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I. Inledning 

Våren 1948 inbjöds jag till ett symposion på Langes0 i Danmark, vilket gällde offer-
tanken i Bibeln. Eftersom professuren i Gamla Testamentets exegetik då var vakant i 
Lund, föll det på min lott att belysa offret i Främre Orienten och G. T. Härigenom 
stimulerades jag att ta upp temat till föreläsningar vid Lunds universitet ht. 1948. 
Ämnet utvidgades då till att omfatta även den klassiska antiken. 

Ett av de mest fängslande bidragen till frågan om det olympiska offrets innebörd ut-
gjordes av den schweiziske klassikern och folkloristen K. Meulis uppsats i en festskrift 
för P. von der Miffill år 1946, vilken artikel i sin tur gav upphov till en hel följd-
litteratur. Meuli utgick från de senantika filosofernas gyckel med att gudarna fick de 
sämsta delarna av offerdjuret, medan prästerna och folket kalasade på godbitarna. Han 
konstaterade, att just de föregivet oätligaste bitarna spelade en huvudroll i de nord-
eurasiatiska jägarfolkens jaktmagi. T.o.m. de moderna slakthusens styckningsschema 
tog särskild hänsyn till dessa delar. Meulis kulturhistoriska slutsats av dessa förhål-
landen var, att de jaktmagiska riter, som stammade från till Grekland invandrande 
jägare, senare hade omvandlats till offerceremonier för de olympiska gudarna. 

För en nordbo föreföll det jämförande material, som Meuli androg från norr, ligga 
väl till för ett fördjupat studium. På detta sätt kom nära hälften av föreläsningsserien 
och därmed det manuskript, som i dec. 1948 inlämnades som specimenarbete för en 
preceptorsbefattning i Uppsala, att omfatta »Björnjaktsriter och björnfest» (s. 108-175; 
refererat i prof. E. Arbmans sakkunnigutlåtande 1949, s. 17 ff.). 

För att kunna arbeta med det rikt flödande finska materialet på originalspråket, upp-
tog jag efter återkomsten till Uppsala ht. 1950 studier i finska. Härtill bidrog såsom en 
utmaning prof. B. Collinders yttrande över det berörda manuskriptet och de inspireran-
de skildringar av karelska sedvänjor, som arkivarie Helmi Helminen framförde vid 
folklivsforskannötet i Stockholm 1951. Ytterligare stimulans kom från universitets-
lektorn och förre nationskamraten S. Vapaasalo, som var vänlig att lägga upp nybörjar-
studiet i finska så att mina specialintressen tillgodosågs. Detta ledde under åren 1953-
93 till en rad kortare och längre tryckta uppsatser och artiklar om jägarens religion i 
allmänhet och björnceremonierna i synnerhet. Därmed var dock varken det ursprungliga 
manuskriptet eller senare insamlat material uttömt. Det gällde bl.a. jägarspråket, pisk-
ning med ris som återupplivningsrit, kåtabakdörrens (possjo [saS. boassjoe; saL. 
boassjo; saN. boasgu]) roll, björnens ursprung enligt de finska runorna, rester av 
samiska och finska björnceremonier i nyare uppteckningsmaterial från Sverige och folk-
liga björnupptåg i vårt land och på kontinenten. Vidare förelåg i otryckt skick en 
komplett översättning av de finskspråkiga partierna i V. Salminens publikation av den 
utförliga finlandssvenska 1700-talsbeskrivningen av björnceremonierna. Allt eftersom 
tiden går, fylls dock luckorna i vårt vetande. Noanamnen i samband med björnjakten 
har t.ex. fått en egen grundlig monografi av Marianne Bakr6-Nagy (1979), som fil. 
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kand. Siv Norlander-Unsgaard haft vänligheten att ställa till mitt förfogande. En samlad 
monografi har dock kvarstått som ett önskemål. Det här framlagda arbetet skall söka 
tillfredsställa detta behov. Det utgörs av en systematiskt arrangerad sammanställning 
och omdisponering av tidigare tryck jämte en komplettering med ovan nämnda och 
annat material. 

I förhoppning att den sydsamiska berättelsen från omkr. 1775 skulle intressera 
japanska religionsetnologer, medförde jag den till 9:e internationella religionshistorie-
kongressen i Tokyo i aug.—sept. 1958. F.ö. kom jag tyvärr 10 dagar för sent för att 
kunna deltaga i en björnfest bland aino på Hokkaido, vilken jag först efter ankomsten 
till Japan blev upplyst om av J. M. Kitagawa, M. Eliades medarbetare och senare efter-
trädare på den religionshistoriska lärostolen i Chicago. Denne hade upptagit det hela på 
band och publicerade senare en uppsats om ainos björnfest i det första numret av den 
amerikanska tidskriften History of Religions år 1961. Vid kongressen ifråga höll jag ett 
föredrag om samernas björnfest, vilket huvudsakligen utgjordes av en resuirK på engel-
ska av den svenska parafrasen till den sydsamiska björnvisan från omkr. 1775. 

Det är uppenbart, att en enda forskare omöjligen kan skriva ett modernt sammanfat-
tande arbete, som täcker hela det circumpolära området och ersätter A. J. Hallowells 
redan klassiska monografi från 1926. Behovet av samverkan gäller även på mera be-
gränsade fält, t.ex. det nordskandinaviska. Vt. 1960 bad jag alltså fil. dr Harald 
Grundström att söka rekonstruera den svårt korrumperade samiska texten till 1775 års 
björnvisa, vilket icke ens professor K. B. Wiklund hade vågat sig på vid publiceringen 
år 1912. Grundström slog ifrån sig, eftersom det gällde sydsamiska, medan lulesamiska 
var hans språkområde, och hänvisade till en annan lappmarkspräst med sydsamiska som 
specialitet, fil. dr G. Hasselbrink. Denne gav sig omedelbart i kast med uppgiften, och 
den 1 aug. erhöll jag följande meddelande från dr Grundström, sannolikt en av de sista 
skrivelser, som utgick från denne grundlärde, stillfärdige och ödmjuke prästs och 
forskares penna: 

Ärade Broder! 
Jag har nu fått meddelande från kyrkoh. Hasselbrink om tolkningen av björnvisan. Han har, 

synes det mig, lyckats bra med tolkandet, som är mycket svårt, särskilt därför att upptecknaren 
ofta inte uppdelar orden rätt, skriver ihop dem osv. Det är bara på två ställen som han inte alls kan 
komma med någon konjektur, säger han. 

Han har skickat mig tolkningen på de första 14 punkterna. Han far nu upp till Dikanäs och 
skall där höra efter vad de gamla lapsktalande där tro om hans tolkning. Han kommer tillbaka 
omkr. 8 aug., då han skall komma med resten av Björn Wisan. 

Då Du inte tyckes vara hemma, skriver jag. 
Med hjärtl. hälsning 
ting. 

1/8 1960 	 Harald Grundström 

Den 27 okt. 1960 ventilerades dr Hasselbrinks förslag till läsning av alla 48 momenten i 
björnvisan vid en seminarieövning i religionshistoria. Där var även finno-ugrisk språk-
expertis väl företrädd med prof. B. Collinder och dåv. doc. Bo Wickman i spetsen. Den 
förre upplyste om att det exemplar av Le Monde Oriental, där han hade gjort rand- 
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anteckningar till björnvisan, numera befann sig i Umeå stadsbibliotek. Vidare diskute-
rades innebörden av ordet »fälle mål». Dr Hasselbrinks omsorgsfullt motiverade rekon-
struktion publicerades år 1964 på franska i den belgiska, filologiska tidskriften Orbis . 
Den är obeaktad av Louise Bäckman, som i sina kommentarer till 1981 års nytryck av 
P. Fjellströms skrift från 1755 återger slutorden i björnvisan mom. 48 efter Wiklunds 
obegripliga text från 1912 i st. f. att referera Hasselbrinks försök till konjekturer, låt 
vara att den innehållsliga skillnaden blir obetydlig. Vid sina tolkningar har Hasselbrink, 
som förvärvat sin doktorsgrad på en rent språkvetenskaplig avhandling om 
Vilhelminalapskans ljudlära (1944), haft god hjälp av Sigrid Drakes uppsaladissertation 
från 1918, vilken innehåller ett rikt samiskspråkigt material från samma sydsamiska 
område, som företräds av Fjellström och 1775 års björnvisa. 

I förlängningen av 1948 års manuskript om offret befinner sig i viss mån doc. H. 
Mebius' religionshistoriska doktorsavhandling från år 1968, som är betitlad Värrö. 
Studier i samernas förkristna offerriter. Här ges en kritisk översikt av det svenska och 
norska källmaterialet, en redogörelse för de samiska offerriterna, en jämförelse av dessa 
med motsvarande nordeurasiatiska bruk och en sammanställning av hela materialet med 
gängse religionsvetenskapliga offerteorier. Härvid kommer förf, in på jakten i allmänhet 
såsom anledning till offer, orsaken till att man så noga bevarat offerdjurets skelettdelar 
och de allmänna offerriternas likhet med björnceremonierna, däribland också björnbe-
gravningen. Grundtanken är att offerdjuret skall leva vidare eller återuppstå. 

Författaren till här föreliggande arbete var en av de fyra, som undertecknade ett upp-
rop till ett symposion i Stockholm 12-13 jan. 1959. Temat utgjordes av »Rået i folk-
loristisk, religionshistorisk och etnologisk belysning». Akterna publicerades två år 
senare av prof. Å. Hultkrantz. En av dem som medverkade vid detta tillfälle var doc. I. 
Paulson, som 1961 kom att utge ett sammanfattande arbete om jakten och dess gudom-
ligheter. 

Det nedan berörda samarbetet med H.-J. R. Paproth ledde till utbyte av bibliogra-
fiska uppgifter, tryckt och otryckt material, arkivforskning och till många nya person-
liga kontakter. En del i Helsingfors Nationalmuseum fotostaterade uppteckningar, som 
jag i original genomgått på platsen ht. 1961, bearbetades för en fil. kand.uppsats av en 
finskspråkig studerande vid Religionshistoriska institutionen i Uppsala, Dorothea Just: 
»Björnjakten i Finland» (vt. 1966). »Björnkulten hos vogulerna» behandlades av I. 
Eklund (ht. 1972). 

I anslutning till det stimulerande nordkalottsymposiet i Luleå 28 maj-1 juni 1962 
företogs en längre exkursion med bl.a. besök i Arjeplog och Adolfström. I samband 
härmed kunde H. Mebius och jag göra en bandupptagning av den 80-årige björnjägaren 
Anselm Marklunds från Gautosjö levnadssaga och jakthistorier. Men den annars talföre 
nybyggaren och 1880-talsinvandraren hade ingenting att berätta om några riter eller 
åldriga sedvänjor i samband med björnjakten. Vi kunde kanske som väntat men ändå 
med en viss besvikelse notera detta negativa vittnesbörd. 

En brevväxling med linnfforskaren, med. dr Telemak Fredbärj i jan.—febr. 1969 gav 
vid handen, att man redan på 1700-talet hade förbundit företeelser från Nordkalotten 
med motsvarande för hela det nordeurasiatiska området. Dr Fredbärj undrade, varifrån 
Linné kunde ha fått sina notiser om voguler, samojeder, ostjaker, jakuter och tunguser i 
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Diteta naturalis (1773), där också urskuldningsriten i samband med björnjakten är om-
nämnd (Linnxus 1958, s. 136; jfr Ides 1727, s. 41). Som svar pekade jag på en be-
släktad notis hos språkforskaren Ihre, föreslog den karolinske officeren, kartografen och 
upptäcktsresanden Ph. J. von Strahlenberg, vilkens arbete utkom 1730, och bifogade ut-
drag ur Isbrants Ides' reseskildring från färden till Kina på 1690-talet. Det visade sig, att 
det framför allt var från det sistnämnda arbetet, som Linné hade hämtat sina uppgifter. 

Den 4 maj 1970 höll jag i Skytteanska Samfundet i Umeå ett föredrag om 
»Lapparna och deras björnjakt», av vilket nedanstående översikt från 1982 av käll-
materialet till de samiska björnceremonierna utgör en kraftig bearbetning och utvidg-
ning. Vid årsskiftet 1972/73 var planerna på ett mera populärvetenskapligt arbete om 
Jägaren och makterna ganska långt framskridna. Men sedan måste förlagen pruta på 
kulturen, så att projektet förföll. Det hade dessutom kommit i konflikt med förf:s mera 
vetenskapliga framställning. Nästa gång ämnet aktualiserades var vid högre seminarie-
övningar i missionsvetenskap läsåret 1979/80 under prof. C. F. Hallencreutz' ledning. 
Härvid kom också önskvärdheten av en kommenterad utgåva av Fjellström på tal, var-
vid jag dock kunde upplysa om nytrycket i Jägaren 1905. Under fortsatt material-
samling på ULMA stötte jag på E. Nordbergs manuskript om trolldomsrannsakningar i 
Lappmarken. Detta presenterades vid ett samesymposion i Stockholm i sept. 1980, och 
redogörelsen är 1985 tryckt både i Arv och i handlingarna från symposiet. I Nordbergs 
omfångsrika materialsamling, som är också religionshistoriskt värdefull, finns dock 
ingenting särskilt om björnceremonierna. Förf:s senaste korta sammanfattningar av 
dessa utgörs av artikeln »Bears» i The Encyclopedia of Religion (1987), ett bidrag till 
Nationalencyklopedin under »Björnkult» (1990) och ett till Norrländsk Uppslagsbok, 1 
(1993). 

Det säger sig självt, att en sammanställning av material och uppsatser, som går tillbaka 
ända till 1948, trots bearbetning måste innehålla ojämnheter av både formell och saklig 
art. Även dispositionen kan ibland diskuteras. Men förf. hoppas ändå, att flera än han 
själv skall ha någon glädje av det färdiga verket. Följande tablå klargör förhållandet 
mellan detta och tidigare publikationer: 

s. 7-8 	  = Edsman 1982, s. 65-66 
s.8-9 	  = » , s. 53-55 
s.9-10 	  = » ,s.66-68 
s. 10-12 	nyskrivet 
s. 13-23 	  = Edsman 1958, s.33-48 
s. 23 	  = Edsman 1953, s. 104 
s. 23-24 	  = Edsman 1958, s. 48-50 
s. 25-27 	  = Edsman 1982, s. 58-62 
s. 28-31 	nyskrivet 
s. 31-41 	  = Edsman 1958, s. 50-64 
s.42-43 	  = Edsman (1965) 1975, s. 208-211 
s. 43-44 	  = Edsman 1956 b s. 43-46, här på 

svenska 
s. 45 	  = Edsman (1965) 1975, s. 215-216 
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s. 46-47 	  = Edsman 1982, s. 62-64 
s. 47 	nyskrivet 
s. 47-48 	  = Edsman 1982, s. 64-65 
s. 48-49 	nyskrivet 
s. 50-61,62-64 	  = Edsman 1982, s. 38-53,55-58 
s. 64-65 	  = Edsman 1956 a, sp. 671-672 
s. 65-66 	nyskrivet efter Rheen 
s. 66-69 	  = Edsman 1953, s. 72-77 
s. 70-72 	nyskrivet, referat av Fjellström 
s. 72-79 	nyskrivet 
s. 80-82 	  = Edsman 1967/68, s. 143-144 
s. 82.-83 	  = Edsman 1956 b, 5.47-49, här på 

svenska 
s. 84-85 	  = Edsman 1956 a, sp. 672-674 
s. 86-87 	  = Edsman 1967/68, s. 142-145 
s. 87-88 	  = Edsman 1956 b, s. 52-53, här på 

svenska 
s. 88-101 	nyskrivet 
s. 102 	  = Edsman 1958, s. 64-65 
s.103 	  = Edsman 1953, s. 64 
s. 103-105 	  = Edsman 1958, s. 65-69 
s. 105 	  = Edsman 1953, s. 64-66 
s. 105-110 	  = Edsman 1958, s. 69-75 
s. 110-111 	  = Edsman 1953, s. 66-68 
s. 112 	  = Edsman 1958, s. 75-76 
s. 112-113 	 =Edsman 1953, s. 68 
s. 113 	  =Edsman 1958, s. 76 
s. 113 	  = Edsman 1953, s. 68-69 
s. 113-120 	  = Edsman 1958, s. 76-87 
s. 120-122 	  = Edsman 1953, s. 69-72 
s. 122-124 	  = » , s. 60-63 
s. 124-131 	  = » , s.77-88 
s. 131-132 	  = » , s. 98-100 
s. 133-141 	nyskrivet, efter Salminen (utom 

1953, s. 100-102) 
s. 141-145 	nyskrivet, efter Häyhä 
s. 146-148 	nyskrivet 
s. 148-149 	  = Edsman 1953, s. 88-90 
s. 149-152 	  — » , s. 50-54 
s. 153 	nyskrivet 
s. 154-159 	 = Edsman 1956 b, s. 36-43, här på 

svenska 
s. 159-163 	nyskrivet 
s. 163-167 	  = Edsman 1953, s. 54-60 
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s.167-168 	  = » , s. 102-16 

	

s. 169-173 	nyskrivet 

	

s. 173-176 	  = Edsman 1958, s. 87-92 

	

s. 177 	  = Edsman 1953, s. 48-49 

	

s. 178 	  = » , s. 96-98 

	

s. 179-180 	nyskrivet 

	

s. 180-184 	  = Edsman 1953, s. 88,90-96 

	

s. 185-200 	  = Edsman 1982, s. 68-74, och till stor 
del nyskrivet 

Det nytillkomna stammar delvis från förut skrivna, ej publicerade manuskript, medan 
annat är nyskrivet. Ett enhetligt referenssystem har genomförts, och all litteratur är 
samlad i en gemensam, avslutande bibliografi. Språket och terminologien är bearbetade, 
så att t. ex. verben har satts i singularis, den äldre svenskan i längre citat normaliserats, 
lapp, lappar, lapsk och lapska utbytts mot same, samer, samisk och samiska utom i 
direkta citat. De samiska orden har docent Håkan Rydving haft vänligheten att trans-
litterera till nuvarande samiska ortografi, liksom han i övrigt befrämjat tillkomsten av 
föreliggande arbete. En tacksamhetens tanke går också till den nu bortgångne universi-
tetslektorn i finska språket vid Uppsala universitet, S. Vapaasalo, som utom att hand-
leda mina studier i finska även gav mig värdefulla anvisningar till finskspråkig litteratur 
och läste ett förstakorrektur på uppsatserna 1953 och 1958. Ingendera av dessa med-
hjälpare är naturligtvis ansvarig för ev. kvarblivande fel eller missförstånd. Slutligen 
riktar jag ett varmt tack till ULMA:s chef, docent Maj Reinhammar, och 
byråsekreterare Ingrid Tranehag för all vänlighet och hjälpsamhet i samband med att 
hela manuskriptet överflyttats till diskett och gjorts klart för tryckning. 

Uppsala i september 1993. 

Carl-Martin Edsman 



II. Ur forskningshistorien 

Den etnologiskt-religionshistoriska forskningen har, såsom A. Friedrich framhållit, i 
den mån den har blivit kulturmorfologiskt orienterad, i förstone befattat sig med det 
sammanhängande kulturkomplex, där förfäderskulten står i centrum. Dess symboliska 
bakgrund är växtriket, dess yttre livsvillkor utgörs av jordbruket, och dess konstnärliga 
skapelser är större stenskulpturer och träsnideri.1  Redan L. Frobenius har emellertid 
riktat uppmärksamheten på ett äldre kulturmorfologiskt skikt med totemistisk djur-
dyrkan, nämligen den gamla jägarkulturen. Ryska forskare har här gjort en framstående 
insats, eftersom ryska Sibirien bevarat denna livsform ända in i våra dagar. Den mest 
påfallande företeelsen i denna gamla sibiriska jägarkultur är ceremonierna omkring det 
jagade storviltet. De äldre skildringarna härav har Frobenius sammanställt redan år 
1902.2  Trettio år senare har han givit en sammanfattande framställning på grundval av 
sina afrikanska fältforskningar och den västeuropeiska arkeologien.3  

Jaktriter och schamanism, av vilka den senare vuxit fram ur de förra, utgör tvenne 
avgränsade företeelser, som i särskilt hög grad utmärker de sibiriska folken. De saknar 
däremot nästan helt en inre förbindelse med de megalitiska minnesmärkena i Sibirien, 
vilka i stället vittnar om en åkerbrukskultur av sydligare ursprung. Djuret intar en sär-
ställning i jägarens liv och föreställningsvärld. De ålderdomliga element, som utmärker 
jägarkulturen, är på ett märkligt och ej till fullo uppklarat sätt vitt utbredda både i 
Gamla och Nya världens nordliga områden och i Afrika och Australien. Dit hör bl.a. 
föreställningen om en skogens, respektive bergets och vattnets herre eller fader, hop-
samlandet och bevarandet av villebrådets ben och tanken på skogsandens återupp-
livande av djuren ur benen, vördnaden för storviltet med åtföljande urskuldning, be-
drägeri och smicker, villebrådets framställning i bild med därtill hörande jaktmagi, 
stränga kvinnotabun och slutligen liknande jaktmetoder.4  

Björnen är storviltet framför andra djur i norra Eurasien. Här har, som bl.a. 
Frobenius framhållit, den arkaiska jägarmentaliteten bevarats också i de med björn-
jakten förbundna ceremonierna, som från öster till väster innehåller ända in i detaljer 
gående likheter. Redan uppsökandet av björnen är förbundet med religiösa och magiska 
riter. Giljaker, golder och aino fångar djuret levande och dödar det efter långa, rituella 
förberedelser och hyllningar.5  Därefter ursäktar man sig och vill icke kännas vid någon 
blodskuld.6  Giljakerna skyller på den ondskefulla padda, som utskuren i näver har fästs 
på utsidan av jurtans fiskskinnsfönster. Kamtschatkas itälmer och många andra lägger 

'Friedrich 1941/43. Se även Findeisen 1956; Dens. 1957, s. 18 ff., jfr s. 17 o. 219 för förhållandet till 
Friedrich. 
2Frobenius 1902, s. 163-212 (= kap. IV: Bärenfeste). 
3Frobenius 1933, s. 79-92. 
4Friedrich 1943, s. 191. 
5Skilj dock här mellan denna engångsbetonade företeelse och den upprepade jakten! 
6Efter Schrenck 1881/95, s. 696 ff. Se numera härom Slawik 1952. 
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skulden på ryssarna, samerna på svenskar, polacker, engelsmän och fransmän,7  medan 
finnarna ger björnen själv skulden: han har halkat, e.d.8  Han får enligt mångenstädes 
belagda utsagor icke vredgas utan kan befriad från sin tunga kropp med glädje skynda 
till bergens och skogens herre. Han skall där berätta för sina bröder, hur skönt han haft 
det, och uppmana dem att komma på besök. Delvis liknande ord riktas av korjalcerna till 
räven. Även valen och valrossen är föremål för motsvarande ceremonier. Det är även 
här fråga om en försoning, ett avvärjande av djurets hämnd, och därjämte vill man säkra 
tillgången på villebråd genom att ställa sig in hos djuret, så att detta självt och dess 
fränder återvänder och låter sig dödas på nytt. 

Björnbegravningen, varvid huvudet med bestämd orientering placerats i ett träd eller 
på en särskild ställning, har märkliga arkeologiska paralleller. Drachenloch i 
Taminadalen i Schweiz och andra äldre stenåldersgrottor i Schweiz och Sydtyskland 
innehåller i nischer eller hällekistor omsorgsfullt ordnade björnskallar och björnben. På 
sydfranska grottmålningar förekommer ofta björnen och även en skildring av 
björnjakt.9  Då Bachofen uppvisat, att björnkulten varit levande i Gallien och Helvetia 
ännu i romersk tid,10  har vi där rester av den jägarkultur i samband med dyrkan av 
björn, som har blomstrat i stenålderns Europa. Ett annat viktigt vittnesbörd härom är 
den björnskulptur i lera utan huvud, vilken upptäckts i en sydfransk grotta (Montespan, 
Haute-Garonne). Den har tydligen tjänat till att uppbära ett björnskinn och den björn-
skalle, som man påträffade mellan frambenen på skulpturen.11  Dylika anordningar är 
kända från det nutida Afrika. I västra Sudan avflås bland Mande-Kulluballi skinnet med 
vidhängande huvud på det lejon eller den leopard, som skall tjäna till offerdjur. Det 
läggs därefter på en huvudlös rovdjursskulptur av lera, vilken är uppställd inom en in-
hägnad av törnen. Samma förfarande är också känt från de åkerbrukande Konso i södra 
Abessinien, där offertjurens skinn och huvud träds över en däremot svarande lerfigur 
utan huvud. Hyllningen av rovdjursfällen med vidhängande huvud är gemensam för 
stenåldersmännen och nutidens afrikanska och nordeurasiatiska jägarfolk. Detsamma 
gäller begravningen av kroppen eller benen. Björnskallarnas förvaringsplatser har sin 
motsvarighet i de s.k. elefantkyrkogårdarna i Gabun-området. Pygm&rna säger: »Gor, 
alla elefanters hövding, visar de döda elefanterna på den plats, där de påträffar sina för-
fäder.» 

Också de sibiriska jägarnas urskuldningsförfarande har sin motsvarighet i den afri-
kanska inställningen till storviltet. H. Baumann har på denna punkt kompletterat 
Frobenius. Gabun-pygm&rrias hövding lindar sålunda blommande lianer om den döda-
de elefantens betar, pryder sig själv på samma sätt och besjunger »fader elefanten». I 

7Anonymus hos Schefferus 1956, s. 267. Originalet finns tryckt i Setälä 1890, s. 120. Enligt Rheen 1897, 
s. 43, säger sig lapparna vara »män ifrån Sveriges land, Tyskland, England och alla land». 
81 Friedrichs referat av Frobenius jämte egna tillägg 1941/43, s. 22, har några felaktigheter insmugit sig, bl.a. 
över bruket av Meulis Kalevala 1940, s. 21 f. De är ovan rättade efter originalkällorna. 
91fr Kraft 1948, s. 23 ff., och framför allt det sammanfattande arbetet av Maringer 1956, s. 86 ff., 133 ff., 
225 ff., 299 ff. Se vidare Bächler, 1947, s. 141 f.; Gallwitz, 1960; och den mycket kritiske Kurt6i, 1975, 
s. 74 ff.— Zotz, 1953 och Wagner 1958 rapporterar om nyare grottfynd och hävdar en kultisk tolkning. 
10B achofen 1863 
11  Jfr Kraft 1948, s. 196; Maringer 1956, s. 164 ff., med den tolkningen, att det här rört sig om ett föremål för 
pantomimisk jakt, som magiskt syftat till att skänka jaktlycka. 
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sången försäkrar han, att spjutet endast av misstag träffat djuret, och att varje ond avsikt 
varit fjärran. Han besvärjer elefanten att icke vredgas och önskar, att den skall få glädje 
av livet i andarnas land och en fridsam resa till detta.12  Även bantu urskuldar sig och 
begraver högtidligen snabeln. Ila-jägarna frågar den döda elefantens ande, om den icke 
har bröder och fäder, som vill komma och låta döda sig. Ävenledes får den en gåva. 

M. Griaule har lämnat en i detta sammanhang högst intressant skildring av en flod-
hästjakt bland Waito-jägarna (Wohito) i Tanasjö-området (Abessinien).13  Medan man 
ror efter bytet, sjunger en av jägarna på Wohitos nu döda tungomål en sång, som skall 
locka fram villebrådet: 
Min fader flodhästen, 
min lille fader, 
låt dig ätas av dina barn! 

Det dyker mycket riktigt upp tre hannar och fem honor. Sångaren fortsätter extatiskt: 
Ursäkta vår kärlek, 
ditt kött är gott, 
min lille fader ... 

Européerna, som följt med på jakten, har den obehagliga förnimmelsen, att de infödda 
talar till släktingar och grannar, något som de enligt de annorstädes talrikt förekom-
mande sägnerna om äktenskap mellan människa och djur verkligen gör. Överallt dyker 
det nu upp flodhästar. De vita tycker, att det hela verkar oförklarligt, och frågar sång-
aren, varför djuren nalkats båten på detta vis. Denne svarar: »Emedan min sång är våra 
fäders sång och alltid har kallat upp villebråd ur vattnet.» Européerna återfår dock sin 
sinnesfrid, när de upptäcker, att en av jägarna gömt sig vid stranden och med hjälp av 
en sådan visselpipa, som fotbollsdomare använder, skrämt djuren mot båten! 

I sin fortsatta översikt ägnar sig A. Friedrich huvudsakligen åt sin landsman H. 
Baumanns och den ryske vetenskapsmannen D. K. Zelenins forskningsinsatser. Den 
förre har framför allt betonat det afrikanska myt- och berättelsestoffets förankring i den 
gamla eurafrikanska jägarmiljön, som trots alla kulturförändringar starkt framträder i 
detta material. Den nära förbindelsen mellan människa och djur är genomgående. En 
»viltets väktare» eller »skogens och djurens herre», som ofta helt eller delvis har djur-
gestalt, spelar vidare en betydelsefull ro11.14  Han reglerar förhållandet mellan jägaren 
och villebrådet och erhåller också gåvor av djurens inälvor, fett och blod. Friedrich själv 
understryker i anknytning till ett tidigare arbete15  förvandlingsmotivets stora betydelse: 
liksom å ena sidan människa och djur ömsevis kan skifta gestalt med varandra, upplever 
jägaren å den andra sidan, hur bytet styckas och försvinner, åter sammanfogas, lever 
upp och kommer tillbaka. Härvid utgör benknotorna och andeväsen de sammanhållande 
faktorerna, i Afrika även hjärta och blod. I de västsudanska jägarsägnerna är djuret åt-
följt av en liten ande, som med sitt trollspö återuppväcker det dödade villebrådet. 

12Baumann 1939. Jfr nu även Zerries 1954. 
13Griaule 1936, s. 169; här efter Griaule 1935, s. 191 ff., med komplettering. 
"Jfr nu även L. Schmidt 1952. 
15Friedrich 1939;s. 176 ff. 
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Jägaren kan först betrakta bytet som sin egendom, när han har kunnat dräpa såväl djuret 
som dess följeande. 

Zelenin har i ett 1936 på ryska utgivet arbete behandlat ongonkulten i Sibirien.16  
Den egenartade teorien om andetrons uppkomst genom bl.a. mygg- och fåstingplågan 
och sjukdomsupplevelsen såsom ett andeintrång kan vi här lämna åt sidan. Andarna 
eller ongonema, som de i ett föremål inmanade djurandarna kallas, bereds — på ett efter-
totemistiskt stadium i utvecklingen — rum i särskilda små figurer av trä, bark, skinn, 
metall eller sten, vilka mestadels föreställer djur men ibland också människor. Dessa 
föremål kallas i sin tur lekaner och utnyttjas även som ett slags amuletter av jägaren. De 
skall dra till sig motsvarande djur, skydda sina bärare och återuppliva villebrådet. Det 
gör de genom att skänka en boning åt djurets själ. Som sådan tjänstgör emellertid fram-
för allt skelettet, vilket förklarar den vikt man lagt vid bevarandet av benknotorna. Även 
Zelenin har ett rikt material, som visar, vilken roll »skogens», »bergets» eller »havets 
herre» och icke minst härskarinna har spelat vid återupplivandet av villebrådet. Enligt 
honom är detta väsen i djurskepnad den äldre föreställningen. Liksom jaktlyckan senare 
ansetts vara beroende av denna härskares eller härskarinnas gunst, har den ursprung-
ligen berott av djurets egen sympati för jägaren. Den nära förbindelsen mellan människa 
och djur framträder även i den blandning av dessa gestalter, som utmärker både djur-
pantomimerna och ongonema, liksom av den föreställningen, att vissa djurongoner har 
mänskliga följeandar. För Zelenin och hans marxistiskt materialistiska historiesyn är 
emellertid uppdelningen i kropp och ande sekundär. I den ursprungliga omedelbara 
gemenskap mellan jägare och villebråd, som kännetecknar det totemistiska stadiet, 
saknas den sålunda. 

Så långt A. Friedrich, som icke delar Zelenins utvecklingsteorier utan mera tar fasta 
på det rika material, som den ryske forskaren tillfört studiet av den nordeurasiatiske 
jägarens kultur och religion. över den tyska översättningen av K. Rasmussens populära 
skildring av den femte Thule-expeditionen och över Hallowells monografi över björn-
ceremonierna, till vilka arbeten vi strax återkommer, har också några notiser om 
eskimåer, samer och finnar infogats i framställningen. Annars har forskningen på detta 
område berikats med åtskilligt nytt material under den tid, som förflutit, sedan A. 
Friedrich skrev sin uppsats, liksom han utelämnar icke så få viktiga verk, som redan då 
förelåg. Detta gäller t.ex. ett flertal arbeten av den finländske specialisten U. Holmberg-
Harva liksom insatserna av den kulturhistoriska skolan, även kallad Wiener- eller 
Anthropos-skolan. Detta är så mycket mera påfallande, som dess kulturhistoriskt 
skiktande betraktelsesätt är detsamma som Frobenius' och hans lärjungars (Frankfurter-
skolan), liksom båda riktningarna har samma etnologiska lärofäder i F. Gräbner och B. 
Ankermann. Wiener-skolan har emellertid en uppfattning beträffande ursprungs-
frågorna, som är rakt motsatt Zelenins, medan Frankfurter-skolan avstår från att rekon-
struera en urreligion, resp. frånvaron av sådan. Det hindrar icke, att den gärna opererar 
med den romantiskt-psykologiska teorin om urtidens spontant skapande, harmoniskt 
dansande och lekande människa. 

16Friedrich synes icke känna till den ryske forskarens »Selbstreferat» i Zelenin 1937. Hela verket finns sedan 
1952 tillgängligt i fransk översättning, Zelenin 1952. Däremot är, såvitt jag vet, Zelenins arbete om ordtabut i 
norra Eurasien oöversatt. 
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För att få ett konkret exempel på Wiener-skolans sätt att skikta upp afrikanskt mate-
rial, som gäller urfolkens jägarreligion, går vi till en av de främsta pygmdforslcarna i 
våra dagar, pater P. Schebesta. Det är därvid att märka, att själva stoffet alldeles som 
Zelenins behåller sitt värde ur den jämförande religionsforskningens synpunkt, även om 
den kulturhistoriska uppskiktningen av detsamma kan angripas. 

Om de afrikanska bambutipygmUrna i Ituri-skogen och deras kultbruk i allmänhet 
skriver pater Schebesta i sin stora monografi,17  att det som gör kulten svår att upptäcka, 
är dess oceremoniösa karaktär. Ingen andakt och inga hymner förekommer, ehuru 
undantag finns. Detta svarar väl mot pygm&rnas okomplicerade läggning. Vi tar några 
exempel, som har med jakten att skaffa. Bafwaguda-jägaren ropar sålunda, när han 
drager ut på jakt: bapae, gapae emi nyarna! dvs. »Fader, ge mig vilt!» Därvid kan han 
hela tiden blåsa på sin magiska jaktpipa eller under glatt hojtande ansluta sig till jakt-
sällskapet. Den åsyftade fadern är skogens och villebrådets herre Mungu. 

Bredvid offerpålen med dess offerskål ställer sig Musda-j ägaren. Han lämnar där sitt 
spjut över natten och anropar Kalisia — en annan jaktgudomlighet, som i drömmen 
brukar uppenbara, var jägaren skall påträffa villebrådet — om kraft eller gudomens väl-
signelse åt pålen. Före en jakt kan männen sitta på huk vid elden och prata. Under tiden 
prövar de pil och båge, tills en springer upp med ett rop, i vilket de andra faller in i 
korus. Orden är i detta särskilda fall oklara, men de torde utgöra ett anrop av skogs-
guden. Många klart formulerade anrop till skilda gudar är dock bevarade. Ett sådant har 
t.ex. följande lydelse: »0, Farfar, förvisso månde det mig tillkommer varda mycket» 
(s. 67 ff.). Efter jakten skar man en bit av hjärtat och kastade det i skogen åt guden, lik-
som denne erhöll förstlingen av frukter och honungskalcor, med eller utan beledsagande 
formel (s. 73 ff.). »Jag har också», berättar Schebesta, »varit vittne till en libations-
ceremoni före en elefantjakt. Tidigt på morgonen, innan jägarna bröt upp till jakt, ut-
förde deras hustrur dryckesoffret. En av kvinnorna ställde sig därvid på en termitstack, 
tog vatten i munnen och sprutade ut det mellan tänderna, varvid hon mumlade ord, som 
utgjorde en åkallan till Tore, vilken hon besvor att ge jägarna jaktlycka» (s. 76). 

Schebesta har tidigare behandlat skogsgudomligheten Tore och motsvarande 
gestalter i en särskild monografi. Han sammanfattar emellertid i sin bok av år 1950 
resultaten av dessa forskningar på följande sätt: 

Ungefär följande moment i skogsgudstrons (Buschgottglauben) idémässiga utveckling kan upp-
räknas. Tore såsom skogs- och jaktgud är visserligen skogens och viltets herre, men han är också 
jägarnas vän och medhjälpare. På osynligt sätt möter han jägarna, sedan han i drömmen uppmanat 
dem till jakt. Han leder dem till färska spår av villebråd, driver villebrådet till dem, driver dem 
själva till brådska, när villebråd finnes i närheten. Han styr jägarens spjut och pil, sårar t.o.m. 
viltet, för att man lättare skall kunna nedlägga det. Därjämte hjälper skogsguden i allehanda för-
lägenheter. Han har sina tjänare, som häller ögon och öron öppna. Han har gett jägarna (och män-
niskorna överhuvud) anvisningar, vilkas överträdande framkallar hans misshag och vrede. Med 
och utan skäl blir skogsguden till människornas fiende, han stänger till skogen för dem, spelar 
dem många spratt, drar dem vid näsan. Han lockar människorna in i skogen, så att de går vilse. 
Jägarna kommer stundom i strid med skogsgudomen utan att känna igen den, tills fasan plötsligt 
slår dem och de tar till flykten; ty det är icke gott att ha något i hop med skogsguden. Han blir till 
ett kusligt väsen, som om natten förskräcker de sovande, och han dödar människorna med det 
onda ögat (s. 211). 

17Schebesta 1950. 

2-945145 
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Enligt Schebesta är böne- och offerkulten till denne skogsgud, vad han nu kallas, och 
som skapat pygm&ns hela omvärld och håller den i sitt hägn, bambutireligionens mest 
framträdande särdrag. Här skiljer sig denna religion från bantus (s. 209, 232). Hos dessa 
saknas nämligen kulten av en särskild skogsgud. Denne är hos pygm&rna en uppen-
barelseform av jordguden, medan ovädersdemonen är en annan. Jordens gud är i sin tur 
en representant för den likaledes dualistiskt uppfattade lunära himmelsguden, som där-
ovan har sin egen värld med skogar, vilt och människor (s. 207 ff.). Skogsguden åter-
speglar emellertid också drag av det Högsta väsendet (s. 219, 234). 

Den komplicerade bild, som på detta vis erhålles av bambutireligionen, förklarar 
Schebesta med en kulturhistorisk skiktning, enligt vilken skogsguden med invandrande 
jägare kommit till Afrika (s. 217, 235). Ehuru pygm&rna trognare än buschmännen be-
varat höggudskaraktären hos skogsguden, är dock denne gemensam för dessa folk. De 
kan just genom sin jägarmentalitet och sin tro på en jakt- och skogsgud förbindas med 
en afrikansk pygmeculturkrets, av vilken pygm&rna företräder en skogs- och busch-
männen en stäppform. Gemensam för båda två och bantu är en likaledes till Afrika 
senare införd månmytologi, medan tron på ett högsta väsen är urafrikansk. 

I anslutning till Baumann, som trots alla paralleller i sitt arbete om afrikanska 
»Wild- und Buschgeister» icke velat sammanföra pygm&r och buschmän i en enda kul-
turkrets, uppgör Schebesta en tablå över skogsgudens egenskaper. Dessa är alltså i de 
flesta fall gemensamma för ett eller flera pygméfolk och buschmännen. Eftersom dessa 
kännetecken ingalunda är begränsade till de afrikanska vilt- och skogsrådarna utan till 
stor del återfinns hos motsvarande gestalter i norra Eurasien, refereras de här. 

Skogsanden har helt eller delvis djurgestalt, den är gudens medhjälpare, den har, så-
som ifråga om Tore, sammansmält med guden, eller den är identisk med stamfadern. 
Skogsanden har magiska medel, i synnerhet för jakten, vilka man måste komma i be-
sittning av. Den tar människorna tillfånga och släpper dem under tystnadsplikt. Den har 
vilda djur till följeslagare eller uppträder själv dessemellan såsom djur, och den eller 
dess följeslagare talar genom »vinare» eller andra brummande redskap. Skogsanden 
förestår även initiation eller mannaförbund, den sänder sjukdomar, den är förbunden 
med storm, oväder och ekon, och den är samtidigt de dödas herre (gammalnigritiskt in-
flytande). Skogsanden är en »trickster», men den är också profet, siare och orakelväsen 
samt uppträder i drömmen eller i extasen, på samma gång som den är hjälte i talrika 
äventyr, där magien spelar en stor roll. Skogsanden är slutligen djurens och skogens 
herre, den kallas »viltets herde», den styr jägarens pil och visar honom villebrådet, den 
namnger djuren och de vilda örterna, djurens färger och framkallar eller skapar dem. 
Den uppträder sporadiskt som skapare även av månen och människan, den leder jägar-
skaran på dess vandring, den erhåller ett fettoffer, som kastas i elden, och den bor i ett 
träd eller »är» ett träd. Skogsanden skall vidare försonas, när ett djur av dess egen art 
dödas, den är liten, svart eller röd, och den har röda ögon (s. 229 ff.). 

Den kulturhistoriska skolans synpunkter har utom på jägarreligionen i allmänhet 
också tillämpats på den mera speciella företeelse, som björnceremonierna utgör. 
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Följande framställning av A. Gahs är betecknande för den tolkning, som dessa erhåller, 
när de förbinds med teorien om en ursprunglig tro på ett högsta väsen:18  

När jakutema dödar en björn, förtär de den under stora festligheter till vilka de förfärdigar en bild 
av Bajanai [skogsanden], som de tillber. Sedan de ätit upp köttet utan att bryta en (enda) led, 
vecklar de in alla benen jämte bilden av skogsanden i näver eller annat material, hänger det hela i 
ett träd och säger: »Lille farfar! Ryssarna och tunguserna har ätit upp dig, och vi har funnit och 
hopsamlat dina ben.» 

Från det enkla björnritualet hos de nordliga tunguserna kommer så Gahs över till de 
mera utvecklade festerna hos tunguserna vid Amurflodens nedre lopp, dvs. oltjer, 
golder, orotjer och udiher. Men det verkliga centrum för björnkulten bland Amur-
tunguserna finns hos de paleosibiriska giljakerna, där den är nära förbunden med ankult 
och bergs- eller skogsanden. Enligt Gahs förkroppsligar björnen hos dessa den mytiska 
urmänniskan, »vilken så i efterhand, just genom björnen såsom det mäktigaste skogs-
djuret, tillsammans med de verkliga anfäderna, trätt i närmare förbindelse med bergs-
eller skogsanden, dvs, blivit en medlare mellan denna och människorna» (s. 246 f.). 
Emellertid representerar dessa föreställningar och de med dem förknippade ceremoni-
erna ett yngre stadium. Det föregås utvecklingshistoriskt av magiska, »totemistiska» 
riter, som avser att föröka djurstammen. Och äldre än dessa är i sin tur förstlingsoffret 
av allt vilt, ett »Kopf-, Schädel- und Langknochenopfer», som hembärs åt ett högsta 
väsen såsom uttryck för tack och underkastelse. 

Rester av de äldre stadierna finns kvar i den härigenom, liksom på grund av andra 
inflytelser, mycket komplicerade björnfesten (s. 252, 260). 

I anknytning till en kritisk undersökning av 0. Abel, som gäller de ristade, målade 
eller skulpterade björnframställningarna i Frankrikes paleolitiska grottor, har W. 
Koppers utvecklat sina teorier om björnkulten.I9  Han hävdar, att det här ur allmänetno-
logisk synpunkt föreligger en forskningsuppgift och begränsar sig till en sammanfatt-
ning av dittills kända data. Härvid utgår han från den kulturhistoriska orientering, som I. 
Hallowell och A. Gahs gett. Den förstnämndes arbete, till vilket vi strax återkommer, 
innehåller för det första en god översikt över björnkultens utbredning i Europa (samer, 
finnar), i norra och nordöstra Asien (voguler, ostjaker, jenisejer, jakuter, jukagirer, 
tjuktjer, korjaker, tunguser, kamtschadaler, giljalcer och aino) och i Nordamerika (de 
nordliga algonkinerna, kwakiutl, tlinkit, nutka och plateauindianerna i väster). Enligt 
nyare meddelanden av dr Loeb finns björnkult också hos maidu i Kalifornien. Däremot 
saknas den hos eskimåer och samojeder. För det andra framstår genom Hallowells 
undersökning björnkulten till sitt ursprung som ett enhetligt kulturhistoriskt fenomen. 
Dess förekomst sammanfaller icke med björnens och björnjaktens. En förklaring med 
hjälp av teorien om elementartankar eller konvergens är alltså icke tillfyllest. För det 
tredje visar sig björnkulten i jämförelse med all annan djurkult och totemistisk djur-
dyrkan vara något unikt. Den senare är en klans angelägenhet, medan björnkult utövats 
av hela stammar och folkgrupper. Den psykologiska bakgrunden härtill är björnens 
människoliknande egenskaper: dess klokhet, dess egenskap av allätare, dess sätt att 

18Gahs 1928. Se numera Paproth 1976. 
19Abel-Koppers 1933. 
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sitta, huka sig och gå, dess människoliknande fotspår, spillning, gråt och masturbation 
samt dess mänskliga proportioner efter avflåendet av skinnet. Vidare har björnens 
vintersömn väckt uppmärksamhet. För det fjärde konstaterar Hallowell, att björnkulten 
måste ha uppkommit inom en renjägarkultur i det inre av den Gamla världen, och att det 
icke är omöjligt, att den härrör från något paleolitiskt folk. 

A. Gahs har, såsom redan framgått av ovanstående, gjort gällande, att den typiska 
björnkulten är kulturhistoriskt yngre (ungpaleolitisk tid) än offret av huvud, skalle och 
märgbenspipor, vilket ursprungligen har gällt en högsta gudom (gammalpaleolitisk tid). 
Offerkaraktären i handlingen visar sig däri, att man till gudomen avstått de läckerheter, 
som hjärna och märg utgör. Vad Koppers kallar hyperkritik av C. Clemen, avvisas bl.a. 
under åberopande av ett föredrag av K. Rasmussen, vilken dock icke gjort annat, än att 
han nämnt A. Gahs' påpekande av likheten mellan paleolitiska och nutida offerbruk, 
utan att därmed taga ställning till den kulturhistoriska skolans vittgående slutsatser av 
detta förhållande. Koppers konstaterar vidare, att Abels exempel på bildframställningar 
alla stammar från den ungpaleolitiska tiden (Aurignac- och Madeleineperioderna). 
Teckningarna av björnen i vargmask stämmer bra med att han uppfattats såsom urmän-
niska (stamfader). Denna tankegång har genomförts så konsekvent, att man offrat ett 
djur åt björnen, sedan denna själv dödats. Framhävandet av det sexuella beror likaledes 
på att björnen framställts såsom urmänniska, resp. urmånmänniska, vilken framför allt 
uppträder som beskyddare av det mänskliga könslivet och fruktbarheten. Även hos 
giljakerna har björnfesterna en tydligt sexuell anknytning. Detsamma gäller Altai-turkar 
och voguler, hos vilka f.ö. maskdanser uppförs i samband med björndråpet. Därför finns 
det verkligen etnologiska paralleller till Abels teori, att en prehistorisk priapism åter-
speglas i björnframställningarna från stenåldern. 

Abels material bevisar, enligt Koppers, Hallowells och Gahs' hypotes om före-
komsten av björnkult i yngre paleolitisk tid, ja det återför t.o.m. denna kult till den 
äldsta perioden av denna. Det är uppenbart, att bildframställningarna får tolkas med 
hjälp av våra dagars etnologiska stoff, eftersom bakgrunden i båda fallen utgör en 
primitiv jägarkultur. Stammar björnkulten rentav från Aurignac-kulturen? Denna upp-
visar faderrättsliga, totemistiska drag, medan björnkulten hör hemma i moderrättsligt 
sammanhang eller snarare i en förelöpare till detta, en nordlig utveckling av urkulturen, 
som svarar mot bumerangkulturen. I denna har en med månen identifierad stamfader 
trätt i höggudens ställe. Detta hindrar icke, att björnkulten kunnat frodas också inom 
Aurignac-kulturen med dess totemistiska jakt- och fruktbarhetsmagi. 

Den som med oförvillat öga kommer till den kulturmorfologiskt och kulturhistoriskt 
inriktade etnologien med dess djärva kombinationer av arkeologiska data och nutida 
fältforskningar och dess kronologiska skiktning av materialet, blir kanske i förstone be-
tänksam. Det måste vara i hög grad vanskligt att rekonstruera en paleolitisk religion, i 
vilken björnen spelat en betydande roll. Det är icke heller avsikten med denna under-
sökning att söka göra detta. Den kulturhistoriska skolans hypoteser har anförts så pass 
utförligt, emedan de bidragit till framdragandet av en myckenhet material och skärpt 
blicken för den problematik, som detta innehåller. Den historiska degenerationsteori, i 
vilken det rika stoffet inordnas, skiljer sig principiellt icke ifrån det evolutionstänkande 
i andra riktningen, som t.ex. Zelenin omfattar. Teorierna om magien såsom ursprunglig 
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i förhållande till religionen, Frazers tes om den döende och återuppstående guden, som 
offras i djurgestalt hos både åkerbrukare och jägare, och W. Robertson Smiths hypotes 
om offret som ett sakramentalt gudaätande ingår alla i denna sistnämnda historiekon-
struktion. 

Frazers uppfattning är den, att djurkulten eller dyrkan av det gudomliga djuret, 
respektive guden i djuret yttrar sig på tvenne sätt: 1) förbud att döda detta; 2) sonings-
riter varje gång villebrådet nedläggs eller vid en årligen återkommande soningsfest, 
eventuellt kan dessa båda sedvänjor bestå samtidigt. Björnfesten är sålunda endast en 
variant av de överallt brukade jaktriterna, som alla bottnar i djurkult. Den typ av denna, 
som tillåter, att man tillgodogör sig djuret, kallar Frazer för ainotypen, medan den mot-
satta arten av kult benämns den egyptiska.20  

Evolutionsteorierna återspeglas i den äldre svenska litteraturen på området, t.ex. E. 
Reuterskiölds arbete om De nordiska lapparnas religion från år 1912, där 
»gemensamhetsoffret» eller »gemensamhetsmåltiden» vid jakt och fiske betecknas som 
»de första religiösa riterna» överhuvudtaget (s. 38 ff.). J. Stadling är i sitt mera populära 
arbete om Schamanismen i norra Asien från år 1912 naturligt nog beroende av liknande, 
samtida resonemang men tvingas av materialet självt in på en ovanligt differentierad 
karakteristik. Enligt denna offras björnen visserligen direkt för den gemensamma mål-
tidens skull, men den blir också såsom mäktig skyddsande, respektive gudomlighet i 
djurhamn eller, såsom Castrén uttryckt det, »väktare för hela den lägre andevärlden», 
respektive »jordens gud», själv föremål för offer av t.ex. andra djur, och slutligen 
överbringar den till »vildmarkens övergudomlighet» de hedersbetygelser, vilka ägnats 
den, så att »denne må låta vildmarken vimla av nyttiga djur till befolkningens fromma» 
(giljakerna).21  

Stadling fastslår sålunda, att 

icke blott de rent ceremoniella blodiga offren utan allt dödande av djur, vare sig vid vanlig slakt 
av tama djur eller vid jakt och fångst av vilda djur, anses som offer och måste ske efter en viss 
ritus. Och detta är fallet icke blott bland de primitiva folken i norra Asien och andra delar av 
jorden, utan även bland judarna och det ännu i vårt land [...] strängt taget är hans [björnens] 
huvudroll härvid att föranleda offer och gudomliga ärebetygelser (i samband med björnfesten) 
och förmedla dessas kraftiga verkan hos den höge Pal-yz och andra honom underlydande guda-
makter (f.d. klanhövdingar, upphöjda i gudomligt stånd) samt låta människorna bliva delaktiga av 
sin anda och kraft genom att spisa av hans offrade lekamen (s. 377). 

Den finländske forskaren U. Holmberg-Harva, som lämnat så många sakrika, också på 
egna fältforskningar grundade bidrag till den nordeurasiatiske jägarens religion,22  
understryker just i anslutning till Stadlings arbete, att jakt-, släkt- och offerriter mot-
svarar varandra. I synnerhet framhåller han överensstämmelserna mellan tillvara-
tagandet av villebrådets ben och benens behandling i offerritualet. Jaktriterna är därför 
enligt Harva av stor betydelse, när det gäller att utforska offrets ursprung. Man har t.ex. 
velat sända också offerdjuret till »den andra världen» eller till dess skyddsande, en 
handling, som varit av större vikt än offermåltiden.23  Härmed har Harva i själva verket 

20Frazer 1911/15, vol. 8 (= V:2), s. 203, 310 ff.; jfr Bogoras 1926. 
21M. A. Castrén 1852/70,2, s. 218. 
22Hohnb„g_Harva 1925; 1927; 1938. 
23Harva 1938, s. 444 ff. 
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helt kort skisserat det program, som den schweiziske klassikern, religionshistorikern 
och folkloristen K. Meuli fullföljt ifråga om det olympiska offret, bl.a. under flitigt 
citerande av Harvas arbeten. Sammanställningen av grekiskt offerritual med primitiva 
jägarsakrament, till vilka även samernas björnfest räknas, finns hos en tidigare nordisk 
forskare, Ada Thomsen.24  Detta noteras ävenledes samvetsgrant av Meuli. Liksom 
denne håller Harva noga isär jakt- och offerriter och avvisar såsom Zelenin den tolk-
ningen, att björnceremonierna ursprungligen skulle ha tagit sikte på en i björnen inne-
boende ande. I motsats till Gahs hävdar Harva, att den avbildning av skogsanden, som 
jakuterna hänger upp i ett träd tillsammans med benen av den uppätna björnen, i själva 
verket torde föreställa björnen själv och icke djurets rådare. Härför talar, att benäm-
ningen »skogsande» ofta användes om björnen både bland jakuter och andra folk. 
Vidare kan man härmed jämföra giljakernas sedvänja att vid björnfesten sätta en 
björnfigur, klädd som en giljak, på själva hedersplatsen. Efter högtidligheterna förvarar 
de en bild av denna i ett särskilt litet hus, alldeles som en skyddsande. Hos tjuktjer och 
korjaker är det en människa, som iförd björnfäll representerar björnen. Det saknas 
sålunda vid björnceremonierna ett bakom djuret stående, övernaturligt väsen, utan dessa 
liksom andra jaktriter är inriktade direkt på villebrådet självt. När däremot liknande 
handlingar utförs med hänsyn till en makt vid sidan om djuret, har vi med offer att göra. 

Ett stort upplagt och vida uppmärksammat försök att komma tillrätta med det 
olympiska offret utifrån etnologiska paralleller har gjorts av den flera gånger citerade K. 
Meuli. Dennes teori går i korthet ut på att det olympiska offret icke är någonting annat 
än en rituell slakt med nära analogier i de asiatiska folkens slakt- och offerriter, vilka i 
sin tur går tillbaka på gamla jägarseder. Dessa har oförändrade tillämpats också på hus-
djuren. Vi vet, att de indogermaniska stammar, som norrifrån trängt ned på 
Balkanhalvön och varit de senare grekernas stamfäder, haft samma kultur som Asiens 
faderrättsligt organiserade herdekrigare. I det olympiska offerritualet har grekerna bättre 
än de indogermanska brödrastammarna bevarat ett förhistoriskt bruk med rot i urtidens 
j ägarkultur.25  

Harva, Meuli och Ad. E. Jensen (se nedan) hävdar alltså, att jaktmagiska riter är 
äldre än offerceremonierna. Häremot polemiserar en rad forskare, enligt vilka offren ut-
gör det ursprungliga stadiet, medan jaktmagien är sekundär.26  Meuli är f. ö. icke den 
förste klassiker, som givit sig in på dessa områden. Ovan har Bachofens namn skymtat. 
Senare har en av dennes teser återupplivats av A. Alföldi. Denne gör gällande, att 
dyrkan av den högsta gudomen i björngestalt tillhört en tidigare i hela Europa spridd, 
matriarkalisk kulturform, vilken dels representeras av nutida relikt i norra Eurasien och 
dels kan spåras i antika kult- och gemenskapsformer.27  Som synes, har Alföldi en del 
gemensamt med den kulturhistoriska skolan, när han i motsats till Meuli förankrar 

24Thomsen 1906/07. 
25Meuli 1946, s, 223 f. 
26W. Schmidt 1948; jfr Koppers 1948, s. 93-102, och Koppers 1955, s. 132 ff. Se vidare Kan, 1950, s. 1647 
ff.; Maringer, 1956; K. J. Narr i en rad arbeten, senast 1974. Se även Haekel 1946, s. 114, 125; Vernadsky 
1950, s. 80 ff.; Hanar 1952; Eberle 1952. För jämförande synpunkter från andra håll, se bl.a. McCormick 
Collins 1952; Henninger 1950; Baumann 1952. 
27Alföldi 1947/48, s. XI. 
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björnkulten i en moderrättslig kultur. Men även när det gäller antiken och historisk tid, 
är hypoteserna mycket svåra att bevisa. I Rhys Carpenters arbete Folk Tale, Fiction and 
Saga in the Homeric Epics (1946) är ett helt kapitel ägnat åt kulten av den sovande 
björnen, bland annat i skepnad av Zalmoxis. Men kombinationerna är även här minst 
sagt djärva.28  I ett kritiskt sovrande föredrag har slutligen I. Gren behandlat det gre-
kiska materialet. Han anser sig där för Arkadiens del kunna skönja en verklig björn-
dyrkan, som senare uppsugits av Artemiskulten. Dels har gudinnan själv uppträtt i 
björngestalt, dels har hon erhållit djuret som ledsagare. På det Egeiska havets öar och 
kuster är däremot en rad andra föreställningar och sedvänjor förknippade med björnen, 
som uppträder i samband med fruktbarhetsriter, bröllop och havande kvinnor. 29 

Såsom det framgår av ovanstående, föreligger det en naturlig och mer eller mindre 
ofrånkomlig benägenhet hos forskare, som nalkas jägarkulturen och dess religion, att 
tolka denna i ljuset av sina specialforskningar och sin allmänna uppfattning av religio-
nen. För att ta ett sista exempel, som gäller en Frobenius-lärjunge, Ad. E. Jensen, 
återfinner denne i jägarriterna och därtill hörande myter upprepningen av det skapande 
urdråp av demagudomligheten, som han närmare studerat hos de primitiva 
hackbrukarna." Emellertid är det icke meningen, att den gjorda forskningsöversikten 
skall förleda till resignation beträffande möjligheterna att rätt förstå de företeelser, som 
hör hemma inom jägarens religion. Dennas sammansatta art är man trots alla 
åsiktsmotsättningar tämligen ense om, och den refererade diskussionen utgör en nyttig 
tankeställare för den som vill dra förenklade slutsatser ur materialet. Det är vid den 
kronologiska skiktningen av detta, som kontroverserna mellan olika forskarriktningar 
börjar göra sig påminta. Men denna uppdelning i äldre och yngre skikt är i vårt 
sammanhang av mindre betydelse. Det gäller att söka förstå det komplexa fenomenet, 
såsom det faktiskt föreligger. Att björnriterna hör hemma i ett vittförgrenat och 
komplicerat religiöst sammanhang, är uppenbart. Även sovjetryska och finska forskare, 
som näppeligen torde vara påverkade av pater W. Schmidt, är ense härom. Kannisto 
anser sålunda, att den halvreligiösa vördnaden inför vissa djur och de härav betingade 
riterna beror på att djuren ifråga betraktas som en uppenbarelseform av gudar eller 
skyddsandar, att det är tjänare åt dylika, eller att det utgör en anfadersgestalt. Därjämte 
har vi att skaffa med praktisk jägarerfarenhet och nödiga försiktighetsmått.31  

En i samma avseende föredömlig forskare är I. Hallowel1,32  som är fullständigt fri 
från skolbundenhet och spekulation. Han framlägger sitt material rent deskriptivt efter 
geografiska principer. Likafullt noterar han en förbindelse mellan björnen och ett över-
naturligt väsen av något slag (s. 144 f.). Detta relationsförhållande finns överallt, där 
björnjakten är rituellt kringgärdad av bestämda ceremonier, oavsett hur utformningen av 
dessa växlar. 

28Själva materialet är lättast tillgängligt i PW, s. v. »Bär». 
29Gren 1954. Föredragets innehåll enligt mina anteckningar. 
"Jensen 1951,s. 209. 
31Kannisto 1939; finsk och fransk text, under det att en tysk sådan finnes i Conunentationes Litterarum 
Societatis Esthonicae, 30: I, Dorpat 1938, s. 216-36. För en vogulisk björnvisa, jfr Kannisto 1938. De 
tidigare, ryska forskningarna beträffande björnkult och björnfest i Nordasien är refererade av 
Krasceninnicowa-Gibellino 1951/52. Se vidare nedan, s. 28. 
32Hallowell 1926. 
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Denna osynliga makt råder antingen över villebrådet i allmänhet eller särskilt över 
björnstammen och dess fortbestånd. Det är den, som man vill uppnå försoning med, och 
icke med djuret, uppfattat såsom en rent jordisk varelse. Björnkulten (»veneration») är 
därför icke en djurdyrkan i trängre bemärkelse, utan den innefattar »the propitiation of 
the supernatural controller of the bears». I några fall leder detta till dyrkan av en själv-
ständig gudom. Men ceremonierna är nödvändiga, om icke jaktbytet i fortsättningen 
skall minska eller utebli. 

Ett efter mera systematiska principer ordnat översiktsarbete, som flitigt utnyttjar den 
ryska etnografiska forskningen utan att skatta åt motsvarande religionsteorier, är 
Eveline Lot-Falcks lättlästa och instruktiva arbete Les rites de chasse chez les peuples 
sibbiens (1953). 

De forskningsuppgifter, som ur nordisk synpunkt föreligger i den nu tecknade, 
vetenskapshistoriska situationen, är av flera slag. De skilda inhemska vetenskapsmän, 
som oftast ur andra synpunkter än de religionshistoriska framdragit material till den 
samiske, finske eller nordiske jägarens tro och sed har icke sällan saknat orientering i 
den aktuella, internationella forskningen på motsvarande områden, där de överhuvud 
taget av kronologiska skäl haft möjligheten att beakta denna. De har därför icke alltid 
insett värdet av det i Norden föreliggande materialet, samtidigt som de gått miste om 
både fakta och hypoteser, som skulle ha underlättat förståelsen av detta. Därigenom har 
blicken blivit skymd för att vi verkligen har möjlighet att också på nordisk mark — vis - 
serligen efter kritisk sovring — komma åt ett arkaiskt, förkristet religionsskikt. Även ur 
språkvetenskaplig synpunkt erbjuder jägarens tro och sed, där tabunamnen spelar en så 
stor roll, ett icke ringa intresse. En religionshistorisk förankring av det rika folk-
loristiska materialet förvandlar slutligen detta från vidskeplighetens kuriosa till visser-
ligen lösbrutna, omtolkade eller missförstådda vittnesbörd om en ålderdomlig religion 
och kultur. Den ovan gjorda översikten vill vara ett första bidrag till en dylik introduk-
tion. 

Å andra sidan är det i vidaste mening nordiska materialet föga samlat, och trots den i 
Helsingfors utgivna, utomordentliga serien Folklore Fellows' Communications och 
många andra nordiska arbeten på främmande språk, t.ex. Holmberg-Harvas och 
Itkonens,33  är det till icke ringa del oåtkomligt för en internationell läsekrets. 
Språkgränserna enbart inom Norden gör, att ytterst värdefullt, finskt material förblir 
obeaktat redan i Skandinavien. Som exempel på dessa förhållanden kan man ta 
Hallowells grundläggande monografi om björnceremonierna. Då det gäller finnar och 
samer, har denne forskare varit handicappad genom bristande språkkunskaper på såväl 
det nordiska som det finsk-ugriska området. Sålunda bygger han på en engelsk version 
av Comparettis italienska, förkortade översättning av Kalevala, som f.ö. redan i och för 
sig icke utan vidare kan användas som religionshistorisk källa. Ifråga om samerna har 

33En nyttig forskningsöversikt för internationellt forum är Hultkrantz 1955. Den kompletterar ur religions-
historisk synpunkt det utmärkta allmänna arbete om samerna, som B. Collinder publicerat på engelska 1949 
och på svenska 1952. Detta innehåller en förträfflig bibliografi och även några kapitel om samisk religion 
med en del nya sakupplysningar. Collinder har icke haft anledning att närmare interpretera detta material utan 
nöjer sig med allmänna, psykologiska reflexioner. Se nu vidare Hultkrantz 1962, Bäckman-Hultkrantz 1985, 
Ahlbäck 1987 och Rydving 1993. 
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Hallowells huvudkällor varit Schefferus och en engelsk översättning av Reuterskiölds 
kapitel om björnfesten. 

Genom egna uppsatser och artiklar,34  delvis på internationella språk, kom jag år 
1958 över Helsingfors i förbindelse med en då 16-årig tysk amatörforskare på samma 
område, H.-J. R. Paproth, som verkligen har kommit att tillhöra vårt ämnes forsknings- 
historia. En omfattande brevväxling inleddes, personlig kontakt och samverkan kom till 
stånd med början under en termin i Åbo år 1961. Det hela utmynnade i en rad publika-
tioner av Paproth och disputation i religionshistoria vid Uppsala universitet år 1976 för 
den gamla doktorsgraden, varvid avhandlingen honorerades med det utomordentligt 
sällsynta betyget Laudatur. Förf, hade bl.a. lärt sig svenska, finska och ryska för att 
kunna studera det nordliga källmaterialet. Det är befogat att kort referera huvudinnehål-
let i denne specialists arbeten, eftersom de indirekt eller direkt har att skaffa med de 
samiska björnceremonierna. 

Paproths grundliga och omfattande primärforskningar, som sträcker sig över hela 
det circumpolära området med dess ovanligt enhetliga jaktkultur, skall ses mot bak- 
grund av A. J. Hallowells redan nämnda arbete Bear Cerenzonialism in the Northern 
Hemisphere från 1926. Betecknande nog utgör redan uppsatsen från 1962 en viktig 
komplettering av den amerikanske kulturantropologens verk, som icke alls berör ket6 
eller jenisejostjalcerna vid denna flods mellersta lopp. Denna folkgrupp, som år 1926 
utgjordes av 751 personer, omges av tunguser och samojeder, tillhör rasmässigt paleo-
asiaterna men är språkligt isolerad. Enligt Kai Donner, vilkens teori dock icke är oemot- 
sagd, är deras tungomål befryndat med tibetanskan och tillhör den stora sinotibetanska 
språkfamiljen. De första uppgifterna om björnkult finns hos den finländske språk-
forskaren och upptäcktsresanden M. A. Castrén i hans Nordiska resor och forskningar 
(2, 1855). En liknande notis finns hos den tyske etnologen H. Findeisen, som vintern 
1927/28 också varit på ort och ställe. Paproth har tidigt kommit i kontakt med denne 
kännare av Sibirien och har kunnat disponera hans förnämliga bibliotek. En omfattande 
korrespondens med specialister över hela jordklotet har f.ö. ingått i Paproths arbets-
metod. Den har bidragit till hans enorma bibliografiska vetande och uppbyggnaden av 
den privata bok-, särtrycks- och fotostatkopiesamling, som har måst ersätta den bristan-
de tillgången på ett universitetsbibliotek och sedvanlig akademisk studiegång. Den enda 
ögonvittnesskildringen av ketös björnfest stammar dock från finländaren Kai Donner. 

Redan i ket6uppsatsen (1962) tar också Paproth vederbörlig hänsyn till den rysk- 
språkiga litteraturen av äldre och nyare datum. Genom att kritiskt och omsorgsfullt 
sammanfoga notiser och skildringar från skilda håll om ket6 och deras björnceremonier 
lyckas förf, ge en god bild av dessa. Samtidigt framgår utan spekulativa konstruktioner 
meningen med det hela. Där så är nödigt, hämtas kompletterande material från det när-
mare eller fjärmare circumpolära området: »was bei den Ket6 nur erst im Ansatz vor-
handen ist, bei den Schoren, Wogulen, Ostjaken, Jenissej-Tungusen und Lappen nur 
noch in Spuren sich findet, hat bei den Giljaken und Amurtungusen zwar seine höchste 
Ausgestaltung erfahren, sich doch nicht in allen Details erhalten.» 

348e litteraturförteckningen t.o.m. 1958. 
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I skriften om albarkssprutningen (1964) har Paproth satt in hela sin energi på att 
klargöra innebörden i ett enda moment i den samiska björnfesten. När Hallowell 
skildrar denna, är det, som sagt, med hjälp av Schefferus' Lapponia från 1673 och en 
engelsk översättning av ett kapitel i Reuterskiölds arbete om De nordiska lapparnas 
religion från 1912. Paproth har gått till det svenska originalmaterialet både i tryck och 
handskrifter och kraftigt utökat detta med såväl äldre som yngre källmaterial. Härtill 
kommer likartade sedvänjor vid storviltjalcten både i norr och i Afrika. Med en term, 
som är hämtad från afrikanisten H. Baumann, hävdar förf. på ett övertygande vis, att 
kvinnorna sprutar albarkssaft på de hemvändande jägarna för att skydda sig och dem 
mot björnens farliga »Rachemacht». 

Med den både japansk- och tyskspråkiga uppsatsen om orotjerna (1965/1966) går 
Paproth över till ett ursprungligen nordtungusiskt folk, som först på 1100-talet in-
vandrat från fastlandet till Sachalin. Det har då medfört sina riter i samband med 
björnjakten men sannolikt också det mera utvecklade ceremoniel, som hänger ihop med 
uppfödandet av en björnunge i fångenskap och det rituella dödandet av detta djur. Detta 
ceremoniel har efter invandringen berikats genom kontakter med de på ön redan bofasta 
aino. I de rikt utvecklade former, som i Nordostasien kännetecknar björnceremonierna 
av både det ena och det andra slaget, ingår bl.a. klart och tydligt tanken på ett åter-
sändande av det dödade storviltet. Djuret uppfattas som en gäst från en högre värld, till 
vilken det skickas tillbaka, åtföljt av skänker, sedan det har befriats från sitt jordiska 
hölje. Vidare finns — liksom bl.a. hos samerna — en förklaringssägen till ceremonielet, 
vilken berättar om ett blandäktenskap mellan björn och människa. Då björnkvinnans 
mänskliga fränder av misstag råkar döda henne, blir de ålagda att för all framtid vid 
björnjakt, resp. björnfest, utföra bestämda riter. 

Publikationen om aino på Sachalin (1967) går in på hur man helt konkret har ut-
gestaltat ett moment i detta återsändande. Hos denna folkgrupp har man alltså i sam-
band med björnfesten snidat små björnar i trä. Dessa har fungerat som tillfälliga bärare 
av den frigjorda björnsjälen, innan denna beger sig på vandring tillbaka till sitt land. 
Hos aino på Hokkaido har man tappat bort bruket av dessa inokafigurer. Däremot finns 
hos dem den föreställningen bevarad, att det dödade djurets själ under festen dröjer kvar 
på björnhuvudet. 

Utom språk av alla slag, etnologi och folkloristik kommer här arkeologien in som 
hjälpvetenskap. Paproth har i ett inventarium (1972) förtecknat en rad föremål från 
Nordostasien, som befinner sig i det etnografiska museet i Leipzig, som han personligen 
har besökt år 1967. Där har han också kunnat studera de 24 fotografier, som den polske 
etnografen B. Pilsudski år 1908 tagit vid en björnfest hos aino på Sachalin. Själva 
skildringen härav liksom fynden från den ryska Amur-Sachalinexpeditionen år 1947 
ligger till grund för uppsatsen från 1967. I inventariet reproduceras bl.a. Pilsudskis 
foton (Abb. 9-32) men även de fem teckningar på en japansk bildrulle från 1700-talet, 
där olika moment i björnfesten är återgivna (Abb. 1-5). Dessa kommenteras utförligt 
och föredömligt av Paproth, i stor utsträckning med hjälp av japansk och ryskspråkig 
litteratur. Härtill kommer analysen av en ceremoniellt smyckad björnskalle ur Scheutes 
samling (Abb. 6) och identifikationen av en modell, som visar en »björnofferplats» 
(Abb. 7) med en teckning av Schrenck (Abb. 8). 
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De hittills refererade publikationerna utgör vetenskapligt högkvalificerade bearbet-
ningar av några fragment i den väldiga materialsamling, en ny Hallowell i många band, 
som Paproth har sammanbragt under nu 35 års intensivt arbete. Han har måst göra ett 
urval, också då det gällt att utnyttja detta stoff för sin doktorsavhandling (1976). 
Paproth har valt att behandla det tungusiska materialet, eftersom den kultur, som det 
företräder, ännu till största delen är outforskad. Det rör sig om smärre folkgrupper, 
spridda över väldiga vidder. En jämförande undersökning av björnceremonielet hos 
nord- och sydtunguser saknas överhuvudtaget. I avhandlingen görs också hela tiden ut- 
blickar över det samlade nordeurasiatiska och nordamerikanska området. Motsvarande 
björnriter hos samer och finnar, vilka hittills delvis har tett sig svårförståeliga, får däri-
genom en klargörande belysning. 

Förf. ger först en översikt av huvuddragen i björnceremonielet och dess geografiska 
utbredning, gör psykologiska och historiska överväganden och redogör för hittills- 
varande tolkningar och teorier. Därpå följer en presentation av de tungusiska folken och 
deras språk samt ett konkret exempel på religiösa föreställningar och bruk i samband 
med jakten, hämtat från evenkerna. Folktron om björnen och hans märkliga egenskaper 
får ett eget kapitel. Själva björnjakten med åtföljande riter t.o.m. flänsandet och styck- 
andet av djuret tecknas dels hos nordtunguserna, dels hos sydtunguserna. Samma upp-
delning görs beträffande den egentliga björnfesten. Hos sydtungusema förekommer det, 
såsom redan har framgått, att man vid sidan om den vanliga björnjakten också föder upp 
en björn, som sedan dödas under liknande riter (s. 219-320). Från Nordostasien i övrigt 
är denna företeelse annars mest känd från giljaker och aino. Förf. uppfattar denna sär-
skilda björnfest som en mera utvecklad variant av det nordtungusiska björnjakts-
ceremonielet, till vilket en del sydliga särdrag har fogats. 

Paproth har genom sin utomordentliga flit och grundlighet i förening med ett enastå-
ende spårsinne sammanbragt en materialsamling, som ifråga om fullständighet överträf- 
far allt vad som hittills åstadkommits på området. Den källkritiska sovringen av detta 
också innehållsligt svårtillgängliga underlag för arbetet utgör avhandlingens största 
merit. Därtill kommer slutligen det väl genomtänkta ställningstagandet till de olika 
teorier, som aktualiseras vid tolkningen av källmaterialet. Även ur teknisk-formell syn-
punkt är Paproths arbete präglat av största akribi. 

Redan 1977 förelåg i manuskript två kapitel av den andra, ännu otryckta delen av 
Paproths doktorsavhandling. Det utförligaste av dem behandlar skilda former av björn- 
begravning hos både nord- och sydtunguser. De olika begravningssätten visar sig mot- 
svara dem som används, när en människa skall vigas till den sista vilan: trädbegravning, 
små gravhyddor och plattformsbegravning. Den sista förekommer hos orotjerna och 
torde ha varit vanligast bland nordtunguserna. Ett utmärkande drag är omsorgen om 
björnens skalle och benknotor, ett drag, som är genomgående och även återfinns i den 
nordiska gudasagan om Tor och hans bockar. Som exempel på förf:s strävan att ständigt 
arbeta med primärmaterialet, kan nämnas, att han icke ens har nöjt sig med samespecia-
listen K. B. Wiklunds edition av 1600-talets lappmarksrelationer utan gått till original-
manuskripten. Härvid har han i UUB N 46 upptäckt en marginalnotis av annan hand, 
vilken har kunnat dras in i en jämförande diskussion av offer till det nedlagda ville-
brådet. 
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Grundläggande mytmaterial av detta slag har Paproth sparat till den ännu opubli-
cerade andra delen av sin föredömliga avhandling av år 1976. Han har f. ö. i sin kompa-
rativt innehållsrika monografi bekräftat björnceremoniernas sammansatta innehåll, där 
dock också ett kultiskt element med offer ingår (1976, s. 66 f., et passini). 

Paproths sista, tryckta bidrag med circumpolärt ämne utgörs av en större uppsats 
1988 om en för forskningen hittills obekant, samisk spåtrumma, som befinner sig i de 
etnologiska samlingarna i stadsmuseet i Mannheim. För tolkningen av figurerna på 
trumskinnet andrar han både bildmaterial från 1600-talet och källkritiskt sovrade 
skrifter om samisk religion, som stammar från samma århundrade. Vidare kommer han 
in på den äldre europeiska litteraturens negativa syn på samerna. Denna bygger dels på 
grannfolkens anklagelser, att dessa rennomader är särskilt trollkunniga, dels på 
»paraetnografiska vandringsmotiv», som går tillbaka på antika och medeltida tradi-
tioner. Det förtjänar väl även att påpekas, att Paproth år 1977 förklarades kompetent till 
professuren i religionshistoria, särskilt indisk och ostasiatisk, vid universitetet i 
Uppsala. Han fick dock stå tillbaka för annan sökande, eftersom beteckningen ost-
asiatisk underförstods åsyfta högreligionerna i Östasien. Sedermera kallades han till och 
erhöll en professur i etnologi vid universitetet i Monchen. 

Vad som skett efter publiceringen av Paproths avhandling kan kanske enkelt sam-
manfattas så att både allmänna och speciella arbeten på japanska, ryska och ungerska i 
större utsträckning har blivit tillgängliga på de stora västeuropeiska språken. Den av V. 
Diöszegi utgivna översikten Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker från 
1963 (eng. övers. 1968) finns naturligtvis med i 1976 års dissertation. Detsamma gäller 
en rad undersökningar av den sovjetiske forskaren V. N. e ernecov. Vidare har denne 
under det förtyskade namnet Tschernjetzow publicerat »Bärenfest bei den Ob-Ugriern» 
i Acta Ethnographica Academice Scientiaruni Hungaricce (vol. 23, 1974). Bland Z. P. 
Sokolovas arbeten har Paproth icke medtagit »Djurkulten i religionerna» (Moskva 
1972), likaledes enbart på ryska. Voguler och ostjaker behandlas även av tva Schmidt 
under titeln »Bear Cult and Mythology of the Northern Ob-Ugrians» i Ura lic 
Mythology and Folklore (ed. M. Hoppål & J. Pentikäinen, Budapest 1989). De båda 
utgivarna är f.ö. ordförande i den västra resp. norra avdelningen av International Society 
for Shamanistic Research, som grundades 1988. Den förstnämnde utgav följande år i 
Budapest två volymer, betitlade Shamanism, Past and Present. Detta tema, som hänger 
nära samman med björnceremonierna, behandlas i en ständigt växande litteratur. 
Materialet hos tva Schmidt utsätts för en komplicerad, motivhistorisk analys, och den 
utförliga uppsatsen är försedd med en rikhaltig bibliografi. 

För Nordamerikas del föreligger nu en omfattande doktorsavhandling från Freiburg 
i. Br., skriven av M. Kohn och utgiven i bearbetad gestalt två år efter disputationen. 
Den heter Das Bdrenzeremoniell in Nordamerika (1986). En astronomisk detalj från 
samma område behandlas av E. Dösveaux, Sous le signe de l'ours: mythes et 
temporaW chez les Ojibwa septentrionaux (Paris 1988). Bland otryckt material, som 
håller på att publiceras, befinner sig ainoforskaren B. Pilsudskis efterlämnade papper. 
De är deponerade i Polska vetenskapsakademiens bibliotek i Krakow och har under 
titeln Ainu Prayer Texts preliminärt utgivits och översatts av A. F. Majewicz (Sapporo-
Poznan-Osaka 1984/85). De ingår i Working Papers 10-12 från Adam Mickiewicz 
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University, Institute of Linguistics, och beräknas utkomma i definitiv gestalt i femte 
volymen av Pilsudskis Collected Works. 

I Paproths bibliografi ingår även E. Rudolph, Schulderlebnis und Entschuldigung im 
Bereich säkularer Tiertötung (1972), som ju ligger i förlängningen av urskuldnings-
riterna i samband med björnjakten. Samme författare har senare utkommit med 
»Indianische Tierherrenvorstellungen: Ein Beitrag zur Frage der Entstehung von 
Wildgeist- und Eignerwesen» (i Zeitschrift far Ethnologie, 99, 1974). Detta är också ett 
tema, som hör ihop med björnceremonierna, och som för norra Eurasiens del tidigare 
monografiskt har behandlats av den estniske religionshistorikern I. Paulson i 
Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien 
(1961). Paulson, som har haft möjligheten att gå till primärkällorna, har tyvärr ej alltid 
gjort detta, såsom jag nödgats påvisa i annat sammanhang.35  

Av typen god populärvetenskap är den världsomspännande, överdådigt illustrerade 
Tier und Mensch, Gottheit und Dätnon: Das Tier in der Geistesgeschichte der 
Menschheit (Miinchen 1965). Förf. är Dr. K. Sälzle, chef för det tyska jaktmuseet i 
Miinchen. Även om detta praktverk saknar notapparat, är det försett med en utförlig 
bibliografi, bilddokumentation, orts-, namn- och sakregister. Till samma kategori som 
Sälzle kan man hänföra den välskrivna, innehållsrika, strängt etniskt avgränsade Sejd 
och saga: Den finska forndiktens historia (1983, finsk förlaga 1963) av de högkvalifice-
rade förf. M. Kuusi och L. Honko. Där ingår även ett kapitel om björngravölet. Detta 
arbete saknar dock all vetenskaplig apparat. Tillsammans med Senni Timonen, M. 
Branch och K. Bosley har Honko också utgivit praktverket The Great Bear: A Thematic 
Anthology of Oral Poetry in the Finno-Ugrian Languages (1993). Avsnittet om 
»Hunting» med inledning, texter jämte översättningar till engelska, korta kommentarer 
och utförliga bibliografier berör även björnjakt och björnceremonier, liksom det har fått 
ge det nära 800-sidiga arbetet dess titel. Också en färgbildssvit ingår. Den är hämtad 
från en film, som gäller ostjakers och vogulers björnfestligheter så sent som 1985 och 
1988. 

Till det finska materialet hör också det första kapitlet om björnkulten i M. Haavio, 
Suomalainen mytologia, Porvoo 1967, och avsnittet om björnfesten i kommentarbandet 
till den tyska Kalevalaöversättningen av Lore och Hans Fromm (Miinchen 1967, 2, 
289-293). Den senare har i inledningen till samma volym gjort en mycket instruktiv 
inplacering av de finska forskarna i deras vetenskapshistoriska sammanhang. 

På franska föreligger en allsidig översikt av M. Praneuf, lingvist och etnolog, med 
titeln L'ours et les hommes dans les traditions europannes (1989). Där behandlas i 
lättläst form paleolitiskt, antikt och medeltida material, bl.a. Jean-de-l'ours, vidare 
karnevalsbjörnen, björnjakten i Lappland, björnfesten bland samerna med paralleller 

35Paulson har t.ex., s. 193, gjort Rothovius till sagesman för en lång björnfestskildring, som har ett helt annat 
ursprung och publicerats av Salminen 1914 — något som också är klart angivet i Edsman 1953, s. 65. 
Rothovius har ju icke vid en universitetsinvigning i domkyrkan haft anledning att predika om björnfesten, 
utan den har nämnts i förbigående som ett exempel på brott mot första budet och »groffua återleffuor aff 
Hedningarnes Affguderij och Wijskeppelse»: »När the fånga en björn / skola the i mörkret göra itt gästebudh / 
dricka biörnens skål vthur hufwudskallen / låta och murra såsom biörnen låter / således skola the få ytter-
lighare lycka,» Rothovius, 1641, B II [Uppsala universitetsbibliotek har 5 exil, jfr Parvio 1959, s. 347, 268. 
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från det circumpopulära området i övrigt och slutligen björnen som ett himmelskt 
väsen, förknippat med månen och dess återfödelse. Björnen och kvinnan blir naturligt-
vis i en fransk bok det definitiva slutkapitlet. 

Möjligen kan man också i detta sammanhang nämna den norske juristen och mis-
sionshistorikern A. Steens Samene: Emner og oppslag, 1-3 (1967/69), eftersom de 
korta skissartade förslagen till undersökningsobjekt i del 2 också innehåller björnjakten 
och björnfesten. 

