samt deras folksagor. Under denna resa 

korsade Rasmussen Nordvästpassagen och hans ressätt var med hundsläde. Rasmussen hade 

tidigare genomfört expeditioner på Grönland och var i början av 1900-talet med att undersöka 

möjligheter till renavel i området, men det är inte något som vi tar upp i detta arbete. Han 

beskriver ingående inuiternas liv och levnadssätt genom att själv delta i deras liv under olika 

former och han väl känd med deras kultur och därmed ökar hans status att bli lyssnad på av 
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andra. Att Rasmussen själv var av inuit-ursprung väger också tungt i hans forskning som blir 

betrodd med respekt.  

När det gäller andra urfolk, inuiter har vi använt oss av boken Living Artic. Hunters 

of the Canadian North (Brody 1987) boken är mestadels skriven om den nyare tidsepoken, 

men vi har funnit mycket relevant källinformation till examensarbetet i den om inuiter i norra 

Kanada. Louise Bäckman är en framgångsrik forskare när det gäller samisk religion, hon har 

bland annat jämfört Nivicerna och samernas björncermonier, Nivicerna bor i Sibirien och har 

en väldigt speciell björnfest till skillnad från samerna. I boken Thunder on the Tundra 

(Thorpe et al. 2002) beskrivs inuiterna i Alaska och deras traditionella jakt och fångstkultur, 

denna bok kan ses som källmaterial. Dessa tre ovanstående böcker tar upp till viss del 

ömsesidighet och delning av jaktbytet bland arktiska urfolk, författarna har inte 

receprocitetsteorin i fokus. 

Sven Ekman har sammanställt en väldigt detaljerad källöversikt utifrån ett jaktligt 

perspektiv i boken Norrlands jakt och fiske (Ekman 1983) där beskriver han olika jakt- och 

fångstsätt från sina egna resor i trakterna och där han även visar på tidigare användning av 

idag förbjudna- och bortlagda jaktmetoder, uppgifter hämtade från hans egna intervjuer och 

av kunniga människor som besvarat Ekmans skriftliga förfrågningar. Boken anses vara ett av 

det viktigaste källföreskrifterna inom detta område och beskriver utförligt tillvägagångssätt 

både med text och med bild från småvilt, större vilt till fiske.   

Samernas kunskap om varg tas upp i boken Vargen är värst, Traditionell samisk 

kunskap om rovdjur (Sikku & Torp 2000) och i boken Ren och varg, Samer berättar (Ryd 

2007) och kan ses som källmaterial. Denna kunskapsöverföring är återberättande minnen som 

dels är självupplevda eller hämtade från äldre samers erfarenheter och upplevelser, 

nedtecknade för eftervärlden.   

 

TEORI 
Reciprocitetsteorin är främst hämtad från boken The Stoneage economics (Sahlins 2004) som 

också hänvisas till i boken Humanity (Peoples & Bailey 2012) som utvecklat teorin 

ytterligare, men som vi inte kommer att gå in närmare på här. Sahlins reciprocitetsmodell med 

tre huvudtyper, ligger till grund för den "sanna gåvan", där Sahlins ingående beskriver dessa 

huvudtyper och modellen med en utgångspunkt att det är från det sociala avståndet mellan 

individer eller grupper och kulturella normer som bestämmer vilken typ av reciprocitet som 

uppstår.  Marcel Mauss beskriver sin uppfattning och teori av ömsesidighet/reciprocitet i 
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boken Gåvan (Mauss 1997), där författaren ingående ger exempel från olika samhällen på att 

det är genom ett utbyte av gåvor så har man löst fördelningssystemet inom samhällen, men att 

det också fungerar i andra ekonomier. Mauss menar att det gåvosystemet är en plikt och att 

genom att använda sig av detta system och synsätt så kan man kontrollera andra genom ökad 

makt och status samt att ens saker utgör personen och att medvetandet utformas av det sociala 

varandet.  

Marshall Sahlins har utvecklat en typologi i förhållande till inhemska 

produktionssättet "stenåldersekonomi" och har identifierat tre huvudtyper av reciprocitet 

(ömsesidighet): generaliserad, balanserad och negativt, denna modell betraktar reciprocitet 

som socialt, moraliskt och ekonomiskt strukturerad (Sahlins 2004:194-201).  Denna 

teorimodell beskrivs nedan:  

Generell reciprocitet avser den "sanna gåvan" på grund av vagheten i skyldigheten att 

återgälda. Själva transaktionen, utbytet eller lika värdefullt gods, är förtryckta av den sociala 

sidan och man undviker att beräkna skulderna. Tiden för retur gåva är obestämd och inte 

kvalificerad i kvantitet eller kvalitet. Ett misslyckande att återgälda resulterar inte i att givaren 

upphör att ge (Sahlins 2004:193-194).  

Balanserad reciprocitet hänvisar till ett utbyte som är av sedvanlig motsvarighet, 

alltså likvärdigt värde utan dröjsmål och därmed omfattas av vissa former av utbyte samt köp 

med "primitiva pengar". Här är utbytet mindre socialt och domineras av materialutbyte och 

enskilda intressen (Sahlins 2004:194).  

Negativ reciprocitet är försöket att få "någonting för ingenting ostraffat". Det kan 

beskrivas som "köpslående", "byteshandel" eller "stöld". Det är mest opersonliga formen av 

utbyte med intressenter som vill maximera sina vinster (Sahlins 2004:195).  

Sahlins modell av reciprocitetsteorin hänvisas det till av antropologer som menar att 

dess olika former kan motiveras till olika värderingar och överväganden, de urskiljer tre 

former av reciprocitet såsom ovan nämnts (Peoples & Bailey 2012:145-146). Varje typ av 

reciprocitet som presenterats ovan tenderar att vara associerad med vissa typer av sociala 

relationer. Marshall Sahlins menar att det sociala avståndet mellan individer eller grupper som 

bestämmer vilken typ av reciprocitet som uppstår. Även kulturella normer har betydelse och 

hur känslomässigt fästa vid vid varandra individerna eller grupperna är, har betydelse 

(Peoples & Bailey 2012:149). Det finns samhällen som till viss del kan anses som 

självförsörjande; familjer och hushåll som själva producerar maten de äter, de äger och/eller 

har tillgång till land, mark och vatten men även arbetskraft samt andra resurser som behövs 

och krävs för deras överlevnad. Men det anses som om det inte finns något samhälle som 
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faktiskt är självförsörjande, med tanke på att dessa samhällen utbyter produkter med andra 

grupper. Främst beror detta på att ett utbyte är nödvändigt för att skapa och underhålla 

relationer med andra familjer och grupper, men också på en vilja. Detta för att kunna 

säkerställa en långsiktighet när det gäller sociala relationer och ekonomisk trygghet, men 

också för upprätthållande av politiska band samt att stärka militärallianser. Här sker ett 

ömsesidigt förhållningssätt där transaktionerna utförs utan inblandning av pengar, utan där 

gåvor och byteshandel är vanligt förekommande. Även gästfrihet, ett engagerande i firande 

samt vad någon är i behov av (Peoples & Bailey 2012:145-146).  

Det som utmärker generaliserad reciprocitet är att den som ger gåvan inte förväntar 

sig att mottagaren ska ge något tillbaka. Oftast sker generaliserad reciprocitet mellan personer 

som har en skyldighet att hjälpa varandra genom vissa grundval av relativa behov och som är 

känslomässigt fästa vid varandra, det kan vara en förälder som ger sina barn skydd, mat, 

utbildning. Generaliserad reciprocitet sker även mellan andra sociala relationer, såsom gifta 

par, syskon, nära vänner, men även bland andra släktingar eller personer som genom 

kulturella normer definieras som nära. Ett exempel kan vara vid en jakt eller vid en bärskörd 

där man förväntas dela med sig till övriga i byn, samhället, laget, eftersom de flesta är 

anhöriga på ett eller annat vis (Peoples & Bailey 2012:146).  

Balanserad reciprocitet innebär att en gåva/produkt som ges eller överförs till en 

mottagare, förväntas mottagaren återge en gåva eller produkt av ungefär lika värde. 

Tidpunkten för "återgåvan" kan vara fram i tiden eller inom kort, men även när givaren kräver 

det. Om ingen återgåva ges inom rimlig tidsram, kan givaren tillämpa någon form av sanktion 

mot mottagaren såsom fara med skvaller, komma med klagomål eller avbyta alla förbindelser 

och liknande, tills gåva av lämpligt värde returneras. Detta sker dock inte vid generaliserad 

reciprocitet utan där sker en ömsesidighet ändå, även när inte mottagaren kan återgälda något 

under en längre tid (Peoples & Bailey 2012:145-146). Att ge en gåva är ett av de sätt 

människor uttrycker positiva sociala relationer och gåvor används för att skapa sociala band 

som är användbara för givaren. Att ge en gåva gör att någon ställs i tacksamhetsskuld och kan 

användas för att skapa en skyldighet att returnera en gåva eller tjänst (Peoples & Bailey 

2012:147).  

Den tredje typen av reciprocitet, negativ reciprocitet innebär att båda parter försöker 

få allt de kan från utbytet, samtidigt ge upp så lite som möjligt, det brukar motiveras av en 

önskan att få materiella varor till minimalkostnad. Det fungerar som marknadsutbyte och är 

annorlunda främst eftersom inga pengar byter ägare mellan parterna. I ekonomier utan pengar 

som medel, är negativ reciprocitet viktig för att förvärva produkter som de inte producerar 
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själva. Det är få samhällen som är helt självförsörjande och vissa livsmedel finns inte, 

material som behövs för att göra verktyg finns inte lokalt eller de saknar förmågan att 

producera något som de själva använder. För att förvärva dessa saker producerar man andra 

varor som är åtråvärda för andra att byta till. Byteshandel är den vanligaste formen av negativ 

reciprocitet (Peoples & Bailey 2012:149).  

I primitiva och traditionella kulturer hos bland andra Maorifolket har Marcel Mauss 

studerat utbytet av gåvor. I gåvosystemet fanns gemensamma förväntningar och moraliska 

värderingar, dessa är både medvetna och omedvetna och återfinns i både handling respektive 

tanke. Gåvosystemet fanns även hos andra urfolk i världen, inte bara hos Maorifolket, Mauss 

såg liknelser som var direkt överförbara i sitt franska samhälle.  

Marcel Mauss förklarar ett utbyte eller gåvan, som ett kulturfenomen som man inte 

bara kan "se" vad gåvan är för något och ej heller bara ta hänsyn till de sociala relationerna 

som ligger till grund för utbytet. "Gåvan är ett objekt som förmedlas i enlighet med gåvans 

normer.” Inom olika samhällsstrukturer finns en utbytesteori med ett regelsystem där själva 

objektet för gåvan är ett tecken och regelsystemet utgörs av gåvans normer. Det sker också en 

utveckling mellan samhällen med en sorts återförsäkrade kontrakt sinsemellan som vidare 

innebär försäljning av produkter. Vid gåvosystemet så uppstår det en skillnad i ställning/status 

mellan den som ger gåvan och den som får gåvan genom att den som får lägst status är den 

som får den största, den mest värdefulla, gåvan. Vidare i gåvosystemet med fortsatta byten, 

får den som har högst status erhålla en värdefullare gåva av den som anses ha lägst status. 

Den med lägst status blir därmed högstatus-personen (Mauss 1997:9-11).  

Mauss delar upp gåvans huvudnormer i tre delar: "Det är din plikt att ta emot 

erbjudna gåvor (varor), det är din plikt att ge gengåvor (betala varor) och det är din plikt att 

erbjuda gåvor" (Mauss 1997:14). Om man avskaffar gåvosystemet så kan man kanske uppnå 

ett klasslöst samhälle och det skulle finnas samhällen utan byteshandlingar. Gåvosystemet 

används av grupper och inte enbart av enskilda individer, dessa utbyten och avtal förpliktar. 

Sociala enheter som familjer, klaner, stammar utgörs av personer som utformar 

överenskommelserna, där en stark förpliktelse ligger i grund för en frivillighet i prestation och 

motprestation, detta kallas av Mauss för "den totala prestationernas" system. 

Sammanfattningsvis menar Mauss: "man ger för att man är tvungen att göra det, och därför att 

mottagaren har ett slags egendomsrätt över allt det som tillhör givaren. Denna rätt uttrycks 

och uppfattas som ett slags andligt band". Han menar vidare att det tidsmässigt måste gå en 

tid innan motprestation - innan man kan återge en gåva och att ett utbyte av gåvor ger rikedom 

(Mauss 1997:29, 53).  
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Genom utbyte av gåvor har man löst fördelningssystemet inom samhällen, men att detta 

system även fungerar i andra ekonomier och att om någon part skulle avvika från detta system 

så blir man fientliga emot varandra och Mauss regler, som han kallar för gåvans normer (se 

ovan), skiljer sig från Sahlins modell när det gäller generaliserad reciprocitet, där Sahlins 

menar att man inte väntar sig något tillbaka och att Mauss tredje punkt resulterar inte i att 

givaren upphör att ge. Mauss uppfattning stämmer bättre överens med Sahlins modell med 

vad Sahlins menar är balanserad reciprocitet, men Sahlins har en viktig ståndpunkt när det 

gäller gåvosystemet som skiljer sig från Mauss och det är det känslomässiga och sociala biten 

i själva gåvosystemet. Mauss menar att det är genom gåvans värde och gåvans regler som 

statusen i samhället bestäms och att få makt (högre status) över någon finns möjlighet till att 

styra och bestämma dess kultur, men också gåvoutbytet. Kan man inte återgälda en gåva har 

man också ett effektivt övertag för att minska eventuella krig och Mauss´ system anses 

troligen vara mer effektivt än genom militära aktioner. Själva maktutövandet sker alltså 

genom att ställa grupper i något slags återbetalningsskyldighet som de rättar sig efter. Mauss 

menar att man kan kontrollera andra genom välstånd och att ens saker utgör personen, att 

medvetandet utformas av det sociala varat och socialt handlande, medan Sahlins menar att det 

är det sociala avståndet mellan individer eller grupper och kulturer som bestämmer vilken 

reciprocitet som uppstår. Mauss menar att det inte finns något som kan sammanfattas under 

begreppet "naturlig" ekonomi och menar också att det inte är enskilda människor utan 

grupper, kollektiv som gör bytesaffärer och överenskommelser och avtal och de är bundna av 

förpliktelserna. De personer som representeras i uppgörelserna utgör sociala enheter (stam, 

familj, klan).  
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UNDERSÖKNING 
Att jaga och döda ett djur är att överleva, samerna var jägare och fiskare från början. Vid 

sidan om renskötseln har samerna haft jakt och fiske som väldigt viktiga binäringar och det 

har samerna även idag. Om en renskötarfamilj har förlorat mycket av sin renhjord, kunde de 

livnära och föda sig på jakt och fiske, samerna skiljer mellan nyttojakt och rovdjur. Med 

nyttojakt menas att man jagade för födans eller skinnets skull för att få mat respektive pengar. 

Medan rovdjursjakten var för att döda och skydda sin renhjord, som är en privat egendom. 

Vid fångst eller fångst-jakt är jägaren passiv, jägaren gillrar eller snarar djuret och hoppas på 

tur. Men när man däremot jagar ett djur är man aktiv och jägaren är ute för att döda djuret 

(Stoor 2015).  

 

Samerna och jägarna 

Samerna har alltid levt under bar himmel med endast kåtaduken som skydd mot kyla, mörker 

och oväder, både när de levde som jägare och renskötare. Ute i markerna har livet varit farligt 

och hårt. Fisket kunde ge för lite fångst samt jakten kunde misslyckas och för renskötarna 

kunde det vara många faror. Rovdjuren och den farliga naturen, med branta fjällsluttningar, 

tunna isar, åar och laviner, det fanns många faror både för renarna och samerna. Vädrets 

makter kunde och ställa till stora bekymmer. Storm kunde ödelägga en renskötarfamilj, stora 

mängder regn kunde förvandla bäckar till åar, vintertid kunde skar- och isbildning göra 

vinterbetet för renarna till obefintligt. Men var vädrets- och naturensmakter nådiga, kunde 

livet bli behagligt (Samefolkets Egen Tidning, 1955, nr 3, årgång 37). Jägarna måste besitta 

en stor personlig kunskap när det gäller bytets beteende och egenskaper. Om man skall bli en 

duktig jägare så finns det två förutsättningar, god kännedom om jaktmarker och att man 

känner till hur jaktbytet beter sig. Känner man till markerna väl, vet man var bytet befinner 

sig i markerna, samerna vet i vilka områden bytet finns och vilka stråk de använder (Sikku & 

Torp 2004:63). 

En präst vid namn Harald Grundström som var aktiv i Jokkmokksområdet, skriver att 

samerna lever så nära naturen och har både tid samt tillfälle att iaktta olika djurslevnadssätt 

och vanor. Samerna var experter när det gällde djurens levnadsvanor. Vissa vanor hos djur 

kan samerna ej förklara, de är gåtfulla medan andra är farliga och måste då behandlas med 

respekt (Svanberg & Tunón 2000:213). Djuren i naturen jagade samerna av olika anledningar, 

det kunde vara för att de gjort skada och var farliga, för köttet eller att skinnet var värdefullt, 

vissa djur jagades endast för skinnets skull. Jakten på varg och björn har varit viktigt sedan 



17 
 

urminnestider över hela det arktiska området. Samernas ceremonier då det gäller björnen är 

troligtvis starkt besläktade med liknande företeelser längre österut (Wickman 1975:147).  

När samerna blev renskötare har jakten blivit allt mindre viktig, men samerna har alltid varit 

genuina jägare eller fångstmän och många av jaktmetoderna lever ännu kvar i den samiska 

traditionen (Manker 1947:107).  

 

Samisk fångstkultur 
I lappmarkerna innan jaktlagbestämmelserna spelade den egentliga jakten en ”ganska 

underordnad roll i jämförelse med fångsten”. Storleksmässigt har de mindre djuren fångats 

mer än den jagats, men både björn och älg har fångats och inte bara jagats. Anledning till 

fångst och jakt på djur har varit mat, men också med anledning av dess päls och skinn eller då 

det "vålla människan direkt skada" (Ekman 1983:277-278).  

Innan det fanns väl fungerande bössor var fångstgropar det vanligaste och det 

förnämsta sättet att fånga större djur i Norrland tätt följd av gillrade spjut och pilar. Vanligt 

förekommande var också snaror, flakar och stockar, dessa fångstredskap kan skilja sig i 

anordning beroende på skiftande orsaker. Saxar och gift var annars fångstmedel som var 

utspridd i Sverige och modernare redskap än många andra, även om man inte riktigt känner 

till saxens ålder. Bågen och pilarna anses vara gamla kvarlevor från förr när det gäller 

jaktvapen och var använda till mitten av 1700-talet men byttes ut allteftersom mot skjutvapen 

(Ekman 1983:270-272). Spjutet är ett vapen som dock har levt kvar och har funnits i olika 

variationer beroende på vilket djur den var avsedd för och i vilket område det kom ifrån 

(Ekman 1983:284). Jaktredskapen var bland annat, lodbössan, spjut/björnspjut, giller under 

1800-talet (Bäckman & Kjellström 1979:128). Lodbössan har funnits bland samerna sedan 

1600-talet, men i äldre tid var det en pilbåge av trä det vapen som var dominerande. Men 

pilbågen var i bruk ända in på 1800-talet och fjällsamerna var skickliga att hantera den 

(Fjellström 1986:185). 

Samerna har levererat pälsar i flera hundra år, de har fångat fågel och fisk till Norden 

och Västeuropa (Fjellström 1986:181). Pälsdjursjakten har varit viktig genom tiderna 

eftersom att den gav pengar och silver. Björn, varg, järv och lo, räv och fjällräv jagades med 

skjutvapen, snara och sax, medan hermelin fångades i uppgillrade burar (Manker 1947:109). 

När samen kom hem med fångsten bar han aldrig in den i kåtan genom den rätta dörren utan 

alltid genom bakdörren (Drake 1979:10).  

Jaktritualer är avsett endast mellan jägaren och hans byte. Jaktritualer och offerkult 

har ett intimt samband med varandra, men det är inte säkert att det har ett samband med 
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jakten. Jägaren är noggrann med tillvaratagande av offerdjurets benknotor, de fick inte 

krossas eller föras bort från offerplatsen. Detta är för att gudarna skall skapa nytt kött till 

benen och därmed ett nytt djur. Att alla benknotor skall bevaras är typiskt inom jaktritualer 

hos alla uraliska och altaiska folk och den syns speciellt inom den samiska björnkulturen 

(Mebius 1975:230, 233). 