På nordiskt håll kan man i övrigt göra den observationen, att intresset för samerna 
har ökat. Detta har befrämjats av att dessa inför det stegrade trycket på sina gamla 
marker blivit mera medvetna om sin identitet och sökt hävda denna. Detta är bakgrun-
den till att en del äldre litteratur om lapparna har, nytryckts, såsom kommer att framgå 
av den fortsatta framställningen. Tre samesymposier har också hållits på 1980-talet med 
huvudsaklig inriktning på den förkristna, samiska föreställningsvärlden, utan att dock 
behandla björnceremonierna. Den svenska översättningen av U. Holmberg-Harvas 
finskspråkiga arbete om lapparnas religion från 1915, som har legat i manuskript i K. B. 
Wiklunds samlingar på handskriftsavdelningen i Uppsala universitetsbibliotek, har 
publicerats 1987. De tre utgivarna, L. Lindin, H. Rydving och I. Svanberg, har försett 
arbetet med förord och kompletterande noter. Ett kapitel om björnkulten ingår i denna 
framställning. 

Bland de äldre arbeten, som aktualiserats genom Holmberg-Harvas monografi, be-
finner sig Fr. A. Volmar, Das Barenbuch, Bern 1940. Denna bok har tillkommit som en 
mycket omfattande och innehållsrik kommentar till björnen som staden Berns vapen. 
Drygt 40 sidor är ägnade åt björnkult och jaktriter. Även grottbjörnen har fått ett eget 
kapitel. I dessa avseenden har trots titeln H. Zetterberg, Björnen i sagen och verklighet, 
Uppsala 1951, just ingenting att ge trots kapitlet om björnkulten, som i huvudsak åter-
berättar Fjellströms skildring från 1755. Detsamma gäller den allmänna jaktlitteraturen 
på svenska. t. ex. Djur och jakt jorden runt, 1-3 (6 uppl. Sthlm-London 1959),36  trots 
det inledande, jalcthistoriska kapitlet och det särskilda avsnittet om björnjakter i sista 
delen. 1 Stora jaktboken (Red. J. Åkerman, 2 uppl. Sthlm 1965) har G. Brusewitz be-
handlat jaktskrock och folktro, medan Jagarens uppslagsbok (Huvudred. K. Henning, 8 
rev. uppl. Sthlm 1989) utgör ett alfabetiskt ordnat lexikon utan religionshistoriska eller 
folkloristiska inslag. 0. Persson, Djur och människor (Sthlm 1979) berör »björnguden» 
Leibolmai. B. Arvidson, Den nordsvenska allmogejakten. Allmogejagaren, fångsten 
och försörjningen 1920-1940 (Etnolore 1), Diss. Uppsala 1983, behandlar enbart tek-
niska och ekonomiska frågor. Översättningsarbetet J. Boudet, Djuren och vi (Höganäs 
1969) är kortfattat om jakten, och R. K. Nelson, Hunters of the Northern ke (Chicago-
London 1969), har ingenting om magi eller religion, trots att förf. både sommar och 
vinter vistats bland eskimåerna i norra Alaska. I den Nordinska handskriftssamlingen på 
UUB finns mycket av intresse om norra Sverige och lapparna i nr 1010 men, så vitt jag 
kunnat se, ingenting, som direkt har med vårt ämne att skaffa. 

I den nyaste svenskspråkiga jaktlitteraturen, vare sig den innehåller omtryck av 
klassisk sådan eller utgörs av nyskrivna arbeten, finns föga eller intet att hämta för vårt 

36Beckman 1959. 
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tema. G. Schröder omnämner i Jakt, fiske och vildmarksliv (vol. 7, 1985) frejdade 
finska björnjägare från 1600-talets Värmland och deras björntallar (s. 342) liksom 
1800-talets Jan Finne (s. 326 ff.). Berättelserna från deras ursprungsland i jaktantolo-
gien Gamla jaktskildringar, 2: Björnjägaren berättar (1972)37  har inte heller något att 
ge, även om det stora björnskallet från Mora år 1856 är återgivet efter en förlaga från 
1875. Annars är det finländarna 0. Wetterhoff (1835-1892) och B. Höök (1834-1901), 
som har fått lämna huvudparten av stoffet. Även den kände ångermanlandsprosten och 
folkminnesupptecknaren E. Modin (1862-1953) är representerad. En rad andra björn-
skall och äventyr med djurens konung uppräknas av T. Tjeder i Björnjakt. 
Vildmarksberättelser (1982). I V. Gustafsons Jaktminnen från Dalarnas finnskogar 
(1984) berättas det, att »de gamla finnarne sades kunna tussa fram björn på andras krea-
tur genom en ful trollbön. Björnen måste då komma, om han fanns inom tio mil» (s. 
19). Det utförliga kapitlet om »Björnen i Pajala» i S. 0. Olsson, Krut-Edvins björnjakt 
(1976) utgör endast ett jaktäventyr. 

R. B. Samuelsson talar i boken På Tapios stigar (1982) om jaktguden Tapio, som 
råder över taigan och jaktlyckan i den jägarkultur, vilken har sitt ursprung i »det scama-
nistiska [sic!] barrskogsbältet». Förf. skildrar en smula romantiskt och nostalgiskt det 
som i våra nordliga landamären lever kvar av tänkesättet »den enes död den andres 
bröd». Men trots citat av en Kalevalastrof och egna nydiktningar i samma stil är an-
knytningen till det förgångna närmast av språklig-litterär art. De gamla riterna lever 
varken i återberättad eller tillämpad gestalt. 

Samen Per Nikolaus Blind har i Storviltjakt i Lappland (1972) berättat om sitt allt 
annat än romantiska jägarliv, i vilket syftet närmast har varit att freda renhjordarna. Här 
förekommer trots åtskilliga björnjakter ingenting om några åldriga ceremonier. 

I etnologen C.-H. Tillhagens Jaktskrock (1985) finns däremot ett kapitel om 
»Björnen i myt, sägen och folktro» (s. 129-151). Det är populärt hållet, men innehålls-
rikt och försett med noter. Samernas björnfest i Fjellströms version från 1755 beskrivs 
utförligt och kommenteras bl. a. med hjälp av Sigrid Drakes avhandling från 1918. 

Det här framlagda arbetet vill i första hand registrera och delvis kommentera mate-
rialet till de svenska samernas björnfest. Eftersom de finska björnceremonierna utgör 
det mest närliggande och likartade jämförelsestoffet, är kunskap härom och de finska 
björnrunorna i hög grad erforderlig. För att emellertid den tankevärld, som vi där stöter 
på, skall kunna framträda i sitt rätta ljus, är det nödvändigt att låta dessa avsnitt föregås 
av något mera än den hittills gjorda, vetenskapshistoriska exposh. 

Det man nämligen också efter denna efterlyser, är mera material, som låter de 
»primitiva» jägarna själva komma till tals, och som är inställt i hela deras livssituation. 
Björnceremonierna kan aldrig förstås som en isolerad företeelse.38  Det räcker icke med 
aldrig så mycket jämförande stoff från hela det circumpolära området. Björnriterna ut-
gör endast ett moment i människans allmänna förhållande till sin omvärld, icke minst 
den omvärld, som består av det livsviktiga villebrådet, och där icke bara storviltet. 

"Wetterhoff 1972. 
38För betydelsen av att icke heller betrakta dem som en uteslutande circumpolär och ev. också enbart paleo-
litisk företeelse, se Dyrenkova 1930. 
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Ett sådant material har vi på nära håll uppe i Norden, antingen direkt eller indirekt. 
För samer, finnar, svenska och norska nybyggare har jakten varit ett viktigt näringsfång, 
som satt djupa spår i föreställningsvärld och sedvänjor. Nordiska upptäcktsresande och 
etnologer har också genom sina vidsträckta resor på nordliga breddgrader utanför 
Norden samlat en rik och värdefull dokumentering. Icke minst gäller detta finländska 
etnologer i norra Eurasien och K. Rasmussen och de av honom organiserade expedi-
tionerna bland eskimåerna. Hallowell ägnar endast en sida av sitt stora arbete om björn-
ceremonierna åt eskimåerna, eftersom sådana riter i egentlig mening icke förekommit 
bland dess vitt spridda folkgrupper. Detta hindrar dock icke, att det omfattande materia-
let från dessa förmedlar en levande inblick i förhållandet mellan människa och djur och 
därmed också utgör ett fruktbarare underlag för bedömningen av björnriterna än många 
vetenskapliga teorier. Icke minst gäller detta den stora skatt av djursägner, som är be-
varad hos eskimåerna. 



III. Den circumpolära omgivningen 

1. Eskimåerna 

Ett utmärkande drag i östgrönländsk religion är, att man endast behöver se upp med det 
onda. Mänskligheten skulle för länge sedan ha gått under, om icke förfäderna hade 
visat, hur det var möjligt att i viss utsträckning hålla naturens onda makter och krafter 
ifrån sig. Detta skedde, genom att man: 1) utnyttjade amuletter; 2) riktade besvärjelser 
till de döda, för att de skulle ingripa och hjälpa; 3) gjorde bot, om man t.ex. kommit i 
beröring med ett lik; 4) offrade, t.ex. små köttstycken på de dödas gravar. De döda hade 
förmågan att själva göra dem så stora, som de önskade. Offren gällde de dödas själar 
eller den livskraft (vitality), som hade överlevt kroppen. Man kunde också offra åt sär-
skilda platser, berg, klippor eller grottor för att försäkra sig om ett gott väder för en resa 
eller om jaktlycka. Ostermann tillfogar, att endast för en generation sedan kunde man 
vid Disko-bukten icke passera en del formationer av detta slag utan att offra något, om 
det så bara var en tuggbuss. Eskimåerna slog i allmänhet bort det hela som ett skämt, 
ifall de tillfrågades om avsikten med detta.1  I sista hand hade man behov av medlare 
mellan sig själv och den övernaturliga världen, nämligen angåkut eller schamaner 
(andemanare).2  

De kanadensiska eskimåerna (Iglulik) har närmare gått in på föremålen för sin 
fruktan, bland vilka även högre makter ingår. De fruktar alltså Jordens ande, som råder 
över vädret, och som de måste kämpa med för att tilltvinga sig föda från land och hav. 
De fruktar Sila och den stora kvinnan i havsdjupet, som råder över alla havets djur. De 
fruktar också de döda människornas och de dräpta djurens själar och hänvisar till de 
levnadsregler, som förfäderna givit dem: 

Den största faran i livet ligger i den omständigheten, att människans föda uteslutande består av 
själar. Alla de varelser, som vi måste döda och äta upp, alla dessa, som vi måste slå ned och till-
intetgöra för att göra kläder åt oss själva, de har själar liksom vi, som icke försvinner med krop-
pen, och som därför måste försonas, för att de icke skall hämnas på oss, emedan vi tar deras 
kroppar. 

Därför får ingen kvinna arbeta, där caribou jagas, intet ben får brytas, ingen hjärna eller 
märg förtäras. Det skulle vara en förolämpning mot caribous själar, vilken drar med sig 
död och olycka. En historia berättas om vådan av att bryta mot dessa bud: jorden öppnar 
sig under en svältande kvinna, som kokat märgbenssoppa vid ett vad, där caribous 
brukade simma över. 

Själen (tArnirta eller inu*sia = »utseende som en mänsklig varelse», jfr nedan) är det 
som ger alla levande varelser deras särskilda utseende. Den utgörs av en kraftig 

'Jfr för denna attityd den folkliga och lärda bortförklaringen av folkseden såsom uppkommen ur en böjelse 
för skämt och upptåg, Nilsson 1941, Edsman 1949b. 
2Rasmussen 1938/39, 1,s. 71. 

3-945145 
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förminskad avbild av människan eller djuret, som har sitt säte i en luftbubbla i 
ljumsken. Därifrån kommer alltså utseende, tankar, kraft och liv. Om själen utsätts för 
ett våldsdåd, blir den en ond ande. Men därför får man icke tro, att alla djur vredgas 
över att bli dödade. De har i själva verket intet emot detta, så länge jägaren iakttager 
tillvarons lagar. Det händer t.o.m., att ett djur självmant söker upp en bestämd person 
för att dödas av just denne. Det kan kanske vara trött på att vara djur, och eftersom 
själen icke kan skifta hölje, utan att kroppen först dödats, är det naturligt, att djuren 
ibland önskar dö. Det verkligt farliga med jakten är emellertid, att knappast någon 
mänsklig varelse har levat strängt efter förfädernas lagar. Dessa syftar till »att upprätt-
hålla den riktiga balansen mellan mänskligheten och resten av världen», såsom man ut-
tryckt saken på Nordgrönland. 

De makter, som man fruktar, och som med obönhörlig stränghet ingriper, om 
lagarna för tillvaron överträds, är närmast personifikationer av naturkrafterna. De låter 
sig svårligen inbegripas i någon gudsidé eller ordnas i något pantheon. Följande indivi-
duella gestalter kan urskiljas: 

Den ovan nämnda havsdjurens moder kallas »Kvinnan därnere», »Den ondskefulla» 
eller »Den fruktansvärda därnere». Hos andra eskimåer har hon behållit sitt ursprung-
liga flicknamn, Nuliajuk. Vidare finns Sila, vädrens eller universums ande, och månen, 
vilka delvis uppfattas såsom underställda havsdjurens härskarinna. Denna är mäktigast, 
då hon råder över allt villebråd, enligt en del också över landdjuren, medan andra här 
talar om »Renarnas moder». Nuliajuk älskar sina djur och kräver respekt för dem, då de 
egentligen är delar av henne själv, vilket klargöres av en myt. Som flicka i människor-
nas värld har hon sökt klänga sig upp i en båt, men hennes fader har undan för undan 
huggit av hennes fingerleder. Av fingertopparna uppkom härvid vanliga sälar, av mel-
lanlederna storkobbar och av de sista lederna valrossar. Myten åskådliggör alltså, att 
födan i egentligaste mening är ett gudslån, kan man tillfoga.3  Heliga stenar kan för-
kroppsliga havets härskarinna, och skickliga andemanare kan få dem att tala å hennes 
vägnar. 

Även sömnen har en härskare, som kan låta de hänsovna visa sig. Till honom ber 
man en morgonbön om det som man behöver. Han får vid måltiden ett köttoffer, som 
han förmedlar till de dödas själar. Man offrar till denne ande under uttalande av orden: 
»Jag önskar det som är gott, giv oss lycka på jalcten!»4  

Men eskimåerna har också nyttjat besvärjelser vid jakten, riktade till villebrådet 
självt 
Djur i havet, 
kom och offra dig i den kära, första 
gryningen! 
Viddernas djur, 
kom och offra dig i den kära 
gryningen!5  

3Jfr Jensen 1951, s. 174 ff. 
4Rasmussen 1929, s. 56-67, 203, 93; jfr s. 70 ff., 124 ff. och den danska, populära men icke sällan komplet-
terande versionen i Rasmussen 1925/26, 1, s. 349 ff. 
5Rasmussen 1929, s. 168. 
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Man skiljer strängt mellan det som hör land och hav till, och Iglulik-eskimåernas dubbla 
jakt på säl och renar medför därför ett mycket komplicerat tabusystem, som här till 
största delen måste förbigås. Det gäller i synnerhet kvinnorna. Övergången från som-
mar- till vinterjakt med åtföljande byte av boplatser är också förknippad med åtskilliga 
ceremonier. Sålunda får »Kvinnan därnere» ett offer av en skinnstrimla från buken på 
en ren jämte en sentråd, vilket kallas »det varmed någonting sänkes ned», möjligen 
syftande på överträdelserna, som sänks i djupet.6  
Första gången, som man skulle jaga valross eller säl, sedan alla hade flyttat ut i fångstlägret på 
isen, skulle man samla tång, lägga den på golvet i snöhyddan och tända ett bål. Över elden och 
röken höll man så fram kläder, vantar, fångstlinor, harpuner och harpunspetsar,7  under det att 
man sade: »Giv oss något välsmakande från havet!» Dessa ord gladde sjödjurens Moder, och 
elden befriade fångstgrejorna från lukten av land. Männen skulle gå rätt igenom bålet och genast 
därifrån bege sig ut på fångst. 

Sjödjuren indelar man i de farliga, som kräver särskild hänsyn, och de oskadliga, som man 
bara dräper och äter upp. Till de förstnämnda hör val, storkobb och björn [...J När en storkobb 
var dräpt, måste allt arbete vila i tre dagar; så länge menade man, att själen stannade hos kroppen. 
Samma arbetstabu fordrades av en björn, det var bara ytterligare några ceremonier, som knöts till 
fångsten. Dessa bestod i att tungan, mjälten, blåsan och genitalierna hängdes upp inne i huset till-
sammans med den harpun, som hade dräpt björnen. Var det en björhanne, fogades härtill manliga 
redskap, var det en björnhona, kvinnliga redskap. Dessa uppfattade man som ett offer till björnens 
själ, vilket gav fångstlycka. Ja, samma björn kunde, när den fick många gåvor, »in effigie», låta 
sig dräpas många gånger, sedan den uppstått på nytt. När så de tre dagarna var tillända, skulle alla 
redskapen kastas ut i husgången, där barn skulle kappas om att samla upp dem och ge dem till-
baka till ägarna. De pojkar, som var raskast, blev stora björnjägare. Om man icke iakttog denna 
sed, skulle björnens själ överfalla sin dråpare och riva ihjäl honom.8  

Boas har från samma område bevarat en obetydligt varierande version med det vik-
tigaste tillägget, att utdelningen av offergåvorna till pojkarna symboliserar, att björn-
själen skänker dem åt folket.9  — Kvinnor får icke äta björn- eller valrosskött under den 
tid solen står lågt på himlen, för att icke djuren skall skrämmas bort.10  

Då en ren är dödad får inga ben brytas, liksom de måste skyddas mot hundar. När 
djuret flås, lämnas skinnstrimlor kvar omkring ögon och genitalier, för att kvinnor 
aldrig skall komma i beröring med de skinndelar, som varit i kontakt med dessa organ. 
Sedan huden dragits av, läggs en bit fett och ett stycke kött under en sten i närheten av 
dråpplatsen. Detta är ett offer till de döda, som därigenom blir hugade att sända mera 
byte i jägarnas väg.11  

Även säljakten är naturligtvis kringgärdad med en massa föreskrifter. Särskilda 
sådana gäller för en pojkes jakt, och är den unge jägaren till på köpet en blivande ande-
manare, är de ännu mera detaljerade. En av Rasmussens vänner bland andemanarna, 
Aua, har berättat, hur det var, när han harpunerade sin första säl. Den drogs, medan det 

6Rasmussen 1929,s. 193. 
71 Ångermanland har ännu i mannaminne fiskarena rökt sina nät med vrideld, se Edsman 1950a, s. 39. 
8Rasmussen 1925/26, 1, s. 354 f.; jfr Rasmussen 1929,s. 193, 184, 188 f. 
9Boas 1907, s. 501; även cit. Hallowell 1926, s. 79 f., och Weyer 1932, s. 338, där en rad andra tillägg är 
återgivna. Samma björnriter med ytterligare detaljer och ett dödstabu under fyra, resp. fem dagar finns hos 
Rasmussen 1931, s. 184. Netsiliks allmänna inställning till makterna är också uttryckt i nästan samma ordalag 
som Igluliks, se ibid., s. 225. Jfr för björnriterna även Rasmussen 1926, s. 19, och sägnerna nedan. 
10Rasmussen 1929, s. 195. 
11Rasmussen 1925/26, 1, s. 353; jfr Rasmussen 1929, s. 194. 
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ännu var liv i den, över Auas fader, som med naken överkropp låg på isen. Blott män 
fick äta av den, och ingenting fick lämnas kvar. Skinn och huvud gömdes ute på isen, 
för att jägaren senare skulle kunna fånga samma säl igen. I tre dagar och nätter fick 
ingen av de män, som deltagit i måltiden, gå på förnyad fångst eller uträtta något 
arbete.12 

I den utförligare framställningen av säljakten i allmänhet förekommer en rad vari-
anter. De avgnagda benen av den första sälen får sålunda icke kastas bort, utan de skall 
samlas ihop och sänkas i ett andningshål. Den dödade sälens själ tar då på nytt boning i 
dem. Detta upprepas, så ofta den dräps på nytt, och därför kan jägaren hela livet fort-
sätta och fånga samma säl. Då det är nymåne, skall alla småpojkar springa ut från hyd-
dan, så långt, att snön är ren och utan fotspår. Här skall de ta en handfull snö. Under det 
att de ropar till månen: »Du skall skaffa mig fångstdjur», skyndar de åter in i hyddan 
och lägger snön i en vattenbehållare.13  Uppenbarligen har det sistnämnda momentet att 
göra med föreskriften att hälla några droppar vatten i munnen på den nyss dödade sälen 
för att locka den tillbaka igen. 

Det råder trots de stora avstånden mellan de kanadensiska eskimåerna och grön-
ländarna en mycket stor överensstämmelse i både språk och seder. På östra Grönland 
heter det sålunda: »Benknotorna av en säl, som är fångad och uppäten, får icke kastas 
ut, förrän det har gått tre dagar.»14  Rosing tillfogar, att »det är självklart, att det uppstår 
en anhopning av benknotor, som man har glömt att kasta ut. De få sälknotor, som bärs 
ut, skall alla kastas i havet, då man menar, att de åter blir levande.» Sälhuvudet får icke 
kokas förrän efter tre dagar, och det skall inriktas mot den plats, där dess fångstman 
brukar uppehålla sig. 

På samma sätt har Alaska-eskimåerna kastat tillbaka fiskarnas inälvor i havet, för att 
de skall förvandlas till nya fiskar. Om de driver iland, så kommer fiskens själ, vilken 
stannat kvar i tarmarna, att dö, och då kan fisken icke på nytt bli levande.15  

Hos Koppar-eskimåerna skall den unge jägarens moder gråta och klaga över sonens 
första byte, tydligen för att genom sitt medlidande väcka djurets sympati, så att det åter-
vänder och låter sig dödas på nytt.16  Åtskilligt av vad som ovan refererats, återfinns hos 
denna eskimågrupp. Härtill kommer också följande offerceremoni. När sälen dödats, 
knäfaller fångstlaget i halvcirkel omkring bytet. Fångstmannen skär ut ett stycke lever 
och en liten, fyrkantig späckbit och slänger båda ut över isen under ropet: »Här, här (är 
min gåva), må det snart komma en annan säl, som vill låta mig fånga sig.» Därefter för-
tär alla var sin bit lever med tillhörande späckbit, varpå hålet i djuret omsorgsfullt prop-
pas igen, för att intet blod skall spillas.17  

12Rasmussen 1925/26, 1, s. 342; jfr Rasmussen 1929, s. 117. 
13Rasmussen 1925/26, 1, s. 356 f., jfr Rasmussen 1929, s. 178, 75 f. 
14Rosing 1946, s. 28. W. Thalbitzer tillfogar i kommentaren, s. 125, att det är »en vidtudbredt skik, et offer til 
dyreartens overånd (i havet)», och hänvisar till Galls 1928. Såsom synes, har denna tolkning föga stöd i de 
ovan anförda eller refererade utsagorna av eskimåerna själva, även om Nuliajuk säges råda över villebrådet 
och måste försonas med hjälp av en andemanare, ifall hon vredgas över tabubrott, särskilt då de begåtts av 
kvinnor, Rasmussen 1931, s. 498 ff.; jfr Rasmussen 1925/26, 2, s. 76 ff. 
15Birket-Smith 1953, s. 42. 
16Rasmussen 1932, s. 39. 

s. 107. 
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Om valfångarnas fest i Alaska, sedan man hugnats med byte, heter det, att den firas 
för att hedra valens sjä1.18  Därmed är vi tillbaka vid de för vårt ämne betydelsefulla 
själsföreställningarna, till vilka Birket-Smith har några viktiga kommentarer just i sam-
band med Alaska-eskimåerna. Enligt allmän, eskimåisk uppfattning är allting i världen, 
också vad vi kallar de döda tingen, levande och har en »rådare» (»owner»), medan en-
dast människor och djur äger själar. Ett djur har både en rådare i mänsklig gestalt och en 
själ, medan människan bara har en själ. Chugach-eskimåerna kallar rådaren för fua 
(ordagrant: »dess man»), motsvarande grönländarnas och centraleskimåernas inua, och 
själen för fugunra. Ibland har Birket-Smiths sagesmän dock icke i praktiken hållit isär 
dessa principiellt olikartade föreställningar. Sjöar, klippor, träd och t.o.m. gräset har en 
egen fua, och likaså djuren. Björnkvinnan i en av de sägner, som eskimåen Makan i be-
rättade, var enligt denne i själva verket björnens fua. Härav drager Birket-Smith den 
slutsatsen, att när djuren i sägnerna ser ut som och handlar som mänskliga varelser, så 
är det i själva verket deras fua, som visar sig. Ty denna liknar en människa, såsom 
redan det språkliga uttrycket ger vid handen, eller, såsom en av eskimåerna själv sade: 
den är »alldeles som vi», endast mera strålande. Men det finns också antydningar i 
sägnerna, att icke varje enskilt ting har en fua, utan att denna i stället tillhör hela släktet. 
Likväl är det enligt eskimåernas försäkringar fua, som dör, när djuret dödas, medan 
själen lever vidare och återvänder som ett nytt djur, under förutsättning att kvarlevorna 
behandlats på ett rätt sätt.19  

Det hittills anförda materialet skulle kunna mångdubblas. Det har här endast varit 
fråga om några exempel. Alla speciella taburegler för björnjakt har förbigåtts. Likaså 
har andemanarens medlande roll, när det gällt att utverka villebråd hos havsdjurens 
härskarinna, lämnats åt sidan. Om någon ändå tycker, att enbart det hittills andragna 
stoffet har föga med björnceremonier att skaffa, kan häremot genmälas, att det är högst 
upplysande för en riktig tolkning av dessa. Det har nämligen framgått, att jägaren för att 
få villebråd måste räkna med 1) djurens härskarinna, 2) de mänskliga anfäderna, 
3) djuren själva, 4) sig själv och sina magiska ord. På samma sätt kan behandlingen av 
djurets lämningar betraktas under olika synpunkter, ehuru den tanken, att de offras åt en 
gudomlighet, synes vara svagt belagd. De skilda uppfattningarna om björnceremonier-
nas egentliga innebörd, vilka möter i den mera teoretiska litteraturen, beror på att man 
mer eller mindre isolerat ett av de fyra anförda momenten. Den kulturhistoriska skolans 
kronologiska skiktning av dessa innebär också i viss mån en rationaliserande konstruk-
tion. Vi har ovan sett, att de i en ursprunglig kultur ingår i en gemensam helhetssyn på 
tillvaron och det därav präglade handlandet. Detta förhållande kastar ljus över t.ex. de 
finska och samiska björnriterna, där vi samtidigt möter offer åt skilda makter och be-
svärjelser eller magiska åtgärder av alla slag. 

Alla de försiktighetsmått, som måste iakttagas av jägaren, beror naturligtvis också 
på att människorna och djuren enligt eskimåisk uppfattning står varandra så nära. Det är 
i själva verket fränder, som man dräper: »Djur och människor står varandra nära», säger 
Aua, en av Rasmussens vänner bland andemanarna: 

18Birket-Smith 1953, s. 36. 
s. 120. 
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Det var därför, som våra förråder trodde, att man än kunde vara djur och än människa. Men 
björnarna står oss närmast. De ser ut att ha människoförstånd och kryper fram till sovande sälar, 
alldeles på samma sätt som en fångstman. De håller vakt vid iskanten, alldeles som vi själva. 
Plötsligt kastar de sig så ut i vattnet, och när de kommer upp igen, har de en säl i gapet. Jagar de 
däremot från andningshål, ligger de i timtal och väntar. I samma ögonblick, som sälen kommer 
upp, slår de med sina väldiga ramar ned på dess huvud, biter fast och drar upp hela djuret genom 
det trånga andningshålet, så att alla benknotor krossas rakt igenom hud och späck.2°  

Denna utsaga kommer från Iglulik-eskimåerna. Den kan också mångfaldigas. En av 
Rasmussens sagesmän från Netsilik-eskimåerna uttrycker saken på följande sätt: 
Men det jag skall berätta om är något, som varje barn vet, varje barn, som har fått höra berättelser 
av sin moder, tills det somnat: 

I tidernas begynnelse fanns det intet ljus på jorden; allt var mörker, och man såg icke marker-
na, och man såg icke fångstdjuren. Och dock levde det både människor och djur på jorden, men 
det var ingen skillnad mellan dem. Man levde om varandra; en människa kunde bli ett djur, och 
ett djur kunde förändras till en människa. Det fanns vargar, björnar och rävar, men så snart de 
blev människor, var de alla lika. De kunde väl ha olika vanor, men de talade alla samma språk, 
levde i samma slags hus och jagade på samma sätt. 

Så levde man här på jorden i tidernas begynnelse, tider, som ingen mer förstår. Det var den 
gången trolldomsorden blev till. Ett tillfälligt uttalat ord kunde plötsligt få kraft, och det som man 
gärna ville, att det skulle ske, kunde ske, utan att någon kunde förklara hur.21  

Koppar-eskimåerna förtäljer detsamma: 
I forna dagar var det mycket vanligt med djur i mänsklig gestalt. Då levde de alldeles som män-
niskor, så länge som de hade mänsklig gestalt. Från nyare tid kände de endast till fall, då vargar 
och varginnor påträffats i mänsklig gestalt av en schaman [...] I äldre dagar kunde också alla med 
lätthet förvandla sig till djur, och tills helt nyligen har schamaner haft samma förmåga. 

Sagesmannens fader kunde t.ex. förvandla sig till en isbjöni.22 
Samma sak kommer fram i en berättelse från Alaska om hur sångens, dansens och 

festens heliga gåva kommit till människorna. Ett ensamt eskimåpar fostrar en son till en 
duktig jägare. Han blir spårlöst borta under en jakt. Det går likadant med nästa son. Den 
tredje pojken överraskas under sina strövtåg i vildmarken av en örn, som skjuter undan 
hättan från huvudet och förvandlas till människa. Den hotar ynglingen med döden, om 
denne icke vill hålla sångarfest. Det vill nu renjägaren gärna, och han förs då till örn-
modern upp på ett högt fjäll. Där får han lära sig allt som hör till en verklig fest: att sätta 
ihop sånger, att sjunga dem, att slå på trumma, att dansa av glädje och att bygga en fest-
hydda. Så får han veta, att det gäller att skaffa mycket kött och att samla ihop män-
niskor. »Men det finns ju inga andra än vi», säger ynglingen. »Människorna är en-
samma, därför att de icke har fått festens gåva», svarar örnmodern och lovar att skaffa 
gäster. Den unga örnen flyger så tillbaka med renjägaren, som ordnar festen, såsom han 
blivit lärd. Och gästerna infinner sig två och två, klädda i varg-, järv- eller rävskinn. Då 
de lämnar festen, ser fadern och sonen, att deras gäster blir djur igen. Ty »så väldig är 
festens makt, att t.o.m. djur kan bli till människor». Ynglingen får sedan återse örn-
modern, som blivit ung på nytt. »Ty när människorna håller fest, blir alla gamla örnar 

20Rasmussen 1925/26, 1, s. 81. 
21Ibid. 2, s. 155; Rasmussen 1931, s. 208. 
22Rasmussen 1932, s. 35. 
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unga, och därför är örnen sångens, dansens och festens heliga fågel», slutar berät-
telsen.23  

Detta är en ursprungssägen, som utgör en förklaring till varför man håller fest. Den 
är alltså knuten till en bestämd situation eller ceremoni. Även utan denna förbindelse 
har det icke alltid beaktade sägenmaterialet mycket att ge för vår förståelse av förhål-
landet mellan människa och djur liksom av björnceremonierna, vilka sistnämnda på sina 
ställen direkt omnämns. Materialet är även här mycket rikt, och endast ett urval kan 
göras. 

Från Nordgrönland berättas det om hur sonen till en ensam kvinna dräps under en 
jakt. Modern ber att få fostret av en dräktig björninna och uppfostrar björnungen, som 
sedan jagar åt henne. Hundarna driver till slut upp den, och den dödas av människorna. 
Modern sörjer sig till en sten, som ännu kan skådas.24  

Sägner om eskimåers besök hos björnar i människohamn är vanliga. Vid ett sådant 
ligger en gammal »man» på britsen och vilar sig. Han tittar varje ögonblick på sin 
överarm och säger, att den blivit rysligt tunn. En ung man omtalar i smyg för gästen, att 
detta betyder, att gamlingen vill ha människokött, varför han råder främlingen att fly. 
Denne förföljs då av den gamle, som nu återtagit sin björnskepnad, men lyckas med list 
att döda björnen.25  

En annan gång är det en man, som vill ta sin dotter till hustru. Denna flyr då, bygger 
en hydda i ensamheten och samlar vinterförråd av bär. Hon får besök av ett spöke, som 
hon lyckas kasta ut. Under ett oväder får hon tag på renar. Två björnar i människohamn 
lämnar ofta av medlidande en halv säl till föda åt henne. Fadern hittar henne till slut och 
får sin vilja igenom. Under gemensam vandring påträffar de i en hydda ett gammalt, 
vredgat par och en ung man, björnar i människoskepnad. Dessa är rasande på fadern, för 
att han en gång skjutit deras son med en pil. Den unge ger tecken åt främlingarna att gå 
ut, men de förföljs av två väldiga björnar, som slår ihjäl fadern men skonar dottern.26  

Hos Koppar-eskimåerna berättas det om en man, som överraskas av en svartbjörn 
men låtsas vara död och så bärs hem till björnen. Där läggs han undan för att tina upp, 
han dräper med en yxa björnen, som tagit av sig kamikerna, och flyr. Den avtagna 
björndräkten vid dörren griper förgäves efter honom. Rasmussen tillfogar den kommen-
taren, att det fortfarande är så mycket själ i den, att den kan ge detta livstecken ifrån sig, 
en föreställning, som man annars först möter i Alaska. Han tillfogar vidare, att Hudson 
Bay-eskimåerna tror, att ett djur genom en viljeakt kan helt förvandla sig till män-
niska.27  

23Rasmussen 1925/26, 2, s. 322 ff. 
24Rasmussen 1925, 3, s. 80 f.: »Kvinden, som tog Bjornen iii sig.» Mycket utförlig och med annan början 
och olikartat slut i Rasmussen 1938/39, 3, s. 129 ff.: »The Woman who had a Bear as a Foster Son»; jfr den 
liknande »Let Men be Men, and Animals be Animals», s. 137 ff. Denna sägen har haft en vidsträckt sprid-
ning, se Rasmussen 1931, s. 407 f.: »The Old Woman with a Bear as Fosterchild»; björnen måste ge sig ifrån 
henne men dödar björnkamrater och sälar åt henne, när hon behöver föda; Rasmussen 1929, s. 267 f.: »The 
Old Woman who adopted a Bear.» [...] the village wanted to Icill and eat it [...] she urged it to run away [...] 
You shall never suffer want [...] en björn dödar annan åt henne; Rasmussen 1930,s. 17; Boas 1888, s. 638 f. 
25Rasmussen 1925, 3, s. 86: »Manden, som besOgte Bjornene i Menneskeham.» Motivet är registrerat av 
Thompson 1955/58, D 313.3. 
26Rasmussen 1925, 3, s. 196: »Bjornene i Menneskeham.» 
27Rasmussen 1932, s. 210 ff. 
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Så kommer vi till en vida spridd sägen om en kvinna, som besökte björnar i männis-
kohamn: Det var en gång en gift kvinna, som på grund av ett dödsfall blev oren för det 
hushåll hon tillhörde. Hon skulle under sorgetiden göra bot och hålla alla de lagar, som 
gäller för orena kvinnor. Hon hade då följande dröm. Hon tyckte sig gå ut ur hyddan, 
och i samma ögonblick hon kom ut, upptäckte hon en stor, bred väg, som ledde bort 
över det tillfrusna havet. Hon gick ned på denna märkliga väg och följde den, och hon 
gick och kom till att gå långt, långt över det tillfrusna havet, till dess hon förlorade sin 
boplats ur sikte. Då nådde hon fram till en hydda, vars fönster strålade klart och festligt. 
Hon gick in och fann därinne en hel del människor, stora, kraftigt byggda män med 
breda skuldror och kvinnor, som var nästan lika stora och kraftigt byggda, och de satt 
alla därinne i den varma hyddan och hade det trivsamt och muntert under allt slags 
skämt. 

Det var björnar i människoskepnad, som hon hade kommit till, och dessa väldiga 
människor satt och drog fingerkrok uppe på britsen. En var ännu axelbredare och tyngre 
än de andra med ett huvud som gick i ett med skuldrorna. Det var en valross, björnens 
svåger. En kvinna på britsen tilltalade den nyanlända och frågade, om det icke var brist 
på sulläder på det ställe hon kom ifrån. Det blev ett nekande svar. Då fick de unga lust 
att bege sig till människornas land för att köpa sulläder. Men en liten mörk, smidig och 
smäcker man, en blåräv, varnade för de skarpa knivar, som människorna säkert just nu 
slipade på. Vidare var det så lortigt omkring människornas hyddor, det luktade illa där, 
och det kryllde av nakna kvinnor och barn på de slafsiga golven. 

Men en gammal, grå björn ville ändå icke låta sig avskräckas och sade till den lilla 
människokvinnan, som stod och skämdes vid dörren: 

»Hör du, lilla kvinna där, jag går nu till människornas land, och jag skall nog ordna 
det så att antingen du eller din man kommer att dräpa mig i morgon. Detta skall vara ett 
tecken för eder, att det är jag, som ni har dräpt.» Därmed öppnade han sina väldiga 
käftar, varvid kvinnan såg att hans ena hörntand var knäckt. Hon skyndade sig sedan 
hem och vaknade i samma ögonblick. Det var långt fram på dagen, och man hade trott, 
att hon aldrig skulle vakna mer. 

Som oren fick icke kvinnan nämna björnen vid namn, utan hon måste med gester 
omtala för mannen, att en björn var i annalkanade. Mycket riktigt kom det strax en 
sådan, han fälldes och befanns ha en avbruten hörntand! 
Så flådde man björnen och fördelade köttet bland de övriga. Men då huvudet efter skick och sed 
blivit uppsatt inne i hyddan framför britsen med ögonen vända mot den man, som hade dräpt dess 
ägare, hängde man en mängd sulskinn över det, för att björnen skulle få det som den önskat. Ty 
när björnar blir dräpta av människor, är det nästan alltid björnen själv, som låter sig dräpas, i det 
att den önskar en gåva i utbyte för sitt kött och sin hud. Dessa gåvor hängs så över dess huvud 
under de tre dagar, som det är framsatt, och när sedan björnens själ uppstår med annat kött och 
annan hud, så medtager den de gåvor, som människorna har gett den, utan att de själva lägger 
märke därtill. Det är i synnerhet sulskinn, som man ger de dräpta björnarnas själar, ty intet djur 
går så mycket som björnarna, och därför sliter de ofta ut sina sulor. 

Och här slutar denna historia om den orena kvinnan, som besökte björnarna i deras hydda.28  

28Rasmussen 1925, 1, s. 134 ff. 
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Denna sägen från Östgrönland återspeglar i hög grad verkliga förhållanden och före-
ställningar. Sålunda heter det inom samma område, att när en björn är i sikte, skall en 
kvinna säga: »Gå ut och köp sulläder, i annat fall kommer du inte att kunna hålla räk-
ning på de sälar, som du har dödat, kom hit och handla med oss!» När björnen är dräpt 
och huvudet skilt från kroppen, måste det läggas nedanför fönstret med nosen inåt, 
varpå någon måste säga till det: »Låt din moder och fader komma och handla med oss!» 
Då får man snart en annan björn. Ty dessa utsagor lockar björnens själ. Gallan, ögon-
locken och nosen kastas vidare i havet i gryningen på den femte dagen — enligt denna 
tradition kvarstannar tydligen själen under motsvarande tid — för att jägaren snart skall 
få ett nytt byte. Det döda djuret får vatten, för att dess själ icke skall törsta, och gåvor 
skall läggas vid björnhuvudet, manliga ägodelar, om det är en björn, och kvinnliga, om 
det är en björninna.29  

En ganska likartad variant av den senast anförda sägnen finns från norra Grönland 
och från eskimåerna i Kanada. I denna är det snarare av misstag eller dumdristighet, 
som en oerfaren björn råkar i människornas våld, och kvinnan får bevittna den dräptas 
återkomst: 
Det var en gång en kvinna, som var ute på vandring. Hon hade sitt lilla barn i sin amaut, och så 
kom hon till ett hus hon aldrig förr hade sett. Hon gick då in, och det var ingen hemma. Först 
fram emot aftonen hörde hon husets folk komma hem, och då hon upptäckte, att det var björnar i 
människohamn, kröp hon in bakom skinnförhänget vid fotändan av britsen. 

Björnarna kom hem, och hon såg genom ett litet hål i skinnförhänget, att en av dem bar 
fångstrem och harpun alldeles på samma sätt, som människor brukar göra. Det var själen av en 
björn, som nyss hade blivit dräpt av en människa, och de redskap den bar, var just de som jägaren 
hade hängt upp över dess skinn i sitt hus och som i fem dagar skulle vara ett offer till björnens 
själ. Björnarna åt och gick till ro, men då de lade sig, var det en av dem som kom att ligga emot 
den plats där kvinnan låg. 

»Men det är konstigt att britsen har blivit så kort», sade den. 
Och kvinnan, som var rädd för att hon skulle bli upptäckt, kvävde sitt barn, då det höll på att 

brista i gråt. Så låg hon därinne, hon hörde dem tala om människorna, och på björnarnas språk 
heter människa napaujaq (en upprättstående). 

»Nu längtar jag snart efter att få tillfälle att knuffa till en av dessa 'upprättstående' och slå till 
honom med min ram, så att han faller och bryter skenbenen», var det en av björnarna, som sade. 

»Det skall du icke göra», sade den björn, som just hade blivit dräpt av en människa. 
»Människorna kan man icke göra något, för de har sina hundar och sina pilar.» 

Nästa dag, då björnarna hade givit sig ivy på fångst, flydde kvinnan hem och berättade för 
sina boplatskamrater, vad hon hade upplevat.3u 

Hos Netsilik-eskimåerna, där berättelsen har delvis verbala överensstämmelser, ligger 
tonvikten på att kvinnan förstår björnarnas språk. Djuren i människohamn blir också 
hennes hjälpandar. Den yngste sonen kommer hem på fjärde  dagen med en harpunspets 
i pälsen och berättar om sin död, att man gett honom ett tillbörligt dödstabu, och att 
hans själ under fyra dagar stannat i människornas boning, omgiven av härliga gåvor. Av 
kvinnans skildring förstår folket, hur viktigt det är att iakttaga de föreskrifter, som gäller 

29Rasmussen 1938/39, 1, s. 194. Jfr ovan. 
30Rasmussen 1925, 3, s. 87: »Kvinden, som beslagta Bjeknene i Menneskeltam.» 
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behandlingen av villebrådets sjä1.31  Hos Iglulik skryter en av björnarna över att han 
dödat en av de »upprättstående», men fyndet av det strypta barnet skrämmer bort dem, 
så gästerna undkommer.32  

2. Några andra exempel (nordvästindianer, giljaker, aino, voguler och 
ostjaker) 
Den jämförande circumpolära forskningen ger oss många exempel på hur rikt den myto-
logiska bakgrund, som endast skymtar hos samerna, kan vara utgestaltad. Den gäller 
inte enbart björnjakten utan storviltjakten överhuvudtaget. 

En myt från Alaska åskådliggör, hur försiktigt man måste handskas med villebrådet: 

Det var en gång en dum och viktig korp, som flög till havs långt, långt ut. Den flög och den fort-
satte att flyga, längre och längre, och då den blev trött, började den att speja efter land, men det 
fanns inget land. Till sist var den så trött, att den endast kunde hålla sig svävande alldeles över 
vattenytan, och då plötsligt en stor val dök upp tätt framför den, blev den så förvirrad, att den flög 
rakt in i gapet på den. 

Ett ögonblick var det mörkt omkring den, och det ven och skvalpade, och just som den 
trodde, att den skulle dö, tumlade den in i ett hus, ett präktigt och vackert hus, där det var ljust 
och varmt. På britsen satt en ung kvinna och sysslade med en brinnande lampa. Hon reste sig och 
tog vänligt emot korpen, i det hon sade: 

»Du är välkommen att vara min gäst, bara du lovar en enda sak! du får aldrig röra min 
lampa.» 

Korpen, som var lycklig över att ha räddat livet, skyndade sig att försäkra henne, att den 
aldrig skulle röra vid hennes lampa, och så satte den sig på britsen och föll i förundran över hur 
rent och fint det var i det lilla huset. Det var byggt som människornas bostäder, och allt därinne 
var inrättat som människorna brukar. Men det var en förunderlig oro över den unga kvinnan, hon 
satt aldrig länge stilla åt gången; med korta mellanrum reste hon sig från britsen och slank ut 
genom dörren. Det dröjde blott ett ögonblick så kom hon in igen, men strax därpå var hon åter 
borta. 

»Vad är det för något som gör dig så orolig?» frågade korpen. 
»Livet», svarade den unga flickan, »livet och min andedräkt!» 
Men det svaret förstod korpen inte alls. 
Korpen, som nu blivit lugn och glömt sin rädsla, började bli nyfiken. 
»Vad kan det bero på att jag alls inte får röra vid lampan?» tänkte den; och för var gång 

flickan försvann och den blev ensam, fick den större och större lust att bryta sitt löfte och gå bort 
och peta aldrig så litet på lampan. Till sist kunde den inte längre tygla sin nyfikenhet, och när 
flickan åter slank ut genom dörren, sprang den bort och rörde lätt vid lampans veke. I samma 
ögonblick störtade flickan huvudstupa in genom dörren och blev liggande på golvet, medan 
lampan slocknade. 

För sent ångrade korpen vad den hade gjort. Den kavade omkring i svart mörker, och det 
vackra ljusa huset fanns inte mer. Den höll på att kvävas. Den flaxade omkring i späck och blod, 
och så hett var det därinne, att dess fjädrar föll av. Halvkvävd tumlade den omkring i valens buk, 
och först nu förstod den vad som skett. 

Den unga flickan var honvalens själ, och hon skyndade ut genom dörren, ut i friska luften, var 
gång valen skulle andas, och hennes hjärta var en lampa med en stor och lugn låga. 

31Rasmussen 1931, s. 218 f. 
32Rasmussen 1929, s. 271 f. Se för den nära förbindelsen mellan människa och djur hos nordamerikanska 
indianer och eskimåer även Wachtmeister 1957, s. 10 ff., med litt.-hänvisn. Se numera Soby 1969/70. Såsom 
jag uppvisat i ett sakkunnigutlåtande 1975 till Historisk-filosofiska sektionen vid Stockholms Universitet, 
s. 10 b och 36-47, utgör hela kap. 5 i Zeilich-Jensen 1974, ett plagiat, resp. kompilat av Sobys uppsats. 



43 

Korpen hade av ren nyfikenhet petat på den unga kvinnans hjärta, och därför var hon död. 
Den visste inte, att det fina och spröda också är bräckligt och lätt att förstöra, för själv var den 
dum och seglivad. 

Till slut kom i alla fall korpen ut, men den kunde inte flyga utan drev på valkadavret 
mot land. Då människorna rodde ut för att bärga köttet, förvandlade den sig till en liten 
svartmuskig man, som skröt över att den dräpt valen och därför blev en stor man bland 
människorna.33  

Bättre kan vi väl knappast få uttryckt, vilket brott det är att genom den trots allt livs-
viktiga valfångsten släcka den väldiga valens liv. Det kan endast göras efter noggranna 
förberedelser, djuret måste skänka sin tillåtelse till dråpet, och det måste efter dödandet 
sonas genom gåvor och skänker vid den fest, som följer på en lyckad fångst. Myten 
antyder bland mycket annat också den renlighet, som krävs av fångstmannen, som där-
för även går på jakt i högtidskläder.34  

I en uppsats med rubriken »Björnmodern» återberättar M. Barbeau skildringen av 
hur en ung indiankvinna förvandlades till en björn och födde tvillingar. Denna myt hör 
hemma hos nordvästindianerna vid Stilla havs-kusten och är framställd även i konsten, 
både som självständiga sniderier och på totempålar. Huvuddragen i denna också av 
Barbeau förkortade historia är följande: 

För länge sedan gick Peesunt på ett berg och plockade blåbär tillsammans med två 
andra unga kvinnor från samma stam. Då de om aftonen var på väg hem, halkade hon, 
remmen till hennes packning brast, och hon kom långt efter sina kamrater. Liksom hela 
tiden dessförinnan sjöng hon inte den varningslåt, som skulle varsko björnarna om hen-
nes närvaro. Och nu slutade hon också att småprata och skratta och började gräla och 
grumsa. Då hörde hon i mörkningen mansröster i skogen, och två unga män i björn-
skinnsdräkt kom fram och hjälpte till att bära hennes bär. De tog henne med uppför 
berget till en stor hydda, där ett antal människor, som var klädda på samma sätt, satt 
omkring en eld. Peesunts egen klädnad överdrogs nu med långa, gråa hårstrån, så att 
den liknade björnskinn, och en mus berättade för henne, att björnarna hade tagit henne 
till sitt ide. Sedan tvingades hon att bli hustru till en av de unga grizzlybjörnarna, 
brorsonen till hövdingen över »andebjörnarna». Hon gav livet åt tvillingar, som var 
halvt människor, halvt djur. Till slut »klättrade hennes mänskliga bröder uppför klipp-
branten och sköt björnen, medan de skonade hennes till hälften mänskliga barn. Innan 
björnhusbonden dog, lärde han sin hustru två rituella sånger, som jägarna skulle sjunga 
över hans döda kropp för att säkra (fortsatt) god jaktlycka.» På detta vis blev medlem-
marna av Peesunts familj framgångsrika björnjägare och upptog den Inringade Björnen 
som sin hårprydnad.35  

Den nära förbindelsen och växlingen mellan människa och djur återspeglas i denna 
skildring. Ännu mera utpräglad framträder denna förbundenhet i den utförliga beskriv-
ning av björnfesten hos oltjerna vid Amurflodens nedre lopp, som den sovjetiska 

33Rasmussen 1925/26, 2, s. 305 ff. En liknande framställning hos Nelson 1899, s. 464 ff. Kortare varianter 
hos Birket-Smith—Laguna 1938, s. 265; Birket-Smith 1953, s. 171 f. En uppsats i rel.-hist. seminariet av 
fil .stud. Kerstin Forsberg, sedermera doc. Eidlitz, ht. 1957, riktade förf:s uppmärksamhet på denna berättelse. 
34Lantis 1938. Jfr Rainey 1947. 
35  Barbeau 1946, s.3. Se för motsvarande berättelse från Haida, Deans 1889. 
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forskaren A. M. Zolotarev givit.36  Klanmedlemmarna lägger föga vikt vid ceremonier-
nas religiösa innebörd och kallar festen »lek med björnen». Tillfrågad om orsaken till 
att man verkställer denna »lek», svarar dock oltjern bl.a. att det är för att få god jakt-
och fiskelycka. Denna förklaring kastar enligt Zolotarev ljus över mycket i den hos 
oltjerna liksom hos giljakerna och ainofolket så komplicerade björnfesten. Bl.a. kom-
mer tron på »skogsmänniskorna» och deras förbindelse med björnritualet i sin rätta 
dager. För oltjerna är björnen varken en gud eller »en skogsmänniskomas hund», såsom 
Sternberg menar utan själv en skogsmänniska, som skiftat hamn. Oltjerna och golderna 
tror nämligen, att skogen bebos av skogsmänniskor (duanten0, vilka vistas där såsom 
vanliga människor, fastän de är mäktigare, råder över skogen och dess djur och kräver 
offer. Ofta antar de björnskepnad, så att en björn i själva verket är en av duanteni i djur-
päls. Detta framgår bl.a. av det sätt, på vilket man behandlar en björn, som råkar dräpa 
en människa. I stället för den vördnad, som tillkommer djuret under bjömfesten, huggs 
det i småbitar och smädas alldeles som en främmande klanmedlem, som dödat någon i 
en annan klan. Oltjersägnerna berättar, att människorna icke sällan hamnar hos 
duanteni, och att man sett, hur björnar förvandlats till skogsmänniskor liksom omvänt. 
Den björn, som dödas vid festen, dör alltså icke utan återvänder till sina anförvanter, 
duanteni. Härvid måste han färdas över tio kullar, fyrtio bergskedjor, rengöra sig under 
vägen och byta hamn, innan han kommer fram till »taigans människor». Bortsändandet 
av björnen till hans släktingar anses sålunda av oltjerna vara björnfestens huvudända-
mål. Exakt samma föreställning finns hos aino, medan giljaker och orotjer säger, att 
björnen sänds till (bergens) herre. 

De offer, som björnen får under festen, är enligt oltjernas egna traditioner avsedda 
för skogsmänniskorna, till vilka de överbringas av björnen. Även det som äts av festens 
gäster, anses gå till duanteni, varför det måste vara av högsta kvalitet. Enligt samma 
källor, som alltså ger utförliga anvisningar, hur björnfesten skall försiggå, liksom för-
klaringar av dess enskilda moment, är roten och upphovet till det hela ett äktenskap 
mellan en vanlig, jordisk kvinna och en skogsmänniska, alltså också den en slående 
parallell till svarssägnen hos samerna, sådan den berättas av Fjellström. Enligt oltjerna 
drömde denna kvinna, som hade två bröder, att hon kallades till duanteni. Hon begav 
sig till dem, stannade hos dem och födde björnungar. När dessa växte upp, begav hon 
sig till skogen »för att få livsmedel från sina bröder». Men dessa påträffade hennes spår, 
hittade vägen till idet, dräpte sin syster och tog med sig ungarna. Dessa uppföddes med 
sikte på en fest. Men den äldre broderns hustru begick ett ritualfel, varför den förorät-
tade äldre björnungen dog, dvs, begav sig till skogsmänniskorna. Inför dessa klagade 
han över lagbrottet och fortsatte så till bergens herre för att få gottgörelse. Under vägen 
deltog han i alla festceremonierna och återvände, efter att ha utplånat sina vanära, till 
modern. 

I den nu refererade svarssägnen finns sålunda utförliga föreskrifter för hela björn-
festritualet och dess rätta utförande, så att skogsmänniskorna kan skicka lycka till de 
vanliga människorna. Även aino anser, att det dödade djuret, »sonen till en bergsmän-
niska», vid björnfesten återfår sin här som gudomlig betraktade skepnad. Ty i guda- 

36  Zolotarev 1937. 
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landet bor gudar i människogestalt, vilka iför sig djurhamn, när de skall besöka män-
niskornas boningar. Kött och pälsar av vilddjuren är alltså för aino i rent bokstavlig 
mening gudaslcänker, för vilka man tackar med offer av brännvin, välling etc. 

Hos giljalcerna vid Amurflodens mynning och på nona Sachalin är följande märk-
liga berättelse bevarad, som till sin ton och sitt innehåll mera erinrar om den förut refe-
rerade, eskimåiska djursägnen från Östgrönland. En giljak gick vilse på väg efter frusen 
fisk och irrade omkring hela vintern. När han äntligen på våren fick syn på fiskstället, 
satt en för honom obekant människa bredvid detta. Den okände sade: 

»Kom och låt oss följas åt till min by». 
»Var ligger då din by? Är den i närheten eller långt bort?» 
»Där är den ju redan, alldeles i närheten», svarade den obekante. 
Och därpå gick de tillsammans vidare. Det dröjde icke länge, förrän de kom till en vinter-

hydda. Många hundar fanns där vid huset. Det var alla de hundar, som dödats vid föregående 
björnfester. De båda vandrarna kom så in i vinterhyddans farstu. Där låg det många bjömskinn. 
Så trädde de in i huset, som var fullt av kvinnor och män. Därinne satt också en gammal man, 
som sade: 

»Du är en människa från flodens nedre lopp, som jag kan se. Vi själva är skogsmänniskor. En 
gång har du för vår räkning dödat hundar och skickat oss födan moss av rivet laxskinn, fisktran 
och lingon. Om du icke har något däremot, så stanna gärna länge hos oss.» 

Sedan sov den Gamle tre dagar och tre nätter. När han sovit ut, reste han sig och sade: 
»I dag kommer det hit föda från landet vid det nedre loppet, ty man är i färd med att offra på 

skilda platser på jorden. Gör därför golvet rent!» 
De sista orden var riktade till kvinnorna. Dessa städade nu huset och lade granris på den bakre 

sovbritsen. När solen dalade och skymningen inträdde, gick den Gamle till dörrarna och öppnade 
dem. Då kom födan tiruch in genom dörrarna. En fullständig rätt kom in genom dörrarna och föll 
ned på sovbritsen, och också bär föll ned på sovbritsen. Och sedan kom efter varandra skålar med 
rätten moss in och föll likaså ned på sovbritsen. På detta sätt kom det fram tio sådana skålar med 
moss, och de fyllde hela britsen. 

Därpå satte sig den Gamle ned. Sedan han hade tagit för sig litet grand av rätterna, slutade 
han äta. Endast vår giljak åt. Då sade den Gamle: 

»Vi gammalt folk håller fast vid detta bruk. Vet du, vi varsnade dig och skall återlämna dig 
till din by. Så har du nu upplevt något nytt, som du kan berätta för de dina!» 

Tre dagar i sträck åt de. Sedan slutade de att äta. Nu sov den Gamle tre nätter i följd. Sedan 
han sovit ut, reste han sig och sade: 

»Människorna vid det nedre loppet beger sig i dag ut för att leta efter en björn. Mina barn, 
tänk nu över detta!» 

En av dem sade: »Jag har ont i hjärtat.» Och en annan sade: »Jag har ont i halsen.» Då sade 
den Gamle ånyo: »Mina vänner, tänk efter. En av er måste gå!» 

Nu reste sig en man, som tigande hade legat på sovbritsen, drog utan ett ord av sig sin jacka 
och sade sedan: 

»Om ingen annan känner sig beredd, skicka då mig!» 
Ovanpå detta gick den Gamle ut i farstun, hämtade ett björnskinn, bar in det i huset och räckte 

det åt honom med följande ord: 
»Bege dig nu åstad till mina barn där nere!» 
Denne lugne och godmodige man, som nu hade tagit på sig björnfällen och blivit en björn, 

brummade numera som en björn. Brummande skred han runt elden. Den Gamle gick ut ur huset 
för att ledsaga sin son. 

Men björnen gav sig iväg nedför floden och försvann. Vår giljak bodde ytterligare en halv 
månad hos den Gamle. Då återvände också denna björn. Han hade med sig en tungt lastad kälke 
med mat, dragen av många hundar, och där fanns moss, och där fanns också lök. Allt förde han 
med sig hem. 
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Nu återvände även vår gyjak till sin by. En månad ännu levde han där och berättade om sina 
upplevelser. Sedan dog han:" 

Det är inte underligt, att jägaren med denna inställning till villebrådet känt sig behäftad 
med blodskuld, och att urskuldnings- liksom soningsriterna spelar en så viktig roll i 
samband med jakten. Man skyller t.ex. djurets död på andra, ofta på grannfolk och 
grannstammar. Eller också ges det hela sken av att vara en olyckshändelse. 

Via nuv. professorn H.-J. R. Paproth har jag erhållit en tyskspråkig översättning av 
en berättelse om de nordjapanska ainos jaktgudinna Hishinau-kamui. Den återges här på 
svenska: 

När gudagemålen en dag var sysselsatt med sina syarbeten i sitt eget hus i gudarnas rike, skymde 
det plötsligt i gudafönstret, och från ainos land kom en stor och djup risvinsskål in, som var fylld 
med kostligt vin, och på vilken det låg späntade risvinsstavar. Då detta var tänkt som en bön av 
någon aino, som hade gjort en knippa (inau) åt jaktgudinnan och offrat vin åt henne, hade nu 
skålen visat sig i gudafönstret. Risvinsstavarna förde med sig den bedjandes ord, som löd: »Jag är 
Ainoraldcur; på sista tiden har ainos land hemsökts av en stor hungersnöd. Vi kan varken fånga 
villebråd eller fiska, och aino vet icke mer vad de skall göra. Jag har också delat ut min säd till 
föda, och nu är blott en handfull kvar. Då jag har gjort risvin av denna sista säd och vigt detta åt 
dig, jaktens skyddsgudomlighet, ber jag dig därför att sända ned villebråd och fiskar.» (När vin 
offras åt jaktgudinnan, används de s.k. risvinsstavarna, kikeushpahui, vilkas vita trä är späntat i 
form av vingar. Ainorakkur är en kulturheros hos aino, klädd som de själva. Då han på grund av 
hungersnöden hade delat ut sin egen säd och nu framställde vin av den sista skopan för att offra 
det åt gudinnan, var gudinnan synnerligen tacksam och handlade som följer:) 

När jag stod upp, tog emot den djupa skålen, gick in i husets inre och hällde upp vinet i 
dryckeskärl, fylldes hela huset med aromen av det kostliga vinet. När jag sedan drog på mig min 
magiska klädnad, grep till plektret och lät strängaspelet ljuda, genljöd min stämma genom hela 
gudariket, och alla gudar fröjdade sig över min inbjudan att dricka vin. När slutligen också stor-
gudarna hade kommit och alla satt tillsammans, begynte festmåltiden. Jag tog snabbt av mig min 
magiska klädnad, klädde mig i festdräkt och tog hand om mina gäster. 

Bland de feststämda gudarna var det blott byaguden (ugglan), som hade slutit ögonen och 
icke gladde sig. Jag tyckte det var lustigt, och när jag genom siarkonst gav mig till att ta reda på 
vad det var för fel, märkte jag, att det fanns ett hårstrå från en aino i den risvinsskål, som jag hade 
räckt byaguden. Jag ursäktade mig därför med orden: »Detta är ju fruktansvärt! Högt ärade stor-
gud över byn, jag har begått ett oförlåtligt fel! Jag har fyllt i vinet utan att veta, att det var ett 
hårstrå i skålen.» Då öppnade byaguden med en gång ögonen på vid gavel, blev åter glad till sin-
nes och sade: »Jaså, var det ett hårstrå från jaktens gudagemål? Om så är fallet, hade jag icke be-
hövt bli på ett så dåligt lynne!» 

Jag hade emellertid också bett havsstrandens gudinna och skepparnas gudinna att dansa och 
sjunga för att göra alla gudarna glada. Under tiden hade jag så gått till renarnas gud och till fis-
karnas gud, lagt min hand på deras axlar och bett dem skicka ned renar och fiskar. Men då sade 
renarnas gud: »Vad beträffar ainos uppförande under sista tiden, så skickar de tillbaks renarna 
utan att fästa spånknippen på dem, så att renarnas själar allesammans återvänder upplösta i tårar.» 
Han avslog alltså min bön. Och fiskarnas gud sade: »Eftersom aino under sista tiden icke har 
använt käppar av färskt vide för att döda fiskarna utan slagit ihjäl dem med vilken gammal påk 
som helst, som de just haft till hands, så återvänder fiskarnas själar allesammans upplösta i tårar.» 
Och han råkade i stark vrede. 

Men jag hällde åter i vin åt de båda gudarna, sjöng och dansade, tills de båda äntligen lät sina 
ögon vila på mig och började skratta lätt. Medan jag dansade så vackert som det bara var möjligt, 
smög jag mig fram till rengudens sida och fiskgudens sida och bad dem: »Skicka ned renar! 
Skicka ned fiskar! Ty först när man håller fest för dem hos aino, kan gudarna trivas.» Då log först 
renarnas gud och sade: »Tack vare gudinnans skönhet har min vrede flugit sin kos. Om aino är i 
en sådan förlägenhet, så tömmer jag ut en stor säck med renar över dem!» Och även fiskarnas gud 

"Findeisen 1956, s. 22 ff. = Findeisen 1970, s. 154 ff., efter en ryskspråkig uppsats av ICrejnoviE. 
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sade: »Om de skickar tillbaks dem på ett riktigt sätt, så tömmer jag ut en stor säck med fiskar över 
dem!» 

Fylld med glädje hämtade jag en stor säck från rengudens hyddor och fiskgudens salar och 
tömde dem över ainos land. Och snart var bergen fulla av renar och floderna fulla av fiskar, så att 
det blev en obeskrivlig glädje. På detta vis kunde sedan aino leva i glädje utan att behöva dö av 
hunger. Och då de åter skickade tillbaks själarna på det sätt, som det höves, och sände vin, spån-
knippen och allehanda gåvor med dem på vägen, trivdes också gudarna. Jag bjöd också gudarna 
på det vin, som hade kommit upp från den lägye världen, kunde åter se dem i ögonen utan att 
skämmas och trivdes med fröjd i gudarnas land.38  

Senare har det kommit en ny samling mytiska ainosånger, som har översatts direkt från 
originalen till engelska. En av dem är en björnvisa, där det är gudomen själv, som iförd 
djurhamn låter sig fångas, firas och sändas tillbaka överhopad med gåvor, varpå en fest 
hålls också i gudarnas värld. I denna långa episka framställning är det längtan efter 
samma skänker som i den nyss anförda berättelsen, vilken föranleder den första björnen 
att stiga ned till människornas land. Vid själva fångsten spelar jaktmagien en betydande 
roll, men då uppfattas, väl att märka, en del av de magiska medlen (pilgift, kåda) själva 
såsom gudomligheter. Också detta viktiga verk, som har tillkommit i samarbete med 
framstående japanska ainokännare har jag att tacka professor Paproth för.39  

I de texter av Pilsudski, som har presenterats i den inledande forskningsöversikten, 
försätts vi till den jordiska verkligheten i gåvoutbytet mellan de tvenne världarna. Efter 
en lyckad björnjakt riktas en kort tackbön till eldgudinnan i samband med offer av sake 
(nr 3). Vidare finns det en längre bön om förskoning till bergsguden, sedan en av den-
nes mannar i misshumör har dräpt en människa (nr 21). Slutligen förekommer det två 
utförligare avskedstal, som i förening med offer hålls till den björn, som efter att ha 
uppfötts bland aino skall sändas iväg genom skyarna till en stig bortom bergen, som 
östvart leder till den gamla björnmoderns hydda. Där har sedan gammalt björnar dragits 
upp, och där skall han själv följande år förvandlas till en varelse med samma skepnad 
som idag (nr 37, 38). Ytterligare några böner eller formler, som har nyttjats vid olika 
moment i björnceremonierna finns återgivna (nr 39-44).40  

Med hänsyn till de finska björnceremonierna är det av särskilt intresse att studera 
motsvarande riter bland de finskugriska stamfränderna voguler och ostjaker. Hos de 
förstnämnda, som nu lever öster om Ural omkring floden Ob är de synnerligen väl 
dokumenterade. Detta gäller bl.a. det moment, då det fällda villebrådets själ successivt 
återfår en kropp och återvänder till sitt ursprung. 

Vogulernas avskedssång till björnen i samband med björnfesten återspeglar alltså 
deras tro, att djurets själ stannar kvar på jorden också någon tid efter denna. Det är 
björnen själv, som för ordet och berättar, att han under snötjocka har tappat bort sin 
plats inne i människornas stughörna och nu kryper omkring som en mus utanför hyd-
dan. Följande natt har han under fortsatt sorg över avskedet hunnit till den plats, där 
kvinnorna brukar hämta snö till sin matlagning, och har nu kommit upp i en hermelins 
storlek. Den tredje natten har han nått slutet på den fångstväg, som männen använder 

38Inukai-Natori 1939/40, s. 243 ff. 
39Philippi 1979, s. 115-125. 
40Pilsudski 1984/85. Han har redan 1909 ganska kortfattat skrivit om ainos björnfest. Se för några äldre 
arbeten utom Kitagawa 1961 och Slawik 1952, Wirz 1955 (populär), Naert 1960 (okritisk). 
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vid sin ekorrjakt, och har då blivit lika stor som en järv. Men nästa morgon har han eller 
hon återtagit sin helgade björnskepnad, gör sig en ränsel av björknäver och stuvar ned 
människornas gåvor i den. Vid offerplatsen smädas björnen av byns skyddsgudar för att 
han blivit så mager, men frambär ändå av sina egna skänker offergåvor åt dem och fort-
sätter sin vandring. Björnen träder in i den gyllene boning, där gud fader därovan vistas 
och sätter sig i hans sobelpälsklädda knä och säger: »Nu har jag återvänt!» Sedan för-
delar han människornas gåvor bland faderns söner och döttrar och förklarar, att han har 
blivit väl bemött nere på jorden. 

Enligt en annan, utförlig berättelse hamnar de tre återvändande björnarna, vilka är 
befryndade med den gåvogivande människodottern, såsom tre nya, klara stjärnor på 
himlavalvet.41  

Därmed har jag på endast två punkter åskådliggjort, att de samiska björnceremoni-
erna för att rätt förstås måste ställas in i ett större sammanhang. 

Några exempel ur den äldre litteraturen: 
År 1692 skickade tsar Peter I ambassadören Everard Isbrants Ides från Moskva till 
Kina. I dennes resebeskrivning finns många etnografiska notiser, av vilka följande har 
intresse i vårt sammanhang. De vittnar om vördnaden för björnen, urskuldningsriterna 
och om björnen som väktare över eden, alltså en gudomlig funktion. 

En dag, då ostjalcerna kom för att sälja fisk, roade sig en av ambassadörens tjänare 
med att visa dem en märklig klocka från Niirnberg. Timslagen markerades av att en 
björn slog på trumma och samtidigt rörde på huvud och ögon. Ostjakerna betygade 
honom då sin vördnad och satte honom över sina egna Saitaner: »Om vi hade en sådan 
Saitan, skulle vi pryda honom med sobel och svarträv.» 

När man dödat en björn, skär man av huvudet, hänger det i ett träd, ställer sig runt 
omkring och bevisar det gudomlig vördnad. Slutligen springer man under klagorop till 
kadavret och säger jämrande: »Vem är det som berövat dig livet? Det är ryssarna. Vem 
är det som har huggit huvudet av dig? Det är en rysses yxa. Vem är det som har flått av 
ditt skinn? Det är en kniv? Det är en kniv, gjord av en ryss. Kort sagt, ryssarna ha gjort 
allt det onda, och vad dem själva beträffar, är de oskyldiga till björnens död.» 

För att pröva sina kvinnors trohet ger man den misstänkta en näve hår från ett björn-
skinn. Om hon är oskyldig, mottager hon utan vidare detta, men om hon är skyldig, 
vågar hon icke vidröra det utan bekänner sitt brott. Om hon skulle våga ljuga, tror man, 
att björnen inom tre dagar uppstår och uppslukar menederskan.42  — Detta beskrivs ut-
förligare av J. B. Möller, som återger två edsformulär, där bl.a. björnen åberopas som 
väktare över eden.43  

En annan viktig, gammal källa till vår kunskap om ostjakernas och vogulernas lev-
nadsförhållanden och föreställningsvärld är på initiativ av den ryske guvernören i 
Tobolsk, greve Gagarin, nedskriven år 1715 av G. Novitski. Denne hade som ögon- 

41Kannisto 1958, s. 380 ff. Se även de omfattande kommentarbanden av Kålmån 1952/63, till Munkåcsis 
textutgåva med samma titel 1892/1921. Bd 3:2 av Kålmån har tack vare Paproth varit tillgängligt för mig i 
tysk, maskinskriven översättning av Velsz. 
42Ides 1727, s. 38 f., 41,44 f. 
43Se nedan. 
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vittne fått studera dessa folkgrupper, då han följde metropoliten Filofei på hans mis-
sionsresor. Manuskriptet blev liggande i Tobolsk och fördes först på 1850-talet till S:t 
Petersburg, där det trycktes 1884. Det förblev länge svår- eller otillgängligt, eftersom 
språket utgjordes av ett slags kyrkoslaviska. Emellertid befann sig en fången dragon-
kapten i svensk tjänst, J. B. Möller, samtidigt med Novitski i Tobolsk, där han fram till 
1716 kunde göra utdrag ur den ryske författarens manuslcript.44  Där kan man bl.a. läsa 
följande, som ju utgör en variant av vad Ides har berättat: 

Efter att ha dödat en björn flår de den och hänger skinnet invid avgudabilden i ett 
högt träd. Sedan bevisar de honom stora hedersbetygelser och ursäktar sig klagande och 
hycklande för att de har dödat honom. I grund och botten har de icke gjort detta, efter-
som de icke smitt järnet, som genomborrat honom, och eftersom fjädern i pilen kommer 
från en främmande fågel. Annars hämnas vilddjurets sjä1.45  

Även en annan av de fångna karolinerna har genom sina resor i Sibirien bidragit till 
att kartlägga detta väldiga område, nämligen Ph. J. von Strahlenberg.46  Också han om-
nämner bjömceremonierna.47  

440m Carl XII:s officerare i rysk fångenskap och deras etnografiska insatser, se Hämäläinen 1938. 
45Miiller 1727, s. 416. 
465e om honom Novljanskaja 1968 och Sandblad 1977 liksom Jarring 1977. 
47Strahlenberg 1730,s. 84. 
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IV. De samiska björnceremonierna 

1. Översikt av källmaterial och problem 

I de nordeurasiatiska och nordamerikanska jägarfolkens religion har framför allt 
schamanismen och jaktriterna tilldragit sig den religionsetnologiska forskningens upp-
märksamhet. Ingenstans har förhållandet mellan människa och djur upplevts på ett så 
innerligt sätt, trots att de hårda livsvillkoren gjort dödandet till en livsnödvändighet. 
Inom hela det circumpolära området intar det ovanligt likformiga och rikt utvecklade 
björnceremonielet en särställning bland de riter, som är förknippade med i synnerhet 
storviltj akten. Det har också sedan länge uppmärksammats av forskningen men med få 
undantag på ett ofullständigt, ensidigt eller lokalt avgränsat sätt. Mycket primärmaterial 
har vidare först på senare år publicerats av ryska och japanska vetenskapsmän. Detta 
kräver i sin tur en kritisk sovring och konfrontation med sporadiska notiser i den äldre 
reselitteraturen. Samtidigt aktualiseras en rad vetenskapsteoretiska spörsmål av både 
speciell och allmän karaktär, t.ex. frågan om religion och magi, orsakerna till likheter, 
förhållandet mellan helhetsstrukturer och däri ingående delmoment, olika befolknings-
gruppers vandringar, bosättningshistoria och inbördes kulturkontakter. 

De sedvänjor, som är förbundna med björnjakten och den åtföljande festen utgörs av 
säkrandet av fångstlycka genom offer, bön, och/eller divination, vidare språktabun, för-
sonings- eller urskuldningsriter omedelbart före eller efter nedläggandet av villebrådet, 
det festliga mottagandet av det döda djuret, vilket hyllas och betjänas som en ärad gäst, 
tabuföreskrifter för kvinnorna, som bl.a. inte får äta vissa delar av björnköttet, och slut-
ligen olika slags begravning av skalle och benknotor, för att det dödade och uppätna 
djuret skall kunna återuppstå. Denna behandling av kvarlevorna kan antingen vara mera 
magiskt färgad eller också vara inriktad på en gudomlighet, vilken uppfattas som en 
björnens särskilda »rådare» eller en »djurens herre» i allmänhet. Stundom uppfattas 
björnen själv som en gudom, vilken har antagit djurhamn och frivilligt erbjuder sig som 
byte. Syftet med den vördnadsfulla behandlingen av björnen och den rituella björnbe-
gravningen är också att det djur, som härigenom anses erhålla nytt liv, ånyo skall kunna 
erbjuda sig som byte åt jägaren. Omsorgen om viltets fortbestånd — en forskare har jäm-
fört denna med modern jaktvå'rdslagstiftning — och försoningen av det dödade djuret, så 
att dess själ icke hämnas på dråparen, har varit två huvudtankar i ceremonielet. 

I en rad uppsatser har jag sökt fästa uppmärksamheten på värdefullt nordiskt 
material, som i ej ringa utsträckning av språkliga skäl är otillgängligt för internationell 
forskning (jfr dock germanisterna och t.ex. Anita Thierry 1971). Samtidigt saknar de 
nordiska forskarna ibland orientering i denna eller är beträffande egna arbeten av äldre 
datum bundna av en föråldrad teoribildning. Det har under en lång tid varit min för-
hoppning att kunna bidraga med en dylik kommenterad materialsamling och därvid 
begränsa mig till den samiska och finska björnfesten utan hänsyn till nuvarande gränser 
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mellan de nordiska länderria.1  Det följande utgör några observationer i samband med 
det samiska materialet. 

Den äldsta nordiska skildringen av samerna och deras björnceremonier står, så vitt 
jag vet, i en norsk kungalcrönika på versifierat latin, Chronicon Regum Norvegite. Den 
bygger på norskspråkiga förlagor men har med samtidens förkärlek för Vergilius och 
Ovidius och med hänsyn till en kontinental läsekrets klätts i disticha på det interna-
tionella romarspråket. Arbetet är tryckt i Rostock år 1606, endast två år innan dess för-
fattare, Halvard Gunnarsson, dog såsom teologie lektor och präst i Oslo.2  Utan försök 
till metrisk återgivning blir översättningen som följer: 
Här häpnar du över att de småväxta samerna 

med sin konst kan betvinga storvilt. 
Ty jägare och välförfarna jägarinnor 

dräpa med kastspjut vadhelst dem möter 
Och förfölja allt som flyr, lika snabbt 

som pilen flyger, när den lämnar bågsträngen. 
Detta rörliga folk, som strövar i fjäll och moras 

släpar med sig sina ägodelar och hyddor. 
Björnar fröjda sig alla åt att förfölja med vidunderlig möda, 

ty samtliga pläga de leva av björnarnas kött. 
Och de tömma pokaler fyllda med deras blod 

sedan det dessförinnan har kokats på eldar. 
De glädjas då såsom med den festliga triumfens rätt 

och uppstämma med barbarisk stämma råa brummanden. 
Då de hantera djävulens, såsom det säges, förkastliga konst 

veta de att gyckla med andra dödliga. 
De kunna framkalla vindar och oväder 

och tillskynda sina fiender fördärv. 
Ja, de utsända t.o.m. sina egna själar från själva kroppen, 

vilka på skilda platser utforska många märkliga ting. 
Då de återvända, bliva de mottagna igen och berätta vad de skådat, 

alltsammans, varvid de noga redogöra för vad de utrannsakat. 
Vem skulle kunna tro, att detta verkligen händer? Men du 

skall framför många andra vara mitt enda säkra vittne. 

lic demiraris Finnos non corpore magnos, 
Magnas arte sua posse domare feras. 

Nam venatores, venatricesque peritm, 
Emissis jaculis obvia qumque necant. 

Et celeri cursu fugientia cuncta sequuntur, 
Non secus ac nervo missa sagitta volat. 

Ilmc vaga gens inter montes & saxa pererrans, 
Secum resque suas & sua tecta trahit. 

Ursos quisque sequi miro conamine gaudet, 
Nam cuncti ursorum vivere carne solent. 

Et repleta bibunt illorum pocula cruore, 
Ignibus excoctus qui tamen ante fuit. 

Tunc veluti celebris lmtantes jure triumphi 
Edunt barbarico murmura rauca sono. 

Hi reprobam (ut fertur) tractantes Dmmonis artem, 
Mortales alios ludificare sciunt. 

Cognoscunt ventos tempestatesque ciere, 

i llultkrantz 1955, s. 85; Edsman 1958, s. 50; 1960 s. 26; 1974. 
2Bull 1958, s. 74 f. 
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Ac inferre suis hostibus exitium. 
Quin proprias animas ipso de corpore mittunt, 

Scrutantes varijs multa notanda locis. 
Quas rursum excipiunt redeuntes, visaque narrant 

Omnia, perpensw pro ratione rei. 
1-1wc vero fieri quis crederet? at mihi testis 

Pr w multis locuples solus & unus eris.3  

Hur denna obeaktade källa för samisk schamanism förhåller sig till tidigare latin-
språkiga skildringar av denna,4  faller utanför ramen för denna framställning. 

I sin skrivelse av år 1631 till Johan Skytte, som åren 1620 och 1629 hade gästat 
umeprosten Glans Petri Niurenius,5  skildrar denne »Lapparnas ynkliga heden-
doms(be)lägenhet och leverne i denna världens tid samt medel och förslag, huru de 
ifrån sådan hedendom kunna förhjälpas igenom Guds nådiga välsignelse». 
Redogörelsen ledde till inrättandet av den Skytteanska skolan i Lycksele. Rubriceringen 
ger anledning att påpeka, att det på 1600-talet ansågs vara en kristen överhets plikt att 
utrota allt avguderi och därmed sörja för sina undersåtars eviga vä1.6  För en tillbaka-
blickande betraktelse i ett pluralistiskt samhälle, där religionsfrihet är en självklarhet 
och religionen mer eller mindre uppfattas som en privatsak, ter sig ett sådant ingripande 
som ett övergrepp på fäderneärvd tro och sed. Men ett sådant synsätt utgör en klar 
anakronism, som emellertid bidrar till att fjärma  kyrkohistoriker och kulturantropologer 
från varandra. Detta kunde nogsamt förmärkas vid det tvärvetenskapliga symposiet 
»Kristen mission och kolonialism» i samband med Köpenhamns universitets 500-års-
jubileum i maj 1979. Motsättningen förhindrar också beaktandet av religionshistoriskt 
viktigt material. Så gott som alla äldre och icke så få nyare sagesmän har nämligen varit 
präster och missionärer. Det värdefulla material, som de har bidragit med, har därför 
icke sällan kommit att publiceras på kyrkohistoriskt och teologiskt håll, t.ex. i 
Kyrkohistorisk Årsskrift och Forum Theologicum (Härnösand). Den topografiska littera-
turen är också svåröverskådlig. Behovet av allsidiga bibliografier har därför blivit allt 
större och har också börjat tillgodoses.7  Niurenius' äldre, hittills också obeaktade 
notiser finns i en viktig samling källskrifter från 1600-talet, utgivna av en lärd lapp-
markspräst i våra dagar och publicerade i Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar.8  

Niurenius börjar helt följdriktigt sin framställning från 1631 på följande sätt, varvid 
vi i här föreliggande sammanhang främst har att fästa oss vid beskrivningen av den 
samiska religionen oavsett dess demonisering: 

Lapparna hava aldrig någon tid haft Guds saliggörande kunskap eller ännu mindre 
[salighets]medel utan hava av ålder varit grova trollkarlar, och ännu i denna tid hava [de] gemen-
skap med de onda andar, allra värst är, hava en anda sig till försvar emot annan trolldom. Många 
hava tvenne och de värsta tre onda tjänsteandar. De hava ännu i denna tid sina avgudar, stumpar 
och trä, på vilka de offra renhorn, djurhuvuden och inälvor för lycka till god jakt och fiskeri, etc.9  

3Gunnarsson 1870, s. 22; jfr Petersen 1940, s. 165. 
4Collinder 1953,s. 183 ff.; Bäckman—Hultkrantz 1978, s. 40, 107. 
5Ahnlund 1924/25, s. 184. 
6WirMn 1964,s. 15 ff., 36. 
7Rydving 1993. 
8Nordberg 1973. 
9Nordberg 1973, s. 79, jfr s. 95. 
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Visserligen talas det icke här uttryckligen om björnjakt, men det torde vara svårt att ute-
sluta denna från offerhandlingarna, särskilt som sådana är direkt omnämnda i en yngre 
norsk källa om björnjakt. 

I sin senare, ofta citerade lapplandsbeskrivning, varom Niurenius skriver till Johan 
Skytte 1/10 1643,10  ägnar han också ett avsnitt åt björnceremonierna. Det bör obser-
veras, att dokumentet i sin helhet är skrivet på latin, och att det är denna version, som 
bör läggas till grund för språkliga jämförelser med t.ex. 1606 års dikt, icke K. B. 
Wiklunds svenska översättning. Det är vidare den latinska texten, som i stor utsträck-
ning har använts av J. Schefferus i hans Lapponia av år 1673, vilket sistnämnda arbete 
snart har blivit översatt till engelska, tyska, franska och holländska men först 1956 till 
svenska och 1979 till finska. 

Ceremonierna i samband med björnjakten är mer eller mindre utförligt berörda i den 
rad berättelser om samernas sedvänjor och religion, som tillkom fr.o.m. 1670-talet ge-
nom rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardies försorg. Flera av dessa hann att be-
gagnas av J. Schefferus för hans Lapponia, som alltfort förekommer i notapparaten till 
utländsk, vetenskaplig litteratur i ämnet. De svenska förlagorna utgavs av K. B. 
Wiklund omkring det senaste sekelskiftet (Sv. Landsmål 17). En utförlig redovisning 
och källkritisk granskning av de äldre, litterära skildringarna av samisk religion i all-
mänhet inom både svenskt och norskt område finns hos H. Mebius (1968, s. 14-34). 
Inger Zachrisson och Elisabeth Iregren (1974, s. 12) har gjort upp en kronologisk-geo-
grafisk tabell över de sagesmän, författare och/eller källpublikationer, där björn-
ceremonierna är omnämnda. Den är dock icke fullständig, eftersom författarlagets 
huvuduppgift har varit att presentera det numera rika arkeologiska materialet till själva 
björnbegravningen. 