 

Andlighet och traditionell kunskap 

Vissa samer besitter stora traditionella kunskaper när det gäller djur och marker, med 

traditionell kunskap menas kunskap som har utvecklats under flera generationer. Ofta är 

traditionella kunskaper praktiska, jordnära kunskaper som bygger på erfarenheter och överförs 

från generation till generation. Den äldre generationen berättar om vad de har upplevt och sina 

erfarenheter, både i samtiden och tidigare generationer. För att denna kunskap skall 

vidareutvecklas och bibehållas, måste den yngre generationen som skall lära sig detta pröva 

allt i praktiken. Den yngre generationen måste också ha ett intresse för kunskap och även 

förmågan att utveckla nya metoder eller finslipa de äldre metoderna (Sikku 2000:210).   

Inuiterna Qaujimajatuqangit bor i norra Alaska, ett område som heter Kitikmeot 

regionen och landskapet är tundra. Inuiterna säger att "what has always been known" men det 

kan översättas med "what (inuit) must or have to know”. Inuiternas kunskap, insikt och 

visdom som är hämtad från upplevelser, berättade via historier som passerar generation från 

generation som handlar om lokala observationer. En ung pojke lär sig mera av att lyssna på en 

äldre och experimentera själv, än att läsa en bok om jakt (Thorpe et al. 2002:4-5).   

Natur är kultur, kultur innehåller både kultur och natur, medan naturen är neutral (Ingold 

2000:41). Jägaren och djuret har en kommunikation mellan varandra. Jägaren har en dialog 

med djuret och får då reda på om djuret tillåter sig att bli taget eller inte. Att ta ett djur som 

inte vill bli taget kan bli våldsamt och det kan ställa till problem inför framtida jakt. Detta 

fenomen är vanligt förekommande bland inuiter och andra folkslag i norra delar av världen 

(Ingold 2000:122-123). Det finns traditioner som bygger på generationer av kunskaper hos 

Cree, där är varje byte eller fångst en gåva och den är given till dem för att äta. Jaktlyckan 

beror inte på tur eller skicklighet, det är djuren som är individerna och står i en relation till 

människorna. Djuren tolkas som gåvor från Gud eller andar, men de kan även ge bort sig 

själva. Men gåvorna kräver också skyldigheter och därför är man tvungen att ge mat för att 

kunna ta emot mera gåvor från Gud, andar eller djuren (Stoor 2007:43).  

Allting som lever i naturen har sitt andeväsen och det gäller både växter, djur och 

även människor. Även vissa platser i naturen har mer eller mindre andeväsen som ett slags 
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lokalgudomligheter. Solen, åskan och vinden hade sina gudaväsen, jakten och fisket hade sina 

egna gudar (Samefolkets Egen Tidning, 1955, nr 3, årgång 37).  

Jaktriter och schamanism är utmärkande för det sibiriska folket. Djuret intar en särskild 

ställning i jägarens liv och föreställningsvärld. Det som sammanstrålar de är föreställningen 

om en vattnets, skogens och bergets herre, ihopsamlande av ben och bevarande av ben med en 

tanke på skogsandens återupplivande av djuren ur benen, en vördnad till storviltet, 

villebrådets framställning i en bild med tillhörande jaktmagi, sträng kvinnotabu och liknande 

jaktmetoder (Edsman 1994:13).  

Den finländska forskaren U. Holmberg-Harva finner stora likheter när det gäller 

nordeurasiatiska jägares religion, det gäller likheter när det gäller tillvaratagande av bytets ben 

och benens behandling i offerritualer (Edsman 1994:21). Det mest markanta draget i den 

östgrönländska religionen är att man endast behöver se upp med det onda, medan det 

kanadensiska folket Iglulik har gått in på föremålen för sin fruktan, där även högre makter 

ingår. De fruktar jordens ande som råder över vädret och tvingar sig till föda från land och 

hav. Ingen kvinna får arbeta när renar jagas, inga ben får brytas, ingen hjärna eller märg får 

ätas. Det skulle förolämpa renens själ och för med sig död och olycka. Även sömnen har en 

härskare, till honom ber de en morgonbön om det behövs, han får ett köttoffer som han 

förmedlar till de dödas själar, när man offrar läser man "Jag önskar det som är gott, giv oss 

lycka på jakten", men även besvärjelser riktade direkt till bytet har skett: 

 

"Djur i havet, 

kom och offra dig i den kära, första 

gryningen! 

Viddernas djur, 

kom och offra dig i den kära  

gryningen!"  (Edsman 1994:34). 

 

Det finns även liknade besvärjelser när det gäller inuiterna på Grönland vid jakten som har 

varit speciellt riktade till det villebråd som jagades: 

 

"Djur i havet, 

kom och offra dig i den ljuvliga gryningen! 

Viddernas djur, 

kom och offra dig i den ljuvliga gryningen!" (Edsman 1975:212). 
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Iglulik folket syn på bytet kan förutom ritualer och myter också ses i deras stora förråd av 

djursägner (Edsman 1975:212). 

Utdelningen av offergåvor till pojkarna inom Iglulik-folket symboliserar att 

björnsjälen skänker man åt folket. Kvinnor får inte äta björn- eller valrosskött när solen står 

lågt, det är för att djuren inte skall skrämmas bort. När en ren är död får inga ben brytas och 

de måste skyddas mot hundarna. När djuret flås lämnar man kött kvar på skinnet runt 

genitaler och ögon, det är för att kvinnorna inte skall komma i kontakt med skinnet just i den 

regionen. När djuret är flått lämnar man en bit kött och fett under en sten i närheten av 

jaktplatsen. Detta är offer för de döda, som då skall sända mera byte till jägarna. Det råder 

inga stora skillnader mellan grönländska och kanadensiska inuiter seder och bruk. Iglulik 

folket får inte koka sälhuvudet förrän efter tre dagar och då skall det riktas i den plats som 

jägaren brukar uppehålla sig. Iglulik kastar tillbaka fiskarnas inälvor, för att det skall bli nya 

fiskar och om de driver i land kommer fiskens själ (som finns i tarmarna) att dö och fisken 

kan inte bli pånyttfödd (Edsman 1994:33-36). Birger Jonasson har inte hört talas om detta 

tidigare, han slänger tillbaka fiskens inälvor i sjön ibland, för att fisken skall få mat, så den 

blir stor och fet. Men det är beroende på var man gör upp fisken, är man intill en bäck så får 

fiskens inälvor vara kvar i bäcken. 

Inuiter, Dene, Cree, Naskapi, Innu och Métis som är jägare i Norra Kanada, måste 

döda för att överleva annars svälter de ihjäl. Människan har en själ och ande, så människor 

och djur är lika, därför måste djuren också ha en plats i andevärlden. Djuren måste lita på 

jakten, de måste acceptera att bli dödad. Om jägaren inte behandlar djuren med respekt både 

före och efter död, tillåter de sig inte att bli jagade, jägaren och djuren har en form av kontrakt 

emellan varandra. Kontraktet är enkelt, djuren måste bli hittade i omfattande terräng eller täta 

buskage/skog. Men hur kan de bli hittade där om man inte känner till djurens exakta beteende. 

Jägare som visar respekt för djuren, kan lämna sina kroppar på natten och flytta ut till 

terrängen där djuren finns. Kommande dagar vet de var djuren finns, djuret har då accepterat 

att bli dödat när det är med i drömmen. Men detta är bara möjligt om jägaren har drömkraften 

(Brody 1987:73).  

Djuren lever på samma land som människorna och har samma behov och känslor. 

När jägaren har dödat djuret måste jägaren erkänna och försona djurets själ respektive ande. 

Inuiter berättar att sälar tillåter sig själv att bli dödade, eftersom de lever i havet, deras törst på 

friskt vatten (Brody 1987:75).  

När det gäller ren och isbjörnsjakt, så använde sig jägarna av äldre metoder och den 

närmade sig djuren på distans och använde bössa för att skjuta dem (Brody 1987:77). Jägarna 
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flyttar från boplats till boplats, jaktområde till jaktområde. Jägarna följer vädrets förändringar 

och djurens följemönster (Brody 1987:89).  Jägarna flyttar från kust till inland, vid kusten 

fiskar dem samt jagar säl och i inlandet ren och älg. Ibland när de flyttar kan jägarna fara 

tidigare och får de tag i en älg, så väntar de på resterande familjen, sedan fortsätter de sin resa 

(Brody 1987:115-117). 

Det finns även "chefer" eller "schamaner" bland dessa urfolk också, det kan vara 

både män och kvinnor med speciell expertis och vissa av dessa har övernaturliga krafter, som 

kan bota sjuka, förklara naturliga fenomen och kan förutspå i framtiden. Vissa män och 

kvinnor drömmer om sina tidsspår, såväl som platser ovanför jorden. De är ofta dessa som vet 

hur de skall jaga för att få bytet eftersom de har drömt om detta, men de måste jaga bytet 

själv. De får inte berätta för andra om bytet eller jaktområdet. Alltså kan inte drömmaren 

guida andra jägare för att jaga (Brody 1987:115-117).  

 

Smådjursfångst 

Under denna rubrik har vi samlat några smådjur, som jagades och fångades av både samerna 

och andra urfolk, smådjuren fångades för det mesta i fällor eller giller. De fångades/jagades 

mest för skinnet och inte för köttet, de sålde sedan skinnet och fick en ekonomisk ersättning. 

Samerna var rädda att förstöra skinnet därav var troligen fälljakten bättre. 

Vid hermelin/lekattfångst har samerna främst använt sig av saxar eller stockgiller, 

någon direkt jakt har inte förekommits, den är ju inte så stor så någon egentlig jakt har inte 

varit aktuell (Ekman 1983:148-149). Lekatten fångades med en mårdkil och skinnet sålde 

man (Bäckman & Kjellström 1979:143-145). Hermelin fångade man i stenflaksfällor eller 

med järn (Drake 1979:7). Birger Jonasson har använt ”gillersticka” när han var barn, då han 

jagade hermelin/lekatt. Han gillrade upp en flatsten på en pinne, samt ett agn. När 

hermelinen/lekatten tog agnet, rev den ner pinnen och får då flatstenen över sig. 

Ekorren sköt samerna och skinnet avyttrades, ofta var skottet dyrare än inkomsten 

(Bäckman & Kjellström 1979:143-145). Jaktperioden på ekorre börjar på förvintern kring 

november när pälsen är som tjockas. Den pågick till början av maj månad, sen blev skinnet 

mindre användbart och värdefullt. Skinnet fick man vara rädd om så det var bra att använda 

sig av små kulor och sikta mot ekorrens huvud. Längre tillbaka jagades ekorren med båge och 

pil som för att skada skinnet så lite som möjligt var tjocka i spetsen, dessa pilar kallades för 

kolvar (Ekman 1983:152-153).   

Slyan var ett ursprungligt och ålderdomligt jaktredskap som användes av 

Frostvikssamerna för att fånga ekorren, det var en lång björkstam som i toppen var treklykad. 
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När man fångade ekorre smög man på den försiktigt när den satt i trädet och trär klykan mot 

ekorrens svans, vrider snabbt till så att svansen kommer i kläm och rycker snabbt ner den från 

trädet, där den får ett slag i huvudet. Slyan användes ända in på 1910-talet (Fjellström 

1986:193). 

 

Bild på slyan, från Fjellström, 1986. 

Vid ekorrjakt berättar Birger Jonasson att man kunde skaka trädet som ekorren satt i, så den 

ramlade ner och då kunde hunden bita ihjäl den. ”Det var endast för skinnet jag jagade ekorre, skinnet 

sålde man sedan. Man väntade till man hade ett stort antal ekorrskinn, innan man sålde skinnen. Hermelin, mård, 

ekorre, hare och räv jagade man för skinnets skull, det var endast harköttet som man tog vara på.” 

I Norrland anses det vara vanligare med fångst på hare än vad det är med jakt. Den 

jakt som förekommit på hare är med hjälp av hund, stövare, som driver hare till skytten som 

postar på ett ställe som i förväg anses vara lämpligt. Man har även jagat hare utan hund och då 

har jaktmetoden kallats för gångskytte på spårsnö, där haren skulle ringas in och skjutas vid 

själva uppsprånget. En liknande metod som kallades för haren skiftat färg på pälsen. Även 

vaktskytte på vårkanten var en vanlig jaktmetod som innebar att man passade på när haren 

den besökte åkern för att äta av sädet (Ekman 1983:158-159). Haren jagades, en satt på post 

och den andra gick för att skrämma haren till postaren som då sköt den (Bäckman & 

Kjellström 1979:143-145). Birger Jonasson berättar att när de jagade hare, så kunde en person 

skida och den andra satt på pass, han berättar när han och en av hans lillasystrar var ute på 

harjakt. Birger satt länge på sitt pass och väntade på haren, men innan haren kom fram till 

passet var Birger så hungrig att han var tvungen att fara hem och äta. När han hade ätit, kom 

hans lillasyster hem och var arg, att han inte satt på passet när hon kom med haren förbi 
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passet. Haren åt man upp inom familjen, den var god, men skinnet sålde man för att få sig en 

slant. Det var viktigt att man inte hade för stor kaliber på bössan, när man sköt hare, risken var 

då stor att man förstörde skinnet och köttet annars. Han berättar att man även kunde snara 

hare. 

De fångstmetoder som var vanligast förekommande var saxar som användes under 

vintertid, annars förekom stockgiller och harstock med stolpgillring. Under vintertid använde 

man sig även av att snara hare vid de stigar som den själv trampat upp. Man gillrade dessa 

genom att fästa dem vid en käpp och det var viktigt att dölja människodoften så man gned in 

snaran med och ens egna händer med granris, vissa använde även handskar för att minska 

doften. Att snara hare fungerade inte vid vilket väder som helst, den skulle inte vara snö och 

rimfrost på träd och buskar för då syntes snarorna. Själva fångsten av hare har till viss del 

varit betydande för "skogsbons hushållning", men anses inte ha jagats av samerna för att de 

såg haren som ett djur som bringade lycka. Åts köttet av haren så var det som saltat och 

torkat, aldrig färskt (Ekman 1983:159-165). Haren fångade man med snara eller giller 

(Manker 1947:108).  Vid giktomslag använde man harskinn, en hårtuss kunde hjälpa vid 

öronvärk och blandade man har-mage med björkvatten botade det diarré (Johansson 1968:20). 

För att fånga hare på Grönland kan man använda sig av ett sorts vindskydd med 

snöblock som en vägg och i mitten en öppning med en anordning av en snara, liten för en hare 

att fastna i, när haren försöker ta sig tillbaka ut genom öppningen fastnar den i snaran 

(Rasmussen 1931:189).  

Hetsjakten på skidor förekommer som jaktmetod på räv, men man undviker skare när 

räven är så pass lätt utan tar sig an den vid tyngre skidföre så att den tröttar ut sig. Annars kan 

man lägga ut en åtel till räven och när den känner sig trygg så väntar man in den för att få 

möjlighet att skjuta. Räven jagades för skinnets skull och inte för den skada som den ställde 

till med (Ekman 1983:135).  Lungor från räv som man gjorde till ett pulver ansågs kunna bota 

lungsot och rävens fett kunde bota skorv (Johansson 1968:24). Räv jagade man om det fanns 

säger Birger Jonasson, den såldes för skinnets skull det var bra betalt för rävskinnet, men man 

åt inte upp köttet, rävkött äter man inte! När man skulle fånga räven som hade gått in i lyan, 

så kunde man hugga en lång björk, men man kvistade den inte i toppen. Sedan stack man in 

björken i lyan och när man trodde att björken var intill räven, då vred man om flera gånger. 

Då fastnade räven med sin päls i grenarna och då var det bara att dra ut björken och slå ihjäl 

räven.  

Räven, både rödräv och fjällräv, fångades med en rävsax, dåtidens rävsaxar var 

gjorda av trä. Träsaxen består av en smal stockända som är strax över en meter, den fästes på 



24 
 

marken i svagt lutande, den övre ändan är kilformad och har en smal och djup skåra, den inre 

kanten har vassa taggar. Längst ut på saxspetsen fäste man något ätbart för räven, så när räven 

hoppar upp på stocken och försöker äta, fastnar den med framfoten i saxen och blir hängande 

där. Rävköttet åts upp av samerna medan skinnet såldes (Bäckman & Kjellström 1979:143-

145; Ekman 1983:139-140). Räv gillrade man eller så skidade man upp den och slog ihjäl den 

(Drake 1979:7). 

 
 

Rävsax av trä, från Tärnaområdet. Bäckman & Kjellström, 1979. 

 

På ön Angmaussaq i Grönland, där har man hittat boplatser som har varit bebott omkring 

1650-1850-talet. Folket på denna boplats var ett slags jägarfolk som levde av jakt och fisk 

(Hjarnö 1982:16). De fångade även hare och räv där på ön, räven fångade man i fällor, en 

platt sten som stod upp med hjälp av en träpinne och innanför var det en sten/klipphåla. 

Träpinnen var fast bunden till ett snöre som löpte över stenen och ner i gången i motsatt 

riktning från öppningen, i ändan band man fast någon slags kött. När räven kröp in genom 

öppningen för att få tag i köttet och provade att ta den, drog den automatiskt till snöret och 

flatstenen ramlade och fall över öppningen (Hjarnö 1982:30-31). 

På Grönland finns det fällor som inte behöver daglig tillsyn och som främst är tänkt 

för räv och utformad som så att räven inte kan komma upp igen. En annan fälla är en 

dödsfalls-fälla som är en stor tung sten som är riggad så att den faller över djuret, främst räv 

och lägger sig som ett täcke över den. Gillrade bössor i olika varianter finns också, dessa är 

tänkta för olika djur och ser därmed lite olika ut, men själva grundtanken är densamma; att när 

djuret börjar äta så nuddas en anordning till bössan som skjuter (Rasmussen 1931:188).  
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Fågel 
Fågelfångst har förekommit, men har inte varit så utbrett som andra djur, jagades fågel så var 

det med båge eller med fågelharpun, hittade man ägg så samlade man in de. Vissa fåglar har 

bland samerna haft en övernaturlig status utan att vara gudomliga som björnen eller hedrades 

med ceremonier. Bland annat ripan som anses vara överbringare av dödsbud, men även 

göken, berguven och lavskrikan betraktas onda och tjuvaktiga. Stor lommen var en fågel som 

anses i vissa områden tillhöra nåjden samt vara någon sorts hjälpande, men andra områden var 

den elak och dum. Örnen var bland samerna en fiende eftersom den dödade renkalvar och 

därför jagades den, flera fåglar som jagades var även tjäder, järpe och orre. Dubbelbeckasinen 

tillhörde de övernaturliga för dess läte och sitt speciella spelande (Bäckman 2013:166). 

Fågelfett från tjäder eller snöuggla hjälper mot ryggsmärtor och fågelns blod kan hjälpa vid 

olika sjukdomar eller vid förlossning mm (Johansson 1968:19).  

Fåglar som samerna fångade var ripor, orrar och tjädrar, dessa fåglar fångades med 

snaror, sjöfåglar fångades inte med snara utan dem sköt man. Snarorna var gjorda av senor, 

idag är det metalltråd som används men tekniken är densamma när det gäller ripor. Tjädrarna 

och orrarna fångades mest under barmarksperioden, medan riporna fångades mest sedan snön 

fallit. Tjädern och orren fångades genom att samerna satte upp snaror i fällda buskarna som de 

sedan placerade över stigen. Riporna fångades på samma sätt men där gjorde man ofta en 

gärdsgård av björkkvistar, lommen fångades med nät, även rovfåglarna fångades med snaror 

(Bäckman & Kjellström 1979:145-147). Ripor och andra skogsfåglar fångade man med snaror 

(Drake 1979:8-9). Skogsfågel som tjäder, orre, järpe och ripa fångades med snaror (Manker 

1947:107-108). Ripsnarning förekommer både som vanlig ripsnarning eller som snarning med 

lockning (Ekman 1983:182).  

 

Ripsnaring, Bäckman & Kjellström, 1928.  
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Ripsnarning ägnade sig Birger Jonasson sig åt på vintern sedan han slutade skolan i Änge då 

var han cirka 14-15år. Hans far Jonas Andersson, gjorde ripsnaror av hästtagel, Birger fick då 

plocka tagel från deras häst, som Jonas sedan virade snaror av. Men dessa snaror var 

väderkänsliga, rimmade och isade så de hängde mest, så resultatet blev dåligt. Riporna såldes, 

för att få en liten inkomst, varje persons snara fick sin egen ripa att sälja. 