Av de svenska 1600-talsskildringarna av björnceremonierna är jokkmokkprästen S. 
Rheens (Lule lappmark) framställning utförligast. Utöver de ovan nämnda berättelserna 
av Niurenius (Ume lappmark) och Tuderus (Kemi lappmark) finns också i Wiklunds 
utgåva kortare notiser av 0. Graan (Pite lappmark) och N. Lundius (Ume och Lule 
lappmark), den sistnämnde av samisk börd. Det är viktigt att beakta björnfesttradi - 
tionernas geografiska och därmed även språkliga ursprung, varvid skiljelinjen mellan ett 
nordligt och ett sydligt område i stort sett sammanfaller med den nuv. gränsen mellan 
Norrbottens och Västerbottens län.11  Ifall man sammanställer material från skilda håll, 
uppstår en konstskapelse, som i princip är släkt med Kalevalas 46:e sång. 

Ett viktigt men ej så lättolkat dokument är en björnvisa med förmodligen samisk 
bakgrund, som har upptecknats av en präst i Enare, G. Tuderus, och publicerats redan 
1675 av teol. professorn vid Åbo Akademi Petrus Bång.12  

Huruvida det i andra hand citerade tingsprotokollet från Tönset angående samerna 
mellan Österdalen och sjön Fämund — alltså i höjd med Dalarnas nordvästra hörn — 
innehåller mera än vad som står hos Peterson (1940, s. 159), återstår att kontrollera. En 
granskning av hans källor har i övriga fall gett mer eller mindre betydelsefulla tillägg. 
År 1663 heter det alltså på det norska häradstinget: »Sina barn lägger de ned i stubbar 

10Ahnlund 1924/25, s. 186. 
11Se närmare Collinder 1953, s. 14, 59 f. 
12Nedn, s. 66 ff. 
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och träd, när de dör, men björnarnas ben gräver de ned i den tron, att de åter skall bli till 
nytta för dem.» 

Därmed är vi geografiskt och kronologiskt ganska nära ett tingsprotokoll från 
Vemdalen 26/8 1699, bevarat i Jämtlands och Härjedalens dombok. Enligt detta har 
svarandens dräng Tobias nyligen flytt till Norge efter att ha angivit sin husbonde för 
avguderi. I samband med förhöret härom får Jonas Torkelsson en fråga, »vad ceremoni-
er han brukar vid de så kallade björnbegravningar?» Svaret blir: 
att när lapparna fått skjuta någon björn, göra de strax på det stället en koja av ris, dit inga kvinn-
folk få komma in, utan manfolken allenast. De flå och koka björn, giva kvinnfolken något av 
köttet med. När de ätit upp allt köttet, sätta de benen, som inte få krossas eller sönderhuggas, uti 
en näverskäppa, läggandes därovanpå en stor stock och sjunga så därefter björnvisan, vilken han 
med [hustru] Gunnil inför rätten sjöng. Men den bestod icke av några ord, utan var mera ett sorl 
eller tjutande. Denna begravning sade Jonas att fjällmän till den ändan bruka, att björn intet skall 
göra dem eller deras djur någon skada. Eljest hade denne lappen ett gott lovord och att så ofta 
före är, han kommer till kyrkan, låter sig i sin kristendom undervisa och begår Herrens II. 
Nattvard. 

För denna och annan vidskepelse jämte signeri dömdes Jonas Torkelsson till 14 dagars 
fängelse vid vatten och bröd, hans hustru till 8 dagar, samtidigt som domen under-
ställdes Kungl. hovrättens högvisa omdöme och decision.13  

Den norske prästen Petter Dass, som tjänstgjorde i Vefsn, Nesna och Alstahaug, 
hans födelsebygd uppe i Nordland, alltså i höjd med Överuman i Sverige, har i sin post-
humt utgivna folkkära dikt Nordlands Trompet, tillkommen under 1600-talets sista år-
tionden, ägnat också ett avsnitt åt samerna. Detta innehåller inga märkvärdigheter, men 
skildringen är präglad av välvilja och ömsinthet med levande smådrag, som uppenbar-
ligen bygger på självsyn. Det är numera lätt att förbise, att de svenska samerna över 
sommaren har flyttat till Norge och de norska samerna har följt med sina östliga grannar 
tillbaka över gränsen för att få vinterbete nere i det svenska skogslandet.14  Detta förhål-
lande visar, att man icke får isolera det norska materialet från det svenska, såsom också 
Sigrid Drake har framhållit. Geografiskt rör vi oss i Petter Dass dikt alltså inom syd-
samiskt område, där de norska samerna emellanåt har sökt sig ned till kyrkorna i Mo 
och Vefsn både för kyrkogång med tillhörande förrättningar, dop, vigsel och jordfäst-
ning, och för handel. Som informator i prästgården i Vefsn har Petter Dass säkert mött 
fjällborna, när han icke själv har dragit till fjälls. 

Följande parti är av intresse i vårt sammanhang: 
Du sporger hvad Lapperne have til Kost, 	Det giemmer de siden, og lader det ind 
Da lever de meeste af Reins-Melk og Ost, 	I hulede Trxer ophxnges. 

Som blandes i Vandet og mwnges; 	Hans Piller og Buer forskaffer ham og 
Disligest af Kiodet, som tOrres i Vind, 	Af vildeste Skove adskillige nok 

13Efter fotokopia av originalet, ställd till mitt förfogande av prof. Gerhard Hafström; jfr Jansson 1928, 
s. 218 f., och Zachrisson 1980, s. 87. 
14Wiklund 1908; Dass 1947, s. 13 ff., 28 f. 



Til Ferskmad og dagelig Spise; 
Ja Biornen maa ofte tillade sin 1Crop, 
Og Lappen ham eder saa gladelig op, 

Hand siunger for hannem en Vilse. 
Ham siunes hand eder den lmckerste Mad, 
Naar Kiödet af Biornen frembwres paa Fad, 

Hand levner ey ringeste Smule; 
Hand samler Rygraden og Skankerne lang, 
Og alle hans Been, og med siungende Sang 

Begraver dem ned i en Hule. 
Hand vii ey tilstwde det ringeste Been 
Af Biörnen skal brydes og brwckes tu l meen, 

Hvad Tanker hand derom vil giore; 
Og hvilken forgiftig afgudiske Troe, 
Der under slig Besters Begravels mon boe, 

Det vil jeg i Pennen ey fore. 
Det er at beklage den Lappiske Slwgt 
Er meget med Hedenske Taage bedwgt, 

Hvor vel deres Prwster formane, 
Med Trusler og Ord, som retsindige Tolk, 
Maa mand dog ugieme fornemine det Folk 
Vil elske Forwldrenes Vane. 
0 give vi vare bemantiged saa 
Det Lappiske Tungemaal til at forstaa, 

Som Norsk eller Dansk tu l at tale; 
Da kunde der blive Forhaabninger om 

At faa dem omvendt; men, o HErre saa from, 
Vi ville dig Dommen befale. 

Hvad hielper det Prwsterne giore sin Fliid, 
Det er kun om Aaret en eeneste Tiid, 

At de vore Templer indrOmme, 
Hvor de da med Hwnders paalxggelses Ord 
Annammes tu l HErrens hoyvxrdige Bord, 

Som gudelig eigner og ~mer. 
Hvad enten de gior det med hOckelske Tant, 
Og heller andxgtig er HErren bekandt, 

Som prOver all' Hierter og Nyrer; 
Hand lader sin Swel og blant Klippeme groe, 
Hand selver foroger den svage Mands Troe, 

Alting fil sin /Ere hand styrer. 
Men er dog hos Lappen berommelig frit, 
At ingen fra anden bortstioler en Hvit 

J Skov eller alfare Veyer, 
Der bar aldrig nogen for Tyveri frygt, 
Og ingen har Laas eller Luckelse trygt 

For noget af alt det hand eyer. 
Staburet hvor i deres Spisning er lagt, 
Er hulede Trwer med Nzver betagt, 

Det kalder de Lapper sin Stave; 
Der er deres KiØd, deres Ost, deres Mad, 
U-saltet, Vindtorret, Reinskanker og Rad, 

Slig Rxtter beyvemmer slig Mave. 
(Peter Dass 1958, s. 64.) 
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Det citerade avsnittet gäller alltså föda, jakt med pil och båge, björnvisa och björnbe-
gravning, varvid alla ben skall bevaras okluvna och obrutna. Tanken bakom detta vill 
Petter Dass ej fästa på papperet (jfr prästen i Valbo 100 år senare!). Men han kommer 
osökt över på det hedniska töcknet, även om man måste förstå, att folket älskar fäderne-
ärvd sed. Prästen har det inte lätt, eftersom samiskan är ett svårt språk, och han råkar 
dem bara en gång om året. Samerna är ett ärligt folk, varför deras visthusbodar icke be-
höver lås eller bom. Detta parti av texten utgör endast en femtedel av kapitlet om 
samerna. Fortsättningen handlar om deras trolldom: förgörning av väder och vatten, 
trollskott, djävulspakt, undsägning, återställande av tjuvgods, samtidigt som tjuven 
straffas av den utsände djävulen, de tre vindknutarna, bestyrkt vistelse på fjärran ort, 
medan kroppen ligger i dvala, ondsint bruk av spiritus eller konsten att borttaga en 
sådan. Så driver Satan sitt spel bland ett av vantro förblindat folk. 

Amtmannen i Finnmarken H. Lilienskiold har i sitt Speculunt boreale eller fmn-
marksbeslcrivning en kort notis från 1698: »Wed Bigirnen haffver Finnen aff fordum 
hafft stor superstition oc galskab ved deris biOrne-visis udsang, det endnu ved dis flere 
haffver gienge, end sige deris lyst, som udj vanskelig claarskab biorneham sig nogen 
stund tu l andres forderff, antager».15  

Till dessa äldre 1600-talsberättelser kommer en hel rad nyare från det följande år-
hundradet, både på norska, danska och svenska, huvudsakligen föranledda av de norska 
samernas missionär Thomas von Westen, som verkade fr.o.m. 1710-talet.16  Dessa käl- 

15NS, 4:2, 1942, s. 178. 
16Steen 1954, s. 150-197; 1967, s. 84 ff.; Lundmark 1969, s. 59 ff. 
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lor har till stor del publicerats först 1903-1910 av J. Qvigstad, E. Reuterskiöld och I. 
Fellman. Härtill kommer en rad kompletterande dokument och kommentarer i 
Nordnorske Sarrdinger V: 1-2 (1943-45). Åtskilligt är citerat av E. Manker i hans stora 
monografi om spåtrummorna 1938-50, skriven på tyska, varför dessa utdrag är tillgäng-
liga för en internationell läsekrets. 

Religionshistoriskt är det norska materialet mera givande än det svenska, både då 
det gäller jakten i allmänhet och beträffande inledningen av björnjakten. Här talas det 
nämligen såväl om offer som om bön. Till de äldsta och vederhäftigaste sagesmännen 
inom denna grupp hör Isaac Olsen. Han verkade under 13 år såsom lärare i framför allt 
östra Finnmarken, innan han 1716 anställdes vid katedralskolan i Trondheim för att 
undervisa i nordsamiska. Det var också han, som förmedlade sina kunskaper om samer-
nas religion till Thomas von Westen, och sannolikt var det även han, som lärde upp 
denne i nordsamiska. Isaac Olsen berättar i sitt arbete Om Lappernes Vildfarelser og 
Overtro bl.a. följande: Det finns särskilda böner, ord, sånger och gandvisor för skilda 
olycksfall, t.ex. när människorna har drabbats av sjukdom eller skadats av eld, vatten, 
stål, järn, sten, trä, trollpilar och alvaskott, eller när trollfolket har gjort dem ont. Då 
kreaturen har råkat illa ut, på vilket sätt det vara månde, finns det speciella formler, 
likaså för dåligt och gott väder, för storm och oväder, morgon och afton. Samerna har 
också reseböner och djävulsböner, att det icke skall hända dem någon olycka på färden, 
att de skall drömma väl om fångstlycka, att de skall få syn på djur om dagen och få tag 
på dem, att de skall påträffa villebråd under sina strövtåg och ha lyckan att få skjuta 
det. 17 

Detta är samma allmänna uttryck för att jakten står under högre makters beskärm, 
som vi ovan mera kortfattat har stött på hos Niurenius. Annars dominerar både i norskt 
och svenskt material divinationen eller tagandet av tydor med hjälp av »runebommen», 
spå- eller trolltrumman, bl.a. vad och till vilken gud man skall offra. Så är även fallet i 
tingsprotokollen från trolldomsrannsakningarna mot slutet av 1680-talet i den svenska 
Lappmarken och i senare tid.18  

Hur det har kunnat gå till, när man har spått god jakt med hjälp av trumman, kan vi 
få en blek aning om genom det förhör, som 8/12 1691 anställdes i Vadsö norr om 
Varangerfjord med den 100-årige samen Anders Poulsen. Protokollet finns i flera vari-
anter, och den samvetsgranne Steen (1954, s. 33, not 1) noterar icke här, att det sista och 
bästa trycket finns hos Qvigstad (1903, s. 68 ff.). Den gamle nomaden är född i Torne 
lappmark — åter ett vittnesbörd om riksgränsens betydelselöshet. Hans mänskligt 
gripande uppträdande inför förhörsledaren röjer en religionssynkretism, som står i god 
samklang med spåtrummornas bildvärld, där ju också kyrkan och dess tro är med. 
Anders Poulsen visar, hur han nyttjar spåtrumman genom att göra korstecken både över 
den och sig själv och läsa Fader Vår jämte andra böner, som är obegripliga för de tre 
åhörarna, eftersom han läser så tyst. Han börjar med »gråtande tårar i djupaste devo-
tion», medan han ser på trumskinnets figurer:19  »0 Fader, din Kvinna [Maria] med din 
Son och ängeln [den Helige Ande], du som har skapat himmel och jord», etc. Efter 

17Qvigstad 1910,s. 86. 
18Manker 1938, s. 391 f., 394 ff., 400 f., 412f., 417, 422f. 
19Se för dessa även Manker 1950, s. 430 ff. 
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syndabekännelse sade samen vidare enligt ett tillägg i två av berättelsevarianterna, att 
gudarna [!] var oense, om han ej fick de önskade svaren. De skulle icke vara ängsliga 
för att det var nomnän närvarande. Dessa kunde icke göra något ont. Gudarna skulle 
därför tala sanning och icke ljuga utan ge besked. Till slut fick han också svar av de 
osynliga makterna.20  I samband med redogörelsen för en vildrensfigur på trumman, 
nämner också Anders Poulsen bön för att få jaktlycka.21  

I en av de latinsprålciga, äldre källorna, C. Peucerus' stora verk om spådomskonst 
(1553), talas det betecknande nog om besvärjelser (adjurationes) i st. f. bön vid förbe-
redelsen av jakt och fiske.22  Rubriceringen behöver icke var polemisk, eftersom 
gränsen mellan bön och besvärjelse verkligen har varit och alltjämt är flytande. 
Därjämte omnämner Peucerus omentagning och, om denna utfaller negativt, offer, som 
skall blidka gudarna.23  

Det är just i samband med beskrivningen av spåtrummorna och deras olika figurer, 
som vi på norskt håll får uppgifter om björnjakt och björnceremonier också av religiös 
karaktär. I det s.k. Närömanuslcriptet från 1723 har en av von Westens medarbetare, 
sockenprästen Johan Randulf, fört pennan, medan båda två jämte missionären Jens 
Kildal står för uppgifterna. På den del av trumskinnet, som återger den övre världen, 
finns också en björn (nr 8), kallad »himmelens björn» (Waralde Bin i [saS. vearelden 
beere]). Detta djur är tecknat bland gudarna därovan, därför att varje björn på jorden 
anses vara ett heligt kreatur som benämns Guds hund i motsats till ulven, som är Satans 
hund.24  

Figur 23 på samma trumma föreställer »björnmannen» eller den avgud (Leibolmaj 
[saS. liejpie-dlniaj; saL. liejbbe-dlnidj] = almannen), som är i stånd såväl att hålla 
björnen under sitt beskärm, emedan han är ett heligt kreatur, som att ge samerna björn, 
»när han därom tillspörjes och ombedes». Användandet av spåtrumman innebär, att 
man ber Leibolmaj att undandraga björnen det beskydd han åtnjuter, så att guden där-
med hjälper jägaren att fälla villebrådet. Under figur 24, själva björnen, skildras kvin-
nornas albarkssprutning, tolkad såsom en försoningsrit, eftersom jägarna har skjutit ett 
heligt djur.25  

Alldeles som moderna kulturantropologer i G. T. återfinner motsvarigheter till sed-
vänjor och föreställningar hos dagens naturfolk i samband med jakten, har 
Närömanuskriptets författare jämfört samernas björnceremonier med judarnas ätande av 
påskalammet: I båda fallen skall vid den heliga måltiden benen bevaras hela och blodet 
strykas på dörrposterna, medan sjungandet av Davids psalmer motsvarar jojkandet av 
björnvisan. Randulf medger dock att denna Satans bespottelse av G. T:s sakrament — 
kyrkofädernas demoninsering av de senantika mysterierna dyker upp i nordisk variant — 

20Qvigstad 1903, s. 78 f. 
21Ibid., s. 72. 
22Övers. Collinder 1953, s. 172. 
23Peueerus 1591, s. 171, i kap. De ~gamla avsnittet om Pilappii. 
24Qvigstad 1903, s. 16; jfr Manker 1950, s. 194. 
25Qvigstad 1903, s. 27 f.; Manker 1950, s. 126 f., 202 f.; Steen 1954, s. 40 f.; Paulson 1961, s. 168 ff. 
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är något konstruerad,26  uppenbarligen ett avståndstagande från gängse prästerlig pole-
mik. 

Övriga ställen i det norska 1700-talsmaterialet, vilka berör björnceremonierna, vari-
erar visserligen sinsemellan. Tyngdpunkten ligger på olika moment, men anropandet av 
jaktguden Leibolmaj och offret till honom är gemensamt för de olika skildringarna. H. 
Mebius har med all rätt understrukit detta förhållande.27  Vi kan begränsa oss till de 
äldre primärkällorna, H. Skanke och Jens Kildal. Den förre undantar överraskande nog 
björnen från att liksom de övriga vilddjuren ha en rådare.28  Till dessa skogsgudar 
(Leibolmaj) och vattengudar offrar man annars för lycka med jakt eller fiske. Gemene 
man tror, att björnen p.g.a. sitt stora förstånd är av mänsklig släkt. Den särskilda kok-
kåtan omnämns, likaså björnvisans brist på rytm och förnuftig mening samt skiftande 
utformning och slutligen hopsamlingen av benen i den rätta ordningen i och för begrav-
ning: »Ty de tror, att björnen likaväl som de renar, vilka de offrar, ja, likaväl som lap-
parna själva skall samlas och få en lekamen i Jamik-aimo [saS. jaemege-aajmoe] 
(dödsriket).» Beträffande renoffret säger även Jens Kildal, att guden eller gudinnan i sitt 
hem skapar kött på benen och ger oxen liv.29  Skanke avslutar sin framställning av 
björnfesten med att nämna ett av de talrika kvinnotabuna i samband med jakten: för-
budet för björnskytten att komma vid sin hustru under tre dygn. Detta tolkas som en 
botgöring för dråpet eller en gottgörelse åt det nedlagda villebrådet.30  

Jens Kildal noterar om Leibolmaj, att han är en man för »skytteriet», som »vill ha 
offer, om han skall tillåta skytten att få björn i hans skog, alskogen. Han håller alla 
kvinnspersoner i stort förakt». Också på ett annat ställe hos Kildal betecknas Leibolmaj 
»såsom en gud för skytten, som giver skytten björn». Kvinnorna är icke värdiga »att 
tacka Leibolmaj med sång, för att han gav skytten björn».31  Här finns alltså både offer 
och tacksägelse med i den skiftande bilden av björnceremonierna. Leibolmaj omnämns 
också allmänt både av Skanke32  och av Kilda1.33  

Källförhållandena är en smula oklara ifråga om Leems stora arbete från 1767.34  
(Björn)jakten och därmed förbundna ceremonier berörs på ett flertal ställen.35  Jessens 
med Leem sammanbundna skrift från samma år, vilken också gäller samisk hedendom, 
utgör däremot endast en modernisering av Skanke (Jessen, s. 63 ff.). Dessa båda skild-
ringar har genom den latinska parallelltexten tidigt varit internationellt tillgängliga och 
dessutom hedrats med facsimilupplagor 1956 och 1975. Ställena är också återgivna av 
Manker (1950, s. 206). Då är det av större intresse vad som står i en anonym handskrift 
från 1750-talet: 

26Qvigstad 1903, s. 53. 
27Mebius 1965, s. 360 f. = 1970, s. 65; 1975, s. 233; dens. 1968, s. 43. 
28.1fr härtill Paulson 1961, s. 169. 
29NS, 5:2, 1945, s. 142 f. 
30NS, 5:2, 1945, s. 211 f. 
31NS, 5:2, 1945, s. 104, 136; Manker 1950, s. 126 f. 
32NS, 5:2, 1945, s. 202, 247, 251. 
33NS, 5:2, 1945, s. 112 f. 
34Qvigstad 1903, s. 68, 82 ff.; NS, 5:2, 1945, s. 178; Mebius 1968, s. 27 f. 
35S. 412 f., 419, 238 ff., 465 f., 502 f. 
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Leibolmaj [...] Till denne gud offrades för lycka till björn, och vid offret till honom sattes en 
»bysse udaf Tre», som var vackert »crinit» och utskuren, vilken smordes över med offer-
kreaturets blod. När en nåjd en dag satte sig före att gå ut i skogen för att söka få björn, då slog 
han på spåtrumman för att förnimma, om han den dagen skulle få lycka till björnen [...] När 
nåjden (eller en annan same) hade haft den lyckan, att han hade fått björn, då samlade han mans-
personerna, som med sin »giongesang» tillsammans med honom skulle tacka Leibolmaj.36  

Offer och divination har mer eller mindre nära hört ihop, både i den klassiska antiken 
och i 1700-talets nordiska lappmarker. 

När björnceremonierna förlorar sin religiösa inramning, vare sig detta sker i verklig-
heten eller genom sagesmännens, resp. återberättarnas självcensur, kommer de att för en 
oförstående samtid te sig som vidskepelse och för en sentida religionsforskning som 
magi. Teologie lektorn i Härnösand, Georg Wallin d.y. (1686-1760), senare superinten-
dent på Gotland och biskop i Göteborg, utsände år 1715 ett provtryck av Lars Rangius' 
översättning av Nya Testamentet till lappmarksprästerna, för att dessa skulle yttra sig. I 
ett P.S. till rundskrivelsen bad han att få veta, om det ännu till äventyrs fanns några 
vestigia superstitionis hos samerna och i så fall vilka. 

Kyrkoherden i Åsele Erik Sjöberg svarade angående rester av »superstitionerna» 
bl.a. följande, som kompletterar eller bestyrker senare relationer från samma socken: 

Medan björnköttet kokas måste alla i kåtan, så man som kvinna, sjunga björnvisan med hög 
röst och stort rop. 

Benen av björnen skola inga hundar få äta, utan de lägga dem under jorden. När de sälja 
huden så hava de tre hopfogade snören antingen av tenn eller färgat garn tillhopa virkat och fästat 
dem på björnhuden. När de då sälja björnhuden, så taga de igen samma snören tillbaka och syr 
dem antingen i sin mössa eller i sin rock till ett signum victorice. [...] 

(e) När en lappman om dagen skogat och hemkommer om aftonen med rovet, så bär han det-
samma intet in i kåtan genom den rätta dörren, som kallas på lapska Oxen [saS. okse], utan 
genom bakdörren, som kallas Båssnialme [saS. båassjoe-njaelmie]. [...] 37  

De fåtaliga lappmarksprästerna blev ofta befryndade med varandra. Men det är kanske 
värt att observera att Pehr Fjellström genom sitt andra giftermål fick Sjöberg till svärfar. 

Från Åsele och överhuvudtaget från södra Lappmarken är dokumentationen mycket 
riklig. En spekulativ rekonstruktion av den »idealiska» åseletrumman och dess mytologi 
finns på engelska i en holländsk kulturantropologisk tidskrift (Nooteboom 1961). 
Därmed har denna av Manker inspirerade uppsats hamnat i en resonerande religions-
historisk bibliografi som enda källskrift till samisk religion.38  

Nästa skildring av »vidskepelser» ifrån Åsele, björnceremonierna inräknade, kom-
mer 1724 från Petrus Thurenius, som var av samisk börd, genomgick Lycksele lapp-
skola och inskrevs vid Uppsala universitet år 1722.39  Denna redogörelse är utgiven av I. 
Fellman (1910, s. 389 ff., 

36NS, 5:2, 1945,s. 171. 
"Nordberg 1970, s. 13, 16. 
38Adams 1977, s. 74 f. 
395e bl.a. Gustafsson 1978, s. 72 f. 
40Citerad av Gustafsson 1978, s. 73 if. 

393),40  utan vetskap härom och sämre avtryckt av A.-M. 
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Carlsson (1924/25, s. 76). Utom själva björnceremonien talas det allmänt om att offer-
djuren till »berg-, skogs- eller sjöråna» införs i kåtan genom »heligdörren». Hos denna 
skolade same hade alltså terminologien blivit nordisk. 

Om vi fortsätter i strikt kronologisk ordning, är följande skildring av björnceremoni-
erna insprängd i kapitlet om »lapparnas avguderi» i den lappmarksbeskrivning, som 
1747 utgavs av kyrkoherden i Gällivare församling Pehr Högström (s. 209 ff.), och som 
gav honom en plats i Vetenskapsakademien. Här gäller det alltså Lule lappmark och där 
i första hand förhållandena i Kaitums församling. Detta arbete översattes redan följande 
år till tyska, varför avsnittet ifråga är omedelbart tillgängligt på ett internationellt 
språk.41  Högström har också nyligen blivit fotomekaniskt omtryckt med efterskrift av 
G. Wikmark och innehållslig kommentar av I. Ruong (1980). Det man kan lägga märke 
till i Högströms framställning, och som skymtar i 1675 års björnvisa men är belagt i det 
norska materialet och tydligt är uttryckt i 1775 års, nedan omtalade björnvisa, är vad 
som även där kallas björnens »uppståndelse»: »Ömkeligt är, att dessa människor vilja 
änteligen tro det björnen skall uppstå och leva efter döden, när de likväl äro själva nog 
tvivelaktiga om deras egen uppståndelse, ändock de under tiden säga sig tro, att de efter 
döden skola leva, eller efter deras ordasätt, vandra i den andra världen».42  

Därmed har vi kommit till den jämte 1775 års björnvisa utförligaste av alla svenska 
berättelser om samernas björnafänge, skriven och utgiven redan 1755 såsom en själv-
ständig skrift av lyckseleprosten Pehr Fjellström. Den första innehavaren av professuren 
i finsk-ugrisk språkvetenskap i Uppsala, K. B. Wiklund, planerade att på nytt utge detta 
betydelsefulla dokument, såsom framgår av ett maskinslcrivet manuskript i folio (16 s.) 
vilket jag i böljan av 1950-talet påträffade i K. B. Wiklunds då °katalogiserade samling 
på Universitetsbiblioteket i Uppsala (nr 129, äldre beteckning 422 e). I den för all same-
forskning ovärderliga Wiklundkatalog, som fil. lic. Anna Maria Albrektson år 1981 har 
upprättat, är signum numera 75:7. Följande nr, 75:8, utgörs av U. Holmberg [senare 
Harva], »Lapparnas religion. Övers, från finska originalet» [Lappalaisten uskonto, 
Porvoo 1915] av prosten P. A. Boreman, rev. av K. B. Wiklund. Detta manuskript har 
1987 befordrats till trycket av L. Lindin, H. Rydving och I. Svanberg. Avsnittet om 
björnceremonierna bygger till största delen på Fjellströms skrift, kombinerad bl.a. med 
1775 års björnvisa. Lägger man dessa sidor (sv. manus, s. 38 ff.) vid sidan av mot-
svarande i Harvas engelskspråkiga arbete om finsk-ugrisk mytologi (1927, s. 86 ff.), 
finner man, att de senare utgör en ordagrann översättning av de förra. Detta innebär, att 
en stor del av Fjellströms och åtskilligt av 1775 års björnvisa är tillgängligt på engelska. 
Även förklaringssägnen hos Fjellström (s. 13 ff.) har översatts till detta språk.43  

Det förtjänar också att noteras i detta sammanhang, att det bland Wiklunds otryckta 
arbeten finns ett religionshistoriskt register till Svenska Landsmål 17, Högström 1747 
och Hammonds missionshistoria från 1787 (55:6), vidare hans föredrag vid den interna-
tionella religionshistoriekongressen i Lund 1929: »Die Quellen unsrer Kenntnis von der 
alten Religion der Lappen (mit den Augen eines Philologen gesehen)» (55:8). 

41Högström 1748, s. 230 ff. 
42Hr även Högström 1747, s. 183. 
43Edsman 1956 b, s. 47 f. 



61 

Fjellströms skrift i frakturstil omtrycktes i antikva med bibehållen stavning (endast v 
i st. f. w) i årsboken Jägaren för 1905. Detta nytryck kunde visserligen spåras med 
hjälp av E. Marklunds bibliografi, men det blev genom plats och sätt för publiceringen 
föga obeserverat av specialforskningen. Denna kan nu tacka Louise Bäckman för att 
Fjellströms lilla arbete år 1981 har utgivits såsom ett självständigt verk med facsimil av 
originalupplagan och omtryck av 1905 års version, vartill kommer en kort biografi över 
Fjellström och en mindre jämförande kommentar på god populärvetenskaplig nivå. »Av 
utrymmesskäl kan vi inte här räkna upp alla folk som är berörda och ej heller göra en 
helgjuten kommentar» (s. 43), eftersom en sådan med hänsyn till alla intressanta 
detaljer skulle bli mycket omfångsrik, säger Louise Bäckman med all rätt. Enbart den 
aitiologiska myt eller svarssägen om blandäktenskap mellan människa och djur, som får 
motivera björnceremonierna hos Fjellström, har tarvat 20 sidors kommentar" och 
albarksprutningen 34.45  

Frågan, varför Fjellström egentligen utgav denna skrift, t.ex., kan endast besvaras 
genom forskningar i Riksarkivet och Härnösands landsarkiv. När det gäller den all-
männa, tidshistoriska bakgrunden, torde både religionshistoriker, etnologer och roman-
författare med samemotiv ha god nytta av det moderna standardverket Övre Norrlands 
historia, t.ex. det korta kapitlet om »Lappmarken och samernas villkor» (2, 1965) och 
de längre om »Kronan och lappmarkerna» samt »De 'privilegierade' samerna» (3, 
1974). Vidare har medeltidsspecialisten fil. dr J. Liedgren i den senare volymen ett bi-
drag om »Västerbottens och Österbottens sigill före Erik XIV:s tid», vilka avbildar en 
vildman, flankerad av två stående björnar. Han avslutar sin framställning med en öppen 
fråga: »Det återstår att finna en förklaring till symboliken i sigillbilden.» Härtill kan 
sägas att det heraldiskt sett ju är vanligt med dubblerade (fabel)djur, och att valet av 
björnar inom så nordliga landamären har varit ganska naturligt. Möjligen kan man i 
annat fall gissa, att den av Fjellström utförligt återgivna svarssägnen om ett blandäkten-
skap mellan en björn och en kvinna ligger bakom. Den har varit känd under nordisk 
medeltid alltifrån Saxo Granunaticus till Olaus Magnus (XVIII:30). Den sistnämnde 
förmäler vidare (11:25) att de gotiska hövdingarna har haft en björnhona i sitt vapen:46 

K. B. Wiklund publicerade år 1912 i Le Monde Oriental en då alldeles nyfunnen 
berättelse om samernas björnfest. Den påträffades bland språkforskaren J. Ihres efter-
lämnade papper, som året innan deponerats på Universitetsbiblioteket i Uppsala. 
Wiklund framhåller själv, att det är »den utförligaste och mest detaljerade skildring af 
lapparnas björnfest, som väl någonsin blifvit satt på papperet» (s. 28). Den gäller södra 
Lappmarken (Åsele) och är, såsom A. Grape fem år senare konstaterade, nedtecknad av 
sedermera prästen P. Holmberger (1745-1807) någon gång mellan 1772 och 1777 i 
trakten av Valbo, nära Gävle.47  

Från södra Lappmarken i Sverige stammar också den mängd handskriftsmaterial, 
som är utgiven av Sigrid Drake i hennes stora arbete om Västerbottenslapparna under 
förra hälften av 1800-talet (1918), omtryckt i facsimilutgåva jämte efterskrift år 1979 

44Edsman 1956 b; jfr ovan, s. 43 ff., nedan s. 82-88,154-159. 
45Paproth 1964. 
46Nedan, s. 84; jfr även Volmar 1940, s. 204 ff.; Sälzle 1965, s. 395; Ström 1980, s. 266. 
475e närmare nedan, s. 69 och 72 ff. 
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av Katarina Ågren. Grundstommen utgörs av de omfångsrika samlingar, som en annan 
lappmarkspräst, kyrkoherde J. A. NenAn i Dorotea (1791-1881), har efterlämnat, och 
som räddats åt eftervärlden av dåvarande viatikanten, teol. stud. E. Modin, senare 
hedersdoktor i Uppsala.48  Sigrid Drake ägnar åtskilliga sidor åt björnen och björnfesten 
(327-342), och det är märkligt att se, med vilken otrolig seghet de gamla ceremonierna, 
som vi känner genom 1600- och 1700-talsskildringarna, levt kvar ännu i början på 
1800-talet, ja, ännu längre. I det eljest rika materialet saknas ett moment: »Ceremonier 
före björnens dödande, vilka ej direkt sammanhänga med det yttre jaktförloppet, om-
nämnas icke i här citerade manuskript» (s. 332). 

En av Sigrid Drakes källor har utgivits så sent som 1979, nämligen Kristoffer 
Sjulssons minnen om vapstenlapparna i början af 1800-talet upptecknade af 0. P. 
Pettersson. Louise Bäckman påpekar, att denne sagesman är återhållsam beträffande 
»tidigare religiösa föreställningar» (s. 15). Detta är emellertid vad man kan vänta av en 
same, som under åren 1848-1853 har varit lappkateket och därför icke gärna vill vidgå, 
att det som stämplats såsom »hedniskt avguderi» fortfarande bedrivs av hans stam-
fränder. Helt följdriktigt får björnjaktens tekniska sida ett stort utrymme, alldeles som 
hos Fjellström. Men därjämte omtalas noanamn och gamla seder och bruk, såsom att 
intet tal får föras om jaktens utgång eller fördelning av bytet. Kvinnorna skall vara låg-
mälda och ej kivas. Likaså urskuldar man sig för att man nödgas fälla björnen. 
»Lyckades han undkomma, sade de gamla, att abnein neitit [pl.] (utg.: »trol. lelmien 
nYejte [saS. elmien niejte (sg.), elnzien niejth (pl.)] 'himmelsjungfrun' el. 
'himmelsflickan', möjl. björnens skyddsande») hade jojkat och tänkt på honom och 
räddat honom. I denna föreställning torde man spåra en skymt av den gamla tron på de 
märkliga akkorna, bland vilka Sarakka [saS. Saaraahka; saN. Sdrakkal, livets vårdar-
inna, var en.» Detta stämmer bra med finsk och nordisk folktro om skogsrået såsom 
viltets, däribland björnens, skyddsväsen,49  sämre med Leibolmajs förakt för alckorna, 
eftersom de är kvinnornas gudinnor, enligt Jens Kilda1.50  Huruvida reflexionen stammar 
från sagesmannen eller upptecknaren, är svårt att avgöra. 

Björnen vet enligt Sjulsson vad kvinnorna gör hemma i kåtan och härmar dem. 
Björngallan dricks av jägarna, resten görs senare till medicin, och man tar varsel vid 
blodvällingskalaset på fångstplatsen, där djuret också flås och styckas, om det är långt 
hemifrån. Vidare omnämns björnsången vid hemkomsten, albarkssprutningen och 
jägarnas belöning med »skela», mässingsiingar eller silversmycken (härom Mebius 
1972). Vidare skildras festdeltagarnas skilda andelar i det styckade villebrådet. 

Hundarna erhåller ingenting, ty »änskönt björnen är död, ansåg man honom dock 
icke sannfärdeligen död, utan att såsom en 'hamn' av honom ännu levde kvar», varför 
sidovördnad ej fick förekomma. Så följer avskedet, den också annars välkända prick-
kastningen mot det uppspikade björnskinnet, där träffar antyder jaktlycka nästa gång.51  
Däremot sägs ingenting om begravningen.52  Försiktighet torde iakttagas med de 

48Modin 1931,8. 305 ff. 
49Nedan, s. 154 ff. 
50IKS, 5:2, 1945, s. 104. 
51Jfr offertolkning hos Wernert 1961. 
52Sjulsson 1979, s. 128 ff., jfr s. 110, 113, 218, 16f., 309. 
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samiska orden, eftersom K. B. Wiklund på motsvarande punkt i annat sammanhang har 
kritiserat 0. P. Pettersson.53  När material från Åsele och Tärna skall sammanställas, bör 
den norska sidan icke glömmas bort. Förbindelserna mellan Norge och Sverige har varit 
livliga med gemensam samlingsplats i det norska Hattfjelldal, där det första lappkapel-
let invigdes år 1680.54  

Det finns naturligtvis en omfattande litteratur om Lappmarken liksom uppteckningar 
av senare datum, där också notiser om björnceremonier förekommer. Att det lönar sig 
att gå igenom bådadera, har Inger Zachrisson och Elisabeth Iregren (1974, s. 12 ff.) 
visat beträffande F. A. Burman, D. von Hoggua och 0. P. Pettersson. Härtill kan man 
lägga t.ex. Ehrenmalms resa just till Åsele, där han om björnjakten säger: »Skinnet sälja 
de bort och köttet användes utav dem till föda. Benranglet sammansättes och offras dels 
på lavar dels i jordhögar» (1743, s. 129). Anta Piraks självbiografi har ett avsnitt om al-
barkssprutningen (1933, s. 69 ff.). Den musikaliska sidan av ceremonien bör inte heller 
glömmas bort, även om det innehållsliga utbytet blir ringa. I varje fall får vi där- en 
levande illustration till äldre tiders kärva karakteristik av björnvisan såsom 
»brummande», »sorl» eller »tjutande». 

I K. TirUs arbete Die lappische Volksmusik får vi alltså ett komplement till det rent 
berättande materialet, nämligen några birivutileh, [saS. beere vuelieh (pl.)] (björn- 
sånger), som Tilta lyckats uppteckna i Oviksfjällen 1913. Han hade då strövat igenom 
hela den svenska fjällvärlden utan att få höra dessa låtar jojkas, fastän han tidigare varit 
dem på spåren. Efter att ha satt den svenske folkmusikentusiasten på prov med en lång 
nattmarsch jojkade en gammal samekvinna i ett viste på härjedalsgränsen de efter-
traktade låtarna, som hon senast använt vid en björnjakt 33 år tidigare (1942, s. 63 ff.). 
Tirh betonar starkt deras uråldriga karaktär och fäster sig vid deras framförande, i det 
att den jojkande sitter alldeles orörlig. 

I samma fjälltrakter har B. Collinder så sent som 1942 hört en same från Glen 
»sjunga den sång som björnjägarna förr sjöng vid återkomsten från jakten, och kvinnor- 
nas svarssång». Fonogranunet befinner sig bland andra sådana, numera delvis publice-
rade, på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Collinder omnämner också 
en björnfest i Oviksfjällen från år 1885 (1953, s. 199). 

Sveriges Radio gjorde ännu senare, nämligen åren 1953 och 1954, två insamlings-
resor för att spåra upp samisk jojktradition. I den populärvetenskapliga utgåvan finns 
det två björnsånger från Arjeplog med.55  Som bakgrundsmaterial anförs endast 
Fjellström. De norska jojkarna av nyare datum saknar bjönilåten.56  

I den lärdare sekundärlitteraturen förekommer naturligtvis en blandning av äldre och 
yngre källmaterial jämte mer eller mindre tidsbetonade teorier av skilda slag. En god 
inblick i den komplicerade situation, som härvid kan komma att uppstå, får vi genom att 
gå till det främsta norska 1800-talsarbetet om samisk, förkristen religion. Där ser man 
hur lappmarksprästerna-missionärerna-forskarna har utbytt informationer sinsemellan. 

53Hasselbrink 1944, s. 12; jfr Louise Bäckman i Sjulsson 1979, s. 305 ff. 
54Andersson 1960, s. 9 f., 23; Fahlgren 1966, s. 214. 
55Arnberg, m.fl. 1969, s.20 f., 52 f., 197, 213. 
56Lfiderwald 1976. 
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J. A. Friis har alltså i sin lapska mytologi från år 1871 ett kapitel om »Ceremonier 
vid BjOrnefangsten». Han säger inledningsvis, att björnen av samerna anses för ett 
heligt djur, som står under Leibolmajs särskilda beskydd och hänvisar till Leem och 
Schefferus men framför allt till Fjellström och L. Lmstadius. Av Friis litteraturförteck-
ning (s. XI) framgår, att han av pastor Stockfleth har fått låna ett defekt manuskript med 
några Fragmenter i lapska Myt hologien, nedskrivet år 1840. I sin Dagbok lifter mina 
missionsresor i Finnmarken (orig. 1860, sv. övers. Sthlm 1868) omnämner också 
Stockfleth, att han i dec. 1843/44 har mottagit den första delen av Lxstadius' hand-
skrivna arbete.57  

Stockfleth har varit officer, präst i Lappmarken, forskare och medlem av både 
Kungl. Norska Vetenskapssällskapet i Trondhjem och Finska Literatursällskapet i 
Helsingfors. I dagboken talar han också om sin skyddsling och lärjunge »kandidaten 
och stipendiaten Friis» och citerar en skrivelse från denne, som gäller tillståndet bland 
samerna (sv. uppl., s. 183; jfr s. 231 f.). Den i samiska språket välbevandrade Stocicfleth 
har enligt samma dagbok brevväxlat med Lxstadius (s. 202) och tillsammans med 
honom också rest i den svenska Lappmarken. Att en handskrift vandrat mellan dessa tre 
för samernas sak ivrande personer, är därför helt naturligt. Den har emellertid publice-
rats så sent som 1959 av Dr H. Grundström. Denne har emellertid i sin utgåva uteslutit 
avsnittet om björnfesten i del II om offerläran § 53-71 därför att det egentligen utgörs 
av utdrag ur tidigare kända skildringar (s. 86 f.). Lxstadius' av Friis citerade uppgift, att 
prästfrun i Kvikkjokk år 1870 deltagit i en björnfest efter en jakt, där dennes make varit 
med, behåller därför sitt värde. 

Annars återberättar Friis björnceremonierna närmast efter Fjellström. Vidare gör han 
en ordagrann översättning av Tuderus' finsk-lapska björnvisa, som han anser vara av 
föga intresse! 

Därmed återgår vi till några av de viktigaste äldre källorna. 

2. Samuel Rheens skildring från 1671 

Samuel Rheens skildring av samernas björnfest från 1671 ser i korthet ut på följande 
sätt. Först utrönes jaktens utgång med hjälp av spåtrumman, varpå man beger sig iväg i 
noggrant fastställd tågordning. Björnen dödas i idet med spjut och bösskott, framdras 
och piskas med ris. Därpå uppstäms björnvisan med tack till djurens skapare för vunnet 
byte. Detta kokas på platsen eller annat lämpligt ställe, där kåtor kan resas. Där upp-
stämmer jägarna på nytt björnvisan och säger, att de kommer från Sveriges land, 
Tyskland, England och andra länder. Deras hustrur svarar dem sjungande välkomna i 
sin kåta, varvid jägarna kryper in bakvägen och den förste besprutas med albarkssaft. 
Männen, som icke får komma till sina hustrur på tre dygn, beger sig till sina kåtor, där 
björnen flås, kokas och äts i kvinnornas frånvaro. Benen, som icke får sönderslås, hop-
samlas och nedgrävs. Sedan skjuter hustrurna med förbundna ögon till måls på björn-
skinnet med pil och båge för att utröna, vilkens man det är, som nästa gång skall få 
björn. Slutligen springer männen, efter att ha tagit i kittelkedjan, några varv runt elden 

57Steen 1954, s. 35, not 4; Grundström i Lzstadius 1959, s. 8, not 1. 



65 

och ut genom dörren, varvid en av hustrurna kastar askmörja efter dem. Därefter får de 
komma till sina makor igen. 

Genomgående påträffar man i dessa riter såsom vid all jakt en rad språktabun, kvin-
norna är omgärdade med ett flertal avvärjande föreskrifter, och inför djuret självt ur-
skuldar man sig, betygar sin vördnad och är mån om dess fortsatta liv. En del forskare 
tolkar huvudmeningen härmed såsom en magisk återupplivningsakt, som skall säkra 
villebrådets fortbestånd. Andra anser, att det är fråga om religiösa kulthandlingar. 
Härvid tolkar de olika religionshistoriska skolorna björnceremonierna i ljuset av sina 
skilda grunduppfattningar. Sålunda finns en totemistisk, en animistisk och en kultur-
historisk interpretation. Enligt den förstnämnda rör det sig om en sakramental måltid: 
det gudomliga djuret dyrkas och äts. Enligt de två andra är det guden, resp. anfadern 
(urmänniskan) i djuret, som blir föremål för kulthandlingar. Den nyaste forskningen har 
beträffande jägarens religion i allmänhet valt beteckningen viltets herre för den guda-
makt, som anses kunna skönjas bakom villebrådet. 

I original med normaliserad stavning och verben i singularis ser framställningen hos 
Rheen ut på följande sätt: 

Björnen håller lapparna för ett förnämligt djur, kallar honom fördenskull skogsbonde, det är en 
sådan som är en husbonde över alla andra djur i skogen, efter han med sin grymhet och starkhet 
de andra djuren övergår. Alltså när nu någon lapp om hösttiden ringar någon björn, det är, han 
räcker spåren efter honom, märker ock varest han ingår att lägga sig i vinterläger, så kallar samma 
lapp tillhopa de närmaste av släkten och vännerna, liksom till ett förnämligt kalas. Ty lapparna 
håller björnköttet för en synnerlig delikatess, och fördenskull vill de traktera sina bästa vänner 
med björnkött, blodet och istret. Men skinnet behåller den lappen för sig allena, som visste varest 
björnen var i sitt vinterläger ingången. 

Då de lappar sammankomna och församlade är, som skall behjälpliga vara att överfalla och 
dräpa björnen, brukar de efterföljande ceremonier, nämligen: 

Först skall den som förnämst och konstigast trumslagaren är, slå på trumman och se till om 
de skall få björn. 

Ställer de sig i ordning liksom en krigshär, när de skall gå dit björnen ligger: lappen som 
har ringat björnen skall gå allfrämst, och den skall ha en käpp i handen på vilken en mässingsring 
är bunden. 

Efter honom följer trumslagaren, och därnäst [den] som först skall skjuta björnen, de andra 
går alla efter i ordning. Dock ibland dessa har var och en sitt ämbete, så att den ene måste vara 
kock, som skall sönderdela köttet, den andre skall vara vedhuggare, den tredje vattenbärare, alltid 
lagandes och granneligen i en sådan expedition aktandes, det den ene icke måtte träda i den 
andres ämbete. 

När de då kommer till kulan varest björnen ligger, träder de frimodigt till, och med spjut 
och bössor dödar [de] honom, vilket när det är skett, drager de honom strax ut ur sitt läger, och 
slår honom med ris eller mjuka spön, därav ordspråket: slå björn med ris. 

Därefter begynner de med fröjd sjunga björnvisan, som så efter deras tungomål lyder: Att 
de tackar Gud som Creaturen dem till godo skapat har, och behagat giva dem frimodighet och 
makt, ett sådant grymt och mäktigt Creatur att övervinna. 

Om lägenheten så är kokar de honom på samma rum, där de honom dräpit har, varom icke 
för de honom dit [där] de finner skog att göra sig tält eller kåtor. Men med den ren som drager 
björnen, må ingen kvinnsperson åka på det året. 

När de kommer till det rum, där de vill förtära björnen, skall deras hustrur möta dem, då 
alla lappar sjunger tillsammans med fröjd och stor hjärtans frimodighet björnvisan, så att det hörs 
en lång väg och lyder således: Här kommer nu män ifrån Sveriges land, Tyskland, England och 
alla land. Dem möter hustrurna och sjunger med lägre stämma: 

Ack välkomna ni ärliga män ifrån Sveriges land, ifrån Tyskland, England och alla land som 
björnen dräpit har. Sedan bjuder hustrurna sina män i sin kåta, men intet får någon mansperson 

5-945145 
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ingå igenom den rätta dörren, utan de river ett hål bak på kåtan, där koxar han in som björnen 
ringat har, vilken blir av albark, som en lapphustru i sin mun tuggat har bestänkt, det som således 
tillgår: En av lapphustrurna håller tillsamman sitt vänstra öga, och för sitt högra öga håller hon en 
mässingsring, såsom man syftar till måls med en bössa, och spottar så i ansiktet av albarkssaft 
likasom med blod, på den lappen som först inkoxar och inkommer. 

Sedan sätter de sig neder och äter tillsammans av den bästa mat de i förråd har. Men 
emedan ingen lapp som har varit med när björnen blev dräpt må komma till sin hustru på tre 
dygn, förfogar sig alltså manfolken i sina kåtor, där de flår björnen, vilken de strax kokar och silar 
av det feta, dock måste alla kärl varuti flottet silas, vara med mässing beslagna. Är det en björn 
som dräpt är, skall kärlet vara beslaget med ett stycke mässing, men är flera björnar dräpta, skall 
ock flera stycken vara på kärlet slagna. 

Medan björnköttet kokas, sitter de på bägge sidor om elden alla i sin ordning, så att den ene 
icke får träda i den andres rum; främst sitter den som ringade björnen, därnäst den som slog på 
trumman, vilken ock skall vara skaffare och dela sönder köttet och istret. Näst honom [den] som 
först sköt björnen och sedan på den vänstra sidan vedhuggaren och vattenbäraren. 

Då nu allt köttet, blodet och istret är kokat, delar skaffaren det sönder emellan gästerna, så 
att var och en får sin del både av kött och ister, varder också givit hustrurna deras del. Men icke 
må någon kvinnsperson komma i den kåtan där björnen kokad varder, icke heller gives något åt 
hustrurna av bakdelen utan av framdelen. 

När köttet är förtärt, samlar de alla benen tillsammans, dem de icke sönderslå utan dem 
alla nedergräva. 

Uppsätter de björnskinnet på en stubbe och låter sina hustrur, dock med förtäckta och för-
bundna ögon med ett kläde, skjuta till måls åt skinnet med handbågar och pilar. Den hustrun som 
först träffar björnskinnet behåller prisen för de andra. Skall ock vara ett omen, att hennes man 
skall allraförst få björn. 

Densamma hustrun skall sömma på kläde så många kors av tenntråd efter björnarnas tal 
som dräptes, vilka hon skall hänga på alla de lappars hals, som har varit med att dräpa björnarna. 
Dessa bemälta kors skall lapparna låta hänga på sina halsar allt intill aftonen på tredje dagen emot 
solens nedgång. 

Ytterst då allt är ändat tar en lapp i järnkedjan som hänger över elden på vilken de sätter 
sina kokkittlar, begynner alltså till att sjunga björnvisan, springer några gånger kring om elden, 
och med detsamma ränner han igenom dörren, då en lapphustru tar en hop almörja och kastar 
efter lappen, så den ena efter den andra, därefter får lapparna lov att komma till sina hustrur igen. 
Et sic finitur hic ritus.58  

Detta dokument utgör huvudsakligen en ritualbeskrivning från lulesamiskt område. Vi 
får bara delvis veta, vad den s.k. björnvisan har innehållit. Det omvända förhållandet 
råder beträffande nu följande text. 

3. 1675 års samisk-finska björnvisa 

En 1675 för första gången publicerad59  och sedan ofta omtryckt björnvisa på finska,6° 
»Medzän dyris woitettu», har tidigare gällt som det äldsta tryckta alstret av finsk folk-
diktning. Sången har av en jägare föredragits för prästen i Enare, G. Tuderus, vilken i 
sin tur överlämnat den till dåvarande teologie professorn vid Åbo akademi Petrus Bång. 
Tuderus har även verkställt såväl en rimmad tolkning som en prosaöversättning till 
svenska. Emellertid utgör »Medzän dyris woitettu» en konstdikt, liksom Tuderus även 

58  Rheen 1897, s. 43 ff. 
59Bå'ng 1675,s. 213. 
6°Setälä 1891,s. 11 ff.;Tuderus 1905, s. 12 ff. Över en tysk översättning har denna björnvisa blivit känd i den 
internatiolla litteraturen, se Tuulio-Haavio 1937, där även förhållandet mellan de olika svenska manuskripten 
utreds. 
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är författare till en dikt om bonden. Han har likväl byggt på en äkta björnvisa, vilkens 
verkliga ursprung bl.a. förråds av ett par samiska låneord. I den finska texten finns både 
nordfinska dialektord och sydvästfinska former från Tuderus fädernebygd. Dessa 
förhållanden söker Itkonen förklara på det viset, att en förfinskad same, som tillägnat 
sig den lokala, finska runoformen, sjungit visan för Tuderus. Eller också har denne i den 
senare Kalevalastilen översatt en samisk dikt eller prosaversion.61  

Visan är, såsom Bång anmärker, icke fullständig, utan sagesmannen har för sin präst 
i synnerhet förtegat det som haft samband med avgudadyrkan.62 

Tuderus björnvisa visar sig innehållsligt överensstämma med en från Sverige känd, 
sydsamisk björnsång och bekräftar därmed de språkliga indicierna för ett samiskt ur-
sprung. Denna likhet är, så vitt jag vet, hittills obeaktad. Vidare är det uppenbart, att 
Tuderus björnvisa, om den icke skall förbli alldeles obegriplig, måste uppfattas såsom 
en dialog, där icke blott jägaren utan även björnen framträder. Härtill föreligger en rad 
paralleller både på samiskt och finskt område, liksom vi har Lönnrots nedan citerade 
iakttagelse av dialogformen. Mycket förblir ändå dunkelt, dels på grund av den censur 
sagesmannen ålagt sig själv inför sin präst, dels på grund av den förkortade framställ-
ningen. Med dessa reservationer kan följande uppdelning och översättning av björn-
visan föreslås: 
1. Medzän dyris woitettu 

Tuo meil täyttä terweyttä, 
Aitta wastan saalihita. 
Tuo tuhatta tullesasza 

5. Saata sata saalihixi. 
Julki tulin lumalista 
Cansa saalin iloisesta, 

Joka ilman ihmet, waiwat 

Annon andoi, rahan radei.63  
10. Coska tulen kotihijn 

Colme yötä ilon pidän. 

Ilos tulin, ilos lähdin 
Läpi laxot, wuoret, waarat, 

Aja paha edellänsä. 

15. Pertos tuli päiwän tulo. 

Paiwä tule wielä pertos 
Cunnioitan sua iälistänsä 
Wuosi wuodel saalihixi. 

Etten unhoidz64  Octhon wirrå,  

Skogens dyrbarhet, besegrad, 
hämta åt oss hälsa helgod, 
byten fram till fataburen. 
Hämta tusen, då du (?) kommer, 
hundra bringe du till byte. 
Fram jag trädde ifrån gudar, 
bytet med från fagra (Skogen) 
(el. gladeligen med mitt byte), 
vilken (resp. vilket) utan mödor 

och besvär 
skänken skänkte, päls tillredde. 
När jag (nu) till hyddan kommer, 
Trenne nätter fest jag håller. 

Glad jag kom, och glad jag reste, 
genom dalar, berg och höjder. 

Driv, o (el. den) onde frammanför 
dig(?)! 

Fägnesam blev dagens bräckning 
(el. viltskörd), 

Ännu stundar dag så härlig. 
Dig jag hedrar hädanefter, 
år från år till byte ombytt. 

För att björnlåten ej glömma, 

61Itkonen, 1944. 
62„Björnvisan är intet complet, quod ex Tavastia cognovi per quendam amicum, desiderantur in illa non 
pauca, & absunt que cultum idoli maxime concernunt, Lapponem ergo in eodem docendo quorundam subti-
centia fefellisse suum pastorem», cit. Tuulio—Haavio, s. 155. 
63  raadin = »laga till, bestyra» (Lönnrot), medan det av Itkonen 1944, s. 331, föreslagna samiska ra25 öit = 
»härska, rå (över), få ha i fred», synes passa mindre bra i sammanhanget. 
64Itkonen 1944, s. 331: »pro unehuttais». 
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20. Sitä wast wiel toisti tulen.65 	 därför än jag kommer åter! 

I v. 12-13 och 19-20 är det uppenbarligen björnen, som kommer till orda. Den sänds 
vid björnfestriterna tillbaka till sitt rike, varifrån jägaren hoppas på att återfå den shom 
byte. Gränsen mellan den enskilde björnen och björnsläktet är naturligtvis härvid i hög 
grad flytande. Eftersom björnen återgår till skogsdjurens land och dess härskare, kan 
den inledande bönen om talrikt byte mycket väl vara ställd till honom själv, såsom fallet 
är i björnvisans nuvarande utgestaltning. 66  V. 2-4 erinrar annars både till innehåll och 
form om de jaktböner, som före jakten uppsänds till skogsgudomligheterna. Det är där-
för också möjligt, att förändringen av ordningsföljden och därmed också riktandet av 
bönen till björnen i st. f. till villebrådets rådare beror på en avsiktlig strävan att förtiga 
den sistnämndas tillvaro. Samma censur ligger måhända bakom den mångtydiga v. 14, 
där paha kan uppfattas både som tilltalsnominativ och ack.obj., i det senare fallet an-
tingen personligt eller opersonligt, även om den distinktionen är av mera modernt, 
grammatikaliskt och teoretiskt slag. Tolkat såsom tilltalsord skulle paha kunna vara ett 
kristet, demoniserat täcknamn för en skogsgud och v. 14 ett inledande fragment av en 
jaktbön, som är av samma typ som den i v. 2-5. Också om man med Tuderus översätter 
meningen såsom en uppmaning åt björnen att driva »den onda» framför sig, blir — oav-
sett den dunkla innebörden — sammanhanget brutet med den följande versraden. Endast 
en konjektur skulle kunna åstadkomma en anknytning till denna, nämligen läsningen 
ajat pahat, i st. f. aja paha, varigenom följande översättning och mening vinnes: »Onda 
tider är fjärran», på denna lyckans dag, som förvisso skall återkomma genom förnyat 
jaktbyte av björn. En bön till björnen att icke åsamka paha talki (oväder) sjungs av dem 
som forslar hem jaktbytet enligt den av Schefferus citerade Anonymus.67  

Om Tuderus sagesman genomgående varit så försiktig och undertryckt eller om-
skrivit namnen på jalctgudomligheterna, frågar man sig dock, varför Jumalista öppet 
nämns i v. 6. Tuderus översätter själv »från de Gudar». Lönnrot tar i sitt lexikon upp 
formen såsom en synonym till adv. jumaliste = »vid Gud», »i sanning». Så uppfattat 
blir ordet en formell parallell till iloisesta i nästa versrad, som likaledes tolkats som ett 
adverb (jfr Tuderus: »lustigh och glader»). Men vad syftar i så fall relativet joka på? 
Förknippningen mellan v. 7 och v. 8 förefaller i förstone oklar och försvårar tolkningen. 
Att »bytet» skänker en »gåva», dvs, att björnen giver sig själv till skänk åt jägaren, låter 
sig visserligen tänkas, men uttryckssättet är rätt hårdraget. Helt annorlunda ställer sig 
förhållandet om iloisesta tolkas såsom en synonym till ett personligt uppfattat Jumalista 
och översätts med »från den fagra (Skogen)».68  Möjligen kan det också vara fråga om 
den gåva, som skänks åt björnen.69  

I v. 15 är tulo dubbeltydigt. Men vare sig ordet översätts med »ankomst» i den be-
tydelsen att dagen gryr, eller med »uppspirande» (skörd), dvs, här viltskörd, är det fråga 
om en lovprisning av jaktlyckan och hopp om förnyad sådan. Mindre troligt är väl, att 
det fortsatta firandet av björnfesten åsyftas. 

65Text efter Itkonen 1944, s. 329 f. 
66.1fr även den samiska björnvisan nedan. 
67Sehefferus 1673, s. 234; jfr Setälä 1890, s. 119 f. 
681fr Ikola 1953. 
69Se nedan, s. 69. 
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Dialogformen, bönen till björnen själv (här tacksägelse), föreställningen om 
björnens förnyade liv eller »uppståndelse» och återkomst och tredagarsfesten påträffas i 
den utförligaste samiska bjömvisa, som finns bevarad, nämligen den som upptecknats 
omkring 1775 av sedermera kyrkoherden P. Holmberg(er) (1745-1807) sannolikt så 
långt söderut som i Gästrikland.70  Även om Holmberger saknat kunskap i samiska och i 
många avseenden på ett bristfälligt sätt återgivit originalspråket, har han av sina med-
delare blivit klart upplyst om innebörden i det hela. Detta framgår av Holmbergers 
följande översättning och kommentar av de avsnitt, som utgör de ovan nämnda parallel-
lerna till några moment i Tuderus björnvisa: 
Haf heder och tack du dyra och kära Björn, som gjordt ett 
så godt fähle mål. Ack! En widskepelig och syndig tacksäjelse! Här tackas björnen för det han 
låtit skjuta sig; och således tillägnas ett oskäligt Creatur den heder; som Lappen borde gifwa åt 
Gud: ty det är han endast som styrer och bibehåller alla skapade ting; men eij de sjelfwa. Det bör 
ock ingen inbilla sig at detta talesättet är allenast Poetiskt ty de tro fullwist det som här säges (n. 
7) [• • .] 

det sade Björnen at han åter skulle komma igen 
till de unga gåssar: en mycket farlig willo sats, ty de mena, at Björnen skall åter 
stiga upp och låta skjuta sig å nyo: sådan mening borde Pressterkapet på de orter, där desse tig-
gare lappar wistas, högeligen beifra (n. 42) [...] 

Nu kommer jag igen och wandrar efter mässing.71  
Denna widskepelige Ceremonie wisar tydeligen deras tro om Björnens upståndelse. 

Lapp Gubbarne agera nu för sista gången Björnens Personage uti följande glädjesång: 

Nu drager jag glad öfwer berg och dalar. [...] Denna 
Björnhögtid påstår i tre dagar, och under denna tiden brukas samma sång och Ceremonier, som 
förut beskrifne äro: wisan sjunges således hwar dag (n. 47-48).72  

N. 7 hos Holmberger erinrar också bokstavligen om Tuderus, v. 1: »dyra» = dyris, och 
»fähle mål» = woitettu. N. 48 företer en slående likhet med v. 12-13, och det sägs ut-
tryckligen, att det är björnen själv, som här för ordet. Björnen säger också tvenne 
gånger, att han skall komma igen (n. 42 och 47), varmed man kan jämföra v. 19-20. 
Och slutligen fäster man sig vid att högtiden i båda fallen pågår i dagarna tre. 

Åtskilligt annat parallellmaterial finns. Hos västerbottenssamerna sjunger 
bj örnen till björnkarlens hustru: »Sov först, när jag beger mig bort över berg och 
skogar och täta skogar [...] en prydnad på svansen och på svansfettet begärde jag av 
jägarflickan.» Enligt en annan skildring har de hemvändande björnkarlarna sjungit i 
b j ö r n en s namn: »så kommer jag från ödemarkerna, så kommer jag till rökkåtan.» 
Efter begravningen av benen i »ett litet loft [...] av bräder å något träd [...] sjunger de: 
'[...] nu går jag' .»3  Ganander ägnar under uppslagsordet kouwwon-pddlliset det mesta 
utrymmet åt samernas björnceremonier och säger: »Allt detta slutas med en sång, angå- 

70Grape 1919. 
71Jfr ett tidigare moment i festen, då mässingskedjor eller pärlor och band liksom insydda kopparstyvrar fästs 
vid björnrumpan; se även det hos Wiklund 1912 följande jämförelsematerialet, s. 45, där det är jägaren, som 
får silveroffren, vilka binds vid svansen; Drake 1918, s. 336 f., 334; Grundström 1950, s. 55. 
72Wiklund 1912, s. 31:37 f. 
73Drake 1918, s. 344 ff., där även de samiska texterna är återgivna; jfr s. 342: »ty man trodde, att en ny björn 
skulle bildas av dessa» (benen). 
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ende den heder, som de nu visa emot B j örnen, med begäran, at han ville förkunna 
detta åt andre Björnar, på det desse ock willigt måtte låta fånga sig.»74  

Därmed övergår vi till två sydsamiska dokument, det första en ritualbeskrivning, det 
andra dessutom en redogörelse för de jojkar, som har åtföljt de olika momenten i festen. 

4. P. Fjellströms skildring från 1755 

Eftersom lyckseleprosten Pehr Fjellströms lilla skrift om lapparnas björnafänge har 
omtryckts så sent som 1981 både i sin ursprungliga version i frakturstil från 1755 och i 
antikva från publikationen i Jägaren 1905, kan vi här nöja oss med ett kortfattat referat. 
Det bör framhållas, att kapitlet om »björnkulten» i U. Holmberg-Harvas arbete från 
1915 (dess svenska övers. i manus från 1916 och trycket av 1987) visserligen i stor ut-
sträckning bygger på Fjellströms framställning. Men denna är kombinerad med andra 
skildringar av de samiska björnceremonierna, varför slutresultatet blir en konstskapelse, 
alldeles som K. Krohns samtidiga beskrivning av de finska björnriterna. På denna punkt 
är Fjellström 160 år tidigare försiktigare eller mera kritisk, då han noterar regionala 
variationer i ritualet och direkt citerar Schefferus och Rheen som sagesmän för sed-
vänjor, som inte är kända i de södra lappmarkerna. Holmberg-Harva nämner ingenting 
om den samiska svarssägnen. 

Fjellström börjar med en kort skildring av björnens säregna vana att vintertid gå i 
ide och hur man ringar in detta. Komminister S. Rheens framställning av jaktens rituella 
inledning, av vilken Schefferus har fått det mesta, säger sig Fjellström inte känna till 
från de södra lappmarkerna. Vad skulle f.ö. inringningen ha för mening, om spåtrum-
man skall avslöja björnens tillhåll?! Man visar björnen ära och håller den för ett heligt 
djur, liksom man nyttjar en rad andra namn på honom och hans olika kroppsdelar, ofta 
hämtade från andra språk än samiskan. 

Fastän Fjellström närmare 40 år har vistats bland samerna och erfarit mycket av 
deras »vidskepelser» och »galenskaper» har han haft svårare att få veta något om 
björnafänget än om något annat. Deras egen förklaring till ceremoniernas ursprung är 
svarssägnen om ett blandäktenskap mellan en björn och en kvinna, där björnen uppstäl-
ler de villkor, under vilka han i detta fall och allt framgent får fällas. Piskningen med ris 
utgör en uppständelserit, och mässingsprydnaderna på björnkarlar och jaktredskap för-
klaras också med den första björnens pannprydnad. Skidorna drar man över det fällda 
villebrådet, för att inte björnen i framtiden skall löpa över jägarnas skidor. Björnvisan, 
som Schefferus omnämner, innehåller ett tack till björnen, för att han inte har skadat 
karlarna. En vidjering fästs i djurets underkäke, och den främste jägaren rycker tre 
gånger i ringen och sjunger, att han blivit björnens överman. Några utför en mot-
svarande rit med hjälp av jaktspjutet. Bytet lämnas vanligen kvar på platsen och över-
täcks med granris. 

När de hemvändande björnjägarna kommer inom hörhåll, uppstämmer de sin sed-
vanliga sång, varvid kvinnorna iför sig högtidskläder och svarar med sin särskilda sång. 

74Ganander 1789, s. 44. Detta är, såsom Ganander också uppgiver, hämtat från Fischerström 1779/81, s. v. 
Björn = 2, s. 57. Denne hänvisar i sin tur tidigare till Schefferus 1673, där dock vårt avsnitt icke står. 
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Huvudmannen vrider en mjuk vidja, så att den slutar med en ring, säive-rise [saS. 
suejvene-rijsle(?)], och klappar med den på kåtan tre gånger mitt emot ingången. Han 
säger därvid saive-dlma [saS. suejvene-alma(?)], resp. söive-neit [saS. suejvene-niejte 
(?)], beroende på björnens kön. Därpå stiger karlarna med sina hundar in på påssjosidan 
[saS. bdassjoe] och bekikas genom en mässingsring av kvinnorna, som mottager män-
nen och hundarna genom att spruta albark i ögonen på dem, sedan de gjort detsamma på 
sig själva. De pryder också jägarna med ringar och kedjor av mässing, vilket kallas 
kaltek [saS. 1. Därefter utspisas en festmåltid, varvid karlar och kvinnor sitter var för 
sig. De får inte heller liksom hos Schefferus komma till varandra på tre dygn. Samen 
med spöet och mässingsringen måste hålla sig från sin hustru i hela fem dygn. 

Följande dag hämtar några hem björnen, medan andra uppför en särskild kåta eller 
snarast ett brädskjul, qvertek [saS. ?]. Under hemvägen sjunger man enligt Schefferus 
en visa, där björnen ombeds att inte sända något oväder över de hemfarande. Ingen 
kvinna får det året färdas efter samma ren, som drar björnen, inte heller trampa i björn-
karlarnas spår under hela förrättningen eller vara med i kokkåtan. Där läggs björnen 
upp, får en björknäverstrut med albark under nosen och besprutas också med sådan. 
Kojan är prydd med ringar av skohö och, liksom alla nyttjade redskap, med mässing. 
Schefferus' visa om att man har kommit från Sverige, Polen, etc. citeras. Likaså sjunger 
man om den heder, som har bevisats björnen. Denne uppmanas att förkunna detta för 
andra björnar, så att de låter sig fångas. En lyckad sångargissning av vad som samtidigt 
försiggår i vardagskåtan sägs vara ett gott omen. 

Fjellström gör den reflexionen, att björnvisan säkert växlar från trakt till trakt och 
efter de tillfälliga omständigheterna. Den innehåller snarare uttrycksfulla toner än ord 
och i det senare fallet sådana som är ovanliga eller °nyttjade i den talade samiskan. De 
är därför svårbegripliga. 

Då björnen har flåtts under sådan sång, styckas han, utan att något ben bräcks eller 
någon åder eller sena, efter deras mening, avskärs. Kokningen sker i bestämd ordning, 
så att man böljar med blodet. Den som till sist flår huvudet skär av den tunna noshuden 
och binder den på sitt eget ansikte. Den av Schefferus omvittnade ordningen mellan 
björnjägarna runt kokelden kan inte beläggas för de södra lappmarkerna. Kitteln får inte 
koka så hårt, att något spad kommer i elden. Det kan bero på att kvinnorna i sin kåta 
sysslar med något olämpligt. Kitteln får inte tas av elden eller några bränder rakas ur, 
utan den våldsamma kokningen måste hejdas med särskild sång. Man använder två 
grytor för att kunna hålla isär vad män och kvinnor skall få av köttet, framdelen, resp. 
bakdelen. Schefferus har alltså fel i Lapponia. 

Kvinnorna erhåller under bestämda försiktighetsåtgärder sin andel i vardagskåtan 
och säger till barnen, som varit med om kokningen: sjalest mo [saL. ? mun dvs. »pryd 
mig». Sist bär man in björnrumpan, som är förknippad med en rad olika riter. Vid 
björnfesten läser man varken till eller från bordet, och intet salt används. 

Männen vilar sig i kokkåtan tills de får komma till sina hustrur, sedan de renat sig 
med lut från björkaska och gjort olika luinglopp under härmning av björnens brum-
mande. Även detta moment belyser Fjellström med ett citat från Schefferus. Björnen 
begravs i en grop på kokplatsen med alla ben i sin ursprungliga ordning, skinnlappen 
från nosen och svansstumpen, sedan man först avlägsnat alla prydnader, och näver- 
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struten med albark. Det hela täcks med långa, kluvna träklabbar och granris. När allt är 
klart erinrar man på nytt björnen om den heder, som har bevisats honom, och ber 
honom föra detta vidare till andra björnar. 

Björnskinnet spitas, sätts upp, och kvinnorna skall med förbundna ögon skjuta till 
måls på det eller kasta alpinnar mot det. Maken till den som träffar anses bli näste 
björndråpare; om det är en ogift kvinna, sägs hon bli gift med en oförskräckt björnkarl. 
Också här citeras Schefferus. 

Fjellström slutar med att denna kvarlevande hedniska vantro är i avtagande och att 
sedvänjorna, som vidmakthålls av blotta vanan, därför varierar starkt olika orter emel-
lan. Med stigande kristen upplysning torde de därför helt försvinna. 

5. 1775 (omkr.) års björnvisa 

Eftersom Fjellströms skildring av lapparnas björnafänge närmast berör Lycksele lapp-
mark, dvs. sydsamiska förhållanden, torde den bästa kommentaren och kompletteringen 
stå att finna i den utförliga uppteckningen från omkr. 1775. Den gjordes visserligen så 
långt söderut som i Gästrildand, men språket vittnar om att de tiggarlappar, som uppen-
barligen har varit sagesmän, stammar från Åsele lappmark. Därmed erhåller vi en god 
slutenhet i både tid och rum. Till skillnad från Fjellström har Holmberger noga ned-
tecknat alla de 48 korta, kärnfulla och ibland gåtfulla jojkar, som har framförts vid mot-
svarande moment i björnceremonierna. Vi får alltså såväl en beskrivning av alla yttre 
åtgärder i samband med själva jakten och den påföljande festen som en redovisning av 
de sånger, som därvid framförts, och av vilka som jojkat å egna eller björnens vägnar. 
När U. Holmberg-Harva år 1915 utgav sin Lappalaisten uskonto, var varken 
Holmberger känd som nedtecknare av 1775 års bjömvisa eller de samiska jojktexterna 
tolkade. 

I förhoppning att återfinna den svenska förlagan till den 1982 avlidne G. 
Hasselbrinks franskspråkiga publikation av björnvisan från 1964 hamnade jag över 
prof. Bo Wickman och förre arkivchefen Sven Söderström i Dialekt- och folkminnes-
arkivet i Uppsala (ULMA). Där befann sig sålunda Hasselbrinks efterlämnade papper i 
ännu okatalogiserat skick, däribland en odaterad pärm med ett svenskspråkigt manu-
skript, betitlat »Lapparnes Björn-Wisa», och ett fristående lägg med samma rubrik och 
påskriften »Bearbetning år 1962». För att göra en lång historia kort framgick det att den 
samvetsgranne uttolkaren fortsatt sitt mödosamma rekonstruktionsarbete från 1960 
t.o.m. 1964. Ingen av de svenskspråkiga versionerna utgjorde emellertid den direkta 
förlagan till den franska texten. Däremot kunde man göra den iakttagelsen, att 
Hasselbrink till att börja med arbetat strikt filologiskt och bl.a. skrivit en omfattande, 
ännu opublicerad ljudlära på grundval av björnvisans samiska ordförråd. Senare tillkom 
ett jämförande sakmaterial, hämtat från Sigrid Drakes avhandling 1918 och upp-
dragsgivaren C.-M. Edsmans uppsatser 1953 och 1958. Några svenska ord och tolk-
ningar i Hasselbrinks förarbeten har dock varit till hjälp vid den nedan gjorda återöver-
sättningen från franskan. 
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Den nu följande framställningen utgör alltså en normaliserad version av 
Holmbergers uppteckning. Därmed åsyftas modern stavning, verben i singularis, sub-
stantivens bestämda och obestämda form delvis ändrad efter sammanhanget och slut-
ligen interpunktionen. Holmbergers redan i originalet kursiverade tolkning av jojkarna 
har parallellställts med Hasselbrinks franska men här på svenska återgivna översättning 
av den rekonstruerade samiska texten, medan denna själv utelämnats. För de språkliga 
resonemangen hänvisas alltså uttryckligen till tidskriften Orbis, Hasselbrink 1964. 

Ett jämförande studium av de parallellställda jojktexterna visar, att dessa i många 
fall överensstämmer med varandra. Delvis torde detta bero på att Holmbergers svenska 
text har fått bidraga till rekonstruktionen av den samiska versionen. I några fall tycks de 
två tolkningarna inte ha något med varandra att göra. Slutligen förblir innebörden på 
sina ställen alltjämt dunkel eller obegriplig. 

Då lappen kommer hem från skogen, sedan björnen är skjuten, berättar han för sin hustru och de 
övriga av sina anhöriga i kojan, huru väl och lyckligt hans och de övriga skogskamraternas jakt 
avlupit. Och under denna hans berättelse lämnas honom i handen, av hustrun eller någon annan, 
en hopflätad björksveg, varpå hängs utav kvinnfolken under själva sången mässingskedstumpar i 
ändan på svegen, och under det karlar och kvinnfolk sjunger tillsammans viftar karlen upp och 
ned med björksvegen. Visan som brukas vid detta tillfället är följande: [...] Meningen på svenska 
är denna: 

 
Vifta upp och ned med björksvegen, 	[Tag] en böjlig vidja, offergåvor 
på vilken kedstumpen och linne- 	 av metall, tygbitar. 
slarvan är bunden. 

Det är till att märka, att var sång har sin aparta ton. När kvinnfolken binder linneslarvan på 
björksvegen, så sjungs efter en särskild ton såväl av man- som kvinnfolk efterföljande visa: [...] 

 
Vilket utan att binda sig så noga efter lapskan på vårt språk kan översättas sålunda: 
Veva läfflslappen om svegen 	 Sno vidjan till ett (det) ställe, 
på ett rum, där solen ej synes. 	 där solen inte går upp (ev. = medsols). 

Vilket även av lapparna verkställes på ovan nämnda sätt. 
Nu införs björnen talande om denna sveg till det kringstående lappfolket. Karlar och kvinn-

folk tolkar hans mening med en avskild ton uti efterföljande visa: [...] På svenska är innehållet 
detta: 

 
Ack, käraste! Denna svegen är 	 Seså, mina vänner, denna 
för min skull. 	 vidja tillhör förvisso mig. 

Nu talas icke vidare om denna björksveg utan läggs alldeles bort. I stället begynner de mangrant 
att supa brännvin, som de antingen köpt eller tiggt sig. Och under det de plägar sig på bästa sätt 
samt glädjer sig av sin lyckliga jakt, sjunger kvinnfolken ensamt med apart melodi denna visa: 
[...] 

 
Om jag hade till att betala med, så skulle 	När (om) jag får pengar, skall jag köpa 
jag köpa åt min son en brännvinskappe. 	en skopa brännvin åt min son. 

Gummorna lär tro, att ingenting är bättre än brännvinskappar. De visar dock, att brännvinet är 
dem mera om hjärtat än kappen. Skada nog, att de nu ej mer få tillfälle att läska sin törstiga kropp, 
sedan brännvinsförbudet utkommit [1772]. Deras björnvisa torde utan tvivel ej sjungas med så 
stort plaisir som förut, och ruset lär ej giva dem tillfälle till önskningar. 

Nu frågar gummorna karlarna, hur resan har gått. Och emedan de får ett behagligt svar, kan 
kvinnfolken ej avhålla sig från ett uttrycka sin glädje över deras stora lycka. Fördenskull sjunger 
kvinnorna ensamt med en från de förra visorna skild melodi följande sång: [...] 
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Kom, mina barn, vi skall sjunga: 	 Kom, pojke, att jojka vad 
vad är det du har, karl? 	 mannen vet (kan). 

Därpå svaras intet av karlarna, utan kvinnfolken låtsar sig ej vilja höra mera om deras lyckliga 
jakt. Då de med en annan melodi sjunger denna korta visa: [...] 

 
Tala ej mera därom! 	 [Ned] under knäet (Ingenting att tala om)! 

Men efter lapska ordens bemärkelse betyder det så mycket som Under knä, vilket uttryck be-
märker en stor glädje, enligt deras (poesie) munart, över en sak. 

Härefter sjungs åter med annor ton av kvinnfolken ensamt denna sång: [...] 
7. 
Ha heder och tack, du dyra och kära 
björn, som gjort ett så gott fälemål. 

Bär glädje (var välkommen), snälla, 
goda, rara björn, som så väl har 
förberett din sista resa! 

Ack! En vidskeplig och syndig tacksägelse! Här tackas björnen för det han låtit skjuta sig. Och 
således tillägnas ett oskäligt Creatur den heder, som lappen borde giva åt Gud. Ty det är han 
endast, som styr och bibehåller alla skapade ting, men ej de själva. Det bör ock ingen inbilla sig, 
att detta talesätt är allenast poetiskt, ty de tror fullvisst det som här säges. 

Nu införs åter björnen talande, då kvinnfolken med olika melodi med de förra föreställer hans 
person så talande uti följande sång: [...] 

 
Jag tänkte till att gå till min gamla ort. 	Nog har jag ämnat mig till mitt gamla viste, 
Men dessa ungkarlar de stäckte min resa. 	pojkar! Men det kommer att bli flera tillfällen. 

Härefter representeras björnen av karlarna ensamt, så talande som följer uti hosstående visa: [...] 
 

Nu kommer jag ifrån stora och vidsträckta 	Nu kommer jag verkligen från strövandet i 
skogar, där jag har varit, till tätt bebodda skogarna till lägerplatsen (byn), från ödemarken 
bygden. 	 fram till gårdarna och backarna. 

Nu agerar kvinnfolken ensamt björnens personnage på ett sätt som följer, dock med olika ton: [...] 
 

Si, si de här drängarna, huru de kommer på Se, se! Måtte de där duktiga pojkarnas 
sina skidor. Ten nageln skiner. Här ut nära skidspets bli en tränagel! Här knarrar 
mig hör jag skidstaven knarka. 	 skidstavens ända för mig själv. 

När denna visa är sluten sjunger björnkarlen efter egen melodi således: [...] 
 

Spring, spring ut ur kojan du som 	 Flyg och fläng! [Det är] en »vidjeflicka» [här] 
har lindat björnkarlens sveg! 	 ute. In med henne i kåtan! 

Vilket också tvivelsutan efterkommes. 
Här kommer återigen monsieur Nalle fram på teatern föreställd talande av kvinnfolkstruppen 

uti denna visa: [...] 
 

Björnkarlen springer ut och in genom kojan. »Hartassen» går av och an därute. 
In i kåtan (med honom)! 

Han kallas av björnen niåämnalen juälickie [saS. njåemelen juelkie] på detta stället, vilket be-
tyder harefot. Björnen torde även ha skäl på sin sida. Liknelsen har eljest sin rapport på lapparnas 
sko eller stövlar av ludna renbellingar. 

Kvinnfolken längtar att få veta, huru snart björnen kommer hemtågandes, emedan karlarna 
långt före detta kört efter honom. Fördenskull sjunger de, kanhända sorgsna nog och fulla med 
längtan efter en läcker bisslein, efter apart melodi, denna sång: [...] 
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Vart tog björnens fälemål vägen? 	 Åt vilket håll försvann (björn)företrädarens 

begravningsfölje? 

Nå har de nu länge väntat björnen, så är han nu redan ej långt borta ifrån sitt tillkommande hem. 
Det är därför ej underligt, att karlarna talar i hans person och exprimerar sin annalkande glädje, 
fäst uti följande sång: [...] 

 
Nu kommer jag (resande) över berg och Så kommer jag nu över fjäll  och dalar. 
dalar. 

Lappgummorna hör än, huru lappen skriker på renarna. De sjunger fördenskull helt nöjda denna 
visa: [...] 

 
Vilken deras röst är som jag hör, 	 Vilkenderas lungpust är det jag hör, 
svanans eller björnkarlens? 	 svanens eller stormannens? 

Interdum mate audit Sexus. 
När björnen är så nära till lappkojorna, att den som kör honom kan höra visan, sjunger gum-

morna följande visa: [...] 
 

Nu hör jag björnvisan sjungas 	 Nu hör jag på nytt Skades visa 
från ändan av skogen. 	 från ödemarkens ända. 

När de renoxar är hemkomna, som dragit björnen, hängs på dem ullgarnsändar, färgade med al-
bark på tre ställen. Besynnerligt nog, att tretalet har varit och är mycket i bruk även hos lapparna. 
Och sedan detta tecken är hängt på oxarna, sjunger kvinnfolken denna sång: [...] 

 
Renoxen den bär ett besynnerligt 	 Den där unga renen bär märkliga märken 
märke, min kära björnkarl! 	 och likaså du, min knädräng. 

Karlarna färgar de renoxar, som dragit hem björnen, med albark, tuggad i en skål, och gör röda 
ränder på dem, i huvudet, på halsen, litet nedanför bogarna, och än bättre bort mellan bogarna. 
Under det att lappgubbarna har att syssla härmed, sjunger kvinnfolken denna visa: [...] 

 
Björn åker efter en rödfärgad renoxe. 	Renkroppens märke spår av stormannen. 

När de håller på att flå honom sjunger karlarna, vars göromål alltid är att flå björnar etc., denna 
visa: [...] 

 
Björnen åker vidöppen med en spetsad näsa. På ryggen, [med] spetsnäsan [ligger] Bitaren. 
Björnen ligger på sida med en spetsig näsa. 

När karlarna skall hänga upp kitteln på kroken, sjunger de således: [...] 
 

Upp du silkeskittel, du har nog länge stått Nu hänger du där till slut, kittel. Om du alltid 
stilla, 	 är torr, tjänar det ingenting till. 

Kallas silkeskittel för det sköna björnköttet, som skall kokas i honom, efter lapsk poesi. 
När lappgubbarna lägger köttet i kitteln, brukar de denna visa, som representerar björnen så-

som frågande: [...] 
 

Gaffeln sänker sig ned i vattnet. Vad bär du En svala eller en skrake, vad är det som den bär 
i kitteln? En skrika bär du. 	 så här? En cunnus bär den så här. 

Svalver Ii gåslam [saS. ?(jfr Hasselbrink 1964, s. 450)] är efter ordens bemärkelse. Svalan är en 
vattenfågel. Emedan de brukar gaffeln, som förstås med Gåslam, till att lägga köttet i kitteln med, 
vilken gaffel har tre krokar spetsade åt ena ändan lika denna obekanta vattenfågels klor, svalan 
återigen sänker sig ned i vattnet mot hösten, således blir då meningen av deras gammelmodiga 
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poesi den jag i översättningen har utsatt. Man felar således ej, om det påstås, att denna björnvisa 
är mycket gammal. 

När kitteln begynner på att koka, begär karlarna flott av björnen, och under det att de sjunger 
nedanstående visa, har de i var hand en slev, som de för fram och åter: [...] 

 
Flott begär jag i handskopan. 	 När man tigger flott, har handen fått det 

genom att ösa. 

Mycket vill ha ännu mer. Så är det även beskaffat med lappgubbarna. Ty när de ej fått så mycket 
flott efter björnen, som de velat ha, så reprocherar de honom därför uti följande visa: [...] 
[onumrerad!] 
Vad är den här för en björn, som ej 	Vad är det för en björn? Man får inte 
giver en sked full medflott. Jag minns 	ens en full portion flott. Förr när jag 
den tiden, då jag fick två till 3 skedar 	bad, fick jag det. En talgoxe fick på den 
mera flott efter en entita. 	 tiden två eller tre fulla portioner flott. 

Kvinnfolken sjunger härefter denna visa: [...] 
 

Flott, flott beder jag av denna björn. 	Flott! Flott, tigger man av denna björn. 

Torde hända, om de ej vore så enträgna i sin bön, kunde de lätteligen gå miste om denna dyra 
spis. 

När karlarna blåser av skummet, som är ovanpå i kitteln, införs björnen, talande till dem på 
nedanstående sätt: [...] 

 
Mina gubbar, blås av fradgan och skummet. Vad är det för människa, vad har han för sig? 

Svag är hans andedräkt, hans fradga. 

När de har lyktat skumma av flottet, inviterar de gummorna till flottgästabud med denna visa: [...] 
 

Flottet är färdigt, efter orden: 	 Tigg! [Här finns det] flott! 
Smöret är gjort. 

0, ett ljuvligt sändningabud. Unga gossar, som av lapparna vid detta kallas drabanter, för ock 
snart denna i gummornas mun välsmakande spis fram, då de likväl svarar gubbarna med följande 
sång: [...] 

 
Flott begär jag, som sitter krokig bakom Tiggande flott, stående utanför vedhögen. 
dörren. 

Vuaje betyder eljest smör, som dock här propter excellentiam flottet kallas. 
När lungorna kokas, sjungs av karlarna följande visa: [...] 

 
Det är mig kärt att se anden 	 Nu är det kärt för mig att skåda detta: 
flyta på vårvattnet. 	 den lilla lungan flyter där på vårvattnet. 

låbolatsch är ett slags vattenfågel, som simmar, och på detta ställe efter lapska skaldekonsten be-
tyder lunga. 

När huvudet skall tagas upp utur kitteln, sedan levern är kokad, sjungs följande visa av lap-
parna, med särskild melodi, liksom alla de övriga: [...] 

 
Vad har du i kitteln, björnkarl? 	 Vad är det du har i kitteln? 
Vad har du i kitteln för en som pratar, 	En pratmakare, se där vad jag har i kitteln. 
som pratar med så dristigt tungomål? 	Koka, koka, säger han, den djärve. 

Med detta talesätt har lappskalden velat giva tillkänna björnens mumlande samt oförskräckta 
mod. Var tid har sin egen smak. Dessa visor, ehuru osmakliga de är för vår tid, torde varit och 
vara mästerstycken efter lapparnas tycke. 

När karlarna tar köttet utur kitteln, sjunger de på sätt som följer: [...] 
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Vattenfågeln doppar sig i brinnande forsen. 
Vad är det du ser? Jag ser fiskfenor röras. 

Min skrake hoppar ned i det brinnande havet. 
Vad är det som den ser? Den ser så ett överflöd 
av fiskfenor. 
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Om skalden på något ställe varit mer allegorisk och mörk än på detta stället, tvivlar jag. Ty med 
vattenfågeln förstår han gaffeln, med brinnande forsen vattnet, som häftigt kokar i den heta kit-
teln, med fiskfenorna förstår han björnköttet. 

Då köttet och soppan byts, sjunger karlarna denna visa: [...] 
 

Byt du själv, käre björnkarl, som är den Dela ut, du gör det själv, ty du är den rätte för- 
rätte delaren. 	 delaren. 

Gummorna städar härpå kojan och gör henne snygg och vacker, och vid detta tillfälle sjungs 
följande sång: [...] 

 
Gummorna arbetar sitt arbete 	 Käringarna arbetar som om de 
liksom lekatten sitt göromål. 	 hölle på att tvätta en lekatt. 

Lappkvinnfolkens arbete liknas här vid lekattens, emedan det sker snabbt. Då städningen är 
slutad, tuggar kvinnfolken så mycket albark, att en träskål blir full, emedan lappgubbarna har be-
gärt det, som nu skall med denna färg randa björnkojan på tre ställen. Hon kallas björnkoja för 
den orsaken, emedan björnen därstädes blir flådd, kokad och delad. Kvinnfolken får icke komma 
in uti denna koja, ej heller äta där, utan allenast lappgubbarna. 

Sedan kvinnfolken har tuggat albarken, giver de det tillkänna åt karlarna med följande sång: 
[...] 

 
Nu är min skål full med färg av albark. 	Det är lockmedel i min alskopa. 

Denna skål bärs nu av drabanter till karlarna, som blivit anmodade därom av dem. 
När karlarna har lyktat att byta itu lika stora delar av björnköttet sins emellan, så anmodar de 

kvinnfolken att sätta sig till bords på detta sätt: [...] 
 

Sätt er nu ned, gummor, och tag !näs- Skär nu, när mässingskniven är i händerna. 
singskaftknivar i händerna 

En sådan mässingskafticniv brukas alltid på deras bjömgästabud såsom en oumbärlig meuble. 
Då maten bärs in till gummorna, sjunger gubbarna således: [...] 

 
Jag får mat, gummor, av samma rätt. 	Svärmödrar, av er mottager också själve mannen 

sitt överflöd. 

När nu maten bärs in, får gummorna ej se karlarna, som bär, förrän de sett genom en därtill gjord 
mässingsring samt sprutat genom honom den tuggade albarkssaften på karlarna. Jag bör på detta 
ställe ej förglömma, att samma ceremoni iakttages till alla sina delar, när karlarna berättar för 
gummorna, det de skjutit björnen. Sedan de läst till bords och börjat äta, sjunger kvinnfolken 
denna visa: [...] 

 
Var välkommen du folksmat, folksnzat! 	Smaklig måltid, du också, min tappre man. Det 

är en människoföda. 

När soppan sups, sjungs denna visa av kvinnfolken: [...] 
 

Här kommer min björn, som blev bryggare Här kommer »lagermannen». Han har blivit 
och giver full drickesskål. 	 bryggare. Stor är säkert ölskålen. 

Han kallas bryggare efter lapske skaldens högtravande talesätt, emedan han varit förnämste 
huvudman för soppans tillredning och kokning. 

Är könet pratsjukt, så har åtminstone björnvisskrivaren velat giva dem tillfälle. Ty nedanstå-
ende sång hör ock dem till att sjunga: [...] 



78 

 
Ät, ät, mina gummor med mässingskaft- Framåtlutade, framåtlutade, när mässingskniven 
knivar i händerna, 	 är i handen. 

Ja, ja, de äter nog objudna. Björnen behöver ej bedja dem därom. 
Då de har läst ifrån bordet, sjunger kvinnfolken helt mätta och förnöjda, kanhända druckna, 

denna härliga tacksägelsepsalm: [...] 
 

Tack skall du ha, kära björn, att jag fick ock Tack skall lilla björnen ha, som också till mig 
komma med till samma måltid. 	 har skänkt av sitt överflöd. 

Härpå sjunger åter gummorna denna visstump: [...] 
 

Gubbarna, gubbarna de bär hit dricka 	Här bär gubbarna öl. Åt vilket håll, 
åt vilket håll? 

Soppan kallas här för dricka. 
Ankorna har inte heller blivit förbigångna vid invitationen men får dock lov att nöja sig med 

att sitta längst bort vid dörren, vilket de dock ej tar illa upp men i det stället sjunger följande visa: 

 
Jag tackar björnkarlen, som bad mig till Jag tackar kusinen, ty han har inbjudit mig, när 
måltid, ytterst på ändan. 	 jag stod upprätt, nära kåtastången. 

När karlarna tänker att gå ifrån björnkojan eller köket, sjunger de på sätt som nedanför står: [...] 
 

Nu har björnen lämnat tom min alkoja. 	Här har den onde lämnat min al-påssjo [saS. 
båassjoe] tom. 

När de efter denna sång tänker begiva sig till gummorna, tvättar de sig ganska väl. Och emedan 
de märker, att julen ej vill räcka till påska för dem, tröstar de sig på följande sätt: [...] 

 
Det sade björnen, att han åter skulle komma Detta skulle han ännu lära de unga pojkarna. 
igen till de unga gossarna. 

En mycket farlig villosats, ty de menar, att björnen skall åter stiga upp och låta skjuta sig ånyo. 
En sådan mening borde prästerskapet på de orter, där dessa tiggarlappar vistas, högeligen beivra. 

Uti var lappkoja är en så kallad helig dörr mitt framför den dörr, genom vilken ingången i 
kojan är. Jämte denna dörr får aldrig någon lappkvinna sitta, mycket mindre gå ut genom henne. 
Jämte henne får man se lapparnas matvaror mjölk, ost, kopparkittlar och träkärl satta. Vid högtid-
liga tillfällen sitter lappgubben här, men genom dörren går han ej, så framt han icke råkat skjuta 
någon björn. Man bör likväl märka, att lapparna ej har aparta dörrar på de kojor, som de här och 
där på tjänliga ställen under deras kringdrivande med sina renar slår upp, utan allenast på dem 
som de en lång tid vistas uti, vilka jag nämner deras vinterkojor. Men för övrigt hålls alltid detta 
rum heligt på ovannämnda sätt, änskönt de skulle allenast vistas en dag uti deras koja. 

Då karlarna har övergivit björnkojan och redan kommit in genom den heliga dörren, tvättar de 
sig ganska väl uti vatten, som är blandat med aska av nio brända björktundrar, och vid detta till-
fälle sjunger de denna visa: [...] 

 
Tvätta dig väl, björnkarl, uti 8 och 9 björk- Tvätta dig väl, min knädräng, nio, åtta gånger 
rund rars vatten, 	 med fnöskevatten. 

Då de har tvättat sig sjungs denna väl sammanhängande visa: [...] 
 

Vart ska gubbarna ta vägen med ått.a, 	Vart smyger sig männen, bakom nio, åtta djur- 
nio säckar på myggen? 	 huvudskinn? 

Varför det blivit i visan insatt, att gubbarna har 8, 9 säckar på ryggen, kan ej lapparna ge raison 
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Alla gummorna har snövita linnekläden för ansiktet, så att de ej kan se karlarna. Dessa senare 
sjunga nu denna glädjesäng: [...] 

 
Det är mig kärt att se alla gummorna med Överallt tvagning, när det är halsdukar av linne- 
snövita linnekläden på huvudet. 	 kläde på småflickorna. Det är angenämt 

för mig att skåda detta. 

Äntligen får kvinnfolken se på karlarna, dock genom mässingsringen. Alla karlarna blir nu genom 
denna ring av kvinnfolken med albarksfärgen, som de har i munnen, besprutade, och det utan åt-
skillnad till stället. Karlarna tycker ej illa om denna yttersta smörjelse, ty eljest sjungde de ej 
denna visa: [...] 

 
De har sprutat mig med mun fil av albarks- Min almun har sprutat. 
färg. 

När kvinnfolken har sprutat, kommer karlarna fram med björnrumpan, och då bindes antingen 
mässingskedstumpar eller pärlestenar och band även ock insydda styverskopparslantar på henne 
av alla kvinnfolken. Karlarna sjunger i björnens person följande visa: [...] 

 
Nu kommer jag igen och vandrar efter mås- Det är ännu svårt att finna vägen tillbaka, 
sing. 	 när man strövar över landet. 

Denna vidskepliga ceremoni visar tydligen deras tro på björnens uppståndelse. 
Lappgubbarna agerar nu för sista gången björnens personnage uti följande glädjesång: [...] 

 
Nu drager jag glad över berg och dalar. 	Dagen gryr, dagen dalar [när jag drar bort över] 

berg och busksnår. 

Alla karlarna, som varit med på björnjakt, får mässingskedstumpar till insigne av kvinnfolken, var 
och en hustru ger sin man. Härefter sjungs alla de visor, som här på papperet är upptecknade, 
undantagandes de två första, och brännvinet är ej undangömt, om eljest det finnes. Denna björn-
högtid påstår i tre dagar, och under denna tid brukas samma sång och ceremonier, som förut be-
skrivna är, visan sjungs således var dag. 

Ingen hund får vara lös, när björnen flås och hanteras, utan alla är bundna. Skulle någon 
olyckligtvis slita sig och snatta bort något ben eller något annat av björnen, så får han lov till att 
gälda skadan åter med samma ben och kött av sin egen kropp. 

Benen efter björnen gräver lapparna ned i jorden, på det han (de) där måtte avbida sin lång-
samma uppståndelse. 

Lapparna törs aldrig smörja sina skor och stövlar med björnister, avråder ock andra därifrån, 
som få sådant utav dem. Ty de tror, att björnen skall slå ihjäl den lapp, som skjutit honom. När 
kristna har så grova villfarelser, vad skall då hedningar ej ha? 

De vill inbilla skyttar, att bjömfett struket inne uti bösspipan skall göra så mycket, att djuret 
skall straxt dö, då man träffat det. Probatum est, men medlet slog fel. 

Till bevis, att de ej utan skäl hedrar björnens lik, framför de, att aldrig någon björn skadat an-
tingen dem eller deras renar men däremot slagit ofta ihjäl hästar, kor, oxar och människor för 
svenska folket. 

Deras sångkonst, som de brukar uti björnvisan, är så besynnerlig, att jag aldrig hört en dylik, 
och kan svårligen efterapas av svenskt folk utan stor insikt i deras språk och starkt gehör. 

Lapparna är jaloux om denna visa, och vid tillfrågan om de vet utav henne, besvaras det med 
okunnigt nej. Mutor och conversation kan dock uträtta det orden ej förmår. 

6. Några nyare uppteckningar 

Våra folklivsarkiv har också samiskt originalmaterial, som visar att de gamla björn-
riterna ännu i mannaminne har iakttagits. En 82-årig same från Jokkmokk, Lasse 
Andersson Kielas, berättade sålunda år 1932: 
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Min far Anders Andersson, Svensk Lasse (f. 1828?) från Kopponis samt Lars Larsson (f. 1821?) 
från Koskat drap en björn i Tjierkisvara i min ungdom om vintern. Björnen skjutsades med häst 
till ICielas och slaktades där. Lars Svensk, som var mycket för gammla [sic!] seder, lät ej kvin-
norna vara med. När kvinnorna efteråt skulle äta, skar han sönder köttet åt dem i bitar, och hade 
gjort spjutiga träpinnar åt dem. Med dem fingo de spetsa köttstyckerna, när de skulle äta. 
Pinnarna kastades sedan i elden (ULMA 5515, J. G. Ullenius 1932, s. 53). 

I E. Brännströms synnerligen värdefulla uppteckningar från Arvidsjaur (1931) står en 
vederhäftig meddelare, Nils Johan Larsson, skogssame från Lomträsk och 59 år gam-
mal, för följande uppgifter: 
Pappa talade om när han var liten så sköt karlarna en björn bortåt Pite-älven till. Och när 
gubbarna hade skjutit och kom hem med björn så tuggade kvinnorna albark och sprutade över 
dom. Och köttet skulle tas in genom båssjo-raike [saL. båassjo-rdjgge], och det var som vid-
skepligt med det också; så gjorde dom med fisk och fågel också. Men skinnet lade dom opp i 
luöptin [saL. luoptte] bredvid kåtan. Och pappa talade om, att han var ju pojke, så han och några 
till smet ut och for opp i luöptin och skulle titta. Men då kom pappa hans ut, och gud vad dom 
fick smörj då, sa han. Se dom skulle gå runt skinnet och ha nånting för sig, förstås, så det var int 
tillåtet för pojkarna att gå dit och titta (ULMA 4373 a, s. 191). 

En annan av Brännströms meddelare, Maffias Malmin, en fiskarsame från Malmesjaur i 
80-årsåldern, berättar om följande jakträttsliga sedvänja, som har urgammal hävd: 
Se det är så där uppe i Arjeplog, att när man har skjutit en björn och det kommer en karl till 
platsen där han har blivit skjuten, då måste man dela lika med honom, som om han varit med och 
skjutit. Men om man hinner få han iväg från skottplatsen, då behöver man int ge bort en enda bit, 
om det också kommer fullt med folk (Ibid., s. 192). 

Vidare har man druckit björngalla för att bli modigare (Ibid., s. 193).75  
Det finns många belägg för att djuren förstår människornas tungomål, varför man 

måste ta sig noga i akt; jakten kräver ett eget språk. Björnen hör sålunda en sames skryt 
och skadar honom för livet (Ibid., s. 194). I Arjeplog har J. Skaile från Varasviken 
formulerat saken för Brännström på följande sätt: »Björn lär kunna förstå det man talar, 
det har jag hört gamla lappar säga. Och nog lär det väl ska vara någen sanning i det» 
(ULMA 5585, s. 115). 

Under ovanstående rubrik hör även hemma vad de båda professorerna i finsk-
ugliska språk, K. B. Wiklund och Björn Collinder, haft att berätta, jfr nedan, s. 86, och 
ovan s. 63. 

Det finns också rester av samiska björnriter vid svensk jakt. Det är emellertid icke 
lätt att dra gränsen mellan en vanlig glädjefest efter lyckad jakt och en rituell måltid, där 
björnen själv stått mer eller mindre i centrum. Till det förra slaget kan väl i allmänhet 
räknas den icke-finska och icke-samiska befolkningens tillställningar. En sagesman från 
Ångermanland, f. 1837, berättar från sin tidiga barndom om en björnjakt då man tagit 
hjälp av en »halvlapp» från Tåsjö. Om avslutningen heter det: 
Så skulle det bli björnkalas då, och då bjöds alla grannar hem. Det var åtta grannar i byn, och 
både kvinna och man fick komma. Det var ett supkalas då, som räckte till dan efter, och så dansa 
dom hela natten. Köttet deltes sedan mellan grannarna (ULMA 2271:3, Ella Ohlson 1928, s. 9). 

75Även känt i Arjeplog, ULMA 5585, s. 185. 
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Det kan emellertid ha varit endast en sida av festen, som här har fastnat i minnet. Icke 
heller har samisk medverkan, resp. påverkan, varit utesluten i detta landskap. 
Vittnesbörd härom finns i många fall. Från Hotagen i Jämtland hänvisas också till en 
föregående generations bedrifter. Berättarens fader hade sålunda varit med och tagit 27 
björnar. En gång deltog också en kaxig pojke, som gick först men flydde, när det blev 
allvar. Gubben fällde björnen, och de andra sköt också, för att det skulle räknas, att de 
varit med.76  Karlarna drack av björnblodet liksom samerna, den som drack värst ansågs 
bli den bästa björnkarlen. Så fördes björnen hem till kalas, där det bjöds på kaffe och 
brännvin och »kokninga» av björnen: »Å dom åt å dom drack, å sänn var ä te spriing dä 
fortest, dom vant, på huse. Dom kaske» medan dom flådde björnen, så att det inte vart 
någon reda med dem (ULMA 9925, E. Granberg 1936, s. 319-23). 

Likaså kan man i följande uppteckning från Vemdalen i Härjedalen tveka, om det 
blott gäller det stolta förevisandet av bytet eller en mera rituell uppmärksamhet: 

Det var vanligt med kalas, sedan någon björn skjutits. Björnen ställdes vanligen upp på gårds-
planen med stöd, så att han var som levande. Sedan dansade och drack man brännvin (ULMA 
1200:2, E. Granberg 1926, s. 286). 

Utförligare och tydligare på den punkt, som här intresserar oss, är följande skildringar, 
där samer mer eller mindre varit engagerade i jakten. Fredrik Vinblad von Walter i 
Järvsö berättade år 1935 vid 79 års ålder om allt det en björnjägare hade att iakttaga: 

»Björnjakten kunde ej taga sin början förrän efter en del både trollkonster och andra 
underjordiska gärningar blivit utförda.» En vänsterhänt person skulle kl. 12-1 en tors-
dagsnatt vid midsommartid hugga en rönn till skidvirke. Skidorna tillverkades likaledes 
av en vänsterhänt snickare, medan en sockenlapp gjorde särskilt signade bindslen av 
björkrötter. Skidor och stavar nedlades med vänster hand i en stack med hästgödsel och 
upptogs efter sju dagar på samma sätt. Sedan smordes skidorna med en blandning av 
tjära och svinister. 

Lodbössan laddades omsorgsfullt före avfärden, varvid litet vitlök och kornmjöl 
blandades i krutet. Aftonen före jaktdagen gjorde björnskytten också med vänster hands 
ringfinger korstecken över bössmynningen, lade sig att sova med kläderna på och steg 
upp, när tolvslaget förklingat. Då stack han ned en yxa i fodral mellan pälsen och tröjan, 
så att själva yxhammaren skulle skydda halsen mot björnens bett. 

Framme på jaktplatsen »mumlades ur varje mun en trollformel och gjordes ett 
tecken en s.k. femöring [pentagram, femuddig stjärna] där man nästan bestämde var 
björnen skulle fällas.» Efter lyckad jakt samlades man till fest på björnkött, lutfisk, 
fläsk, vartill dracks hembryggt öl, som var gjort av rågmalt, humle, torkade enbär och 
björklake. Även brännvinet flödade. 

Två av samerna, Nils och Manis Stenlund, var med på björnkalaset: 

De bästa björnjägarna i Järvsö var Bjömmattis på Hästberg. Han var med på sjuttio björnar. Stor-
011e på Flurn var med på etthundrafemtiotvå st., och själv sköt han etthundratjugotvå. Gammel-
Erik på Hästberg var med på etthundrafemtio, Bodins Anders i Åsbo, Erik Andersson i Grönås 
och Kila gubben i Nordsjö sköt den sista björnen i Järvsö år 1876 vid Mjuåstjärn. Han fick dubbla 
skottpengar för den björnen. Trehundra kronor och sjuttiofem för pälsen (ULMA 8425:7, J. E. 
Andersson 1935). 

76Jfr den urgamla jakträtten. 

6-945145 
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Ännu vid 1800-talets mitt spelade alltså samerna en roll vid björnjakter i Hälsingland, 
alldeles som de 150 år tidigare på prosten 0. Bromans tid jämte finnarna gällt som sär-
skilt trollkunniga.77  Betecknande nog är det också två samer, som nedlägger den rykt-
bara Enångers björn, åt vilken Broman har ägnat en egen framställning.78  

När det gällt att freda sig för vilddjuren har man också anlitat samerna och deras 
magiska insikter. Från 1800-talets förra hälft finns följande händelse i Ångermanland 
bevarad: En same i Helgum vidtalades att med sina konster bortdriva björnarna. Han 
begav sig till skogs och åtföljdes utan att veta om det av en bybo. Denne såg, hur 
lappen sprang »på fyromfot», dvs, på armar och ben, tills han råkade på spillning efter en björn, 
då han reste sig upp bröt sig trenne alpinnar, av vilka han nedstack en i träckhögen samt en 
framom och en bakom denna. Härpå satte han ett trollskott i björnen med den verkan, att blodet 
stod bak genom honom. Och »kuten tog han» (lade av med en hisklig fart). 

Samen försäkrade, att björnar icke skulle visa sig på trakten under 50 år.79  

7. Kommentarer 

a. Svarssagnen 

Fjellströms arbete ger oss en funktionell förankring av den vitt spridda berättelsen om 
björnbruden och björnsonen. Hos jägarfolken i hela norra Europa, Asien och 
Nordamerika förekommer dessa skildringar som förklaring till de omständliga riter av 
religiös karaktär, som åtföljer en lyckad björnjakt. Då häpna utomstående frågar, varför 
man gör på detta vis, får de veta, att det har björnen själv, som på sätt och vis är stamfar 
till stammen ifråga, sagt till om. De svenska sydsamernas egen svarssägen, som skall ge 
förklaringen till björnfesten, och som är bevarad i den utförliga björnfestskildringen 
från år 1755, hänvisar alltså till ett blandäktenskap mellan en björn och en kvinna. 
Djuret låter frivilligt skjuta sig av sin hustrus yngste broder, sedan det undervisat kvin-
nan om alla de ceremonier, som skall iakttagas i samband med dess död och allt fram-
gent. Häri ligger den föga observerade nyckeln till förståelsen av björnfesten såsom en 
gudomligt instiftad ordning, till vilken talrika religionshistoriska motsvarigheter före-
ligger. Avsnittet ifråga förtjänar att anföras in extenso, här med normaliserad text: 

Tre bröder hade en enda syster, vilken hatades av sina bröder, så att hon nödsakades taga sin till-
flykt i vildmarken, då hon uttröttad äntligen råkar på ett björnide, dit hon ingår att vila. Till 
samma ide kommer ock en björn, som efter närmare bekantskap tager henne till hustru och avlar 
med henne en son. Efter någon tid, sedan björnen blivit gammal och sonen uppväxt, skall björn 
hava sagt till sin hustru, att han för ålderdoms skull nu ej längre kunde leva, ville därför gå ut på 
första snö om hösten, så att hennes tre bröder kunde se spår efter honom och således ringa och 
döda honom. Ehuruväl hans hustru sökte detta på det högsta att hindra, lät björnen sig dock ej 
övertala utan gjorde som han sagt, så att de tre bröder kunde av hans spår honom omringa. Härpå 
befaller björnen att ett stycke mässing skulle fästas i hans panna till ett tecken att han både kunde 
igenkännas ifrån andra björnar, såsom ock att hans egen son, som ock nu var gången ifrån honom, 
ej måtte honom döda. Sedan nu djup snö fallen var, följas de tre bröder att fälla denna björnen, 
som de tillförene ringat. Då frågar björn sin hustru om alla tre bröderna hade varit henne lika 

77Broman 1912/54, 1, s. 795 f., 811, 850f. 
78Broman 1912/54, 3, s. 729 ff., 743 f. 
"Nordlander 1947, s. 127. 
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hätska? Vartill hon svarade, att de tvenne äldre varit emot henne svårare, men den yngste något 
mildare. När då dessa bröder kommer till björnidet, springer björn ut och överfaller den äldsta 
brodern, biter och sårar honom ganska illa, då björnen oskadd går strax därpå in i sitt ide igen. 
När den andra brodern kommer, löper björnen ock honom emot och skadar honom på lika sätt 
som den förra och går så in i sitt ide igen. Sedan befaller han sin hustru att fatta sig om livet. 
Sedan hon det gjort, går han på två fötter, bärande henne ut ur idet; hon befaller så sin yngsta 
broder skjuta honom, vilket ock skedde. Den omtalta hustrun sätter sig nu ett stycke därifrån, 
övertäcker sitt ansikte såsom den där ej hade hjärta att se det björn blev skjuten och skulle nu flås, 
skyttar dock med ena ögat därpå. Härav skall sedan den seden vara kommen att intet kvinnfolk 
får se björnen eller björnkarlarna, utan allenast med förtäckt ansikte och genom en mässingsring. 
Varom nedanför berättas skall. 

Sedan nu de tre bröderna hade fällt björnen, samt allt köttet var lagt i kitteln att kokas, kom-
mer sonen, för vilken de tre bröder berättar, att de skjutit ett underligt djur, som haft ett stycke 
mässing i pannan. Denne säger, att det är hans fader, som med en sådan mässing blivit tecknad, 
och påstår därför lika lott i björn med dem. När de ständigt därtill nekar, hotar sonen dem, om de 
ej ville giva honom lott, skulle han väcka upp sin fader; tager så ett spö, med vilket han slår på 
huden, säjandes: »Min fader, statt upp! Min fader, statt upp!» Därav begynner köttet i kitteln så 
häftigt koka, att det syntes såsom ville det springa upp, varav de nödsakades att giva honom lika 
lott med sig. Härav lär den seden vara kommen, om så sker som Schefferus berättar: När björn är 
fälld, drar de honom strax utur hans läger och slår honom med ris eller mjuka spö. Därav ord-
språket: slå björn med ris. Av den i björns panna funna mässing skall ock det haft sitt ursprung, 
att såväl björnkarlarna själva som allt redskap, som vid björnfänge brukas, måste med mässings-
ked och ringar beprydas. 

Vad nu själva de brukade ceremonier vidkommer, så säges att den ofta nämda kvinnan blivit 
av björnen själv därom undervist, vilka hon sedan föreskrivit sina bröder såsom nödvändiga, om 
de annars ett sådant grymt djur skulle kunna övervinna. Har alltså lapparna av gammal tradition 
allt av sina förfäder fått och därför så mycket angelägnare varit till att bibehålla och utöva sådana 
av björnen själv anbefallta seder, som de trott, att de utan dessa icke allenast inte kunnat bliva 
honom övermäktiga utan ock vid efterlåtande av den vedertagna sed snarare av honom övervin-
nas och skadas.8° 

Ännu hundra år senare återgavs denna ursprungsmyt i sydsamisk muntlig tradition. I 
förkortad form har den upptecknats i två varianter av en annan lappmarkspräst, J. A. 
NensU. Poängen är den rätt, som de mänskliga släktingarna till djuret har till en del av 
den fällda björnen. I den ena versionen välter björnsonen omkull kitteln, när jägarna 
vägrar att dela med sig. Då blir björnen på nytt levande och skyndar till skogs. I den 
andra versionen vidrör björnhustrun kitteln och sjunger: »Stå upp, sjea/e [saS. sjiele; 
saN. giellcd-öra!» Det uppstår då en rörelse i kitteln, så att jägarna blir rädda och ger 
kvinnan hennes del av köttet.8I 

Också i vårt eget århundrade har samma tradition bevarats i en nordligare del av 
svenska Lappland, nämligen Jokkmokk. Kyrkoherden, fil.dr H. Grundström återberättar 
den efter samen Anta Pirak. Enligt denna framställning har björnen en ring i nosen — en 
viktig notis, eftersom den tycks förklara några mycket omdiskuterade riter, som vid-
tages sedan björnen har fällts82  — och björnsonen slår på sin döde faders skinn för att 
väcka honom. Vid det första slaget lossnar spjälorna, med vilka skinnet är utspänt, och 
skinnet blir på nytt smidigt och mjukt. Vid det andra slaget blir hela björnen återställd, 

80Fjellström 1755, s. 13 f. 
81Drake 1918 s. 308 f. Sjeäle är en metallprydnad, se Grundström 1950, s. 55, och Mebius 1971. 
82Engelsk sammanfattning hos U. Holmberg[-Harva] 1927, s. 86 f. Jfr den komplicerade tolkningen hos 
Reuterskiöld 1912, s. 24 ff. 



84 

fastän den fortfarande saknar liv. Då blir jägarna rädda och delar med sig av köttet.83  
Bland de finska samerna sägs giftermålet mellan en björn och en flicka ha varit upp-
hovet till det egna folket.84  

Mot bakgrund av de övriga circumpolära berättelserna om björnhustrun och björn-
sonen framstår den lapska sägnen såsom den bland nordiska forskare föga observerade 
nyckeln till förståelsen av björnfesten såsom en gudomligt instiftad ordning. Härtill 
föreligger talrika religionshistoriska motsvarigheter på andra områden än jaktens. 
Denna svarssägen skymtar emellertid i skiftande utgestaltning även i nordiska medel-
tidskällor. 

Berättelser om blandäktenskap mellan björnar och människor och frukterna därav är 
synnerligen vanliga. 85  Detta motiv utgör sålunda en variant av den snart sagt över hela 
jorden spridda sagan om djurbrudgummen eller, såsom den plägar kallas efter sin be-
römda utformning hos Apuleius, Amor och Psyche, dvs. nr  88 hos bröderna Grimm (Aa 
425 C).86  Vidunder eller kraftkarlar och hjältar härstammar från sådana giftermål (Gr. 
nr 90-91 = Aa 301).87  Enligt Historia de gentibus septentrionalibus (1555)88  av Glans 
Magnus har de gotiska hövdingarna haft en björnhona i vapnet (II, 25), och samme för-
fattare har att förtälja om en märklig förbindelse mellan en svensk bonddotter och en 
björn (XVIII, 30). Den son, som blir frukten av densamma, är till det yttre en vanlig 
människa men ärver djurfaderns vildhet. Han hämnas också på faderns banemän, när 
han blivit fullvuxen. Över sonen Torgils Sprakelägg, sonsonen Ulf Jarl och dennes son 
Svend II Estridsen (1047-76) blir björnättlingen stamfader till en dansk konungaätt. 
Berättelsen är, såsom Glans Magnus själv uppgiver, övertagen från Saxo. Denne förfat-
tare har episoden i kap. 15 av den 10:e boken i Gesta Danorum. Därmed är den histo-
riska sägnen återförd ända till omkr. år 1200. 

Sägnen är emellertid i varje fall ett par århundraden äldre och återfinns sålunda i 
engelska historiekällor från tidig medeltid, vilka skildrar stridigheterna mellan danskar 
och engelsmän på 1000-talet. I dessa framställs Sivard den digre såsom björnättad. 
Dennes fader Beorn Beresun (Björn Björnson) har sålunda ännu björnöron såsom följd 
av sin börd.89  Detta är ett gammalt sagomotiv. Enligt Olrik har björnhistorien såsom 
svarssägen knutits till namnet Beorn Beresun, i vilken sistnämnda form den medeltida 
författaren felaktigt läst in björn. Det är kvinnonamnet Bera, som av språkliga skäl 
måste ingå i sammansättningen, och detta är så mycket sannolikare som vi har liknande 
isländska sagor om Bodvar Bjarke. Dennes moder bär enligt en av dessa namnet Bera, 
medan fadern är en till björn förhäxad kungason, som endast under nattetid kan bli fri 

83Grundström 1929, s. 68 f. 
84Itkonen 1946, s. 215. 
85Jfr Funk & Wagnall 1949/50, under »Bear's Son», »Bear Wife or Woman»; Thompson 1955/58., B 601.1. 
865e härom Swahn 1955, s. 22, 228. 
87Thompson 1955/58, B 611.1, B 631, B 631.1-2. 
88Ti1l den svenska översättningen finns ett ytterst innehållsrikt och värdefullt kommentarband av J. Granlund, 
utgivet år 1951. Förf, av detta arbete skulle ha besparats mycken möda, om han haft tillgång därtill, då 1948 
de föreläsningar hölls, som utgjorde uppränningen till björnfestforskningarna. 
89Den fabelaktiga skildringen av Sivards härkomst återberättas t.ex. av Rudder 1779, s. 518 f., och är om-
tryckt därifrån i London Folk-Lore Society 1892/95,1,s. 12. 
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från sin björnhamn. Olrik menar, att berättelsen om Sivards härstamning överförts på 
Torgils Sprakeläggs fader, varigenom dessa två ätters stamtavlor också blandats ihop.90  

Bjarke betyder björn eller liten björn. De isländska källor, som berättar om honom, 
är Hrölfs saga Kraka och Bjarkarbnur, båda från 1400-talet. De innehåller, såsom von 
Sydow med rätta observerat,91  berättelser om en björnjakt och skildrar icke en strid med 
ett troll. Enligt Hrölfs saga söker den norske konungen Rings nya drottning, den troll-
kunniga Vit, förföra sin styvson Björn. Då han vägrar, slås han med ulvhandske92  och 
förvandlas till en björn. Björns barndomsväninna Bera blir honom dock trogen och 
följer honom till hans grotta, där han om nätterna återtar sin människogestalt. Han för-
utsäger sin död och tillhåller Bera att efter jakten bedja om ringen under vänstra bogen 
och att akta sig för björnköttet. Då hon dock tvingas att smaka härav, får en av de 
sedermera födda sönerna älg- och en annan hundfötter, medan den tredje, Bodvar, blir 
det allra vackraste barn. 

Ungefär detsamma berättas med delvis andra namn och vissa dubbleringar i 
Bjarkarimur. Emedan sönerna i moderns frånvaro råkade smaka eller rörde köttet av sin 
dödade björnfader, fick Frode älgfötter, Tore en hundtå och Bodvar en björnklo på ena 
tån. 

Ringen under bogen på Beras dräpte make vill man gärna jämföra med det mäs-
singsstycke, som är fäst i pannan på björnen enligt den samiska svarssägnen. Likaså 
tänker man på de mänskliga föremål, såsom skärp, penningpungar m.m., vilka enligt 
förhamningssägnerna ofta påträffas under pälsen på den till djur förvandlade män-
niskan. Men ett mera väsentligt drag är förbudet för Bera att äta av björnköttet. Detta 
motsvarar ett av de många tabun, som gäller kvinnorna vid björnfesten. Enligt 
Fjellström (1755) kokas björnens fram- och bakdel i skilda kittlar, »och det för den 
orsak, at qwinfolk få ej äta af framdelen, eller längre fram af Björnen, än wid pass så 
långt fram på honom, som qwinnan räckte med sina armar, när hon omfamnade 
Björnen, som bar henne utur hidet». I Hrölfs saga står det icke, vilka delar av björn-
kroppen Bera åt, men halva Älgfrode fick djurgestalt. Bestämmelserna om vilken del 
som är förbjuden för kvinnorna växlar redan hos de svenska samerna, så att Fjellström 
beskyller Schefferus93  för missuppfattning, när denne — liksom ovan Rheen94  — säger, 
att det är bakkroppen, som är otillåten. En rad paralleller från de sibiriska folken visar, 
att det tydligen är Rheen, som misstagit sig. Såväl lamuter som juraker och voguler 
förbjuder sålunda sina kvinnor att äta av huvud och framkropp på björnen.95  Särskilt 
farligt har det emellertid ansetts för havande kvinnor att äta vilt och i synnerhet björn-
kött. Hos sojoterna måste sådana helt och hållet avhålla sig från det senare, medan 

9001rik 1903, s. 199 ff. 
91von Sydow 1923, s. 45. Olson 1916 tycks ha varit obekant för von Sydow. Olson behandlar emellertid inte 
den episod, som här är av intresse. 
925e härom Liestol 1937, s.90. 
93Förf. till det välkända verket Lapponia, Frankfurt 1673, snart översatt till en rad olika språk, till svenska 
först 1956. 
94Jfr för diskussionen av de motsägande uppgifterna Reuterskiöld 1912, s. 33. Hallowell 1925, s. 105, som 
har haft tillgång till en engelsk översättning av kapitlet om björnfesten hos Reuterskiöld och endast känner till 
Fjellström genom honom, kommenterar inte motsägelserna. 
95Holmberg 1925, s. 15; Holmberg 1927, s. 91 
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bland jakuterna både hustrurna och deras män är tvungna att avhålla sig från vildrenens 
inälvor, huvud och lår.96  

Ännu 1891 berättade en äldre same i Offerdal för K. B. Wiklund, att 
köttet kokades i en enkom för detta ändamål uppförd liten koja i två kittlar, en för männen och en 
för kvinnorna. Männens andel var de främre delarna af björnen, kvinnornas de bakre. Då man 
sedan åt, fingo icke kvinnorna, liksom icke heller annars, uppehålla sig i påssjo och fingo icke 
taga i köttet med händerna, utan männen togo köttbitar på för ändamålet gjorda trägafflar och 
räckte dem åt kvinnorna, som togo emot dem på trägafflar.97  

Den funktionella svarssägnen kan emellertid dyka upp i andra sammanhang och vara 
förknippad med berättelser av annat slag. Den kan också historiceras. Hur svårt det kan 
vara att tvinna isär historia, sägen, saga och myt, framgår av följande episod från våra 
egna dagar. 

Mot slutet av år 1952 kunde man i de turkiska tidningarna läsa om en ung bond-
flicka, som enleverats av en björn i bergstrakterna längst i sydost. Några dagar senare 
meddelade pressen, att beväpnade bönder lyckats befria flickan, som tillbragt fem dygn 
i björnidet. Det saknades icke heller pittoreska detaljer om den älskogslcranke björnen, 
som länge slickat flickan och utan framgång gjort försök till närmanden. Den hade icke 
gjort henne illa på något vis. Nyheten spreds snart och nådde Paris i utvidgad och 
romantiserad form. Men också en korrespondent i den turkiska tidningen Dönya i 
Konstantinopel gjorde en intervju med hjältinnan, och publicerade under loppet av febr. 
1953 ett långt reportage. En turkisk vetenskapsman i Paris observerade detta och åter-
fann i berättelsen en mängd drag, som var kända för honom både från anatolisk och 
internationell folklore. Samtidigt erinrade han sig, att han under de senaste 20 åren tre 
eller fyra gånger hade läst i hemmatidningarna om liknande episoder, fast skildringarna 
då icke varit så utförliga. Sedan han undersökt saken vidgick forskaren ifråga att själva 
tidningsreportaget berett honom den största mödan, och att han icke lyckats lösa dess 
problem. I den motivhistoriska undersökningen spelar förresten den frågan mindre roll. 
Antingen har journalisten, som denne själv också säger, berättat, vad folket på platsen 
haft att förmäla i saken. Eller också har han skrivit en roman under utnyttjande av folk-
loristiska motiv. Hans skildring utgör i vilket fall som helst en ny variant av en gammal 
björnhistoria.98  

En blandning av olika sägner föreligger även i följande 1880-talsuppteckning från 
de finska samerna. Här är det metamorfosen människa — björn, som står i förgrunden. I 
en av dalgångarna öster om Enare sjö bodde en same vid namn Irjan jämte makan 
Audni och sönerna Heudo och Gabe. De levde på vildrenar och bodde för sig själva. 
Den stillfärdige och saktmodige Irjan var ofta flera dagar i sträck ensam ute i skogen. 
Man var ibland ängslig för honom men vågade icke fråga, vad han hade för sig. 

En höstnatt försvann Irjan utan att komma tillbaka, och familjen letade förgäves 
efter honom. Mot vårsidan var pojkarna en dag ute på jakt och råkade då den av-
magrade fadern på andra sidan berget. Han följde med dem hem, och glädjen blev stor i 

96Harva 1938, s. 417 f. Lot-Falck 1953, s. 191 ff. 
97Wiklund 1912, s. 45. 
98Boratav 1955, s. 21 ff. Jfr Volmar 1940, s. 141 f. 
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hyddan. Men om hösten, när den första nysnön hade kommit, försvann han på nytt. 
Audni gick då själv ut för att leta och följde makens spår. De ledde till ett litet träd, som 
mannen hade gått runt ett flertal gånger, tills hans spår förändrades till björnspår, som 
förde upp mot berget. Hustrun gick då tre gånger runt omkring trädet och förvandlades 
därmed själv till en björn. Hon följde efter sin make och stötte i en grotta på en gammal 
björn, som låg i sitt vinterläger. 

Irjan klagade bittert över att hustrun sökt upp honom. Nu måste sönerna tro, att de 
blivit uppätna av vilddjuren, och de skulle själva bli jagade av dem. Heudo skulle med 
sin pil fälla sin egen fader: »Håll dig då alldeles lugn, tills sönerna dragit av mig skinnet 
och brett ut det på marken. Sedan skall du skynda ut och försöka hoppa upp på min fåll, 
så kommer du åter att bli människa.» Hustrun grät och ville fly vidare med sin man, 
men denne sade, att det icke tjänade någonting till. I skymningen på tredje dagen kom 
pojkarna, och Irjans spådom gick i uppfyllelse. Modern fick emellertid en björntass i 
stället för en vänsterfot, eftersom hon med denna hade trampat utanför fällen. Denna 
tass fick hon behålla hela sitt liv, och björnskinnet bevaras än i dag av Irjans efterkom-
mande.99  

Det tycks föreligga en faktisk förbindelse mellan de olika nordiska lokalsägnerna 
om björnens vinterföda, som också delas av de mänskliga gästerna i björnens ide, vidare 
de medeltida nordvästeuropeiska berättelserna om blandäktenskap mellan människa och 
djur, som leder till björnättade avkomlingar, och slutligen den samiska ursprungsmyten 
till björnfesten. Härom vittnar en samisk tradition, som har bevarats av den välkände 
Johan Turi (f. omkr. 1850), som stammade från trakten av Kautokeino i norska 
Finnmarken. Den innehåller element från alla tre berättelsetyperna och lyder i Emilie 
Demants danska översättning: 

Men andre, som kommer til bjOrnens kote, undertiden flygtende for Ruo§aerne, dem gor den ikke 
noget, dem bliver bjomen ikke vred paa, selv om de blev hele vinteren. Og jeg har hort, at en pige 
har opholdt sig en hel vinter i bjornens kote, og Uldaerne focIte pigen ogsaa - bjornene og Ulda 
bor sammen om vinteren, Ulda bringer focle til bjOrnen, og bjornen kan ikke leve paa anden 
maade end, at Ulda foder den - og hun sov swrdeles godt den vinter lige som bjornen. Og bjornen 
var en han, og den besvangrede pigen. Og det barn var en dreng, og den ene haand blev en 
bjOrnelab, og den anden en menneskehaand." 

Slutsatser: 
1. Historien om Bodvar Bjarke torde icke, såsom von Sydow menar, endast utgöra 

en »fantastisk sagovävnad [...] starkt påverkad av irisk sagodiktning [...] en sen och 
tämligen lös komposition av sinsemellan förut ej samhöriga sagomotiv». I själva verket 
har vi hos de circumpolära folken upptäckt den funktion, den »Sitz im Leben», som 
björnvarianten av Amor- och Psychesagan — liksom björnsonsagan — tydligen en gång 
haft: den utgör en ritualbeskrivning eller svarssägen. Denna är spridd över stora delar av 
Nordamerika och norra Eurasien. Och den har berättats vid själva björnceremonierna, 
vid resandet av totempålar, i vilka detta motiv är utskuret, och vid festliga samman-
komster över huvud taget. 

99J. Qvigstad-G. Sandberg 1888, s. 49 ff. Jfr Klemetsen 1879, s. 27. 
100Turi 1910, s. 170. Ulda = nord. huldra och hör till vittrornas eller de underjordiskas släkte. 
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Mot bakgrund av det här medtagna materialet och dess delvis rituella förankring 
torde de bröllopsceremonier, som ingår i den finska björnfesten, kunna betraktas som 
ett dramatiskt återuppförande av det mytiska björnäktenskapet. Kännedomen om detta 
ligger möjligen också bakom de svenska allmogeseder och språkliga uttryck där trolov-
ningen, resp. förlovningen och bröllopet betecknas såsom björnfångst.101  

Nordiskt, samiskt och finskt sägenmaterial innehåller värdefullt stoff för rekon-
struktion av jägarens gamla religion. Nedan s. 154 ff. refererade sägner bidrager sålunda 
till förståelsen av vad Hallowell kallat »the spiritual controller of the bear».102  

Ytterligare ett exempel har givits på den av R. H. Lowie konstaterade frändskapen 
mellan religiösa föreställningar och bruk i de eurasiatiska och de nordamerikanska om-
rådena.103  

b. Piskningen med ris 

Det ordstäv, som Rheen anför ger ingen ledning alls. Det finns nämligen icke belagt i 
formen »slå björn med ris». Däremot har Grubb i sin samling från år 1665 (s. 46) 
följande stäv: »Björnen slår man intet medh Rijs.» Parallella formuleringar" ger otve-
tydigt vid handen, vilken meningen är: det behövs kraftigare don än spön för att få bukt 
med en sådan best. Sammanställningen av detta talesätt med risningen av björnen torde 
vara av rent associativ natur och har väl gjorts av Rheen själv. Reuterskiöld (1912) in-
vecklar sig i sina förklaringsförsök i ett högeligen konstruerat resonemang, i vilket nu-
mera övergivna religionshistoriska teorier spelar en viss roll. Han har inte heller haft 
tillgång till 1775 års björnvisa.105  

Harva lämnar frågan öppen men framkastar, att det möjligen rör sig om ett utdrivan-
de av »själen»." Om man emellertid utför tankegången i den samiska svarssägnen, rör 
det sig om en återuppväckelse av den dödade björnen,107  alltså i sak ungefär vad Harva 
menar. Finns det möjligen på andra håll motsvarande ceremonier, vilka kan kasta ljus i 
saken? Reuterskiöld har observerat, att hos giljakerna »den äldste slår med en stav på 
skinnet och säger: kom i håg, att den och den har gett dig din mat» (s. 39). Han sam-
manställer detta med risandet hos samerna men utan att dra några slutsatser av den 
analoga handlingen hos giljakerna. Icke heller denna är emellertid ensam i sitt slag. Den 
förekommer nämligen också hos oltjerna, men här i samband med lcringförandet av den 
ännu levande björnen. En gammal man slår björnen med en käpp, som är uppspånad i 
ändan, och säger härvid: 
Jag avtvå'r smutsen från Du-mannen (husugdeni), vandra längs vår väg, vandra där. Du skall 
komma intill en sjö — tvätta dig där. Människa, tvätta bort smutsen. Tvätta dig om nosen i över-
ensstämmelse med våra regler. Passera över ett hundratal platser, hoppa över tre hundra fot, vänd 
runt femtio gånger, passera tio kullar, korsa fyrtio bergskedjor, rulla ned för vår sluttning, där 
kommer »skogens människor»(duantent) att vara. 

1°1Se Granberg 1931/32. 
1°2Ha1lowe11 1926. Jfr L. Schmidt 1952. 
103Lowie 1934. 
1°4Se SAOB, s.v. »björn». 
1°5Hr där även »björksvegen», ovan, s. 73. 
"Harva 1938, s. 426. 
107Hr Harva 1938, s. 443. 
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Zolotarev (s. 117) fogar härtill, att detta slående kallas björnens »rening». Meningen 
med handlingen är att tvinga björnen att gå från festen till »skogsmänniskorna» (om 
dessa, se ovan s. 44). 

Det finns emellertid ett rikt jämförande, mera närliggande material till vad man 
skulle kunna kalla motivet med Tors bockar, kombinerat med piskning så'som återupp-
livningsrit. 

De kaukasiska abchaserna berättar om idepsa, viltets och jaktens herre, att han har 
tre döttrar och talrika hjälpare, tillsammans med vilka han själv livnär sig av villebrådet. 
Han dödar, kokar och äter av djuret, lindar in benknotorna i huden, varpå djuret får liv 
igen. Ingen jägare kan nedlägga ett djur, som icke tidigare förtärts av Mepsa och hans 
döttrar. Om en benknota går förlorad under måltiden, ersätts denna med en träbit." 

Efter en vildsvinsmåltid sker återupplivningen på det viset, att viltets herre slår på 
benbyltet. 

I en annan jakthistoria från Kaukasus kokar härskaren över de vilda djuren, i syn-
nerhet stenbockar, hjortar, vildgetter och vildsvin, Ävsati, en hel hjort, varmed han 
fägnar sina gäster. Dessa tillhålls att icke bryta sönder benen, som därpå läggs i ordning 
och slås med en piska. Hjorten står då upp igen." 

I Lesachdalen i Kärnten gör enligt en sägen ett nattligt folk av övernaturligt slag upp 
en eld, hämtar en oxe ur närmaste ladugård, steker och äter upp den. Deltagarna i mål-
tiden lägger benen i oxhuden, piskar denna med ris och leder tillbaka den härigenom 
återuppståndne oxen till hans ladugård. 

Denna sägen, som är befryndad med berättelsen om Tors återupplivande av sina 
bockar, hör egentligen hemma inom jägarkulturen, där det är djurens herre, som utför 
miraklet. Återupplivningen förutsätter enligt denna sägen bevarandet av benen men 
fortsätter i Kärntenvarianten med »slagmagi», en ombildning av slåendet med livs-
grenen, som kommit in från annat håll. Den saknas nämligen i övriga versioner av 
sägnen ifråga.110  

Det bör observeras, att denna sägentyp, som hos bröderna Grimm återfinns under nr 
47, också är besläktad med berättelsen om broder Lustig, nr 81 hos dessa.111  Till den 
sistnämnda gruppen hör uppenbarligen också följande samiska sägen, kallad »Frälsaren 
och det fattiga folket»: 
När Frälsaren gick på jorden kom han till ett fattigfolk och ville ha mat, men dom hade bara en 
ko. Men ändå ville de gärna bjuda honom. Han sade åt dem att slakta kon så skulle det nog bli 
bra, och det gjorde dom. Då sa han åt dom att lägga ett ben i varje bås och huvudet i ett annat. 
Men dagen efter hade dom fem kor i lagå'rn. Så det var med dom alldeles som med hon som hade 
varit barnmorska åt trollen.112  

108L. Schmidt 1952, s. 526. 
1°9A. Friedrich 1943, s. 195 f. 
11°L. Schmidt 1952, s. 519. För »Herr der Tiere» och principfrågor, se även Narr 1952 och W. Schmidt 
1912/55, 3, s. 355 ff, 463, 542, 552; 10, s. 545, 690, 699, 755. 
111Se härför Edsman 1949a; Wikander 1950; Thompson 1955/58, Eo-E199, i synnerhet E 11, E 30 och E 32 
med massvis av referenser och material; Spies 1951; Spies 1952, jfr kompletterande rec. i ZDMG 1954, 
s. 217. 
112ULMA 5585, E. Brännström 1932, Arvidsjaur, Lpl., s. 74, efter gumman Malmin, en skogssame från 
Malmesjaur. Jfr ibid., s. 78, 121. 
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Piskningen som uppståndelserit förekommer även i Afrika. En sädeskorg med ett flod-
hästhuvud har sålunda av hövdingen Sekukuni placerats framför den fientlige hövding-
ens kraal, för att denne skall skadas: »Er versammelt alle seine Zauberer, die sich mit 
Gerten um den Kopf herstellen und auf ihn losschlagen mit den Worten: 
'Rhinoceroskopf steh aufr » Då huvudet icke vill gå självt, bär man det över gränsen.113  

Följande berättelse av Anta Piralc kommer emellertid den av Rheen omvittnade 
lapska bjömrisningsriten närmast, samtidigt som den kastar ljus över Fjellströms upp-
gift, att björnkarlar tre gånger rycker i en vidjering, som har fåsts vid björnens under-
käke. Den har berörts ovan (s. 83 f.) men lyder i sin helhet sålunda: 
Det berättas åter, att en björn en gång hade en son med en riktig människoflicka. Och björnen 
hade sagt till den flickan så: »Du får sätta fast en ring i kanten av min nos. Och när du hör, att 
man dödat en björn, som har en ring i kanten av nosen, så skall du befalla min son att gå till de 
jägare, som fått mig, och be att få en del av mig. Om de inte vilja giva honom någon del, skall 
han ta en käpp och slå tre gånger på huden, så skall jag få liv och riva ihjäl jägarna.» — Sonen 
hade redan blivit stor. Då hörde han, att man hade dödat en hanbjörn, och i kanten av hans nos 
hängde en ring. Då förstod sonen, att det var hans far de hade fått. Han for till jägarna, bad att få 
en del av björnen och berättade, att björnen hade underrättat honom, att han skulle begära en del 
av honom. Jägarna vägrade att ge honom något. Sonen slog med käppen på skinnet. Då lossnade 
alla käppar, med vilka huden var utspänd, och huden blev färsk. Han slog en gång till med käp-
pen. Då blev det en hel död björn. Då blevo jägarna rädda och sade: »Du får del av björnen .»1' 

H.-J. Paproth kommenterar i bilaga till ett brev från 1961(?) till förf. rispiskningen som 
återupplivningsrit med följande material. Eyakindianema vid deltat till Copper River i 
Alaska brukar »sänka björnskinnet tre gånger»,I15  utan att syftet därmed anges. 
Möjligen överensstämmer denna sedvänja med följande rit hos eskimåerna vid Kobuk 
River, också i Alaska: 
(Björn)skinnet avlägsnas från huvudet och huvudet skäres av. En infödd tar det sedan, ställer sig 
grensle över kroppen med huvudet i båda händerna, lyfter det högt upp i luften och sänker ned det 
tre gånger, så att han varje gång vidrör kroppen alldeles ovanför hjärtat och mumlar en be-
svärjelse. Efter den tredje beröringen kastar han med all kraft huvudet mot samma ställe ovanför 
hjärtat och uppstämmer ett högt rop, i vilket alla infödda instämmer. Denna ceremoni antas driva 
iväg björnens ande till bergen.116  

(Jfr aino, hos vilka bergens herre är densamme som björnarnas herre.) 
Detta rituella bruk hos eskimåerna kan i sin tur förbinchts med en motsvarande sed-

vänja hos kwakiutlindianema vid Nordamerikas nordvästkust, såsom F. Boas skildrar 
den i ett brev till A. Irving: 
Han vänder björnen runt och sätter knivbladet mot björnens underkäke och låtsas skära i den. 
Detta upprepas tre gånger. Den fjärde gången skär han verkligen bort skinnet på underkäken. 
Sedan tar han detta, med högra handen på (björnens) huvud och den vänstra på hans korsrygg, 
håller upp skinnet, och om det är en björnhona kommer han att säga: »Min vän, kalla nu på din 
husbonde, så att han också kommer till mig.» 

113Wangemann 1870, s. 58. Jfr Thompson 1955/58, E Il. 
114H. Grundström 1929, s. 68 f. 
115Birket-Smith & de Laguna 1938, s. 200, 488. 
116sto„y, 1899, s. 839. 
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Därpå kastar han ned skinnet på björnens kropp. Detta upprepas ytterligare tre gånger, 
varvid kallelsen i tur och ordning riktas till fadern, modern och barnen. Det är jägaren, 
som besvarar hans åkallan och säger, att han skall göra det, dvs, hämta de övriga 
björnarna.117  

Liknande belägg kan anföras från Nordasien. L. von Schrenck berättar om giljaker-
na: 
Sedan buksidan (på björnen) hade flänsats, välte man djuret runt och flådde honom också på 
ryggsidan fram till huvudet. Därpå svängde den man som stod vid svansändan ånyo med skinnet 
upp och ned över kadavret och kastade iväg det över björnens huvud till kamraten vid huvud-
ändan, som i sin tur kastade det tillbaka till den förste. Detta skådespel upprepades flera gånger, 
varpå man åter lade kadavret på rygg och tog itu med styckningen) 1'5  

I sin avhandling från 1976 har Paproth inarbetat detta material (s. 164 f.). Poängen är att 
dessa varierande riter direkt eller indirekt vittnar om föreställningen, att det dödade 
djuret återvänder till sitt rike och gemenskapen med stamfränderna. Detta kommer klart 
till uttryck hos en grannstam till kwakiutlindianerna på nordvästkusten, Bella Coola. 
Där lägger man det avflådda skinnet på björnkadavret, så att svansändan hamnar mot 
nacken, slår på det fyra gånger och säger: »Var snäll och söla inte. Gå hem och kom 
tillbaka», eller: »Var snäll och kom till mig i morgon. Säg åt dina andra släktingar att 
komma till mig!» Paproth anför också en rad andra belägg för denna och liknande riter i 
det circumpolära området. 

c. Possjo 

I rumsfördelningen hos rendjursnomader och fångstmän intar possjo-området bakom 
elden en särställning. Det är s.a.s. köksavdelningen med alla husgeråd och nödiga 
verktyg. Där förvaras och styckas också köttet. Vid björnfestligheterna ställs enligt 
Itkonen köttråget i den bakre delen av kåtan. På samma plats läggs också t.v. matrester-
na, i synnerhet benen. Genom den lilla bakdörren införs också villebrådet och fisken, 
medan mjölk och mjölkvaror bärs in genom den vanliga dörren. Hos Kola-samerna 
heter den halvt gömda bakdörren den »blodiga dörren» (varrlips [saSk. vörr-lipps]). 
Häremot svarar, att possjo [saS. båassjoe; saL. boassjo; saN. boaggu] hos samerna är 
männens särskilda del av kåtan. De har där sina jaktredskap, och där tillreder de även 
bytet. Kvinnorna får blott befatta sig med de kulturhistoriskt senare mjölkprodukterna 
och med boskapsdjurens kött. T.o.m. köttet av tamrenen har dock ursprungligen kokats 
av mannen. Jägarna drar också ut på jakt och återvänder från denna genom öppningen 
till possjo, medan kvinnorna varken får använda denna ingång eller beträda possjo. En 
särskild »kvinnosten» markerar gränsen. Possjo har även varit den gamla kultplatsen, 
där männens gudar hört hemma. Efter kristnandet har ikoner, resp. luthersk andaktslit-
teratur trätt i deras ställe. Hos samerna har dock inga kultbilder ställts upp i possjo, men 
tabuföreskrifterna är talande. Possjo-akka [saS. aahka; saL. åhkkci; saN. cihkka] (possjo- 

117Hallowell 1926, s. 75 f. 
118von Schrenck 1881/1895,3, s. 712. 
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frun, possjo-gumman) anses hålla till under jorden i denna del av kåtan, en analogibild-
ning till kvinnornas alckor.119  

d. Albarkssprutningen 

Den blodliknande albarkssaften används i en rad olika sammanhang vid björnceremoni-
erna. Mest påfallande är kvinnornas albarkssprutning på männen, då dessa kryper in 
genom bakdörren i kåtan tillsammans med bytet, eller när de räcker kvinnorna det kokta 
köttet. 

Albarkssprutningen och dess innebörd är synnerligen omdebatterad. Sannolikt är det 
fråga om en apotropeisk åtgärd,120  eftersom alen är allmänt utnyttjad i dylikt syfte.121  
Reuterskiöld (1912, s. 37) menar, att albarkssaften ursprungligen använts i st. f. blod, 
som det högeligen liknar, för att framkalla blodsutgjutelse (»Sympatisk PI magi»), vad 
nu detta skall betyda. Bruket har segt hållit sig kvar ända in i våra dagar. Att här olika 
associationer kunnat spela med, framgår av den redan i forskningsöversikten citerade 
utläggningen av spåtrununetecknet hos Randulf. Även Piraks ord härom ger anledning 
till eftertanke: 

Det minns jag nog, att man skulle lägga ned de där bördorna utanför kåtan vid påssjo [saS. 
båassjoe; saL. boassjo; saN. boakli] och att somliga av dem hade brutit alkvistar och kastade 
dem hastigt genom dörren till den sida, där hustrun satt. Så stängde man dörren. Hustrun skulle 
nämligen skrapa av albarken, tugga den och då männen kommo in i kåtan spruta den tuggade al-
barken ur munnen mot dem. Och så skulle männen lyfta björnens kött in i påssjo genom en öpp-
ning i kåtaduken. Jag har nog hört, att man fordom kallade björnens blod för »leipe» [saS. liejpie; 
saL. liejbbe; saN. leaibi] (al), och kvinnans menstruationsblod kallar man ännu i nuvarande tid 
»leipe». Om jag minns rätt, har jag hört, att första gången männen lyfte björnens kött in i kåtan 
till påssjo, skulle kvinnorna titta genom en mässingsring. Karlarna skulle själva koka björnens 
kött, och själva åto de också det allra bästa. Kvinnorna fingo liksom en nådaskänk av det, som 
räknades som sämre. Björnen ansågs för ett underligt djur. Albarkssprutningen tjänade, vill jag 
minnas, säkerligen till att rena männen från den underlighet, de blivit genomträngda av, då de 
dödade björnen.122  

Härmed kan man jämföra Forbus skrivelse år 1727: »De stryka sit ansichte, och spotta 
samma bark emot skytten, Leiboimai [saS. liejpie-ålmaj; saL. liejbbe-ålmcij] til ära, 
erkjännande sin orenlighet och owärdighet.»123  

Efter en omfattande redovisning av samiskt och jämförande material kommer H.-J. 
Paproth i sin specialstudie år 1964 fram till att albarkssprutningen utgjort ett skydds-
medel mot björnens »Rachemacht».124  Jag återger hans sammanfattning in extenso, så 
mycket hellre som jag själv har översatt hans arbete från tyska till svenska: 

119Ränk 1949/51, 2, s. 58 ff., 121 ff., 127 ff., jfr även 1, s.51, 108. Det heliga hörnet på manssidan i bortre 
hörnet, diagonalt mot ugnen, hos grekisk-ortodoxa ryssar men även hos Finlands svenska bönder, återspeglar 
nomadtidens förhållanden, se även Ränk 1949, s. 82 ff. (björnfesten hos finnarna) och s. 165 ff. (björnfesten i 
Sibirien); Ränk 1948; Ränk, s.v. »Ecke, heilige» (RGG3); Bleichsteiner 1951/52. 
120Se Holmberg 1925, s. 11 ff.; Holmberg 1927, s. 95. 
121HDA, s.v. »Erle». 
122Pirak 1933, s. 70. 
123Reuterskiöld 1910, s. 37. Jfr härtill Holmberg 1925, s. 12: »irrefiihrend»; se även ibid., s. 14, och Harva 
1938, s. 417. 
124Se även helt kort Paproth 1976, s. 295. 
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Det lapska bruket att efter björnjakten gå in i kåtan genom en annan ingång än den vanliga dörren 
har också paralleller hos andra folk inom det circumpolära området. Som redan A. Irving 
Hallowell konstaterat, är »motsvarigheter till detta bruk [...] märkvärdigt nog kännetecknande för 
så avlägsna folk som lapparna å ena sidan och Micmacindianerna i östra Amerika å den andra». 
En olikhet föreligger dock. Medan de flesta redogörelserna från lapparna framhåller, att männen 
kommer hem utan björnen och kryper in i kåtan genom bakdörren, heter det i motsvarande upp-
gifter från andra folk, att björnen (eller jaktviltet överhuvudtaget) blir insläpad genom en speciell 
öppning i hyddan. Det är emellertid bara en skenbar olikhet, som lätt kan förklaras av den lapska 
seden att lämna kvar den dödade björnen på dråpplatsen och först senare hämta hem den. 
Ursprungligen har man kanske genast fört hem den och tagit in den genom bakdörren i kåtan, så-
som den tyske resenären Daniel von Hoggu6r berättar om arvidsjaurlapparna i Pite lappmark: 

»När männen kommer i närheten av dörren med sitt byte [dvs, den döda björnen, P.], så mot-
tagas de av sina fruar med bannor och skällsord, och kojan bommas igen framför dem. De måste 
då göra en egen öppning in i kojan, genom vilken de kan stiga in med det dödade djuret.» 

Vid uppkomsten av seden att lämna kvar björnen i skogen för att först gå hem och där förbe-
reda allt för björnfesten har man alltså inte kunnat uppge det ålderdomliga bruket att krypa in i 
kåtan genom bakdörren. Det synes ju nu ha förlorat sin egentliga mening. 

I en sång, som sjunges vid ostjakernas björnfest, heter det att björnens bestämmelse är att 
komma in »genom rökfånget på det hus, som är utrustat med rökfång». Gilialcerna på ön Sachalin 
fångar björnungar, uppföder dem i burar och slaktar dem sedan rituellt. Sedan tas den flådda 
björnfällen med vidhängande huvud högtidligen in i jordhyddan, »fastän inte genom dörren utan 
genom rökfånget, längs utmed den höga stången med krona av grankvistar, vilken hela tiden 
[under björnfesten, P.] sticker upp över jordjurtan». Deras stamfränder på fastlandet vid 
Amurfloden, vilka bor i riktiga hus, bär in björnfällen i festrummet genom ett fönster. Hos det 
nordjapanska ainofolket på ön Hoklcaido tages björnköttet in i huset genom ett särskilt fönster. 
Micmacindianerna i nordöstra Nordamerika bär alltid in björnkroppen i indianhyddan genom en 
särskilt upptagen öppning till höger eller vänster om den vanliga ingången. Detta sker, för att 
»kvinnorna inte var värdiga att passera genom samma ställe, som där en björn fick gå in i hyd-
dan». 

Sommaren 1917 hörde U. Holmberg-Harva av tunguserna i Turuchanskdistriktet, att jägarna 
på många platser av hänsyn till kvinnorna tog in björnköttet och skinnet på baksidan under tält-
duken. Samme forskare påpekar, att indianerna vid Thompsonfloden i British Columbia aldrig bär 
in viltet genom dörren i sina tält »emedan den användes av kvinnorna». 

Holmberg-Harva anser, att orsakerna till dessa åtgärder varit fruktan, att björnen kunde träffa 
på spåren av kvinnorna. Han hänvisar därvid till Fjellströms utsaga, att lapparna inte ens tagit 
hem björnen utefter en väg, om den veterligen använts av kvinnor. Denna uppgift bekräftas också 
av Johannes Tornwus. Hans på 1600-talet författade »Berättelse om Lapmarckerna och Deras 
Tillstånd» behandlar lapparna från Torne eller Kemi lappmark. I den heter det: 

»När Lappen har fådt en WildReen, Biörn eller annat diur, går han intet in i kåtan genom den 
rätta döran, där som Qvinfolken uth och ingå (kurs. P.) utan har innerst i kåtan ett lijtet håål, där 
igenom han inkryper .... Ingen Qvinnos Person må gå på den vägen, på hwilken Willbrådet är till 
bys fört.»125 

e. Noanamn, urskuldningsriter och jagarspråk 

En sak, som omedelbart faller en i ögonen vid genomläsningen av Kalevalas björnruna 
(46) jämte förlagor, är det rika bildspråket. Användningen av detta är icke någon tillfäl-
lighet eller enbart ett poetiskt konstgrepp. En svensk 1700-talskälla uppger t.ex. föl-
jande namn på björnen: 'Gullfot', 'Nalle', 'Stolle', 'Storfar', 'Godfar', etc.I26  Rääf har 
bevarat 'S torfar' , 'Gubbe', ' Gammeln' , 'Naskus' . Andra nordiska beteckningar är 
'Gamle i pelsen' och 'Bedstefar', 'skogsfruns hund' (jfr ovan), bergfolkets, huldrornas 

125H.-J. Paproth 1964, s. 64 ff. De utförliga noterna är här utelämnade. 
126SA0B, s.v. »björn», sp. B 2963. 
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eller trollens 'gjeldslegris' eller 'galt' .127  Denna lista kan avsevärt förlängas, men till-
sammans med de talrika omskrivningarna i Kalevala ger den tillräcklig upplysning om 
vilka olika slag av sådana som använts. Hallowell, som gått igenom björnterminologien 
i hela det nordamerikanska och nordeurasiatiska området128  urskiljer tre huvudtyper: 
a) Omskrivningar, som grundar sig på karakteristiska drag hos björnen, såsom 
'Kortsvans', 'Svartfot', 'Honungsätare'; b) metaforiska uttryck av just det slag, som i 
sådant överflöd förekommer i Kalevalas 46:e runa: 'Skogens Heder', 'Skogens Fagre', 
'Skogsguld', osv.;129  c) släktskapsbeteckningar, såsom 'Farfar', resp. 'Farmor', 'Gamle 
Broder', 'Älskade Morbror', 'Gode Fader', 'Kusin', 'Släkting', etc. Dessa är det anled-
ning att hålla i minnet för diskussionen av björnceremonierna såsom en form av för-
fåderskult. 

Sigrid Drake noterar också en rad skilda samiska beteckningar: 
Namnen på björnen tillkännager ofta helt profana egenskaper, suokok [saL. suoguk, 'en som har 
tjock päls' (Grundström 1946/54, s.v.)], 'tjockingen', ttufok [saS. darhvege(?)], ' den som gräver i 
mossar', ollon [saL ullun, eg. 'får'] 'ullrik', o.s.v., ibland uttrycker de däremot vördnad och visar 
hans särställning i naturen, puold-aija [saS. boelt-aajja; jfr saL. buoltalt], eg. 'backens farfar', 
alltså väl snarast 'härskaren över backen' (skogsbacken), sjele-kallo [saS. sjiele-gaaloe], 'prydd 
med silverlöv på pannan', syftande på den ära, som vederfars honom vid björnfesten, då han 
pryds med silver. Dessutom finns namn, som helt enkelt betyder en björn. En del av dessa är dock 
lån från nordiska språk, t.ex. bire [saS. beere], bjerdna, pärrdnu [saS. bieme; saL. biernna; saN. 
bierdna] (Qvigstad, s. 108 och 105 f.), och katfu röjer finskt ursprung (fi. karhu, björn). 

Sigrid Drake fogar härtill: 
Redan den stora mängd namn på björn, som lapparna äger, låter oss ana, att björnen i lapparnas 
föreställning i gångna tider intagit en rangplats bland djuren, något som vi finner bestyrkt även av 
det förhållandet, att man här utbildat en särskild terminologi, som används vid tal om björn, skild 
från den, som begagnas i motsvarande fall om djur i allmänhet [...] Men man har »särskilt tale-
sätt» även för andra djur än björnen, ehuru i betydligt mindre grad [...] Vi har alltså här en del 
ord, vilka är tabu och bör undvikas, då däremot andra är tillåtna, noa [...] Dylikt namn- och 
språktabu just när det gäller vilda djur, jakt och fiske återfinns bland många primitiva folk, och 
även högt stående kulturfolk har kvar dylikt i sin folktro. Man fruktar, att genom brott mot dessa 
»språkregler» framkalla fara antingen för sig själv eller hjorden eller otur med jakt och fiske på 
grund av ordens magiska Icraft.13°  

Sigrid Drake befinner sig här helt i linje med den nyaste ordforskningen på området. 
När man på filologiskt håll behandlat en sådan företeelse som språktabun, har alltsedan 
Meillets klassiska monografi på området namnen på björnen fått utgöra paradexempel 
på dylika. Religionsetnologernas diskussion, om björnceremonierna endast utgör vari-
anter av uråldriga jaktriter, eller om de innebär en verklig kult, återspeglas också på 
språkvetenskapligt håll. Bevisföringen kommer därför lätt att röra sig i cirkel, eftersom 
vardera parten stöder sin argumentering med material och åsikter från det motsatta 
vetenskapsområdet. Men då stoffet är dubbeltydigt å ömse håll, får analogierna icke så 
stort värde. 

127Feilberg 1910/14, sp. 42 b. Hos HyltU-Cavallius 1863 § 137 står det egentligen »storhund» och »galt». 
128Hallowell 1926, s. 43-53. 
129jag citerar direkt ur Collinders översättning, Kalevala 1980. 
130Drake 1918, s. 329, jfr även s. 227. 
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Med noanamnen sammanhänger i viss mån den märkliga formuleringen i de hem-
vändande samernas jojkningslåt: »Här kommer nu män ifrån Sveriges land, Tyskland, 
England och alla land» (Rheen, mom. 6). Den är icke förklarad hos Reuterskiöld. På 
finskt håll finns det en motsvarighet härtill, när en östfinsk sångare vid inträdet i stugan 
sjungit: »Här kommer en pojke från det fattiga Österbotten.» I visst, innehållsligt sam-
manhang med dessa satser, står en mening i en björnvisa från Arkangelsktralcten, ut-
talad till björnen vid samma tillfälle: »Länge har du uppehållit dig med att springa i 
Estland.»131  I alla dessa fall rör det sig om geografiska bestämningar, som icke har 
någonting med de lokala förhållandena att göra. 

I de arkangelska varianter, där hänvisning till Estland står, finns också svenska lån-
ord. Björnens boning och viloplats kallas sålunda »bädden av glänsande linne» 
(sateriset sangyt, jfr sv. säter och säng). Svenska lånord är över huvud taget icke säll-
synta i de finska björnsångerna, såsom okki (kock), pankki (bänk), tuoppi (stop), kannu 
(kanna), silkki (silke) och sameti (sammet). K. Krohn tolkar detta såsom ett bevis på 
visornas västfinska ursprung.132  Utan att på något vis vilja bestrida denna tes i dess hel-
het torde man kunna tillgripa en annan förklaring till förekomsten av åtminstone en del 
av dessa främmande ord och geografiska bestämningar. 

Det förehåller sig nämligen alldeles på samma sätt bland de svenska samerna: i 
samband med björnfesten använder dessa en mångfald, särskilda termer, som i deras 
fall för det mesta är av nordisk ursprung. De avser både björnens kroppsdelar och alla 
de förrättningar, som är förbundna med festen. Fjellström noterar detta, och efter honom 
refererar och kommenterar Liljeholm saken på följande vis: 
Medan lapparna vidare enligt Fjellström i allmänhet använda ordet juoikem [saS. joejkeme] för 
»sång», heter det vid björnfesten siggem. På samma sätt heter: 
pryda på lapska herwetet [sal- härvvadit] men om björnen själestet133  
öra 	» » 	pelje 	[saS. bieljie] 	» 	» 	» 	auros 
mun 	» » 	njalme [saS. njaehnie] » 	» 	» 	Mame 
fötter » » 	 juolke 	[saS. juelkie] 	» 	» 	» 	fiotte 
näsa 	» » 	njuone 	[saS. njuenie] 	» 	» 	» 	nos 
tänder » » 	pane 	[saS. baenie] 	» 	» 	» 	lase 
svans » » 	seipe 	[saS. siejpie] 	» 	» 	» 	happok 
skära » » 	tjuoppet [saS. tjoehpedh] » 	» 	» 	ska rret 
kniv 	» » 	nipe 	[saS. nejpie] 	» 	» 	» 	kuttje 
etc. 

Han tillägger, att detta språk är oförståeligt för andra än för björnjägare.134  
Liljeholm fortsätter: 
Ser man närmare på dessa vid björnfesten använda ord, finner man, att de så gott som alla är 
nordiska lånord. Sig gem hör till vårt sjunga; auros är vårt öra; hamse hänger väl ihop med 
svenska dialekternas hamsa »riva tillsammans»; fuotte är fot; nos är nos; lase, tänder, är väl vårt 
lås; happok, svans, hör måhända till vårt hampa eller happa sig (eg. slumpa sig, slänga till); 
skarret är skära; kuttje är de svenska dialekternas kuta, kytte (= kniv) etc. 

En förklaring av detta förhållande är, att dessa ord är tabuord, och att det därför låg närmast 
till hands att låna dem från grannarna i stället för att använda det egna språkets ord, vilket hade 

131Krohn 1928,s. 406, 405. 
132Loc. cit. 
133Se Grundström 1950, s. 54 f. 
134uljeholm 1926, s. 166. 



huvud 	nope 
ögon 	dasts 

hörntänder 	tjallarna 
framben 	 futtie 

klor 	gupper 
magsäck 	laok 
tarmar 	garne 

fettkörtlar 	guppsie 
i bringan 

galla 	sappie 
blod 	dövres 

svans 	hoppak 
hud 	loahra135  
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varit profanerande. Det tycks mig emellertid naturligare om lapparna i så fall hade använt om-
skrivningar. (Jfr de förut nämnda uttrycken tjåkkom [saL. tjåhkom] »kam» för klorna, pelve [saS. 
balve; saL. balvva; saN. kalva] »moln» om lungorna, naste [saS. naestie; saL. rufsste; saN. nåsti] 
»stjärna» om ögonen etc.). Denna mängd nordiska låneord synes mig i stället tala för att för-
fäderna till de lappar, vilka varit Fjellströms sagesmän, deltagit i motsvarande fester hos sina 
nordiska nabor och därifrån medfört ceremonielet. 

Förteckningar, som motsvarar Fjellströms, kan göras upp med hjälp av andra sagesmän. 
Beträffande Vapstenlappama i södra Lappland går det t.ex. att för 1800-talets böljan 
upprätta en tablå över björnens kroppsdelar, när de har andra namn än hos övriga 
fyrfotadjur eller människan: 

saS. nuepie (?); det vanliga ordet är åeffie 
saS. daastah (pl.), eg. 'stjärnor'; jfr saS. naestieh (pl.), ett annat ord 
för 'stjärnor' som äv. används om björnens ögon; det vanliga ordet 
för öga är tjelnzie 
saS. tjallenzh (pl.); det vanliga ordet 
saS. fuehtie (sg.) < sv. fot; används om alla djurs fötter /tassar/ lab- 
bar; det vanliga ordet är annars juelkie 
saS. guehperh (pl.); ordet används även om andra djurs klor 
?; det vanliga ordet är tjåeffie 
saS. garnah (pl.); det vanliga ordet för (både människors och djurs) 
tarmar är tjåelieh (pl.) 

saS. saehpie; = det vanliga ordet 
?; ev. saS. dovres 'dyr' <sv./nor. dyr; 'blod (i levande varelse)' heter 
virre och 'blod (från slaktat djur)' maelie 
?; det vanliga ordet är siejpie 
?; ev. saS. lårhvah 'med långa hår', <sv. 'lurvig'; det vanliga ordet 
för 'hud utan hår' är naehkie, 'hud med hår' heter 6ueljie 

Jägarspråket bland lulesamema i Jokkmokk har vid 1900-talets början varit följande: 

björn, kallas bokstavligen pierna [saL. biernna], som betyder 	'björn' 
», omskrives med 	 klippbon, backbon, backfar- 

far, tjockhåringen, gubben 
»,kallas efter särart 

», kallas efter särart 

björnhanne, 	kallas 

björnhona, 

björnens: 
huvud, 	kallas 
hjärta, 
lungor, 
lever, 
tarmar, 

luotok [saL. luodok, 'björn (i allm); 
björn som aldrig blivit störd 1. 
skrämd' (Grundström 1946/54, s.v.)] 
betyder 
paltok [saL. baltok, 'som blivit 
skrämd och därför är försiktig och 
vaksam, illvar' (Grundström 
1946/54, s.v.)] betyder 	 'skrämd' 
änak [saL. ånåk] annars vanligen 
saL. åres 
iestev [saL. jestev] annars vanligen 
saL. niMelis 

varre [saL. vårre] 
	

betyder 'berget' 
jallo [saL. jållo] 
	

'djärv' 
palvah [saL. halva (pl.)] 
	

'molnen' 
luovve [saL. luovve] 
	

'laven' 
tuörkah [saL. duorga (pl.)] » 	'riset på kåtagolvet' 

'trygg', 'beskedlig' 

135Sjulsson, s. 110. 



blod, 	 kallas 
ram, 

överarm, 
baklår, 
avföring, 

hud, 

främre del av huden, som 
bortskäres, när skinnet 
skall nyttjas till slädhud, 
kallas 
naken hudfläck mellan 
benens överdel och krop- 
pen, 	 heter 

spita huden, 

björnmåltid, 

björnspjut, 

björnjägare, som dödat en 
björn, 	 heter 

ide, grävt av björnen, » 
ide, naturlig håla, 
ide, allmänt, 

leipe [saL. liejbbe] betyder 
hute (fute) [saL. huode, fuode (sg.), 
<sv. fot; jfr saS. fuehtie] 	betyder 
åutås [saL. åvdås] 
tjieuftjas [saL. tjievtjas] 	» 
varpas [saL. vcirpas], i Jokkmokk, i 
Sörkaitum är ordets betydelse 
luöhtatahka [saL. luohtådahka] en-
dast om björnen 

sliehppa [saL. sliehppå] betyder 

puorka [saL. buorkka] endast om 
björnen 
veitet [saL. viejddit] betyder 
annars tsaggat eller rdhttjat 
veitem-males [saL. viejddim -måleri 
betyder 
spahkko [k] [saL. spåhkko] annars 
saL. såjtte 

skuorka [saL. skuorggå] annars saL. 
bivdår, skåvggår el. vajdoldr 
palav [saL. &nav] 
	

betyder 
kuoratj [saL. guoråsj] 
kåahte [saL. goahte] 

'al' 

'fot, 
'lägga' 
'slägga' 

proppen i ändtarmen 

'barmkläde' 

'jaga' 

'jaktmåltid' 

'björnide 

'kåta' 136  
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Liljeholm kunde ha noterat, att Fjellström själv dels säger, att dessa ord »är antingen 
tagna till låns av andra språk, eller ock om de än är pura lapska, har de dock sin besyn-
nerliga bemärkelse», dels direkt anmärker till några ord i tabellen, att de kommer från 
svenskan, eller också avtrycker de svenska ekvivalenterna.137  Sigrid Drake ger ytter-
ligare en rad exempel på sådana ritualtermer. Liljeholms förklaring att språkbruket vid 
svenska björnfester har övertagits av samerna, är säkerligen felaktig, men han snuddar 
tidigare vid det rätta förhållandet, då han talar om tabuord, ehuru hans bestämning av 
detta begrepp icke leder någon vart. Då kommer redan Reuterskiöld saken betydligt 
närmare, när han på tal om detta särskilda språk säger (s. 24): 

Vi har måhända att tänka oss detta som en kvarleva av ett gammalt tabuspråk d.v.s. björnen var 
vid dessa fester ett så heligt djur, att man för att ej åstadkomma olycka icke vågade nämna honom 
eller hans lemmar eller de redskap, som användes vid björnmåltiden, med deras vanliga namn. 
Rester av den gamla föreställningen, att man icke bör tala det vanliga språket, då man håller på 
med jakt och fiske, har forskningen mer än en gång påvisat. Vi får därför icke hålla för otroligt, 
att vi även här har att göra med denna företeelse. 
Reuterskiöld har ingenting att säga om jägarnas geografiska härkomst i detta samman-
hang. Hans förmodan angående tabuspråk bekräftas, och samtidigt förklaras bruket av 

136Grundström 1929, s. 66; Grundström 1930, s. 41 f. 
137Fjellstro"m 1755 har f.ö. amse, nas och happock, icke hamse , nos och happok, såsom Liljeholm 1926 av-
trycker dessa ord. 
7-945145 
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de främmande ortsbeteckningarna, när vi går till det rika etnografiska jämförelse-
materialet. 