Jägarna på ön Angmaussaq fångade även fåglar, de rodde runt i sina kajaker och fångade 

fåglarna. Antingen jagade man dem med fågelspjutet eller så klättrade man upp på 

klippblocken och tog de stora ungarna. Man kunde sätta upp snaror vid ejderfåglarnas bo och 

sedan jagade man fåglarna så att de fastnade i snarorna. Man gjorde även en snara som man 

lade i vattnet, den bestod av ett flöte i trä, från den gick det snaror som flöt i vattnet under 

vattnet fanns det en prototyp av en fisk, detta lurade fåglarna att dyka och ta fisken men 

istället fastnade de i snarorna (Hjarnö 1982:32). 

För att fånga måsar och korpar på Grönland, så använde man sig av benkrokar som 

är insmorda med späck som är fastknuten i isen. Men man kan även göra en fällanordning 

som snara finns i fågelbon och stryper helt enkelt förälder-fågeln när den kommer tillbaka till 

boet (Rasmussen 1931:188).  

 

Fågelspjut, Hjarnö, 1928. 

 
 

Snara för att fånga fåglar i vattnet på ön Angmaussaq Hjarnö, 1928. 
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Fiske 
Samerna kunde fiska med en metkrok som de själv har stöpt i tenn, på den satte de en liten 

klädesbit i rött eller gult. När de sedan tagit den första fisken så satte de på en bit av fiskens 

bukskinn. Om hösten fiskade de med rännsnara i små bäckarna och ibland med nät eller nod i 

mindre sjöar men det var mer sällan. Om åskan går på våren innan isen har gått upp, så blir 

det en fisklös sommar i vissa sjöar, fisken går då på djupet hela sommaren. För att få bytet så 

har samerna använt sig av olika offerkonster, de har dyrkat seiter mest för fångstlyckans skull 

men även för renlyckas skull. För fångstlyckans skull offrade man någonting åter till en fattig 

människa en som vill väl men inte har möjligheterna, till halta, sinnessvaga och de som har 

olycka (Turi 1987:108).  

Vid 1800-talet fiskade samerna med händerna, samerna gick upp längs bäcken och 

trängde fisken till de minsta bäckfororna och där det var minst med vatten, där gömmer sig 

fisken under en sten och den var ett lätt byta att fånga med händerna. Långrev användes också 

med krokar gjorda av ben, agn fästes på krokarna, denna metod används även idag fast i en 

nyare version. Nät gjord av lin som var spunnet och flöte kunde vara näver eller trä, ett sänke 

var sten/stenar inlindade i näver eller renhorn. Innan man använde båt, drog man ut näten 

genom rep som man kunde föra från ena sidan till den andra, man kunde även fästa två nät 

tillsammans, så fick man ut nätet rakt över tjärnen/sjön. Samerna hade båtar av skinn, skinnet 

var utspänt på smala träbågar i början på 1800-talet var de flesta båtar av trä. Vid 1800-talet 

var det torkning av fisk som var förvaring och på senare tid övergick det till saltning. 

Fiskköttet av stora och magra fiskar åts inte, samerna ansåg att de förde sjukdomar med sig, 

sedan fanns ju även saijvofisken som var stora och feta men väldigt svåra att fånga (Bäckman 

& Kjellström 1979:147-151). 

 

 Fiskeredskap, Bäckman & Kjellström, 1979.  
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Vid fiske använde samerna nät men man kunde också fånga fiskar i bäckar och använda 

krokar (Drake 1979:14-15). Metkroken hör till det sportsliga fisket, det är mycket omtyckt av 

pojkarna. Men metkroken har gamla anor, innan den blev av metall, kunde den göras av ben 

eller en liten spetsad enklyka (Manker 1978:179). 

Lingon kunde man byta med fisk, fisk var eftertraktat och folk ville äta fisk, så det 

var lätt att byta varor med fisk enligt Birger Jonasson. Om man var flera personer som lade ut 

nät, delade man sedan fisken sinsemellan. Man delade fisk för fisk av samma storlek tills det 

var slut på fisk och det gällde enbart inom familjen. Alltså äger en generell reciprocitet rum 

här enligt Sahlins teorimodell. De som inte hade några nät, kunde fånga fisk i bäcken. I 

bäcken kunde det vara mycket fisk, då smög de sig på fisken och fångade den. Men fisken var 

hal, därför hade man ofta en vante på sig. Man förde handen försiktigt från stjärtfenan, framåt 

till gälarna och då nöp man till. De kunde fiska hela vinterförrådet på detta vis och därför är 

det många boerne efter bäckarna Enligt egna observationer och erfarenheter kan fisk ges i 

utbyte mot andra tjänster eller varor, detta blir då en balanserad reciprocitet.  

Torkad fisk anses vara bra mot många olika magåkommor, fisklever kunde bota 

skörbjugg, lungsot mm. Fiskfett botar förstoppad mage, men kan också hjälpa vid sår eller 

mot hårfällning på grund av skorv genom att fettet smörjs med fettet. Fisk som är saltad 

hjälper mot magbesvär och olika magåkommor (Johansson 1968:18). 

I lugnt bakvatten i bäckar och älvar är de bästa ställena för att snara fisk, vattnet ska 

strömma lite för att fisken ska vara stilla, samt för att inte fotstegen ska upptäckas. Fisken har 

huvudet vänt mot strömmen, så när man ska snara så går man med strömmen fram mot 

fiskens huvud, helst snett framifrån så den inte skräms. Man är tvungen att vada försiktigt och 

smyga fram, så nära man bara kan för att lättare kunna lägga snaran om fisken framifrån. Man 

följer med strömmen med snaran kring fisken och knycker till så att snaran dras åt ordentligt 

då snaran är jäms med gälarna. Väder och fiskarens syn var saker som kunde spela in på hur 

fiskelyckan tedde sig. Solsken och gärna mitt på dagen anses som bäst för att snara fisk. Då är 

fisken som slöast och kanske inte lika uppmärksam, fisken syns också som bäst vid dessa 

förhållanden (Ryd 2007:224).  

Ämnet som fungerar bäst till snaran är rot från vide- och enbuskar, de är starka och 

smidiga och inte så styva som björkrötter anses vara (Ryd 2007:216-218). När roten ska 

användas görs en ögla i ändan som kallas gartsa som gör att snaran bildas när roten dras 

igenom. Knutens uppgift är att hålla samma storlek genom att låsa öglan och så att den inte 

löper fritt (Ryd 2007:220).  
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Snara kan även användas när man fiskar med spö och knyts då tätt intill spöet. Spöet var 

oftast gjort av björk som inte var för grovt, det skulle ju gå att fjädra när man skulle till att 

rycka. Längden på spöet skulle vara rätt så långt som fyra meter och så långt vide är svårt att 

hitta (Ryd 2007:220). Man använde sig även av ett långt spö med huggkrok för att lättare 

kunna fånga fiskar som var större. Tillvägagångssättet med huggkroken var liknande som vid 

snaran och spöet (Ryd 2007:223).  I fjällbäckar och i grunda vikar fångade man fisk med 

snara eller en vidjelycka som man försiktigt trädde över fisken. Men i sjöar använde man även 

långrev med spetsiga bennålar som krokar som var knuta vid reven, man har även spärrat 

av/dämt upp bäckar för att fånga fisk (Manker 1947:114-115). 

På ön Angmaussaq fiskade man de mindre fiskarna på vintern med ett sorts drag, den 

stora ovala plattan var av täljsten. Den är lindad med strängar av valbarder och prydd med 

några tänder. Fyrkrogen i botten är gjord av ben. När någon med ett lättare ryck, åker den upp 

och ner i vattnet, dessa fiskar tror då att det är en liten fisk som de kan äta och tar då betet. På 

sommartid använde man krok, som man fiskade från kajak, kajaken var gjord i trä och 

sälskinn. Lax fångade man i den stora laxälven, då byggde man fällor av sten för att fånga 

laxarna (Hjarnö 1982:23) 

 

Fiskeredskap från Norra Grönland, Hjarnö, 1928. 

 

 

På Grönland fiskade de lax i de större floderna så använde man sig av laxharpun och denna 

fångst av fisk var betydande för vinterns hushållning av mat. När isen bryter upp på havet så 

fångas öring som följer iskanten i utloppen till floder, ett ställe är vid mynningen vid 

Igluligarssuk där man kan fånga in enorma mängder.  

Vissa delar av vår och sommar så är öringsfisket en viktig föda och det är det man 

livnär sig på. Man kan också samla in förnödenheter som kommer med tidvattnet, när inget 

annat finns att äta. Fiskeplatser som anses heliga är "Caribou Crossing-platser" där vissa 

regler finns att följa; man får inte arbeta inne i tältet utan det sker lite avsides på en speciell 

plats med ett visst bestämt avstånd till älven eller sjön där de fiskade. Det får inte utföras 

ensamt av gravida eller menstruerande kvinnor och de får aldrig komma ner till fiske platsen 

själv. Man får inte heller äta fångsten på den plats den blivit fångad om byn är bebodd, man 

ska dela med sig. Man får inte heller tråckla eller sy ihop kläder med ett undantag av de 
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vattentäta som används sommartid som kan få lagas. Dessa regler anses vara viktigast vid 

laxälvarna för vissa, men inte av alla. Vissa hävdar strikt att öring aldrig får tas in i huset 

samma väg som man tog in späcket (Rasmussen 1931:184-186).   

  

Ren 
Renen fångades med hjälp av spärrstängsel in i snaror eller fångstgropar. Man kunde jaga 

renar mot ett stup eller ut i en sjö, där man hann upp den i båten. Man kunde även använda sig 

av självskjutande pilbössor som man gillrat upp efter renstigarna. Vildrenen har haft en stor 

betydelse för människorna och befolkningen innan den minskade i antal genom olika jakt- och 

fångstmetoder. Rent ekonomiskt sett så var vildrenen det viktigaste jaktbytet eftersom de 

fanns i stor mängd i jämförelse med björn eller bäver som ansågs kunna lämna ett större 

utbyte än en ren (Ekman 1983:29). 

De jaktmetoder på vildren som varit mest använda i fjällen var smygjakt och 

fångstgropar. Smygjakten innebär att man försökte smyga så nära inpå renflocken att man 

skulle kunna skjuta. Det vanligaste var att man var flera jägare som jagade tillsammans där 

några jägare drev renarna framför sig mot några andra jägare som låg i bakhåll. Det finns 

också jaktmetod där man använde sig av ren som bulvan, där tamrenarna drevs i lugn takt mot 

vildrenarna och där man i skydd av tamrenarna skjuta vildrenarna. Denna metod användes 

ofta på sommartid då renen, både tam som vild, sökte sig till snöfläckar för att svalka sig och 

undkomma flygfän. Vid sådana tillfällen kunde man också använda sig av lasso och kasta fast 

vildrenen med när det också ansågs som riskabelt att skjuta inom den tama hjorden (Ekman 

1983:18-19). När renkalvarna på somrarna ligger utsträckta och solar, var det lätt för två 

samer att ta renkalvarna som ligger och sover i sommarsolen (Drake 1979:5). 

Smygjakt på vildren i skogsområden skedde oftast sommartid eller på hösten och den 

bedrevs då oftast av en ensam jägare som eventuellt hade hund med sig. Hunden var kopplad, 

spårade upp och ledde jägaren till bytet. När de närmade sig bytet bands så hunden fast och 

jägaren smög sig ensam på bytet. En annan jaktmetod på vildren under vintertid som kunde 

genomföras om skaren var så hård att den bar jägare och hund men inte renen, var hetsjakt på 

skidor. Där jagades renen tills den ställdes av hunden och kunde skjutas eller tills dess att den 

inte orkade undan jägaren på skidorna. Denna jaktmetod bedrevs oftast på senvintern eller 

förvåren (Ekman 1983:20-21). När samerna var på vildrensjakt, var det enkelt för dem att 

skjuta vildrenarna eftersom att de var mycket högre och större än deras egna, så vildrenarna 

sköt man över huvudet på sina egna renar (Drake 1979:5).  
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"Skildringarna från lappmarkerna i norr äro dock något olika den nu lämnade framställningen däri, att spjutet 

spelade en större roll än bössan". Spjutet som också kunde användas som skidstav, var även under 

renjaktens tid ett viktigt vapen. Tidigare använde samerna även bågar vid hetsjakten på ren. 

Någon hetsjakt till fjälls genomfördes inte och anledningen var att snön oftast var så hård 

packad att den bar både renen och jägaren. Utrotningen av vildrensbeståndet anses främst 

bero på hetsjakten under senvinter/vårvinter då skaren inte höll för renen, men bar jägaren på 

skidor (Ekman 1983:22-24).    

Birger Jonasson berättar när han var 16 år var han getare åt sina morbröder, de skulle 

ta en matren en varm augustidag som stod på en snödriva. De kastade fast en oxe och slaktade 

den, men när de skulle gå hem med köttet så kunde de inte ta hem allt kött. Då gjorde de en 

boerne och lämnade köttet som de inte kunde bära hem till nästa dag. Boerne kunde vara en 

daglig förvaring för mat som var gjord av sten, det finns många lämningar kvar idag till fjälls. 

Alla tre åt av renköttet, eftersom de var ute tillsammans och getade renarna, så de delade lika. 

Men är det din ren är det ditt kött. Men man kunde ge bort renkött, som tack för hjälpen, det 

brukar man ju göra än idag. Det är mest renkött och fisk som man ger bort för att visa sin 

uppskattning. Enligt egna observationer och erfarenheter kan renkött också ges bort i utbyte 

av tjänster eller varor, men även som uppskattning eller som en känslomässig gest. Med 

känslomässig gest menas, att man har en god respektive känslomässig relation till 

vederbörande man ger renköttet till och detta kan liknas med Sahlins syn på balanserad 

reciprocitet. Men även generell reciprocitet om det är en mer känslomässig relation 

sinsemellan.  

Renbenen samlade man i en kallkälla, sjöar, åar eller i ett stenröse. Det var för att 

andra djur inte skulle äta på benen, renen skulle ej kunna äta ihjäl sig av sina egna ben. Men 

det var även för att hålla renarna samlade. Renhornen lades i en hög (Drake 1979:58). Birger 

Jonasson bekräftar detta, ”Renben, dem fick man inte kasta hur som helst, man var tvungen att lägga dem i 

kallkälla eller ner i sjön. Varför då? För att hålla renhjorden mer samlad, om man kastade dem hur som helst, så 

skingrade man renarna så vart ju renhjorden distraherad. Spridde sig för alla vindar”. 

Samerna tog till vara på alla renens blåsor, ett exempel är våmmen som man 

förvarade blod i (Drake 1979:112). Renblodet dricks, det botar förkylningar och andra 

åkommor botas också genom att dricka varmt blod från renkalv eller ren. Hela renen är en 

viktig del i den lapska läkekonsten och botemedel från renen användes nästan alla delarna den 

lapska folkmedicinen. Ren-fett var bra mot mycket som till exempel brännsår och 

förstoppning mm. Fett från renens klöver var användbart som till exempel för att läka 

brännsår, läppskador, förfrysning, eksem osv. ansågs kunna bota ögonsjukdomar och 
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navelsjukdomar hos barn mm. Man använde också renskinn för att bota gikt och för att göra 

plåster (Johansson 1968:16, 23). 

Att man har fångat vildren med snara och i vissa enstaka fall även älg var 

förekommande i mitten av 1850-talet, men har senare försvunnit. När man jagade vildren med 

snara, satte man upp en stängsel med öppningar där man visste att renen passerade. Vid 

öppningarna satte man då upp snaror, löpsnaror, vildrenarna gick då in i löpsnarorna med 

huvudet först och stryptes då till döds (Samefolkets Egen Tidning, 1941, nr 1, årgång 23).  

Vildrenen har även fångats med hjälp av snaror gjorda av grova linor och läderremmar som 

sattes fast i träd eller pålar. Oftast använde man sig av vildrenens vanliga upptrampade 

områden eller dess stigar. Man tog också hjälp av ett stängsel av trädstammar och i öppningen 

satte man ut snaran. Denna hage kallades för viltrenshage och denna metod använde man sig 

av på hösten framtill vintertid då renen samlar sig i större flockar. Ett annat fångstredskap 

som använts kallas för "rendraget" och är liknande som älgdragen, men vid ren-fångst så 

riktas pilen lägre ner och något användande av gevär eller bössa finns det inga uppgifter om 

(Ekman 1983:27-28).  

 

Renskötseln i Alaska 

I en artikel från Samefolkets Egen Tidning uppger de en källa från ett häfte; United States 

Departement of Agriculture, Bulletin nr1089, september 22, 1922, Reindeer in Alaska. 

Inuiternas ursprungliga näringskällor var valfångst och säljakt men dessa djurarter hade 

minskat och inuiterna hotades av ekonomisk undergång. En initiativtagare med namn Sheldon 

Jackson från U.S Bureau of Edjucation beslutade att försöka lära inuiterna att bedriva 

renskötseln i Alaska eftersom att landskapet var liknande som på andra delar av världen där 

renskötseln redan förekom. År 1891 importerade man 10 stycken tamrenar från Sibiren och 

mellan åren 1892 till 1902 hade 1280 stycken tamrenar importerats till Alaska. Man 

engagerade även ett antal samer från Norge som blev statsanställda som ren-instruktörer i 

Alaska, de skulle hjälpa och visa inuiterna hur man bedrev renskötseln. Inom en snar framtid 

insåg man att renskötseln hade en framtid i Alaska. Efter 30 år beräknar man att det finns 

cirka 200 000 renar och att under dessa 30 år har cirka 100 000 renar slaktas. Inuiterna hade 

äganderätt på renarna utan att de fick sälja något av dem, detta ledde till inskränkning som 

naturligtvis var en hållhake på inuiterna. Samerna i Alaska däremot fick fullständig äganderätt 

utan några inskränkningar, detta var för att uppmuntra dem, så att de skulle instruera inuiterna 

i renskötseln. Samerna insåg att affärerna gick bra och började sälja en del livrenar till 

Alaskas majoritetsbefolkning. Detta gjorde att renskötseln i Alaska spelade en betydande roll 
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ekonomiskt och har givetvis även sporrat majoritetsbefolkningen att göra den så bärkraftig 

som möjligt (Samefolkets Egen tidning, 1923, nr 4, årgång 5). En same vid namn Pher Thuuri 

(brorson till författaren Johan Thuuri) och Mathias A. Sara reser till Alaska för att bistå med 

hjälp inom renskötsel arbetet, Thuuri skriver ett antal brev till Samefolkets Egen tidning och 

berättar hur renskötseln fortskrider i Alaska. De stora renhjordarna på tusentals renar som de 

vaktar, laxen som finns i älvar och hav (Samefolkets Egen tidning, 1928, nr 4, årgång 10). 

 

Om renskötsel och vildrensjakt på Grönland  

Vildren finns på Grönland och norr om Godhåbsfjorden anses de finnas som mest. I Itivnera 

fanns det vildrensjägare som gömde sig bakom murar av sten när de lurpassade på vildren. 

Här är det inte bara jägaren som far på jakt, utan man tar med sig hela familjen och bor på 

jaktplatsen under hela jaktsäsongen. Det mesta av köttet äts upp av familjen på plats och bara 

en liten del går vidare till försäljning. Här sker en generell reciprocitet utifrån Sahlins teori, 

inom familjen förväntar man sig ingenting tillbaka. Vildren och vildrensjakt har funnits på 

Grönland sedan långt tillbaka i tiden, den "har bedrivits av gammalt i Grönland". Från Nord-

Norge fraktades det ca 250 stycken renar till Itivnera för att det ansågs skulle passa bra på 

dessa marker. Vad gäller betet för renen så är det bra, men att det är tungt att ta sig fram i 

fjällen därför att markerna är mjukt av renlaven, den upplevs som en mjuk matta enligt Jon 

Eira och Mattis Gaup som var två av de tre samerna som följde med renarna över till 

Grönland. De anser att det inte är någon större skillnad mellan en tamren och en vildren vad 

gäller kroppsstorlek, hornstorlek eller färgsättning (Samefolkets Egen tidning, 1957, nr 3, 

årgång 39). 

Ön Angmaussaq på norra Grönland, jagade man renar med pilbåge, renen är väldigt 

skygg och har väldigt gott luktsinne. Jägarna försökte att smyga på renen så nära som möjligt 

för att jakten skulle lyckas eller så gömde de sig bakom en sten eller buske för att inte bli 

sedd. Av renen fick man kött att äta, varmt skinn och senor för att sy med. Pilbågen var kort 

och gjort av trä, den var bundit samman med snören av flätade senor. Bågsträngen var också 

gjord av flätade senor, pilarna hade skaft av trä och spetsen var gjord av ben (Hjarnö 

1982:30). 
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Pilbåge från Norra Grönland, Hjarnö, 1928. 