I de finska björnrunorna kommer vi att stöta på den vitt utbredda företeelsen, att 
jägarna ställer sig oskyldiga till dräpandet av villebrådet, naturligtvis av fruktan för 
djurets hämnd. Detta förnekande av skulden kan ske på olika sätt, både genom en 
pantomim och genom en enkel försäkran om oskuld. Tunguserna går bort ifrån val-
platsen, återvänder efter en stund och låtsas hitta den redan döda björnen, vilkens död 
genom främlingar man livligt beklagar. Eller också bedyrar de: »Vi har icke dödat dig, 
en jalcut har dräpt dig.» Jakuterna å sin sida beskyller sina grannar, t.ex. jukagirerna, för 
dråpet. Och hos ostjakerna heter det: »Var icke ond på oss, en av ryssarna tillverkad pil 
har dödat dig, ett av ryssarna gjort spjut har gjort slut på dig.» Eller också skjuter man 
alla på en gång, alldeles som en arkebuseringspluton, för att björnen icke skall veta, 
varifrån kulan kommer.138  

Försiktighetsmåtten börjar f.ö. redan, när man drar ut på jakt, ty björnen hör genom 
jorden, vad människorna säger. Därför används ofta teckenspråk i detta samman-
hang.139  De märkligaste utslagen av dessa försök att skydda sig och föra björnen bakom 
ljuset, påträffar man vid måltiderna hos Amurdalens folk. Under dessa härmar jakuterna 
korpar, så att männen ropar kukh! kukh! och kvinnorna tag! tag! Därigenom skall 
björnen luras att tro, att det är dessa fåglar, som kalasar på honom. Och hos andra folk 
kan dessa sedvänjor utvecklas till fullständiga skådespe1.149  

Samma försäkran om den egna oskulden som vid själva jakten upprepas ibland 
också vid »björnbegravningen». När jakutema för björnens avgnagda ben till begrav-
ningsträdet, säger de sålunda: »Farfar! Ryssarna och tunguserna har ätit upp dig, och vi 
har (endast) hittat och samlat ihop dina ben.»14I Men hos samme auktor finns också 
följande, för vårt problem högst viktiga upplysning: »Hela tiden under ettandet talar de 
ryska eller tungusiska med varandra.»142  

Det är uppenbart, att vi här har nyckeln både till valet av de främmande ortsbeteck-
ningarna och bruket av ett särskilt språk vid samernas björnfest: man har på alla vis 
velat skydda sig och betyga sin oskuld. Det är främmande män, som dödat skogens 
konung, och det är likaledes främlingar, som kalasar på honom.143  

Återstår så att något beröra den språkvetenskapliga diskussionen av jägarspråket, både 
allmänt och speciellt. Enligt J. van Ginneken är det tyska jägarspråket psykologi-
serande, det hör ihop med de medeltida jägargillena, det innehåller många nybildningar 
och är ej detsamma som naturfolkens.144  Att man även bland dessa måste skilja mellan 
olika slag av hemligt språk, framgår av några observationer, gjorda av E. Lagercrantz. 
Enligt denne har sydsamerna haft ett bildspråk, som man bl.a. använt i fienders närvaro 

138Harva 1938, s 421 f. 
139Ibid., s 407. 
-Ibid., s. 430 ff.. 
141Ibid., s. 445; Galts 1928, s. 246. 
142Denna sats finns endast hos Gahs 1928. 
143Holmberg 1925, s. 26, skriver med all rätt: »Sie wollen den Bären offenbar täuselien, damit er nicht weiss, 
wessen Beute er geworden ist.» 
144van Ginneken 1914, s. 258 ff. 
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för att icke bli förstådd av dessa. Sålunda har man kallat fienden för algalla (lieipiEn 
sä)pie [saS. liejpien saehpie]. Detta uttryck är bevarat i ordspråket: »Tag icke algallan 
till broder!»145  

Något senare sammanfattar P. Trost-Brunn de till 1934 framkomna förklaringarna 
till att ett särskilt jägarspråk finnes på följande sätt: 

Den naiva rationalism, enligt vilken djuren förstår människornas språk. Genom 
jägarspråket lurar man dem, länkar deras uppmärksamhet på något annat eller stämmer 
dem gynnsamt. 

Ordets trollmakt är stor, så att det också inverkar på jaktlyckan. Gynnsamma ord 
måste alltså väljas, direkt eller indirekt, för att man därigenom skall stämma andarna väl 
till mods. 

Enligt Durkheims dualism mellan heligt och profant hör jägarspråket till den 
kultiskt-sakrala sfären. Tabut är socialt betingat, och jägarspråket är ett socialt, yrkes-
mässigt särspråk. 

Härtill fogar Trost-Brunn, att hos de lägre jägarfolken i urkulturen finns inga 
magiskt-mystiska föreskrifter och inga jägarspråk (andamaner, semang, central- 
afrikanska pygm&r, eldsländare). Men hos de högre jägarna i den totemistiska kultur-
kretsen spelar magien en stor roll. Den kommer väl från de västra delarna av de central-
asiatiska högplatåerna och har därifrån strålat ut dels till Kaukasus och medelhavs-
länderna, dels till Indien (dravida), Sydostasien och Australien.146  

I opposition mot tidigare allmänna resonemang och deras förankring i äldre reli-
gionsvetenskapliga teorier följer Trost-Brunn uppenbarligen kulturIcretslärans antievolu- 
tionistiska tolkning av utvecklingen. Enligt denna hör magien till ett senare skede, som 
föregås av en religiös urkultur med dess höggudstro. Och där skulle det magiskt färgade 
jägarspråket ha saknats. 

Därmed övergår vi till de terminologiska frågorna, även om också dessa gärna är in-
ställda i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

Bland de indoeuropeiska orden för björn märks följande: sanskrit rksa-, avestiska 
arsa-, grekiska 'cipiercK, latin ursus, medeliriska art, ossetiska ars, albanska an, arme- 
niska arj. I de slaviska språken är emellertid denna ordstam ersatt av en omskrivning, 
som betyder 'honungsätare',147  i de baltiska av en annan metafor, 'slickaren' (lit. 
lokys), och i de germanska språken heter djuret 'den brune' = vårt svenska 'björn'. 
Meillet, som också pekar på motsvarande företeelser inom finsk-ugriskan, går icke 
närmare in på orsakerna till att den annars genomgående ordstammen bortfaller i just de 
nämnda indoeuropeiska språken, men förmodar, att det rör sig om ett under jakt-
säsongen vanligt tabu. Djuret förstår mänskligt tal och kan därför, då det hör sitt namn 
nämnas, undfly eller skada jägaren. Meillet har också den alternativa förklaringen, att 
undvilcandet av namnet beror på att björnen injagat motvilja och fruktan.148  

145Lagercrantz 1928, s. 2. 
146  Trost-Bronn 1934. 
147En uppsats, betitlad »Goldfuss und Honighand», i Deutsche Wochenschau, 20 (1943), nr 28, har icke varit 
tillgänglig för mig. 
148Se följande not. 
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Alldeles oberoende av varandra har emellertid både österrikaren W. Havers och 
amerikanen M. B. Emenau kommit till det resultatet, att det är fråga om en religiöst 
motiverad fruktan eller ett religiöst tabu, varvid de båda hänvisar till björnkult i både 
förhistorisk tid, i antiken och bland de nutida circumpolära folken. De åberopar sig här-
vid med undantag av äldre antydningar hos Keller och Schrader på helt olika auktori-
teter.149  Det är förståeligt, att wienaren bl.a. stött sig på Anthroposskolans åsikter om 
björnkulten, medan Californiaprofessorn delvis bygger på Rhys Carpenters fantasifulla 
spekulationer om Zalmoxis såsom björngud, framförda i föreläsningar just vid 
Berkeleyuniversitetet.150  De motsägelser, som härvid uppkommer, gäller emellertid 
icke så mycket saken själv som snarare tidpunkten för grekernas övertagande av björn-
kulten. Enligt Emenau har trakerna förmedlat denna nordliga form av djurdyrkan, 
medan A. Nehring anser, att den utgör ett indogennanskt arv, som visserligen en gång 
kommit från de asiatiska folken. Den indoeuropeiska ordstammen för björn är sålunda 
uppenbarligen ett lånord, som motsvarar det tungusiska raketa.151  

Hur det än förhåller sig med Anthroposskolans stor historiesvep, måste man hålla 
med Nehring om det påfallande i att just germaner, slaver och balter, som varit i så nära 
kontakt med de finska stammarna, erhållit ersättningsnamn för björnen. Och de sist-
nämnda folken har på sin sida stått i intim förbindelse med de arktiska och subarktiska 
folkgrupper, hos vilka björnceremonierna har sin egentliga hemvist. Enligt Nehring har 
tabunamnen för björnen i relativt ung tid kommit på den nu antydda vägen, medan 
själva ritualet och björnsonsägnen är ett gammalt, indogermanskt arv, inlånat på ett 
långt tidigare stadium.152  Enligt A. J. Joki153  finns det emellertid ingen gemensam, 
gammal beteckning tör björnen i de finsk-ugriska språken. Däremot förekommer mass-
vis med negativa omskrivningar, såsom 'mångätare', 'frossare', 'rövare', osv. 

Den amerikanska språkforskaren Smal-Stocki, som jagat i den ukrainska delen av 
Karpaterna och därvid konstaterat, att en rad noanamn för björn alltjämt är i bruk, till-
bakavisar Emenaus teorier.154  Djuret kallas icke gärna nzedv'id' (honungsätaren) utan 
'brummaren', 'knotaren', 'onkel', 'exekutorn' (stjäl boskap liksom fogden tar skatte-
pengar), 'den där', 'den gamle', 'den store', 'han' och slutligen vedm' id', en omkast-
ning för medv'id'. 

Smal-Stocki anser, att man underlåtit att studera de nu levande noanamnen för björn 
på slaviskt område, man har icke satt dem i samband med andra djurnamn eller jägar-
språket i allmänhet, och slutligen har man förbisett den psykologiska och kultur-
historiska bakgrunden hos slavema. Hänsynstagande till dessa faktorer tvingar fram den 
förklaringen, att det är tron på ordens magiska makt, som ligger bakom företeelsen 
ifråga. Nämnandet av ett namn har förmåga att framkalla den sak eller det väsen, som 
åsyftas. Hela den ukrainska årsfestcykeln, folkdiktningen och folkmedicinen är full av 

149Havers 1946, s. 34 f.; Emenau 1948, s. 56 f. 
150Carpenter 1946, s. 112 ff. För Zalmoxis, se numera Eliade 1972, och The Encyclopedia of Religion 
(1987), s. v. 
151Nehring 1936, s. 212 ff. Detta avsnitt innehåller in nuce en kraftig kritik av Carpenters 10 är senare publi- 
cerade Zalmoxisteori. 
152Nehring 1936, jfr Havers 1946, s. 36 f. 
153Joki 1950. 
'54S1-Stocki 1950. 
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ordmagi. Man vill alltså icke nämna björnen vid namn av fruktan, att den skall fram-
träda och skada den som tagit ordet i sin mun. »När man talar om trollet, så står det i 
farstun», heter hos ulcrainarna: »Man talar om vargen och den springer in i huset.»155  

Samma omskrivningar och eufemismer används också om andra farliga eller skade-
görande djur, såsom vargen, ormarna, höken, räven, vildsvinet. Kvinnorna förklarar 
bruket av noanamnen så att nämnandet av det verkliga namnet skulle utgöra en för-
olämpning. I själva verket vill man med de välvilliga namnen stämma djuret till väl-
vilja. Samma taburegler påträffar man även i Afrika. Genom grottmålningarna har man 
velat skaffa sig makt över djuren ifråga [!]. 

Bortcensureringen av de slaviska djurnamnen kallar Smal-Stocki för »magical sup-
pression». Men hos slaverna har det allmänindoeuropeiska ordet för björn endast i andra 
hand bortfallit på grund av jägarnas fruktan att framkalla djurets närvaro. I första hand 
har björnen betecknats som honungsätare, emedan han varit människans värsta konkur-
rent om den dyrbara varan. 

Smal-Stockis teori är varken ny eller särskilt väl genomförd. Det är ju i själva verket 
den magiska förldaringen, som han omfattar. De av honom efterlysta undersökningarna 
av noanamn på andra djur och jägarspråket överhuvud föreligger för flera områden. 
Icke heller har Smal-Stocki lyckats förklara, varför noanamnen på björnen är språkgeo-
grafiskt avgränsade. Björnar och bin har ju funnits bland andra folk än slaver (balter och 
germaner). Om vidare jägaren genom att nämna djuret vid namn menat sig kunna fram-
kalla det, hade ju detta varit den förträffligaste jaktmetoden av alla! Jägaren vill icke 
varna djuret, hans hustru och barn har däremot haft anledning att ta sig i akt. Även den 
magiska åskådningen har många aspekter, och att djuren förstått människornas språk är 
en föreställning, som icke är fullt så »löjlig» som Smal-Stocki menar. Den finns, om 
också icke bland hans ukrainska högländare, hos många naturfolk. Johan Turi säger 
t.ex. i sin bok om samerna: »Djuren, träden, klipporna och andra ting har förlorat talför-
mågan, men de har fortfarande förmågan att lyssna och förstå.»156  Detsamma menar 
eskimåerna och många andra naturfolk.157  

Oberoende av all teoretisering, kulturhistorisk skiktning, psykologisering och vul-
gärrationalistisk behandling av det språkliga materialet vittnar detta i sig självt om vad 
som gäller i sak: att i skygghet och vördnad inför djurens konung och för att befrämja 
en lyckosam jakt använda ordalag, som inte stör villebrådet, och som avvältrar skulden 
för det nödtvungna dråpet på andra jägare, vilka talar ett främmande språk.158  

155Jfr lupus in fabu la. 
156Cit. Collinder 1949, s. 164. 
157Jfr ovan och Mc Laren 1946, s. 51: »The story of the Listening and Seeing Trees — trees half of whose 
leaves were the ears and half the eyes of a certain spirit charged with the duty of reporting to husbands the 
unfaithfullness of their wives.» Ingen kunde tyvärr skilja dessa lyssnande och seende träd från vanliga. 
158Se nu även Bakr6-Nagy 1979. 



V. De finska björnceremonierna 

1. Översättning av K. Krohns översikt 

Följande avsnitt utgör en översättning av K. Krohn, »Karhunpeijaiset» (Björnfesten, eg. 
Björngravölet), vilken undersökning ingår såsom ett kapitel i samma forskares 
Suornalaisten runojen uskonto (Suornensuvun uskonnot, 1) = Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran Toimituksia, 137 osa, Hels. 1914, s. 146-164. Detta är, så vitt jag vet, 
den hittills utförligaste, vetenskapliga framställningen av den finska björnfesten. 
Sålunda återfaller K. Vilkuna så gott som helt på densamma, när han 1946 i sitt arbete 
Tyd ja ilonpito, s. 97-105, behandlar temat i fråga. Samme förf. har i Kulturhistoriskt 
Lexikon för Nordisk Medeltid, 1 (1956) givit en mycket kort, svenskspråkig samman-
fattning av huvuddragen i festen (art. Björnfest) och hänvisar allmänt för källorna till de 
band och runoserier i den stora textutgåvan Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), 
som kommer ifråga. Krohns egen uppsats, liksom den av honom själv publicerade tysk-
språkiga resumén i Festschrifi W. Schmidt 1928, saknar alla källhänvisningar, den sist-
nämnda t.o.m. en hänvisning till den finska förlagan. I den mån det varit möjligt att i 
SKVR, som utkommit efter Krohns uppsats av år 1914, uppspåra de uppteckningar, 
som Krohn använt, eller deras närmaste motsvarigheter, har detta angivits i notap-
paraten. Runorna har försetts med en metrisk översättning, så gott detta låtit sig göras, 
när samtidigt kravet på ordagrannhet satts i främsta rummet. En del förklarande noter 
och nyare litteraturhänvisningar har också tillagts. Krohns ortografi är bibehållen. Hans 
huvudintresse har varit att söka rekonstruera runornas vandring från västra Finland till 
Fjärrkarelen och att fastslå deras ålder, som han återför till medeltiden. Eftersom Krohn 
utelämnat de böner till skogsgudomligheterna, som föregått själva jakten, har denna och 
den påföljande björnfesten förlorat sin religiösa inramning. Samtidigt har de magiska 
momenten på grund av den sena traderingen trätt i förgrunden: sedvänjorna och runorna 
fungerar icke längre helt såsom uttryck för en levande totalsyn, utan de har delvis över-
gått till att bli mekaniskt upprepade bruk och rabblade ramsor. Det är frestande att 
bakom åtskilliga, nu till synes meningslösa drag skönja en djupare innebörd. Sålunda 
skulle man t.ex. kunna jämföra eskimåernas vördnadsfulla behandling av mjälten och 
andra inälvor och kroppsdelar såsom bärare av björnens själ (ovan, s. 35) med finnarnas 
prickskjutning såsom en eventuell urartning av samma sed (nedan, s. 103). 

Krohns viktiga framställning översätter jag sålunda: 
Den äldsta skildringen av björndråp och björngravöl är från 1660-talet1  och norra Tavastland, 
nyligen publicerad av Väinö Salminen.2  En annan fullständig skildring är från södra Savolaks, 
upptecknad av Gottlund år 1815. Från år 1889 har »Murahaiset» under Th. Schwindts ledning ut-
arbetat ett 15-tal referat av björngravöl i skilda delar av landet. Dessutom finns enstaka detaljer, i 

1Jfr dock nedan, s. 132. 
2Nedan, s. 133 ff. 
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sht i runorna, vilka tid efter annan har upptecknats. En enda ögonvittnesskildring, från länet 
Viena, finns för år 1890 av Heikki Meriläinen. Slutligen har V. Karvonen år 1913 tagit fotografier 
från några förevisningar, som gamla björnjägare framförde ur minnet, i det att de i avsaknad av en 
fälld björn använde en älghud. Genom att samla och sammanställa allt detta materiel kan man 
skapa en helhetsbild, som bortsett från möjliga lokala och kronologiska begränsningar i detaljer-
na, ger oss en klar och utförlig uppfattning av fordom iakttagna ceremonier. 

Björnens ide får man kännedom om medelst en drömsyn genom förmedling av antingen 
kyrkogårdens döda eller skogsrået. För att se en björndröm måste man sova med ett huvudben 
från ett lik, taget från kyrkogården, bakom sig. Eller också skall man sätta en köttgryta ovanpå en 
myrstack och där låtsas koka; tidigare kokt kött skulle sedan ätas. 

Mycken trolldom skulle övas vid inringningen av björnen. Det viktigaste var, att det icke 
ringades alldeles ihop utan blott så långt, att de platser syntes till varandra, varifrån inringningen 
påbörjades och där den avslutades. Då kunde inte skogsrået i tid varna björnen. Först sista natten 
bar den skyddsande, som livnärde den, en ho med blod till mat åt björnen i stället för den ho med 
honung, som den tidigare burit dit. Därav visste björnen, att hans sista dag hade grytt och gick 
icke mera ut ur sitt ide, förrän han blev utkörd av jägaren.' 

Den som ämnade gå på björnjakt, skulle var »avskild»4  ett par dagar, så att han icke utförde 
något annat arbete, än att han åt kraftigt, klädd i festkläder. Startdagen måste man stiga upp tidigt 
och lägga undan festkläderna och ta på vardagskläder, vända ut och in, vilka rökts med nord-
pärteeld. Före avfärden åts ytterligare rikligt med nötkött men ingen annan mat. Ur brännvins-
flaskan, som fördes med i fickan, togs de första suparna. 

Alla deltagarna i björnjakten samlades hos den som funnit idet. Då man begav sig ut ur pörtet, 
skulle dörren tas loss från de undre gångjärnen, och man skulle gå ut, under det att man runkade 
dörren på gångjärnssidan. Sina skidor skulle varje man bära till grinden mot åkern. Vid sidan om 
grinden skulle en vidja i gärdesgården slås ned med spjutet; där skulle även pälsens vänstra ärm 
vändas ut och in. 

När man hade kommit nära ringen, skulle det göras en eld i skogen av nio trädslag. Elden 
tändes med hjälp av trenne spånor, tagna på nordsidan av en tall. Intill elden åt man, drack och 
tog livtag. Hundarna, som redan hemma hade »ringats in» med eggverktyg, för att icke björntand 
skulle bita på dem, röktes med rönnris till avlägsnande av fruktan. Med spjutet kastades bålet isär, 
och männen hoppade genom elden. 

Sedan bildades kedja, så att varje man såg sin granne. När björnidet hade påträffats, vilket 
tillkännagavs med en vissling, kom alla samman. Den säkraste av männen gick först och höll i 
handen en stång, i vars ände ett kors befann sig och som nedstucken i idets mynning förhindrade 
den utrusande björnens rörelser. Man hade icke lov att skjuta in i idet, utan björnen måste lockas 
att stiga upp. Om den icke vaknade på annat sätt, sköt man ett skott vid ingången till idet. När 
björnen kom fram, fick man icke säga »skjut» utan »låt gå». I äldre tid hade man icke heller 
skjutit, utan björnen hade skidats ifatt på skaren och i tvekamp dödats med spjutet. Den stupade 
björnen måste alla skaka hand med som tecken till försoning. 

På den punkten skiljer sig berättelserna från varandra, ifall björnen flåddes i skogen eller 
hemma. I det förra fallet skulle man på platsen för dråpet snabbt uppgöra ett bål. Först skar man 
av nosringen, och den hängdes kring halsen eller mössan på ledaren eller på den som givit den 
första dråpstöten, eller från vars bössa björnen fått sitt banesår. Denna sak brådskade, ty en främ-
ling, som dessförinnan kom till dråpplatsen, kunde få del av bytet. Redan här började man ur 
fickflaskan dricka, »gravöl åt björnen». Sedan började man flå tassarna. När detta var gjort, flåd-
des hela björnen. Skinnet mättes med fingerspann. När björnbringan hade öppnats, smordes med 
björnblod ett kors på en tall, och mot det sköts några skott. Likaledes togs av inälvorna mjälten 
och fästes med sex rönnpluggar vid ändan av en liten bräda, som sattes på en grankvist. Den bäste 
av männen sköt en gång på denna med en krutladdning. Köttet styckades, för att det lättare skulle 
kunna forslas hem. Björnen hämtades icke hem »utan att vara söndersliten». Vid sönderslitandet 
av björnen skulle i synnerhet de unga björnjägarna sörpla björn-»alsaft» (blod) ur sina nävar, ty 
det stärkte modet. 

38e för kommentar av detta stycke nedan, s. 154 ff. 
4Se för pyhä, både allmänt och speciellt här, A. Vilkuna 1956, s. 10 ff., 101, 125. 
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Bjömköttet fördes från skogen antingen med en såstång eller med häst, som någon av karlar-
na gick för att hämta. När man forslade köttet med häst, skulle man sätta alkvistar i släden, icke 
ris av barrträd, för att köttet inte skulle förgiftas utan vara såsom fårkött. 

När man nalkades gården, kungjordes genom skjutande, att man måste komma och ta emot. 
Först hälsade man den främste mannen, som höll skinnet på axeln. När två bar, låg skinnet på så-
stången. Innan björnskinnet bars in i stugan, måste var och en tugga på en alkloss. Då slog icke 
revormar upp, och orenhet smittade icke, eftersom alen är ett milt träd(slag). 

In steg karlarna sida vid sida, hand i hand, med högtidliga steg. Björnskinnet sattes i en stol, 
eller först på en bänk, därefter på bordet. När man sedan druckit och ätit, spändes skinnet på väg-
gen till att torka, köttbitarna delades ut åt männen, bortsett från dem som sparades för 
»björnölet». Innan man skildes åt, skulle det beslutas, när »ölet» skulle drickas (t.ex. efter ungefär 
en veckas förlopp). 

I det fall att björnen bars med mannakraft i helt skick, stacks en stång i mellanrummet mellan 
de hopbundna frambenen samt de på samma sätt hopbundna bakbenen, och några karlar ställde 
sig vid vardera ändan av stången. I släden bands björnen i sittande ställning. Också sedan man 
kommit in i stugan, placerades björnen sittande mitt på golvet. Björnen flåddes i en uppvärmd 
bastu, där männen först hade badat. Vid flåendet skulle det vara en gammal kniv med rostigt blad 
och masurskaft, vars tillverkare skulle vara okänd.5  

På avtalad dag samlades på festplatsen alla deltagare i björnjakten jämte inbjudna nabor och 
andra gäster. Enligt en annan uppgift bjöd man ingen utan ansåg det önskvärt, att gäster talrikt in-
fann sig. Alla tog med sig bröd, smör och fisk hemifrån. Tidigare hade man samlat litet säd, varav 
öl och brännvin hade bryggts. Åtminstone ölet skulle vara jäst (för detta tillfälle) och hemmagjort. 
Varken mjölk eller surmjölk eller någon annan mjölkmat, icke ens i form av smör, serverades. 

Vid dessa gästabud, benämnda »björnöl» eller »skäppor» (jfr Ukkosöl) var drickandet lika 
viktigt som ätandet av björnköttet. Man firade dem »som gravöl». »Man drack, som vid gravöl 
eller man drack gravöl.» Av hemgjort öl och brännvin drack man också så kraftigt, »som huvudet 
tålde». Det nymodigare brännvinet undanträngde så småningom helt och hållet ölet. Detta drack 
man därefter ännu »tapprare än vid bröllop». En rysskarelsk sångargumma berättas år 1907 ha 
tagit tre supar till björnens ära, ehuru hon varken tidigare eller senare smakat någonting.6  

Till björn-»begravningen» hade pörtet rengjorts. Alla deltagare i gästabudet var i helgdags-
kläder. Man klädde tom. någon pojke till brudgum och någon flicka till brud, eller också valdes 
endast den ena av dem: en björnbrud, om en hanne hade fällts, eller en brudgum, om det var en 
honbjörn. Bruden skulle vara en 15-16 års alldeles ren jungfru. Härav härleder sig också björn-
festens benämning »Koukos7  eller Ohtos8  bröllop». 

Björnköttet kokades i en kåta. Koket rördes om med stora alkäppar. Som kockar tjänstgjorde 
män, icke kvinnor. Björnsoppan kokades liksom gravölssoppan på ärter, eller ännu hellre på 
bönor, ifall blott sådana fanns att få. Om icke bönor stod till buds, då först kokades ärtsoppa. 
Först och främst lades björnhuvudet helt i grytan och kokades utan salt. Därpå kokades björn-
ramarna, ryggköttet och inälvorna i soppan. 

När grytan lyftes från elden, sköts det. Först hämtades huvudet från kåtan, därefter bars sop-
pan i långsam takt. Huvudet ställdes överst på bordet och det övriga köttet i ordning (därefter). 
Sedan satte sig »brudföljet» till bords, brudgummen och bruden vid övre bordsändan. Där dessa 
icke fanns med, kunde hedersplatsen lämnas åt den bäste sångaren. 

Männen fördelade sedan soppan i koppar. Innan man gick till soppan, togs supen. Kvinnorna 
bar öl till männen. Också de fick vara närvarande vid festen. Men i några meddelanden omnämns 
det uttryckligen, att de icke tog del i festmåltiden, enär de icke »tyckte om» att äta björnkoket, 
eller att männen företrädesvis åt därav, i det att de lämnade en smula åt käringarna. 

5Ingen skall ha skulden, jfr boufoniema i Aten och Otto 1950. 
6Efter att ha glömt bort ölbryggandet kunde man börja dricka gästabud genast när björnen förts hem och 
samtidigt koka köttet och äta. Å andra sidan har man också längre tid förvarat kött genom nedsaltning och ätit 
på märkesdagar: mickelsmäss, fettisdagen (fastlagen), långfredagen eller påskdagen. Saltandet av björnkött är 
likväl senare. Slutligen har man av sparsamhet skickat den största delen av björnköttet till försäljning och 
själv blott ätit en bit. En äldre sed var att skänka av björnköttet åt fattiga, som blott icke fick tacka stort, efter-
som jägarens lycka försämrades därav [1Crohns not]. 
75e härför nedan s. 105, not 9. 
8»Bredpannas», omskrivning för björn. 
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Vid ätandet av björnköttet skulle mycken trolldom brukas. Till att börja med kastades lott om 
vem som först skulle fä smaka på björnsoppan. Dessförinnan fick icke ens kocken avsmaka den. 
Fatet, där huvudet var, vreds runt från man till man, i det att var och en snodde det runt en gång. 
Björnjägarnas huvudman skar med kniven ett av öronen från huvudet och yttrade (härvid): »Jag 
tager örat från Ohto.» En annan frågade: »Vad skall du sätta dit i stället?» — »Jag sätter en ris-
kvist, (böjd till) trekant.» Under samma ord skars det andra örat och nosen bort. Man fick icke 
kasta ned ett enda ben från bordet, utan alla skulle samlas i ett fat. Huggtänderna togs bort från 
björnens käkben och fördelades bland männen. Den längsta tanden lades i husfaderns bordskåp. 
Losstagandet skulle utföras med blotta fingrarna och det var ännu bättre, ifall man fick loss tan-
den med signeri. 

Biskop Rothovius berättar i den predikan han höll vid Åbo universitets invigning år 1640, att 
finnarna vid björnfesten i mörker druckit björnens skål ur dess skalle och brummat på björnavis 
för att få framgång också i framtiden. Efter måltiden låg björnens huvudskalle hela natten på 
bordet. Nästa morgon fördes den till ett träd. Detta kallades »Koukos extra traktering» [eg. på 
köpet] eller endast »extratraktering».9  

Förandet av björnens huvudskalle utfördes som i ett bröllopsfölje. Först gick brudgum och 
brud bredvid varandra, efter dem en man, som hade öl i ett kärl, bakom honom en sångare, sedan 
en bärare av fatet med huvudet och slutligen annat folk.1° I en annan skildring, där varken brud-
gum eller brud nämns, omtalas björnens »brudsätor». Dessa valdes bland jägarna genom lottning 
på det viset, att man ur tre olika bröd skar ut tre små brödkanter, vilka var och en med handen fick 
kasta 3 gånger upp från bordet. Om de föll så att skorporna kom nedåt och insidan uppåt fick 
kastaren bli björnens brudsäta. Det ärofullaste och ärevördigaste uppdraget vid björnbegrav-
ningen var denna »brudsätafärd». 

Det träd, till vilket björnens huvudskalle fördes, skulle vara en stor fura. Det omnämns, att det 
varit det högsta trädet i gårdens närhet, närmast björnringsägarens bostad, t.o.m. på gården. Enligt 
andra meddelanden gick man till skogs, helst till en plats, där man visste, att inga människor gått. 
Där valdes ett träd, i det att man mätte med famnen för att se, om det skulle duga. Alldeles som 
för en avliden gjordes en »karsiklco» av trädet." Till varje björnhuvudskalle skulle en särskild 
»karsikko» göras, enligt ett annat meddelande användes för detta ändamål alltid samma heliga 
träd. När man avkvistade trädet lämnades en lång gren kvar, på vilken björnskallen träddes 
genom ett ögonhål. Man kunde också hänga den i en uppspjälkning från trädet, eller också fästes 
den genom spikning. Ibland berättas det, att man kvistat trädet på det sättet, att man lämnat de 
översta grenarna, så att det blev en ruska på toppen. På undersidan av denna bands skallen fast i 
trädstammen med ett band. Björnskallen fylldes med öl, som droppade ned genom hålen i den 
upphängda skallen. Den av männen, som klev upp i trädet, kastade därifrån ned på marken det 
fat, i vilket huvudbenen hade lyfts upp. Om undersidan kom uppåt, var det icke ett gott omen. 
Ifall insidan (gjorde det), var det hopp om att snart få en annan björn. 

Sedan sköts några skott, liksom det också hade gjorts, när man begav sig åstad. Man drack öl 
till avsked och återvände i samma ordning, men under tystnad. 

Till avslutning på festen togs björnskinnet från väggen, och det breddes ut på bordet, så att 
bordets bredsida, dvs, den ända som var vänd mot stugans högra hörn, övertäcktes med fållens 
huvudsida.12  På fällen sattes dryckjom och kärl. Efter att ha druckit ytterligare någon gång åt-
skildes skaran, i det att var och en återvände hem. 

Av mest intresse i björnbegravningen är de vid denna framförda björnrunorna. Redan vid av-
färden för björnjakten hade »Björnens ursprung» och »Björnbesvärjelserna» lästs. Medan man 

9Enligt Nirvi 1947, s. 57, är den ursprungliga innebörden av kouko »farfar», som sekundärt kommit att 
användas såsom tabunamn för björnen. Jfr »Couvon pää-liset, eller Häät», vilken förstnämnda term av 
Ganander 1786/87 och 1789, s.v. = s. 43, översätts med »björngraföhl, exeqvia ursi». Såsom Salminen upp-
visat, är det den av honom utgivna handskriften som har utnyttjats av Ganander. 
1131Den av Salminen publicerade skildringen, som här ligger till grund för framställningen, innehåller även de 
uppgifterna, att sångaren sjungit den nedan återgivna runan, och att de omsorgsfullt bevarade benen också 
levat i fatet och sedan nedgrävts (?) vid trädroten, nedan, s. 137 ff. 
"Se för detta bruk Brännström 1930 med litt.-hänv. Karsikko har man gjort också för nykomlingar på en 
plats, vilka därvid fått stå för traktering (jfr ovan), för brudfolk, o.a. Se även Holmberg 1924 och 1927, s. 26, 
och Harva 1942. 
12Se Bänk 1949,s. 84; Bänk 1949/51, 1, s. 70 f. 



Lyökämme kättä kämmenillä 
läpätkämme lapikkailla! 
En minä sinua pannut, 
eikä toinen kumppalini, 
itse hairahit haolta, 
itse vierit vempeleltä, 
itse koivun konkelolta, 
lepän lengolta lipesit, 
puhki kultaisen kupusi, 
halki marjaisen mahasi.14  

Låt oss hand i ramarna slå, 
låtom oss näbbskorna daska! 
Ej var jag den, som dig satte, 
eller min kamrat därborta, 
själv du miste tog från riset, 
själv du trillade från bågen, 
själv från björkens stam så lcrokot, 
från lcrumböjd al du halkade, 
brast då gyllne buken på dig, 
sprack då bärfull mage på dig. 
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gick i skogen, hade man sjungit »Skogens trollformel». Sedan man kommit till idet, hade man 
stärkt sinnena med en besvärjelse och under sång kört björnen upp ur idet. De egentliga björn-
runorna börjar dock först, då man förde björnen därifrån till gårdsplatsen »såsom bröllopsföljet i 
bröllopståget», och när man förde den från gården in i stugan. Den andra delen framfördes vid 
begravningen: vid kokningen, vid hämtningen av koket, sedan vid serveringen av mat och dryck 
och slutligen vid förandet av björnens huvud till trädet och på återvägen därifrån. 

Björnrunosångarna har tidigare uteslutande varit män.13  Från dråpplatsen skickades några 
män i förväg, vilka högg bleckor i träden för den väg björnen skulle vandra och sedan på hem-
gården sjungande tog emot den sjungande följeskaran. Denna växelsång fortsattes ända in i 
pörtet. En liknande växelsång framfördes, då man bar björnsoppan från kåtan. Slutligen sjöng de 
män, som hade återvänt efter att ha fört björnhuvudet till trädet, växelvis med dem som hade 
stannat hemma. 

I senare tider har också kvinnorna tagit del i sångerna vid svaren från hemmafolkets sida. 
Senast berättas det år 1907, att en berömd sångarkvinna i Vuokkiniemi ensam framfört växel-
sångerna. 

I de första runorna, som sjöngs, sedan björnen fällts, bjuds björnen handen till försoning, i det 
man skjuter ifrån sig skulden till hans död. I Östfinland lät det så här: 

Stundom omtalar sångaren, att han helt av misstag stött på platsen för olyckshändelsen: 

Enp' ois tänne tullutkana, 	 Ej jag skulle kommit hit ens, 
ohtosen pesän oville; 	 till dörren på Ohtos näste; 
saattoi sauva pihlajainen, 	 staven av rönnbärsträd förde, 
keppi tuominen talutti, 	 käppen av häggbärsträd ledde, 
koirani keränä vieri, 	 hund min rullade som nystan, 
sukseni meni metsälle.15 

	
skidan min rände till skogen. 

På gränsen mellan Österbottens och Viena län vill icke björndråparen helt förneka sin skuld utan 
påstår, att han i misshugg stött till den mötande med sin spjutstav. 

En ole pyssyin pyytänynnä, 
enkä ampuen ajellut. 
Syöstin kerran keihä' ällä 
savahutin sauan päällä, 
tulit vastahan urosta, 
satuit miestä korkeata.16  

Ej med bössa har jag jagat, 
ej med skjutning har jag drivit. 
Stötte till en gång med spjutet, 
jag drev till med stavens ända, 
mötte du gjorde en kämpe, 
råkade på mäktiger man. 

I länet Viena är följande blandform, som är sammansatt av ovanstående och en allmän östfinsk 
(variant), allenarådande: 

En pyytänyt pyssyin kanssa, 	 Ej jag jagade med bössa, 
enkä ampuen ajanut. 	 icke drev jag under skjutning. 

13Jfr i Vienala"nets runor björnbärarnas fråga på gården: »Finns det någon man, som tar emot, någon karl, 
som frågar ut?» [Krohns not]. 
14Jfr SKVR VI: 2, 4883, v. 37-43, där de två första raderna ovan saknas. 
15Jfr SKVR VII: 5, 3394, v. 2-8. 
16SKVR XII: 2, 6553, v. 70-75. 
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Itse hairahit haolta, 	 Själv du halkade från grenen, 
vierit vempelen selältä.17 	 slant från krumma bågens ryggkam. 

Nämnandet av skjutvapen tyder på att dikten har vandrat från finska sidan till Ryska Karelen, in-
nan dessa tagits i bruk. 

För det anförda avvisandet av skulden finns i varianter från den finska sidan icke någon be-
stämd plats. Ofta framförs det redan före varningen åt björnen att gömma sina klor, vilken är 
lånad från »Boskapsrunorna», någon gång först efter det att man uppmanat den stupade björnen 
att sätta sig i rörelse, mången gång först när man åt björnhuvudet eller förde det till trädet. 

Synbarligen har den varit en från övriga björnrunor skild besvärjelse, i stil med den som i 
Värmland lästs före skjutandet. I runoform avspeglar den urgammal uppfattning och hävd. 

Björnbegravningssångerna på finlandssidan börjar i allmänhet först i samband med gästa-
budet, varpå även följande runorader tyder: 

0 Inmala! jonka annoit, 	 0, Gud (Fader), det som Du gav, 
jot' ej syöä laulamatta, 	 man ej äter obesjunget, 
pä:åtä puuhun kantamatta.18 	 skallen till trädet °buren. 

Först kom »Kockens sånger». Då man förde björnens huvud och tassar till elden, sjöngs: 

Lälckämästen, käykämästen, 
käykämme kären tulille, 
nokkalinnun nuotiolle! 
Kolme on koukkua koassa, 
yksi kouklcu rautakoukku, 
toinen koukku vaskikoukku, 
kolmansi hopeakoukku; 
käy kohti kolmantehen, 
hopeaisehen hyvähän, 
olemahan orren alla, 
lengolle lepeämähän! 
Meill' on metso ldehumassa, 
havulintu hautumassa, 
koppelo kopajamassa.19  

Låt oss färdas, låt oss gånga, 
gångom till spillkråkans eldar, 
näbbfågelens stockvedsbrasa! 
Trenne krokar finns i kåtan, 
första kroken är en järnkrok, 
andra kroken krok av koppar, 
tredje kroken krok av silver; 
gånge du rätt på den tredje, 
till den goda silverne fram, 
för att vistas under åsen, 
för att vila på krokträet! 
Vi har en tjäder i kokning, 
en barrfågel i kokångan, 
tjäderhöna i sjudningsdån. 

Vid kokningen torde (följande) ord ha yttrats: Icke (rör) jag dig med kräkla av rönn, utan med en 
av furu, med ett gott träd. 

Ifall en främling kom till kåtan under kokningen, så skulle björnen hälsas: 

Terve metsän isäntä, 
terve metsän emäntä! 
Ohtoseni, lintuseni, 
kun sie tulit meiän maille, 
meiän miessä ollessamme, 
meiän miessä ja hyvänä.2u  

När soppan lyftes från elden, skröt man: 

Hälsad vare skogens bonde, 
hälsad vare skogsvärdinnan! 
Lillohto min, lillfågel min, 
när du kom till våra länder, 
alltmedan männer vi voro, 
alltmedan männer, ock goda. 

Jo nyt on kulta kiehununna, 	 Nu man redan gullet kokat, 
[kiehununna], paistununna.21 	 [har det kokat] har det uppfräst. 

När man sedan begav sig från kåtan med sångarna före och soppbärarna efter, så sjöng man och 
ropade: 

17SKVR 1:4, 1219, v. 18-21; jfr 1219 a, v. 19-22; 1219 b, v. 18-21. 
18SKVR VI: 2, 4913, v. 47-49. 
19SKVR VI: 2, 4913, v. 55-68. 
20SKVR VI: 2, 7407 a, v. 65-70. 
21SKVR VI: 2, 4923, v. 1. 



Joko on sillat siivottuna, 
joko lattiat la'aistut, 
joko penkit pyyhittynä — 
pöyät kullin käänneltynä — 
hyvän tullessa tupahan, 
astuessa aikamiehen?2i  

Äro väl tiljorna snygga, 
månne re'n sopade golven, 
bänkarna torkade redan — 
borden smyckade med guldet — 
då den gode går i stuga, 
när den vuxne man inträder? 
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Jo on kokki kotahan kuollut, 
kokin poika porstuahan, 
liha suuhun, luu kätehen, 
veitsi pikkuinen pivohon! 
Ohtoseni, lintuseni, 
mesikämmen kaunoiseni! 
Käy tänne käpein kengin, 
sukin mustin muhjuttele, 
jo oot viikon vilussa ollut, 
kauan kaihessa sijassa. 
Läkkämästä lämpösehen, 
käykämme ala katolcsen!22  

Redan kocken dött i kåtan, 
kockens pojke i förstugan, 
köttet i mun, benet i hand, 
kniven den lilla i näven! 
Lillohto min, lillfågel min, 
honungstasse min, så fager! 
Vandra hit med lätta kängor, 
tassa fram i svarta sockor, 
länge re' n du bidat i köld, 
långan tid på kulet ställe. 
Låt oss färdas in till värmen, 
Låt oss gånga under taket! 

Efter att ha kommit innanför stugdörren frågade man: 

Då man jakande svarat på detta, frågande man vidare: »Får man lov att komma in i stugan?» eller: 

Sopiiko tupahan turpa, 	 Månne nosen ryms i stugan, 
nenä nelisnurkkasehen?24 	 näsan uti rummets fyrkant? 

Särskilt på denna punkt framträder björnrunornas inställning till kvinnor och barn. 

Pois vaimot oven eestä, 
ulos uksen renkahista, 
lapset keskilattialta!23  
Pois poiat porstuasta, 
piiat pihtipuolisista 
hyvän tullessa tupahan, 
autuahan astuessa!26  
Ellös akkoja pelätkö, 
liinasuklcia sureko; 
jok' on akkoja tuvassa, 
ne on kaikki karsinahan.27  
Ellös vaimoja varoko — 
jo on vaimot valkeina — 
tyttäret tinasiloissa.28  

Undan, kvinnor, bort från dörren, 
ut från portens gångjärnsöglor, 
barnen bort från golvens mittplan! 
Undan, pojkar, bort från farstun, 
flickor, bort från dörrklykssidor, 
då den gode går i stuga, 
när den salige inträder! 
Må du icke frukta gummor, 
icke sölja linnestrumpor; 
allt vad kvinna är i stugan, 
alla skall till kvinnosidan. 
Må du icke kvinnorna sky — 
re' n är kvinnorna vitklädda — 
döttrarna med tenn beprydda. 

jörnen, vilken ger intryck av en död människa, bör observeras. Beteckningen »salig» för b 
Det högtidliga inträdet 

Astun jalan, astun toisen, 
astun kohta kolmannenkin 
alle kuulun kurkihirren, 

i stugan är skildrat i följande strofer: 

Lyfter jag fot, lyfter jag två, 
stiger genast med den tredje 
under frejdade takåsen, 

22SKVR VI: 2, 4913, v. 69-80. 
23SKVR VI: 2,4913, v. 81-87. 
24SKVR VI: 2 ,491I, v. 3 f.; 4906. 
25Var? 
26Nedan, s. 137; jfr SKVR 1:4,1220, v. 6 ff.; VII: 5, Metsäsuomi 349, v. 1-4; XII: 2, 6537, 6538. 
27SKVR VII: 5, 3399, v. 18-21. 
28SKVR VI: 2, 4913, v. 95-99. 
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pääle pinnatun petäjän." 	 in på golvet lagt av furu. 

När bärarna ställde soppfaten på bordet, slutade de med orden: 

Panen puulle puhtahalle, 
lasken laualle hyvälle; 
lauat kalicki laulamahan, 
ikkunat iloitsemahan, 
hyvän tultua tupahan 
astuttua aikamiehen.k°  

Sätter jag på träet rena, 
lägger jag på brädet goda; 
alla bräder må (nu) sjunga, 
fönstren börja fröjdas över 
att den gode trätt i stugan, 
vuxne mannen in har stigit. 

Det berättas, att man ibland också med växelsång svarat soppbäraren: 

On nyt kystä, kystä, 
kyllin syöä, kyllin juoa, 
kyllin antoa kylähän, 
kyllin itsensä piteä.31  

Färdig, färdig är nu födan, 
nog att äta, nog att dricka, 
nog att giva byalaget, 
nog att hava åt sig själver. 

Av de runor, som framfördes, när man satt till bords, är en tillägnad det öl, som bryggts till festen, 
och som kvinnorna bar fram åt karlarna. 

Tuolta tuoppini tulevi, 
kannuni karettelevi, 
täys' on tuoppi, täys' on tuoja, 
täyen on antanut Jumala.32  

Därifrån mitt stop sig gångar, 
kannan min framskrider sakta, 
fullt är stopet, full är bägar'n, 
fullheten har Gud (själv) givit. 

När man lät björnhuvudet, som var på fatet, vridas runt från man till man, sjöngs det: 

Nyt se oht[o] kääntelekse, 
nyt on oht[o] oveen päin, 
nyt on oht[o] perään päin. 
Nyt se metsä kääntelekse, 
nyt se metsä vääntelekse, 
kuin kuningas miekkoinehen, 
mets[o] purstosulkinehen.33  

Nu runtom sig Ohto vänder, 
nu är Ohto vänd mot dörren, 
nu är Ohto vänd mot gaveln. 
Nu runtom sig Skogen vänder, 
nu runtom sig Skogen vrider, 
liksom kungen med sin värja, 
tjädern med stjärtfjädrar sina. 

När man skar olika delar av huvudet, framfördes de tidigare nämnda frågorna, eller följande: 

A. Kun otan oholta otsan, 
otsan entisen lisäksi, 
vaan en aivan ainoaksi.34  

A. När jag pannan tar från Ohto, 
förra pannan varförutan, 
likväl icke hel och hållen. 

Med samma ord (tar han) örat, nosen, ögat och tungan: 

B. Otan nenän oholtani, 
vainun tuntemattomaksi; 
otan korvan oholtani, 
korvan kuulomattomaksi; 
otan silmän oholtani, 
silmän näkemättömäksi.35  

B. Näsan tar jag från min Ohto, 
att han ej må känna väder, 
örat tar jag från min Ohto, 
att han icke hör med örat; 
ögat tar jag från min Ohto, 
att han ej med ögat skådar. 

Framför detta sista stycke har man upptecknat kallelsen av björnrået till dess »oxes» bröllop: 

29SKVR VI: 2, 4926, v. 12-15; jfr 4916, v. 16 ff.; 4922, v. 8 ff.; 4923, v. 8 ff., 4924, v. 19 ff.; 7407 a, v. 
14 ff. 
30SKVR VI: 2,4913, v. 103-108. 
31SKVR XII: 2,6543, v. 3-6. 
32SKVR VI: 2,7412, v. 1-5; jfr 4918, v. 3 ff. 
33SKVR VI: 2,4912, v. 1-7. 
34SKVR VII: 5,3395, v. 1-3; jfr 3403, v. 6 ff. 
35SKVR VII: 5,3390, v. 5-10. 
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Metsolan metinen muori, 
metsän kultainen kuningas, 
tule nyt häihin hälckösesi, 
pitkävillasi pitohon!36  

Skoglands honungsrika gumma, 
skogens gyllne kungaherre, 
kom nu till din oxes bröllop, 
med på gillet för din långragg! 

Lähe nyt kulta kulkemahan, 
rahan armas astumahan, 
kultaista kujoa myöten, 
hopeaista tietä myöten! 
Täst' on sillat silkin pantu, 
sillat silkin, suot sametin, 
palttinoin pahimmat paikat, 
pantu Saksan palttinoilla 
veran äärillä veetty. 
Ei tästä etähä vieä, 
vieään mäntyhyn mäelle, 
petäjähän pellon päähän, 
siihen tuuli turvan tuopi, 
aalto ahvenen ajavi, 
sivullas on siikasalmi, 
luonasi lohiapaja, 
juot vettä viereltäsi, 
syöt tuoresta kaloa, 
sinun on hyvä ollaksesi, 
armas aikaellaksesi.4° 

Giv dig nu på vandring, gulle, 
ut att färdas, silvrets älskling, 
gyllene gatan framöver, 
silverne vägen framöver! 
Här'från spänger gå med silke, 
silkesspänger, sammetsmossar, 
sämsta ställena med lärftväv, 
klädda med lärftväv från Saxland, 
kantade med bård av kläde. 
Ej här'från långt bort den leder, 
leder till tallen på backen, 
till furan vid åkerändan, 
varest vinden tillflykt hämtar, 
vågen abborren indriver, 
vid din sida siksundet är, 
i din närhet laxnotstället, 
vatten dricker du bredvid dig, 
äter gör du fisk, som färsk är, 
där dig varder gott att vara, 
kärt för dig att därvid dväljas. 

När man slutligen styckade huvudet och lossade käkarna, sjöng man: 

Joko otan ohtoani, 
alan ampulintuani, 
repäisen leukaluita?37  
Nyt tulevi [luien luske], 
luien luske, päien pauke, 
hammasten hajoitusvuoro.38  

Skall jag redan ta min Ohto, 
börja med mitt fågelfånge, 
sönderslita käftarnas ben? 
Nu kommer braket av benen, 
braket av ben, huvuddånet, 
lösbrytandet av tänderna. 

Den följande dagens sånger hänsyftar ibland ånyo på björnens och kvinnornas ömsesidiga av-
ståndstagande: 

Lähen nyt tästä kun lähenkin, 	 Härifrån förvisso går jag, 
tukal' on tuvassa olla, 	 kvavt är att vara i stugan, 
läyli lasten lämpimässä, 	 kvävande i barnens värme, 
vaikea vaimoin seassa.i9 	 tungsamt det bland kvinnorna är. 

Men vanligen börjar de med en uppmaning till avfärd: 

När man festade på huvudskallen, tröstade man likaledes: 

A. En minä pane pajuhun, 
enkä raitahan rakenna, 
panen puuhun puhtahasen, 
honkahan hyvähän puuhun, 
petäjähän kaunoisehen, 
istutan itähän rinnoin, 

A. Ej jag hänger den i videt, 
ej jag sätter den i sälgen, 
hänger den i trädet rena, 
tallen, i det goda trädet, 
i den fågringsrika furan, 
jag den fäster, vänd mot öster, 

36SKVR VII: 5,3390, v. 1-4. 
37Nedan, s. 140. 
38SKVR VI: 2,4924, v. 25-27; jfr 4913, v. 109-111. 
39SKVR VII: 5,3399, v. 23-26. 
40SKVR VII:5,3390, v. 11-31. 
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kalten kaarnapohjosehen.41  
Jossa tuuli tuuvittavi, 
ilman henki heiluttavi.42  
En pane kovin alahalle - 
syöpi mustat muurahaiset; 
enkä kovin ylähälle, 
syöpi harmajat havukat.43  

Ibland har man vid detta tillfälle 
från illvilja och för att hindra den 

Joka tuon ohon ottanevi, 
kullan pois kulettanevi, 
väänä pä'åtä väärällehän, 
kättä kouklcuhun kokoa, 
nokka syrjähän syseä! 
Älä puhas metsä 
minulle näyttele! 
Itse hullu hukkasitet, 
mielipuoli mestasitet. 

lutande mot nordanbarken. 
Varest vinden vaggande far, 
luftens susning gungande går. 
Ej jag hänger alltför långt ned - 
då de svarta myror åta; 
ej jag hänger alltför långt upp, 
då de gråa hökar äta. 

också framfört besvärjelser, både för att skydda björnhuvudet 
hädanfarne björnen att gå igen." 

Den som tager denne Ohto, 
den som gullet dädan forslar, 
huvudet vrid snett på honom, 
handen krök i krok på honom, 
näbben hans åt sidan skuffa! 
Icke må du, rena Skog, 
dig hos mig (med krav) inställa! 
Själv du dödade dig, galning, 
du dig dräpte själv, svagsinte. 

Vidare torde till detta moment också höra utropet: 

Min är tuppe, din är tuppe, 
tuppe tillhör byalaget, 
heja tuppe, heja tuppe! 
(Vid tuppbenets uppsättande i trädet.) 

Dem som återvänt efter att ha fört huvudskallen till trädet, hade man frågat med en sista växel-
sång: 

Kukku mulle, kukku sulle, 
kukku kaikelle kylälle, 
kukku heija, kukku heija!45  

Minne saatit saalihisi - 
ootko jäälle j ättänynnä, 
vaanko tiehen tellännynnä, 
uhkuhun upottanunna?46  

Varthän följde du ditt byte - 
månne det är kvar på isen, 
eller är det ställt på vägen, 
nedsänkt i svallande vågen? 

På det hade man svarat nekande och förklarade: 

Tuonne saatin saalihini - 
kultakunnahan kukuille, 
vaskiharjun hartioille, 
panin puuhun puhtahasen.47  
Tuonne heitin heijoseni, 
heitin mielipiettäväni, 
heitin knuta katsomahan, 
päiveä ihoamahan. 

Dit jag förde egna bytet - 
upp till gyllenbackens kammar, 
upp till kopparåsens ryggar, 
satte i det rena trädet. 
Dit jag kvarlät vyssebarnet, 
lämnade min egen älskling, 
lämnade att se på månen, 
att beundra dagens stjärna. 

I länet Viena har man icke upptecknat sådana björnsånger, som framfördes vid kokning, ätande 
eller förande till trädet med undantag av några varianter nära Kuusamo. Men i dessa har många 
märkliga drag bevarats. 

41SKVR VI: 2,4913, v. 118-24. 
42SKVR VI: 2, 4920, v. 3-4. 
43SKVR XII: 2, 6571, v. 1 ;4-6. 
44Jfr ovan, s. 105. 
45SKVR VI: 2, 4922, v. 17-19; så även 4923, v. 14-16; jfr 4894, v. 5-7. Är kukku helt enkelt liktydigt med 
»hönsunge», dvs. karsikko eller den till vars ära trädet kvistats, här = björnen, resp. björnhuvudet?! Jfr 
Brännström 1930. 
46SKVR VII: 5,3396, v. 1; 2-5. 
47SKVR VII: 5,3399, v. 33; 35-37. 
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När man gick till kokkåtan sjöng man:48  

Tänne viemme vierahamme — 
kuparihin kullittuhun, 
vaskipohjahan patahan. 
Tukhulmista suolat tuotu, 
souttu Suolasalmen kautta, 
laskettuna laivan päällä.49  

Hit vi föra gästen våran — 
in i den förgyllda kopparn, 
ned i kopparbottnad gryta. 
Saltet hämtat är från Stockholm, 
rott det är igenom Saltsund, 
forslat är det uppå fartyg. 

När man åt björnhuvudet nynnade man »till skogsrånas förnöjelse»: 

Pyörit kuin pyy pesänsä päällä, 
hanhi hautomaisillansa, 
koppelo kotinsa kokalla. 
Kulettelen kuuluani, 
hajottelen haukkuani. 
Silmänkö otan oholta, 
korvanko otan oholta? 
En ota silmeä oholta, 
en ensin korvoa koperra, 
kielenpä otan oholta 
kielekseni, mielekseni, 
lajivirttä lauloakseni, 
iloksi istumasijoille. 
Laulellen syön silmän oholta, 
koikaten korvan koverran, 
ilon lyöen irtauttelen.5° 

Du snor jälpen lik i boet, 
gåsen i dess ruvningsrede, 
tjäderhonan framför nästet. 
Frejdade (mannen) min för jag, 
styckar min brummare gör jag. 
Skall jag ögat ta från Ohto, 
skall jag örat ta från Ohto? 
Ej jag ögat tar från Ohto, 
ej jag örat först bortsliter, 
tungan tager jag från Ohto 
till min tunga, till mitt sinne, 
för att sjunga särskilt kväde, 
gästerna till fröjd och gamman. 
Med sång tär jag Ohtos öga, 
dansande jag bortskär örat, 
lossar under dånande fröjd. 

Den som stannat hemma frågade, under det att han betraktade de tomma kärlen, den som fört 
huvudskallen till furan med följande sånger: 

Tyhjäpä täss' on tynnyrissä, 
vale vanteien sisässä. 
Minnepä veit vierahani, 
kunne kuuluni kuletit, 
joko het suohon sortanunna, 
kanarvihin kaatanunna? 

Här är minsann tomt i tunnan, 
tomhet gapar inom banden. 
Varthän förde du väl gästen, 
varthän bragte du min stolthet, 
månne du den tryckt i mossen, 
har du stjälpt den ned i ljungen? 

Härpå svarar den andre med att tillägga ett nej: 

Nostinpa puille puolitiehen, 	 Lyfte halvvägs upp i trädet, 
hongan oksille ojennin, 	 sträckte upp på furans grenar, 
siinä ei pahoin päivä paista, 	 där ej dagen svåra lyser, 
aurinko ei ahavoita. 	 solen icke illa bryner. 

Eller också har han redan vid upplyftandet av huvudskallen i trädet sjungit: 

Panen lehville leveille, 
oksille olovimmille. 
Jos ma latvahan panisin, 
siinä tuuli kuivoaisi, 
ahava pahoin panisi; 
oisin kaivanut karihin, 
söisit mustat murrajaiset. 
Sano täältä saatuasi, 

Sätter jag i tjocka ruskan 
i de yvigaste grenar. 
Om jag satte uppi toppen, 
skulle vinden där ju torka, 
vårens väder illa bryna; 
om jag hade grävt i gruset, 
svarta myrar då du matat. 
Säg, då härifrån du kommit, 

48Detta gäller Kuusamotrakten i länet Viena, där i övrigt inga runor är kända från kokningen, måltiden och 
den egentliga björnbegravningen. 
49SKVR XII: 2, 6549, v. 55-62. 
50SKVR 1:4, 1245 a. 



Metsolahan mentyäsi: 
»Ej täällä pahoin pietty, 
simoa täällä syötettihin, 
mesijuomat juotettihin.»51  

då till Metsola du färdas: 
»Här ej illa hållen var jag, 
honung här det gavs att äta, 
mjöddryck här det gavs att dricka.» 
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Namnen Stockholm och Saltsund (= Öresund) vittnar om att kokningsrunan kommit från fin-
landssidan. Saltets ursprung(sruna), som på finlandssidan finns i andra sammanhang, har likväl 
fogats till bjömrunorna först efter det att det ursprungliga sättet att koka björnkött utan salt blivit 
bortglömt. 

Runan om styckandet av huvudet har man fyndigt utvecklat ur den ursprungliga formen på 
finska sidan, genom att den för sången nödvändiga tungan uttagits före ögat och örat. 

»Torkningen i vinden», vilken i trädsättningskvädet omtalats såsom en fara för huvudet, ifall 
det satts för högt upp, är en blandform av »Huvudätande hök» och av »Huvudets kvarlämnande 
att vaggas av vinden» i de finska varianterna. Slutverserna innehåller däremot björngravölets 
grundtanke, att den till Metsola återvände björnens ande skulle locka andra björnar till likadana 
fester. Utan tvivel tillhör de den ursprungliga björnsången, ehuru de blivit bortglömda i Finland. 
I samma trakter i länet Viena har man flått björnen hemma före kokningen och härvid sjungit: 

Anna kättä käyrän poika, 
hongan olcsalle ojenna! 
Vaihtakamme paitojamme, 
nurikamme nuttujamme, 
anna mulle villapaita, 
ota multa rautapaita; 
rautainen risuissa lujempi, 
kuusikossa kestävämpi. 
Ej ole veitsi minun tekemä, 
eikä toisen kumppalini, 
Virossa on veitsi tehty, 
saatu Saksan kaupungissa, 
(t. Tukulmista rauat tuotu),52  
verkapankossa veetty, 
läpi kuulujen kylien, 
läpi Suolasalmeksien.53  
En kosketa kovalla, 
enkä aivan pehmeällä, 
kosketan vaan korttehella, 
saran syrjällä syseän.54  

Handen framräck, krumme pojke, 
sträck den upp till furugrenen! 
Låt oss byta våra skjortor, 
låt oss skifta våra rockar, 
lämna åt mig ylleskjortan, 
tag ifrån mig järnets skjorta; 
järn är starkare i snåren, 
håller i grandungen bättre. 
Ej av mig är kniven formad, 
eller av annan min kamrat, 
kniven utförd är i Estland, 
skaffad från köpstad i Saxland 
(el. hämtat järnet är från Stockholm), 
forslad i packe av kläde, 
genom de frejdade byar, 
genom de sältade sunden. 
Ej jag vidrör med vad hårt är, 
icke med vad alltför lent är, 
vidrör blott med fräkenstängel, 
petar med kanten av starrgräs. 

Handskakningen med furugrenen har förekommit i samband med kyrkorået, bytet av kläder i 
samband med vattenrået. Omnämnandet av Estland, Tyskland, Stockholm och Saltsundet tyder 
ånyo på runans finska ursprung, såsom A. Lähteenkorva (Borenius) uppvisat, och det får sin för-
klaring av den uppgiften, att tillverkaren av den kniv man använt vid flåendet måste var okänd. 
Detta var möjligt, om kniven, som sagt, var så gammal, att dess tillverkare var död, eller också, 
om den hade köpts i utlandet, dit björnens hämnd icke nådde. 

Av dessa runor kan man genast sluta sig till att man också på finska sidan utfört björnens 
flänsning under sång i samband med kokningen och därvid framförda sånger. Därav följer vidare, 
att björnens hemförande i ostyckat skick är ursprungligare än flåendet och styckandet i skogen. 

I Ryska Karelen är det vanligt att sjunga, när björnen forslas från skogen och mottages 
hemma. Men om vi närmare granskar dessa runor liksom också deras fåtaliga motsvarigheter på 
finska sidan, märker vi, att de till stor del innehåller samma versrader som de nyss anförda be-
gravningssångerna. 

51SKVR XII: 2, 6572, v. 4-15. 
52ifr SKVR I: 4, 1207 c. 
53SKVR I: 4, 1244 c—d. 
54SKVR 1:4, 1264. 

8-945145 



114 

Björnhuvudets kringvridande i faten med dess symbolik har man förbundit med att björnen, sedan 
den blivit väckt, vänder sig i sitt ide: 

Niin se ohto kääntelekse 
kuin pyy pesänsä päällä - 
vasten miestä valkeata, 
kohin koivunkarvallista.55  

Så sig vänder denne Ohto 
såsom järpen i sitt rede - 
gentemot den vite mannen, 
rätt mot den björknävervite. 

Runorna vid flänsningen liksom inbjudan av skogsrået till dess pigas festmåltid, till dess oxes 
»bröllop» har man utan vidare kunnat flytta till att sjungas i skogen. 
Uppmaningen att sätta sig i rörelse från dråpplatsen är på denna punkt särskilt belysande: 

Lähes kuulu kulkemahan, 
rahakarva kaalamahan, 
hopea vaeltamahan, 
miehen miekkojen nenissä, 
urohoisen väen e' essä - 
kullaista kujoa myöten, 
hopeaista tietä myöten, 
vaskista vanoa myöten!56  

Du berömde, ut att färdas, 
penningpäls, iväg på vandring, 
silver, bort på fårdestråten, 
frammanföre mannasvärden, 
ledande männernas skara - 
längs utefter gyllenledet, 
längs utefter silvervägen, 
längs utefter kopparspåret. 

Vana betyder slädspår och passar synbarligen bra som synonym till en vinterväg. Men i en annan 
uppteckning från vienasidan uppmanar man björnen att färdas längs »det gyllene ledet, längs 
kopparfåran», som man skulle kunna förstå endast på så vis, att man har tänkt på en släde, som 
skär ett led eller en fåra i snön. Den naturliga förklaringen får man dock i ett stycke från finska 
sidan, vilket man också sammanfogat med de runor, som man sjungit vid björndråpet: 

Lähes kulta kulkemahan, 	 Giv dig, gulle, ut att vandra, 
hopea vaeltamahan, 	 silver, bort på fårdestråten, 
kultaista kujoa myöten, 	 gyllene ledet framöver, 
vaskista vajoa myöten, 	 längs igenom kopparlidret 
vasten varvikkomäkeä, 	 mot den småskogstäckta backen, 
vuorta suurta, korkeata!57 

	
mot det stora, höga berget. 

Kuja och vaja passar icke i skogen utan för förflyttningen på gården, då antingen från kåtan till 
stugan eller från stugan till huvudskalleträdet. Detta träd har vi sett »på backen» eller mera 
poetiskt »på guldåsens kammar, kopparåsens skuldror». Härpå torde den nämnda 
»småskogstäckta backen» eller »det stora höga berget» ursprungligen ha syftat. Då runan seder-
mera sjungits på dråpplatsen, har dess betydelse omvandlats till att syfta på ett hus, beläget på en 
hög ås, såsom följande tillägg i ett annat stycke från finska sidan ger vid handen: »mitt på gårdens 
fästig». Detta har enligt uppgift sjungits, när man forslade hem björnen från skogen. 

Den rätta platsen för uppmaningen till avfärd kommer ännu klarare fram i andra varianter från 
Viena. 

Lähe nyt kulta kulkemahan, 
sivuitse sikojen teistä, 
poilcki porsahan poluista, 
petäjäisehen pesähän!58  
Hopeaista tietä myöten 
poilcki porsasten poluista, 
sikojen silittämiä, 
kuuksojen kuluttamia!59  

Giv dig, gulle, nu på vandring 
längs utefter svinens vägar, 
över de små grisars stigar, 
till det furutäckta idet. 
Silverne vägen framöver 
över de små grisars stigar, 
slätade av svina(kliven), 
av lavskrikor väl nednötta. 

55Jfr SKVR I: 4, 1231, v. 44 f. 
56SKVR I: 4, 1219 a, 30-37. 
57SKVR XII: 2,6527. 
58SKVR I: 4,1261, v. 13-16. 
59SKVR I: 4,1203, v. 32-35. 



Lähe kuulu kulkemahan — 
tätä uutta tietä myöten, 
vasta-aikuista ratoa, 
tiasen ojentamoa, 
(t. kuuksojen kulkemoa), 
varpusen vaeltamoa.6° 

Giv dig, frejdade, på vandring, — 
denna nya väg framöver, 
längs utefter nyspångat spår, 
längs utefter mesarnas sträck 
(el. lavskrikornas vandringsstigar), 
längs utefter sparvens färdestråt. 
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Kuuksa, som i den senare varianten tillkommit jämte svinen och grisarna, är detsamma som 
kuusanka (lavskrika), som också kallas »hästskata», vilken följer vandraren i skogen. Denna har 
sedan till synonymer fått andra fågelnamn, för vilka svinen med sina grisar fullständigt fått träda 
tillbaka: 

I några varianter har smågrisarnas och svinens stigar dessutom skildrats »som kvinnornas valkade 
kläde». De av svinen jämnade vägarna bör sålunda icke sökas i skogen utan på gården. Men så-
som redan A. Lähteenkorva har anmärkt med anledning av samma verser, som också förekommer 
i bröllopsrunor, finns det icke i Ryska Karelen gårdar, som jämnats av svin, om man undantar de 
sydligaste delarna, där man efter ryssarnas exempel under senaste tid börjat hålla svin. Detta 
verspar har alltså vandrat från finska sidan, antingen tillsammans med de på gården sjungna 
bjömrunorna eller med bröllopsrunorna. 

Björnhuvudets forsling till karsikkobacken61  torde ursprungligen ha skildrats också i följande 
verser från Viena, vilka sjungits, när man forslat hem det från skogen: 

Jospa mennemme mäelle, 
itse nosta noklcoasi 
noron päälle noustessasi, 
itse käännä kärseäsi, 
(t. itse turpasi ylennä), 
mäen päälle mennessäsi!62  

Ifall vi till backen gånga, 
själv du höje näsan uppåt, 
då du träder upp från dälden, 
själv du vände trynet riktigt 
(el. själv du lyfte nosen uppät), 
når du upp på backen gångar. 

Den uppmaning, som sjöngs till den kokta björnen, när den fördes från kåtan, att den skulle gå 
med lätta skor och svarta sockor, har flyttats till hemkomsten från skogen. Härvid fogades den till 
en bön, som ursprungligen hade riktats till skogsrået, att skidåkaren icke skulle bli svettig: 

Kävele kevein kengin, 
sukin muistin muikuttele, 
urohoisessa väessä! 
Älä hiihata hikehen, 
äläkä vaahtehen valuta, 
keveänä keikaele!63  

Ströva du med lätta kängor, 
tassa fram i svarta sockor, 
ibland männens kämpaskara. 
Må du icke svett dig skida, 
låt du icke löddret flöda, 
glid iväg med lätta sparktag! 

De verser, som sjöngs, när man bar in björnsoppan i stugan, har man lätt kunnat flytta till det till-
fälle, då den fällda björnen fördes in. Av detta slag är frågan om pörtets städning, vilken ibland i 
länet Viena fått en elegant vändning: 

Joko on simoin 
	 Är med mjöd re'n golven tvagna, 

mesin lattiat valeltu?" 
	

tiljorna med honung sköljda? 

För omflyttning har också i hög grad lämpat sig de lugnande orden till björnen, att den icke skulle 
frukta flickor och kvinnor; så även varningarna till kvinnorna, av vilken det finns flera olikartade 
utgestaltningar: 

A. Vaatetkatten vaimo raukat 	 A. Kläden eder, arma kvinnor, 

60SKVR 1:4, 1243, v. 31 ff., jfr 1242 b, v. 3 ff. 
61För betydelsen av karsikko, se ovan s. 105, not 11. 
62SKVR 1:4, 1231, v. 64-68. 
63Jfr SKVR I: 4, 1224 a, v. 10 f.; 1249, v. 15 ff. 
64SKVR 1:4, 1209, v. 6-11; jfr 1220b, v. 17; 1265, v. 1 f.; 1266 b; 1267, v. 3 f. 
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valkeihin vaatteihin!65  
Varokatten vaimoraukat, 
varokatte vatsojanne, 
kokekatte kohtujanne!66  
Varokatten vaimoparat, 
jottei karjat kammastuisi, 
vikoisi emännän viljat, 
pienet viljat 
ohon tullessa tupihin!07  

uti vita högtidskläder! 
Akten eder, arma kvinnor, 
akten moderliven edra, 
efterpröven edra sköten! 
Akten eder, bästa kvinnor, 
att ej nöten med fasa slås, 
att ej matmors husdjur skadas, 
småboskapen slås fördärvad, 
då i stugan Ohto drager! 

Den första (varianten) svarar mot att björnen på den finska sidan lugnas med att kvinnorna redan 
är i vitt. Den andra anför ett uråldrigt skäl, varför kvinnorna borde akta sig för björnen liksom för 
alla andeväsen. De avlidna strävar nämligen att genom nyfödelse på nytt få se dagens ljus. 
Synbarligen är det på grund av samma fruktan icke tillåtet för en havande kvinna att gå och se på 
ett lik eller att under begravningsprocessionen komma nära en kista. Det sista stycket är uppen-
barligen en variantbildning från nyare tid. 

På samma sätt är också frågan om tillstånd att komma in i stugan, det högtidliga inträdet och 
placeringen på det rena träet, den goda brädan, vilket mest naturligt passar ihop med kokkärlet, i 
några varianter från finska sidan flyttat till inbärningen av den fällda björnen. I ett värmländskt 
fragment, som sägs ha sjungits »vid införandet av björnen i stugan» frågas det, sedan pojkarna 
och flickorna kommenderats bakom dörren: 
Sopiiko turpa tupahan, 	 Månne nosen ryms i stugan, 
nenä nelisoppisehenr8 	 näsan i de fyra vrårna? 
Detta verspar hör ovedersägligen till inbärandet av fatet med björnhuvudet, under vilket moment 
vi också har påträffat det. 

I länet Viena söker man ibland trösta den från skogen förda björnen på samma sätt som det 
till trädet burna björnhuvudet: 
Ei sua pahoihin panna, 	 Icke illa dig man sätter, 
panaan paikkahan hyvähän, 	 sätter på ett hyggligt ställe, 
piispan pitkiksi hioiksi, 	 uti bispens långa ärmar, 
esivallan vaattehiksi.69 	 uti överhetens kläder. 
Det senare versparet är tillagt från »Rävens klagan», som vandrat över från finlandssidan, och 
som skildrar rävpojkarnas öde. 

Varianter från vienasidan slutar vanligen med en rådplägning, var det nyflådda björnskinnet 
bör placeras, t.ex.: 
A. Minne vienen vierahani? 	 A. Vart skall jag väl gäst min föra? 

Vienenkö päähän pintalauan, 	 1. För jag den till brädans ända, 
alle kuulun kurkihirren? 	 under frejdade lcroppåsen? 
Rahinko rautaisen nenähän, 	 2. Månne till järnsätets näsa, 
petäjäisenkö penkin päähän? 	 fram till furubänkens ända? 
Tuohonpa kuuluni kuletan, 	 3. Dithän min frejdade för jag, 
isäntien istuimille." 	 till husfäders höga säten. 

B. Tuonneko vienen vierahani? 	 B. Månne dit jag förer gäst min? 
Alle kaunihin katoksen, 	 1. Under takets sköna välvning, 
päälle pitkän pintalauan? 	 till den långa brädans ända? 
Honkaisehen huonehesen, 	 2. Till det furuhuggna rummet, 
petäjäisehen pesähän? 	 till det tallebyggda boet? 

65SKVR 1:4, 1239, v. 15 f. 
66SKVR 1:4, 1247, v. 19-21. 
67SKVR 1:4, 1231, v. 70-73; jfr 1225, v. 5 ff.; 1232, v. 24 ff. 
68SKVR VII: 5, Metsäsuomi 349, v. 7 f. 
69SKVR I: 4,1228, v. 19-22. 
"SKVR I: 4,1266 c (g); jfr 1247, v. 26 ff. 



3. Pöyän kultaisen nokalle? 
Tähän lasken laukkuseni.71  

C. Mihin heitän hempuseni? 
Rautaisen rahin nenähän, 
tuolin kultaisen kukulle? 
Kahen lautsan laskimille? 
Panen aitan parven päälle, 
ituja iättämähän, 
(maltasia) maistamahan.72  

D. Minne saatan saalihini? 
Panenko penkille perähän? 
Enpä vielä siinäkänä. 
Panenko aitan parven päähän 
ohria iättämähän?73  

E. Vienen viinahuonehesen, 
kantanen oluttupahan, 
jopa siellä lautsat lauloi, 
jopa ilckunat 

3. Till det gyllne bordets brädnock? 
Hit min ränsel jag (nu) sätter. 

C. Varthän slänger jag min hämpling? 
På järnsmidda sätets näsa, 
på den gyllne stolens toppkrön? 
I tvenne långbänkars sänkor? 
Sätter jag i bodloftsgaveln 
groddar (goda), som må mältas, 
maltet till att smakligt bliva. 

D. Varthän bringar jag mitt byte? 
Sätter jag på bänkens ända? 
Ännu icke ens därborta. 
Sätter månn' i bodloftsgaveln 
kornen till att gro (och växa)? 

E. Bringar jag till brännvinskammarn, 
för jag in i ölets stuga, 
bänkarna där säkert sjöngo, 
fägnades förvisso fönstren. 
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Då samma fråga stundom framställs av motsångarna: »vart fören I nu gästen eder?», pekar detta 
på den möjligheten, att de hemmavarandes fråga till dem som fört björnhuvudet till trädet bidragit 
till utformningen av detta moment. »Fururummet» och »talleboet», dit vi ovan sett, att också 
svinens vägar och smågrisarnas stigar leder, har ursprungligen kunnat avse björnträdet. Det hög-
tidliga inträdet med björnkoket »under frejdade takåsen, in på golvet, lagt av furu» samt skild-
ringen av brädernas sång och fönstrens jubel, när fatet med huvudet sattes på bordet, har skänkt 
ytterligare beståndsdelar. 

Skildringen av fataburen har man påträffat på den finska sidan av gränsen i samband med 
uppmaningen till avfärd; kanske är den ursprungligare i sin syftning på björnhuvudets än på 
björnskinnets förvaringsplats. 

Meill' on aitta ammoin tehty 
hopeaisille jaloille, 
kultaisille patsahille, 
jonne viemme vierahamme.75  

Vi ha visthus, byggt se' n fordom, 
(vilar på) silverne stolpar, 
(ståndar på) gyllene fötter, 
dit vi föra gästen våran. 

Senast utvecklad är tanken på försäljningen av det i fataburen förvarade björnskinnet. 

Sieltä kuptsille kuletan, 
sieltä kannan kaupunkihin.76  
Vienenkö aitan penkin päähän - 
hopeata syntymähän, 
kultoa kuvuttamahan.77  

Där' från till köpmannen för jag, 
Där'från till köpstaden bär jag. 
För jag väl till bodbänksändan 
silver för att födas fram (här), 
guldet till att ursprung taga. 

Vidare bör man nämna den i Ryska Karelen allmänna uppmaningen åt björnen att lämna idet: 
Nouse pois nokinen poika (1. neiti) 
nokiselta nuotiolta, 
havuisilta vuotehilta, 
pihkaisilta päänaloilta, 
tummilta tulisijoilta!78  

Uppstig, eldnedrökte pojke (el. flicka) 
från rökiga lägerelden, 
från de risiga bäddarna, 
från de kådiga kuddarna, 
från de mörka eldstäderna! 

71SKVR 1:4, 1254, v. 26 ff. 
72SKVR 1:4, 1238, v. 8 ff.; jfr 1231, v. 88 ff.; 1232, v. 29 ff. 
73SKVR 1:4, 1225, v. 10 ff.; jfr 1222 a, v. 22 ff.; 1236, v. 77 ff. 
74SKVR 1:4, 1233, v. 110-113; jfr 1234, v. 59 ff.; 1235, v. 45 ff. 
75Var? 
76SKVR 1:4, 1220, v. 20 f. 
77SKVR I: 4, 1219, v. 58 ff.; jfr 1219 a, v. 60 ff.; 1219 b, v. 44 ff. 
78SKVR 1:4, 1199, v. 25-29; jfr 1201, v. 1 ff.; 1206 b, v. 1 ff.; m.fl. 



Anna vastakin Jumala, 
toistekin totinen Luoja, 
näit' on näissä laulettavan, 
näitä häitä pyylyn poian, 
(t. näitä pyylin peijahia). 
Pihlajattaren pitoja!81  

Giv, o Gud, ock hädanefter, 
härnäst, Skapare, du sanne, 
att man här må sjunga dessa, 
dessa idepojkens bröllops(låtar) 
[el. dessa idegubbens gravöls(sånger)], 
Rönnträdsflickans gille(visor). 
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Hit tillfogas ibland följande verspar: 

Nyt on ottajat ovilla, 
veräjillä poies viejät. 
Late altasi lahovi, 
laki päälles lankeavi.79  

Nu på porten fångstmän banka, 
invid grinden formän äro. 
Under dig (nu) murknar golvet, 
ned på dig (nu) ramlar taket. 

På finska sidan påträffar man motsvarigheten till begynnelseverserna i den besvärjelse, med 
vilken man stämde vargen eller björnen på boskapen. Det sista versparet är format efter de 
»Namnlösa sjukdomarnas besvärjelse»: 

Alta lattiat lahovi, 	 Nedanefter golven murkna, 
päältä peite märkänevi.8° 	 ovanefter täcket multnar. 

Björnrunorna på vienasidan har dessutom från bröllopssånger, jaktbesvärjelser och andra runor 
ymnigt lånat verser, som betydligt förhöjer deras skönhet. Både på dråpplatsen och hemmavid har 
man dessutom uppstämt lovsånger till Gud, vilka gestaltats av olika björnjaktsmotiv och natur-
ligtvis är av senare ursprung än bönen till björnen att för andra björnar berätta det goda mottagan-
det, t.ex. 

Något liknande har man upptecknat också på finska sidan: 

Anna vastakin Jumala 
toistekin totinen Luoja, 
meiän miessä ollessamme, 
meiän miessä ja jaloinna! 
Jos et anna aikanansa, 
enune kostu kuoltuamme.82  

Giv, o Gud, ock hädanefter, 
härnäst, Skapare, du sanne, 
men's vi äro karlavulna, 
mannakraftigt karlavulna! 
Om du ej i rätt tid skänker, 
ej vi kvickna till se'n vi dött. 

Man har alltså anledning att fråga sig, om andra björnrunor ursprungligen sjungits i skogen än 
den förstnämnda, besvärjelseartade eller på gårdsplanen före påbörjandet av hudavdragningen 
och kokningen, varmed gravölet kan räknas ha tagit sin början. T.o.m. enstaka verser, som säkert 
skulle vara lämningar härav, är det svårt att påvisa. Några strofer i björnrunor från vienasidan har 
likväl uppenbarligen uppkommit redan på den finska sidan. Härpå tyder namnet Viro i hälsningen 
av den fällda björnen: 

Viikon viivyit, kauan kuuluit, 	 Långt du dröjde, länge hördes du, 
Vironmaata juostessasi;83 	 då i Estland du omlcringsprang. 

Likaså orden säteri (= satin) och stinky i uppmaningen att lämna skogen: 

Säteriset sängyt käännän, 
sian kultaisen kumoan. 
Heitä kylmille kotisi, 
asumasi autioksi!84  

Sidensängarna jag stjälper, 
gyllene bädden jag välter. 
Lämna härden släckt i hemmet, 
öderum varde din boning! 

  

79SKVR 1:4, 1204, v. 4 ff.; jfr 1200 b; 1219, v. 10 ff.; XII: 2, 6532; 6556, v. 32 ff.; 6513. 
80Jfr SKVR XII: 2, 6556, v. 34 f. 
81SKVR 1:4, 1250, v. 16-20; jfr 1095, v. 70 f.; 1233, v. 116 f.; 1234 c, v. 65 f.; 1265 e (i). 
82SKVR VI: 2,7407 a, v. 6-11. 
83SKVR 1:4, 1219, v. 16 f.; jfr 1202 a, v. 3 f.; 1203, v. 6f.; 1216, v. 5f.; 1253, v. 30 f.; 1266 1, v. 14 f.; m.fl. 
84SKVR 1:4, 1202 b, v. 1-4. 
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Men omkullstjälpandet av björnidet framställs oftare som något redan inträffat: »jag stjälpte —jag 
välte», så att det liksom anmärkningen till björnen om hans dröjsmål har kunnat sjungas också 
senare i hemmet vid björnbegravningen. 

Det är alltså uppenbart, att björnrunorna relativt sent vandrat från finska sidan till länet Viena 
och där vidareutvecklats under påverkan av andra runor. Den märkligaste förändringen har inträf-
fat i tidpunkten för sjungandet, i det att detta helt och hållet flyttats från kokningen, måltiden och 
processionen med björnhuvudet till trädet, till forslingen av björnen från skogen eller hembär-
ningen. Men vad har varit orsaken till denna grundliga förändring? Den enkla omständigheten, att 
grekisk-ortodoxa karelare icke har ätit björnkött. Av samma orsak har man i finska Östkarelen 
icke alls sjungit björnrunor85  bortsett från den besvärjelseartade bönen om ursäkt till den fällda 
björnen, vilken man i förvanskad gestalt hittat mitt i en jaktbesvärjelse: 

En minä sinua tullut, 
eikä toinen kumppalini — 
mie (!) vaan hairahin haolta — 
lepän lengolta putosin (!).86  

Icke jag dig kom för nära 
eller annan bland kamrater — 
jag (!) blott halkade från riset — 
jag (!) från alens krokstam nedföll. 