 

Cariboujakt med Netsilik inuiterna 

Netsilingmiut drar lika uttalad skillnad mellan jakt på marina djur och jakt på land som 

Iglulingmiut gör, speciellt när det gäller jakt på caribou. Den sista säljakten äger rum under 

våren och man börjar göra sig redo för sommaren och hösten som är "den stora säsongen" 

som är vigd för öringsfiske och cariboujakt. Man jagade inte caribou på vintertid för då var 

det för kallt att ligga på pass någon längre stund i storm och kyla. Längre tillbaka i tiden när 

pil och båge var vanligt så var också caribou så skygg att det var svårt att smyga sig på den, 

men den jakten har blivit betydligt mycket enklare nu när man har tillgång till skjutvapen 

(Rasmussen 1931:169).  

I Netsilingmiut var cariboujakt en av de viktigaste näringarna och många andra sätt 

att få mat hade mindre betydelse. Det var ju främst på hösten som man fick kött. I vissa 

områden så jagade man även myskoxar med hundar och båge, men det var rätt så begränsat 

till vissa ställen som Pelly Bay eller Ualiârmiut. Dessa stora djur gav ju mycket kött och 

gjorde en stor skillnad för den by som lyckats döda någon. Men det säkraste tillgången ändå 

var förstås säl- och cariboukött. Skinnen fungerade både som golv och som underlägg att sova 

på och caribouskinn var ovärderligt för de fungerade naturligtvis som material till kläder 

(Rasmussen 1931:182-183).  

 

Inuiter Qaujimajatuqangits renjakt 

De äldre berättar att livsstilen har förändrats, men renen är fortfarande en central punkt i deras 

kultur, identitet och mat, precis som i Saepmie. De har alltid haft en speciell relation av 

tacksamhet och respekt till renar. De har alltid varit tacksamma till kött, skinn, ben som har 

blivit till kläder, tält, trummor, fångstredskap, rep m.m. (Thorpe et al. 2002:13,16). 

Handlingen när det gäller jagandet, slakten, förberedelsen, ätandet och delningen av renen är 

viktigt för sambandet mellan folken, familjen och generationen. De tackar renen för att de fått 

bytet och för deras tid tillsammans. Känsla för tacksamhet och respekt för renen har varit 

mycket starkare förut under den traditionella tiden. Allt kött tillvaratogs på ett annat sätt än 
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idag, man tog tillvara på hela renen dvs. benen, skallen, lever, magar, blodet etc. idag kastas 

köttet bort på ett helt annat sätt. Det var förbjudet att kasta någonting förr i tiden (Thorpe et al. 

2002:19,21,22,24). Av renben gjorde man nålar, pilar, knivar och borrar, av renhudar kunde 

man göra vattenhinkar, tält, täcken och kajaker (Thorpe et al. 2002:28-30). De jagade renar på 

olika sätt, på sommaren använde man kajak om det var renar som var nära floder eller sjöar, 

då tog man bytet i vattnet, jaktredskapet man använde var spjut eller pilbåge. Om man var 

uppe på tundran så var det vanligt förekommande att man hade en mängd olika stenrösen, 

som man gömde sig bakom för att komma nära renen och på så sätt kunna skjuta den med 

pilbåge (Thorpe et al. 2002 et al. 39,54,56). Om de ignorerar den första renen och inte skjuter 

den, väntar på att det skall komma en större, så kommer du inte att ha någon lycka efter det, 

risken är stor att man inte ser en till ren på hela dagen, man skall inte få välja ren. Alla djur 

kan höra oavsett hur långt bort från bytet du än är. De får heller inte berätta vilka goda jägare 

de är, skryta om sina byten. Risken är stor att de kommer hem utan byte den dagen. Pojkar 

och män som skall ut och jaga får inte retas eller slås/kivas med flickorna/kvinnorna, då 

kommer deras jaktlycka att bli förstörd den dagen. Inuiterna jagade alltid renen tills den låg på 

backen för en ren skall ej lida. De delar alltid sitt kött, om en person inte delar sitt kött, säger 

de att den personen inte skall jaga mera eftersom han/hon inte kan dela. De delar alltid köttet 

till deras familjer, för de finns de som inte jagar och har dåligt med föda (Thorpe et al. 

2002:76-77).   

 

Älg 

När vildrenen försvann så började man i allt större utsträckning att jaga älg, den har jagades i 

större fångstgropar (Ekman 1983:29). Älgen jagade samerna mestadels för matens skull men 

även för pengarnas skull, man jagade älg med liknande jaktmetoder som ren. Älgar sköts med 

lodbössa berättar Nilas Tuorda, älgarna gick inte heller till attack på människan om de blev 

skadskjutna, som björnen kan göra om den blir skadskjuten (Ryd 2007:147). Det var viktigt 

när man jagade älg att man pratade eller ”gick fult”, med det menas att man inte skall bryta 

några kvistar eller grenar (Turi 1987:90). En något äldre jaktmetod var älgdragen eller 

älgleden som var väldiga bågar som var uppgillrade och som skulle sprätta när älgen gick 

emot en järntråd som var uppspänd mellan träd och som då utlöste ett dödande spjut eller pil 

(Ekman 1983:44-45). Det förekom även uppgillrade bössor istället men inte i stor 

utsträckning. Snaran är också ett fångstmedel som innebar att man spände upp tjocka grova 

läderremmar eller rep mellan ett par träd där älgen hade sin vandringsväg, gärna invid något 

matställe eller där man visste att älgen uppehöll sig (Ekman 1983:49).   
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Den typiska norrlandsmetoden är jakt med lös drivande hund som inte skäller och som ställer 

älgen med skall för att jägaren ska komma i skotthåll. Jakt med ledhund är en annan metod 

som innebär att hunden aldrig släpps lös. Hunden hålls kopplad under hela jakten och 

förväntas leda jägaren till älgen utan att ge skall. Då man kommit nära älgen så knyts hunden 

fast vid ett träd eller kanske kan gå bakom jägaren då denne smyger sig nära älgen för att 

komma inom skotthåll. Denna jaktmetod har även fungerat vid jakt på vildren och på björn. 

Känner jägaren väl till jaktområdet och var älgen uppehåller sig så kan man utöva en 

jaktmetod som kallas smygjakt utan hund. Denna metod fungerar kanske bäst under själva 

brunsttiden då älgen håller sig mer samlad till ett mindre område, eller under den tid då 

myrslåtter var vanligt och mycket folk var ute i markerna. Något som också förekom vid jakt 

på älg var hetsjakt på skidor under vintertid vid djup snö eller vid skare och det gällde att 

jägaren var i god kondition (Ekman 1983:38-40). Man har också använt sig av lasso vid 

älgjakt såsom vid vildrensjakt, men i mindre utsträckning (Ekman 1983:42-43).   

Det fanns inte så mycket älg förr i tiden säger Birger Jonasson. Men sköt man en älg 

så delade man lika, man sålde den inte utan behöll köttet. Alla fick lika mycket kött och 

skytten behåll hornet, hjärtat åt man oftast på en gång ute i skogen. Enligt egna observationer 

och erfarenheter i älgjakten är att köttet delas lika och skytten tar reda på hornet, säljs köttet 

så delas pengarna lika sinsemellan. En annan egen observation är om jaktlaget nästan fyllt 

kvoten för årets tilldelning så beslutas det, att om någon älg skulle bli skjuten den kommande 

helgen så skulle den säljas till en uppköpare. Säljer man en älg till en uppköpare så måste hela 

älgen följa med. Inom vårt jaktlag så får den som vill ta skinnen, annars säljs de vidare till en 

uppköpare. Hornet tillfaller skytten, så även hjärtat och tungan. När det gäller filén så har vi 

ett tur-system där alla ska få chans att få en filé, övrigt från älgen delas lika inom jaktlaget i 

form att lotter.  

 En av jägarna hade inte deltagit vid ett tidigare jakttillfälle och inte heller förstått att 

om jaktlaget sålde till en uppköpare så fick inte skytten hjärtat och tungan som var brukligt. 

Naturligtvis så var det just denna jägare som fick skjuta älgen den jaktdagen och han blev 

enormt besviken då han insåg att hjärtat inte tillföll honom. Inte heller fick han ta tungan eller 

något annat heller för den delen. Jo, om det nu hade varit en tjur så hade han fått ta hornet, 

men tyvärr så blev det ingen utdelning där heller. En annan jaktkamrat insåg den besvikna 

jaktkamratens frustration och gav honom "sitt älghjärta" från en tidigare älg och denna 

handling var väldigt viktig, för nu vänds mungiporna uppåt igen. Dessutom blev han också 

tilldelad en älgtunga från ytterligare en annan jaktkamrat så nu var lyckan fulländad. Här kan 

vi kanske säga att en generaliserad reciprocitet äger rum för det givande jaktkamraterna 
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förväntade sig inget tillbaka eller så ägde en balanserad reciprocitet rum för det antogs (av alla 

parter) att en gengåva av samma värde snart skulle äga rum. 

 

Fångstgropar 
Renarna som vandrar omkring om vintern, måste ibland passera vissa trånga passager, där 

bägge sidorna begränsas på grund av branta berg eller annan svårframkomlig mark. Det var 

där som man skulle gräva fångstgropar, man täckte över fångstgroparna med kvistar och 

mossa och sedan fick snön lägga ett fint skyddande täcke. Renarna kunde själv vandra dit 

eller så kunde samerna skrämma dit renarna, ibland hände det att renarna jagades av något 

rovdjur och då sprang de självmant ner i fångstgroparna (Manker 1960:11).  Både älgar och 

renar fångades på detta sätt (Manker 1960:13). 

Det finns en bestämd skillnad mellan ren- och älgfångstgropar nämligen att 

rengroparna ligger i långa kedjor, där renhjordar passerar på bred front, älggroparna ligger 

enstaka och intill en älgstig eller älgpass. Men ibland har älggropar förekommit i långa 

kedjor, men de skiljer sig åt på grund av att de är större i diameter och mindre ovalitet. 

Fångstgroparna var de viktigaste fångstmetoderna för älg och ren. Fångstgroparna kunde även 

ha fångstarmar som styrde in älg och ren till fångstgroparna eller så kunde det finnas ett 

sammanbindande stängsel. I botten på fångstgroparna kunde det finnas vässade pålar som 

djuren spetsades på och därmed avled ganska omedelbart och kunde därför inte ta sig upp ur 

gropen (Manker 1960:17-18). Ovaliteten är det mest karakteristiska när det gäller 

fångstgropar och för rengropar är det utmärkande (Manker 1960:201-203). 

Fångstgropar har använts för att fånga djur av olika sorter i större delen av världen, 

man har funnit arabiska och afrikanska fallgropar med spjut i botten, inuiter har haft olika 

snöhål som kan påminnas om fångstgropar. Denna metod är så primär, att den har uppstått 

spontant på flera håll i världen och det finns en stor variation (Hvarfner 1975:353). 

I de nordligaste områden finns uppgifter om användning av fångstgropar som anses ha spelat 

en viktig roll vid vildrensfångsten (Ekman 1983:18, 20). Denna jaktmetod användes både till 

fjälls och i skogs men skilde sig något åt i anordningen. På vissa ställen var det järnbeslag 

eller spetsiga pålar i botten av fångstgropen, på andra ställen kunde det finnas en 

järntaggarförsedd vridbar bom som renen skulle stupa ned på. Fångstgropar för älg liknade 

denna anordning. Man hade också satt upp ett sorts stängsel på sidorna om fångstgropen eller 

snarare fångstgroparna för man brukade oftast placera flera i rad. Stängslet var oftast byggt av 

trädstammar. Till fjälls var det vanligare med stenar och stenblock som fick fungera som 
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stängsel. Det fanns även en jaktmetod som liknar drevjakt som kallades för "inhägnad med 

jaktlappar" som också ersatta själva jägarkedjan (Ekman 1983:25-26).  

I norr ligger fångstgroparna efter varandra och är ofta ovala eller rektangulära, man 

har funnit två olika varianter en för älg och en för ren. Fångstgroparna kan vara nedgrävda 

cirka 1,2 - 2,4 meter eller så är de grunda med en kallmur som motsvarar höjden av en 

nedgrävd fångstgrop. Fångstgroparna kan ligga enstaka, i rad eller utspridda i ett geografiskt 

område. Om fångstgroparna ligger på rad, har de ofta varit förbundna med något sorts 

stängsel, är det någon enstaka har de haft ledarmar som styrt in bytet i fångstgropen, enstaka 

fångstgropar är de som är mest ovanliga och de är ofta utspridda vid exempelvis brunstplatser. 

Fångstgropssystemet presenterar ett primitivt fångstsamhälle, man kan dra slutsatser att en 

älggrop och rengrop är av olika ursprung, de är tekniskt sett lika, men de har brukats av olika 

folkslag. Den äldsta dateringen av fångstgropar är 700-talet, man slutade tidigare att använda 

fångstgropar i norra Skandinavien än i södra och det kan bero på den utvecklade renskötseln i 

norr (Hvarfner 1975:353-356).  

Vildrensjägarnas fångstmetod är uråldrig, men den är självklar, vid sundet mellan 

Stora och Lilla Blåsjön i Frostviken finns det fångstgropar på stranden, med 

skifferspjutspetsar på sjöbotten utanför och dessa två kan kopplas samman till en samtida 

användning. Fångstgropssystemet ser ungefär detsamma ut i samtliga Saepmie från 

Ishavskusten ner till Jämtland (Samefolkets Egen Tidning, 1951, nr 4, årgång 33).  

Fångstgroparna placerades efter många olika faktorer, områdets topografi, markens 

beskaffenheter och djurens uppträdande. Det viktigaste man tog hänsyn till var djurens 

förekomst, där en älgstig eller renarnas vandringsstråk var väsentlig information. Bäst var när 

renarna vandrade från sommar- till höstbetena, då är renen som störst och även skinnet. Det 

finns även fångstgropar nere på skogslandet/vinterbetet ända ner mot kustlandet, det tyder på 

att även skogsren fångades med fångstgropar (Manker 1960:193-194). Det finns några fåtal 

beklädda fångstgropar som är beklädda med stenhällar på sidorna och oftast kortsidan, några 

fåtal är även stenmurade. Men det tillhör ovanligheten, eftersom att djuret kunde få fäste och 

därmed klättra upp ur gruppen (Manker 1960:205).  

I norska Finnmarken (Karasjok, Polmark och Neiden) har man funnit 

fångstgropssystem för vildren som anses har varit brukade ända fram till 1700-talet. Själva 

fångstgropssystemet bestod av 504 stycken fångstgropar på en 4,5 km lång sträcka utmed ett 

fjäll som är känt som ett offerfjäll. Även källarsystem av lösa stenblock hittades där man 

förvarat jaktbytena. Man fann också boplatser för jaktlaget i form av torvkåtor eller gammar. 

Man var på denna plats under hösten och passade fångstanläggningen när vildrenen skulle 
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vandra feta från sommarbetet till vinterbetet (Samefolkets Egen tidning, 1951, nr 4, årgång 

33).  

Fångstgropar för att fånga älg har också förekommit, de kallades även för älggrafar 

och tillvägagångssättet var liknande som vid fångstgropar för att fånga vildren. Älgen skulle 

oftast spetsas till döds och inte enbart fångas in. Här kunde man vara ett helt jaktlag/byalag 

som hjälptes åt att ställa i ordning fångstgropar och man delade då hudarna sinsemellan, 

medan köttet gick till den eller de som bodde närmast. Denna fångstmetod minskade 

efterhand och beslöts tas bort när det också hände att det var en människa som blivit spetsad i 

en grop (Ekman 1983:49). Fångstgropar på älg som var belägen på sandåsar, de var tre-fyra 

alnar djupa och överlagda med tunna brädor som man täckte med mossa (Drake 1979:6). 

 

Rovdjur 

De större pälsdjuren jagades även som farliga rovdjur och samerna var tvungen att hålla dem 

borta från renarna. Björnen jagades med spjut och omgavs av en hel magisk ritual, mest 

jagade man björnen med spjut vid björnens ide, men man använde även sax och snara 

(Manker 1947:109). De farliga djuren är vargen, björnen och järven (Svanberg & Tunón 

2000:213).  

De flesta problemsituationer i Sverige och många delar av världen beror inte på att 

enstaka rovdjur skaffat sig ett ovanligt beteende utan att rovdjuren är i ett område där de flesta 

rovdjur av samma sort har skapat samma problem (Viltskadecenter 2012:6:43). Det blir större 

effekter, när det gäller antalet renkalvar som klarar sig, ju tidigare på våren som man dödar 

problem björnen (Viltskadecenter 2012:6:3).  

Vargen är svåråtkomligt och det krävde fysiska ansträngningar för jägaren, man 

använde lättare och breda skidor och man slog vargen över nosen, sedan stack ihjäl den. Men 

man kunde även ta vargen i en varggård, det var som en liten kåta med en liten renhage som 

hade inåt lutande stängsel med ett lockbete inuti. Man kunde även använda något som 

kallades för helvetsapparaten, det var en hård enpinne som var spetsad i båda ändarna och 

som böjdes som en hästsko, den bands fast med en tunn sena mellan skänklarna och därefter 

stoppades den in i ett köttstycke. När köttet slukats då smälte och upplöstes senan och pinnen 

rätade ut sig och plågade livet ur djuret. Denna metod användes i Jämtland och Härjedalen 

och användes för varg, lodjur och järv. Järv och lodjur fångades även med sax och olika giller 

bland annat järvbåset. De effektivaste jaktvapnen har varit spjutet och pilbågen, spjutet var 

framföra allt för björn och varg och pilbågen för andra villebråd. Björnspjutet var grövre och 

större, medan vargspjutet var smäckrare och lättare, men man kunde också användas som en 
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skidstav (Manker 1947:110-112). Är markerna klippiga, oländiga och branta finns det ofta 

mycket rovdjur i området, men det kan vara eländigt att jaga där. Rovdjuren undviker gärna 

platta marker, eftersom det inte finns något skydd för dem där (Sikku & Torp 2004:63).  

 

"Vi böra vidare komma ihåg, att jakten efter de större rofdjuren tills för några få årtionden sedan för 

lappmarkernas innevånare varit en nädvärnsåtgärd, och att den, hvad vargen och järfven beträffar, ännu är det för 

lapparna" (Ekman 1983:279).  

 

På Grönland finns fällor som är kända och används ibland är de som kan stängas är 

namnet på den gemensamma stenfälla som har en fallucka av sten och fungerar som så att när 

djuret har kommit in i fällan och når betet så faller luckan igen. Denna variant används för 

varg och räv samt ibland även för järv. På vissa ställen används björnfällor som liknar de 

ovanstående. Vissa fällor har en kniv med torkat blod på så när till exempel vargen kommer 

och börjar slicka i sig blodet så skär den sig på tungan, blöder och därmed lätt att spåra upp 

(Rasmussen 1931:188).   

 

Järv 

Järven betraktas som ett föraktligt djur och sprider en stank ifrån sig när den förföljs, samt att 

köttet är oätligt. Järven skidade man ifatt och slog ihjäl, men för det mesta fångades han i 

järvbås eller i spjutgiller, det var sällan man sköt den (Bäckman & Kjellström 1979:140). 

Järv jagade man vintertid med skidor och man slog eller sköt ihjäl den, men vanligast var att 

man gillrade den i ett järvbås, stockgiller etc. Om man skulle ta järven i järvlyan, kunde man 

då elda ut den, genom att elda så att lyan blev rökfylld och sedan passade man på järven, så 

när den kom ut så dödade man den (Drake 1979:7). 

Jaktmetoderna liknar de metoder som används vid varg- och lodjursjakt. En 

jaktmetod som inte varit så effektiv på järven är hetsjakt på skidor därför att järven är så 

uthållig och snabb även i djup och lös snö. Skulle en jägare hinna i kapp järven så sticks den 

ihjäl med spjut eller slås ihjäl med skidstaven. Järven tar gärna sin tillflykt upp i ett träd och 

kan därför med lätthet jagas av en hund som driver upp den i ett träd (Ekman 1983:126). 

Ett järvbås gjorde man oftast i en tät granskog, man satte två stolpar i marken eller så kunde 

man ta ett par granar som stod bredvid varandra med ett bra avstånd. I stolparna fäster man 

stänger som var kluvna i ändarna och med den andra ändan i marken. Sedan fäste man fler 

stänger över varandra så att det bildade ett bås på cirka tre meter långt och cirka 60 cm brett. 

Man lade golv i båset och på detta lades två grova stockar. Bredvid dessa slog man sedan ner 

klykor i övre ändarna och i klykorna lade man ett stadigt tvärträ. Över tvärträet lade man en 
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svängel, den ena ändan stacks under tvärträets i flakets främre ända. Svängeln vägde upp 

flaket och dess bakre ända vilade på båsets golv. På svängelns inre ända fäste man en snara 

som fördes ned genom öppningen mellan flakens stockar och i snaran stack man in ett ben. 

Benet var fast mot flakstockarnas undersida och höll flaket gillrat. När järven kom och skulle 

ta benet, drog han lös benet ur snara och flaket föll då ner på järven (Bäckman & Kjellström 

1979:140-142).   

 

Järvbås från sidan,  Bäckman & Kjellström, 1979. 

  Järvbås framifrån,  Bäckman & Kjellström, 1979. 

 

Förutom järvbåset kunde man gillra järven med ett spjutgiller som tidigare nämnts, detta var 

ett invecklat giller. En grövre stock på cirka två meter, avkvistades och avslutades upptill som 

en trapp. På stubben lade man en grov stock och i den hade man huggit ett hål, stocken vilade 

med ena ändan på marken och den andra stack fram cirka 60 cm framför stubben den vilade 

på. I denna del hade man också huggit ett hål och i stubben gjorde man en urholkning, så stor 

att en spjutstav kunde lätt glida upp och ner i den. Då kunde spjutstaven åka upp igenom hålet 

på stockens övre ända, spjutstaven hålls fast i urholkningen med vidjor. Längst ner hade man 

huggit in ett tvärträ över urholkningen och i detta fästes en käpp i en rät vinkel uppåt. Från 

denna ända av käppen förde man ett rep upp genom det yttre hålet på brostocken och det var 

där man knöt fast ett ben. Avståndet mellan hålen var så anpassade att när järven hade 

huvudet vi det yttre hålet, hade den emellertid kroppen över hålet som innehåller spjutstaven. 

När man sedan fäst betet, fäste man en lång, men smal torrgransstång i marken som man 

böjde ner som en fjäder och fäste med ändan under tvärträet i stubben mitt under spjutstavens 
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nedre ända, mellan hålen. Så när järven kom upp på brostocken och skulle ta betet, så 

lossnade tvärträet och torrgranstången förde spjutstaven uppåt och rätt in i hålet, så det 

träffade järven och tog dennes liv (Bäckman & Kjellström 1979:142-143).   

 

Spjutgiller för järv, Bäckman & Kjellström, 1979. 

 

Järven äter ofta döda renar, då kan man gillra den med en sax, på järvens egna spår, precis 

som man gör med vargens sax. Sedan skall man kasta snö i luften med en skovel, då faller 

snön ner och då syns inte människospåren. Samma gäller för räven som för järven och vargen, 

men man skall inte gå över rävens spår på ett enda ställe, när man gillrar upp saxen. Saxen 

skall vara rostfri och den skall gnidas in med jord och enris, man får inte röra saxen med bara 

händerna utan man skall använda handskar för att inte saxen skall ta lukt av människor (Turi 

1987:89).  

 

Lodjur 

Som vid all jakt skall jägaren inte ha bråttom när det gäller jakt och det gäller även vid 

lodjursjakt. Det kan ta en vecka innan man har letat reda på lodjuret och fått det inom 

skotthåll. Lodjuret har väldigt dåligt uthållighet, så hetsjakt kunde vara ett bra alternativ. Det 

skulle vara mycket snö och slät terräng, så inte lodjuret kunde försvinna upp i svårframkomlig 

terräng (Sikku & Torp 2003:67,69).  

I de norrländska landskapen som ligger längst söder har jakt med drivande hund 

förekommit på lodjur, men har inte varit den mest förekommande jaktmetoden. Man hittade 

spår efter lodjuret eller visste i vilket område den uppehöll sig i för att sedan ringa in den, då 

släpptes hunden och drevet var i gång. Karaktäristiskt när det gäller lodjuret är att den tar 

snedsprång i närheten där den uppehåller sig, precis som haren gör, det är tecken på att 

jägaren närmar sig. Själva drevet av hunden på lodjuret kan pågå upp till en dag om det var ett 

erfaret lodjur, var det däremot unga lodjuret så kunde flykten tas upp i ett träd. När hunden 

kommit ikapp lodjuret så var det viktigt att jägaren var nära för att skjuta, annars kunde den 

gå till attack med de vassa klorna. Utan hund bedrev man hetsjakt på lodjuret under vintertid, 
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där man tröttade ut den så att den stannade upp för att vila och då passade jägaren på att 

dödade den med spjut eller slog ihjäl den med skidstaven. Man har också använt sig av lock 

under parningstid eller att man själv lät som en skogsfågel för att locka till sig ett hungrigt 

lodjur, men detta har inte varit så mycket använd metod (Ekman 1983:117-119).    

Birger Jonasson berättar om hans farbror Gothard Andersson som jagade ner ett 

lodjur till ett berg inuti en grotta, han for tillbaka till Värjaren och hämtade Jonas sin bror, 

som hade med sig en järnstör och bössa. Lodjuret var kvar i grottan. Gothard skulle stå 

utanför och posta vid utgången och Jonas skulle ta järnstören och stampa i grottan, så att 

lodjuret kom ut. Till slut kom lodjuret ut men den for så fort upp i en björk, så Gothard hann 

inte skjuta den, ner från björken och tillbaka in i grottan igen. De tog samma ritual en gång till 

och då kom lodjuret ut igen och då fick Gothard tag i halsen på lon och sade ”vänta bara tills jag 

får struptag på dig” och så ströp han lodjuret. Berget kallas idag för Loberget. 

Ett fångstredskap som varit välkänt är lodjur-båset som påminner om falltaks-fälla 

som är byggd av stockar med tre väggar i rektangelform med en gavelsida öppen för att 

lodjuret ska ta sig in. Själva öppningen var taket i ett enda stycke som skulle falla ner och 

stänga inne lodjuret när det kommit för att ta det uppgillrade bytet som var placerat längst in i 

fällan. Flakar har använts för att fånga övriga djur, men också fungerat på lodjur, annars är det 

vanligare med sax som antigen var vargsax eller ibland även björnsax. Oftast placerades 

saxen utanför ett lodjurs berghål och gillrades. På vissa områden har man byggt mindre kojor 

som man åtlade i så att lodjuret blivit van att gå dit och äta. När sedan lodjuret blivit van detta 

så placerades det ut saxar i själva öppningen på kojan. Att fånga lodjur har även gjorts med 

lodjurssnaror och även med gillrade bössor, men inte gropar då lodjuret har förmågan att 

klättra ur den. Lodjurets päls och skinnets höga värde har varit en av orsakerna till jakten men 

också för att rädda sin renhjord, från att bli tagen (Ekman 1983:119-122).  

 

Varg 

Samernas värsta fiende var vargen, eftersom den angriper renhjorden, dräper renar, skingrar 

renhjorden och därför har vargjakt förekommit lång tid tillbaka. Vargen jagade man inte för 

köttets skull och inte för skinnets skull utan för att överleva (Drake 1979:6-7). Vargen har 

djävulen skapat och Gud blåste liv i den gnom näsborrarna. Men djävulen kunde inte göra 

någonting färdigt, det hade han inte makten till. Djävulen var Guds bästa ängel och han gjorde 

mycket som inte passade sig och en sak var vargen. Det är därför nåjden har någon kraft att 

göra människor till vargar. Den som jagar varg skall kunna veta alla namn på vargen och 
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dessutom skall han tänka på alla nio slags fångstsätt, när han ger sig ut att skall jaga varg och 

på det fångstsättet han tänker jaga vargen på skall han tänka på sist (Turi 1987:99).  

”Vargar är farliga djur, bara enkoma varggubbar som tordes skridade baki vargen".  

Vargen är inte bländad, som björnen då den kommer ut från idet, men vargen kan man sticka 

än en gång om inte hjärtat träffas första gången. Man ska vara en bra skidlöpare för att hinna 

ikapp vargen och sticka den, endast riktigt duktiga skidåkare hinner ikapp vargen. 

Hjälpskridare finns med också, men det finns inga regler om hur de ska sticka, för vargen 

anses inte ha något värde så det gör inget om han blir stucken på flera ställen enligt Nilas 

Tuorda. ”Man vill inte använda skinnet till någonting, inte från en sådan rendödare” (Ryd 

2007:173-174).                                       

Vargjakt förekom vanligtvis på vintern, eftersom det var lättsamt att skida ikapp den. 

Man skulle slå den på nosen eller på huvudet och sedan stack man spjutet i den. Vargen tog 

man aldrig in i kåtan, skulle man av någon orsak ta in vargen i kåtan skulle vargarna fortsätta 

att skada renarna (Drake 1979:6-7).  

En artikel ”Några ord om vargjakt och om ett par säregna vargjakt-stavar” från 

Samefolkets Egen Tidning, berättar om vargjakt. Vargen är härdad, energisk och uthållig, den 

är ett kraftfullt och snabbfotat djur. En vargjakt kunde vara väldigt lång, flera dagar kunde en 

vargjakt hålla på. Nils Andersson Skott var en duktig och känd vargjägare, många vargar har 

dödats av honom för att rädda renarna från en plågsam död. Ofta drog Nils iväg ensam på 

vargjakt men ibland så kunde han även ha sällskap. Tidigt en vintermorgon lyfte han en varg 

och spåren efter vargen var stora, han skidade efter med sina breda skidor. För att kunna skida 

fortare slängde han hav sig alla kläder utom de nödvändigaste. På kvällen började vargen göra 

lovar, som betyder att vargen börjar bli trött och att Nils var nära honom. Han tog av 

hornskovlen på spjutet för att vara beredd men för till skymningen hann Nils ifatt vargen. Nils 

gav vargen ett kraftigt slag och spjutstaven gick av och vargen hoppade under en gran. Nils 

var tvungen att vakta vargen som låg under granen hela januarinatten, Nils gjorde upp en eld 

så han kunde hålla sin kropp något så när varm och han åkte med jämna mellanrum runt 

granen, för att hålla koll på vargen. När det senare blev ljust vågade han sig en bit bort från 

granen och ordna en längre käpp så han kunde placera kniven för att sedan, ta bort vargen till 

den sälla jaktmarkerna. När Nils tagit av skinnet från vargen drog han på sig den med 

hårsidan och varghuvudet passade som mössa. På så sätt fick han värme och lite varmare på 

kroppen. Svansen stelnade så den stod rakt ut, benen dinglade vid sidorna och nosen pekade 

rakt upp. Han skidade till närmsta nybygge och när mor Britta Kajsa fick syn på Nils trodde 

hon att själva ”Horn-Per” kom (Samefolkets Egen Tidning, 1931, nr 1, årgång 13). 
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Bild från artikeln i Samefolkets Egen Tidning, 1931, nr 1, årgång13. 

 

 

En annan episod från Samefolkets egen tidning är från Arjeplog då Paulus Norsa angrep 

vargen med stavarna. Vid detta tillfälle använda Paulus Norsa sina varg-jakt stavar som visas 

på bilden nedan. Den vanliga spjutstaven har kombinerats med ett par vanliga skidstavar med 

trygor.  

 

Bild från artikeln i Samefolkets Egen Tidning, 1931, nr 1, årgång13. 

 

Med dessa stavar som han själv hade färdigställt har han fällt tre vargar. Spjutstaven har 

märken efter vargbett. Han skidade ofta ikapp vargen och tog bort hornskyddet från spetsen 

och stack vargen så den dog, men ibland så misslyckades det. Denna gång bet vargen tag i 

staven med spjutet, men då tog Paulus staven och slog till vargen över nosen så den släppte 

spjutstaven så han kunde få den fri och avsluta vargens liv, därav märken på staven 

(Samefolkets Egen Tidning, 1931, nr 1, årgång 13). Vargen är inte ett föraktligt djur, men den 

var fruktad och hatad. Jakt på vargen var viktig eftersom den dräpte och skingrade renar, 

endast de starka, unga män vågade delta i denna jakt. Spjutet var den jaktmetod man använde 

i den äldre tiden. Efter dödandet av vargen ställde sig jägarna och betraktade vargen innan 

man började flå den, den döda kroppen behandlades inte med några högtidligheter och köttet 

var odugligt att äta så det lämnades kvar, jägarna tog endast reda på skinnet och vid 

hemkomst väntande inga ceremonier (Bäckman & Kjellström 1979:138-139). 

Det är på vintern som man dräper vargen, då snön är djup och skidorna bär jägaren 

och när man hinner ikapp vargen så slår man den med skidstaven i huvudet eller i nacken, 
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under örat och över svansroten eller på nosspetsen, där är vargen väldigt ömtålig, på andra 

delar av kroppen känner vargen ingenting hur hårt man än slår. Skall man skida efter en varg 

måste man skida så fort att blodet kommer ut ur munnen och man blir så varm att man måste 

klä av sig. När man väl har hunnit ikapp vargen så ylar han och öppnar gapet så att det blir 

helt vitt, är det då en feg karl så vänder han om i rädsla. Om jägaren är svag kan han kasta fast 

vargen med kasttömmen och dra upp vargen i ett träd, så fort att vargen inte hinner bita av 

tömmen. När vargen är halvdöd, så börjar en del svära,  

 

"Du har rivit mina renoxar och renkor, och riv nu mera, förbannade säd, våga nu visa tänderna, men nu, din 

förbannade säd, skall du inte vidare riva mina renkor och renoxar. I natt har du rivit min bästa körren, fan, 

djävul, helvetes satan, gaphals, långtand! men nu skall du inte vidare skingra min hjord, renar, så ha i alla fall 

dina förbannade släktingar gjort det!" 

  

Sedan blir vargen ihjälslagen, men är det en mer rutinerad jägare så svär han inte. Man kan 

även fånga vargen med en sax, man gillrar saxen i vargens spår, men det skall vara ett spår 

där vargen har gått rakt fram och i vanligt språng, där känner han inte vädret så mycket heller. 

Vargens låt: 

 

”Nio dalar springer han i en skymning, 

voia voia nana nana 

Nio dalar gick han i en skymning, 

voia voia nana nana” (Turi 1987:83-85). 

 

Nikolas Nilsson från Glen var en känd jägare och en vis man, han hade skjutit 97 vargar, mest 

ungar, fem björnar, åtta lodjur och sju örnar. Det var dem stora djur som han jagade, de som 

ofredade renarna. De små djuren får vara ifred om det inte gällde föda (Manker 1959:115-

116). Han berättar om en lav som användes till varggift, det var bara vargjägare som kände till 

den. Laven var ganska sällsynt och växte endast på murkna stubbar, mest på norra sidan. 

Laven hängde i små gula tofsar eller i fina trådar som klumpar. Laven plockades och 

smulades sedan sönder till ett pulver. Pulver rördes ner i hackat kött och fett som värmdes i en 

varm panna, men den fick inte brännas. När man sedan blandat den väl blandade man i färskt 

blod och man tog även renost. Nu var giftblandningen färdig och man lade den sedan i 

kadaver, mellan köttet och skinnet eller insticket i ett köttstycke, men det bästa var att lägga in 

den i tungan. När vargen sedan ätit av giftblandningen dog den efter ett par timmar, om han 

inte fick färskt blod i sig, detta gift fungerade även på järv. Nikolas berättar även om enpinnen 
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som man lägger in i köttet som en hästsko och sedan rättar ut sig i djuret (Manker 1959:123-

124). 

Vid vargjakt så är det vanligast med hetsjakt på skidor, men man använde sig även 

av gropar, varggårdar, drevjakt med fångstgrop och ibland förföljde man vargen med hjälp av 

hund (Ekman 1983:87).  De vapen som användes här var spjutet för att sticka ner den med 

eller att slå ihjäl den med skidstaven med de första slagen riktade mot nosen. Denna 

förföljelsejakt kunde pågå i flera dagar, ibland upp till veckor och även långa sträckor upptill 

flera mil (Ekman 1983:94-95). Vargens päls var eftertraktad så man undvek att skada skinnet 

mer än nödvändigt, därför riktades slagen oftast mot nosen eller mot vargens huvud och 

bössor användes sparsamt. Skidjakt på varg förekom både i skog och på fjällen och man hade 

även med sig hund och man hetsjagade vargen tills den inte orkade mera. Viktigt var att känna 

till terrängen och markerna för lyckad utgång. När jägarna skidat ikapp vargen så kunde de 

även använda sig av kastsnara som knöts runt en trädgren och halades snabbt in så att inte 

vargen hann bita sönder snaran. Ett sätt som man däremot använt sig av är att man har vetat 

var lyan varit och sökt upp den för att döda vargungarna och det har varit ett effektivt sätt att 

hålla vargstammen låg. Här kan man också ha knutit fast en vargunge vid lyan för att på så vis 

locka till sig föräldrarna genom att vargungen klagar och gnyr. Då fick jägaren chans att inom 

skotthåll ta död på den och själva uppsökandet av vargens lyor anses vara ett uråldrigt sätt att 

gå till väga (Ekman 1983:101-104).  

Vanligaste sättet att fånga vargen har varit genom att gillra med saxar som placerades 

ut på dess stråkvägar. Man hade koll på var vargen uppehöll sig, så grävde man ner saxen i 

snön och täckte över både saxen och sina egna spår och grävde ut ett nytt fotspår. Denna 

fångstmetod fungerar bra och utgår från kunskapen om att vargen gärna går i samma gamla 

fotspår. Man kunde även få tag på järv, räv eller fjällräv på detta vis. Man lade ut betet på 

sidan om "vargstigen" och på vardera sida om "vargstigen" så placerades saxar ut, men det var 

viktigt att saxarna skulle vara i själva spårraden. Ett annat fångstredskap för att fånga varg har 

varit gropar som fungerade som så att man placerade ut en levande hund på en stolpe som 

stod i botten av gropen och när vargen försökte nå betet så föll den ned i gropen (Ekman 

198:104-106). Något mindre använt vid vargfångst var snaror, flakor, vargbås eller att man 

gillrade med bössor. På vissa områden använde man sig av krok och fiskade varg, detta sätt 

fungerade även på järv och räv. Ett verksamt fångstmedel och som dessutom varit utbrett var 

förgiftade beten, men medförde att pälsen blev hårfri om man använde sig av stryknin. I 

Frostviken finns uppgifter om att man använde sig av giftet från en växt (Ekman 1983:106).  
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Birger Jonasson berättar att på 1910-1920-talet var det mycket varg på Burgfjället och 

vargjakt var vanligt förekommande. Bröderna Jonas och Lars Andersson har dödat en 

vargfamilj, med sju vargar sammanlagt, de ströp eller slog ihjäl och vargtiken tog de först, 

lyan var vid Jueleksam/Bientsetjahke. Vid Juelkesbäcken utlopp, väster om utloppet i 

Värjaren, var det en vargfälla berättar Birger Jonasson. Den var gjord av stockar på sidorna 

och ett bakstycke, den stod kvar ganska länge men har nu ruttnat upp. Troligtvis var den efter 

Klockar-Antes tid, Birger´s farfar. Birger har hört sig berättas att det var en stock som 

ramlade ner och slog vargen och på så sätt dödade den. Birger vet inte om det har tagits någon 

varg där. Det var en ganska stor fälla, stockarna på sidorna var cirka 3 meter lång och bredden 

var lite drygt 0,5-1meter. Järvbåset i boken  Kristoffer Sjulssons minnen, uppvisar stora 

likheter menar informanten.  

 

Björn  

Björnen har en helt annan terminologi än andra djur och björnen har många namn. Många 

namn har även varg och järv, vissa namn skall man använda medan andra namn skall man 

undvika (Drake 1979:327-329). Relationen mellan djur och människa finns alltså beskrivna i 

tidigare texter och berättelser som om man analyserar dessa kan skaffa sig en uppfattning om 

hur den bilden kan te sig. Björnen anses ha en mytisk roll och kallas för många olika namn; 

farfar, skogsfarfar, bladöra bland många andra. Björnen anses vara mytisk och är "vår farfar", 

men anses också kunna vara vår bror, svåger eller en släktning. I samiskan finns benämning 

áddjá, áhku som man kan säga till farfar, morfar och farmor, mormor som också används för 

att visa respekt för en mycket kunnig person, en sorts hedersbetygelse. Motsvarighet i 

urfolkssammanhang i engelskan är ”elder” för en person med stor kunskap och erfarenhet 

(Stoor 2014:72-73). Samiska björnriter kan uppfattas och framstår som bra exempel på den 

”övergripande strukturen i jägarens syn på björnen och det rituella förhållningssätt till detta 

djur” (Mebius 2007:104). 