Samma ortnamn och lånord, vilka vittnar om björnrunornas vandring över gränsen tyder också 
därpå att de från sydligare och västligare trakter har utbrett sig till östra och norra Finland, all-
deles som vår övriga folkdiktning. Ett par uppteckningar från Karelska näset och sydvästra 
Finland innehåller rester från tidigare sångområden. I Muolaa hade den säkraste (skytten) i skaran 
trätt fram till huvudändan av den fällde »gråbrune» och läst en ansenlig »ceremoni», under det att 
de övriga stod runtom, tysta och barhuvade. Gemensamt hade man sedan bett Fader Vår och 
sjungit några verser ur psalmboken, så att det ekade i den vintriga skogen. Hela högtidligheten 
hade avslutats med Herrens välsignelse. Den i början lästa ceremonien sägs ha varit en 
»trollformel», ärvd från förfäderna. I Luvia erinrade man sig, att man vid hemforslingen av 
björnen hade sjungit, så att det ekat i skogen, och att man också framfört särskilda begravnings-
sånger, ehuru deras ordalag blivit bortglömda. I Halikko brukade man, redan då man gjorde en 
björnlave i skogen, hålla smickrande och försonande lovtal. 

Men de finska och lapska björnrunornas och ceremoniernas inbördes förhållande bör också 
uppmärksammas. I en variant från finska sidan sägs det, när folket har tillsagts att lämna dörren 
fri för björnen: 

Tässä poikanen tulevi 	 Här en pojke gångar framåt 
poloisesta Pohjanmaasta.87 	 från det arma Österbotten. 

Häremot svarar i lapparnas björnvisa den från skogen återvändande björnjägarens utrop: »Här 
komma vi nu, män från Sverige, Tyskland, England och alla länder.» En annan, anonym lapp-
landsförfattare hänför den nämnda utsagan först till det moment, när männen kom bärande på 
björnkoket. Såsom vi vet, har även i den finska runan befallningen åt folket att lämna dörren ur-
sprungligen avsett tillbakaträdandet för björnhuvudet. Jämförelsevis moderna namn utgör likväl 
ett hinder för antagandet av ett gemensamt lapsk-finskt ursprung. De finska och lapska björn-
visorna skiljer sig till hela sin struktur och sitt innehåll så mycket från varandra, att några få lik-
heter av allmän natur, såsom välkomsthälsningen till björnen och lovprisningen av Gud, kunnat 
uppstå självständigt å ömse håll. 

Däremot kan man i de riter, som hör till björndråpet och björnbegravningen, påvisa ett verk-
ligt samband. Också lappen avskär vid flänsningen av björnen först det tunna och hårlösa nos-
partiet och trär det över sitt eget ansikte.88  Björnköttet måste karlarna koka utan salt, kvinnorna 
måste äta det för sig själva, och inte heller ger man åt dem av alla delar. Men i festkläder måste de 
klä sig och täcka sitt ansikte med vita dok vid männens inträde i kåtan. Sedan får de med ena ögat 
titta genom en mässingsring och samtidigt spotta karlarna i ansiktet med den tuggade albarkens 

85Där har man icke heller observerat andra riter, än att man alltid burit den fällda björnen in i stugan [Krohns 
not]. 
86SKVR VII: 5, 3368, v. 35 ff. 
87Var? 
881 Finland har man också på haren först avskurit nosen och lagt den på det ställe, där den dött. Likaledes har 
mani harens öra stoppat ett trekantböjt ris [Krohns not]. 
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blodliknande vätska. En kvarleva av det sistnämnda, egenartade bruket är den i östra Österbotten 
påträffade sedvänjan att bita i en alkvist, innan man burit björnskinnet in i stugan. Det magiska 
bruket att se igenom en mässingsring har levat kvar i Ryska Karelen i samband med skådandet av 
vattenrået. När man sätter en vigselring framför vänstra ögat och genom den tittar i vattnet i rikt-
ning mot solen, så kommer vattenrået fram. 

K. B. Wiklund är av den meningen, att den finska björnmagien till större eller mindre del är 
av lapskt ursprung. Denna sin ståndpunkt grundar han därpå, att de uppgifter beträffande björn-
dråp och björnbegravning, som publicerades av M. Varonen i Metsästystaikoja i huvudsak stam-
mar från de trakter, där lappar bott ännu i jämförelsevis sen tid. Därtill måste likväl genast an-
märkas, att fullständiga skildringar av ceremonierna i samband med björnbegravningen har erhål-
lits så långt söderifrån som från Sulkava i Savolaks och Parikkala i Karelen. 

Likheten med de lapska riterna är till stor del av den art, att de är ett gemensamt finsk-ugriskt 
arv, t.ex. att man först avskurit nosen av djuret och kvinnornas förhållningssätt vid hela cere-
monien. Delvis kan de också vara ett gemensamt lån; metallmagien, som ursprungligen varit 
okänd för lapparna, har antagligen lånats från skandinaverna. Om här förelegat ett lån mellan lap-
par och finnar, skulle det vara naturligare, att det gått från finnar till lappar och från rået till 
björnen. Finska magiska björnseder och björnvisor har alltså självständigt utformats på gammal 
grund och bör bedömas som parallella företeelser till de lapska och ugriska.89  

2. Kalevalas björnsånger som konstpoesi 

Såsom det framgår av ovanstående översättning, är K. Krohns huvudsakliga syfte att på 
grundval av en omsorgsfull litterärkritisk analys och jämförelse av de talrika varianterna 
rekonstruera de ursprungliga björnrunorna och deras plats i ritualet Hans tes är härvid 
runornas västfinska härledning. Tolkningen av innehållet träder helt i bakgrunden, allra 
minst förekommer en religionshistorisk sådan. Eftersom de inledande jaktrunorna ute-
lämnas, tappar också björnfesten sin religiösa inramning och det hela får mera prägel av 
enbart jaktmagi. 

Strängt taget har K. Krohn endast ersatt Lönnrots poetiska konstskapelse med en 
vetenskaplig sådan. Man kan nämligen fråga sig, om det rekonstruerade björn-
festritualet med dess runor i sin helhet någonsin förekommit i verkligheten, och om vi 
icke i stället haft en rad skiftande, lokala varianter, som icke får hoparbetas. När man då 
önskar syna byggstenarna i K. Krohns tankebyggnad, försvåras arbetet av att den finska 
undersökningen, alldeles som sin tyska sammanfattning, helt saknar noter. Då emeller-
tid det av Krohn utnyttjade, otryckta runomaterialet nu är utgivet i det imponerande 
sammelverket Suomen Kansan Vanhat Runot (förkortat SKYR = Det Finska Folkets 
Gamla Runor), kan man med hjälp av innehållsförteckningarna komma fram till ifråga-
varande runovarianter. I den mån dessa är medtagna i Gamla Kalevala av år 1835 (sång 
28) föreligger också en grundlig undersökning av dess källor med hänvisningar för 
varje vers till SKVR.90  Det finns numera naturligtvis ännu flera björnsånger än de som 
legat till grund för Lönnrots komposition och K. Krohns rekonstruktion. 

Det vidlyftiga källmaterialet med dess otaliga varianter förgrenar sig innehållsligt åt 
olika håll, så att man från de egentliga björnfestrunoma kommer över i många andra 
ämnesgrupper. Gränserna är flytande, och samma runor har kunnat utnyttjas i olika 

89Liksom tidigare har jag att tacka universitetslektorn i finska språket vid Uppsala Universitet, S. Vapaasalo, 
för mycken hjälp, fruktbärande diskussion och slutlig kontroll av översättningen. 
90Kaukonen 1939/45. En lättillgänglig konkordans över Gamla och Nya Kalevala finns hos Collinder 1951, 
s. 45. 
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situationer. För att icke drunkna i det rika stoffet kan den som söker tränga in i detta, 
lämpligen gå fram i kronologisk ordning. Vi ägnar oss alltså i fortsättningen åt några av 
1600-, 1700- och de tidiga 1800-talsrunorna med motsvarande beskrivningar av själva 
ritualet. Därmed är icke sagt, att det yngre materialet icke rymmer på många ursprung-
liga drag. Den som har det besvärligt med finska språket och den numera nästan ute-
slutande på detta språk tillgängliga fackdiskussionen, gör också den angenäma upp-
täckten, att de äldre björnfestskildringarna, liksom litteraturen därom, föreligger på 
svenska, varjämte en del notiser på latin förekommer. Själva runorna är däremot oöver-
satta, tvivelaktigt parafraserade eller försedda med en gammal onöjaktig, svensk över-
sättning. 

Kalevalas skapare har givit Väinämöinen en roll, som denne icke har i någon folklig 
björnruna. Lönnrot bygger annars sin framställning på jakt- och björnsånger, och kom-
positionen är beroende av den uppfattning han fått av deras framförande under den 
femte uppteckningsresan år 1834.91  Lönnrot har själv påföljande år redogjort härför i 
Helsingfors Morgonblad: 

Ännu samma afton, som jag anlände till Päätalo och påföljande morgon, avskrev jag, efter gamla 
värdinnan på hemmanet, några runor, dem hon kunde och var villig, att sjunga för mig. Ibland 
andra påminde hon sig åtskilliga av dem, som vid björnens fest plägar sjungas. De är i dialogisk 
form författade, och kunde, om man en gång lyckades få dem fullständigt samlade, utgöra ett 
artigt theaterstycke, eller om ej det, så åtminstone visa, huru nära den dramatiska konstens för-
gårdar finnarna redan i äldre tider, genom en nationen tillhörande egen bildnings utveckling, 
kommit. Björnfesten firades egentligen flera dagar å rad, efter det en björn blivit fälld, men 
understundom skulle man även, utan att någon björn fångats, roat sig med en dylik fests firande 
genom en sorts theatralisk framställning därav. »Ilvehtivät ne ennen vanhaan sitä toisinaan 
ilmanki», sades det, när jag om saken begärde upplysningar. 

Sedan björnen fångats, utses tvenne karlar, att föra eller beledsaga björnen hem, och tvenne 
andra att välkomna densamma. Emellan dessa bkas samtalet, som sedan under hela festen, så 
väl emellan dem som andra närvarande, fortsättes.9z 

Den folkliga teaterkonsten har enligt Lönnrot framför allt blomstrat vid bröllop och 
björnfångst.93  I ett brev till Runeberg berör han detta ämne redan i oktober 1834 och 
säger härvid litet utförligare om dialogmomentet: 
Vid björnfångsten utdelas rollerne åt 4 personer, av vilka blott 2:ne i första akten uppträder under 
namn av pyytäjät [fångstmän] och i slutet därav kaatajat [nedläggare (av villebrådet)]. I andra 
akten uppträder alla fyra, de i första akten synliga under benämning av tuojat [bärare] de två 
andra under namn av vastan ottajat [mottagare]. Även förökas scenen med främmande, vilka 
även har sina bestämda roller." 

Den ovan citerade artikeln i Helsingfors Morgonblad innehåller också en översättning 
till svenska av björnfestens runor, varvid Lönnrot huvudsakligen följer Gamla 
Kalevalas text.95  Det största intresset i detta sammanhang tilldrar sig emellertid de ut- 

91Kaukonen 1939/45, s. 68 ff. 
92Lönnrot 1908/11, 1, s. 60 f. Jfr SKVR XII: 2,6549. 
930bs. denna notis eftersom björnfångst firats som bröllop, se ovan, s. 105 och nedan, s. 129, och bröllop 
som björnfångst; se Hammarstedt 1929; Granberg 1931; Wolfram 1932; van Gennep 1947, s. 908 ff. 
94Lönnrot 1908/11, 2, s. 215 
95Kaukonen 1939/45, loc. cit. 
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sagor om björnfestens egentliga innebörd, som Lönnrot 1848 fäller i en tidskriftskom-
mentar till den under arbete varande Nya Kalevala, som ju utkom påföljande år: 
Sedan det lyckats att fälla björnen, anställdes en björnfest eller ett gravöl för björnen, såsom 
denna tillställning vanligtvis benämnes. Den firas ännu på åtskilliga trakter i landet såsom ett ut-
tryck av glädje över den gjorda fångsten; vari jämväl ingår någon ironiserande eller hånande 
vördnadsbetygelse för björnens forna anseende. Allmogen tänker därvid ungefär om björnen: 
efter du i livstiden varit ett mäktigt och fruktansvärt skogens odjur, så vill du väl även efter döden 
gälla för något mer än de andra djuren, och därför vill vi nu begrava dig med pomp och ståt. Om 
vilda folkslag läser man, att de understundom visat samma hånande vördnadsbetygelse för 
fiendens anförare, när de lyckats få honom fången, varvid avsikten visserligen icke varit att be-
hedra honom, utan tvärtom att förbittra hans dagar ännu mer med erinran om hans forna anseende. 
Av ungefär samma betydelse är finnarnas vördnad för björnen, såsom den vid björnfesten 
uttrycker sig, och så tror jag den alltid varit; varför jag ej kan vara av deras tanke, som av denna 
hyllning velat göra ett slags gudsdyrkan. Möjligtvis kan en vidskepelse, varav också ännu spår 
finns, ha givit björnfesterna en allvarsammare betydelse. Man trodde, att varje väsende, till och 
med träd, stockar och stenar, stod under en egen skyddsande, men att åter över dessa skyddsandar 
en särskild högre ande eller gudomlighet härskade, med vilken man hellre ville stå i gott förstånd, 
än man ville uppbringa den emot sig genom att föraktligt behandla dess skyddslingar. Så alltför 
angelägen var man dock icke om dessa skyddsandars välvilja, att icke vargar och andra skadedjur, 
vilka även hade sina skyddsandar, blivit dödade, var de överkommos, utan att man gjorde någon-
ting för att blidka deras patroner.96  

Även om Lönnrots iakttagelser av den folkliga ironien i hedersbetygelserna mot björnen 
är riktig, torde icke denna mera överlägsna attityd ensam räcka till som förklaring av 
dessa. Skräckblandad vördnad ligger också bakom, men att därför tala om björnkult, är 
icke riktigt. Lönnrot har föregripit den nuvarande diskussionen av »viltets herre», när 
han riktar uppmärksamheten på den eller de makter, som står bakom villebrådet, och 
som verkligen är föremål för böner och offer. Dessa drag framträder mer eller mindre 
tydligt i de två äldsta kända björnsångerna på finska. 

Det har framgått av ovanstående, att de källor, som vi har till vårt förfogande för 
björnfesten och dess tolkning, är av tvenne slag. Å ena sidan föreligger redogörelser för 
hur själva festen gått till, å andra sidan har de runor, som sjungits i samband med denna, 
blivit bevarade. Hänsyn bör tas till båda grupperna av material. För att börja med den 
sistnämnda är den företrädd av hela den 46:e sången i Nya Kalevala. De avslutande 
ceremonierna, som här närmast intresserar oss, skildras där på följande sätt i B. 
Collinders märgfulla översättning: 
Skogens björn, du ädla äpple, trinde truls från ödemarken! 	 v. 547-548 
Nu har du en väg att vandra, du skall rusta dig och resa 
ifrån detta ringa rede, denna lilla låga hydda, 
tills du når ett högre hemvist, får en större, bättre boning. 

Gack åstad, min vän, och vandra, dyrpäls, giv dig av på resa, 	 v. 555-556 
färdas förbi svinens stigar, gå där grisarna ha trampat, 
luffa uppför lövträdsbacken, bort emot det höga berget, 
upp i tallens täta krona, i den riskvistrika furan! 
Där är det dig gott att vara, där är det dig ljuvt att dröja — 
du får lyss till skällkons skälla, höra huru bjällran klingar. 

Då den vise Väinämöinen kommit hem ifrån den färden, 	 v. 567-568 
sade så det unga släktet, mälte mänskorna i gården: 

96Lönnrot 1908/11, 1, s.157 f. 
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»Vart har fångsten tagit vägen, vart har du fört bort ditt byte? 
Lät du det på isen ligga, fick det simma kring i sörjan — 
har du myllat det i myren, grov du ner det under gruset?» 

Gamle vise Väinämöinen sade så, tog så till orda: 	 v. 577-578 
»Inte ligger det på isen, simmar inte kring i sörjan — 
vore då av hundar härjat, täckt av idel fula fåglar — 
det är ej i myren myllat, inte nedgrävt under gruset — 
bleve där av mask fördärvat, åtes upp av svarta myror.» 

Dit har jag nu bragt mitt byte, jag har fört den ringa fångsten 	 v. 587-588 
på den gyllne kullens hjässa, krönet utav kopparåsen — 
rest den i det rena trädet, i den riskvistrika furan, 
på den yvigaste grenen, i dess buskigaste barrskrud; 
trädet blir en fröjd för folket, varder vandringsmännens vårdträd. 

Med sin gom åt öst den sitter, så att blicken vetter västvart — 	 v. 597-598 
inte alldeles i toppen: Hade den i toppen hamnat, 
skulle stormen ha förstört den, bister vårvind bitit på den — 
inte heller invid marken: Om den sattes invid marken, 
skulle svinen skrapa på den, bökarsläktet släpa bort den.»97 	 v. 605-606 

V. 597-98 är i den första upplagan från 1948 glättade av Collinder, som annars noga 
följt grundtexten. Den skenbara motsägelsen i den finska runan, att tänderna vänts mot 
öster och ögonen mot väster, har borttagits, genom att den första satsen, v. 597, ute-
lämnats och nydiktats. I den sista upplagan är översättningen ordagrann och innehållet 
motsägelsefullt. Om icke växlingen av väderstreck helt enkelt får tillskrivas ett mindre 
nogräknat poetiskt språk, där den ena raden staplats på den andra, kan den likväl göras 
rationellt begriplig. När en långsträckt björnskalle orienteras, med käftarna i öster, 
kommer uppenbarligen ögonen (obs. silmin) i förhållande till dessa i väster, däremot 
naturligtvis icke »blicken ...västvart». Denna orientering i öster svarar exakt mot den 
sedvänja, som iakttagits vid jordfästning på kyrkogården, och som likaledes blivit 
föremål för samma missförstånd och sammanblandning av väderstrecken.98  Denna 
detalj i översättningen är icke betydelselös, eftersom den fogar ännu en likhet till de 
många parallellerna mellan »björngravölet» och en vanlig begravning. 

I Kalevalas 46:e runa saknar man dock någon antydan om syftet med björnskallens 
fästande i furan. Icke heller synes platsen för trädet vara densamma som i notiserna om 
björntallarna i Sverige, nämligen en holme, en udde eller överhuvud taget en sjöstrand. 
På båda dessa punkter ger oss Gamla Kalevala (1835) en god komplettering. 
Björnfesten återfinns där i 28:e runan, där Nya Kalevalas ovan citerade versrader mot-
svaras av v. 519-86, alltså ett till omfånget något större avsnitt. Med undantag av det i 
Nya Kalevala uteslutna parti, som nedan skall anföras, och det i Gamla Kalevala kortare 
slutet överensstämmer här annars de båda versionerna i stort sett med varandra. De 
angenäma sidorna av den vistelseort, som furan utgör, skildras i Gamla Kalevala på 
följande sätt: 
Karpen jagas dit av vinden, abborn förs till dig av vågen, 
vid din sida är en sik-ö, tätt invid dig fångas laxen. 

97Kalevala 1980, s. 323 f. 
98Se Edsman 1949 b, s. 23 f.; 125 f. 
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Säg när hem du återkommit, vänt till Metsola tillbaka: 
Illa blev jag där ej fägnad, uti denna karla-samling, 
denna skara utav kämpar; honung gav man mig att äta 
och till dryck blev färska mjödet, blev det goda ölet fram1agt.99  

Den döde björnen har alltså i sin fura blivit väl försörjd med föda, samtidigt som den 
ånyo sändes hem till skogens rike (Metsola). Där uppmanas den att förtälja om den väl-
fägnad och heder, som kommit den till del bland människorna. Uppenbarligen ligger 
den tanken bakom, att andra björnar icke skall sky ett liknande öde utan låta sig fångas 
och fägnas av människorna. Ånyo skymtar parallellen med en vanlig begravning och de 
därmed förknippade föreställningarna om hinsideslivet. Det döda djuret har dels sin 
grav och boning i furan, men dess s.a.s. ande återförenas med björnsläktet. Att björn-
riterna i anslutning till exempelvis beteckningen »björngravöl» skulle vara en efter-
bildning av ett vanligt kristet begravningsritual, motsägs av den omständigheten, att 
icke en grav i jorden utan ett träd väljs till vilorum. Att det icke blott rör sig om ett lek-
fullt upptåg framgår av det praktiska syftet, befrämjandet av jaktlyckan. Innan vi går 
vidare till det jämförande materialet, bör emellertid det finska ytterligare kompletteras. 

Det förhåller sig nämligen på det viset, att t.ex. Julius Krohn anser Kalevala »alls 
icke ägnad att vara underlaget för vetenskapliga forskningar», medan sonen Kaarle 
Krohn betecknar dikten såsom »onyttig» för folkloristiken." Orsaken därtill är, att 
diktverket i sin nuvarande form är en konstskapelse, vars skilda delar har ett mycket 
varierande geografiskt och kronologiskt ursprung. Det är sålunda meningslöst att söka 
rekonstruera ett bestämt björnritual på grundval av de i den 46:e runan hoparbetade 
björnsångerna. Men dessa inrymmer dock så många uppenbart autentiska tankegångar 
och ceremonier, att de, såsom redan framgått av ovanstående, varit väl värda att upp-
märksammas i vårt sammanhang. 

3. 1675 års finska björnvisa 

Sannolikt är det Enareprästen G. Tuderus, som också ställt följande finska björnvisa till 
teologiprofessorn P. Bångs förfogande.101  Bång har i sin tur efterforskat den på an-
modan av Schefferus, i vilkens manuskriptsamlingar såväl denna som den tidigare, 
samisk-finska björnrunan påträffats. Då den i motsats till den sistnämnda icke utnyttjats 
i Bångs kyrkohistoria av år 1675, ehuru den under samma år genom Bångs förmedling 
kommit Schefferus tillhanda, bör den ha tillkommit just år 1675. Denna andra björnvisa 
innehåller först en åkallan av en kvinnlig skogsgudomlighet. Sic cum Dea sua Tapiatar 
transigit qvi magicis artibus apud Finnones venatur ursum, säger också Bång i sin 
efterskrift. »De magiska konsterna» i egentlig mening avbryter emellertid denna bön, i 
det att jägaren också riktar sig direkt till björnen i mera besvärjelseliknande former." 
Detta sker tydligen på tvenne ställen i björnvisan, nämligen v. 8-10 och v. 16-24, ehuru 
de latinska marginalanteckningarna endast markerar tilltal av björnen i v. 20-24. Å ena 

99Kalevala 1841,2, s. 174. 
lnalevala 1944, s. VI. 
101Setälä 1891, s. 17; jfr Rapola 1933, s. 21. 
102Jfr Lönnrot 1908/11, 1, s. 16 f.: tjusningen (lumous, eg. dövning) innehåller först smicker, därpå strängare 
ordalag, hotelse och slutligen anrop av gudarna. 
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sidan vill jägaren skydda sig mot björnbett, å den andra åtrår han ett möte med björnen. 
I de avslutande raderna uppmanas skogsgudinnan att ta emot offer av guld och silver. 
Detta kan antingen uppfattas som ett verkligt offer, vilket skall tillförsäkra jägaren en 
god jakt, eller som ett löfte om offer i händelse av dylik — och så har marginal-
annotatören uppfattat saken — som ett tackoffer, sedan bytet nedlagts. Med den nu före-
slagna uppdelningen får björnvisan följande lydelse.103  

Vaimo kaunis — 
ehtoisa hyvä ementä, 
tule saalis kääntämähän 
vastaan miestä pyytänyttä, 

5. urosta anelevata, 
Tapiatar, tarklca vaimo, 
Hongas, ehtoisa ementä! 
Juo metsän mesipikari 
neitseen nejen kainalosta! 

10. Ellös juoko miehen verta! 
Suo sieltä pyytäjäsi, 
miellystä metsistöstä, 
tarkasta Tapialasta 
aina altaisten (?) havujen, 

15. kultaisesta kultalasta. 
Tullos tuolta pyytäjäsi (?), 
kuin minä sinua hiihdän: 
stffin suuta antamahan 
käsin kättä pistämähän! 

20. Siitä mä sinun ottelen, 
metsäisestä mättähästä, 
simaiselta (?) neitiseltä, 
ainoaiselt' antajalta, 
siihen mä sinun lopetan. 

25. Tullos kultainen emäntä, 
tullos kullat ottamahan, 
hopeat vahettamahan! 
Mull' on kullat kolminaiset 
hopeat monen muotoiset: 

30. yhdet tuotu Saksan maalta, 
toiset tuotu Venäjältä, 
kolmannet jne. 
Näillä minä sinun, eukko, lohduttelen.  

Sköna kvinna — 
givmilda, goda värdinna, 
kom att jaktens byte vända 
emot mannen, som har beditl" 
karlen, som sin bön upprepar, 
Tapiatar, vaksam kvinna, 
Hongas, givmilda värdinna! 
Drick du skogens honungsstånka 
ur skogsjungfruns105  (ljuvliga) bröst! 
Må du icke dricka mannablod! 
Unna därifrån din fångstman, 
från bevågna skogahallen, 
från skarpsynta Tapiala 
under evigt gröna barren, 
från det gyllne gyllenlandet. 
Kom där'från till den dig driver, 
då på skidor jag dig jagar: 
trånande trynet att trycka, 
näve att skaka med näve! 
Dädan dig jag sedan tager 
ifrån tassemarkens" tuva 
från den honungsrika jungfrun, 
gävaste gåvogiverskan, 
därtill ta'r jag dig avdaga. 
Kom guldglinunande värdinna, 
guldet kom att emottaga, 
silvret att taga i byte! 
Guld jag äger treggehanda, 
mångahanda slag av silver: 
ett är bragt från tyska landet, 
annat bragt från rysserike, 
tredje parten, etc. 
Därmed jag dig hugnar, Gumma! 

Eftersom pyytäjäsi i v. 11 i motsats till i v. 16 icke är försett med något frågetecken av 
Setelä (1935) har denne tydligen uppfattat ordet såsom ack.obj. Meningen skulle då bli 
den, att björnen uppmanas att icke dricka jägarens blod, dvs, att icke döda eller skada 
honom utan låta honom slippa ut ur skogen (oskadd). Det förefaller dock sannolikare, 

"Den finska texten är avtryckt hos Setälä 1891, s. 5f.; SKVR IX: 4, 1101, och hos Setälä 1935, s. 21 f., där 
även en moderniserad text är återgiven på grundval av Setäläs tidigare, språkliga kommentar. Denna text har 
här reproducerats och med vissa modifikationer lagts till grund för den svenska översättningen. 
104pyytönyttä är dubbeltydigt (jfr svenska »söka») och kan även översättas med »jagat», se utom lexika även 
Toivonen 1944, s. 177; jfr v. 11 och 16: pyytäjäsi = »din jägare», på det förra stället ev. = »bedjare». 
"Efter Setäläs alternativa läsart Metsän nejen i st. f. neitseen nejen. 
"Måhända hellre med OK 7:333: Metiseltä niättähältä (ifrån honungsrika tuvan) = SKVR VII: 5, 3320, 
v. 50. 
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att imper. suo är riktad till skogsgudinnan, varvid pyyteljetsi måste uppfattas såsom 
dat.obj. Härigenom uppkommer samma språksvårighet som i v. 16. Denna kan dock 
lösas, om man på båda ställena förutsätter, att pyyttlfas(i) uppkommit ur pyyttijallas(i). 
Härvid måste för bibehållandet av metrum diftongerna i suo (v. 11) och tuolta (v. 16) 
uppfattas som enstaviga. Jfr för dylika allativer i jaktbesvärjelser GK 7: 453 f.: 

Tuo 	 Hämta ... 
uroholle pyytävälle, 	 åt den hjälte, som här jagar, 
miehelle anelevalle, 	 mannen, vilken vackert beder (övers. Castrén) 

som enligt Kaukonen107  tagits från SKVR I: 4, 1253, v. 39 f., där den inledande vers-
raden är Anna ainaki, Jumala (Giv allt framgent, o Jumala). Dessa rader skulle, fort-
farande enligt Kaukonen,108  ha trätt i stället för dem som står i den jaktruna, vilken här 
i övrigt utgjort Lönnrots förlaga, nämligen SKVR VII: 5, 3359, v. 61 ff.: 

Anna juosta joutusasti, 	 Giv att raskt den springer undan, 
vikevästi viiletellä 	 att den ystert travar framåt 
kohti miestä pyytävöä, 	 hän mot mannen, som här jagar, 
kohti konstia uroota, 	 hän mot den härlige hjälten, 
vasten vaimon kannetua 	 fram till kvinnoborne karlen. 

Jfr härmed ovan, v. 4-5, och SKVR IX: 4, 1072: 
Lähe Jumala avuksi 
miehellä pyytävälle, 
urholle etsivälle 
Tuomaan maalta toiseltakin, 
vetämään vesien takaa. 

Kom, o inmala till bistånd 
åt den mannen, som här jagar, 
åt den hjälte, som här söker, 
från ett annat land att hämta, 
bakfrån sjöarna att släpa." 

För det absoluta bruket av suo utan objekt, jfr SKVR VI: 2, 4890, v. 16 ff.: 

Anna onni, suo jumala, 	 Lycka,110  giv, Jumala, unna 
Mieluhusta Mehtolasta, 	 från bevågna skogahallen, 
Tarkasta Tapiolasta. 	 från skarpsynta Tapiola. 

Den åsyftade gudinnan utgör skogsguden Tapios kvinnliga motsvarighet. Hennes namn, 
Tapiatar, är en femininavledning av Tapio, hennes rike är Tapios, dvs. Tapiala eller, 
som det vanligen heter, Tapiola. Samhörigheten med skogen framgår även av beteck-
ningen Hongas (honka = fura). Brukligare är Hongatar.111  Ganander kallar denna 
»skogsnymf» för »björnens mor och amma».112  Den jungfruliga gudinnan, som ger 
björnen, »honungstassen», av skogens särskilda dryck, honungen, bär överraskande nog 
också jungfru Marias drag. Såsom K. Krohn113  och senare M. Haavio114  uppvisat, 

1°71, s. 276. 
1081,s. 82f. 
109Se även Haavio 1947, s. 4 och 36. 
110För den personliga uppfattningen av onni = ha/tia (rådare, skyddsande), se Haavio 1947, s. 6; Turunen 
1949, s.v. 
111Se för de mytologiska namnen i allmänhet Ganander 1789; Castrén 1852/70, 3, s. 93 ff. (Tapio och skogs- 
gudomligheterna); Harva 1948, s. 349 ff.: Metsänhaltija (skogsrådarna); Turunen 1949, s. vv. 
112Ganander 1789, s. 17; jfr även nedan s. 127 ff. 
1131(rohn 1914, s. 170-201: Pyhimykset (helgonen), där s. 182 ett avsnitt ur den här behandlade runan från år 
1675 citeras; s. 214 ff.: Neitsyt Maaria (Jungfru Maria), där s. 216 v. 20 och 22-23 i den nedan anförda 
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döljer sig mer eller mindre förvanskade medeltida helgonnamn bakom de tilltalsord, 
som riktas till skogsgudomligheterna. Jungfru Marias moder Anna uppträder sålunda i 
gestalten av Annikka eller Annikki. Några jaktböner eller jaktbesvärjelser, som utgör 
både sakliga och delvis även formella paralleller till den senast anförda björnrunan, be-
kräftar detta förhållande. Detta innebär naturligtvis icke, att de ifrågavarande gudomlig-
heterna skulle ha inkommit med den medeltida kristendomen, utan de kristna helgonen 
har sammansmält med förkristna gudagestalter eller övernaturliga väsen. När de luther-
ska prästerna vänt sig mot folktro och folksed och betecknat denna såsom paganismus 
och papismus, har de alltså i stort sett haft historiskt rätt. 

I den 1700-talsruna, som skall behandlas längre fram, omtalas björnen som 
»skötebarn i Tapios famn». Men liksom Tapio och den kristne skaparguden om-
växlande anropas såsom alla goda gåvors givare, inträder också skogsjungfrun och 
jungfru Maria i varandras ställe. Så är fallet i följande avsnitt ur en likaledes redan på 
1700-talet känd jaktruna från Savolaks: 
20. Kusta rna anon apua, 

Kusta huvan hovahutan? 
Isäldeni Jesuxelda, 
Äitildäni Mariasta. 
Ikävä on iloton ilda, 

25. Päjvä pitkä salihiton, 
Kuin ett annat ajonkana, 
Harvonkana hoivauta. 
Suvun syötit, hejmon huotit 
Esi vanhemman elätit. 

30. Ja mix ett minua syötä 
Suvun surilla palolle, 
Heimon herku ruokaisilla? 
Voi melu metän emäntä, 
Tuo tarka Tapion vaimo, 

35. Kuin ett annak aikonansa, 
Harvonkana hoivahuta. 
Anna tuolta kuin anelen, 
Kieli kullan kuiskuttelen, 
Makiasti manittelen: 

40. Luota Luojan kaikivallan, 
Emon Marian malosta. 
Ej tule turki yhestä, 
Eikä hattuja kahesta.115  

Varifrån begär jag hjälpen, 
varfrån kan jag höja ropet? 
Från min fader Jesus (hjälpen), 
från min mor Maria (svaret). 
Glädjelös afton är ledsam, 
lång är dagen utan byte, 
när du ej ens stundtals giver, 
ej ens sällan slänger till en. 
Mat och dryck du släkten skänkte, 
fädrens ätt du väl försörjde. 
Varför då ej mig du närer 
medelst släktens stora stycken, 
ättens kost av läckerbitar? 
Ack du ljuva skogsvärdinna, 
Tapios vaksamma kvinna, 
när du ej ens stundtals giver, 
ej ens sällan slänger till en! 
Giv du där'från, när jag beder, 
med den gyllne tungan viskar, 
smältande igen (dig) smickrar: 
ifrån Skaparen allsmäktig 
ur Marias moderssköte! 
Icke päls av ett (skinn) kommer, 
icke heller hatt av tvenne. 

jaktrunan återgives, liksom i övrigt dock utan källhänvisningar; jfr även s. 222 f. (förbindelse med dels biet 
och dels Skaparen). 
114Haavio 1947, s. 8-28. 
115Norra Savolaks. SKVR VI: 2,4938, v. 20-43; C. A. Gottlund n. 68.1815. Denna formel, som använts vid 
rävjakt är så gott som identisk med en 1700-talsruna, ibid. 4944 v. 20-43. Denna har funnits hos kom-
ministern i Suonenjoki, K. Fr. Bergh (1763-1844), och utnyttjats av A. I. Arwidsson. Bergh kan icke själv ha 
upptecknat den, då den tidigare varit känd av både Porthan, Lencqvist och Ganander, såsom Niemi 1897, 
s. 38 f. uppvisat; se härom även Castrén 1944, s. 281. Med undantag av just raderna om fader Jesus och mor 
Maria samt några omkastningar i ordningsföljden ingår vårt avsnitt i den omfångsrika jaktruna, som v. Becker 
upptecknat i sitt interfolierade exemplar av Gananders mytologi, SKVR VI: 2,4818, v. 39-58. Gottlund har 
publicerat stycket ifråga i sina Pieniä Runoja 1:X (1818), v. 32-53, men med uteslutning av de två nämnda 
raderna. Härutinnan har han följts av von Schröter 1819, s. 66 f. (Mehtmiehen laulu = Skogsmannalåt, v. 28-
49), vilkens runor i likhet med Gottlunds och senare Lönnrots är konstskapelser; se för Gottlunds komposi- 
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Ett i jaktrunorna vanligt tema, som också förekommer i Gamla Kalevalas 7:e sång, 
vilken f.ö. i sin helhet erbjuder en mycket rik provkarta på jaktbesvärjelser, är skild-
ringen av den njugga skogsfruns vederstyggliga och risiga utseende i jämförelse med 
den givmilda härskarinnans strålande uppenbarelse. Skildringen av de gyllene smycken, 
som pryder den senare, får väl betraktas också som en antydan om de offergåvor av ädel 
metall, vilka väntar den mot jägaren hulda skogsgudomligheten.116  Denna uppmanas i 
en variant av temat att påtaga sina lycko- eller gåvokläder, dvs. att vara givmild. Även i 
detta sammanhang uppträder jungfru Maria i stället för skogsfrun, såsom det framgår av 
en annan runa från Savolaks: 

1. Tuolta korpi kumottapi, 
Tuolta sintäpi sinervä, 
Tuonnek mjeleni teköpi, 
Aivoni ajattelopi 

5. Muihen mjesten mehtimaille, 
Uroisten erisaloillen. 
Nejtsyt Maria ämonen, 
Puhdas muori muollinen, 
Entinen elo emändä. 

10. Lyöten lycky vatehisi, 
Anti paitoisi panete, 
Minun pytö päivinäni, 
Sinun anto aikonaisi. 
Laske *jolas juoxemaan*, 

15. Virka vippelehtemän, 
Ammatti avittaman.117  

Fjärranefter skogen skimrar, 
fjärranfrån blånande blånar, 
dithän hågen hos mig ståndar, 
(dithän) sinnet hos mig trånar, 
till de andra männens skogland, 
till hjältarnas tassemarker. 
Lilljungfru Maria, lillmor, 
fagergestaltade moder, 
forna rikedomsvärdinna, 
påtag dina lyckokläder 
pådrag dina gåvoskjortor 
under mina jaktfångstdagar 
under dina gåvotider; 
lössläpp spåret till att springa, 
gillerstigen till att spritta 
utav fänge till min fägnad. 

Den schweiziske klassikern och folkloristen K. Meuli, som något förenklande betecknar 
Kalevaladiktningen såsom schamanpoesi,118  har pekat på en intressant grönländsk mot-
svarighet till den finska föreställningen om den vederstyggliga eller sköna härskarinnan 
över villebrådet.119  Det är fmap Ukua, Havets Moder, som tillfälligt lever i smuts och 
orenlighet men tvages och kammas av en väldig andemanare, Uitsatagangitsag (Den 
Blinde). Smutsen har strömmat ned över gudinnan genom människornas orättfärdiga 
och orena liv, och straffet därför utgörs av felslagen jakt. Djuren kvarhålls av Havets 
Moder, som därigenom vill tvinga människorna till eftertanke. Då hon renas av Den 
Blinde, förvandlas den avlägsnade smutsen till »björn, räv, klappmyts, storkobb, 
knubbsäl, grönlandssäl, valross, narval och alla slags fåglar», och människorna får åter 
rikligt med jaktbyte.120  Den rationella slutsatsen att synda på nåden har man tydligen 
avvisat, alldeles som Paulus. Den nära förbindelsen mellan viltet och dess härskarinna 

tionsteknik och Schröters källor Niemi 1898, s. 43 f., 36, och Heikinheimo 1933, s. 384 ff. Gottlunds och 
Schröters »skogsmannalåt» är även avtryckt i Setälä 1935, s. 60 f., 93 f. 
116jfr  nedan, s. 130 f. 
117SKVR VI: 2,4827, v. 1-16; äv. publicerat i Gottlund 1818/21,2:XI såsom inledning till Karhun Vakoissa 
(Vid björnölet), och omtryckt i Setälä 1935, s. 71, med kortfattad, språklig kommentar. Se för v. 14-15 denna 
(kila = [otusten] kulkutie; virka, sel. juova, piirto, jono) och Toivonen 1944, s. 177. Då samma rader med 
undantag av juoni ist. f. jolas ingår i Kanteletar 2, 333, översätts de av Rundt 1937, s. 134, på följande sätt: 

Låt din hjord ej mer sig gömma 
sänd den ut att lekfullt löpa. 

118Kalewala 1940, s. 32. 
119Ibid., s. 117. 
120Rasmussen 1926, s. 78 ff. Se för varianter och tolkningar Jenssen 1951, s. 174 ff. 
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har vi ovan stött på även i de finska jaktrunorna. Likheten är endast en av de många be-
röringspunkter, som förefinns mellan folkstammarna i hela det circumpolära området. 

Medan skogsjungfruns kläder kunnat uppfattas som Marias mantel, har andra attri-
but hört hemma i såväl äldre som yngre traditionsskikt. 

Honungen är förbunden med jungfru Maria, som bland sina många symboler äver 
har biet.121  På denna punkt har alltså anknytningen mellan förlcristet och kristet givit sig 
själv, eftersom honungen eller honungsdrycken också är en skogens särskilda rikedom. 
11675 års finska runa omnämns denna tvenne gånger. I en senare björnvisa möter oss 
direkt anropet: 
Maria, metinen neiti.122 	 0, Maria, honungsjungfru. 

11675 års runa vill jägaren träffa björnen för att ge den en »kyss» i den mera barska 
mening, som detta ord kan ha. Detta språkbruk har ytterligare utförts, så att mötet mel-
lan villebrådet och jägaren skildrats som ett bröllop, utan att man därför bör sluta sig till 
något slags 434 y61.1o. Ett blomstrande symbolspråk, parallelistnus membrorum, 
personväxling och dialogform kännetecknar såväl den finska runodiktningen som den 
gamla, främreorientaliska poesien. Inom denna yttre ram kan sedan urskiljas såväl 
mytiska element som historiska drag av skiftande ålder, liksom sägen- och sagomotiv. 
Det är alldeles för enkelt att söka renodla det ena eller andra elementet och göra det till 
allenarådande. Teorien om runorna som schamanpoesi svarar mot den kultiska 
tolkningen av t.ex. Ras Schamrahymnerna. Naturligtvis får man icke heller gå till den 
motsatta ytterligheten, såsom Gottlund och våra dagars rationalister bland folklorister-
na, och göra allt till poetiska uttryck och omskrivningar. För den livliga metoddiskus-
sionen av dessa frågor har det därför sitt stora intresse att utnyttja den rika finska runo-
diktningen, där möjligheterna till traditionsskiktning är långt större än beträffande den 
gammalsemitiska poesien. 

Följande runorader exemplifierar både utbytet av skogsfrun mot ett kristet helgon — 
här Sankta Anna, Marias moder — och bröllopssymboliken: 

Tapon ämände, 
Naita meiden miehiäfne, 
Uvista uroiitafne, 
Mäsä mieli tytterile, 
Karva rinnoilla kavotta!123  

Annilcka, Tapios värdinna, 
bortgift (du nu) männen våra, 
nya gör kämparna våra 
med de Skogens ljuva döttrar; 
muntra upp med ludenbringor! 

Guld, silver och koppar förekommer ofta i runornas naturskildringar. Skogen är gyllen-
landet, där furugrenarna lyser som silver, talltopparna som solen och grankvistarna som 

123SKVR VI: 2, 4883, v. 30-34; ingår äv. i Gottlund 1818/21,2: XI, v. 55-59. »Muntra upp» är översättning 
av kavotta, uppfattat såsom 2 sg. imp. < kavotan, vilket enligt Lönnrots finsk-svenska lexikon har denna be-
tydelse; jfr ortografien i Sumne,: kansalliskirjallisuus 2, s. 72: kavota! 1 SKVR föreslås läsningen kavo(i)11a; 
jfr härtill Ganander 1786/87, s. v. kawo. Versraden blir då utan verb närmast en apposition till den föregå-
ende: »hos de ludna bröstens brudar». Tänkbar är även imp. kndota < Utfann, »låta gå förlorad», dvs. här 
»tjusa till». För bröllopsspråket, jfr nu även Nesheim 1953 och Broberg 1953, en årgång som f.ö. är helt 
ägnad åt värmlandsfinnarna med bl.a. en omfattande, synnerligen värdefull bibliografi av A. Eklund. Vidare 
Findeisen 1955. 

121Jfr Edsman 1946, s. 155. 
122SKVR VI: 2, 4889, v. 8 och v. 42. 

9-945145 
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månen. Vägar och stigar är likaledes gyllene, silverne eller av koppar. De slingrar sig 
mellan gyllenbackar och kopparåsar, osv. Eftersom beteckningarna är stelnade och 
klichéartade, ter de sig i förstone främmande för oss. Men det ligger en levande natur-
iakttagelse bakom, och ett exempel ur nutida svensk skönlitteratur visar, att bilderna hos 
en diktare på nytt kan framträda av sig själva utan att på något vis verka konstlade: 
Kronskogen öppnade och stängde sina mörka klyftor av gran där han gick. Han följde en stig som 
nästan bara var rötter, blanka som nygniden koppar som ständigt hölls putsad av kanande fötter 
och granbarrens fall och vandrande drivor [...]. Den snälla solen satte ut sin lampa i skogen och 
tog hem den på kvällen [...] med en lyftande känsla av befrielse över att ha kommit ut i fria luften 
till sig och de sina, gick han genom höstens guldskogar. Det var guldlöv överallt och grässnåren 
lyste som julgransglitter. 124  

Innehållsligt erbjuder 1675 års finska bjömvisa inga större svårigheter. Ordagrant lik-
nande invokationsformler förekommer i andra jaktrunor. Bönen, att skogsgudinnan 
måtte skicka bytet jägaren till mötes är dock vanligen mycket utförligare i dessa. 
Besvärjelserna, att björnen icke skall skada jägaren, men att den skall komma emot 
honom för att dödas, finns också på andra håll, även om icke själva ordalagen är de-
samma. Det erbjudande av offer, varmed björnvisan avslutas, hör emellertid till de 
formler, som vunnit stor fasthet och stadga, och som därför med samma eller likartade 
vändningar ständigt går igen i jaktrunorna. Det finns också åskådliga skildringar av hur 
detta offer tillgått. En sådan står t.ex. att läsa i en av Lönnrot år 1832 nedtecknad berät-
telse om hur tvenne flickor flytt på skidor undan en rövare i norra Finnlands ödemarker. 
Under sin flykt stöter de på tvenne jägare, som de har den allra största svårighet att 
övertyga om att de icke är skogsgudinnor. Till denna villfarelse bidrar icke minst den 
omständigheten, att jägarna 
på den dagen gjort en synnerligen lycklig fångst, varför de även av tacksamhet framburit skogens 
gudinnor rikligare offer, än vanligt var. Seden att i sådana fall offra guld och silver i någon be-
tydligare mängd, hade redan då urartat så, att man med en kniv endast skrapade litet av kanten på 
en guld- eller silverpenning, vilka skrapor på en uppå marken utbredd djurs hud uppsamlades och 
antvardades därpå åt skogsgudomligheterna, där de företrädesvis uppehöll sig. Ett överdrivet 
gnideri eller stor fattigdom nyttjade stundom kopparpenningar för samma ändamål. Våra jägare 
hade denna gång vardera uppoffrat hel och hållen en liten silverpenning, varför de trodde sig ha 
kommit i särdeles åtanka hos skogsgudinnorna; och sålunda kunde detta ovanliga möte för-
klaras.125  

Oavsett om Lönnrot eller hans sagesman, en gubbe från Huutoaho hemman i Kuhmo 
kapellförsamling, står för den närmare utformningen av denna beskrivning, överens-
stämmer den mycket väl med en fyra år tidigare av Lönnrot upptecknad jaktruna, ehuru 
denna stammar från en trakt, som ligger 25 mil längre åt söder: 
Metsän ehtoisa emäntä, 
metsän kultainen kuningas, 
metsän armias altin (!) muori, 
tule nyt kullat ottamaan, 
hopiat valihtemaan! 
Lempi liinais levitä 
ala miun kultiini 

Skogens givmilda värdinna, 
skogens gyllne kungaherre, 
skogens milda, hulda moder, 
kom nu guldet att här taga, 
silvret till att välvist välja. 
Utbred dina älsklingsdukar, 
under guldet, som jag giver, 

124martinsson 1942, s. 51 och 81. 
125Lo"nnrot 1908/11, I, s. 87 f. 



kullan maahan tippumata, 
hopian rivestymätä; 
minull' on kullat kuun ikuset, 
toiset päivän selkeimmät, 
kolmanneet (!) ijän ikuiset, 
isäni so'asta saamat, 
vetämät Venäiheltä, 
taluttamat tappelusta, 
alta Riian riitelemä(t); 
miun kultain kuluupi, 
hopiani hoikenoopi (!), 
sinun on kullat karvaiseihat. 
minun on kullat kirkaifhat (!).126 

att det ej på marken faller, 
att ej silvret smutsat bliver; 
åldrigt är mitt guld som månen 
annat klarare än solen, 
tredje parten tidens årsbarn, 
av min far i krig förvärvat, 
släpat ifrån rysserike, 
taget uti stridens tummel, 
rövat under strid i Riga; 
nötes ner gör guldet hos mig, 
tunnare blir silvret hos mig, 
guldet ditt är mera ludet, 
guldet mitt är mest skinande. 
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Denna runa, som f.ö. fått låna stoff åt ett avsnitt i Gamla Kalevalas jaktsånger 
(7: 455 ff.), utgör en god kommentar och komplettering av 1675 års finska björnvisa. 
Samtidigt vittnar den om att det också förekommer historiskt material i runorna, i det att 
gränsfejder och krig mot ryssarna, i 1600-talsrunan också 30-åriga kriget, och krigs-
byten därifrån bl.a. blivit offergåvor åt hemlandets övernaturliga beskyddare av ville-
brådet. Dessa har icke varit ensamma om att få dylikt guld- och silverskav eller pen-
ningar. Därom säger nämligen Lönnrot i sin avhandling om finnarnas magiska medicin: 
Utav offer förekommer flera slag. Man skrapade något av ärvt silver eller gull till offer, begagna-
de därtill dessutom allehanda småsaker, t.ex. [...] kopparslantar o.d., såsom det ännu brukas på 
sina ställen. [...] Kom man till en främmande ort, så måste dess haltiat (rådande andar) försonas 
med offer, vanligen av någon metall. Då först tordes man beträda stället, varvid man dock måste 
säga: 

Terve maa, terve manner, 	 Hell dig jord, hell fastlandet, 
Terve tervehtäjällenki! 	 Hell därjämte den som hälsar. 

Lönnrot omnämner också offer i källor, sjöar och floder, vid heliga träd osv, och 
fastslår, att »ingenting i hela naturen var dött eller kanske rättare, ingenting fanns, som 
icke hade sin genius (haltia)».127  

4. En skildring från senare hälften av 1700-talet 

Efter denna kommentar till 1675 års finska björnvisa övergår vi till den utförligaste 
äldre skildring, som finns av finnarnas björnfest och som föreligger på svenska språket. 
Den innehåller därjämte de finska runor, som sjungits vid detta tillfälle, och utförligare 
förklaringar därav på svenska. Detta dokument påträffades av historikern A. R. 
Cederberg i Jakob Tengströms efterlämnade papper och publicerades av V. Salminen år 
1914.128  Denne går icke närmare in på författarfrågan utan framhåller endast, att hand-
skriften förefaller att var en kopia, utförd av en 1700-talshand. Innehållet har varit känt 

126Kesälahti, Villala, Humuvaara. SKVR VII: 5, 3359, v. 156-75. Lönnrot S. n. 165. 1828. Juhana 
Kainulainen. 
127Lönnrot 1908/11, 1, s. 16 f.; jfr om haltiat även Castrén 1852/70, 3, s. 106; Haavio 19526 med litteratur-
hänv. 
128se även den preliminära redogörelsen i Suomalaisen Tiedeakatemian Eshelmät ja Pöytäkirjat, Hets. 1914, 
1, s. 6 ff. Skildringen finns även i SKVR DC:4, 1096, men utan de svensksprålciga anmärkningarna på slutet. 
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för Porthan, Ganander och Lencqvisi Tengström har förmodligen lånat handskriften 
från någon av de två förstnämnda för att utnyttja den i sitt inträdestal i 
Vitterhetsakademien 1795. Det är nämligen bland materialsamlingarna och utkasten till 
detta tal »om de fordna Finnars Sällskaps-Nöjen och Tidsfördrif»,129  som den påträf-
fats. 

Författarfrågan har tydligen icke heller i fortsättningen närmare tagits upp av de 
finska forslcarna.130  Det synes emellertid, som om det vore möjligt att med hjälp av ett 
nyare fynd komma något längre, även om full bevisning tills vidare icke kan ges. Den 
anonyme skildraren säger: »Anledning att eftersöka björnrunorna, vilka här ovanför an-
förda är, gav mig det, att vid 1662 års prxpositalvisitation kivijärvikapellboarna blivit 
angivna, huru de utburit ett björnhuvud med sång och ringning i kyrkoklockan. Denna 
tid har vid denna församling få kunnat läsa i bok, varav kunde slutas, att ingen gudlig 
psalm vid berörda process blivit missbrukad.»131  I fortsättningen talas om »vår» 
sockenklockare, som sagt, att de upptecknande björnrunorna icke är desamma som i 
hans ungdom nyttjats »här» i socknen. De har därför sannolikt kommit från Pyhäjärvi i 
Österbotten, liksom sagesmannen »bor näst til» denna socken.132  

Det måste uppenbarligen var en sockenbo, som gjort uppteckningen, och knappast 
vem som helst, eftersom vederbörande haft tillgång till ett prostvisitationsprotokoll. En 
sockenbo, historiker och runoupptecknare från Kivijärvi finns verkligen i en person, H. 
G. Porthans. Dennes fader var åren 1734-44 kyrkoherde i Viitasaari, Kivijärvis moder-
församling, där också Porthan föddes i prästgården år 1739. En sockenbeskrivning av 
Viitasaari, som är införd i Åbo Tidningar år 1777, anses vara skriven av Porthan.133  
Just i samband med skildringen av Kivijärvi kapell citeras början av den runovisa, som 
sjungits om klubbkriget, Kivijärven kiltit miehet (Kivijärvis stolta män).134  Man vet 
också att Porthan ägnat sig åt andra runouppteckningar, ehuru dessa till största delen 
gått förlorade, bl.a. genom Åbos brand 1827.135  Det ligger därför nära till hands att an-
taga, att björnfestskildringen med tillhörande runor stammar från Porthan själv. Den har 
i en avskrift ställts till Gananders förfogande för att utnyttjas vid dennes lexikonarbete, 
vilket omvittnas genom marginalanteckningar, som är gjorda med Gananders hand-
sti1.136  Samma avskrift har sannolikt Porthan, som av brevväxling och följande om-
ständigheter att döma livligt intresserat sig för Tengströms inträdesta1,137  utlånat åt sin 
Åbokollega. 

Att det förhåller sig på detta vis, styrks därav att en rad anmärkningar av Porthan 
finns i Tengströms utkast med disposition till det kommande föredraget. Då Tengström 
under § 2 skriver: »NB. Högtider och Gudtjenst», tillfogar Porthan: »NB. 

129Tengström 1802. 
130Ingenting härom finns t.ex. hos Haavio 1933. Några nyttiga påpekanden och en i not uttalad antydan om 
att Porthan skulle kunna vara författaren, finns dock hos Rapola 1933, s. 20 ff., 29 f. 
131Jfr dock ovan, s. 118 
132Salminen 1914, s. 9. 
133Schybergson 1908/11, 1, s. 119, jfr s. 68. 
134Porthan 1777, s. 75. 
1358e ovan, not 130, och Schybergson 1908/11, 2, s. 74. 
136Salminen 1914,s. 14; jfr Schybergson 1908/11,2, s. 87. 
137Porthan 1886, s. 156 och 169. 



133 

Björncalaserna. Kelcri. Pejaiset. Heliga lunder. Pyhä.»138  Till § 10 om sederna noterar 
Porthan, att en stor del av dessa är från den »Catholska tiden». Även i de lätt varierande 
utformningarna av det färdiga föredraget finns anteckningar av Porthan.139  

I denna den utförligaste, äldre skildring, som finns av finnarnas björnfest (1700-
talet), ingår utom den berättande svenska prosatexten också 152 finska runor jämte 
några kortare prosaavsnitt på finska, vilka alla saknar ordagrann översättning men är 
försedda med en svenskspråkig, parafraserande kommentar. Nedan skall ett försök 
göras att metriskt återgiva dessa finska textpartier på svenska och att översätta prosa-
partierna. Nedtecknaren av runorna säger i inledningen till sina anmärkningar, att 
runorna är svårbegripliga för den ovane, men att han av sin sagesman gjort sig underrät-
tad om hur de skall förstås. I den löpande textens svenska är texten normaliserad, dvs. 
utom den moderniserade stavningen står verben i singularis, bestämd och obestämd 
form på substantiven har på sina ställen rättats och interpunkteringen delvis ändrats. 
Noterna är mina. Porthans(?) parafras har behandlats friare, för att den skall bli mera 
lättillgänglig. Referenserna har förenklats, samtidigt som kommentarerna har flyttats 
från slutet och successivt placerats i den löpande texten. Upprepningstecknen efter 
runoraderna är strukna. 
Efter de gamlas berättelse är i forna tider vid björnslag och dess huvuds avfärd, följande vid-
skepliga runor eller sånger brukade. När de till björnslaget bestämda karlarna sig samlat att utlöpa 
på deras skidor, har de sjungit följande runa: 

Pag. 1:a 
Ohtoiseni Linduiseni 
Caunoseni Culdaiseni 
Anna rauha raavaille 
Sondareisille sovindo 

5. Uckoiseni Linduiseni 
Caunoseni culdaiseni 
Käypä caiten carjamaita 
Lävitellen lehmi-tarhat 

Lillohto min, lillfågel min, 
fagerlin min, lillgullet mitt! 
Give du fred åt boskapen, 
de dynglårige försoning! 

5. Lillgubben min, lillfågel min, 
fagerlin min, lillgullet mitt! 
Vandra utom kornas marker, 
gå i boskapsfållors hålrum! 

Anmärkning [av Porthan (?)] 
Runorna sjungs efter särdeles melodi, och nästan var rad upprepas två gånger, runkandes med 
kroppen hit och dit. 

E-1 
Pag. 1:a 
V. 1-2. Runomästaren böljar sången med en rad av björnens äretitlar, som upprepas längre ned. 
De gamle har nämligen undvikit att kalla björnen vid hans rätta namn, kurhu, och därför benämnt 
honom med särskilda hederstitlar: ohtoinen, som kommer av ohto (bred) för hans hederliga, breda 
pannas skull, lintu (fågel) p. gr. a. hans vighet, ukkoinen [tordönet] p. gr. a. hans allvarsamma och 
hiisi [Fan] eller kouko [busen, dråparen] p. gr. a. hans skräckinjagande natur. — V. 3-8. [Frid-
lysningen av boskapen görs,] för att björnen inte skall ta illa upp, att man förklarar honom krig, så 
att han efter misslyckad strid om sommaren hämnas på den oskyldiga boskapen och korna. De 
kallas här sondareisixi (dynglåriga) i motsats till björnen med hans rena byxor. Han kan som den 
ädlare av dem hålla sig utanför deras betesmark. Eller om han råkar komma in i hjorden, kan han 
lugnt spatsera rätt igenom den. 

138Cederberg 1945/46,s. 11. 
139Redan Schybergson 1899, s. CII, säger att inträdestalet »kan anses såsom en återldang af Porthans forsk-
ningar snarare än såsom resultatet af själfständigt arbete»; se även Schybergson 1908/11, 2, s. 177 f. 
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Läheppä tähän latuhun sinä Jumala 
10. Hihtavaha hikehen, 

Väsytellen väinämöinen 
Tuopa tänne tuonembata 
Josa hiesä hihtaisit 

Hikeen hijen hiuxen ca[ ]t 
15. Nouva naula pohjolasta 

Päte [Pääte?] pitkästä perästä 
Elä hihätä miestä hikehen 
Hijestä hiuxet noutama, 
Että ne calcaroon kävisi 

20. Tuopa Lembo lepeelle 
Tänne Saalis saapuille 
Minun köyhän miehen pyyxeni 
Minä hajotan hambaan 
Levitän Leucaluun 

25. pieni poica pickuruinen 
Eikö miestä melkiätä minusa 
Minä vasamani valmistin 
Minä jouseni jännitin 
Tätä lindua vastaan  

Drag åstad på det här spåret, du, o gud! 
10. Raggen ränn i svett på skidor, 

tröttkör (björnen), Väinämöinen! 
Hämta hit (den) fjärranefter, 
där hos Hiisi skida må du (där du svettig 
månde skida) 
själva Hiisis ishår svettigt. 

15. Hämta från Pohjola spiken, 
spikens udd från höga Norden!14° 
Låt ej mannen svett sig skida 
ej från Hiisi hå'rstrån hämta, 
att de ginge sig till istapp.141  

20. Lempo driv till vida vidden, 
hit med bytet, hit på platsen, 
till mitt, arme mannens fånge. 
Jag skall taga beten dädan, 
upp jag bryter käftens kindben, 

25. liten pojke, mäkta ringa. 
Är jag icke karl, som duger? 
Jag min pil tillrätta lade, 
jag min båge spände kraftigt, 
siktade mot denna fågel, 

V. 9-14. Väinämöinen är den förste, som har diktat runor, och är dessutom en mästersmed, som 
har lärt ut den rätta järnberedningen, både till husbehov och till vapentillverkning, spjut och 
gevär. Ty han har vetat att kasta sand i kokande hett järn, vilket smederna tidigare inte förstått att 
göra. Därför är han upptagen i gudarnas skara. Jägaren tycks anropa honom om hjälp i den stund-
ande jaktstriden, där han i sina ansträngningar hotar att bli både trött och svettig. Han ber därför, 
att Väinämöinen dessförinnan skall driva björnen honom till mötes, så att om jägaren blir trött 
också björnen måtte bli det. — V. 15-19. Vad det är för spikar, som Väinämöinen skall skaffa 
fram från den yttersta Norden, är inte gott att veta. Avsikten torde dock vara, att den åkallade 
guden skulle få björnen att stå och inte låta honom undkomma jägarens spjut. Då skulle han inte 
behöva löpa efter villebrådet, tills han blev alldeles utmattad. I stället skulle guden låta den 
skräckinjagande fiendens pälshår tovas ihop av svett och frost. — V. 20-24. Lempo betyder i all-
mänhet Fan, men här skall man underförstå skogsrået Tapio, som skulle skaffa fram rovet på det 
flacka skidfältet, om de rättmätiga jägarna förhölle sig så artigt mot björnen, som det beskrivs 
nedan. — V. 25-31. Så börjar jägaren förringa sig själv genom att kalla sig pieni poika (liten 
pojke), osv Vad har han ändå inte dristat sig till, som inbillar sig vara förberedd eller ha järnpil 

140jfr spikens roll i jaktmagien; för att få djuret att stanna, resp. halta, slår man ned en sådan i spårstämpeln, 
jfr Klein 1932, s. 387. Obs., att Väinämöinen är smed! Jfr SKVR I: 4, 1224, förr. 17. 
141Haavios tolkning av v. 10 ff. är denna: Väinämöinen ombedes att skida björnen svettig och trött. Han skall 
skaffa byte långt ifrån, ja ända från helvetet, där han jagade själva djävulen svettig, en annars okänd myt. 
Väinämöinen är favorit hos jägare och fiskare. En reminiscens av att en mystisk nådspik (Lönnrot) hämtas, är 
med. Denna spik finns i många besvärjelser; enligt E. N. Setälä är den polstjärnan, enligt K. Krohn en kors-
spik (Krohn 1933). Hiisis hår är också känt frän andra håll. Näbbmusens ursprung är ett hårstrå som föll från 
Hiisi, en fläta ifrån Lempo (Krohn 1917, s. 204), Haavio 1952a, s. 216 f. 

Kanske den eljest förekommande »gamle Väinämöinens svett» (Ganander 1789, s. 101) går tillbaka på 
samma sägen: Väinämöinens svett = bastuångan (SKVR VI: 4933; VII:4, 2205. 2290). Så långt Haavios 
noter, s. 244. 

Den språkliga underbyggnaden för denna tolkning framgår av den finska förlagan till det engelskspråkiga 
arbetet: v. 10 rekonstruerar Haavio (1950, s. 284): Hiihteiös (opt. imp. 2 sg.), skida ralla (penning, skinn, 
päls), pälsen (raggen = björnen) till svettning; v. 11: och tröttkör (den = björnen); v. 12 supplerar Haavio lika-
ledes objektet (den = björnen = bytet); v. 13: hiessä= hidessä (i Hiisi); v. 14: Hiisis hårstrån i svettning. 



30. Metän cullaista cuningasta 
Tapion cainalosa 
Eipä sinusa miestä ennen ollut 
enemin cuin tarvittihin 
Tähän miehen puscahan pyhän 

35. Seiso miestä rinnoin cuin seinä 
Sinä pyhäjoen putaan miesi 
Honginkosta sinun sucusi 
Hongotar sinun sugusi 
Elä käy miestä ylpiämästi 

40. Minä mies veljes poica 
Cumma lähtisin tästä laulamoihin 
Sun sucuasi syndyäsi 
Minä pieni poica pickuruinen 
Nouva hijestä nyt patoa 

45. Vähimasta veljesta nuorimasta 
Sugumasta syndymästä 
Ennen cuin minun käteni kändy 
Sopicon cuckana cusen alla 
Minä ranini rakennaisin 

50. Minä hopiasta honganoxat 
Jotca mäellä panduna on 
Cucko sinulle, cucko caikelle kylälle!!  

30. skogens gyllne kungaherre, 
skötebarn i Tapios famn. 
Icke var du karlavulen, 
förrän mod åt dig behövdes 
för det helga karlataget. 

35. Stå mot karl'n med bringa vägglik, 
Du Pyhäjokis pudas-karE142  
Från furuskog är släkten din, 
Hongotar är släkting till dig.143  
Gå ej mannen mot med övermod! 

40. Här är mannen, brorson till dig, 
om jag skulle börja kväda 
om din släkt och om ditt ursprung 
Jag, lillpojke, mäkta ringa. 
Hämta nu från Hiisi grytan, 

45. om den äldste brodern, om den yngste, 
om din släkt och om ditt ursprung.144  
Innan jag min näve vänder, 
ligger han som blomst på marken. 
Jag min gryta månde reda, 

50. furugrenar utav silver, 
som på backen sträckta äro, 
tupp åt dig, tupp åt hela byn.145  
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och båge till reds för själva skogens snabbe konung. Så må björnen heta, som är herre över alla 
andra skogsdjur på orten och har Tapio till skyddsherre, en skogsgud, under vilkens styrelse alla 
skogsdjur står. Han har makt att ge dem i jägarens händer och att släppa dem därur. — V. 32-38. 
Men så fattar jägaren mod, därför att den fientlige konungen tidigare inte har haft heligare, större 
manlighet och kraft än att han kunnat övervinnas på den plats, som här kallas heliga mäns buske. 
Därför menar jägaren, att fienden må stå trotsigt emot, så att de kan drabba samman bröstgänges. 
Men björnen tycks lustigt nog kallas pyhäjoki pudaskarl. Kanske heter något hemman i den 
berörda socknen pudas, där det fordom funnits raska och grymma karlar, så att björnen av dem 
har fått sin hedersbeteckning. Hans härkomst tycks annars gå tillbaka på att han till fädernet och 
mödernet är kläckt och buren i furuskog. (Obs! kvinnfolkens tillnamn i finska språket ändas med 
-tar eller -tär, alltså får björnens mor heta Hongotar, medan faderns namn blir Hongonen.)—V V. 
39-42. Vad har då kung Björn att yvas över, jägaren tänker vara lika manlig som han och vill 
föraktfullt ge sig på hans styrka. Jägaren skulle nog kunna tala om hans ringa härkomst men bryr 
sig inte om det. — V. 43. Nu visar sig jägaren alltför dristig. Fastän han kunde tyckas vara nog så 
svag mot en så mäktig konung, som björnen är, och som står under en så stark skyddsherre som 
Tapio, så gör han sig dock redan nu försäkrad om fiendens kött och — V. 44-46. Manar grytan ut 
ur skogsråets eget näste. — V. 47-49. Om detta förnekas honom, trotsar han med att fienden i en 
handvändning skall ligga som ett blomster på marken. Då skall han göra i ordning sin egen gamla 
kittel (rani). — V. 50-51. Därtill kommer ett löfte. Om det skall uppfattas som en vanlig tupp eller 
något som går under en sådans namn, vet man inte. Men det måtte fordomdags ha varit ett 
löftesoffer efter lyckosam strid med kung Björn. 

142Casuin 1852/70, 3, s. 131: »Det är troligen i och för forsens fruktansvärda egenskap, som Tuonela-floden 
ofta benämnes den heliga floden (pyhä joki, pyhä virta), och det säges (Kal. run. 32, v. 381), att sjelfva den 
mäktiga, gudalika björnen vid denna fors begått en ed att aldrig öfva onda gerningar, sålunda erkännande sig 
vara en i förhållande till forsen underlägsen varelse.» Hänsyftning härpå erinrar alltså björnen om hans död-
lighet. — Jfr även ortnamnet Pudas vid Pyhäjolci, Summa Man 9:1 B 10. Se numera även A. Vilkuna 1956. 
143Den vars ursprung man känner, har man makt över. 
144Raderna 45-46 skall uppenbarligen komma efter r. 42 och utgör delvis dubbletter till denna. 
145Hr ovan, s. 111, och nedan, s. 164 f. 
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Nota 1° 
Tule tuhat tulinen perkele awuxi, elä miestä 
pila; Ej sinun pidä miestä haukaman, 
raiikaisepa sinun perkele, omalla tekemälläs 
weitellä tekemälläs terä ellä. 

Eikö miestä meisä ole 
Näilä auceilla ahoilla 
Metän leveillä lehoilla 
Nota 2° 
Perkelä sinun hedelmäs olcon: En minä sitä 
wasten keihästä tuonut ettei se miehen 
pystyis, colme puta sinun pesäs owella, 
etelän caiki pesän owi: 

Olcon seppäs takomaha 
Isäsi tekemää. 
Pyhkäise vaseman candapähän 

Pag. 2:a 
Pistä jurikan kylkehen 

5. Ne rauvat jotca sepän pajas 
Tekemät ollut on 
Jospa sinä luntun Lumoisit 
Että pyssytkin pylväis cumoisit 

Rauta kinnut kiljuis perästä 
10. Jotca pajas ovettomas tehdyt 

Miehen luckoin polkimisa 
Cuin ej tuldaha ota 
pästä pyssysi perin 
pipun corvallisten myöden  

Komme en tusan till brinnande djävul till hjälp, 
skada icke mannen; du får icke hugga till man-
nen, öd dig djävul (öde dig djävulen? konta-
mination?), med din egenhändigt gjorda kniv, 
din egenhändigt gjorda knivsegg. 
Finns ej karlatag ibland oss 
på de öppna ödebrännor 
uti skogens vida rissnår? 

Djävulen vare din avföda: icke har jag därför 
hämtat spjutet, att det icke skulle bita i mannen, 
tre träd vid ingången till ditt ide, mot söder idets 
ingång hel och hållen. 

Vare det av smed dins smide 
av din faders hantverk, 
torka (eller: stryk du) emot vänstra hälen! 

Stick i sidan på rotvältan 
5. dessa järn, som i smedens smedja 

hava blivit gjorda! 
Om du skulle luntan förhäxa,146  
så att också bössorna i stöden stjälpte 
(omkull)147  
mörsarna148  dånade i bakändan, 

10. som i dörrlös smedja gjorda äro. 
I mannens låstrampor,149  
när det icke tager eld, 
vänd din bössa tvärtom 
med pipan invid öronen! 

Nota 1° 
Detta är besvärjelseord, som inte sjungs utan ilsket framsägs mellan sammanbitna tänder. På detta 
sätt riktar sig den som talar till andra, illasinnade människor, som ondskefullt skulle vilja hetsa 
björnen att skada och bita honom. över sådana onda människor uttalas den onda önskan, att 
djävulen måtte döda dem med något av deras egna järnredskap. 
Nota 2° 
Hin onde [något djävulskt] skulle den ställa till med, som sökte fördärva jägarnas spjut, för att det 
inte skulle skada björnen. Det är uppenbart, att ingången till björnkulan skulle vara åt söder och 
högst tre träd framför den, troligen till skydd. Men varför det omnämns här, vet man inte. 
Pag 2:a 
V. 1-2. I följande ord får jägarna nödig kunskap. När björnen griper tag i spjutet och vill bryta 
sönder det, måste han påminnas om att det är smedens, utan tvivel fader Väinämöinens arbete. Då 
skulle björnen akta sig att skada spjutet. — V. 3-6. Om spjutet är fördärvat, så att det inte biter på 
björnskinnet, skall spjutudden sättas mot jorden och strykas med vänstra fothälen eller stickas i 
ett nedfallet träds rot. Då bortgår fördärvet. — V. 7-14. Om bössan är fördärvad, så att skottet inte 
vill gå, eller om man befarar, att den sprängs av för stark laddning eller slår slutstycket bakåt, 
måste man först måtta med kolven mot björnen, så att pipan är mot jägaren, och därefter åter 
vända den mot fienden, så går det väl. 

146Se Ganander 1786/87, s.v. hinttu. 
147Se Sirelius 1919, s. 52 ff.: allmogens eldvapen år 1641 har antingen utgjorts av musköt med lunta och 
%nyfunna [polkkal eller av flintlåsgevär med slaghane. 
145Jfr rauta kirma hos Ganander 1786/87. 
149Smedjeterm? Jfr Sirelius 1919, s. 58: bommarna mellan refflorna = palje, palkeet. 
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Nota 1° 
Nin perkele sinua ottacon, jos ej J:la minua Så tage dig djävulen, om ej Gud hjälper mig i 
auta täsä asiasa jumala minua autacon täsä denna sak, Gud hjälpe mig på denna färd! 
matcasa! 
Därefter, då jägarna utlupit ifrån åkergrinden, vände de avigt vänstra ärmen på pälsen och har 
med sitt spjut nedslagit det risbandet, varmed gärdesgårdsstörarna var hopbundna vid grinden. 

Sedan björnen blivit lyckligen slagen och flådd i skogen, hämtades tillika med huden köttet 
hem till bys och utnämndes en viss dag, när de så kallade Couvon pää-liset eller Mät skulle firas. 
Till detta hedervärda gelag sammansköts något spannmål att redas till öl och brännvin. Då den 
bestämda dagen kommit, har folket, som tillförene klätt sig i deras kyrkokläder, samlat sig på ett 
hemman, och där förordnades den fällde björnen till äreminnen en gosse till brudgum och en 
flicka till brud, vilken varit klädd efter landsens sed i brudaskrud. När måltidstiden infallit, har till 
mat blivit tillrett, förutan annat, i synnerhet den dödes eget kött med ärtsoppa. Huvudet har blivit 
satt allraförst i fatet därefter i andra köttet, vilket så i ordning inbars ifrån köket. När den som bar 
huvudet kommit till förstugutröskeln, så skulle han eller hon säga följande ord: 
Nota 2° 
Pois olcon poijat porstuasta 	 Undan pojkar, bort från farstun, 
Pij at pichti-puolisista, 	 flickor (bort) från dörrklykssidor, 
Hyvän tullesa tupan 	 då den gode går i stuga, 
Autuan sisälle astuisa. 	 när den salige inträder! 
Det fat, vari huvudet legat, uppsattes överst i bordsändan, och de andre under i ordning. Härefter 
satte sig folket till bords, men brudgummen och bruden i bordsändan. Efter måltiden, sedan bröl-
lopsfolket mättat sig av de besynnerliga rätter (Nota: Intet ben fick nedkastas, utan samlades i 
fatet), så dracks en stund därefter och sjöngs ovanslcrivna runa. Sedan steg två eller flera karlar till 
det utgnagda huvudet, som låg än i fatet på bordet, de sökte med 
Pag. 3:a 
fingrarna att lösa tanden (Tora hammas15° kallad) ifrån huvudskrovet, och då därtill greps, har en 
av dem sagt följande ord: 
Nota 1° 
Joco otan ochtojani 	 Skall jag redan ta min Ohto,151  
alan ambu-Linduani 	 börja med mitt fågelfänge, 
repäisen Leucaluita. 	 sönderslita käftarnas ben? 

Nota 1° 
Avslutningen blir en befogad förbannelse över den som söker göra skada och en skälig väl-
signelse till lyckosam färd. 

Couvon pää-liset hette det, emedan kalaset var anordnat för björnhuvudets hederliga avfärd. 
En begravning kunde det ej vara, därför att den döde så gott som uppåts. Utan bröllop skulle det 
heta under den tillförordnade brudgummens och brudens namn. Då var det hedersamt för en så 
lämpligt fallen fiende. 

Nota 2° 
Det torde vara i farstun vid dörrkarmen eller någon annanstans i dörrvrån, som nyfikna, oför-
ståndiga pojkar och flickor hade stuckit sig undan. De visste inte, vilken helig handling, som 
förehades, och kunde göra spektakel av den. Därför skulle dessa verser utsägas vid inträdet. Det 
borde alltsammans gå heligt och högtidligt till, för att de inte p. gr. a. något förbiseende skulle 
behöva frukta en olycka från en vredgad skogsgud, när de nästa gång hade att ta itu med en sådan 
[björn]fiende. 

Pag. 3:a 
Nota 1° 
Det måtte ha blivit räknat som en särdeles styrka eller stundande lycka för den som med blotta 
fingrarna kunde lösgöra den farligaste beten från sin fiendes käftar. 

150Huggtanden. 
151Egentligen plur. 
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Äntligen har processen börjat, när det utgnagda björnhuvudskrovet med benen skulle utbäras, då 
stod alla gästerna upp. Först började brudgummen och bruden gå i brädd, sedan gick en karl 
bärande ett kärl med öl uti, därnäst följde sångaren, som sjöng den här nedanför skrivna runan, 
och efter honom den som bar huvudet med benen i ett fat, annat folk som ville göra sällskap gick 
efterst. 

Nota 2° 
Runa som sjöngs under det björnhuvudet utbars lyder så: 
[Jägaren:] 

Minä veisin metzäähän 	 Jag till skogen månde föra 
Culdaisen cuningani 	 min gyllene kungaherre 
Petäjän oxaan menningösä 	 till tallegren i furuskog. 

[Björnhuvud på platsen:] 
Tälä minun poicani pä 	 Här är nu min pojkes huvud, 

5. minun culdani cuvusta 	 5. taget från mitt gulles halsknöl, 
Täällä vanhin poica veljexiä 	 här bland bröder äldste pojken; 
On minun poikani poloiset 	 det är mina stackars pojkar, 
Jopa ne uhusa uvutettin 	 visst de tröttades i blötsnön. 

[Det nyanlända björnhuvudet:] 
Eipä minusa miestä ensingähän 	 Alls ej karlavulen var jag, 

10. Tulin tänne cuhtuhin hyvin 	 10. hit jag kom till dråpligt gille, 
Tälle pesälle pahalle 	 fram till detta onda ide, 
Tälle oxalle onnettomalle 	 fram till grenen olycksdiger. 

[Jägaren:] 
Elä miestä nurin silmin cato 	 Titta icke snett på mannen; 
Catzo miestä nuttuhin ala 	 Skåda mannen under jackan, 

15. Mull on pieni Livi pickaruinen 	15. jag har liv pickeli litet! 

[Det nyanlända björnhuvudet:] 
Cumma tähtisin Jumala 	 När jag (?) Jumala, 
Täsä onnettomasa tilasa 	 här i olycksaligt läge, 
Täsä vaivas vaikiasa 	 här i plåga mäkta svår, 
Jopa jouduihin outoon tilahan 	 visst jag nådde osällt ställe. 

Nota 2° 
Denna runa är hopsatt som ett samtal mellan jägaren och björnhuvudena, både de som tidigare har 
blivit förda till huvudskalleplatsen och det som nu är på väg dit. 

V. 1-3. Jägarens tal: Det hade varit ett verkligt illdåd, om huvudet inte hade förts tillbaka till 
skogen. Det fick inte hängas på någon annan kvist än en tallgren, kanske med hänsyn till dess 
härkomst. — V. 4-8. Björnhuvudets svar Det tycks, som om det äldsta huvudet [på platsen] med 
klagan mottog det som nu kom dit, av hans värda släkt och fallet ur dess kärastes sköte. Det rörde 
nog det gamla huvudet, när dess så att säga äldste son, ja flera, hade varit så olyckliga, att de av 
jägarna hade blivit utmattade (uhko , annars 'stöp på isen'). — V. 9-12. Det nyanlända 
björnhuvudet tycks svara det klagande äldsta, att det inte rådde på jägarna utan måste komma till 
det nu överståndna kalaset och därifrån vidare till den onda huvudskalleplatsen för att hänga på 
den olycksaliga grenen. — V. 13-15. Jägarens tal: Björnen skulle inte se med förakt på honom 
utan besinna, vilken styrka han hade under sin jacka och sitt lilla livstycke. — V. 16-19. [Det 
nyanlända] björnhuvudets klagan inför skogsguden, troligen Tapio, i hans egenskap av 
skyddsherre, att han försatt det i ett så olyckligt läge. 



[Jägaren:] 
20. Minä mies olen metän käviä 

Cuin joisin pääs calloisa 
Pääsi raolle rakennaisin 
Panisimba hopia siasi 
Culda cainalosi 

25. Jotteipä sinun pidäis liehuaman 
Ej männyn oxasta putoman 
Eikä joca coira syömän 
Jopa minä join päälisesi 
Tule turvaxi ocoinen sauva 

[Det nyanlända björnhuvudet:] 
30 Minulla on kihlattu morsian 

minä menin tänne köyhä miesi 
Tähän paicahan pahaan 
Joc on covalla onella coettu 
Tielle tuimalle tundemattomalle 

[Jägaren:] 
35. Minä asian arvelin 

Ettet pahoja tekisi 
Säyläisin minä keihäni 
Wielä väki nauloilla Kini 
Ja vietin sinne geveri 

40. Coska tästä lähdin hihtämähän 
Ongo sulla luidet suxet. 
mulla on rautainen veitzi 
Oma puuuko miehen tupesa 
Suxet tehdyt puusta 

45. Suset tehdyt janhoxesta 
mulla on jalcainen lylyinen 

Nota 3° 
Mene sinä tuli Helfwetin, etkö sinä minussa 
miestä lule olewan, ensingän, ennengän. 
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20. Jag som man i skogen strövar; 
Om jag dricka skulle skålen, 
huvu't ditt i glypa fästa, 
silverslå ditt viloläger, 
guldbeslå din soveklyka, 

25. att du icke måtte svaja, 
ej från tallekvisten falla, 
eller varje hund dig sluka. 
Visst jag drack din köpestånka! 
Kom till värn du spjut därhemma! 

30. Väl jag haver fästekvinna; 
hit jag, arme man, begav mig, 
fram till detta stygga ställe; 
jag av öde hårt är prövad, 
vandrar vådlig väg i okänt land. 

35. Så på saken sinnade jag, 
att du icke skulle skada. 
Spjutet mitt jag ville kila 
ännu starkt med träpluggar fast, 
och geväret ditbort bära, 

40. när jag dädan for att skida. 
Icke har du glatta skidor. 
Jag har kniv av järnet (hamrad), 
egen dolk i mannens slida. 
Skidorna av trä är gjorda, 

45. skidorna av tjurved gjorda, 
jag av kådved rännträn äger.152  

Går du till det brinnande helvetet,153  tror du 
icke, att jag alls icke tidigare varit karlavulen 
nog? 

V. 20-29. Jägaren tröstar på Tapios vägnar: Han rådde inte för att björnen fallit, det tillhörde 
hans yrke att löpa i skogen, och han hade i alla fall betett sig anständigt. Han hade druckit skålen 
till dess åminnelse och ville om han så kunde hedra det med silver och guld[beslag], dvs, så fast 
att oväder inte skall störa det eller det faller ned och blir hundars rov. Därför förtröstar sig jägaren 
alltjämt på Tapios nåd, så att hans hemspjut skall förbliva lyckosamt mot en liknande fiende. — 
V. 30-35. [Det nyanlända] björnhuvudet upptar någorlunda väl den trösten, att en brud förordnats 
åt honom. Men likväl räcker detta inte till för att utsläcka dess klagan över det ödsliga rum, där 
det nu skall stanna. — V. 36-46. Jägaren förehåller åter björnen, att det inte kunde gå annorlunda 
och berättar till slut om sina välberedda spjut, gevär och skidor, med vilka han kunde övervinna 
sin fiende både nu och framgent. 

Nota 3° 
Värst är det, att jägaren, då han hänger huvudet på kvisten, ger det ett elakt tack för välgjord 
[tjänst]. 

152Itkonen 1946: Skidorna gjordes i gamla dagar oftast av tall. 
153Egentligen: Gå du, helvetets eld. Men Helfwetin kan också uppfattas som illativ, förbundet med tu/i: till 
eld — helvetet. 
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Pag. 4:a 
När de kommit till huvudskalleplatsen, det har varit visst ställe, dit alltid huvuden blivit avförda, 
satt det att hänga på en kvist av tallträd och benen övriga där i roten. Till ett valete dracks ölet, 
som i processen dit blev buret, och sedan har de kommit i samma ordning tillbaka, som de dit 
farit, dock tyst. 

En runa att sjunga, då boskapen om våren utsläppes i bet och man vill bevara dem, att björnen 
den sommaren ej skall dem skada: 

Ohtoiseni Linduiseni 
Anna rauha ravaille 
Sonda-reisille sovindo 
Näillä pienillä pihoilla 

5. Capeilla carjamailla 
Käypä pijlten pihojani 
Caiten carja peldojani 
Pane panda pihlainen 
Josei pidä pihlainen panda 

10. Sitte rauvasta ralcenna 
Josei rautainen pidä 
Pane panda vaskineinen 
Josei pidä vaskinen panda 
Syöxe culdainen corenda 

15. Kapu Kjelen cundimihin 
Kätke kynnet carvohisi 
Hambat ikenihisi 
Lucko Luojan suun eteen 
Haitta herran hambaisihin 

20. Anna sijkoina mennä 
Culexoina cuondaloina 
Kivet sull on kiscoaxensi 
Kannot caivistellaxensi 
Nouse pois coti norosta 

25. mene toisestä mäestä 
Upota cuuta, ilmat täytä 
Tee taivas terneheisin 
Kanna calvo silmäin päälle 
Sumu silmille sivellä 

30. Haoxi minun omani!! 

Lillohto min, lillfågel min, 
give du fred åt boskapen, 
de dynglå'rige försoning 
ibland dessa ringa gårdar, 

5. dessa trånga betesmarker! 
Vandra undan mina gårdar 
utom kornas åkermarker! 
Påsätt halsband (gjort) av rönnen! 
Om ej rönnhalsbandet håller 

10. rusta då av järn (ett sådant)! 
Om ej järnhalsbandet håller, 
påsätt halsband (gjort) av koppar! 
Om ej kopparbandet håller, 
stöt den gyllene såstången, 

15. kaveln uti tungans fäste! 
Klorna göm uti din pälsragg, 
tänderna i tandköttet ditt! 
Låset framför skaparens mun, 
rigelen för herrens länder! 

20. Låt (den)154  såsom svinen gånga 
såsom trissor,155  ulletottar! 
Stenar har du till att välta, 
stubbar (har du) t1.1 att rota! 
Giv dig bort från hemmets dal(ar), 

25. Gånga ifrån hemmets156  backe! 
Nedsänk månen, tjock gör luften, 
himlen mäng med mist (och dimma)! 
Bär en hinna över ögon, 
Övertäck med töcken ögon, 

30. till ett skygd för djuren mina! 

Det är uppenbart, att Porthans(?) kommentarer till runorna, som delgavs honom av 
sagesmannen själv, i de allra flesta fallen ger en rimlig mening åt verserna. De skulle 
annars på åtskilliga ställen te sig tämligen obegripliga efter försöken till en enbart 
ordagrann översättning. Ett viktigt påpekande av kommentatorn är, att runorna vid 
björntallen är framsjungna av tre olika personer. Den dramatiska karaktären i skåde-
spelet framstår därmed bättre, och ljus kastas över motsvarande uppbyggnad av äldre 
björnfestritual. 

Det kan vara riskabelt att spekulera över innebörden i dunkla runor, som förblivit 
okommenterade. Men när jägaren kallar sig för brorson till björnen, är det inte svårt att 

154Dvs. boskapen. 
155Egentligen: rockhuvuden. 
156Egentligen: den andra. 
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tänka på svarssägnen om björnceremoniernas ursprung, där frändskapet mellan män-
niskan och villebrådet utgör ett väsentligt inslag. 

Vidare kan man skönja en viss demonisering av skogsgudomligheterna och deras 
domäner, sannolikt föranledd av en kristen omtolkning. Porthan själv jämställer Lempo, 
Fan, med Tapio. På samma sätt kan man uppfatta Hiisi, helvetet, som en negativ be-
teckning på Tapios maktområde. Detta synsätt kontrasterar i viss mån mot ett annat, 
som finns belagt i många runor med tacksägelser till Skaparen av allt gott och därmed 
även jaktbytet. Den kristne skaparguden blir då överordnad Tapio, såsom fallet är i nu 
följande kapitel. 

5. Björnjakt i 1800-talets östra Finland 

En man ur folkdjupet, läraren Johannes Häyhä, gjorde under 1800-talet uppteckningar 
av folkets seder och bruk i östra delarna av Finland, framför allt i byn Niemelä mellan 
sjöarna Luorikko och Aitjärvi (dåvarande Viborgs län, dvs. Sydkarelen). Livet i helg 
och söcken tecknas på ett mycket åskådligt sätt. Man häpnar över den stora roll, som 
runosångerna spelar i alla sammanhang. De utgör besvärjelser för att avvärja allt det 
som ständigt hotar människan och hennes ägodelar, inte minst boskapen. De skall mer 
eller mindre tvingande främja olika syften. De tjänar som tacksägelseböner, när det har 
gått bedjaren väl i händer. 

Det är inte underligt, att Suomen Kansanvallistus seura (Finska Folkupplysnings-
sällskapet) lät trycka dessa bygdeskildringar, som också översattes till svenska. I den 
fjärde delen, som behandlar sommarsysslorna, finns ett kapitel om björnjakt. Det åter-
ges i det följande med normaliserad stavning och en uteslutning av drevkedjans fram-
ryckning. Knaggligheten i metriken kvarstår utan försök till omdiktning: 
Björnar hade dödat och rivit flera kor såväl i Niemelä som i andra byar. Vederbörande begav sig 
med anledning därav till skallfogden och anhöll om att skallgång av hela socknen måtte utlysas, 
en man från varje gård. Följande söndag upplästes också i kyrkan ett tillkännagivande om att 
allmän skallgång av hela socknen komme att anordnas och ägde till densamma infinna sig en karl 
från varje gård, varjämte förmanskapet skulle skötas av samtliga byfogdar. Varje karl skulle med-
föra ett varg- eller björnnät, spjut och yxa. Finns bössa i gården, bör även denna tas med. Om 
någon icke har att sända lämplig karl, så kan även en rask kvinna infinna sig för att företräda 
gården. Den detta påbud icke hörsammar för honom lejs en karl och har den sin skyldighet åsido-
sättande att betala dennes lega samt ådömes därtill vid nästa ting böter för utevaro och ohörsam-
het. Deltagarna i skallgången samlas i Niemelä by i nämndemannens gård instundande onsdag 
före frukostdags. 

Denna stränga och viktiga kungörelse bragte liv och rörelse i alla gårdar. Vargnäten, vilka var 
knutna av linrep, tjockt som ett tömskaft eller något tunnare, togs fram från förstuvinden, även-
som spjuten från samma ställe. De granskades nu noggrant och försattes åter i brukbart skick. 
Hade spjutet rostat eller eljest blivit oanvändbart, så lät man i smedjan smida ett nytt. Somliga 
fäste en vässad yxa på ett långt skaft, och en sådan stridsyxa fick göra tjänst i stället för spjut. De 
som bodde långt avlägset måste redan på tisdagen resa hemifrån för att i bestämd tid hinna fram 
till samlingsstället. Skallfogden infann sig redan tisdag på aftonen i Niemelä och var där över 
natten. Han överlade med nämndemannen, som bäst kände trakten, om var skallgången skulle 
hållas samt om andra saken rörande förhållanden. 

Onsdagsmorgonen samlades i Niemelä manskap liksom dy i sjön. Även några kvinnor syntes 
i hopen. Alla åt från sina matsäckar antingen ute eller inne i stugan. Skallfogden kallade alla by-
fogdarna in i stora stugan i Niemelä för att överlägga om ordningen för skallgången. Slutligen, 
sedan alla uttalade åsikter blivit tagna under övervägande, bestämde skallfogden vilka som skulle 
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gå i spetsen för skallet, vilka som skulle sköta näten, vilka skulle bilda de mellersta leden samt 
vilka utgöra drevmanskapet. Varje byfogde skulle hålla uppsikt över och upprätthålla ordningen 
bland sin egen bys män. Husbönderna i Niemelä by, vilka bäst kände skogarna där, skulle föra 
hela jaktföljet till de ställen, där skallet skulle vidtaga. 

Innan man bröt upp, bestämde skallfogden det avstånd, som borde iakttagas mellan de mel-
lersta leden och drevfollcet samt att intet ljud finge höras, innan alla intagit sina platser och drev-
manskapet satt sig i rörelse. Först då de uppjagade djuren bleve synliga, finge starkare larm upp-
hävas. Niemelähusböndema ägde se till att allt var i behörig ordning och underrätta skallfogden 
därom. Denne skulle sedan giva tecken, när drevfolket finge sätta sig i rörelse. Själv sade sig 
skallfogden ärna anföra de i spetsen för skallet gående. Han utdelade därpå krut åt dem, som var 
beväpnade med bössor. 

Sedan dessa föreskrifter givits, bröt hela följet upp, varje bys män för sig, anförda av sin 
byfogde. Skallfogden gick med Niemelä-nämndemannen främst i spetsen. När man kommit ut ur 
byn, framsade skallfogden följande besvärjelse: 

Ut till skogs jag mig begiver 	 Uti Metsola, det fria, 
Jämte gäve män till arbet', 	 Omsorgsfulla Tapiola. 
Går längs Tapiolas* stigar 	 Hell er berg och hell er höjder, 
Till Tapios rika gårdar. 	 Hell er högt susande granar, 
Långt i Metsola för vägen, 	 Hell dig lund av bleka aspar, 
Bort till skogens sköna döttrar, 	 Hell er vördnadsvärda björkar, 
Skogens tärnors vida gårdar. 	 Hell er furuklädda kullar, 
Där jag vill med mjöd mig läska. 	 Gynnen den er hälsning bringar! 
Där jag vildmarks honung smakar 

* De i denna runa förekommande mytologiska begreppen betyder enligt vanlig profan tolkning: 
Tapio skogsguden; Tapiola, Tapios gärd, ungefär liktydigt med Metsola, skogsgården, skogsriket; 
Nyyrikki, Tapios son; Miefficki, Tapios gemål, skogens härskarinna; Ukko, luftens, himmelens 
gud. 

Skänk din gunst oss, skog och vildmark, 
Tapio, du dyre, hör oss! 
För oss till en sådan holme, 
Led oss till en sådan kulle, 
Där vi kunna byte taga, 
Där en riklig fångst vi göra! 

Nyyrikki, Tapios ättling, 
Redbare med röda hjälmen! 
Rista skåror uti träden, 
Ställ på höjderna upp märken, 
Att jag enfaldige hittar, 
Att jag främmand' finner vägen 
Uti dessa mörka skogar, 
Dessa vida lövskogsmarker. 

Mielikki, som rår i skogen, 
Stolta, rådiga värdinna! 
Låt nu silver vandra framåt 
Framför mannen, där han letar, 

Framför den enträgnes fötter! 
Fatta dina gyllne nycklar, 
Tag från ringen vid din sida: 
Öppna Tapios förrådshus, 
Upplåt skogens rika borgar 
Denna dag, då här jag jagar, 
Nu då villbråd jag mig önskar! 
Vill du ej besvär dig göra, 
Sänd då någon tjänarinna, 
Låt ett legohjon då komma, 
En av dem du kan befalla. 
Ej värdinna du kan kallas, 
Om du ej dig pigor håller, 
Håller hundra tjänarinnor, 
Tusen, vilka buden lyda, 
Vilka valla all din boskap, 
Vårda sig om kreaturen. 

Skogens lilla, lilla tärna, 
Honungsnos, du Tapios jungfru! 



Spela på din honungspipa, 
Drilla på ditt ljuva spelrör, 
Blås i örat på din husmor, 
På den präktiga värdinnan, 
Att hon genast ville lyssna 
Till vad jag här, arme, klagar, 
Vad en så'n, som jag är, ordar, 
Då jag henne vackert beder, 
Med len tunga sakta kvittrar. 

Tapio, du själve husbond', 
Klädd i dräkt av barr och mossa! 
Giv nu skogen linnekläder, 
Över vildmarken drag gott tyg, 
Asparna giv ljusa rockar 
Och åt alarna vad bäst är. 
Pryd med silver alla furor 
Och med guld de granna granar, 
Gamla träd giv koppargördel 
Och åt tallar silverbälte, 
Skänk åt björken gyllne blommor 
Och åt stubben gyllne piggar, 
Gör nu såsom förr du gjorde 
Under gångna bättre dagar: 
Granens gren då sken som månen, 
Tallens topp som själva solen, 
Skogen doftade av honung, 
Vildmarken gav ljuvlig mjödlukt, 
Sveden var som söta vörten, 
Kärrstranden som klara smöret. 

Ukko, konung, god och älskad, 
Härskare, du ypperlige! 
Fatta tag i gyllne klubban 
Eller hammaren av koppar, 
Varmed du i skogen knackar, 
Väcker dystra ödemarken 
Under en av sommarns nätter, 
Under första förmidnatten! 

Gå i skogen nu och hamra, 
Klappra nu längs alla brynen: 
Driv villbrådet ifrån skogen 
Ut på vida, öppna ställen 
Denna dag, då här jag jagar, 
Nu då byte jag mig önskar! 
Drag du gamlingen i ärmen, 
Led den hitåt från dess rockskört, 
Skjut den fram från skidans öppning, 
Tvinga den från skidsstavspetsen, 
För den till en sådan holme, 
Led den till en sådan kulle, 
Att den där vårt byte varder, 
Att vi färdens syfte vinna, 
Att vi huvu'n får att dela, 
Lårstycken att lika skifta. 

Finns det ej i denna trakten, 
Hämta då från fjärran nejder, 
Över nio stora skogar, 
Över åtta vida hedar, 
Ifrån Lapplands ödemarker, 
Från den långtbelägna Norden 
Byten utav alla former, 
Villbråd utav alla färger: 
Utur skogen skogens stolte, 
Ifrån filten vad de bäst ha: 
Gråhuvade under riset, 
Trindhuvade under granen, 
Dem som ligga uppå tuvan, 
Dem som sova uppå lindan, 
Dem som ro sig fram i vattnet, 
Dem som väsnas uti floder! 
Hämta dem, om ock det blåser, 
Om det blåser, om det susar, 
Om det torrt är eller regnar, 
Emot mannen, som här jagar, 
Emot ståtelige hjälten. 
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Då man kommit fram, ordnades manskapet omkring den del av skogen, där man visste att björnen 
uppehöll sig. Längst bort mot djupa skogen till ställde sig de, som hade att sköta om näten. De 
uppsatte dessa så, att de stödde sig mot störar eller mindre växande träd, vilka lätt gav vika, då en 
björn eller varg rusade mot nätet. Djuret trasslade sig då i detta, och det var då lätt att döda det. 
Skulle nätet fastgjorts vid stora, oböjliga träd, så skulle djuret med sina stora krafter ha kunnat 
bryta sig igenom nätet, riva detta sönder och sålunda undkomma. Från vardera ändan av nätmän-
nens rad vidtog flygelmännens led och sträckte sig åt hemmet till. Åt detta håll hade drevfolket 
tagit ställning. Uppställningen av de i skallgången deltagande kom sålunda att bilda en fyrkant, 
kvadrat eller parallellogram. Inom denna krets, mot mitten av densamma, uppehöll sig, be-
väpnade med sina bössor, spjut och yxor, de som ledde skallet. Vanligen utsåg man åt dessa något 
öppnare ställe, där de kunde se ett stycke omkring sig. 

Under framryckningen fälldes två björnar. 

Då drevfolket och flygelmanskapet kommit fram till näten, samlades dit även de jägare, som stått 
inom skallkedjan. Niemelänämndemannen sände hem till gården efter tvenne stadigare hästar och 
släde för att forsla björnarna. Skallfogden bad fyra raska karlar fatta tag i björnens ramar och bära 
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den dit, där den andra fällda björnen låg. Männen ärnade redan göra såsom det sagts dem, men 
farbror Mauno avhöll dem därifrån och sade: 

»Nej, björnen är dock skogens konung. Därför bör den bemötas med aktning även såsom död 
och icke kånkas som ett svin från fötterna.» 

Skallfogden bad då taga tvenne spakar och lägga björnen på dem. På detta sätt blev därpå den 
avsomnade björnen buren till sin kamrat. Man tog nu de båda bestarna i noggrant skärskådande 
och kom därvid till den slutsatsen, att det varit en björnhona jämte sina två tvååriga ungar, som 
anställt förödelsen bland boskapen. De hade nu fåtts inom denna skallkedja, och där låg modern 
och den ena ungen döda, men den andra ungen hade sluppit undan och bett hälsa. Förmodligen 
hade den nu begivit sig till andra skogar, så att boskapen här en lång tid framåt finge vara i fred. 

Sedan saken utdiskuterats, bjöd skallfogden tystnad och uppläste följande bön: 

Gode Gud, vårt tack nu mottag, 
Prisad milde Skapare, du vare, 
För det byte du oss givit, 
Skogens stolta djur du skänkt oss. 
Gunstig mot oss skogen varit, 
Tapio oss helt bevågen. 
Ej vi dig med spjutet funno, 
Ej vi drevo upp med bösskott: 

Själv du rullade från stammen, 
snavade omkull på grenen; 

Ruskorna ditt bröstben bröto, 
Granriset slet upp din mage. 
Höstens nätter äro mörka, 
Barriset om hösten slipprigt. 

Giv, o Gud, att även härnäst, 
Tillstäd, Skapare, att ännu 
Tapios trumpet må skalla, 
Skogens pipa gällt må ljuda 
Här på dessa trånga gårdar, 
Uppå denna snäva gårdsplan. 

Medan jaktföljet inväntade hästarna, satte det sig ned omkring björnarna. Där berättades många 
historier om björnen, dess djärvhet, styrka, ädelmod och om de förödelser, den anstiftat. Den ena 
berättelsen äventyrligare än den andra avlöste varandra, till huru stor del sanna, till huru stor del 
skarvade, är ovisst. Jägarna åter skröt över sina bössor och sin egen träffsäkerhet. Slutligen 
började man prova, vems bössa gav den skarpaste skrällen. Tolja lade en ovanligt stor laddning 
krut i sitt gevär och pressade därpå förladdningen hårt i pipan. Då han nu klämde till och fyrade 
av skottet, gav det en sådan smäll att marken skalv, men i detsamma sprang även bösspipan 
sönder. En lycka var det dock, att Tolja själv kom helskinnad från saken. 

Hästarna hade emellertid anlänt. Då de kördes fram till björnarna, skyggade de till och 
frustade och ville ej stanna, utan springa förbi. Med manstyrka fick man dem dock att stå stilla så 
länge, att björnarna kunde lyftas i släden. Dessa bands ännu fast med rep, och när det var gjort, lät 
man hästarna sätta sig i rörelse. En skara unga män följde med dem till Niemelä. Vid fram-
komsten var hästarna i följd av den häftiga farten höljda i vit fradga. 

Från mangården bars björnarna på vedlinor in i stugan och ställdes mitt på golvet. Inom kort 
samlades dit hela byns befolkning för att ta dem i betraktande. Barn och lättskrämda kvinnor var 
först rädda för dem, men de blev efterhand djärvare och vågade slutligen närma sig för att se och 
till och med känna på dem. Husbonden gick i visthuset, hämtade därifrån en kannsbutelj med 
brännvin och ställde den på bordet. Han tog därpå ett stort stenfat och hällde brännvinet i detta. 
På uppmaning av skallfogden öppnade farbror Mauno björnens mage och tog ut gallan. Därav 
hälldes i brännvinet »nio mans styrka». Skallfogden bad nu de gifta männen och jägarna sätta sig 
kring bordet. Sedan reste han sig upp, och alla övriga följde hans exempel. Han tog brännvinsfatet 
i sin hand, vände sig mot björnarna och yttrade: 

Nalle, du med breda pannan, 
Honungsram, du älskelige! 
Se hur' vacker du där ligger, 
Värd att skådas av allt folket: 
Du som äpplet är i trädet 
Eller bäret uppå tuvan. 
Ögat ditt är såsom siskans, 
Huvudet är såsom svalans, 
Kroppen din är stor och ståtlig, 
Lemmarna som själva baggens; 
Skinnet ditt är lent som getens 

Eller ock som vackra lammets. 

Skogens konung, du, som strövar, 
Rund och mjuk just som en dyna! 
Icke var det jag som slog dig, 
Icke sköt jag dig med bössan. 
Själv du kom där över sveden, 
Strövade i unga skogen, 
Gick där som en stor ulltotte, 
Strök där fram lik en linknippe: 
Så du kom för mina fötter, 



Stupade mig rakt i benen, 
Dignade av mycken vaka, 
Dog i följd av all din möda; 
Där sen låg du på din lever, 
Låg där utsträckt som en ulltott! 
Därifrån jag hit dig bärgat, 
Fört dig till min faders gårdsplan. 
Ullhårig din fader varit, 

Ullhårig din moder även, 
Ull din mun är, ull ditt huvud, 
Yllemössa har du på dig, 
Ylle äro dina vantar, 
Ylle strumporna på foten, 
Yllemjuka äro klorna, 
Ylle äro dina tänder, 
Yllelen ock all din vrede. 
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Skallfogden drack därpå brännvin från fatet och överräckte detta sedan åt nämndemannen, vilken 
gjorde på samma sätt och överlämnade fatet vidare till fader Mauno. Sålunda gick brännvinsfatet 
från man till man laget runt, tills alla fått sig en sup. När brännvinet i fatet tog slut, anskaffade de 
andra gårdshusbönderna annat i stället. Björnarna bars nu ut på gården. Skinnet flåddes och köttet 
hängdes upp på spett. Förrän husbönderna skildes åt, delade de köttet och förde sina andelar med 
sig hem. Hudarna spändes ut att torka och såldes sedan. För penningarna, som man för dem er-
höll, köpte skallfogden krut att användas vid de gemensamma skallgångarna.157  

Runobönerna om byte är riktade till de olika skogsgudomligheterna, tacket ställs både 
till Skaparen och Tapio utan att detta upplevs som en motsägelse, alltså ett slags natur-
lig synkretism. Urskuldningsformlerna kommer igen också i de avslutande runorna, 
som innehåller en hyllning av björnen själv. Skildringen av honom som en mjuk ulltott 
leder över till den besvärjelseformel, som egentligen hör till jaktens inledning: måtte 
björnen varken med klor eller tänder skada jägaren. Björnbegravningen omnämns inte i 
denna annars utförliga skildring med dess blandning av rationella och irrationella in-
slag. 

Det är inte underligt, att Zacharias Topelius, som bl.a. har inspirerats av både Lönnrot, 
Snellman och Kalevala, och vilkens fader gjort runouppteckningar, i litterär form har 
givit uttryck åt jägarens hela skogsmytologi. Det sker i åttonde boken av Läsning för 
barn (1865-1896), ett verk, som samlar ihop tidigare publikationer av sagor, dikter och 
skådespel. Under rubriken »Lekar» återfinner man sålunda bl.a. »Skogskonungen», dvs. 
Tapio och hela hans hov: Mielikki, Nyyrildci, Tellervo, Tuulikki, Metsän piika och hela 
fem haltiat, som skyddar växter och djur och gör gott. Vidare uppträder en jägare och 
alla Tapios barn, medan den vise Väinämöinen skymtar som rådgivare i bakgrunden. 
Jägaren vädjar till den sköna frun i skogens salar, att hon skall öppna Tapios rika 
kamrar och skicka honom byte. Metsän pila blåser samman allt slags vilt. Däribland 
björnen, som faller för jägarens pilar. Denne prisar skogens drottning för hennes giv-
mildhet. Men Mieliklci gör honom besviken genom att ge djuren liv igen. Hennes 
dubbla roll att skänka bort av sina boskapshjordar och bevara dem i sitt mäktiga 
beskydd uttrycks på följande sätt i perfekt Kalevala-meter: 
Tror du gosse, tror du, djärva. 
Att jag vill mitt folk fördärva? 
Har du ej sett skogens syner 
Gäcka förr den glade jägarn? 
Innan grytans stek du bryner, 

Innan ölet jäst i bägarn, 
Skall det byte du nu fällde 
Återkomma till mitt välde 
Och få liv hos rätte ägarn. 

1571-läyhä 1900, s. 123 ff. Jag har förgäves letat efter dessa runor i SKVR XIII:1-4, där både Helena och Ida 
Häyhä finns i registret över upptecknare men inte Johannes. 

10-945145 
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Därmed är den viktiga tanke uttryckt, som saknas i Häyhäs björnjaktsskildring, och som 
inte är så lättformulerad i samband med en lyckad fångst. Den går lättare att åskådlig-
göra i sagospelets gestalt, även om detta skådespel i hög grad utgör en återspegling av 
verkligheten. 

6. Finska björnceremonier i Sverige 

Det finska inflytandet på svensk jakt är inte begränsat till finnbygderna i Sverige. Så 
långt söderut som i trakten av Mönsterås vid Kalmarsund har det hamnat en svartkonst-
bok från 1600-talet med finsk jaktmagi. Enligt prof. Lars Hellberg utgör den en avskrift 
med tidig 1600-talsstil och bör av språkliga skäl hänföras till ett område i västra 
Uppland, nordöstra Västmanland och sydöstra Dalarna.158  Den finns nu i Nordiska 
museet, och det här aktuella avsnittet ingår i ett år 1914 publicerat avtryck.159  I hand-
skriften (s. 8) förekommer det också en anteckning, att en Ad. Wachtmeister har använt 
sig av jaktråden. Det finns flera adelsmän att välja på med detta förnamn, vilka alla 
direkt eller indirekt har haft med Östgöta kavalleriregemente att göra: Adam Claes 
(1642-1675), Adam Herman (1686-1703) och Carl Adam (1740-1820).160  

Ernst Klein har i en festskrift för Sigurd Wallin från år 1932 utnyttjat texten ifråga 
under rubriken »Herremannen som jaktmagiker».161  Festskriftsmottagaren har i sin tur 
använt samma material i en artikel om »Svenskt och utländskt i Gustav III:s patriotiska 
Sverige», som ingår i Svenska kulturbilder, N. F. 6 (1938). Manuskriptets ordalag är 
hos Klein exaktare återgivna än i trycket från 1914 och kan därför här citeras: 
När man wil gå ut at skjuta någon biörn, så skal man icke göra något roop der af, ell:r skräppa och 
skryta af, huru man skal gå åt honom /:Så med alt skutterip utan uti tysthet gå åstad, och när man 
får see honom, så skall man säga desse efterfölliande ord, en gång för sig siälf, och sedan i Jesu 
namn gå höö uppå en 18. el: 20. steg när, och gifwa feur://Åchtene messan omain, willa suus, 
willa päs, willa wijes hambastans, Kättä Kynnet Karwais, hamba tyckeneis, täcke tärhen tienolet, 
uhle siwalles siltnet, Korwan lummien tukihielkutu, uhlen siwallas silmet//: [...] När man hafwer 
sackt dessa orden en gång för sig siälf, så är man säker der om att biörnen hwarken seer ell:r hörer 
honom, eij hel. kan göra honom någon skada, med klösande ell:r bitande, om han oförmodel. 
komer uppå enom, altså kan man fördenskul säkerl, gå uppå honom endeste ensamen uppå släta 
fåltet [...]. 

Klein har inte nöjt sig med denna korrumperade formel utan bett två finska folklorister 
vid Nordiska museet, den ena f. ö. just Helmi Helminen, om hjälp med rekonstruktion 
och översättning. Om vi ställer upp resultatet av deras arbete i parallella kolumner i för-
sök till metrisk indelning, som samtidigt avslöjar den metriska ofullkomligheten, blir 
textbilden följande: 
Ohtonen metsän omain, 
villa suussa, villa päässa 
villa vijes hampaastansa, 
kätke kynnet karvais, 
hampa(at) tykönäis (el. tykkänänsä), 

Skogens egen, lilla björn, 
med ull i munnen, ull på huvudet, 
ull i sina fem tänder, 
göm dina klor i pälsen, 
och tänderna hos dig (el. helt och hållet), 

158s.  I .agercrantz 1956, s. 182. Muntlig komplettering till mig av Hellberg vid årsskiftet 1993/94. 
159G[rönberge]r 1914. 
160Se Elgenstierna 1925/36, 8, s. 607 f. 
161Kkin  1932. 



teeske (tekee) terhen tienohet, 
uulla (utu) sivalla silmät, 
korvan(i) lummeen(i) tukkeututa? 
uulla sivalla silmät. 

dimma, hölj in vägkanterna, 
bestryk ögonen med dunster, 
tilltäpp öronen med lock, 
bestryk ögonen med dunster. 
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Ytterligare har Klein skickat de rekonstruerade versraderna till prof. Uno Holmberg-
Harva i Åbo för att få en kommentar. Denne har vitsordat, att texten torde vara korrekt 
återställd. Vidare har han funnit en med de fem första versraderna tämligen likalydande 
runa från bl.a. Fjärrkarelen. Den har lästs till skydd för boskapen, när man har släppt 
den i vall. »Hon, som skall strö dimma i vägkanterna och tilltäppa ögonen och öronen, 
är Utu-tyttel. Början av formeln åsyftar naturligtvis, att björnen icke skulle skada 
jägarna, den senare delen åter, att björnen ej skulle observera fångstmännen och dra sig 
undan.» Härtill kan sägas, att r. 2-5 har sina motsvarigheter även i Savolax (SKYR 
VI:2, v. 20-23). 

Klein tillfogar själv, att formeln direkt eller indirekt torde ha övertagits från finska 
björnjägare. Denna inte alltför djärva slutsats upprepas av S. Wallin, som kontrasterar 
jaktmagien mot den franskpåverkade slottskulturen. 

I en uppsats om »Björnfest och jaktmagi hos värmlandsfinnarna» har tornedalingen 
Matti Mörtberg under korrekt angivande av sagesmännen samlat i första hand en otrolig 
massa jaktmagi. Men det förekommer också i dessa uppteckningar från 1930-talet upp-
gifter om en skogens herre, som råder över villebrådet och lystrar till namnet Tapio. Om 
honom heter det i samband med jakt i allmänhet: 
Innan man började jakten, måste man avlägga jakted. Det gjorde man vid »Tapios bord, en tall 
eller en gran, som är jämn i toppen». Man offrade där någonting åt Tapio och bad honom om jakt-
lycka. Stundom kunde då Tapio visa sig för jägaren och ge honom sitt löfte eller goda råd för 
jakten, men den som frågade, måste vara jägare. 

Situationsbild: 
Det var en, som såg skogens herre, skogsgubben, såg honom på en tuva. Han satt i skogen på 
marken. Mannen frågade skogsgubben: 
»Varifrån är herrn?» 
»Jag är från det ställe, där det vackraste trädet har vuxit.» 
Skogsgubben hade gråa kläder och håret som en peruk. 

Till Tapio skulle man också frambära offer till tack för lyckad jakt: 
Villebrådet måste omhändertagas på ett särskilt sätt. Av det första bytet måste man offra åt Tapio, 
sedan fick man mycket. »Man lade någonting av fågeln på Tapios bord. Det är en jämn tall eller 
gran, den är jämn i toppen, det är Tapios bord, Man sade, att man offrar för bättre lycka, offrar åt 
skogens herre för bättre lycka. Därifrån hämtade Tapio. Man fick också själv äta av den, sedan 
man offrat åt Tapio.» Man offrade också åt Köyry: »När de fick den första fågeln, så förde de en 
del av den till ett sådant träd, där Köyry bodde. Det var ett sådant träd, som gnällde, när det rörde 
sig för vinden. Av den första fågeln offrade man till Köyry, för att han skulle ge god fågellycka 
och vakta jaktmarken för lappar.» 

Det finns också reminiscenser av björnfesten och därtill hörande sånger i samband med 
ett särskilt ritual, när man efter en framgångsrik jakt har bjudit hem grannarna till kalas: 
Man kokade där av alla sorter, kokade av björnen och man bakade »albröd». Till det sattes peppar 
och kryddnejlikor och kanelbark och fläsk, och det gräddades mitt i ugnen; om det gräddades på 
kanterna, förlorade man sin »björnlycka». Man läste även någon ramsa, då man bakade albrödet: 
»Lyckan hem men ej till skogen ...». Det var nog mera än så, men jag minns inte mera. Man 



148 

drack öl och brännvin, men förr fanns det blott öl. Ölet bryggdes av malt, bryggdes så starkt, att 
de blevo fulla av det. De sade, att »man måste fira björnfest och dricka, så att lyckan är god hemåt 
men ej till skogen»; det sade man när man bryggde ölet. 

Det var en, som hette Björnbäcks-Matti, han fick björnkött, när han sjöng björnsången. Jag 
har inte hört annat än efteråt av min mor och Björn-Matti. (Björnsången sjöngs på många sätt.) 

Mörtbergs sagesmän är alla födda vid mitten av 1800-talet. De ovan citerade upp-
gifterna stammar alla från en och samma meddelare, som presenteras på följande sätt: 
K.H., f. 1855, Ö. Mulltjärn, Östmark. Den främsta kvinnan bland meddelarna, utrustad med ett 
utomordentligt minne, mycket intresserad av »trolldom», som hon säkerligen också utövat själv, 
och genom sin mor och mormor, av vilka den ena levde till c:a 100, den andra över 100 år, och 
vilka sägas ha varit trollkvinnor, väl införda i all slags vidskepelse. Talar finska bättre än 
svenska.162  

Genom denna fasta traditionskedja förs vi tillbaka till 1700-talet. De finska föreställ-
ningar och sedvänjor, som vi här har exemplifierat med svenskt 1600- och 1700-tals-
material, kan kompletteras med såväl litterärt som muntligt berättelsestoff från både 
värmländska och andra finnbygder i Sverige. 

En kristnad björnrit finns bevarad i ett tingsprotokoll från Malung av den 22 juni 
1836. Finnättlingen Sven Hansson i Granberg döms till halv mansbot för vådaskott 
under björnjakt. Den dödsskjutne Anders Jönsson har sedan björnhonan nedlagts upp-
manat deltagarna i jakten att »läsa Fader Vår över den skjutna björnen».163  Artikelförf. 
använder litet oförsiktigt termen björnkult och omnämner, att man vid möte med björn i 
malungstrakten ännu vid sekelskiftet har läst Fader Vår, och att bröllopssederna på 
orten har påverkats av »björnkulten». 

Offer av ädel metall i direkt förbindelse med björnjakt omnämns i en mycket spridd 
sägen om en värmlandsfinne, Mattes i Glasnäs (1762-1836). Dennes stamfader har varit 
en karelsk björnjägare, och Mattes själv har blivit kallad »Värmlands mest beryktade 
trollkarl».165  Sägnen, i vilken trollen har trätt i skogsgudomligheternas ställe, har 
följande lydelse i Borgströms version från år 1845: 
Mattes var en väldig björnjägare. Han hade med egen hand nedlagt nio stycken björnar; men när 
han hade dödat den nionde kommo natten derpå en stor hop troll in till honom der han låg i 
stugan. De omringade sängen, beklagade sig bitterligen öfver honom som anställde sådan för-
ödelse bland deras boskap (=björnarna), yttrade att han nu hade dödat deras sista kreatur, som på 
engång var deras dragare och mjölkeko och slutade med svåra hotelser. Mattes springer upp, be-
gynner att »offra åt trollen» eller som det äfven kallas, »skafva silfven> (d.v.s. med ett eggjern 
skafva fina spånor af en sked eller någon annan silfverpjes) för att dymedelst blidka dem; men 
detta kunde ej blidka dem, utan fordrade de, att Mattes nästa midnatt skulle möta dem på ett visst 
ställe i vilda skogen och der ytterligare offra åt dem. Mattes gjorde så, och försonades sålunda 
med trollen; men från den betan skjöt han alldrig någon björn.l00  

Sägnen har utom själva offerhandlingen bevarat många ursprungliga drag, såsom att 
skogsdjuren står i övernaturliga makters hägn och att jakten har sina bestämda lagar 
som icke får överträdas; djuren får icke utan tillstånd av sina härskare tas från vild- 

162Mörtberg 1938. 
163Hampus 1980, s. 99 ff. 
164Se härom nedan, avsnittet om björnbröllopet, s. 169 ff. 
165Se Karlberg 1906, s. 226 f.; ULMA 18600 s. 197 f., med hänv. också till Arvika Tidning 1914. 
166Borgström 1915, s. 70; även omnämnt av Palmqvist 1924, s. 181. 
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marken, och det krävs vederlag härför. Alla dessa riter och föreställningar har, såsom en 
modern etnolog karaktäriserat saken, samma funktion som den nutida jaktvårdslagstift-
ningen.167  

Denna sägen om Mattes och hans mellanhavande med trollen är alltjämt levande i 
den beryktade jägarens hemsocken, Älgå, såsom framgår av några uppteckningar, 
gjorda så sent som 1946-47. Dessa är säkerligen ursprungligare än Borgströms version 
på den punkten, att de genomgående kallar björnen för trollens »vallhunn». Man kan 
härmed jämföra den besvärjelse, som i Mattes karelska urhem riktas till björnen och de 
makter, som står bakom denna, när boskapen släpps ut på bete i skogen: 

Huitua, metän kuninkas, 
Honkatar salon emäntä. 
Lavokäihen Pohjan eulcko, 
korjaele koiriaisi 
raivoale raldciaisi.169  

Huitua, du skogens konung 
Hongatar, du hedens storfru, 
lavetasse,1" Pohjas gumma, 
samla hop (nu) dina hundar, 
undanskaffa dina rackor. 

Viltet är alltså skogsgudomligheternas eller de i deras ställe inträdande helgonens, resp. 
trollens husdjur. Den finska formeln »St. Örjan, bind dina hundar», är sålunda välkänd i 
svenska finnbygder och av dessa påverkad tradition.1" Vi har sålunda att räkna med 
både omvandlade och bestående element i sägentraditionen.171  Till de sistnämnda hör i 
detta fall just offrandet, som skildras mycket likformigt i de olika varianterna: 

Mates måtte skrape både tå selver å gull å gi döm, inna han ble tå mä döm (nr 13, Gustaf 
Karlsson, Gränsjö, Älgå, f. därst. 1877) [...] 

Han ble inte å mä döm, förrn han ha tage fram selverskier å skaft (skavt, verb), tå döm å gitt 
döm. Då vart han allt fri döm (nr 64, Gustaf Alfredsson, Glasnäs, Älgå, f. på Häggetorp i Älgå 
1870, som själv fått berättelsen från en släkting till Mattes, den näst siste levande av barnbarnen, 
Karl Olsson i Glasnäs) [...] 

Mates fråge: »Va ska di ha då, för denne vallehOen?» - »Vi ska ha selver», sa di. Då geck han 
te sköpe å tog fram e selverski, å tå den skavde han litte mä kniven å kaste te döm. Då vart di 
nögde, så di geck, å hhen förde mä döm (nr 9, A.C. Johannesson Kanell, Gränsjö, Älgå. f. vid 
Gladåkers bruk 1863).172  

Genom den finska bebyggelsen i Sverige har också andra sedvänjor troget bevarats 
ända in i våra dagar. Närmast följer några exempel på den slutliga björnbegravningen. 

En 1855 i byn Fågelsjö (Hamra kapellförsamling i Los pastorat, Hälsingland) född 
sagesman berättade år 1939 följande från sina pojkår i hembygden: 

I Fågelsjön fanns en holme, kallad Björnskallholmen, på vilken det var fullt med tallar. En av 
dessa, som var igenkännlig på de breda grenarna i toppen, hade man för länge sedan satt upp 
björnskallar i, vilka hemförts av bygdens jägare. En gång, då jag som pojke åkte skridsko med 
kamrater, roade sig dessa med att spetsa skallar från trädet på sina skidstavar, som de under 

167Jochelson om jukagirerna, cit. W. Schmidt 1912/55, 10, s. 700. 
1680rdagrant. Beteckningen synes ha med Louhiatar att göra, jfr Turunen 1949, s. v. För Huitua, se Harva 
1948, s. 364. 
169SKVR VII: 5, 3848, v. 1-5; jfr Gamla Kalevala 19:350-53. 
170K. Vilkuna 1947. Jfr även BrinOus 1950, s. 19. 
171Enligt K. Vilkuna 1947, s. 161 och 164, är Göran ursprunglig i denna formel. 
172ULMA 18600, s. 218 ff. 
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åkandet höllo i händerna. De revo på detta sätt ned skallarna, vilket ansågs olämpligt av många i 
byn.173  

Denna lokala uppgift är icke ensam i sitt slag. En annan ortsbo, som var född 1863, 
kunde år 1938 förtälja ungefär samma sak: 
Här i Fågelsjön fanns det en holme, Björnskallholmen, då dom sköt björnar, sätte dom skallarna i 
tre tallar med träkilar, i min barndom var det tretti såna där kilar och två—tre skallar än, nu ska 
skallarna ha kommit bort, men det skall finnas några kilar kvar [...] Så skall det finnas ett näs här i 
närheten, som heter Björnskallnäset, har väl varit likadant där, fastän jag inte har sett det.174  

Björnskalleholmen (Karhupäänsaari) med de gamla björntallarna. (Efter Bengtsson — Heggestad 1992.) 

173ULMA 12991,s. 2 (R. Jirlow). 
174  ULMA 12721:21, s. 60. 



151 

Den sistnämnde sagesmannen, Mårten Persson, gästades ett kvartsekel tidigare av K.-E. 
Forslund, som också lärde känna »Björnskalleholmen med stora block och gamla här-
liga furor, bland dem Björntallen, som ännu har kvar ett tjog kilpar i sin stam efter de 
björnskallar, som fästes där till offer».175  

De båda uppteckningarna och den litterära notisen kompletterar varandra. I. Nordin-
Grip, som gjort uppteckningen från år 1938, har dessutom undersökt själva holmen och 
tagit några fotografier därifrån.176  Finska bebyggelsesägner, ortnamn och besvärjelse-
formler ingår i samma uppteckningsserie från Los och vittnar redan de om att det är 
fråga om gammal finnbygd och därför högst sannolikt om finska sedvänjor. Den förste 
kyrkoherden i Los år 1846 nybildade pastorat, R. Norelius, säger också: »Befolkningen 
i Los var ända till på 1840-talet oblandat finsk.»177  Notiser om Fågelsjös finska bebyg-
gelsehistoria - orten ligger förresten i Dalarnas nordligaste finnmarker - är bevarade på 
skilda håll.178  Av dessa framgår det, att seden bör återföras till 1600-talets mitt. Den 
enda uppgift ovan, som bör tas med försiktighet, är Forslunds tolkning, att fåstandet av 
björnskallarna i tallen utgjort ett offer. Samtidigt utgör den dock en fingervisning om att 
denna åtgärd bör undersökas även ur religionshistorisk synpunkt. 

Från Värmlands finnbygder är samma sedvänja känd i muntlig tradition ännu år 
1932. En 81 år gammal man från Avundsåsen i Södra Finnskoga berättade då, att den 
förste bebyggaren av Avundsåsen var en Finlands-finne, som hette Kymmenen. »Han 
jaga björn också, och då hängde han upp skallarna i en gran[!].  Det var en gammal 
gumma, som tala om för mig, att hon såg den grana och skallarna, som hängde där.»179  
Uppgiften, att det varit en gran, stämmer icke med vad som i övrigt är känt om denna 
sed. Meddelaren kan f.ö. kontrolleras genom förekomsten av en omkring femtio år äldre 
notis, som är bevarad av seminarieadjunkten i Karlstad, A. Segerstedt (1844-94), i den-
nes innehållsrika och ännu outgivna samlingar:180  »Kymäjnen var en skicklig björn-
jägare, och hade vid sin stuga en björntall, i hvillcen rofdjurens hufvud uppspikades.»181  
Avundsåsen bebyggdes omkr. 1660,182  varför vi har med en 1600-talssedvänja att göra. 
Kännedomen om denna har av den muntliga traditionen förmedlats till nuvarande tid, 

175Forslund 1920, s. 27. 
176Se för sådana även Heggestad 1983, s. 18, och Bengtsson—Heggestad 1992, s.79. 
177Segerstedt 1:1,s. 38. 
178Ibid. s. 52; Nordmann 1888, s. 26; Forslund, loc. cit.; jfr ULMA 12721:21. R. Gothe har i sina arbeten om 
finnkolonisationen i Sverige icke behandlat detta område. Sigfrid Markusson (1635-1705), sonson till finske 
invandraren Oluf Markusson (f. 1580) från Lievestuore by i nuv. Laukas socken, slog sig 1671 ned i Fågelsjö, 
Hezgestad 1983, s. 14; Broberg 1988, s. 70 f. 
179ULMA 4697, s. 17 f. (G. Eriksson). 
180I sommarnumret 1952 av Finnbygden, en tidskrift för Värmlands finnbygder, har dock dåv. fil. lic. R. 
Broberg påbörjat en serie kritiskt sovrade utdrag och referat, försedda med en upplysande inledning. — De 
stora, med bläck skrivna och inbundna handskrifterna får icke förväxlas med en del blyertsanteckningar, vilka 
också förvaras i Vitterhetsakademien (»Anteckningar af folkloristiskt innehåll, mest från Värmland» [21-5) 
och tydligen utgör fragment av Segerstedts koncept. Några få och obetydliga varianter har vid en jämförande 
undersökning påträffats av förf, till denna framställning, som också försett konceptkuverten med en konkor-
dans; i delvis omkastad ordning återfinns blyertsanteckningarna i Segerstedt 1:2, s. 53-69; 125-143; 159-
214. 
181Segerstedt 1:2, s. 102; även cit. Broberg 1952a, s. 8. Jfr Broberg 1988, s. 134, och SKVR VII:5, 
Metsäsuomalaisten Runot, nr 346,348 och 350, efter Segerstedt 1:2, s. 189. 
182Palmqvist 1952. 



152 

även om icke trädet självt är kvar såsom i Fågelsjö. Däremot framgår det klart av 
värmlandstraditionen, att bruket är finskt. 

Att uppsättandet av björnskallar i trädet varit en finsk sedvänja, omvittnas även av 
de 1700-talsresenärer, som träffat på densamma i Dalarna och Värmland. A. Hiilphers 
skriver sålunda om Bingsjön i Rättviks finnmark: 
Wid Bingsjön ses twenne Tallar af besynnerlig wäxt, på hwilkas grenar ännu finnas fastspikade 
Björn-skallar, till några Hundrade stycken, som Finnarne, för många år tillbakars, hafwa dithängt, 
till minne efter sina Biörn-jagter, förtigande widskeppelserne, som derwid want, hwilka i sednare 
tider äro afskaffade.183  

E. Femow kommer med liknande uppgifter från tvenne platser i Värmland: 
På Björnskals-udden, i Sundsjön, står en Tall, i hwilken 100tals Björneskallar waret upspikade, 
som mest alle blifwet fångade i Lång-Christophers tijd.184  Äfwen en sådan Tall, efter en annan 
Finne, på en Holme i et Kjärn imellan Kjöln och Skillingmarks Soknar.185  

Riktigheten i Fernows iakttagelse bekräftas ånyo av Segerstedt. Om den sägenom-
spunne Lång-Kristoffer heter det hos denne, att han 
idkade och jagt i stort utsträckning; ännu lefwer här en man, som en gång nedhögg det furuträd, 
hvarpå finnen brukade uppspika björnskallar, men icke nog med de skallar, den djerfve jägaren 
här uppspikat, de personer äro ännu helt unga, hvilka under samma träd, då bottnen till en kolmila 
skulle formas, upphemtade ett fullt kolfat med björnskallar!186  

Nio sidor längre fram kommer saken ånyo på tal, och där erhåller vi t.o.m. namnet på 
skogshuggaren och årtalet: 
Wid Sundsjön stod fordom en tall, benämnd »Björnskallstallen», hvarom de gamle berättade, att 
de der sett 12 st. björnskallar fastsatta med träkilar. Detta träd nedhöggs omkring år 1827 av der-
varande torparen Magnus Svensson, som för omaket höll på att uppsägas från trnpet.187  

Så sent som i jaktlitteraturen från 1980-talet lever traditionerna om Lång-Kristoffer: 
På Björnskalleudden, en udde i Sundsjön, fanns länge, ända mot slutet av 1800-talet, och enligt 
Jeoorj Larsson så sent som ett stycke på 1900-talet, ett säreget minne efter björnjägaren vid 
Sundsjö [Långe Kristoffer, invandrad till Värmland 1618], nämligen de så kallade 
»björnskalletallarna». Av fruktan för finnens trolldom hade man en lång tid inte vågat fälla dem. 
När så ändå skedde, fann man ett drygt hundratal hål borrade för de knaggar, på vilka björnskal-
larna hade hängts. I dem påträffades också tänder, klor och hår efter björnarna.188  

Men det finns även rätt förvanskade traditioner om dylika björntallar. En sådan återges 
av en annan av Segerstedts meddelare. I sin skildring av finnbefolkningen i Järbo och 
Ovansjö socknar i Gästrikland, vilken är nedskriven 1887, berättar sålunda skollärare G. 
Florell även några björnhistorier och tillfogar härvid: 

183Hillphers 1762, s. 137. 
184Bosatte sig 1618 vid Sundsjön, 17 km OSO nuv. Hagfors; se om Christoffer Jönsson Havuinen, »Pitkä 
Risto», Gothe 1942, s. 127 ff.; Broberg 1988, s. 79. 
185Fernow 1773, s. 642 f. (noten). 1700-talsnotiserna har observerats av Ekman 1910, s. 82, och av Gothe 
1942, s. 145; jfr även Palmqvist 1938, s. 11. 
186seg_erstedt 1:1, s. 247. 
187Segerstedt 1:1, s. 256. Jfr Broberg 1952b, s. 4, där de två notiserna är hoparbetade till en. 
188Melin 1982, s. 41 f. 
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Björnen plägades äfven fångas medelst bränvin. På björntallå'kern i Botjern skall en björn på detta 
sätt blifvit fångad. Deraf åkerns namn.189  

Det ursprungliga och riktiga torde här vara ortnamnet, medan förklaringen av detsamma 
är en efterhandskonstruktion. Bakom namnet Björntallåkern skymtar vi alltså finska 
bjömjaktsriter även i Gästrikland. 

V. 7. Kommentarer 

a. BjOrnens ursprung 

De runor, som det här gäller, förekommer mest i förbindelse med bokstavsmagien men 
har därifrån gått över till björnfångstsångerna. Man måste skydda sig mot björnbett, in-
nan man drog ut på jakt. Den vanligaste, östfinska versionen, som också är upptecknad i 
Värmland, skildrar björnens födelse på skilda platser i skogen (Kajana). Eller också 
föder skogsgudinnan björnen: dennes moder är alltså Annikki, Tapios (»fångst-
områdets») dotter (Uleåborg), även kallad Mielikki (»Den Angenäma») eller Käyrä 
(»Den Krumma»). Tapio är björnens anfader och Kuittia (Hubertus) dess fader 
(Kajana). Namnet på Hubertus är i Joensuu förvanskat till Huikurja, och där sägs 
modern heta Hongatar (»Furudottern»). Också från Röyhkötär (»Den Toviga») sägs 
björnen härstamma på mödernet, samtidigt som Tuometar (»Häggdottern») sägs vara 
Tapios ursprung. Eller också är björnen av Evas och Adams släkte, medan det i paral-
lellversen något överraskande står, att den kommer från fadern Immitär (»Jungfru-
dottern») [!] och modern Hongatar (Joensuu). Det förefaller, som om det ibland bara 
gällt att rada upp ett antal namn utan hänsyn till deras i genealogiskt sammanhang icke 
oviktiga genus. Sålunda kallas Hongatar en gång björnens fader, och om Putkitar 
(»Stängeldottern») heter det, att denna är både fader, moder och stamfader till björnen, 
liksom denna själv bär samma namn (Joensuu). 

Även episka ursprungsord finns, t.ex. om björnens vaggning hos sol, måne och 
stjärnor, varifrån den släpps ned i guldkedjor till marken eller skogen (Joensuu). På 
samma sätt har man talat om eldens vaggning, utan att därför den ena ursprungsrunan 
behövt vara förebild för den andra. För björnvaggningens självständighet talar också 
dess förekomst i vogulernas annars kristet påverkade skapelsesägner, där Numi tarom 
släpper ned sin olydiga dotter till jorden i en silver- och guldtrådsvagga.190  Enligt en 
östfinsk runa stammar björnen från en ulltott, som Pirjatta, dvs, den heliga Birgitta, 
kastat bort. I andra ursprungsord träder jungfru Maria i hennes ställe. Eller också utför 
en manlig getalt, såsom Ulckonen, Yrjänä (Georg) eller Kuihtana (Hubertus) samma 
handling, varvid Maria tar hand om och vaggar ulltotten (Kuopio). Innehållet är ej säl-
lan delvis övertaget från andra ursprungsrunor eller magiska formler. Det kan t.o.m. 
sägas, att björnen är döpt i Jordan. En gång är det »den Gamla från Norden», som föder 

189Segerstedt 1:1, s. 112. Gothe 1942, s. 145, åberopar sig antagligen på detta ställe, när han utan närmare 
belägg uppger, att björnskalletallar också är kända från Ockelbo finnskog i Gästrikland. 
19°För motsvarande ursprungssägner i Nordamerika, se Speck-Moses 1945. 
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björnen. Vidare talas det om ursprunget till björnens olika kroppsdelar; dess hår är t.ex. 
från Jesu ögonbryn.191  

b. Björnens skyddsväsen 
I den hittills utförligaste vetenskapliga framställningen av den finska björnfesten, den år 
1914 på finska skrivna uppsatsen av K. Krohn, refererar författaren följande sedvänja 
och föreställningar i samband med björnfesten: 

Mycken trolldom skulle övas vid inringningen av björnen. Det viktigaste var, att det icke ringades 
alldeles ihop utan blott så långt, att de platser syntes till varandra, varifrån inringningen påbörja-
des och där den avslutades. Då kunde inte skogsrået i tid varna björnen. Först sista natten bar den 
skyddsande, som livnärde den, en ho med blod till mat åt björnen i stället för den ho med honung, 
som den tidigare burit dit. Därav visste björnen, att hans sista dag hade grytt och gick icke mera 
ut ur sitt ide, förrän han blev utkörd av jägaren.192  

Tyvärr saknar Krohns uppsats all vetenskaplig apparat, så att det är omöjligt att veta, 
vad som stått i originaluppteckningarna, varifrån dessa stammar och när de gjorts. 
Emellertid finns liknande traditioner från Sverige, vilka kan bekräfta och komplettera 
Krohns uppgifter. De kommer för övrigt huvudsakligen från de gamla finnbygderna i 
Sverige. Några av dem skall i det följande behandlas och ställas in i ett vidare, skandi-
naviskt och nordiskt, circumpolärt sammanhang. Härvid visar det sig, att lokala tradi-
tioner och sägner från våra dagar hör hemma i den slutna föreställningsvärld, som kän-
netecknar de gamla jägarfolken med deras omkring jaktbytet och jaktlyckan koncentre-
rade tankegångar. 

I citatet ovan skymtar följande föreställningar. Björnen har ett skyddsväsen, skogs-
rået. Detta livnär honom under hans långa vintersömn, som alltid betraktats med en 
sådan förundran av gemene man. Skogsrået underrättar slutligen björnen genom födans 
ominösa omvandling om hans förestående död. Inringningen av björnen har i allmänhet 
skett efter det första snöfallet på hösten, så att man av de ingående björnspåren kunnat 
sluta sig till inom vilken cirkelkrets djuret ämnat söka sig vinterkvarter.193  Denna krets 
har icke helt fått slutas, tydligen för att skogsrået dels skall kunna livnära björnen, innan 
denne längre fram på vintern skjuts vid idet, dels skall kunna komma fram och bereda 
honom på hans öde. Ty detta måste vara den ursprungliga meningen med varningen, 
och icke, att den skall vara ett avslöjande av vad som är i görningen, så att djuret skall 
kunna undkomma. Som berättelsen nu är återgiven, innehåller den alltså två motstridiga 
tankegångar: skydd och uppgivelse därav. Från Nordsverige berättas det också följande 
om mänsklig medkänsla talande sägen, att man sett det övernaturliga väsen, som råder 
över björnen, tala med denne om hans kommande död: 

Det var nå ena som hade ringat in en björn och skulle skjuta'n. Då fick dom se en kvinna som 
kom till honom med en stäva full med blod. Han hade fått mjölk förr, men nu var det sista målet, 
och då fick han blod. Då björnen såg det, så börja han på gråta, men då sa hon: »Tyst, tyst, då gå 
snart över.» (Ång., Junsele. ULMA 2064:1, s. 3.) 

191För sakuppgifterna, se Krohn 1924, s. 234 ff., med hänvisning till Juvelius 1911/13. Jfr även Krohn 1930 
och Karhu 1947. 
192Se ovan, s. 102 f. 
1935e för en 1700-talsuppgift om sättet att inringa och jaga björnen Broman 1912/54, 3, s. 241. 
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Från en grannsocken i samma landskap finns en snarlik tradition, där björnens skydds-
väsen också är namngivet, dels med det mera allmänsvenska skogsrå, dels med det 
lokala vittra. Den 82-årige (1928) jägaren-sagesmannen säger alltså: 
Björn går i ide på Gallusdagen (16/10)194  och så vänder han sig då halva vintern gått. Björn får 
mat av skogsrå — vitten — medan han ligger i hi (idet). Det var en som låg bredvid ett björnhi och 
skulle väl ta björn, och då fick han se en stor kvinna, som kom och gav björn blod till att dricka. 
(Ång., Fjällsjö. ULMA 2064:15, s. 26.)195  

Vanligt är det också, att skogens storvilt betecknas såsom de osynliga makternas hus-
djur, så att bondgårdens terminologi överflyttas på förhållandena i skogen: 
Björnarna det är grisarna åt vittren. sägs det, och därför ger hon dom två kannor blod då dom lig-
ger i (ide). (Ång., Fjällsjö. ULMA 1919:4,s. 45.)196  

I det sistnämnda exemplet synes blodet närmast vara att uppfatta såsom björnens 
normala föda vid bestämda tidpunkter under vintersömnen. Dessa är närmare angivna i 
några andra uppteckningar och sammanfaller där med märkesdagar i kalendern, näm-
ligen med den midvinterdag, då björnen vänder sig i idet, eller den vårdag, då han 
lämnar det: 
Den 25 januari (dagen heter Paulus) kommer hvarje år skogsfrun till björnen med en träspann full 
af blod, hvilken han låter sig väl smaka, och när denna dryck är förtärd, vänder sig nalle med ett 
brummande på andra sidan och sofver, tills tiden är inne att för den vintern lämna idet. (Värml., 
Övre Älvdalen.)197  

Om Tiburtius (14/4) sa dom, att den dan kommer en trollgumma i skogen och ger björn en kanna 
blod så han kvicknar ve. Då bruka dom göra nå hemlit me kone. (Häls., Skog. ULMA 2009:4, 
s.8.) 

Även de svenska samerna menar, att björnen och skogsfrun bor tillsammans om vintern, 
varvid den senare förser djuret med mat och därigenom möjliggör för detta att överleva. 
Födans art kan växla, och den lärde prosten Broman opponerar sig redan i början på 
1700-talet mot den i Hälsingland gängse folktron, att björnarna lever av mjölken från 
vitterkoma.198  

Det finns också en helt annan utformning av sägnen om skogsrået, som föder eller 
på annat sätt står i förbindelse med björnen. Den är bevarad i tre varianter från 
Värmlands finnbygder, av vilka två tämligen likalydande upptecknats efter samme 
sagesman: 

Björnen hade man respekt för, och det ansågs t.o.m. farligt att nämna honom vid hans rätta namn. 
Man använde i stället omskrivningar eller undvek att tala om honom. 

Då man holmade en björn, fick man icke helt och hållet sluta ringen omkring honom utan 
måste lämna en öppning, där ingen människa fick gå. Det var nämligen så, att björnen icke kunde 
fällas förrän skogsrån genom öppningen i ringen gått in och tagit björnens blod. (Värml., N. Ny. 
ULMA 13182, s. 1.) 

194.1fr Hammarstedt 1915, s. 229. 
195Ohlson 1933, s. 93. 
196ifr Ohlson 1933, s. 94. 
197Cit. Hammarstedt 1915, s. 233 f. Se också ibid., s. 230. För tidpunkten, jfr Hammarstedt 1918. 
198Broman 1912/54, 3,s. 238, även cit. s. 732; Hammarstedt 1915, s. 234. 
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Såsom synes, överensstämmer denna tradition beträffande sättet att inringa björnen nära 
med den av K. Krohn återgivna. Men den skillnaden föreligger, att blodet, i stället för 
att vara en ominös föda åt björnen, här skildras som hans eget blod, som bärs bort. 
Björnen är därmed i själva verket vigd åt döden av sin egen skyddsmakt, hans kraft är 
all, och jägarna har bara att fälla honom. Detta svarar mot nordiska folktraditioner om 
djurens rådare, som härskar över villebrådet, och som det gäller för jägaren att hålla sig 
väl med medelst offer, böner eller besvärjelser, för att han skall få något byte. Samma 
inställning till viltets herre återkommer hos de primitiva jägarfolken. 

I en annan upptecknares sju år äldre version av samma skildring av inringningen 
finns en intressant variant, i det att skogsrået kallas för »björnens dubbelväsen». En 
svensk forskare, G. Granberg, som undersökt traditionerna om skogsrået, har studsat 
över detta uttryck och i kontrollsyfte tillskrivit nedtecknaren, L. Brodin. Denne har där-
vid bekräftat, att sagesmannen verkligen nyttjat det icke allmänt gängse uttrycket. 
(ULMA 5075, s. 1.) I varje fall har Brodin själv använt det i ytterligare en uppteckning, 
där det ånyo är fråga om bortbärandet av björnens blod. (ULMA 5113, s. 36 0199  

Om »dubbelgångaren» är ursprungligt och icke får skrivas på sagesmannens eller 
upptecknarens konto, har vi ett gott exempel på hur föreställningarna om en frisjäl och 
en individuell skyddsande eller djurrådare över ett särskilt djursläkte kan gå över i 
varandra. Därmed är ingenting sagt om vilken idé, som är ursprungligast.2w Med ut-
gångspunkt från själsföreställningarna kan man också formulera innebörden i de senast 
citerade uppteckningarna på följande sätt: kroppssjälen i form av blodet tas bort, och 
detta betyder djurets död. Och liksom berättelsevarianterna oscillerar mellan frisjäl och 
djuffådare, ger de också uttryck åt skilda själsföreställningar: än är det frisjälen och än 
kroppssjälen, som lämnar djuret, och båda måste ha vägen fri. 

I en annan sägentyp finns den som iakttar överbringaren av björnens vinterföda inne 
i själva idet. Från södra Finland berättas alltså följande: 
En karl, som gick ut i skogen, råkade på en björnlya och sjönk däri. Björnen drog honom till sig 
och släppte icke bort honom. Där fick han sålunda vara hela vintern. En varelse, som såg ut som 
en jungfru, hämtade ett sött honungsliknande ämne åt dem. Och därav åt björnen och därav åt 
karlen. När våren kom, lämnade både karl och björn lyan. (Nyland, Sibbo.)201  

Enligt en annan tradition från samma socken är det en tiggare, som slipper ut ur idet, 
när björnen vänder sig på Matthiasdagen «2412).202  Födan utgörs här av smultron och 
mjölk, som bärs till idet av »en liten gubbe, skogsrådet».203  

Det märkliga förhållandet, att en människa oskadd kunnat vistas tillsammans med en 
björn, förklaras ibland såsom en gudsdom, som avslöjar en oskyldigt dömd. Så är fallet 
i följande uppteckning, likaledes från södra Finland: 

199  Som källa till traditionen uppges »en fröken Edgren», alltså samma sagesman, som Hammarstedt 1915, 
s. 233, refererar till ifråga om björnens traktering med blod den 25 januari. Även sagesmannens förnamn är 
olika hos Brodin och Hammarstedt. 
200Hultkrantz 1953, s. 497 if., anser, att frisjälen är primär i den av honom rekonstruerade utvecklingskedjan. 
201Wessman 1931, s. 610 (nr 864:2). 
202Jfr för denna dag Danver 1943, s. 39. 
2133lir Hammarstedt 1915, s. 233. 
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En karl hade blivit dömd till döden, men undflydde och gömde sig i ett björnide över vintern. Då 
björnen vände sig på andra sidan, vände han sig även. Det var vid Kyndelsmäss.2" Då han kom 
därifrån, blev han frikänd, emedan björnen inte hade gjort honom något. (Nyland, Sjundeå.)205  

Denna sägen finns i en utförligare variant från det nordligaste Sverige, i vilken den 
prästerlige upptecknarens terminologi slår igenom i slutmeningen: 
En man, som begått två dråp vid självförsvar, flyr till skogs, vistas hela vintern hos en björn i 
hans ide och båda få mat av en »jordgumma» eller »tomtehustru». Men så en dag på våren fingo 
de röd mat. Då förstod björnen, att hans slut var nära. Han sade därför till sin gäst: »Denna röda 
mat betyder att mitt blod i morgon skall utgjutas. Men om du tager fast i min bakfot, när jag 
drages ut härifrån, skall du blifva vid lif.» Spådomen gick i fullbordan. Mannens räddning be-
traktades som ordalium eller gudsdom, och han frikändes av rätten. (Lappl., Gällivare. ULMA 
676, s. 21 [fol.].)2°6  

Medan det hittills återgivna materialet har sitt främsta intresse såsom ett vittnesbörd om 
en segt kvarlevande tro på makter, vilka råder över villebrådet och jakten, för oss 
följande sägenvariant också in i den åldriga och vitt spridda berättelse, som brukar an-
föras såsom förklaring till björnceremonialismen: 
En stårsa hade blivit tagen av en björn, och hon låg under vintern i idet. En enda gång under 
vintern vände de sig. Varje morgon — berättade flickan sedermera — stod det en skål med mjölk 
bredvid dem. Men sista morgonen stod en skål med mjölk bredvid flickan och en skål med blod 
bredvid björnen. Den dagen blev björnen skjuten, och flickan slapp lös. (Jämtl., Rödön. ULMA 
1118:3, s. 13.)207  

Det ligger nära till hands att betrakta denna sägen som en sentida, förkortad och om-
vandlad reminiscens av den berättelse, som på skilda håll i det circumpolära området 
fått motivera björnriterna.208  Att det är en ålderdomlig tradition, som också tidigt 
hamnat i litteraturen, framgår av 1700-talsauktorn Broman. Efter att tidigare ha citerat 
en rad skilda historiker och »naturalister» alltifrån den klassiska antiken till 1600-talet, 
däribland Aristoteles, Theophrastus, Plinius, Plutarchus, Aelianus, Solinus, Agricola, 
Gesnerus, Franzius, Zahn och den i detta sammanhang viktige Olaus Magnus, säger 
Broman: »någre berätta som om Biörnar slcrifwit hafwa ... At en Biörn haft och födt en 
Jungfru hos sig in uti hedet.»209  Någon frukt av denna förbindelse omnämns i motsats 
till bl.a. Glans Magnus icke heller här. 

2°4Jfr Danver, loc. cit. 
205Wessman 1931, s. 610 (nr 864:3). Det finns också exempel på en kortare övernattning i ett björnide utan 
några övernaturliga inslag. Enligt en notis i Sv.D. 21/1 1956 gick »Skogsarbetaren D. M. Knight från Rexton i 
Kanada [...] nyligen vilse i en snöstorm. Först efter två dygn blev han funnen av räddningsexpeditionen. Han 
hade sökt skydd i ett björnide. Björnen sov och lade inte märke till nattgästen.» 
2045Hos J. Qvigstad 1927/29, finns en liknande berättelse (4, s. 441 f. = nr 239). Där sjunker en jägare ned i 
ett ide, ser hur skogsandarna (haPdi-nissanak; jfr det finska haltiat = »rådare») ger föda åt björnen och känner 
sig mycket vederkvickt efter att ha sovit en tid. Sedan han av sina kamrater tvingats att spåra upp sitt värddjur, 
dödas jägaren av detta. 
207Jfr Ohlson 1933,s. 96. 
208ffr standardverket av Hallowell 1926, s. 30, där förf, finner en korrelation mellan spridningen av den folk-
liga föreställningen att björnen livnär sig genom att suga på sina egna ramar och förekomsten av björn-
ceremonier. Sugandet på ramarna omtalas emellertid redan av Plinius, Hist. Nat. VIII, 36 (54), 127; jfr även 
det vitt spridda talesättet »suga på ramarna» (»an den Hungerpfoten saugen»). Detta belägg komplicerar »den 
historiska enhetligheten i det eurasiatiska och amerikanska björnceremonielet och dess ideologi», däri inbe-
grket den »fantastiska föreställningen» om björnens vinterföda, som Lowie 1934, s. 184 f., talar om. 
4°9  Broman 1912/54, 3,s. 736. 



158 

En norsk uppteckning från Verdal, alltså geografiskt på ungefär samma breddgrad 
som den jämtländska sägnens hemort, ger oss den felande länken i beviskedjan. Den 
norska utformningen av berättelsen erinrar för övrigt mycket om den svenska, ehuru 
den därutöver har bevarat det ålderdomliga namnet »Beret» på flickan — jfr de nordiska 
medeltidskällornas »Bera» — och uppgiften om björnättlingen såsom stamfar till en sär-
skild ätt 
Det var ej veikje som heitte »Bjonn-Beret». Ho hadde vorte teke av bjornen ein gong. Han tok ho 
inn i hiet åt seg, og der levde ho ej tid saman med bjornen. Ho fekk barn og med bjornen, og han 
stelte vel med henne. Kvar dag vart det innsett ej skål melk til henne. Men ein dag var skåla full 
av blod. Då var bjornen skoten, og so kom ho att til bygda atter. 

I en kort variant tillfogas det: »enno skal det vera xtt att etter deim.»210  
I Salten i Nordnorge berättas det också om »Bj0nn-Beret», vilken som liten blev 

tagen av björnen under bärplockning och höll liv i sig inne i idet genom att suga på 
»biornlabben».211  Björnsonen är det alltså icke tal om i denna sägen.212  Denne spelar 
däremot under namnet »BjOrne-Hans» huvudrollen i en sägen från Setesdalen i 
Sydnorge. Han föds av den redan förut havande kvinnan i idet, vältrar snart undan 
stenen för öppningen och befriar sig själv och modem.213  

Från Sogn i Västnorge har det bevarats en rad sägner om en pojke, som blivit tagen 
av björnen och som under vistelsen i idet på skilda sätt tillägnar sig något av dennes 
natur. Eftersom denna s.a.s. Mowgli-variant också berättats vid nordamerikanska björn-
fester, 214  förtjänar den att uppmärksammas. Liksom sägnen om björnkvinnan har alltså 
också den om bjömpojken på sina håll haft en ceremoniell funktion. Pojken blir enligt 
den norska framställningen luden på den sida, med vilken han ligger mot björnen, han 
plockar bär åt denne och varnar honom för jägarna, av vilka han dock själv enligt en 
version blir återförd till bygden, där han gifter sig.215  

Enligt en annan version tvingar björnen pojken att dricka en hel bytta med blod, för 
att han icke skall ge sig i lag med karlarna. I en tredje variant berättas det slutligen, att 
en ung björnjägare under jakten vådaskjuter sin bror och därför icke vågar sig hem. Han 
bor ihop med björnen under vintern: »Men jolanatt kom hulderna til bj0men med ei 
blodbytta, men til guten med ej saudamjelkskaal og ein blodkling.» Det hår, som vuxit 

210Rostad 1931, s. 73. 
211Mo 1936, s. 162. 
212Detsamma gäller en annan sägen frän samma område, tryckt av Nicolaissen 1879/87, 2, s. 55. Inget namn 
finns på flickan, björnen är de underjordiskas gris, som livnärs med en stäva blod och en stäva mjölk. Den 
senare delar han med flickan, som blir luden. 
213SIcar 1915, s. 77 ff. 
214speck-Moses 1945, s. 81 ff.:»The Boy-bear [...] the reviving of life in the forest people at this time 
[sundown] [she-bear [...] took the baby [...] the old woman who dreamed of the finding of the bear for the 
great feast [...] instructed the hunter [...] the old bear knowing for what purpose the Great Spirit had selected 
her [...] was struck dead [...] Though hair had grown on the outside of the limbs and down the back of the boy 
[...] recognized [...] Many snows passed [...], on the way to the den [...] the bear-man would point and say 
'There is a bear there' [...] his direction unerring [...] the Delawares would never eat or use for ceremonial 
Ruiyoses a smoodi bear.» 
Ll'En liknande sägen är känd också från Valdres, se Det norske Samlaget 1871,s. 94 f. 
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fram på ynglingens ena sida, går icke bort, förrän prästen kristnar honom.216  — De 
svenska och finländska sägnerna om vintervistelsen tillsammans med björnen såsom en 
gudsdom framstår mot denna bakgrund såsom sekundära. De har förlorat den ursprung-
liga inramningen: att mannen är på björnjakt, erhåller björnhug, och därmed — får man 
supplera — blir en framstående björnjägare, som i umgängelsen med sina fränder bland 
djuren måste iakttaga en rad tabun. 

De skandinaviska folkloristiska traditionerna har i kommentarerna till det samiska 
1600- och 1700-talsmaterialet ställts in i ett funktionellt sammanhang. Likaså har några 
besläktade, muntliga berättelser från nordvästra Amerika och nordöstra Asien, vilka är 
påtagligt rituellt förankrade, återgivits i det allmänna inledningskapitlet. 

c. Björnens sinnesorgan och jägarens 
Kaarle Krohn påpekar i sin korta analys av finnarnas björnsånger 1928, vid vilken han 
utgår från de fristående uppteckningarna av dessa, att på finskt område kalasandet på 
björnhuvudet och dess uppsättande i ett träd utgör det centrala innehållet i ceremoni-
erna. Först sjungs kockens visor i samband med kokningen av björnhuvudet i en sär-
skild hydda. Här får endast män vara närvarande. I spadet lägger man alldeles som vid 
en begravning [obs!] ärtor eller ännu hellre bönor. Huvudet kokas helt utan salt. Från 
koktältet bärs huvudet i procession till stugan, och björnen lugnas av försångarna med 
att både kocken och dennes son dött efter sina dåd! Hövligt uppmanas björnen att skrida 
fram till stugan och inträda i denna, och det högtidliga intåget skildras. Den version 
Krohn följer fortsätter med att björnhuvudet skickas runt bordet, liggande på ett fat, som 
vänds och vrids runt av var och en.217  Ölet bärs in och huvudet styckas, och så följer 
det moment, som i Nya Kalevala 46 är bevarat i v. 499 ff., där vi gör halt ett ögonblick. 

Vad betyder där egentligen orden: 
Näsan tar jag nu av björnen. Till min förra näsas fromma, 
Tar den icke hel och hållen, icke heller till min enda? (Collans övers.) 

Motsvarande formler uttalas om öron, ögon, panna, mun och tunga. Att dessa verser 
kunnat uppfattas på olika sätt framgår av 0. Homats förkortade Kalevalaöversättning 
(1944, ny uppl. 1947). Där är samma ställe återgivet på följande vis (1944, s. 346, v. 
193 ff.): 
Nu jag näsan tar av Otso, till min egen jag den lägger; 
smälek skall den icke lida, icke lämnas helt allena. 

Collinder, slutligen, översätter på följande sätt: 
Näsan tar jag nu av björnen, utom den jag redan äger — 
detta länder ej till ofärd, inte heller blir den ensam (1980, s. 323). 

216Sande 1887/93, 1, s.28 f. Ytterligare norska belägg, som jag icke kunnat ta del av, finns hos I. Reichborn-
Kjennerud 1928/47, 5,s. 131. 
217Se ovan, s. 105 och s. 109. 
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I förstone tror man nästan att översättarna bygger på olika texter, men så är ju icke fal-
let, utan vad de två senare ger, är en tolkning av det som Collan översatt ordagrant men 
svårbegripligt.218  

Några utomnordiska versioner motsvarar tämligen väl Collinders text. De tyska 
översättningarna har följande ganska likalydande formuleringar: 
Nehme jetzo Otsos Nase, froh'rer Nase zum Ersatze; 
nelun ihm weder jeden Anleit, noch sie ewig zum Vereinzeln.219  

Nun nehm ich die Petzennase noch hinzu zur friihen Nase, 
Nehm sie nicht zu ihrem Nachteil, lass sie auch nicht einsam bleiben.22°  

Den engelska Kalevalatolkningen lyder. 
I will now take the nose from the bear as a help to my present nosei 
I am not taking it as something unlucky nor will it be all by self.2h i 

Enligt Hans Fromms här en smula egenartade kommentarer intalas björnen, att det blir 
ett angenämt slut på hans ensamma liv i skogen, ifall de nämnda kroppsdelarna läggs på 
den plats, där resterna av tidigare fällda björnar befinner sig. De vetenskapliga för-
klaringarna är att det antingen är fråga om en magisk skyddsåtgärd — den björn, som 
snart blir levande på nytt, görs ofarlig — eller om en partiell begravning, som syftar till 
att återuppliva det dödade djuret. 

Tack vare de varianter, som ICrohn anför på denna punkt, klarnar emellertid sam-
manhanget.222  Den magiska åtgärden har nämligen här samtidigt en både negativ och 
positiv innebörd, ehuru de olika synpunkterna annars gärna förekommer renodlade. 
Björnen berövas sina olika sinnen, för att han icke skall kunna uppspåra sina dråpare 
och hämnas på dem. Men å andra sidan skärps de mänskliga sinnena genom att komma 
i kontakt med motsvarande organ hos det mäktiga djuret. I överensstämmelse med dessa 
tankegångar har de olika varianterna av de nu behandlade formlerna fått följande upp-
byggnad: Jag tar av Otso näsa, öra, öga, för att han icke mer skall kunna nosa upp, höra 
och Se.223  Eller också får vi de verser, som Lönnrot avtryckt, och där syftet är positivt. 
De två sista raderna torde då innebära, att den person, som det gäller, icke helt vill ut-
byta sin egen näsa mot björnens, han vill icke ha djurets hel och hållen, endast dess mer 
än mänskliga förmåga. Enkelt uttryckt: Jag tar Otsos näsa (nos) för att nosa bra med 
min näsa. En skildring av denna rit finns bevarad i Fjellströms skrift om björnafånget 
(s. 22): »När hufwudet flås, skäres det tunna och hårlösa skinnet fram på björnens näsa 
bort, och den som flår hufwudet binder det skinnet på sit ansikte.»224  

De nu skildrade åtgärderna är endast särformer av vitt utbredda jaktriter. Vi skall ta 
några exempel på sådana, företrädesvis men icke uteslutande hämtade från norra 
Eurasien. 

218Text: Jo otan nenän Otsolta nenän entisen avuksi; en ota osattomaksi enkä aivan ainoaksi. 
219Kalevala 1948. 
220Kalevala 1967, 1,s. 298 resp. 2, 297. 
221The Kalevala 1963, s. 312. 
222Se ovan s. 109 och s. 112. 
223Även anfört hos Harva 1938, s. 423 f. 
2240bs. att detta föregår kokningen, alldeles som i Lönnrots anordning av björnsångerna i den 46:e runan! 
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Den särskilda behandlingen av ögonen är mycket gammal. Egypterna har en gång 
sökt underlätta fångsten av krokodiler genom att mura igen ögonen på dem med lera, 
och detsamma gör ännu i dag urinnevånarna på Nya Guinea. Häri ligger ingenting 
magiskt, utan det hela är en rent praktisk åtgärd. Men jägarfolken sticker också ut 
ögonen på det dödade djuret, eller också skär de ut dem, kastar bort dem, begraver dem 
eller lägger undan dem på trädgrenar.225  Avsikten är förstås, att »de icke mera skall 
kunna se några människor», såsom sagaierna säger.226  Här dominerar fruktan för att det 
dödade djuret på något sätt skall hämnas, antingen genom sin övernaturliga herre och 
härskare eller genom att självt gå igen såsom nyinkarnerad ande. Men med den vanliga 
ambivalens, som råder på dessa områden, kan det farliga, samtidigt som det oskadlig-
görs, också bli något välsignelsebringande och nyttigt. Genom att svälja ögonen från det 
dödade djuret, skyddar man sig från björnens angrepp, men man blir också skarpsynt 
tack vare denna åtgärd. Tanken, att ögonens makt bör undvikas, kan emellertid också 
leda till direkta förbud att förtära dessa delar av villebrådet. Motiveringen är då, att 
djurögon förorsakar ögonsjukdom.227  

Utan att närmare analysera denna skenbart motsägelsefulla behandling av ögonen 
påvisar Meuli, att man förfar på alldeles samma sätt med öron, näsa och nos. Det är för-
bjudet att skjuta i öronen likaväl som i ögonen. Jakuterna äter över huvud taget icke upp 
djuröron. Jenisejsamojederna kastar däremot under jakttiden bort vildrenens ögon och 
öron, medan de får förtäras efter denna period. Foxerna skär bort ögon, öron, nos och 
svans på den hund, som offras, och först därpå börjar de styckningen. Vitvalens näsbor-
rar, läppar, fenor och stjärt anses av korjakerna såsom heliga offerdelar, medan de hos 
tjuktjerna anses företräda hela djuret. På sina håll uppbränns också dessa delar.228  De 
sistnämnda exemplen visar, att det är samma delar, som är av betydelse både vid jägar-
riterna och offret. 

Särskilt vanligt har det varit att skära bort läpp- och noshud jämte näsborrar. De 
sojotiska jägarna avlägsnar sålunda näsborrarna och bevarar dem i jurtan, så att det 
tidigare varit omöjligt att hos dem köpa ett oskadat björnhuvud. På samma sätt stoppar 
de sobelns läppar och morrhår i barmen för att få jaktlycka. Priajanskitunguser och 
jakuter avskiljer noshuden på rävarna. De förra sparar den i tre dagar och hänger sedan 
upp den i ett träd. Flera tatarstanunar i Altai förvarar räv- och sobelnosar i ett skrin och 
tror att djurets »själ» döljer sig i dessa. Även tjuktjerna samlar på rovdjursnosar och 
menar att dessa liksom klor och tänder är heliga ting, som avvärjer allt ont. I de nu an-
förda exemplen, som finns hos både Harva (s. 422) och Meuli (s. 244 f.), framträder så-
lunda starkt den positiva uppfattningen av ifrågavarande kroppsdelar hos det dödade 
djuret. De används alltså mer eller mindre som lyckobringande amuletter. Detta bruk 
måste vara mycket gammalt. Enligt Harva skulle emellertid det ursprungligaste vara åt-
gärder, dikterade enbart av fruktan. Alldeles nödvändigt behöver det icke förhålla sig på 
detta kronologiska vis, om man betraktar saken ur psykologisk synpunkt. 

225Meuli 1946, s. 243. 
226Harva 1938, s. 424. 
227Meuli 1946, s. 244. 
228Meuli, ibid. 

11-945145 
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Motsvarande sedvänjor finns också hos de finsk-ugriska folken. Vogulerna har burit 
en räv-, sobel- och hermelinsnos för att lyckas i alla sina företag. På samma sätt har de 
skurit bort björnens nos, sedan villebrådet dödats. I finska Nordlcarelen har man lika-
ledes omedelbart avskilt björnens nosring (turparengas) eller läppband (huulipanta). 
Märkvärdigare tycks det emellertid för oss, att man förfarit på samma sätt med 
haren.229  Vi behöver dock icke gå till bruken hos primitiva jägarstammar eller till 
gamla finska jaktseder för att påträffa dylika magiska åtgärder. En lundamedicinare och 
jägare (jägmästareson, född i övre Norrland, nu med hemmet i Småland) berättade 
1948, att man också vid småländska harjakter brukar skära bort nospartiet. Snittet läggs 
framför öronen och går ned mot underkäken. Säkerligen är det åtskilligt närliggande 
material att hämta i svenska jaktseder och i europeiska jaktböcker, vilken senare källa 
Meuli icke försummat att delvis utnyttja. 

De nämnda exemplen må vara nog för att klargöra bakgrunden till den del av björn-
festritualet, som nu tagit vår uppmärksamhet i anspråk. Olikheterna mellan den av 
Krohn refererade björnfesten, som vi dragit in i kommentarerna ovan, och den som 
finns i Kalevalas 46:e runa, beror tydligen på att den senare är uppbyggd efter de 
sånger, som bevarats hos karelarna i Arkangelsk-området. Dessa har nämligen på-
verkats av en rysk sekt, som stämplat ätande av björnkött såsom synd. De har därför 
endast hemfört björnskinnet. Detta har, såsom Krohn påvisat, medfört en omläggning 
av björnsångerna, av vilken spåren ännu är fullt skönjbara. Allt som hört till proces-
sionerna mellan koktältet och stugan och mellan denna och begravningsfuran, har så-
lunda överförts till färden från jaktplatsen till hemmet. Det hindrar icke, att det ur-
sprungligen också har förekommit sång vid detta tillfälle, eller att de arkangelska björn-
visorna bevarat flera ålderdomliga partier, som saknas på annat håll. Urskuldnings-
motivet finns t.ex. i flera varianter. 

d. Den upphöjda begravningen 
Björnen uppmanas att lämna den kvalmiga stugan med kvinnor och barn och på den rikt 
beprydda väg, som iordningställts till hans ära, bege sig till en härlig plats, där han kan 
leva gott. Det är furan, som åsyftas. Den har kvistats alldeles som för en död män-
niska.230  Skildringen motsvarar ungefär Nya Kalevala 46:561-606. Men härtill kom-
mer, att björnen alldeles som en avliden människa förutsätts uppstå igen, även om de 
finska källorna är tystlåtna på denna punkt. Han ombeds också att i skogen omtala, att 
man icke behandlat honom illa utan bespisat honom med både honung och mjöd. Vi får 
sålunda på en rad olika punkter slående paralleller mellan begravningsseder och björn-
festriter. Men de senare är även i detta avseende endast särfall av den behandling, som 
genomgående kommit det dödade villebrådet till de1.231  Den primitiva uppståndelsetron 
torde man även, lika väl som offret, kunna sätta i förbindelse med de regenerationsriter, 
som företagits med djuren. Hela detta problemkomplex är också värt en egen undersök-
ning. Den tes, som H. S. Nyberg förfäktar i Irans forntida religioner (1937), att stäpp- 

229Harva 1938, s. 423, jfr Meuli 1946, s. 244 not 7. Jfr ovan, s. 74. 
230Se ovan, s. 105. 
231Harva 1938, s. 430, 434 ff. 
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begravning och uppståndelsetro ursprungligen icke har med varandra att göra, enär den 
senare förutsätter jordbegravning, torde sålunda icke vara hållbar. 