I många jojkar så har man fört ett samtal med björnen och att det anses att björnen 

förstår vad som sägs till den (Stoor 2007:137). Samtalet kan handla om att björnen skall låta 

bli renarna så får den fortsätta leva, men man har även beskrivit omgivande landskapet i 

jojken (Stoor 2007:134), samt att man oftast jagar bort björnen till andra områden (Stoor 

2007:141). Bland samerna visar man på respekt och högaktar björnen på ett vis genom att 

man inte benämner den med sitt rätta namn (Stoor 200:137). Man anses inte störa den 

naturliga ordningen genom att ingå i ett avtal mellan björn och människa och jojken blir ett 

sätt att kommunicera, både med den egna gruppen som med björnen (Stoor 2014:72).  
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Björnjakt bevisar jägaren sin manlighet, trots att jägaren är björnens like, visar sig jägaren 

vara björnens överman. Samerna såg björnen som ett heligt byte, björnen kunde förstå 

samernas språk och man talade inte om björnen, man talade omkring den (Bäckman 

2013:167). 

Björnjakt och björnjägare hade en särskilt ställning i det samiska samhället, 

björnjägarna var en speciellt aktat person bland samerna. De var villiga att lära ut till de yngre 

om björnens vanebeteende och livsstil, samt hur man ringade in björnen, var man skulle sätta 

björnspjutet och så vidare, men framförallt gamla seder och bruk som man skall iaktta vid 

björnjakt. Björnen ligger i iden, som kan vara klipphåla eller i ett jord-ide, bästa tiden att jaga 

björn på är under vårvintern eller höstvinter. Precis innan björnen skall kliva upp eller gå att 

lägga sig (Bäckman & Kjellström 1979:128-137).  

De traditionella björnjakternas upplägg och planering har varit liknande i hela 

Norrland och andra områden där liknande kallt klimat förekommer, där man har börjat med 

att spåra björnen, ringa in den för att senare driva ut den från sitt ide och avliva den. Under 

lodbössans tid och även när man använde spjut så skulle man avvakta med att driva ut den ur 

idet och avliva den tills det kommit så mycket snö att det var lättare att förfölja den om 

björnen bara blev sårad. En gammal tradition från urtiden var när man som jägare använde sig 

av spjut som det viktigaste och där jägarens personliga egenskaper samt kunskaper var väldigt 

viktiga för en god utgång, men även under lodbössornas epok var jägarens egenskaper viktiga. 

Det anses mindre viktigt ju bättre skjutvapen som kan användas. Var man utan jaktlag och 

som ensam jägare fick en lycklig utgång från björnjakten, så uppstod det avundsjuka när den 

ensamma jägaren inte ville dela med sig av bytet. Det hände sig oftast att man var några fler 

när man skulle dräpa en björn vid dess ide och därmed delade man på bytet. 

Det finns också traditioner från Frostviken som berättar att man grävde en grop som 

man fyllde med vatten framför idets ingång för att när björnen kom ut ur idet och var bländad 

så trillade den ner i gropen och man hann sikta innan man skulle skjuta. Från samma område 

så finns berättat att man också kunde tända upp en eld framför ingången av samma orsak som 

ovanstående. Det var viktigt att alltid ta med sig hundar, de skulle alltid medföras och spelar 

därför en viktig roll. Skulle däremot björnen vara trög på att komma ut ur sitt ide så fanns 

många olika knep att ta till. Genom att skicka in en hund, ropa eller skjuta något skott, föra in 

eld eller till och med att som jägare själv krypa in och kanske avliva björnen inne i själva idet. 

Om man skulle behöva förfölja en björn så var det bra att ha hundarna med för att trötta ut 

björnen. En mer erfaren och duktig hund kunde ju också ställa björnen såsom vid älgjakt, men 
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med den skillnaden att här sprang hunden bakom björnen och bet björnen i benen (Ekman 

1983:62-68).  

Man höll koll på var björnen höll till redan på hösten vid första snön kom för då gick 

den att spåra. Man "skärmade in området" och slutligen visste man vart björnen hade sitt ide. 

När så snön blivit djupare och man lyckas omringa området där idet var, så sätts en påle över 

själva öppningen till idet och när så björnen kommer ut så hinner jägaren skjuta den eller döda 

den med spjut alternativt med yxa (Fjellström 1981:6). Skulle snön smälta undan igen eller att 

björnen blir störd av människor så är risken stor att den försvinner ut ur området. När björnen 

går ur sin vinterboning på vårkanten och skaren håller för skidåkande människor, men ej för 

björnen så kan den jagas. Men hårdnar skaren så att den håller även för björnen så jagas den 

med hundar tills björnens tassar är såriga och onda så att den tar sin tillflykt upp i ett träd, där 

den lätt kan skjutas (Fjellström 1981:6-8). 

Om björnjakt berättar Birger Jonasson, att på våren var det enkelt att jaga björn, en 

del tålde inte höra namnet ens. Man skidade någon mil på vårsnön om man hade färskt spår, 

då var man ikapp björnen och sköt den. Förut i tiden använde man sig av björnspjutet. Jag har 

ett björnspjut, det kommer ifrån Anders Thomasson Kroik, från Storviken och det syns att det 

är använt. 

 

Annan taktik var att fylla ner björnen? 

”Det var nog alldeles riktigt!” 

”Stort kopparkärl 25-30liter, slog dem brännvinet en par liter brännvin, hemkoke, det var starka grejor på den 

tiden. Så då hedde de väl lite kött la ve inne så då kom ju björnen fick han upp aptiten riktigt. Så han åt upp 

köttbiten och drack upp brännvinet, men till slut vart han ju trött och så han lade sig och somnade och då var de 

dit och tog han. Så det var nog alldeles, sätten var nog många.” 

Och det har förekommit i Frostviken? ” – Ja” 

Björnbegravning: ”Man kunde inte bete sig hur som helst, han var nog en helig, helig själ den där björnen! De 

hade nog sina ritualer! Björnen var helig och de hade respekt för den”. (Jonasson 2015). 

 

Smygjakt på björn har förekommit då björnen åt upp sig på sensommaren av bär. I Frostviken 

har man använt sig av björnnät men det finns inga säkra uppgifter på hur den jakten gick till, 

kanske det var uppspänt utanför idet eller kanske vid skallgång. Under björnens 

fortplantningstid kunde det förekomma att man lockade till sig björn genom att man blåser i 

händerna och som kallas för björnskytte för lock (Ekman 1983:70-71).  

Björn jagades med spjut ända fram på 1920-talet och oftast skedde jakten på 

vårvintern innan björnen lämnade sitt ide. Vid den tiden på året, sent på vårvintern i april, 
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ansågs köttet vara som godast. Det var viktigt att inte stressa björnen när det vaknade och inte 

störa björnsömnen, ”den skulle ligga fridfullt ända tills jakttiden” (Ryd 2007:146-147). Björn 

lade sig till vila på hösten och var då fet och magrade inte heller under dvalan. Andra djur 

hade magrat en hel del under vintern, så det var bara björnen som var fet på våren. Alla i byn 

skulle få ta del av köttet, man skulle dela med sig, därför var det så noga att köttet inte skulle 

bli segt. Det blir fest och kalas för hela byn vid björnjakt som var lyckad (Ryd 2007:146). 

Innan jakten samlades man och förberedde jakten, men man uttalade aldrig om jaktens 

lyckliga utgång och inte heller om sin skicklighet som björnjägare. Man talade aldrig om hur 

jaktbytet skulle fördelas, detta kunde i sin tur hämnas på jägarna med ett olyckligt slut på 

jakten. Kvinnorna som var hemma vid uppmanades att inte prata högt eller att bråka med 

varandra, om de ej följde detta skulle de väcka björnens ilska. Kvinnorna gjorde iordning sig 

medan männen var borta på jakt, för att högtidligt motta jägarna och den eventuella björnen 

(Bäckman & Kjellström 1979:130-131, 134). Man kunde inte vara helt säker på om det var en 

björnhona eller en björnhanne inne i idet, men man försökte hålla koll på själva idet. Men 

man fick vara noga så att inga dofter av t.ex. krut fanns vid idet för då lade sig ingen björn där 

(Ryd 2007:147).  

När björnjägare samlades utanför björnens ide så ställde de sig på vakt med 

lodbössor och spjut, medan andra skaffade stänger samt stenar att täppa igen idets hål. När 

björnen gjorde sitt anfall ut från idet fick den både bly- och spjutskador. Det var vanligt att 

björnen sedan gick in i idet och började jämra sig av sina smärtor. Då samtalade jägarna med 

björnen  

 

”icke är vårt uppsåt att låta dig såras och blöda för vår skull; vi skulle hafva velat döda dig utan att tillskynda dig 

plågor, men du har ej själf velat hafva det så; därför äro vi ej orsak till din plåga” 

 

Efter en stund gjorde björnen ett nytt försök att ta sig ut, men mattare av sina skador och sin 

blodförlust, då han oftast avslutade sitt liv. Men det hända även att björnen tog sig igenom 

stängslet och angrep en eller flera jägare i sitt raseriutbrott och därmed skadade dem. Ibland 

lyckades björnen undkomma björnjägarna och de var tvungen att förfölja den, lyckades den 

undan ändå sade de äldre att "almein neitit" hade tänkt och jojkat för björnen, vid detta 

tillfälle skymtade man bland annat även livets gudinna Saraahka (Bäckman & Kjellström 

1979:131). Man använde sig inte av hundar vid björnjakt, för den kunde förstöra på många 

vis. Dels kunde den börja skälla då björnen fanns kvar inne i idet och stannade då oftast kvar 
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där, hunden skulle ju också försvara sin husbonde och förstöra själva jaktritualen och 

självklart var man rädd om sin hund, den var ju viktig hjälp vid renskötseln (Ryd 2007:149).  

Det finns många botemedel som man kan ta från djurriket och så även från björnen. 

Björnfett användes mot allehanda yttre sjukdomar, även björnens tarmfett botar de flesta 

sjukdomarna. Galla är ett universal-botemedlet, särskilt om det är från björnen som användes 

mot allehanda invärtes sjukdomar (Johansson 1968:16,19). När björnens liv var avslutat tog 

man ut gallblåsan och varje björnjägare tog en halv sked varm björngalla, detta skulle göra 

jägarna modiga. Resterande av gallan tog de hem och torkade, så de kunde använda det som 

krydda i brännvinet eller som medicin mot inre sjukdomar (Bäckman & Kjellström 

1979:133). Gallan användes också mot torsk hos barn, mot svag syn och vid sträckning. Även 

mot urinförstoppning fungerade detta botemedel bra. Galla från andra djur har också använts 

om än inte i samma utsträckning som björngallan (Johansson 1968:16,19). Fettkörtlarna som 

sitter på insidan av bringan, togs tillvara på och torkades, detta användes mot ryggsmärta. Då 

värmde de fettkörtlarna över elden tills fettet löstes upp och smörjde då in den värkande 

ryggen (Bäckman & Kjellström 1979:133-134). Björnens blod togs om hand och på vissa 

områden drack man av det direkt sedan björnen dödats, men man brukade också använda 

blodet när man stekte plättar av det. Mot värk använde man sig av björnens ister och senorna 

togs om hand och brukades såsom ren- och älgsenorna (Ekman 1983:83-85).  När man styckar 

björnen så tar man många läkemedel från björnens kropp, gallan är bra för sjukdomar i hjärta, 

sår och även för inre sjukdomar. Luftstrupen är bra när barnen får torsk, då häller man 

mjölken genom den tre gånger och sedan får de dricka mjölken. Björnfettet används som 

sensalva för gikt och ryggskott samt blåsor på huden  (Turi 1987:91-92).  

När björnjägarna hade styrkt sig med björngalla, gjorde de iordning för att tillreda 

blodvälling av björnens blod. Björnens bröstparti öppnades och blodet samlades i en panna 

som sattes över elden, sedan tillsatte de tre små björkpinnar, i en av dessa pinnar skar man ett 

tvärstreck och i den andra två skåror och i den tredje pinnen tre skåror. Dessa kallades 

"vuorpie", björkpinnen med tvärstrecket kallades "laulievuorpie" och var till för jägare som 

fick ta björnens liv, det skulle ge honom lycka i jakt både på björn och på annat vilt. 

Björkpinnen med två streck hette "alltvuorpie" och skulle ge lycka inom företagen, den tredje 

björkpinnen var olyckspinnen och kallades för "goaravuorpie". När björnjägarna sedan åt av 

vällingen var det viktigt att få någon av de två lyckopinnarna, för ingen ville ju få 

olyckspinnen. Dödades björnen långt bort ifrån hemmet var de tvungen att stycka upp björnen 

för att få hem den, var det nära hem då fördes björnen hem levande. När männen närmade sig 

hemmet började de jojka och då visste kvinnorna att det blev en lyckad jakt (Bäckman & 
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Kjellström 1979:133-134). De hemvändande jägarna fick inte den samiska kvinnan titta på för 

det ansågs vara farligt. Hon ansågs kunna neutralisera den farligheten genom att se på jägarna 

genom den heliga metallen; en mässingsring, som hon också åt björnköttet genom. Hon höll 

också sitt ansikte täckt med en slöja för att dölja sitt ansikte för björnen så att inte han skulle 

skada henne om den kände igen henne (Fjellström 1981:52).  Enligt Schefferus så jojkas det 

sen björnen är fälld: "de tacka björn at han ej gjort dem skada, sönderbrutit deras stafvar och spjut" 

(Fjellström 1981:18).  

När männen sedan kom hem till kåtan, så var det björnhuvudet som man först bar in i 

kåtan och det genom ”bakdörren”, sedan köttet och till sist skinnet. Länge tillbaka i tiden kröp 

även jägarna igenom ”bakdörren” också. När jägarna kom in i kåtan såg kvinnorna på köttet 

genom mässingringen i äldre dagar även på jägarna. Både köttet och jägarna blev spottade på 

av tuggad albark. Först kokade man ryggköttet, fanns det plats i grytan kokade man även 

hjärtat och huvudet. Man samtalade om jakten i minsta detalj och nu kunde de fritt överlägga 

om jaktbytets fördelning (Mebius 2007:98-99). Enligt Sahlins reciprocitets teori är detta 

balanserad reciprocitet, när jaktbytet delas lika inom gruppen. Man sätter en ring (av vidia) på 

nedre käften på björnens som är sammanbunden med bältet på den jägaren som kallas "den 

förnämsta Björnkarlen" (Fjellström 1981:18).  Efter en lyckad björnjakt så firar man jakten 

samtidigt som man nästan ber om ursäkt för att man bragt björnen om livet och hedrar den. 

Denna ceremoni efter nedläggandet av bytet kan skilja sig från varandra och är omfattande, 

men tidsmässigt pågår ceremonin i två dagar. Viktigt var att inte skada skelettet på björnen då 

man flådde och styckade den.  Man äter en festmåltid av björnköttet var för sig och när 

kvinnorna ska äta första tuggan så sker det genom en mässingsring (Mebius 2007:98-99). 

Hundarna fick inte äta något björnkött, för man ansåg att björnen inte skulle tycka om det. 

När björnskinnet var torrt vek man ihop skinnet och innan man förde bort det så jojkade man 

en avskedsjojk (Bäckman & Kjellström 1979:135).  Skinnet var annars något som kunde ge 

en slant om man sålde det vidare och det fanns skottpengar att få (Ekman 1983:83-85). 

 

 Björnspjut, Bäckman & Kjellström, 1979. 

 

I gamla tider fanns det regler om vem som skulle ha vilken bit av köttet och det var karlarna 

som satte på köttkoket, men kvinnorna som vaktade koket. Köttet från björnen skulle kokas 
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direkt innan det hunnit svalna då ansågs det som godast. Hela björnen skulle ätas upp fort och 

alla i byn samlades till fest. Man skulle äta så fort och så mycket man bara orkade, man hade 

roligt och skrattade och åt, ”När man fick en björn blev det riktigt kalas” (Ryd 2007:170-171). 

Man skulle ta vara på köttet när björnen var fälld och man började med att tappa den på blod 

som sparades i den rengjorda och vrängda magsäcken. Vid själva entrén till hemtrakten 

signalerades det till fest för att jakten fallit gott ut och att bytet var med hem, det dracks 

gravöl och åts björnstek (Ekman 1983:69). När björnköttet skulle delas fick kvinnorna den 

bakre delen av björnköttet (Fjellström 1981:52).  

 

"Enligt samisk tradition så är det mannens uppgift att tillreda all köttmat, oavsett byte, och att fördela den. 

Främre delen av renen är då enligt gammal sed förbehållen männen och bakdelen kvinnorna" (Fjellström 

1981:53).  

 

”Vidskepliga eller religösa bruk i sammanhang med björnjakter, i synnerhet efter björnens hemforsling, ha också 

förekommit hos lapparna, och det därvid brukliga ritualet var synnerligen detaljeradt utbildadt” (Ekman 

1983:82-83).  

 

En sedvänja hos samerna var att för varje dödad björn så markerades detta genom tennmärken 

både på slevar som på bössan, men också visade man det genom antalet trådar på kolten och 

på ärmen. På vissa områden så gav man "tionde till prästen af björn lika väl som af älg och vildren" 

(Ekman 1983:85). 

I boken Kort berättelse om Lapparnas björnafänge finns ett citat:  

 

”Ibland andra vilda djur, som i Norland och Lapmarkerne vistas, räknas Björnen för det besynnerligaste, varder 

ock af Lapparne ej aktadt för något skadedjur (emedan han sällan gjör deras renar skada) utan heldre för en 

förmån, at hafva sådana på sina skatteland; emedan de af björnarnas fällande ej ringa fördel hafva” (Fjellström 

1981:3). 

 

Björnen spelade roll ingen roll i ekonomin; den var inte ett vardagligt byte. Köttet sparades 

inte utan åts upp på en gång, precis som offerrenar gjordes. Relationen mellan människor 

samt mellan människa och gudomen stärktes genom offermåltiden, då offerrenen åts, på 

samma vis stärktes relationen mellan björnen och människan då det köttet åts under 

festligheter (Fjellström 1981:59).  
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”Ibland Lapparne är en i almänhet verdertagen lag, at på hvilkens skatteland björnen blifver fäld, den får ock sin 

lott i den samma, antigen han varit med eller ej; har han sielf varit med, tar han först såsom landägare, i Björnen 

sin särskilte lott, och sedan lika lott med de andra, som varit hand medföljare och kamerader”.  

 

Innan björnen fälldes och vid själva björnfällandet så brukades inga ceremonier (Fjellström 

1981:8-9).  

 

Björnjakt, ur Elgström 1972.  

 

Vi har sett på några olika möjligheter när det gäller björnfångst, det är att snara björn och att 

fånga björn med björnsax. 

Att snara björn är inte förbjudet enligt böckerna, utan av de gamla samerna för 

genom strypning smakade köttet hemskt. Då jagade man bara för skinnets skull och tog inte 

rätt på allt såsom riktiga björnjägare gör - de har nytta av allt på björnen. Döda en björn med 

bara kastlina ansågs som tjuvjakt på något vis och var inget man pratade om (Ryd 2007:166). 

Björnfångst med snara, en egendomlig fångstmetod från Gällivare och Jukkasjärvi 

socknars fjälltrakter är en artikel ur Samefolkets Egen Tidning. Björnen har alltid varit ett djur 

som man skall visa respekt för, men dennes värde sjönk till en nivå som de övriga djuren i 

skogen hade, eftersom man kunde fånga den med snara. Man satte upp en snara på en plats 

som man visste björnen var tvungen att passera för att komma öster- eller västerut, ofta var 

det sydsluttningar och där växtligheten var riklig. Bilden nedan visar en björnsnara, snaran var 

cirka 2cm, gjord av tjockt hamptåg, formen skulle var som en cirkel och storlek när armarna 

omfångar varandra, så att endast fingertopparna möts. Snaran skall sedan fästas i ett par 

björkar på varje sida och med en dörr av riklig växtlighet. Fanns det inte två björkar intill 

varandra, satte man ner en stolpe på andra sidan. Annars kunde man binda fast snaran i en 

liggande björk som man släpade dit och lät växtligenheten vara en dörr, om det var dåligt med 

växtlighet kunde man sätta grässtrån för istället. I dörren av grässtrån skulle man lägga två 
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grässtrån i kors, som skulle hjälpa till att snaran skulle löpa bättre runt björnens hals. Efter att 

man anlagt snaran fick man vänta en tid innan man gick dit, först ville man att vittringen av 

människan försvunnit. Enligt samerna i området biter ej björnen sönder snaran, den anser att 

det är under sin värdighet att bita i den, istället vill han visa sin styrka genom att försöka att 

slita av den. Björnen provar att såga sönder snaran mot en sten och sedan dra sönder den. 

Björnen kunde även försöka att lossa snaran genom att klättra upp i björken, men blev då 

istället hängande i snaran (Samefolkets Egen Tidning, 1923, nr 1, årgång 23). Björnen kan 

även fångas i snara, fastnar björnen i snara provar han att kasta urin på snaran och försöker att 

slita av det på det stället. Snaran blir så svag där han har kissat att det snart ger efter (Turi 

1987:91-92).  

   

Björnsnara från Samefolkets Egen Tidning, 1923, nr 1, årgång 23. 

 

Vid björnfångst har man ett spjut som björnen sticks ner med, man skall sticka så att spjutet 

ligger gömt under armen och spjutskaftet skall vara långt bakom ryggen och när björnen rusar 

på jägaren, så kastar man sig bakåt och då sticker sig björnen över spjutet och så skall man 

vända sig runt omkring och på så sätt far spjutet längre in i björnen (Turi 1987:91-92).  Man 

gillrade spjut och pilar, men också gillrade bössor förekom vid fångst av björn. För att fånga 

björn har man även använt sig av snara och ett uråldrigt sätt att fånga björn var ett redskap 

som kallades för björngropar. De var cirka 1 1/2 meter i diameter och i dess botten fanns det 

spetsiga pålar, allt från en till fem stycken i antal. Man gillrade ett bete på en stång som lades 

över björngropen och täckte över själva öppningen med ris eller närliggande vegetation 

(Ekman 1983:76).  

Det enda och det viktigaste redskap för att fånga en björn var björnsaxen. Den sattes 

ut i de områden där man visste att björnen höll till och doldes noga med omgivande 

vegetation. Själva saxen var utrustad med en kraftig fjäder och bågarna var försedda med 

taggar och för att gillra den måste fjädern böjas ned hjälp av stör, för det klarade man inte 

med bara handkraft. Även om saxen var stor och rätt så tung så stoppade den inte björnens 
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framfart om den skulle fastna, utan man fäste en kätting i handtaget vars ena ände var en 

grövre stock instucken som då björnen fick dra på om den fastnade. Själva förfarandet kring 

björnsaxarna och hur samt var man lade betet varierar i olika trakter. I vissa områden lade 

man betet inuti saxen eller den kunde placeras mellan ett av björnen redan slagit djur mellan 

dess fram- och bakben. Man kunde gräva en grop och sätta en grenklyka där man lade betet 

och placerade själva saxarna under och omkring, så när björnen skulle ta tag i betet så tappade 

den balansen och klev ner och fastnade i en sax. Man kunde också gömma en björnsax efter 

en björnstig eller i en myrstack som fanns nära ett träd som betet fästes fast i, men man 

gillrade även saxar i myrstackar utan bete. Saxar kunde också gillras i vattenkällor och invid 

myrkanter som ansågs vara bra för att dölja doften av järn för björnen. Annars gned man 

oftast in själva saxen med något som tog över doften av järnet, vanligtvis kåda och granris var 

till god hjälp här (Ekman 1983:72-74). 

 

Samerna, inuiterna och urfolkens syn på björn 

Björnen har alltid varit helig och har behandlats därefter bland de schamanistiska kulturerna 

på det norra halvklotet. Hos vissa urfolk bär den benämningen Djurens herre och bland 

inuiterna i östra Sibirien är isbjörnen den heliga och kallas Den Stora Anden. Björnen har 

bland samer varit gudomlig, men har aldrig betraktas om en gud. Björnen symboliserar den 

övernaturliga kraften, styrkan, visdomen och modet. Den stimulerar även människans erotiska 

fantasier (Bäckman 201:165-166,174). Människa och djurvärld  

 

”Även om jakten på andra djur också varit förbunden med uttryck för respekt och ceremonier, är det ändå 

björnens roll i jägarens värld som är den mest anmärkningsvärda och dokumenterad på ett så enastående sätt” 

(Mebius 2007:101).  

 

Bäckman skriver att vid närmare jämförelse mellan samerna och hos andra inuiter i norra 

Sibirien, kan hon konstatera att en det var endast vissa utvalda björnar som hedrades med fest, 

medan andra dödade björnar var ett vanligt byte (Bäckman 2013:168). Björnen anses vara ett 

heligt djur hos många naturfolken i Europa, hos inuiterna och i det arktiska Asien, där man 

har visat på olika ceremonier vid jakt. Björnfesten är en arktisk religiös sed och innehåller 

komplicerade riter, denna björnfest är spridd nästan över hela sibiriska och eurasiatiska 

landet, från Norra Japan, Ainu-folket till samerna i Norden. Samernas ceremonier kring 

björnjakten och den efterföljande festen finns utförligt skildrat av olika författare.  
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”Det var naturligt, att de föreskrifter, som iakttogos vid fördelandet af renens kött mellan de olika medlemmarna 

af familjen, äfven skulle på ett eller annat sätt återkomma, då det var fråga om björnen, och våra källor ha också 

allahanda ting att förtälja härom”.  

 

En kittel med kött var till männen och där man kokade framdelen av björnköttet, i en annan 

kittel kokade man bakdelen av björnköttet som var ämnat för kvinnan. Man kokade köttet i en 

speciellt byggd koja och man kokade allt björnkött och åt det tills det var slut. Inget salt 

tillsattes till köttkoket och kvinnan skulle äta sitt kött genom en mässingsring och/eller med 

trägafflar. Kvinnan åt heller aldrig björnens hjärta, blod eller ben i tron att om hon gjorde det 

kunde björnen bli ond på jägarna/karlarna "så att de med möda kunde få honom och vara i 

fara, när han skulle fångas". Det var männens uppgift att tillaga björnköttet. I äldre källor 

tyder det på att mannen var den som ombesörjde matlagningen alla andra dagar också 

(Wiklund 1901). Bark från alträdet tuggades och spottades på de jägare som bar köttet, men 

också på själva köttet, samtidigt som man tittade genom en mässingsring. Björnens skelett får 

inte skadas eller kastas bort, utan ska samlas noga ihop för att begravas som om den 

fortfarande var levande (Fjellström 1981:27, 30).  

Mebius skriver att björnen anses vara ett heligt djur, den kan ju resa sig upp på 

bakbenen något som andra djur inte klarar av, den övervintrar och klarar det med samt att när 

den är flådd så påminner kroppen om en människokropp. Björnen anses vara besläktad med 

människan, något som inte förekommer med övriga djur (Mebius 2007:96).  

 

”Med all tydlighet framgår det att inställningen till björnen var både respektfull och välvillig, något som för 

jägaren inte kom i konflikt med dödandet av björnen, under förutsättning att detta skedde enligt traditionens 

rituella former” (Mebius 2007:97). 

 

Efter en lyckad björnjakt så firar man jakten samtidigt som man nästan ber om ursäkt för att 

man bragt björnen om livet och hedrar den. Denna ceremoni efter nedläggandet av bytet kan 

skilja sig från varandra och är omfattande, men tidsmässigt pågår ceremonin i två dagar. 

Viktigt var att inte skada skelettet på björnen då man flådde och styckade den. En jägare fick 

inte använda den vanliga ingången till kåtan vid hemkomsten efter jakten, utan gick in genom 

boassjo-öppningen; en öppning på baksidan av kåtan. När kvinnorna tog emot jägarna så fick 

de inte titta på dem annat än genom en mässingsring samtidigt som kvinnorna skulle spotta 

tuggad albark på männen och deras hundar. Man äter en festmåltid av björnköttet var för sig 

och när kvinnorna ska äta första tuggan så sker det genom en mässingsring. Kvinnor och män 

ligger åtskilda denna natt och även tre nätter efter det. Björnen läggs i en byggd koja den 
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andra dagen och åter igen är det viktigt med mässingsringar, både renen som drar björnen 

pryds med det, men också björnens huvud. Återigen så tuggas albark som spottas över 

björnkroppen samtidigt som man jojkar till björnen då den flås och ber om ursäkt genom att 

man skyller på att det egentligen var män från andra länder som dödat björnen. ”Man jojkar 

också om den heder björnen visas och ber honom förkunna detta för andra björnar för att de "må låta villigt 

fånga sig".  Björnskelettet ska sedan begravas och det var något som var högtidligt och graven 

var en grop med längd lika som björnen var lång. Botten av graven fylldes med fint björksris 

som skulle läggas mjukt. Björnskelettet lades "i den ordning och skick, som de varit i den lefvande 

björnen". Graven täcktes med granris som lades ovanpå kluvna stockar. Det förekom även 

björngravar där björnen begravdes stående. Dessa ritualer och hedrande av björnen gör att 

björnen icke må göra något motstånd till att låta sig fångas. Mässingsringar har även 

förekommit vid ritualer kring björnskinnet och har även fästs på skinnet. Kvinnorna har inte 

fått se skinnet och skulle skjuta prick på det med en pilbåge med ögonbindel på. När det var 

avklarat så fick alla se på björnskinnet genom en mässingsring och detta avslutade 

björnceremonin (Mebius 2007:98-100).  

Uppfattningar kring björnens mytologiska och speciella ställning återfinns bland 

olika folk i Sibirien (Nivkhs, Evenks, Chukchis, Koryaks, Khantys) som hos dessa folk är 

närmare knuten till jakten och som såg björnen som en gudom, förfader eller till och med som 

en släkting. Man såg en björn som varit en reinkarnerad människa, eller som en shaman som 

hjälpte till och bistod med hjälp i passagen mellan världarna. Vidare var det allmänt 

förekommande att björnen låtit sig dödats, alltså den visade sig som ett frivilligt offer för 

jägaren. Man följde vissa speciella regler då björnen skulle slaktas och man skulle vara noga 

när anden skulle separera från kroppen för att björnen skulle kunna uppstå så hölls riter 

(jakuter och samojeder) och har uppfattats som avskyvärda eller demoniska av folk som reste 

till trakterna långt tillbaka i tiden. Vetenskapliga studier och jämförelser i början av 1900-talet 

gjordes kring dessa riter som utövades i inuitiska samhällen i Grönland och Canada, där man 

såg att man också hade björnen, isbjörnen, som en gud, ett totem eller som en förfader och 

släkting (Pastoureau 2011:241). 

Björnritualer av olika slag är mer eller mindre kända från hela norra Europa och 

Asien samt Norra USA, med jaktmagi från ett uråldrigt synsätt (Zachrisson 1980:83). Bland 

inuiterna på Grönland, när björnen blir dödad är det nästan alltid björnen själv som vill bli 

dödad den låter sig dräpas och i utbyte vill björnen ha gåvor för sitt kött och skinn. Gåvorna 

hängdes över björnens huvud under tre dygn. Men när björnens själ återuppstår, med nytt kött 

och skinn, så tar den med gåvorna som människorna gett den. Vanliga gåvor kunde vara 
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sulskinn, eftersom björnen ofta sliter ut sina sulor för att den går så mycket (Edsman 

1975:214). 

Inuiterna Qaujimajatuqangit menar att om en nära släktning exempelvis bror, far, 

syster som dör, så kommer de alltid tillbaka till denna plats. En historia handlar om en björn 

som var väldigt nära inuiternas bostäder och var väldigt blyg och alla hade geväret nära till 

hands, men björnen ville säga till dem att han var snäll och inte tänkte äta upp någon. Då sade 

en inutit att det kanske är min morfar som kommit på besök, fåglar kunde också ta denna 

skepnad (Thorpe et al. 2002:16). 

Fjellströms arbete ger oss en bild på en spridd berättelse om björnbruden och 

björnsonen, den finns hos jägarfolk i norra Europa, Asien och Nordamerika, denna skildring 

är en förklaring till de omständliga riter som skall återge lyckad björnjakt. Riterna görs för att 

björnen själv vill det, han är stamfar till stammen. den sydsamiska svarsägnen som ger en 

förklaring till björnfesten påvisar ett blandäktenskap mellan en björn och en kvinna, Djuret 

låter sig själv skjutas av sin hustrus yngsta bror och skall sedan ha undervisat kvinnan om alla 

ceremonier, som skall iakttags i samband med dennes död (Edsman 1994:82).   

Björnen och människan anses alltid ha varit oskiljaktiga och förenenade av ett sorts 

släktskap som gradvis har förflyttats från naturen till kulturen och i legenden Sons of Bears 

finns det många olika berättelser och sägner som tror att en union mellan en björn och en 

kvinna ger en varelse som är själv fertil och får ättlingar. Det mest överraskande dokument är 

förmodligen krönikan av Saxo Grammaticus i sin Gesta Danorum (Pastoureau 2001:78), 

berättas det att farfars far av den prestigefyllda kungen Sven II Estridsen Danmark (1047-

1076) var son till en björn. Saxo Grammaticus uppfann alltså inte denna dynastiska legend 

utan den fanns redan i flera tidigare källor. Björnen ansågs som förfadern till en kung vid det 

danska hovet och ingen tvivlade på att det var en björn som var en av grundarna till den 

danska dynastin. Björnen verkar alltså ha fått en mystisk prestige och väckte en avundsjuka 

hos kungarna i både Norge och i Sverige, som ansåg att de också på ett eller annat vis vara 

besläktade med Danmarks kungaättlingar och därmed ha björnen som stamfader. Likande 

versioner av legenden finns återkommande i andra länder i Skandinavien (Pastoureau 

2011:78-80).  

När det gäller relationen mellan två bröder och björnen så berättas det att bröderna 

har en betydelsebärande roll i berättelsen; björnen anses inte vara rädd för människan, men för 

två bröder är det annorlunda därför att en broder anses älska sin bror mer än sig själv, ja mer 

än sitt eget liv (Stoor 2014:69), citerar Johan (Turi 1987:98). Skulle björnen inte uppfatta att 
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det är en av två bröder som den står inför, så slutar nog den björnens liv där och då, när den 

andra brodern dödar den/björnen för att rädda sin bror undan björnen. 

I berättelser från förr så har inte kvinnan någon framstående roll och vid de tillfällen 

som hon gör det så är det oftast av en karaktär som är mytologisk (Stoor 2014:71). Exempel 

på det skriver Stoor om flickan som gömde sig i ett björnide undan för sina elaka bröder 

(hämtat från Fjellström 1981(1755). Flickan och björnen lever tillsammans och bildar familj; 

de får en son som flyttar ut. Björnhannen känner att det är dags att lämna livet och undrar 

vilken av bröderna som var snällast mot henne, hans fru, då hon var ung flicka. Det var den 

yngsta, som då också skulle få bli den som sköt björnhannen, medan de två andra bröderna 

blev rivna. När så björnköttet skulle kokas så har sonen också kommit tillbaka för att få ta del 

av "sin köttandel". Bröderna vill inte dela med sig och då slår sonen på skinnet och ber sin far 

att resa på sig så att köttkoket börjar stormkoka. När så bröderna ändrat sig och går med på att 

dela med sig så lugnar sig köttkoket och avtalet anses vara klar. Vi finner synen på vad 

traditionell kunskap kan vara, när bytesdjuret anser dig som värdig ger han sitt liv till dig 

(Stoor 2014:72). Gåvor kräver skyldigheter och reciprocitet, därför måste man ge bort mat för 

att få mer gåvor från andarna och djuren (Stoor 2007:46). Berättelser och jojkberättelser visar 

traditioner som funnits och som bevarar kunskaper om våra relationer till naturen och till 

makten i historisk tid. De två bröderna som nämnts ovan står för styrka, ungdomlighet och 

framåtanda (Stoor 2014:72).  Renen och vargen anses vara de djur som återkommer mest i 

jojkar med djurtema hos samerna, men även björnen återberättas ofta i jojken (Stoor: 

2007:131).   

 

Björnjakt hos Netsilik inuiterna 

Längre tillbaka i tiden jagade man björn med större iver än vad man gör i dessa dagar, men 

det var mer slumpmässigt om man stötte ihop med en björn för man gick aldrig ut på jakt av 

just den anledningen. En av orsakerna till detta är att man har haft hundar för andra ändamål 

än jakt såsom till att dra och även bära bördor.  

Om man var ute i annat jobb och skulle hitta färska björnspår så började jägaren med 

att spåra med sina hundar, man fick vara försiktig för man var ju endast beväpnad med sin 

harpun. Denna spårning och jakt kunde pågå i flera dagar och när man äntligen hann ifatt 

björnen och hunden så kunde kampen med harpunen börja. Förr i tiden hade man endast 

tillgång till harpuner i horn som inte var så långa som idag, de var inte heller gjorda i järn som 

idag, så det var en farlig och tuff jakt. För en stor björnjägare var det en ära att klä sig i skinn 

från topp till tå från björnen.  
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När en björn har dödats, så anses dess själ stanna kvar på det ställe harpunen träffade huvudet 

i fyra dagar om det är en hanne och fem dagar om det är en hona. Under dessa dagar så var 

dess själ mycket farlig och om den skulle bli förolämpad så anses den kunna förfölja 

jägaren/skytten med både sjukdom och nöd. Ville man undvika att detta skulle ske så var det 

bara att följa ritualen i en period av fyra eller fem dagar, beroende på vilket kön som björnen 

hade. Man lämnade kvar skallen i skinnet när man flådde djuret och hängde sedan upp det i 

näsborrarna. Det var viktigt att hålla koll på om det var en hane för då skulle man hänga upp 

mannens redskap som harpun, knivar, verktyg nära skinnet. Om det var ett skinn från en hona 

så hängde man upp köksredskap och kvinnans knivar och liknande. Under dessa dagar för 

vördnad av björnens själ så får inga mans- eller kvinnoarbeten göras, man fick inte heller 

samla bränsle, inte heller skära torv eller liknande arbeten. Det var bara det mest viktigaste 

som fick göras som till exempel reparationer av olika slag. Gåvor till björnens själ ges och 

hängs upp inuti björnens hud tillsammans med björnens tunga, mjälte, blåsa och genitialer. 

Själva björnhuden hängs upp med hårsidan utåt och inne i huset. Så fort dessa dagar har gått 

så har barnen uppgifter att utföra; de ska ge olika gåvor till björnens själ genom att kasta ut 

dess på golvet för att i en sorts tävling sedan skynda sig att plocka upp de. Den av barnen som 

är snabbast på att plocka upp dessa gåvor anses bli en smart björnjägare. Denna 

björnceremoni är viktig för björnen anses ju vara ett farligt djur (Rasmussen 1931:183-184).  

 

Björnjakt bland inuiter 

Nivicherna är från Sibirien och deras björnfest följer samma mönster som andra folk kring 

dessa trakter, som bland annat oroker, aino och ulcher, men viss variation kan förekomma. 

Björnfest kan översättas som "spela björnen", det var ett mäktigt skådespeleri där björnen 

spelar huvudrollen och människorna har biroller, en sådan föreställning tar flera år att 

förbereda. Nivicherna dödar björnhonan på vintern när hon ligger och sover i idet, då tar de 

hennes ungar. Björnungen tas hand om den jägare som spårat björnhonan till idet. Björnhonan 

behandlas som ett vanligt jaktbyte och äts upp utan konstigheter. Björnungen stannar i 

jägarens familj i ungefär sex månader och får ibland även dia bröstmjölk av kvinnan i 

familjen. När den är sex månader eller äldre bygger jägarfamiljen ett uthus i anslutning till 

deras boningshus, där björnungen får flytta in och dennes frihet är mycket stor, men det är 

fortfarande kvinnan i jägarfamiljen som tar hand om björnungen. Björnungen blir så fäst vid 

kvinnan att den vägrar ta emot mat av någon annan i familjen, den får mat av finaste kvalitet, 

dock ej kött. Björnen får stanna där till den har uppnått könsmogen ålder, honor fyra år och 

hannar tre år, då är tiden inne för den stora björnfesten eller föreställningen. Björnen och 
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kvinnan samt hennes kvinnliga släktningar har huvudrollen i denna föreställning. 