Karl Meulis Griechische Opferbrauche från 1946 inspirerade en gång förf. till här 
föreliggande arbete. Denne framstående klassiker och etnolog avled den 1 maj 1968. 
Hans vetenskapliga kvarlåtenskap var mycket omfattande och omhändertogs sakkunnigt 
och pietetsfullt av den schweiziska forskarens vänner och lärjungar. Detta resulterade 
bl.a. i monumentalverket Gesammelte Schrifien i två delar om sammanlagt över 1300 
sidor (1975). Där ingår även »Die Baumbestattung und die Urspriinge der griechischen 
Göttin Artemis» (s. 1083-1118), vilket arbete Meuli berör i flera brev till mig (16/1 och 
31/8 1967). Han vidareutvecklar där tankegångarna från undersökningen av de klassiskt 
grekiska offerbruken och konstaterar, att föreställningarna om den upphöjda begrav- 
ningen av såväl djur som människa är desamma: att den döda kroppen skall få liv igen. 
Meuli återför denna tro på de jordiska kvarlevornas kontakt med det livgivande kos- 
miska trädet, som spelar en så stor roll i de schamanistiska jägarkulturerna. Detta träd 
har senare personifierats och tar på grekisk mark gestalt i gudinnan Artemis. Hon är 
djurens härskarinna, hon bistår de födande kvinnorna och beskyddar de unga, alltsam- 
mans drag, som kännetecknar hennes gudomliga systrar i de prehistoriska kulturerna.232  
Det som nedan följer är skrivet långt tidigare (1953) och oberoende av Meulis efter-
lämnade arbete. 

Varför har man emellertid satt upp björnens huvudskalle i en tall? Den frågan vore 
icke så lätt att besvara, om vi endast hade det svenska reliktmaterialet till vårt för- 
fogande. Man kanske då skulle vara benägen att i överensstämmelse med tendenser i 
svensk folklivsforskning233  slå bort frågan om en bestämd mening med det hela. 
Sedvänjan kunde då tolkas såsom ett lekfullt eller triumferande uppsättande av 
svårerövrade troféer, som på grund av antal och omfång icke rymdes i stugan. 

Nu bör det visserligen omedelbart genmälas, att bruket av björntallar icke får 
isoleras från övriga ceremonier i samband med festandet på den skjutna björnen. 
Uppsättandet av björnskallen i en tall har i själva verket utgjort avslutningen och 
kröningen på den s.k. björnfesten, som på finska kallats karhunpeijaiset, dvs. 
»björnbegravning» eller »björngravöl». Emellertid har den ovan antydda, rationella 
tolkningen av björntallsceremonien förfäktats redan i början på 1800-talet av en, som 
väl känt till hela björnfesten och själv samlat primärmaterial till denna, nämligen C. A. 
Gottlund, bekant bl.a. för sina resor bland Sveriges finnbefolkning. 

I årgång 1817 av Swensk Literatur-Tidning, som utgavs i Stockholm och Uppsala 
och trycktes på den sistnämnda orten, finns en anmälan av Fr. Riihs, Finland och dess 
invånare 1-3, Stockholm 1811-12. Denna svenska översättning av ett tyskt arbete har 
föranlett finskhetens vanne förespråkare C. A. Gottlund att gå till rätta med författaren i 
en följetongsliknande recension, som sträcker sig genom åtta hela nummer och får 
karaktären av en egen undersökning. Gottlund framlägger åtskilligt nytt originalmaterial 
och utvecklar därjämte principiella synpunkter, som delvis är tidsbundna men delvis 
skulle kunna vara inlägg i den aktuella diskussionen av urmonoteism eller höggudstro, 

232jfr  för den klassiska bakgrunden även Ikvåque 1961, s. 96 ff. 
233Se härom Edsman 194913, s. 21 ff. 
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tolkning av orientaliska texter och av hur folktro och folksed skall förstås. Vad han i 
dessa hänseenden har att komma med, är alltså av största intresse för såväl religions-
historiker som folklorister. Endast det viktigaste och det som direkt har med björnfesten 
att skaffa kan här medtas. 

I motsats till de gudagestalter, som man tillskrivit den gamla hedendomen men som 
i verkligheten enligt Gottlunds euhemeristiska tolkning utgör historiska personligheter, 
står den mytfrie Jumala: 
Alla de gudar, som man tillägger den finska hedendomen, har varit varken mer eller mindre än 
deras forna kämpar, jarlar, drottar, allt hur man behagar kalla det. Ävensom de blott är kända på 
de orter, där de fordom existerat, då däremot Ju mal a, som blott och endast betyder Gud, 
tillbads och dyrkades där det finska tungomålet taltes. 

Att man firade årliga högtider i heliga lundar, innebar inte enligt Gottlund, att man höll 
offerfester för något övernaturligt väsen. När en bonde under midsommarnatten 
samlade sitt husfolk för att glamma under ett vårdträd, ibland på en stenhög, högtidlig-
höll man troligen minnet av gårdens grundläggare eller annan välförtjänt person. Man 
önskade sig då fortsatt välsignelse av hans verk. Offer, tillbedjan och knäfall var 
otvivelaktigt ett arv från den mörka katolska medeltiden, då folket med eld och svärd 
tvingades till sådan gudaktighet. Våra flesta högtider är i själva verket minnesfester 
efter någon kär person, ja t.o.m. av oss själva! En kines, som finge se vårt Mårten gås-
firande eller vårt ätande av fastlagssemlor, skulle nog uppfatta detta som avgudadyrkan. 
Det rör sig om gamla plägseder. Slutpoängen blir: »Man bör ej strax tro, då man ser 
finnarna anordna en björnfest, att den sker Gudi till ära» (sp. 295 ff.). 

Gottlund riktar sig sedan mot lättsinniga etymologier och lånordsteorier, som hänför 
finska ord och gudanamn till svenskan och de klassiska språken. I samband med veder-
läggningen av den åsikten, att den ursprungliga, finska religionen utgjorts av en indivi-
duell fetischism, senare utvecklad till en familje- och stamfetischism, kommer han ånyo 
in på den euhemeristiska förklaringen av gudarna som historiska personer. Men nu 
kompletteras denna teori med en annan; en missuppfattning av det blomstrande bild-
språket har lett till att de bildliga uttrycken och personifikationerna tolkas bokstavligt, 
t.ex.: 
Tap i o, som anses för den finska Di ana eller Sko g s gude n, men är ingenting annat 
än skogen själv, vilken i runorna förekommer personifierad. De gamla jägarna sjöng hur skogen 
fordom varit dem gynnsam och lycklig, men numera begynt bliva njugg och vidrig, de bad därför 
om dess förra frikostighet o.s.v. Strax uppskrev man Tapio på listan av de finska hed-
ningagudarna, än mera då man uti runorna bad honom köra villebrådet i snaror och donor, öppna 
sina rika förrådshus m.m. [...] Ja, man kallar björnen själv, för den gamle mannen (vanha mies) 
o .8 .v . 

Ett flertal av Tapios namn hänför sig i själva verket till de djur, som förekommer i 
skogen. En björnruna, som vi redan har stött på, tolkar Gottlund på följande vis: 
Då det står i runan kukko sulle, kukko mune, kukko kaikella 	kylälle; (en tupp åt dig (näml. 
Tapio) en tupp åt mig, och en tupp åt hela byn), har Ganander förklarat det, som man lovade åt 
skogsguden Tap i o en tupp till offer. Det vill helt simpelt säga med andra ord, »nog har du 
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(skogen) ändock en fågel kvar om du även ville giva en åt mig, ja en åt var och en i byn».234 så  
poetiskt har finska språket alltid varit, och så poetiskt är det ännu (sp. 350 ff.). 

Gottlund känner också till skrämselväsen och deras upphöjelse till gudomliga makter. 
Men dessa skrämselväsen är enligt honom förankrade i den historiska verkligheten, 
varefter terminologien överförs på naturföreteelserna: 
Det är sant att finnarna kallar var och en gammal man för U k k o, ty Uk k o betyder ingenting 
annat än en Gu b b e, och var och en Gubbe är en U k k o. Förmodligen brukade mödrarna att 
skrämma sina barn då de ville få dem att tystna, därmed att de sade: Ukko toru (Gubben bannar); 
och detta lämpade man nu på åskan, då den bullrade. Härutav fick emellertid åskan namn av 
Ukon iääni (Gubbens röst). 

Jägarnas föregivna böner till Ukko innebär endast, att de önskar sig oväders- eller 
mörka nätter, emedan haren de ljusa nätterna icke går i fällor eller snaror [...] Ja man kallar även 
björnen för Ukko, och det vore ju att häda Gud, om Ukko föreställde ett gudomligt väsende.235  
På sådant sätt kan man nu upplösa hela den finska hedendomen, och läsaren inser vad man bör 
mena, med finska avgudar och fetischer (sp. 369 ff.). 

Så snart det blir fråga om Jumala, hemfaller emellertid Gottlund till en djupsinnig, 
natunnytologisk-filosofisk förklaring. Ilmarinen i smedjan är Jumala-Skaparen i hans 
verkstad, där »a sk an föreställer chaos, materien, eller den lägsta subjekt-objekti-
vitet» (sp. 372 f.). 

Louhiatars märkliga öden förklarar Gottlund på det viset, att de pådiktats henne av 
svartsjuka skalder, som utlöst sin galla över den forna älskarinnan, sedan hon slutligen 
valt Väinämöinen (sp. 378 ff.). 

Men även en psykologisk-psykiatrisk förklaringsteori skymtar beträffande vissa av 
folktrons gestalter: 
Husgudar och tro 11; t.ex. nzaahiset (tomtegubbar), hit kan även föras kejjujset (kyrko-
andar) och pajnajajnen (maran) är uppkomna av en förskämd eller överspänd inbillningskraft, 
fullblodighet, nervsvaghet m.m. vilka genom lättrogna och pratsanuna käringar allt vidare blivit 
utspridda, i likhet med många av de svenska spökhistorierna (sp. 382). 

Gottlunds kritik drabbar också rekonstruktionen av kultplatser och den uppfattningen av 
folklig magi, att den stundom utgör en rest av gamla kultbruk. Nålar i källor utgör inga 
offer. De kan ha hamnat där av en tillfällighet. Eller också har man med dem velat 
skydda sig mot orent vatten, alldeles som man vid bad lagt stål i vattnet emot Näcken. 
Sådant kallar vi på svenska skrock, och är vida skilt från fetischism. Skyttarna (isynnerhet uti de 
norra provinserna), är minst fritagna från sådana fördomar; och om de stundom avskär fötterna av 
en fågel, dem de kvarlämnar uti skogen, eller något annat dylikt, i tanke att därav måtte uppstå 
nya fåglar, eller att deras fångst måtte bliva lyckligare; bör man därutav icke göra ett större väsen, 
än då man ser mången kristen gumma, sedan hon utryckt en lös tand av sitt barn, kasta den på 
spisen, under önskan att i stället få en gulltand. 

Vad vi hittills anfört må nu vara tillräckligt att så väl visa hur inbillad den hedendomen varit, 
som man trott sig finna i de gamla sångerna, ävensom dessas höga allegori och metaphor. Det 
skall därför lika litet båta, att vilja förklara de finska runorna efter orden, som det lyckats att på 
latin översätta en man med junipe rus vir (sp. 389 ff.). 

234Eller ännu mera efter orden, håll en fågel själv, giv mig en o.s.v. [Gottlunds not.] 
235Även fåglarna får detta namn [...] [Gottlunds not.] 
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Notisen om fåglarnas återuppståndelse är hämtad från P. Högströms lappmarksbeskriv-
ning.236  Gottlund tillfogar följande kommentar, samtidigt som han åter kommer in på 
björnfesten, vilken liksom andra gamla sedvänjor förses med en rationalistisk och psy-
kologisk utläggning: 
Man måste här förutsätta en stor enfaldighet hos lappen, om han verkligen trott detta — en en-
faldighet som även naturmänniskan skulle rodna för. Troligen förhåller det sig härmed som med 
finnarna, då de uppspikar den skjutna björnens huvudskalle i trädet, bedjande att den måtte över-
tyga alla övriga björnar om den ära som den blivit vederfaren, på det även de måtte söka att vinna 
en sådan, dvs, låta skjuta sig. (Därpå synes även lapparnas björnsånger gå ut; se Fjellströms berät-
telse om Lapparnes Björnasånger, Stockh. 1755.) Den som ej inser att detta är ett gyckleri, som 
från uråldriga tider, av någon lustig broder i dryckeslaget blivit uppfunnen, och sedermera 
ständigt bibehållen, han må anse det som allvare — men ingen finne gör det. 

Utöver denna tolkning ger emellertid Gottlund också en god beskrivning av hur det till-
gick, när man hängde upp björnhuvudet i en tall: 
Dess upphängande i ett träd, icke genast sker [...] utan sedan det hela natten stått på bordet, samt 
därav allt kött blivit förtärt, är det först följande morgon, som huvudskålen, stundom med en 
ordentlig procession, utföres i skogen (åtminstone utom byn), där den under många löjliga upptåg 
fästes vid en stor tall. Så t.ex. mäter de först trädets tjocklek, med sina famnar, och överlägger 
länge, om det befinnes vara värdigt en sådan ära. Då det äntligen blivit godkänt, stiger vanligtvis 
banemannen, eller jägaranföraren upp i trädet och fäster skallen på en kvist. Sedan det är gjort 
uppkastar han ett fat, med inneliggande smärre ben av samma djur, i luften under åtskilliga 
sånger, som t.ex. 

Nyt on lujhen luske 	 [Nu sker brak av benen, 
Päjhen panke 	 huvuddunder 
Kowa hammajsten kolina, etc. 	 hårt, vid betarnas buller.] 

Faller nu fatet till jorden med bottnen uppåt, betyder det att man ej så snart får vänta sig en annan 
björn; faller det i sin vanliga ställning är förebudet lyckligare (sp. 398 f.).237  

Gottlunds rationalistiska och psykologiserande tolkningar föregriper C. W. von Sydows 
teorier med ett drygt århundrade. Den hittillsvarande framställningen får utgöra svar på 
frågan, om icke den uppfattning, som företräds av de finska björnrunorna själva och 
som Gottlund riktar sig emot, erbjuder ett riktigare tolkningsalternativ. Man skulle här 
kunna tillämpa de ord, som den prästerlige 1700-talsupptecknaren av den utförligast 
bevarade skildringen av den samiska björnfesten tillfogar, när han ondgör sig över att 
björnen själv och icke Skaparen tackas för lyckad jakt; »Det bör ock ingen inbilla sig att 
detta talesätt är allenast poetiskt ty de tror fullvisst det som här säges.»238  Att det är 
fråga om en hedersbetygelse gentemot den fällda björnen och ett säkrande av fortsatt 
jaktlycka, hävdas också av den frejdade språkforskaren Ihres sagesman i ett opublicerat 
finskt glossar, vars intresse i detta sammanhang påpekats av A. Grape i dennes så inne-
hållsrika manuskriptbeslcrivning:239  
Karhu aptezog, Ursus. Notatu hic digna videtur superstitio, Fennis olim admodum solennis, nec 
adhucdum in Bothnia orientali et Savolaxia penitus extirpata. Capto urso, et pelle ei detracta, 
hane de arbore suspendebant, et corporis inclinatione aliisque gestibus quasi adorabant, saltantes 

236Högström 1747, s. 183. 
237Även avtryckt SKVR VI:2, 4902. 
2380van, s. 74. 
239Grape 1949, 2, s. 137. 
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dehinc circumcirca, potantes et runas sua,s canentes, hoc pacto mortuum se ursum placaturos, et 
bonam sibi de novo capturam procuraturos, persvasi. Cum nullis, quantum sciam, gentibus, 
communis hic cum Fennis mos sit, nisi Ostiackis, Votiackis, Tscheremissis, Vogulizis, 
Samojedis, novo id esse poterit argumento, pro evincenda illorum cum his propinquitate, quam 
pridem, observata similitudo faciei, a Russorum et Tartarorum sat diversa, et lingum, quam 
utinam alicui acris ingenii et Fennicee probe perito penitius scrutari liceret, occasionem viris 
emunctm naris dedit odorandi.24° 

Eller i översättning till svenska: 
Björn, (det grekiska och latinska namnet). Här synes en övertro, värd att notera, en gång verk-
ligen högtidligt omfattad av finnarna och ännu i dag på intet vis utslocknad i Österbotten och 
Savolaks. Då björnen fällts och pälsen dragits av honom, hängde de upp den i ett träd och liksom 
tillbad den genom bugning och andra gester, varpå de dansade omkring den, pokulerade och 
sjöng sina runoverser, övertygade om att de på detta sätt skulle försona den döde björnen och 
ånyo försäkra sig om en god fångst. Eftersom denna sedvänja, så vitt jag vet, inte är gemensam 
för finnarna och några andra folk än ostjaker, votjaker, tjeremisser, voguler och samojeder, skulle 
detta ha kunnat vara till ett nytt argument för att bevisa den släktskap dem emellan, som för länge 
sedan den observerade likheten i ansiktsform, som klart skiljer sig från ryssarnas och tatarernas, 
och i språket, som förhoppningsvis någon som är väl förtrogen med finskan skulle kunna under-
söka grundligare, givit män med gott väderkorn tillfälle att nosa rätt på. 

En kortfattad jämförande utblick över den upphöjda begravningen ger följande re-
sultat.241  Hos öst- och nordsibiriska jägare liksom hos sydligare inreasiatiska herdefolk 
har man tidigare satt ut de döda till att sönderslitas av rovfåglarna, skeletterat dem eller 
placerat dem med eller utan kistor på en särskild ställning eller i ett träd. Tunguserna 
vill icke, att deras frejdade män skall förtäras av maskar utan i stället bli 
»himlainnevånarnas föda». Skeletten jordas av dem efter ett år. I allmänhet är det de 
vuxna som får plattformsbegravning, medan barnen sätts upp i träd. Exempel på det 
sistnämnda förfarandet påträffas även bland finska folkstammar.242  Som förklaring har 
man bl.a. pekat på den hårdfrusna marken, som omöjliggör jordbegravning eller icke 
utgör tillräckligt skydd mot vilddjuren. 

Inom samma områden med deras utpräglade jägarbefolkning har man emellertid 
gjort på liknande sätt med villebrådets omsorgsfullt aktade och hopsamlade ben. 
Tunguserna hänger t.ex. upp både björnens och rävens samtliga benknotor i ett träd, 
medan andra folk använder sig av särskilda ställningar för motsvarande ändamål. Det 
rör sig uppenbarligen om parallella fenomen, varvid djurbegravningen levat kvar längre 
i sin ursprungliga form. W. Schmidt menar, att denna liksom förbudet att knäcka benen 
utgör ett drag i den nordeurasiatiska och nordamerikanska urkulturen, som stammar 
från stenåldern. Man har velat bevara märgen som ett förstlingsoffer åt det Högsta 
väsendet. 

Inom de nämnda områdena är också tron på djurens återuppståndelse allmän. 
Bevarandet av benen utgör en förutsättning för denna. Detsamma gäller människorna. 
Schamanlegender, som utformats på grundval av detta tänkande, berättar om hur vig- 

240Ihre 106 (opag., men s. 15). 
241Se Nachtigall 1953 jämte där anförd litteratur. Se nu Meuli 1975, s. 1083 ff. 
242Pretiss 1894, s. 241, anm. 1. Denna not innehåller en hänvisning till Castrén, Nnrdische Reisen 2, s. 302 . 
Castrén 1852110, 2, s. 293: »Flera Tatariska, Samojediska och Finska folkslag upphänga sina döda, isynnerhet 
barn, i kronan af lummiga träd.» Oavsett hur det förhåller sig med dennes vittnesbörd, har Preuss andra 
exempel på samma sedvänja. 
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ningen till schamankallet bestått i att andarna hopfogat benen och överdragit dem med 
nytt kött, alltså en återfödelseceremoni. 

Den upphöjda begravningen av djuren utgör enligt Nachtigalls sammanfattning ett 
offer till ett himmelskt, upphöjt väsen, samtidigt som man därmed förväntar att djuret 
skall få nytt liv igen. Det är icke endast fråga om en materiell gåva, utan själen och det 
väsentliga av djuren hembärs åt gudomen med en bön om återupplivande. Mot den 
upphöjda begravningen svarar också föreställningarna om ett himmelskt hinsidesland, 
varifrån återfödelse sker till jorden. 

Här räcker det att ha påvisat, hur de gamla björntallarna står kvar som minnes-
märken över ett uråldrigt tänkande och handlande, som genom bevarandet av benen 
velat tillförsäkra det fällda jaktbytet ett nytt liv och därmed fortsatt jaktlycka åt 
jägaren.243  Begravningsriterna är besläktade med dem som fortfarande utövas av 
parserna, när de lägger sina döda i »tystnadens torn», en variant av de gamla jakt- och 
herdekulturernas nyttjande av träd, plattformar eller klippspetsar.244  Förnyelsetanken är 
befryndad icke enbart med den som kommer till uttryck i berättelsen om Tors bockar 
utan även med de föreställningar, som är förknippade med Medeas föryngringskonster 
och Hesekielbokens skildring av hur de döda benen får liv på nytt (kap. 37).245  

G.T. har varken varit eller är någon dålig utgångspunkt för ett jämförande, 
religionshistoriskt studium. Även där har vi ursprungligen med kringströvande herdar 
och deras riter och föreställningar att göra. Om man bortser från den teologiska, från 
den gamla kyrkans dagar övertagna förklaringen av likheterna och en del mera hår-
dragna jämförelser, återstår dock alltfort en etnologiskt godtagbar sammanställning i 
följande skildring av en nordnorsk 1700-talspräst. Den gäller visserligen samerna och 
icke finnarna, men det är även här fråga om bevarandet av benen. Samtidigt får vi ännu 
ett exempel på den kyrkliga inställning gentemot ett icke- eller halvkristet folkslags 
ceremonier, som i dessa ser en demonisk-hednisk verklighet. I svensk översättning ser 
avsnittet ut på följande sätt: 
Till temat om finnarnas [samernas] umgängelse med sakramenten, vilket är så förfärligt, att håret 
av rädsla reser sig på mitt huvud, (när) jag nu skall skriva därom. Jag vill icke tala om hur Satan 
tycks efterapa och bespotta Gamla testamentets sakrament: omskärelsen och påskalammet. Det 
första [...] Det andra [...] genom det sätt han lärt dem äta björnen på. Det består i att en finne, när 
han äter björnen, vilken han håller för lika helig som judarna fordom påskalammet, då, liksom 
judarna fått befallning att icke bryta sönder något ben av påskalammet, när de åt det, så väl som 
att de med dess blod skulle bestryka sina dörrar (Exod. 12), på samma sätt bryter han, finnen, inte 
sönder något ben på björnen, när den äts av honom. Utan antingen bränner han upp dem, tillika 
med björnens inälvor, i eld, eller också gräver han ned dem i jorden. Och med björnens blod be-
stryker han såväl sig själv jämte hustru och barn som dörren till sin hydda och de trä(stänger), 
varpå sagda tält eller hydda är utspänd. Och liksom det var brukligt hos judarna, att de sjöng en 
av Davids psalmer, när de åt påskalammet, så är det brukligt hos finnarna, att de jojkar och 

243»According to general Delaware belief the spirits of slam bears return to life, bom n again as cubs within a 
year or so, provided that their slaying has been done in conformity with certain rules for killing and treating 
remains that govern the hunters and their victims», Speck—Moses 1945, s. 57. Detta arbete innehåller även i 
övrigt intressanta paralleller till de finska björnceremonierna, ehuru det i Canada är fråga om ett engångsbe-
tonat, årligt offer. Denna skillnad uppmärksammas annars icke alltid i komparativt sammanhang. 
244Jfr Friedrich 1943, s. 227. 
245Det sistnämnda exemplet finns även hos Friedrich 1943, s. 240 f. 
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sjunger en sång, när de äter björnen. Den handlar bara om björnen och kallas Björnvisan, i vilken 
björnens stora dygd och kraft uppräknas samt vad nytta och kraft de har av att äta hans kött.246  

Här framträder skillnaden mellan samerna i väst och finnarna i öst: jordbegravning 
contra trädbegravning. Uppgiften om bränning är isolerad. Men aktsamheten om benen 
är gemensam för öst och väst, norr och söder. 

e. Björnbröllopet 
Både i Kaarle Krohns sammanställning av hela materialet, redan i Salminens 1700-tals-
text och i den 46:e Kalevalasången (v. 341 och 625) har vi flera gånger mött ordet 
bröllop såsom beteckning på björnfesten. Denna har faktiskt kallats både 
»björnbegravning» och »björnbröllop». Man har valt en yngling eller flicka till brud-
gum eller brud åt björnhonan, resp. björnhannen. Men också ett utklätt brudpar har 
kunnat inta hedersplatsen vid måltiden ifråga. När den avgnagda björnskallen dagen 
efter denna högtidligen förs ur huset, går detta par främst, alldeles som i ett bröllops-
följe. Därefter kommer i tur och ordning en bärare av ett ölfat, sångare och en bärare av 
fatet med björnskallen. I stället för brudpar kan björnjägarna också medelst lottkastning 
utse »brudsätor». Vad som sker hela denna dag ingår i den s.k. »björnskallefesten». Det 
är sålunda tydligt, att det finns åtskilligt material att andraga från denna fest för att be-
lysa även svenska bröllopsseder och fastlagsupptåg. N. E. Hammarstedt har varit inne 
på dessa ting i en uppsats av år 1929.247  

Ännu vid 1800-talets mitt skulle hos de svenska sydsamerna de nygifta sätta sig på 
ett björnskinn. Seden bestod i Härjedalen så sent som år 1914, liksom brudparet där 
kallats »björnarna». Samerna själva menar, att seden kommer från de svenska bönderna, 
men ett finskt ursprung är troligare. 

I Norrland och norra Svealand liksom i Västergötland förekom under 1800-talets 
senare del en s.k. bröllopsbjörn, en till björn utklädd karl, som jagades av bröllops-
gästerna, fångades och »flåddes». Ur det brännvin han hade i en flaska vid bröstet 
dracks därpå »björnens gravöl i hans eget blod». Detta kunde också bestå av lingonsaft. 
Sedan fick brudparet och de giftasvuxna bröllopsgästerna par om par sätta sig på björn-
skinnet. I Dalarna kallas brudgummen för »björn» mellan lysningen och bröllopet, att 
trolovas heter att »björnas» och hederssaluten för brudparet kallas att »skjuta björn». 

Motsvarande förekommer i Tyskland. Men björnens uppträdande vid bröllop är icke 
ursprungligt. Vid finnarnas björnfest uppträder enligt Ganander och Holmberg (efter 
Krohn) ett brudpar.248  Men bröllopsbjörnen är identisk eller närbesläktad med den 
medeltida tyska och den schweiziska fastlagsbjörnen. Björnupptåg med brudpar är 
också belagt i Dalarna just den 24 febr., den första vårdagen. I Nordböhmen saknas lik-
som ibland i Dalarna och Finland brudgum, som alltså utgörs av björnen själv. I 

246Qvigstad 1903/10, 1, s. 52 f. 
247Hammarstedt 1929. Tidigare i huvuddrag i Hammarstedt 1913 och i Hammarstedt 1918. Se i Fataburen 
1913 även Hagberg 1913, Holmlund 1913 och Stadling 1913, s. 256: »Ett par intelligenta lappar, med hvilka 
jag samtalade, förklarade, att upptåget i Tossåsen hörde till en urgammal allmogesed i Härjedalen, och trodde 
icke, att denna sed hade något sammanhang med lapparnas forna björnkult, af hvilken reminiscenser fortlefvat 
in i senaste tid.» 
248ifr  ovan, s. 104 ff., 121,129 
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Schwaben har man ställt till med björnrättegång, där »blod» flutit, liksom 1600-talets 
»vildmän», »fastlagsbjörnens nära anförvanter» besprutat de kringstående med blod. 

Vå'rupptågsbjömen är anfader till bröllops-, skörde- och nyårs- eller julbjörnen. 
Björnen för sommaren med sig alldeles som prydandet med majgrenen, ty den stannar i 
idet endast så länge snön ligger. Man har därför företrädesvis dödat björn på våren, och 
björnfesten har blivit en sommar- eller årstidsceremoni, icke i första hand en vegeta-
tionsrit. 

Bröllopsfesten har lånat av vårfesten, men varifrån kommer den sistnämndas brud? 
Björnfesterna i norra Eurasien refereras i detta sammanhang av Hammarstedt. Björnen 
dör och återuppstår liksom vegetationsdemonen, den är ett slags gudomlighet med 
totemistisk anstrykning. Björnen på besök hedras därför med en mänsklig maka, liksom 
den i mytologien är förbunden med kvinnor (Artemis, den finska skogsgudinnan = 
Kalevala 46:349, jfr skogsfrun, Maria), men björnen har kunnat representeras av sin 
baneman eller av en utklädd karl. 

Två utvecklingsmoment föreligger, en rituell gästfrihetsprostitution och en manna-
lagets initiationshögtid med dess fruktbarhetstankar. Sittandet på björnhuden har ersatt 
ett tidigare biläger mellan den nu fullmyndige jägaren och hans brud, jfr sängledningen 
och björnskinn framför altaret [n. 

Så långt Hammarstedt, som emellertid helt riktigt uppfattar de circumpolära folkens 
björnceremonier som ett återsändande av djuret till den gudomlighet, som har skickat 
honom, skogens eller bergens gud. Referenserna är här Randulf och Frazer. 

Einar Granberg, som också är fången av detta något ofruktbara fruktbarhets-
tänkande, har tillfört diskussionen nytt material från sina egna uppteckningar i framför 
allt Häijedalen.249  Åtskilligt mera finns att hämta i våra folklivsarkiv, framför allt 
ULMA. Det rika ordförråd, som hänger ihop med dessa sedvänjor är också numera 
registrerat i Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Där kan man under ordet »Björn» 
och därmed sammansatta ord finna bl.a. följande, som ligger i förlängningen av 
Hammarstedts observationer. 

Att björnas betyder att 'trolova sig, låta lysa till äktenskap för sig' De båda kontra-
henterna kallas alltså björnar, 'fästfolk, som det lyst till äktenskap för', mannen ensam 
lystrar till titeln björn och kvinnan benämns björnhona, björnlo eller björnåtna. Hon 
bär den första lysningsdagen björnkjortle. Då dras också en gran fram, som heter björn-
grånka, och reses vid gårdsdörren, »för att björnarna inte skulle kunna gå ur idet». Eller 
också blir en björntall uppställd vid farstukvisten. När de trolovade kommer från kyrkan 
till brudens hem, hälsas de välkomna med en björnsup, och det hålls björnkalas, även 
kallat björnöl. Danstillställningen kallas naturligtvis björndans eller björnvals, och att 
avfyra salutskott för fästfolket är att skjuta björnen. Men björndansen kan också syfta 
på en 'grotesk dans, dansad av en eller två män och härmande björnens rörelser'. Den 
eller de agerande är då en 'i svartpäls klädd person (karl), som vid bröllop föreställer en 
björn'. Att dricka björn blir i detta sammanhang att 'dricka sista brännvinet vid bröllop, 
medan björnen skjuten låg under det bord, varpå brännvinskitteln stod' •250 

249E. Granberg 1931/32. 
250Sammanställt efter Levander—Björklund 1961. 
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Det kontinentala materialet är rikt, när det gäller björnupptåg. Det är av naturliga 
skäl knutet till de trakter, där björnjakt verkligen förekommit inom överskådlig tid, så-
som Pyrenéerna och Alperna. A. van Gennep återberättar sålunda följande från Arles-
sur-Tech.251  Om morgonen på söndagen efter kyndelsmässan framträder på platsen en 
cobla (liten orkester), som inbjuder flickorna att dansa bröllopsbalen. Coblan låter en 
till flicka klädd yngling framträda inför folket. Han kallas Rosetta, har ett målat ansikte, 
flätor av ljus hampa och ett till bristningsgränsen åtdraget klänningsliv. Fyra andra yng-
lingar är också klädda i kvinnolivstycken av brun taft, deras bälten är försedda med 
klockor eller stora koskällor. De bär dubbelmasker av målat trä med stor näsa och över 
dessa en kask, från vilken flätade vitlöksstjälkar sticker ut i stället för hår. Ytterligare en 
skara ynglingar företräder jägarna. Dessa har röd näsa och otroliga muskedunder till 
vapen. 

Om eftermiddagen beger sig folkmassan till en fruktträdgård, begränsad av en bäck, 
som överskrids endast av Rosetta, de maskerade karlarna och jägarna. Björnen antas 
vara på andra sidan, gömd »i berget». Den visar sig plötsligt och kastar sig mot Rosetta. 
Ett eller flera gevärsskott smäller, stor förvirring uppstår, och björnen är fångad, kedjad 
och förd till staden. Coblan upprepar till leda en viss melodi mer än hundra gånger. I 
spetsen för processionen går de som bär maskerna, sedan kommer björnen, ledd av 
jägarnas anförare, »som kommit från ett fjärran land», och som bär en hatt med vida 
brätten, framtill vikta rakt ned. Han har ett långt rep över axeln, håller ett stort jaktspjut 
i handen, och tvärs över julpen har han hängt en lång jaktkniv. Vad björnen beträffar, är 
den så realistisk som möjligt, klädd i svarta och vita getskinn, en målad mask med rader 
av enorma tänder och en mun i rött, omgiven av skinn. Intill jaktledaren håller sig 
Rosetta och efteråt kommer de övriga jägarna. 

Kortegen stannar vid varje gatukorsning, och jägaren håller ett litet tal på rytmisk 
katalanska och uppmanar folket att »göra karneval». Då och då sliter sig björnen och 
kastar sig över Rosetta eller åskådarna. Ibland tvingar honom hans herre att dansa eller 
att klättra uppför jaktspjutet. Framför gårdarna får de agerande vin att dricka. 

Slutligen kommer man fram till torget, där ett slags hydda har uppförts, vilken skall 
tjäna till grotta åt björnen. Denne gör sig på nytt fri och griper i massan en flicka eller 
lägger beslag på Rosetta och drar in henne i hyddan. En av de maskerade stänger dör-
ren. Man säger, att björnen numera nöjer sig med att ge sin fånge korv, kakor och vitt 
vin. Under tiden har de fyra skådespelarna med de stora maskerna lagt sig på marken. 
Björnen kommer ut med sin fånge och kastar sig över maskerna och slår dem med en 
lång böjlig käpp, som liknar ett metspö, tills de är i stycken och sågspånet, som repre-
senterar deras hjärnor, blivit utstrött på vägen. 

Slutligen räddar sig björnen på nytt undan i en gränd, låter sig förföljas och störtar 
plötsligt ned som död, när man skjuter ett gevärsskott. Fyra man lyfter upp honom, bär 
honom till torget och sätter honom på en stol. Strax uppstår han igen 

Ackompanjerad av coblan börjar så jaktanföraren en speciell, mycket komplicerad 
dans, pantomimisk, som håller på, tills det hela är slut. Först tar jägarna av masken på 

251van Gennep 1947, s. 908 ff., efter Alford 1937 och Collier 1939, s. 247 ff. Se även Praneuf 1989, s. 58 ff., 
med ytterligare material. 
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björnen. Sedan räcker Rosetta sitt förkläde åt ledaren, som knyter det om halsen på 
björnen. Allt medan han dansar, ställer han en skål på björnens knän, i vilken han häller 
en butelj vin, sedan han druckit en smula därav. Till att tvåla in offret använder han 
antingen ett äpple eller en apelsinhalva. Med en väldig träyxa skalperar han honom, och 
med en stor rakkniv av trä rakar han honom, och allt detta utan att sluta dansa. 

Enligt ett ögonvittne slutar ceremonien på detta vis, de agerande går sin väg för att 
dricka och äta kakor, och coblan låter, sedan man förfriskat sig, folket dansa på platsen. 

Enligt en annan iakttagare får däremot björnen, sedan han rakats, ett nytt infall. Han 
kastar sig ännu en gång över Rosetta, men ett gevärsskott ljuder, björnen vacklar och 
sjunker ihop på marken. Denna gång är han verkligen död. Alla tiger, skådespelarna 
dansar omkring liket, och fyra av dem bär bort det till tonerna av sorgemusik. 

I sin kommentar understryker van Gennep, att han icke vill göra gällande, att cere-
monien utgör ett prehistoriskt relikt. Men den innehåller nationellt välkända, mycket 
primitiva drag, som säkert varit råare och mera erotiska före revolutionens dagar. Den 
rituella jakten på ett vilddjur, utförd av särskilt utvalda, representerar enligt Alford 
dödandet av vintern, enligt andra dödandet av vegetationsdemonen. Det heliga bröllopet 
som fruktbarhetsrit framträder likaledes klart. Förstörandet av Janusmaskerna (=årets 
tvenne hälfter, kylan och värmen eller början och slutet av solåret) är också typiskt för 
växtlighetsriterna. Kultinstrumenten vid de totemistiska ceremonier i Australien och 
Nordamerika, vilka syftar till förökandet av släktet, slås sålunda sönder för att icke 
sedan kunna profaneras. 

Eller också kan de stora dubbelmaskerna representera de fyra årstiderna, väder-
strecken eller vindarna. Genom att förstöra dem visar »Björnguden», att han ensam 
råder över den kommande väderleken. 

Beträffande tidpunkten visar andra exempel, att ceremonien utförts på själva kyn-
delsmässodagen. Både i Pyrenéerna, i hela Frankrike och i synnerhet i Alperna är den 2 
febr. och björnen nära förbundna med varandra. Talrika väderleksomina är knutna till 
björnen och kyndelsmässodagen: han går då ut ur sin grotta, tittar på vädret och går in 
igen, om det är vackert, ty då skall vintern vara ännu 40 dar. Före renässansens dagar 
har man använt björnen som en levande barometer och tydligen betraktat honom som en 
mäktig herre över väderleken, vilket skulle förklara ceremoniens säsongkaraktär och 
tidpunkten för den. 

Vidare sätter van Gennep de två, populära sagorna La Belle et de la Bete (alltid 
björn!) och Jean de l'Ours i förbindelse med ceremonierna i Arles. De har kanske upp-
stått i Pyrenéerna och Alperna som förklaringssägner till dessa. Det kan också vara om-
vänt så att de bestämt utformningen av riterna. Det återstår då att förklara, varför dessa 
lokaliserats i Pyrenéerna. 

Van Gennep ger så ytterligare en rad exempel på björnceremonier i Pyrenéerna, 
varvid han mestadels följer Alford och Collier. De visar, att fruktbarhetssidan är väsent-
lig, varför den agrara tolkningen (vinterns upphörande och förnyelsen av jordens frukt-
barhet) bör föredras. »Björnarna» får jaga flickor överallt, gastkrama dem och svärta 
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dem på brösten, hela kvinnokollektivet tar del i den magiska föreningen, icke en enda 
kvinna.252  

Man kan oberoende av alla teorier notera, att Pyrenéerna och Dalarna båda är relikt-
områden med mycket ålderdomliga traditioner, att överensstämmelserna mellan fast-
lagsupptågen å ömse håll är påfallande, och att det kontinentala materialet förhindrar 
förhastade slutsatser angående den ev. förbindelsen mellan svenska folkseder och 
samisk-finska björnriter. Man kan vidare fråga sig, om det nordliga och sydliga folk-
bruket, som geografiskt är så vitt skilda från varandra, är oberoende reflexer av gamla 
jaktriter och därmed förknippade myter, eller om vi har att skaffa med en gemensam, 
mera kamevalsbetonad och sekundär tradition och därmed förknippad kulturspridning. 
Det sista alternativet utesluter icke heller en ursprunglig förankring i jägarceremonier. 
Elias Lönnrot har år 1834 noterat, att bjömfestritualet i Finland kunnat utföras för nöjes 
skull, utan att någon riktig björn fållts!253  I vårt sammanhang är detta en mycket viktig 
uppgift, som för över diskussionen från spekulationens till verklighetens värld. 

f En skyddsruna för boskapen 
Uppsala universitetsbibliotek har en interfolierad upplaga av Linnés Flora Svecica, 
Stockholmix 1745. En blyertsanteckning på försättsbladet anger, att denna bok är 
»genom byte förvärfvad från Upsala Bot. Inst.». Namnteckning av den ursprungliga 
ägaren eller senare innehavare av boken saknas. Innersidan av titelbladet börjar 
omedelbart med en av de rikligt förekommande, handskrivna notiserna: »Kål måtte sås i 
börian af April i god drifbänck och sättas i slutet af Maji, ju tidigare ju bättre [...] I 
Augusto och Septembri stadnar Kålen ofta af i wäxten och torckar, som skedde 1763.» 
Dylika hushållsnotiser, som gäller både växter och djur, förekommer rikligt, i synnerhet 
i början av boken, utöver de rent botaniska anteckningarna. Förre förstebibliotekarien, 
med. och fil. dr Arvid Hj. Uggla, som välvilligt och generöst riktat förf:s uppmärksam-
het på följande uppgift, har genom korrespondens med en finsk botaniker erhållit upp-
giften, att den ursprunglige innehavaren av denna Flora Svecica skall ha varit den 
kände prästmannen R. Lencqvist (1719-1808).254  Denne stod H. G. Porthan nära, och 

252Se för motsvarande fastlagsbruk i Österrike, Schweiz och Tyskland utom Wolfram 1932 även Volmar 
1940, s. 201 f.; Moser 1942; Kiinzig 1950, s. 28 f.; Recklinghäuser Zeitung 16/2 1959: »Bären mit Stroh-
Pelzen erschienen in diesen Tagen mit ihren Bärenfährern in dem fränkischen Baiersdorf bei Erlangen,» etc.; 
Golowin 1969, s. 22 ff., 74 ff.; Praneuf 1989, s. 63 ff. 
2530van, s. 121. 
2541 ett brev till bibliotekarien Arvid Hj. Uggla från den finske forskaren T. J. Hintikka, daterat Korso, 
Kolimäki 2/9 1947, noterar brevskrivaren, att han har tagit del av den Flora Suecica, som han i en tidigare 
skrivelse (24/1 1947) frågat om: »Finska växtnamn i det exempl. av Linnés Fl. Suec. som var häri april, äro 
helt säkert Erik Lencqvists. För ett par veckor sedan var jag i tillfälle att resa opp till Orivesi och kunde då i 
kyrkoböckerna bl.a. bekräfta handstilarnas identitet. 

Om Lencqvists botaniska anteckningar nedskrev jag en understreckare i Uusi Suomi. Tackar och prisar 
Upsala [...] får undertecknad nu tillstånd att publicera dessa Lencqvists finska växtnamn i samband med bl.a. 
Leches, Gananders och Porthans [...] en filologisk uppsats [...] den floristiska sist, måhända även den i 
samband med annat. Kanske någon kortare notis om denna [sid] Lencqvist-fynd, några rader, kan bearbetas 
för Sv.L.S.A.? [...] Ej [...] något har läkt angående björnrunan, som det var frågan om. Utom biblio-
tekspersonalen var det endast prof. emer. Tarlciainen som fick veta att Fl. Suec, ifråga var här. Prof. T. hjälpte 
mig litet i början under absolut tysthetslöfte. Denna hederskarl skall hålla sitt ord. En viss lektor Karhu 
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hans son Kristian disputerade år 1782 inför denne såsom preses på en avhandling De 
superstitione veterum fennorum theoretica et practica. Det material, som låg till grund 
för denna dissertation, stammade från faderns anteckningar.255  

Den sista notisen i det nämnda exemplaret av Flora Svecica (s. 412) har följande 
lydelse (översättningen av den hos Lencqvist oöversatta runan bifogas): 

Om Siälspäck. 
Biörn är näst wargen af odiuren de(t)n skadligaste i wåra Finska skogar. Ingen kan wara obekant 
huru mycket landmannen har af honom at befara. Men det tör ej wara allom kunnigt at han har en 
stor afsky för Siälspäck. Här i öfre orterna af landet bruka bönderna för at afhålla Biörnen ifrån 
deras Hafreland i Skogen antingen smeta några gärdsgårdsstörar här och där med Siälspäck eller 
ock smöria handen först med siälspäck och draga ett och annat wäxande hafrestånd af de som stå 
ytterst rundt om kring landet genom samma hand, hwarefter Björnen ej går dit in. 

Somliga som gie sig ut för Trollkarlar eller inbilla folcket at weta mera än andra wilia läsa 
bort Biörnen ifrån hela negden, medelst det de gå omkring ens ägor, där Biörnen ej skal wistas, 
och qwäda: 

Metsän cinlanen Cuningas 
Metsän Ehtanen Emändä 
Mehtoseni Halliparta 
Suo sucka Canerwa kengäs 

5. Hoicko hongan tytterästä 
Käys mun kierten calliojani 
Caarten carian laitumita 
Sivilitse sico veräjän. 
Mene tuonne cungan käsken 

10. Pohian penderen perähän 
Lapin maahan autiohon 
Siell on llltitoinda liha. 
Siell on päätöindä cala 
Siell on ärTnä hirtettynä 

15. Siell on kedot juostaxes(i). 
Sannat helkytelläxes 
Siell on hirwet kytkettynä 
jalopeurat jatkettilna. 

Skogens gyllne kungaherre, 
skogens givmilda värdinna, 
lille skogsman gråbrunskäggig, 
myrens strumpa, ljungens sula, 

5. smärte son till furans dotter! 
Vandra runt om bergen mina, 
omkring kornas betesmarker 
förbi svinens gärdsgårdsöppning! 
Gånge vart jag dig befaller, 

10. bakom jordens norra utkant, 
bort till Lapplands ödemark! 
där finns benfritt kött (att äta), 
där finns rensad fisk (att tära), 
där finns gumman uti snaran, 

15. där finns marker till att löpa, 
sand så lätt att springa över, 
där finns älgar klavebundna, 
ädelrenar uti länkar. 

Men de skola hafwa siälspäck i handen och stryka deraf (med) efter (ofta?) litet i träden. 
Ibland andra ceremonier hwilcka widskeppeliga gummor bruka när de först om wåhren släppa 

ut sin boskap på bete, är äfwen denna at de bestryka dem med s(i)älspeck, dragande et kors midt 
öfwer ryggen på dem Hwaraf man kan finna at ofta under det som hålles för widskeppelse ligger 
en naturlig orsak, som giör sin werck(?), hwilcken tilskrifwes det derjämte brukade läs-
ninga(?)signeriet. 

Sådant bruk af Siälspäck bör altså ingen Landthushållare förakta, hwars hästar och boskap gå 
på sådana marker i bet hwarest man bär harm för detta odiur. 

Så långt Lencqvists notis. Receptet ifråga har varit välkänt, och noteras flera gånger av 
Rantasalo i hans monografi om kreaturens betesgå'ng.256  Vad själva runan beträffar, har 
den en nära motsvarighet i en annan 1700-talsuppteckning, som finns tryckt i sonen 

(=Björn) kom ju samtidigt fram med sina björnstudier [...] i disputationsform [...] som han låtit trycka på egen 
bekostnad.» 
255För denna avhandlings beroende av faderns handskrifter om »Finlands hedendom och afguderi» och 
»öfwer Finlands fordna widskeppelse och trollkonst», se Sarajas 1956, s. 218, 349. 
256Rantasalo 1945/53, 4, Reg: Seehund (Fett, Fleisch). För sälspäck i folkmedicinen, se Forsblom 1927/30, 
sakreg. 
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Lencqvists avhandling från år 1782. I denna förekommer nämligen under rubriken 
Ablegatio först en formel för bortmaning av björnhonan och sedan en motsvarande för 
björnhannen (s. 72). Om man undantar, att v. 4-5 i Flora Suecica saknas i avhand-
lingen, att v. 15-16 i det förra verket flyttats fram fem versrader i det senare (=v. 10-
11), och att v. 2 hos Lencqvist d.ä har emenda, medan Lencqvist d.y. trycker isandä, är 
de två versionerna så gott som identiska: 

1. Metzän kullainen Kuningas, 
Metzän ehtanen isändä, 
Mehtoiseni halliparta! 
Käys mun kierten kalliojani, 

5. Kaarten karjan laitumita, 
Siwutze siko weräjän! 
Mene tuonne, kunga käsken, 
Pohjan penderen perään, 
Lapin maahan autiohon! 

10. Sie!!' on kedot juostaxesi, 
Sannat helkytellexesi, 
Siell' on luutoinda lihaa, 
Sie!!' on päätöindä kalaa, 
Siell' on ämmä hirtettynä, 

15. Siell' on hirwet kytkettynä, 
Jalopeurat jatkettuna. 

Sylve eximie rex, 
Sylve domine nobilis, 
Sylvicola hirta-barba-venerande! 
Ambito meas rupes, 
Circuito mea pascua, 
Prwterito suwn vias! 
Abi illuc, quorsum jubeo, 
Ad borew cardines, 
In Lapponiam desertam! 
Ibi sunt campi quos percurras, 
Aren z in quibus ludas, 
Ibi est caro ossibus vacua, 
Ibi sunt pisces capite carentes, (h.e. toti edules). 
ibi est vetula suspensa (in patibulo), 
Ibi sunt alces numella 
Ibi cervi-nobiles conjugati. 

Då Lencqvist d.y. väl här som i övrigt byggt på faderns anteckningar, bör dessa ha 
innehållit tvenne varianter av samma runa, av vilka den i Flora Svecica innehåller ett 
plus på två verser. Eftersom vidare de två handskrifter av fadern, som sonen Lencqvist 
utnyttjat för sin avhandling, tydligen gått förlorade genom Åbo brand, har vi alltså åter-
vunnit originalet på en punkt; låt vara, att det rör sig om en variant. 

Sonen Lencqvist har också känt till sälspäck såsom skyddande medel för boskapen: 
Pecora sua finnabant adversus insultus ferarum, & carminibus & variis unctionibus; prwcipue 
adipe eadem phocarum ungendo, simul hos versus canentes (s. 70). 

De omedelbart följande, tre runoversema har dock intet att göra med den i detta sam-
manhang nämnda besvärjelsen i Flora svecica. Man kan dock observera, att varianten 
till denna följer blott två sidor senare hos Lencqvist d.y. Denne har också studsat över 
slutversen om lejonen (jalopeurat) och gör här följande not: 
Hac voce, Jalopeura quasi cervus — egregius (1. strenuus), absurde admodum uti olim instituerunt 
Bibliorum interpretes & c. ad Leonent significandum; quem Lejona dicere debuissent, ac animal 
peregrinum peregrina voce, aliarum gentium Europarum more, commode designare. Hoc loco 
Leonem non posse indicari, res ipsa sole clarius meridian° docet. 

Eller om vi översätter: 
Användningen av denna glosa, jalopeura, som om det vore en ädel (kraftig) hjort [älg, ren] in-
förde en gång bibeltolkarna och andra på ett nästan absurt sätt som beteckning för lejon, som de 
hade bort kalla lejona och därmed liksom andra europeiska folk lämpligen beteckna ett främ-
mande djur med en främmande glosa. Själva saken att på detta ställe lejon icke kan åsyftas, ter sig 
alldeles solklar. 
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I överensstämmelse härmed översätter Lencqvist också den sista versen: Ibi cervi-
nobiles conjugati. Ganander har också i sitt lexikon under jalopeura noterat cervus 
egregius, tydligen inspirerad härtill av Lencqvist. 

Emellertid finns också en tredje variant av samma runa. Den är upptecknad av 
Poppius på 1810-talet, ingår i Ahlmans samlingar (n. 62) och är efter A. R. Niemi av-
tryckt i SKVR VI:2, 5425 b, där den med frågetecken är hänförd till Savolalcs: 

Metsän kultanen kuningas 
Metsän ehtonen isäntä, 
Mehtoiseni halliparta, 
Käy buten kalliojani, 

5. Kaarten karjan laitumia, 
Sivuite siko — veräjän! 
Mäne tuonne, kunne käsken, 
Pohjan penkereen perähän, 
Lapin moahan autiohon, 

10. Siell' on ke' ot juostaksesi, 
Sannat helkytelläksesi, 
Siell' on luutointa lihoa, 
Siell' on päätöintä kaloa, 
Sid' on ämmä hirtettynä, 

15. Siell' on hirvet kitkettynä[!] 
Jalopeurat jaksettuna! 

Om man jämför denna runa med de två föregående, finner man, att den med bortseende 
från en del dialektala skiljaktigheter och några smärre ordvarianter närmast överens-
stämmer med Lencqvist d.y. Niemi anser dock, att ett direkt beroendeförhållande icke 
föreligger.257  

Pluset i Flora Svecica ingår i själva invokationen, där det också står mantel gente-
mot Lencqvist d.y:s och Poppius' isetntti. Inledningen erinrar därigenom mera om det 
sedvanliga anropet till jaktgudomligheterna i stället för tilltalet till björnen själv. 
Gränserna har dock varit flytande häremellan, då björnen och dess rådare hört så nära 
ihop. Om man i stället för att läsa suo som ett substantiv och föra det till sucka såsom 
tilltalsnominativ, vilket är den sannolikaste översättningen, tolkar suo som imperativ 
(»unna») med åtföljande substantiv såsom objekt, förvandlas förresten invokationen till 
en jaktbesvärjelse, riktad till skogens makter. I formelartade uppräkningar har det icke 
heller varit så noga med logiken. Även jaktbesvärjelser och boskapsmagi har varit nära 
förbundna i folktraditionen. 

I den av Salminen publicerade björnfestskildringen, likaledes från 1700-talet, före-
kommer motsvarande sammanblandning eller sammanställning av dessa skilda slags 
besvärjelser. Boskapsskydd och björnjakt hör ju också på ett naturligt sätt ihop. I 
Kalevala (GK) hotar Pohjolas värdinna i den 24:e sången att skicka björnen på 
Väinämöinens boskap, vilket blir anledningen till björnjakten i den 28:e sången. 

Det är kanske ingen tillfällighet, att de övertaliga verserna från Flora Svecica saknas 
i 1782 års avhandling. De kan ha strukits, emedan de vållat vissa svårigheter. Mot en 
dylik tolkning talar dock, att pluset icke utgör den enda skillnaden, varför det snarast är 
fråga om tvenne varianter. 

257Niemi 1899. 



VI. Nordisk folktro, kyrkan och jakten 

Den svenska kyrkans förhållande till folklig tro och sed är ett fängslande och mångför-
grenat problem, som icke ännu erhållit någon sammanfattande framställning.1  En sådan 
är icke heller möjlig att skriva, förrän en rad specialundersökningar blivit gjorda av bl.a. 
den typ, som N. Söderlind tidigare publicerat i Kyrkohistorisk Årsskrift.2  Man måste 
också ta hänsyn till den skiftande inställning till dessa ting, som präglat de olika tids-
epokerna: medeltidskyrkan med dess hävdvunna definitioner av superstitio och dess 
pedagogiska anpassningspraxis, reformationstiden och ortodoxien, då även det katolska 
arvet stämplats såsom vidskepelse eller hedendom,3  pietismen, upplysningen och 1800-
talsväckelsen. Vidare måste man skilja mellan företeelser, som genom att hänföras till 
vantron fallit under en teologisk bedömning, och sådana, som närmast utgjort praktiska 
ordningsfrågor.4  Det är också lätt att göra sig skyldig till en anakronistisk betraktelse, 
eftersom kyrkans män själva i många stycken delat allmogens uppfattning. Inställningen 
till vad som tillhört den stora gruppen av adiafora har växlat både lokalt och genera-
tionerna emellan.5  Genom sin polemik har också kyrkan mot sin vilja ibland bidragit till 
att bevara en del av det som den velat utrota. Men den evangelisk-lutherska kyrkans 
folkfostran har också i dessa ting varit pedagogisk, så att den t.ex. velat ersätta besvär-
jelser med böner. Likväl har den naturligtvis icke förmått hindra, att folket kunnat upp-
leva snart sagt allt det som hört kyrkan och kristendomen till på sitt eget vis: prästerna 
har uppfattats som mäktiga besvärjare och trollkarlar,6  och sakramenten har utnyttjats i 
magiska syften. 

Exempel på en del av de nu antydda företeelserna skall lämnas i det följande. Men 
därtill kommer en annan synpunkt. Indirekt har kyrkan och dess män genom sitt ställ-
ningstagande till folkliga trosföreställningar och sedvänjor, alldeles som våra dagars 
missionärer, kommit att bevara ett oskattbart material för forskningen. Men icke enbart 
indirekt, ty det senare 1600-talets antikvariska intresse har verkat direkt stimulerande 
för upptecknandet av folktraditionen. Det är präster, som står bakom de äldsta skild-
ringarna av samisk tro och sed, och detsamma gäller de äldsta finska björnvisorna. En 
av dessa har också första gången publicerats i Bångs kyrkohistoria av år 1675. 

Utom olika former av omtolkning, ommotivering och sammanblandning, som be-
varat traditionella föreställningar och bruk, förekommer också en demonisering av 

iHr dock ett flertal arbeten av E. Linderholm; E. Reuterskiöld 1921; Holmqvist—Pleijel 1933/46, III:!, s. 46 
ff., 111:2, s. 322 f., IV:!, s. 211 ff., V, s. 135 ff., VI:2, s. 15 ff.; G. Granberg 1939; Strömbäck 1945 och 1951; 
BringUs 1951 samt några nedan citerade uppsatser av förf. Se även den i dessa arbeten anförda litt. och 
nedan. 
2Söderlind 1951. 
37fr Pontoppidan 1736. 
4Hit hör just reglerandet av bröllopssederna; jfr för ett liknande ingripande G. Nikander 1920. 
55e t.ex. Gothe 1943, s. 29, ett arbete som bygger på omfattande arkivstudier och har en god bibliografi. 
601ofsson 1942, s. 44 ff. 
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dessa: verkligheten av de gamla, förkristna makter, som folket räknar med, bestrids icke 
men hänförs till djävulens område. På 1500- och 1600-talet är detta ännu självklart, men 
genom att kyrklig litteratur från dessa århundraden omtryckts i oförändrad gestalt, har 
denna tolkning av folktrons värld — liksom denna själv — hållits levande långt ned i 
senare tider. Luthers Kyrkopostilla, som varit en flitigt läst bok, har t.ex. bevarat föl-
jande syn på skogens och vattnets osynliga makter. 

Textutläggningen för 3 söndagen i Fastan handlar i anslutning till Luk. 11:14-28 om 
den orene anden som, när han far ut, vandrar omkring på »torra platser» och söker efter 
vila. Dessa torra platser är icke de ogudaktiga hjärtan, där han redan har en fast borg, 
utan det är de torra och öde orter här och der på jorden, hwarest intet folk bor, såsom skogar och 
wildmarker; dit flyr han af harm och ondska, när han är utdrifwen. I en öken påträffades ock 
Christus af djefwulen.7  Nu äro i judiska landet icke många strömmar och sjöar, utan många torra 
öknar; derpå syfta här Christi ord. I andra länder åter, hwilka såsom wåra äro wattenrika, bo 
djeflarna äfwen uti träsk och sjöar, hwarest de ock understundom dränka menniskor, som der 
bada eller färdas. Så finner man äfwen i somliga watten neckar eller sjörån, som locka de wid 
stränderna gående barnen i wattnet och fördränka dem. Sådant är allt djeflar.8  

På samma sätt betecknar Luther i sin predikan den 1 söndagen efter Trefaldighet spöken 
och tomtar såsom djävlar.9  

I detta sammanhang bör också den vitt spridda sägnen om de »osynliga», vittrorna, 
etc., såsom Lucifers släkte infogas.10  I denna jämställs alltså folktrons naturväsen med 
de fallna änglarna. Denna identifiering återspeglar den medeltida kyrkans demonologi. 
Den representerar säkerligen icke enbart en lärd tradition utan bör också betraktas mot 
bakgrunden av religionsskiftet i Norden. Ett gott jämförelsematerial från en missions-
situation, som lett till en dylik demonisering, återfinns i skildringen av franciskanfäder-
nas samtal med de aztekiska ädlingarna år 1524. Där erkänner munkarna utan vidare 
existensen av de inhemska gudarna. Men dessa är fallna änglar eller djävlar. Striden 
mellan Lucifer och Mikael samt deras härskaror skildras. De himmelska upprorsmän-
nen, 
de som besegrades och betvingades, fråntogs och berövades furstemakten [...J de fördrevs, ut-
kastades där ur den empyreiska himmelen. De förvisades till den eviga nattens ort [...] de för-
vandlades till djävlar [...] Det är de som överallt i världen, på jorden, driver sitt gyckelspel med 
människorna. De bedrog, de utgav sig (falskeligen) för gudar — många trodde på dem, prisade 
dem som (av)gudar — liksom de även gjorde här hos eder. il  

Är det medeltida munkpredikan, som bl.a. ligger bakom de nordiska sägnerna om de 
osynliga makternas ursprung? Och skall icke t.ex. Hiisis dubbla karaktär förstås mot en 
liknande bakgrund? 

Jakthistorier brukar betraktas med en viss misstro både av andra jägare än berättaren 
och ännu mer av den som försöker anlägga källkritiska synpunkter. Men en sådan 

7Fortsättningen är satt med mindre stil! 
8Luther 1875, 1, s. 229. Jfr diskussionen om huruvida »brunnsgubben» endast är ett pedagogiskt 
»skrämselfikt» eller en ursprungligen mytisk gestalt, Nilsson 1941. 
9Luther 1875, s. 403. 
10Se svaren på ULMA:s frågelista 15 § 32; jfr Nyberg 1931, s. 339, 345; Ohlson 1933, s. 76; Liungman 
1957,s. 267 ff.; Mach 1992, s. 407 ff. (bibliografi). 
11Sahagån 1949, s. 115 ff., r. 1364 ff.; jfr s. 88, r. 495; s. 90, r. 558 f. 
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historia från 1860-talet, som av återberättaren betitlas »Morfar och skogsfrun» förtjänar 
ändå att refereras, eftersom den utgör en typisk sägen eller ett memorat, som termen 
numera lyder. Några jägare har hela dagen drivit en älgko utan att komma till skott. 
Man övernattar i en skogskoja för att följande dag fortsätta jakten: 
Jägarna hade just gjort upp eld och satt och pratade, då plötsligt en vacker kvinna med utslaget 
hår stod framför dem. Hon vände sig till morfar med orden: »Får jag se din bössa!» vilken hon 
fick och noga undersökte. Så lämnade hon den tillbaka med orden: » Bra bössa och bra karl.» 

Jaktkamraterna fick sämre betyg av kvinnan, som klagade över att man under dagen 
hade plågat hennes bästa ko så rysligt. Hon lovade morfadern, att han inte skulle bli 
lottlös, om man lämnade henne ifred och gick hem nästa dag. Det gjorde också jägarna, 
och på hemvägen fick morfadern skjuta en stor älgtjur.12  Här saknas alla referenser med 
undantag av förordets upplysning, att huvudparten av materialet stammar från tävlingar 
i Stockholms-Tidningen och Svenska Dagbladet. 

En besläktad historia härrör från en veckotidning, sonunaren 1960. En jägare berät-
tar, hur han vid ett ödetorp i Göinge vaktade på en rådjursfamilj. När han höjde bössan 
för att skjuta, såg han hur en gammal gumma kom ut ur stugan och kliade bocken 
bakom öronen. Hon kom därvid mitt i skottlinjen, så att skytten hindrades från att av-
lossa geväret. Så försvann plötsligt gumman som i tomma intet, och rådjuren gav sig 
också iväg. Mannen fann vid hemkomsten, att ett avlossat skott skulle ha sprängt 
bösspipan och därmed dödat honom själv. Han lämnade sedan rådjuren ifred. 

Eftersom den korta artikeln också var undertecknad, därtill med ortsangivelse, till-
skrev jag insändaren med följande frågor: 
Av en tillfällighet kom jag att läsa Eder jakthistoria, betitlad »Ett varsel» (Levande livet 25, 1960, 
21/6, s. 24). Då jag som religionshistoriker och folklorist intresserat mig åtskilligt för sedvänjor 
och föreställningar i samband med jakten, är Eder skildring av värde även ur en annan synpunkt 
än rubrikens. Den tycks nämligen också utgöra ett belägg för idén om »rådare» eller skyddsväsen 
för djuren, utan vilkas medgivande villebrådet icke får fällas. Mina frågor äro nu, om en dylik 
tanke i förevarande fall varit levande för Eder eller eljest känd? När och var inträffade episoden, 
mera exakt angivet? Var det Er egen, personliga upplevelse eller ev. en hörsägen, som återberät-
tas från andra eller, fastän tidigare känd, återupplevts av Eder själv? Känner Ni till andra, som 
man nu säger »vidskepliga» bruk i samband med jakt, såsom offer till djuren eller deras rådare 
(silverslant, silverskav, e.d.), böneramsor eller besvärjelseformler? 

I händelse av ett svar, som mycket skulle glädja mig, är jag även tacksam för uppgifter om 
ålder, födelseort, yrke och angivelser, var och när det ena eller andra kan ha förekommit. Kanske 
har Ni redan lämnat uppgifter till något folklivsarkiv?I3  

Brevet återkom såsom obeställbart, eftersom adressen var ofullständig! 
Kyrkohistorikern Gösta Kellerman granskar i anslutning till G. Granbergs avhand-

ling om skogsrået från 1935 föreställningarna om detta väsen i Västergötland. Han gör 
därvid följande konstateranden och reflexioner: 
Trots det nuvarande traditionsbeståndet torde man få räkna med skogsråets betydelse för jakten 
som det mest ursprungliga. Ett huvudmotiv skulle då vara, att skogsrået råder över jaktdjuren, 
men inte över alla skogsdjur [...] 

12C.  i nercrantz 1946, s. 25 f. Jfr Kvideland—Sehmsdorf 1991, nr 46.5 och kommentaren till 46.3. 
13Brev från C.-M. E. 23/8 1960 till Alfred Svensson, Tyringe. 
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För en religionshistorisk bedömning av skogsrået är det avgörande huruvida det varit föremål 
för kult. En uppteckning från Hjo (ULMA 2874) namnger en jägare, som stått i förbund med 
skogsfrun och såsom hennes vän haft en osedvanlig jaktlycka. I Långared berättas om 
»gammelskötten» i Arelid, att han haft förbindelse med skogsfrun, så att djuren kom till honom, 
då han jagade (IFGH 2500, jfr IFGH 4722, Ekeskog). Enligt en uppteckning från Levene (IFGH 
1079) skaffar skogsrået tillrätta kreatur, om man lägger en styver på en stubbe i skogen och till-
bedjer (=anropar?) skogsrået, Likaså sades det i Rackeby (NM 26533), att om en häst kommit 
bort, behövde man bara lägga en tvåöring på en stubbe för att få den tillbaka (jfr IFGH 3129, 
Sunnersberg). I Källby trodde man, att det gav jaktlycka att offra på en stubbe åt skogsrået (IFGH 
4141).14  

Dessa föreställningar och sedvänjor i samband med jakten är självklart inte begränsade 
till Västergötland eller större delen av Götaland och Svealand. Genom uppteckningarna 
i våra folklivsarkiv erhåller vi ett vida spritt, väl lokaliserat och kronologiskt fixerat 
material, där också sagesmännen är ordentligt namngivna. Därmed erhåller vi svar på 
de frågor, som utan framgång har ställts i det citerade brevet. 

Som en alltjämt levande illustration av vikten att hålla sig väl med makterna, vare 
sig det gäller djurens, markens eller vattnets rådare, kan man ta följande uppteckning 
från Jokkmokks lappmark. Den avser visserligen samisk tradition, men vi skall snart 
finna, att det här rör sig om allmännordiska företeelser: 

En del kallkällor äro farliga för renarna om vårvintern. [...J Farfar berättade, att en del lappar i 
forntiden brukade kasta offerskänk i farliga källor. Likaså om de slogo läger på främmande land 
med renhjorden för att beta eller vila, brukade somliga offra åt landet, genom att kasta något 
föremål på marken, i bäcken, i sjön eller i källan. Även jag har en gång offrat åt landet, vad jag 
minns, men det var för älg. En gång, när jag och Mickel Andersson Anna voro på älgjakt med 
hund, gingo vi en dag men sågo ej spår eller hamn. Vi kommo om aftonen till Saitevare 
(Spjutberg) kart. 29. a. I. Då sade Mika till mig, »Vierte tal värrotil tau tuobtakav» (Vi måste 
muta landet, landvätten). Jag kastade en 25-öring i ljungen. Samma afton fick hunden upp älg, 
och vi fingo skjuta den (ULMA 5515, s. 66 f.). 

Ännu levande svensk folktradition känner också till att man för att få en lyckosam jakt 
måste offra åt de makter, som råder över villebrådet, vare sig dessa, alltefter den lokala 
folktron, utgörs av skogsrået, vittrorna eller vättarna. I några fall är det möjligt, att det 
är finskt inflytande bakom en del av dessa sedvänjor, ehuru företeelsen är allmän både 
inom och utom Norden. Sagesmännen är genomgående födda omkring mitten av 1800-
talet. Här följer några exempel på offer av pengar eller mat: 

Man skulle ta en slant å kast i skogen så skulle en få skjuta, för då höll man säj sams mä skogsråa 
(Upl., Huddunge. ULMA 9100, s. 67). 

För att få lycka med sig på jakt bör man hålla sig väl med skogens övernaturliga väsen. »Om 'n 
skjuter nå å kastar åt d8m en köttbit, eller når en går te skogs å har nå mä sä, kastar en de där, så 
kan d8m få smak då» (Gästr., Valbo. ULMA 10059, s. 32; jfr s. 29). 

Om »Skojji-Kari», skogsrået, berättas det, att hon ställer till olyckor i Piparvallsbacken. 
Hon sitter naken vid en källa och kammar sitt hår, medan den gröna klänningen hänger 
bredvid. Det är en orimligt vacker kvinna. »Dom bruka kasta dit nå åt-na, silverpengar 
och tocke där. Då hade dom lycka på jakt och allt möjligt» (Häls., Järvsö. ULMA 
12721:18, s. 18). 

"Kellerrnan 1958, s. 43. 
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En drygt 80-årig älgjägare, väldig skidåkare, tjuvskytt och storätare, som också kun-
nat »bota» med tankens makt och »stå» älg, gör följande, ur psykologisk synpunkt 
intressanta uttalande: 

Då man höll på jaga, kunde man kasta en slant över vänstra axeln och aldrig se efter den, och så 
tänka, att det var för man skulle få det man gick efter. Det behövde inte vara stor slant, det skulle 
bara vara ett »penningvärde» (Ang., Fjällsjö. ULMA 2064:15, s. 17).15  

Liksom jakten har även fisket stått under övernaturliga makters hägn: »Innan man 
kastade ut fiskredskapen i vattnet, skulle man offra en silverslant åt vittra. För det var 
hon som ägde fisken» (Ång., Nordmaling. ULMA 3038:13, s. 2).16  

Över huvud taget skall den som vistas i skogen och där har sin gärning, hålla sig väl 
med makterna. Denna vitt spridda folktro har också, naturligt nog, kommit att åter-
speglas i folklivslitteraturen, där man dock ibland måste söka skilja mellan de folkliga 
föreställningarna och bruken å ena sidan och folklivsskildrarens behandling och tolk-
ning av materialet å den andra. J. R. Sundström har t.ex. en rationaliserande förklaring 
av hur offret försvinner och kommer de övernaturliga väsendena till godo. Men han 
framhåller också med rätta, att denna fråga icke spelat någon roll för offraren själv, 
vilket också kan belysas med talrika belägg ur religionshistorien. Det är alltså fråga om 
varför Kolarjonke haft så god tur med kolmilorna: 

Kolar-jonke var den bäste i sitt yrke av de kolare som voro anställda hos Västanå bruk. En enda 
mila hade brunnit upp för honom under tjugu år, det vill säga under den tid han varit anställd hos 
bruket. Men så var han också god vän med skogsrån, tomtar och andra osynliga väsen, och 
stundom offrade han ett och annat av sina ägodelar åt dessa sina osynliga medhjälpare. Han 
uraktlät aldrig att kasta en kopparslant upp på milans kulle, innan han tände, och stundom satte 
han ut mat åt den rödluvade tomten. Skogsmöss, lavskrikor och andra hungriga skogens djur 
kalasade på offret under nattens och morgonens tysta timmar, men det visste inte Jonke, och inte 
heller forskade han efter orsaken till matens försvinnande, att den försvann var för honom huvud-
saken, om tomten och de [andra] väsendena fingo maten direkt eller genom förmedling av 
skogens djur, spelade för Jonke ingen roll alls.17  

Även när det icke gällt direkt jaktförberedelse, har förhållandet till skogens och 
markens osynliga väsen varit av betydelse för den kommande jakten. Sålunda skall man 
kasta ut något åt »vettan», så fort man hör dem. Detta är lyckosamt, dvs, ger god jakt-
lycka (Härj., Vemdalen. ULMA 1200:1, s. 31). 

Dessa makter kan också göra sig mycket handgripligt påminta. Det berättas från 
samma bygd, att ett lag timmerhuggare väcktes av att dörren gång på gång öppnades, 
trots att man slutligen säkrat låset med en töm. Men en gubbe, som var jägare och 
visste, hur man handskades med »vettan», kastade ut en köttbog. Dörren förblev då 
stängd och gubben fick på morgonen skjuta en älg (Härj., Vemdalen. ULMA 1200:2, 
s. 371 f.). 

Men även andra metoder än att »kasta ut» har kommit till användning. Sagesmännen 
är dock själva medvetna om att det som i förstone ter sig som ren jaktmagi, i själva 
verket utgör ett offer: 

15Även refererat av Ohlson 1933, s. 95. 
16Jfr Ohlson 1933, s. 99. Se även för jägaren och skogsrået G. Granberg 1935, s. 105 ff., 152 ff. 
17Sundström 1949, s. 16. Jfr G. Granberg 1935, s. 128 ff. 
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För jaktlycka skulle en lägga i en femskilling i bössan, å hä är en silverslant å skjuta å i skogen, 
dä hörde ja tal på då ja va' en liten pöjtje å de gamla skytta där i Lagbo. Dä va meningen att 
skogsråa skulle ha' den där slanten, så skulle ho ge god jaktlycka (Upl., Östervåla. ULMA 9586, 
s. 63). 

Själva grundidén återfinns även i följande uppteckning, även om silverslanten är ersatt 
av den modernare sedeln: 
Dä va en skogvaktere ve Lundsberg, som de kalle Vargen, å han kunne trölle så han fick skjuta så 
mycke han ville i skogen. Men han la en papperssedel söm förladdning i dä förste sköttet han sköt 
å i skogen den dan, å dä skulle han la öffre te skogaråa kan ja tänke (Värml., Lungsund. ULMA 
7047, s. 13). 

Ett offer till landet och dess rådare, väl sekundärt kallad Oden, skymtar i följande, rätt 
unika uppteckning, enligt vilken samme Oden också är viltets herre. Det är värt att 
notera, att den stammar från gammal, svensk finnbygd. Det är fråga om »tullporten 
mellan Oggetorp och Skeppshult — en halv fjärdingsväg från Skeppshult — vintervägen 
gick fram där förr». Som tull lade man en halv kaka bröd eller en smörgås på en sten-
häll. Annars blev man stående där: 
Det skulle Oden ha i inkomst; han hade intet annat i inkomst: Han rådde om viltet. Förr var det 
inte annat än skötter (skyttar) på Tiv&i. Hade skytten något te fägna'n med där uppe, så fick han 
snart skjuta. Det var före min tid (Vgl., Undenäs. ULMA 2251:1,s. 1). 

Någon motsvarighet till de finska jaktrunorna, dvs. böne- eller besvärjelseformler för 
jaktlycka, är det dock svårt att påträffa på svensk mark. Den enda uppteckningen av 
detta slag, som jag funnit, är från Småland. Den enkla formuleringen skulle lika väl 
kunna höra hemma bland Afrikas pygm&r:18  
Skogstippa ho va så vacker så dä kan ingen tro, å den skulle de ha tur må når de skulle ut å skjuta 
harer å bjömer å så sa de: »käre skogstippa hjälp mäj så ja får räven», öm dä va en räv de ville 
skjute. Å döm som ho tyckte öm, döm hjälpte ho te få dä de ba'na öm (Smål., Högsby. ULMA 
8497, s. 1). 

Mot bakgrund av det tidigare anförda, finska materialet mister de svenska uppteckning-
arna sin karaktär av magi, vidskepelse eller kuriosa. I stället skymtar kvardröjande före-
ställningar och bruk av ursprungligen religiös art, vilka otvetydigt hör hemma i ett för-
kristet sammanhang. Då de under historiens gång isolerats från detta och blivit alltmer 
sporadiskt förekommande, har de fått sin nyssnämnda karaktär. Emellertid har också en 
kristen omformnings- och omtolkningsprocess av mycket mångskiftande art ägt rum i 
både gammal och ny tid. Vidare har folket upplevt kristendomen på sitt särskilda sätt 
och fört in sin föreställningsvärld i denna.19  Ovan har vi sett, hur de medeltida helgonen 
trätt in vid sidan om eller i stället för de inhemska jaktgudomligheterna. Några runor är 
t.o.m. svåra att skilja från kristna begärsböner av mera folklig art. 

Att ha »god tur» innebär för ett modernt medvetande vanligen att gynnas av 
slumpen. Ibland finns visserligen magiska bitankar i samband med bruket av »mascots» 

18Jfr Schebesta 1950, s. 67: »Fader, giv mig vilt.» Den anropade är skogsguden Mungu. Se även s. 76, och 
för den kulturhistoriska skiktningen s. 208 ff., 228 ff. 
19Exempel härpå i Edsman 1946, 194913 och 1950a. Goda analogier, som ligger närmare i tiden, finns t.ex. 
från Mellanamerika, jfr Morley 1947, s. 212 f., och från missionsfälten i våra dagar. 
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etc. Att ha jaktlycka har i gammal tid alltid inneburit, att man stått väl med »makterna». 
Dessa kan också med offer stämmas till välvilja. Då den kristne Guden trätt i stället för 
de förkristna gudomlighetema, har man fortsatt offra också för god jakt, ehuru offer-
mottagaren blivit en annan. Det medeltida, av kyrkan förmedlade offerväsendet har 
även rymt på sedvänjor och tankegångar, som i mycket erinrat om de inhemska. Att 
offergåvan eller redan offerlöftet har välsignelse med sig, är f.ö. en allmänmänsklig 
föreställning. Det tänkande, som ligger bakom katolska votivgåvor i våra dagar, skiljer 
sig till sin innebörd icke mycket från det som behärskat den förkristne jägaren. Trots 
den lutherska kyrkans kamp mot offertanken i mässan liksom mot förtjänsttanken, har 
det medeltida oblationsväsendet i stor utsträckning levt vidare.20  Och i samband härmed 
har do ut des-tanken varit ganska svårutrotlig. 

Man har t.ex. på 1600-talets Åland offrat till kyrkan vid förestående resa eller under 
sjukdom, liksom efter lyckligt överstånden seglats eller sj ukdom.21  I Övertorneå kyrkas 
räkenskapsbok omnämns tackoffer i samband med familjehögtider av skilda slag. Men 
det står också t.ex. under 14 jan. 1700, att »een del af soldaterne när dhe skulle bortresa 
på Togh ofrade tillhopa på altaret 3 1/4 Caroliner».22  Även de fattiga har ihågkommits i 
liknande sammanhang. Emellertid hör denna realistiska syn på offret eller kollekten i 
kyrkan icke enbart till det förflutna. Drastiska vittnesbörd om hur gemene man tänkt i 
dessa ting, finns i svaren på några av ULMA:s utsända frågelistor (M 97, M 107 och M 
111). Här endast några exempel: 
ja ä så glar åt dä å dä, så ja ska gå åt Tjörka å ge en stär slant i häven, alt di hadde tur mä å va glaä 
åt, så skulle di ge i häven för, men va dä motgj ort, då va dä inget te ge för. Vart di åmä svärmor 
då ga di i häven, va di okäntant mä nån, å den vart dör, då sa di ja tror ja ger i häven, läsbarna gav 
sin förstä hävslant en köpper penning. I Söndäse låg dä en femricksdaler i häven, den ha nock 
Widengren gett, i glädjen för att han vart bra han va redder för dö. I all medgång skulle de ge lite 
i häven på Söndän, för tjenlit bergningsvär, för go linskörd, å mycke humle, å kersbär å gätt fiske 
(Sdm., V. Vingåker. ULMA 9762, s. 29). 

Men även offerlöftet eller den i förväg givna gåvan förekommer i folklig köpslagan, där 
Gud Fader ibland kan tyckas vara ganska avlägsen: 
Ock man lova att »lägga en slant, i fattibössan», om dä' jeck väj'n, d.v.s. jick bra, »mä dä' man 
hadde, för händer». En påjke som jeck å fria te en jänta, som han tyckt' om sa' allti, att om han 
kåm te den dan, när han egde henne, »rådd åm na», skull' han lägga en bra slant i fattibössan. 
Och om nån hadd' tur mä' sej i företag, sa's att han ha' nog åffra en slant, i fattibössan, ell. lagt 
en stor slant, i håven (Västm., Kumla. ULMA 10700, s. 46 f., med utelämnande av de självklara 
ordförkl.). 
Om det i dessa exempel närmast är fråga om en folklig intolkning av uråldriga tanke-
gångar i kyrkliga bruk, finns det också exempel på motsatsen: ålderdomliga sedvänjor 
av förkristet ursprung har bibehållits, men med en kristen motivering. Ett egenartat 
exempel härpå finns från en gammal offerkälla i Lenhovda socken i Småland. Där har 
man under mid(sommar?)natten visserligen offrat »för sjukdom och sådant men även 
'för Herrens väckelse'» (Smål., Lenhovda. ULMA 2817:5, s. 44). 

20Se Edsman 1950 b. 
21Ibid., s. 176. 
22Bohlin 1923, s. 55. 



184 

Även den sentida jägaren har nyttjat offerlöftet som ett nästan magiskt tvingande 
medel. Gåvan lovas då icke längre till någon skogsgudomlighet utan till en fattig 
(kristen). Följande nutidsuppteckningar är belysande för såväl segheten som omgestalt-
ningen av offertraditionen i samband med jakten: 
Sitä sanothin että on hyvä onni jos sai hyvin Man sade att det var god tur om man fick bra i 
pyössä. Jos halusi saa hyvän onnen pyytö- jakten. Om man ville ha god tur på jaktresan så 
reisula min luvathin ennen pyyvölle lähtöä lovade man [innan man begav sig på jakt] någon 
joku osa viljasta jolleki hyväle lcristitylle. 	del av viltet åt någon god kristen. 

(Lpl., Jukkasjärvi. ULMA 9044, s. 1.) 

Om man har varit ute och jaga och det har sett hopplöst ut att få något, så har man kunnat ge 
varann ett tyst löfte23  att då man visste någon som var uselt fattig, en mor med barn helst, man då 
lova: »Vi ger 5 kr. var om vi får det här djure.» Då har det inte stått på länge förrän djure (älgen) 
har varit där (Härj., Tännäs. ULMA 20427, s. 12). 

Sagesmannen, f. 1864, förtäljer också, att han, då han en gång hjälpt en fattig moster, 
fått en älg: »Men det djure fick jag nog för det jag hade gett moster» (20427, s. 14).24  

På samma sätt har, såsom ovan framhållits, bönen om jaktlycka och tacksägelsen för 
det erhållna villebrådet kommit att riktas till den kristne Jumala.25  Och liksom runorna 
innehåller gammalt och nytt, har även jaktbruken kunnat utformas under anknytning till 
såväl förkristen-katolsk som luthersk tradition. I Muolaa på Karelska näset hade sålunda 
förr i världen 

den säkraste (skytten) i skaran trätt fram till huvudändan av den fällde »gråbrune» och läst en an-
senlig »ceremoni», under det att de övriga stodo runtom, tysta och barhuvade. Gemensamt hade 
man sedan bett Fader Vår och sjungit några verser ur psalmboken, så att det ekade i den vintriga 
skogen. Hela högtidligheten hade avslutats med Herrens välsignelse. Den i början lästa cere-
monien säges ha varit en »trollformel», ärvd från förfädema.26  

23»Gör en åtbörd med tummen, som om han 'tummade' på något.» 
24Jfr Lärusson—Olsen s. 38: den första fisken, som en isländsk pojke drar upp, har på 1800-talet kallats 
Mariufiskur och givits åt en fattig, som i stället skänkt sin välsignelse. I Norge har man för att få fiskelycka 
lovat en del av fångsten åt fattiga, ibid., s. 41. Se även Edsman 1949b, s. 34; Liewendahl 1953 och Rettenbeck 
1952. För ett motsvarande, icke-kristet förstlingsoffer, se Buck 1939, s. 70. 
25Se ovan, s. 118. 
260van, s. 119. 
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