 Förberedelser för denna dag har förberetts noga under alla dessa år som björnen har 

bott hos jägarfamiljen. Inbjudningar skickas till släkt och vänner i när och fjärran, men främst 

till kvinnans släkt och vänner.  Björnen kläds med långa träpinnar den första dagen, björnen 

följs runt av kvinnans manliga släktingar på kvinnans ställen runt och i boningsplatsen, där 

bjuds den på mat. Denna rundvandring är ett farväl och kallas för farvälstagande, efteråt binds 

björnen, stående på bakbenen mellan två starka pålar och dödas. Den som dödar björnen skall 

vara en man som tillhör kvinnans familj, björnen dödas av en pil eller ett spjut. När björnen 

dödas slår kvinnorna på trummor gjorda av en ihållig stock och sjunger, nu väntas en lång fest 

som kunde uppnå 14 dagar med god mat och dryck samt social tillvaro. Björnen kläddes i en 

långväst, som var vackert broderat och pyntad med knappar. Jägaren som tagit björnungen får 

inte äta av köttet som tillreds, det skall kvinnan och hennes släkt äta, eftersom de är de som är 

hedersgäster på festen, nästa gång det är björnfest är det mannens björnfest. Både kvinnor och 

män kan äta alla delar av björnen utom huvudet och hjärtat de tillfaller männen. Benen fick 

inte ätas eller förstöras, de sparades och när björnen var uppäten samlades alla ben i en trälåda 

som placerades en bit ifrån boningshuset, så avslutades björnfesten hos Nivicerna. 

Sångerna som sjöngs på björnfesten, där framgår det att björnen är en besökare och 

kommer ifrån Berggudens boning eller Skogsfolkets rike och man önskade den en god resa 

tillbaka hem till sitt eget folk. I sångerna hälsade man även björnen välkommen tillbaka och 

förhoppningen att den ville återvända (Bäckman 2013:223-225). 

 

Gravar och bengömmor 

Det är allmänt känt att samerna aldrig har kastat renben efter en måltid, utan de har samlat alla 

ben i bengömmor, men ibland lades benen även i en kallkälla. Samerna stenade även ben, 

med det menas att man gör ett stenröse ovanpå benen, detta skulle vara till renlyckans 

bevarande, ett offer. Att gömma benen efter renar har varit levande in i vårt sekel också. Även 

renhorn har samlats på vissa platser och är central i offer samt gravsammanhang. Förr var det 

vanligt att man samlade renoxarna på uddar/näs vid renslakt. Där kastrerade man och sågade 

hornen av tjurarna, då lade man alla renhornen i en stor hög. Dessa högar finns kvar på vissa 

ställen i Frostviken, exempelvis vid Ohriksbäcken och norra sidan om Saxaborga.  Under 

vintertiden lades benen upp i träden eftersom de inte kom åt marken eller i vissa fall kunde 

samerna elda upp benen. Samiska björngravar är en annan typ av bengömmor, i dessa gravar 

hanterades björnbenen med vördnad och begravdes noggrannare än renens. Benen lades i rätt 
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ordning i graven, precis som när de suttit på kroppen (Westerdahl 2008:53-57, Jonasson 

2015).  

Björngravar identifierar att det är samer som levt och brukat i området. Men 

bengömmor gällde naturligtvis inte bara renar och björnar, det kunde även finnas hare och 

lodjurs bengömmor. Bengömmorna var till för att inget annat djur skulle röra eller äta på 

benen, eller att de skulle förolyckas genom att sätta benen i halsen (Westerdahl 2008:53-57). 

Björngravar har påträffats både i fjäll- och skogsregieoner och man kan urskilja mellan tre 

olika gravtyper. Björngrav anlagd under klippblock, björngrav med trästod och rösad 

björngrav. I fjällregionen är det björngravar som är lagda under klippblock uteslutande mellan 

i skogsregionen är det gravar av träkonstruktion eller rösade som återfinns. I björngravarna är 

björnens ben lagda i en viss bestämd ordning, kraniet och skulderbladen har placerats i den 

ena ändan av björnsamlingen (Edbom 2000:227). 

Björnens begravning förknippades med olika ritualer och björnceremonier förekom i 

hela Saepmie, samma grundmönster men med lokala variationer. Björnen begravdes för att 

den var helig, men den betraktades inte som en gud och det förekom inga offer och 

gravplatsen betraktades inte som helig. Genom begravningen lämnade man åter björnens själ 

och man försonades med det övriga björnsläktet (Edbom 2000:228). 

Björngravar ser olika ut beroende på terräng och det var viktigt att skydda allt 

björnben mot andra djur. Björngravar till fjälls var ofta i ett stenröse, klippa eller i en grotta, 

men de flesta gravarna är från hittade i skogslandet. Ingen av gravarna har varit synliga 

ovanför marken. I några gravar som är påträffats ligger benen hoplagda i en eller flera 

gömmer intill varandra, men i vissa gravar är benen lagda efter rätt reglemente. Det finns en 

uppteckning från Gunnar Modin i Sollefteå, som fått uppgifter ifrån samen Anders Andersson 

i västra Värgaren och Andersson Smitt i Härbergsdalen. Uppteckningen lyder enligt följande: 

 

”Smitt var hos samen Anders Andersson Värgaren för att hjälpa honom att bygga ett härberge. Kanse var det år 

1914. Andersson omtalte få för Smitt, att det fanns ett märkvärdigt stenröse i närheten av hans gård. Och de 

beslöto att undersöka detta. De lyfte ifrån stenarna och funno då under dessa hela skelletet av en björn – inte ett 

enda ben saknades, trodde de. I bågbenet på huvudet var en mässingskedja fastknuten. Eftersom de ej kunde göra 

sig någon nytta an sitt fynd, läto de det ligga som det var. Och så förstodo de ju det var ett offer. När tysken (en 

jude, som under förra kriget reste omkring i Frostviken och köpte gamsaker för sin antikvitetsaffär i Berlin) kom 

dit, sålde Andersson också dessa ben till honom” (Zachrisson 1980:85-86). 

 

År 1974 blev Inger Zachrisson kontaktad av Hans-Joachim Paproth som är forskare, han 

berättade om en jämtländsk björngrav som finns på ett tyskt museum. Björnskelettet finns i ett 
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magasin på det etnografiska museet i Hamburg, detta är troligtvis det björnskelettet som fanns 

i Västra Värgaren (Zachrisson 1980:83-86). 

Björngraven från Västra Värgaren, ur boken Jämten, 1981. 

 

Man har gjort fynd av rituellt begravda ben och skalle efter björn i stenåldersgrottor både i 

alpområdet och i södra Frankrike, där likheter finns när det gäller andra nordliga jägarfolk 

(Edsman 1975:207). 

På det sätt som björnens ben och skelett har begravts, jaktritualer med de ceremonier 

som var brukligt med björnfesten, så visar det på att björnen har haft en speciell särställning 

genom tiderna. Man har också funnit offerplatser med ben från björn tillsammans med ben 

från både renar men också andra djur inom sydsamiskt område i Sverige (Schanche 

2000:269). De björngravar som blivit undersökta visar det på en vördnad för djuret; man har 

satt en mässingsring vid kraniet, haft ett underlag av näver i en annan samt i ytterligare en 

grav har även funnit ett björnskelett tillsammans med en renkalv som tyder på att man tackat 

björnen för att den inte tagit död på dess jägare. Björngraver anses handla om människans 

respekt för björnen, en ritual som visar björnens likvärdighet med människan samt att björnen 

anses återfödas och inte som någon offerkult (Schanche 2000:270-271). ”Likheten mellom 

gravlagte björnebein og menneskegraver gjelder både terreng og gravform”. Det kan anses 

vara likheter som: att man kan gå på två ben, att man diar sin avkomma, att man är allätare 

samt bor i hus/ide, som gör att människans och björnens gravar har sådana likheter, ja ett sorts 

släktskap. I vissa gravar är inte hela björnskelettet återfunnet och vissa gånger anses det bero 

på att bara vissa delar har blivit begravda. Klart är att bendelar från björn har innehaft krafter 

och varit betydelsefull (Schanche 2000:288-290).  

 

Offer 

Det främsta offerdjuret bland samerna var renen, men det var inte helig som björnen. Det 

finns i tidigare skrifter från 1700-talet att samerna köpte tamdjur som hästar och får som 
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senare offrades. På sydsamiskt område sägs det att samerna murade en tupp i ett stenparti, där 

den fick gala till den dog, tuppen offrades till Maadter-aahka (Bäckman 2013:167). När det 

gäller offerriter, så blev de mer och mer sällsynta under 1900-talets sekelskifte, det skede en 

religionsförändring (Fjellström 1986:423). 

Samerna offrade för att få fiskelycka, det mest vanligaste var att smörja en Sejte med 

fiskfett. När det gällde offer i samband med annan jakt, så skulle man helst offra en ren och 

den skulle vara speciell, det skulle vara ett fullgott djur. Men man kunde ju även offra endast 

renens ben och horn. När man offrade renens ben och horn, samlade man noggrant ihop alla 

ben och begravdes i jorden och ovanpå benen ställde man hornkronan som var fäst mot 

marken med en tyngd och horntaggarna skulle vara uppåt. Man kunde även offra en hel ren, 

som man då begravde stående med hornkrokan kvar och ovanför mark. Detta var ett vanligt 

offerbegrepp bland sydsamerna och renens horn kunde prydas med silverlöv eller att man 

knöt olikfärgade ulltrådar i renhornet. Detta kallades för tsekkuve och det kommer ifrån ordet 

”ställa upp” men kan också betyda offerren. Tsekkuve är en privat eller enskild offerplats men 

sjiele är en allmän offerplats där alla samer kunde offra, offer kunde vara glaspärlor, silver-, 

mässing föremål etc. Sjieles offerplats härrör födelse, dop, bröllop och död (Fjellström 

1986:423-425). När man skulle ge offer som bestod av renben så anses man ha föredragit 

stenig terräng såsom grottor, hålrum eller stenhällar för att nämna några. Offerplatserna var 

oftast speciella utformningar i terrängen, speciella platser som oftast var lite avsides från 

övrig bebyggelse. Rengravar tolkas vara rester från en offerslakt (Schanche 2000:271-272). 
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DISKUSSION 
Bland de arktiska urfolk vi har studerat finns ett antal likheter. Detta har vi tolkat som 

historiska och kulturella gemenskaper mellan urfolken som troligtvis kan knytas samman via 

kulturspridning under svunnen tid. Kulturspridningen anser vi är orsaken när det gäller 

liknelser i jakt- och fångstkulturen, antingen att kulturspridningen har skett mellan öst och 

väst eller att det funnits en gemensam kultur som har påverkats av naturen, olika förhållanden 

och kulturförändringar.  

 

Vilka likheter och skillnader framkommer mellan samers och andra arktiska urfolks 

traditionella jakt- och fångstmetoder?  

Vi har tolkat att när det gäller jakt, speciellt björn och rovdjur gjorde jägarna större 

ansträngningar och planerade jakten noggrant, detta gällde också om djurets skinn var 

värdefullt. Det begicks mer jakt när de gällde större djur, alltså en aktiv handling, medan de 

mindre djuren fångades i en passiv handling. 

Både samerna och inuiterna på Grönland har använt fiskkrokar av ben som de själva 

har tillverkat. Samerna och inuiterna på Grönland samt Kanada har tillverkat båtar av skinn 

som spänts upp på en träram. När det jagades ren kunde dessa tre urfolk gömma sig bakom 

stora stenar eller stenmurar som de hade byggt för att komma nära renarna som de sedan sköt 

med pilbåge. Samerna och inuiterna i Kanada kunde på sommartid jaga renarna ut i sjön och 

sedan användes båt för att hinna ikapp dem och ta deras liv. Pilbågen var ett vapen som 

användes av alla urfolk.  

Renarna kom till Kanada på 1890-talet, vi antar att det kan vara därför det finns så 

stora liknelser mellan denna inuitgrupp och samerna. Det var samer från Norge som åkte över 

till Kanada för att instruera inuiterna om renskötseln. Fick inuiterna kunskaper från samerna 

som fortfarande lever kvar, tänker här på tillvaratagandet av renen, renbenen, renjakten.  

På Grönland används snara för att fånga hare, samma metod som samerna. Skillnaden var att 

de byggde inhägnaden av snö, flatstensfällan användes också av bägge urfolken. Vid fågeljakt 

var både snaror och fågelspjut vanligt förekommande både i Saepmie och på Grönland.  

Inuiterna i Kanada och samerna anser att för att traditionell kunskap skall bibehållas 

och utvecklas, måste kunskaperna testas i praktiken. Både samerna och inuiterna anser att 

djuret måste vilja bli taget för att det skall bli en lyckad jakt. Det skulle visas vördnad och 

respekt för det döda djuret. Efter djuret var taget var det särskilt viktigt att offra för att djuret 

skulle återuppstå. 
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Finns det djur som äger särskild ställning bland samer och andra urfolk på samma latitud? 

Finns det ceremonier knutna till olika djurarter och hur ser dessa ceremonier ut?  

När vi har jämfört samer och andra arktiska urfolk i detta examensarbete har den gett 

oss många exempel på urfolkens olika mytologier. Det finns väldigt många likheter när det 

gäller björnceremonier bland urfolken, ceremonin har en stor ställning och är starkt bunden 

till olika ritualer och seder. För att säkerställa fångstlycka utförs olika böner samt offer och 

vid dödstillfället av bytet sker även försoningsriter. Bland urfolken har ett stort festlig 

mottagande av bytet skett och bytet har ibland betjänats som en gäst, men det har även funnits 

vissa föreskrifter. En föreskrift när det gäller björnen är att kvinnor inte fått äta av alla delar 

av björnen utan endast bakpartiet. När det gäller björnens begravning, finns det stora 

liknelser. Benen skall vara intakta och begravas med björnkraniet, detta för att björnen skall 

återuppstå. Samerna och inuiterna Qaujimajatuqangit i Alaska anser att björnen kan höra, 

därför skall man inte prata om själva jakten. 

Samer, inuiter och andra arktiska urfolk visade även stor respekt för djurets/bytets 

ben, det skulle tas tillvara med vördnad och förvaras så att djuret skulle kunna återuppstå, men 

också för att inga andra djur skulle kunna komma åt benen, som inte fick försvinna från 

platsen om det skulle offras. Var benen från en ren så var det viktigt att hålla alla benen 

samlade, gärna i vatten - för då ansågs renhjorden också hålla ihop. Hornen från renen 

samlades också ihop och dessa lades på hög.  

 

Vilken betydelse har gåvo- och reciprocitetsaspekterna bland samers och andra arktiska 

urfolks jakt- och fångstkultur?  

 Det gav större utdelning vid byte på ett stort djur än på ett mindre. Det var också en 

mer egentlig jakt när det gällde ett större djur, en mer aktiv jakt, medan det vid mindre djur 

bedrevs mer fångst och olika fångstredskap, en mer passiv aktivitet. När det bedrevs jakt på 

ett större djur så behövdes flera jägare, flera som hjälpte från samma geografiska område och 

därmed var det oftast en hel by som skulle dela på köttet/bytet. Detta tillvägagångssätt har 

skett och kanske delvis sker också idag, inom en by eller grupp och kan liknas med 

generaliserad reciprocitet både bland samer men också bland inuiter. Man delar med sig så att 

alla i hela byn/gruppen får kött. Om då byn eller gruppen blir större och man inte har samma 

känslomässiga koppling sinsemellan blir då synen på delningen av bytet annorlunda? Ja, här 

antar vi att byn/gruppen vill ha en likvärdig gåva, ett likvärdigt utbyte inom rimlig tid. Det 

sker alltså en balanserad reciprocitet. När det gäller att dela till exempel ett skinn från bytet 

kan man säga att det mer blir en negativ reciprocitet som sker. Vad vi tror är att skinnet säljs, 
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för att personen vill tjäna en slant, då ser personen endast till sig själv och inte hela 

byn/gruppen. Eller är detta en mer moderniserad syn på det hela? Vi tolkar att i dagens 

konsumtionssamhälle finns lite utrymme för urfolkens självhushållande ekonomi, 

reciprociteten kastas därmed över ända men finns fortfarande kvar inom närmaste familjen.  

När det gäller mindre djur som till exempel hare eller mindre antal fiskar, så blir det 

ju mindre att dela med sig av och då kanske det bara är inom familjen/närmaste gruppen man 

delar med sig och detta fenomen är nog lika hos samer och andra urfolk, även om vi inte hittat 

så mycket uppgifter kring det som kan styrka det.  

Fungerar Sahlins syn på reciprocitet i dagens samhälle hos samerna och andra urfolk 

samt finns det någon generell reciprocitet kvar annat än inom närmaste familjen? Eller har 

grupperna blivit större så att den känslomässiga tanken om att alla ska få dela har försvunnit 

när samhällen växt till städer? Sker det ens någon generaliserad reciprocitet mellan och inom 

familjer idag eller finns det bara balanserad reciprocitet; till exempel när fiskaren kommer 

hem med fisk och delar med sig till den äldre kvinnan i byn, som har tid att laga fiskarens 

strumpor eller andra likvärdiga utbytesgåvor. Är det den förändrade orsaken till varför jägarna 

jagar nu och tidigare, idag finns ju kött/fisk att köpa på affären om inte jakt/fiskelyckan var 

god, medan förr i tiden var folk tvungen att jaga/fiska för att överleva, som inverkar på 

ödmjukheten i att dela med sig? Är jakten eller fisketuren en fritidssysselsättning numera som 

förändrar reciprociteten? Reciprociteten förändras nog hos både samer och andra arktiska 

urfolk med tiden och med samhällsutvecklingen samt hur själva strukturen runt omkring ser 

ut. Idag är vi nog ett steg bort ifrån reciprociteten, istället för att byta tjänster med varandra, så 

betalar vi lön istället. 

Även om det mesta i världen förändras mer eller mindre hela tiden, så hur ser dagens 

jägare på björnen som ett heligt djur? Finns det kvar några ceremonier från förr, om än något 

moderniserade? Även om själva jakterna bedrivs under andra förhållanden genom till exempel 

statliga jaktkort ska lösas och på ett annorlunda vis osv. , så kanske bönen finns kvar hos 

jägarna? Eller att man inte pratar högt om att det är björnen som ska jagas; den kanske hör 

vad vi säger? Finns det något kvar från gamla tiden hos jägarna fast det inte sägs högt, utan att 

det är något man bara har för sig själv eller inom närmaste gruppen? Här tror vi att nog finns 

det kvar en sorts stor respekt för björnen, inte bara för att den kan vara farlig utan för att det 

gamla finns kvar någonstans inom oss. Björnfesten som tidigare ägde rum efter en lyckad 

björnjakt kanske kan liknas med att, idag finns kött på grillen när det har blivit helg, alltså att 

det firar men inte på samma vis och inte av samma anledning. I dagens samhälle kanske det 
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firas när man får vara lediga från jobbet och det blir en sorts björnfest i moderniserad 

tappning?  

Finns det kvar gamla ritualer och ceremonier som används av dagens jägare/fiskare 

utan att vi ens reflekterar över det? Nog har väl att alla någon gång tänkt; bara jag får mycket 

fisk så ska jag...eller att gode gud, jag ber om att få se en älg åtminstone? Eller har ritualerna 

försvunnit med de äldre generationerna för att familjerna/grupperna lever längre ifrån 

varandra? Man måste ju vara delaktig och ta del av för att lära sig själv. Det finns många 

tankar och frågeställningar när det gäller nutiden och framtiden inom dagens samiska 

samhällens reciprocitet synsätt, som skulle vara intressant att forska vidare kring i en framtida 

studie.  
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete har varit speciellt inriktat på björnen eftersom det är mest skrivet om 

denna i relevant litteratur, arkivstudier och artikelsök när det gäller samer, men vi har försökt 

att begränsa oss. Vi har beskrivit jakt- och fångstmetoder, ritualer, seder och ceremonier bland 

samer och andra urfolk samt styrkt examensarbetet med olika metoder. 

Reciprociteten är liknande både hos samer samt andra arktiska urfolk när det gäller 

vilken storlek på bytet som är nedlagt. Man delar med sig till familjen, gruppen, jaktlaget när 

det finns att dela på, alltså när det är ett stort djur. Är det mindre djur så antar vi att man byter 

gåvor med varandra, som då erhåller samma värde. 

Kring björnen har det funnits ceremonier och ritualer hos både samer samt urfolk, 

björnen har ansetts vara ett heligt/andligt djur som ingett stor respekt. Man har kommunicerat 

med björnen. Färre uppgifter har hittats om ceremonier och ritualer kring andra djur, även om 

renen har haft och har en särskild ställning hos samerna. Samerna och andra arktiska urfolk 

har offrat för att få jaktlycka, samt offrat efter lyckad jakt för att visa sin uppskattning av 

bytet. Jakt- och fångstmetoder har påvisat sig vara liknande bland samerna och urfolken. De 

har använt liknande fällor, snaror och jaktredskap till många djur både stor- och småvilt. När 

det gäller fiske och fåglar har liknande metoder använts för fånga dessa, snaror och spjut har 

använts vid fågelfångst samt egengjorda fiskekrokar av ben för fiske. Det sker 

generationsöverföring när det gäller traditionella kunskaper bland alla urfolken och det gör 

det än idag och som vi hoppas fortgår.  
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