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Torkel Tomasson (1881-1940). Samefolkets Egen Tidning 1940, s. 26. 
Namnteckningen ur brev till Carl Lindhagen 24.1.1937. Carl Lindhagens 
samling. Stockholms stadsarkiv. 



Inledning 
År 1917 fick Torkel Tomasson ett bidrag på 100:- från Norrländska Studenters 
Hembygdsförening för att under sommaren uppteckna samiska traditioner. Upp-
teckningsarbetet resulterade i det manuskript som i Dialekt- och folkminnesar-
kivet i Uppsala har accessionsnummer 385 och som här för första gången ges ut i 
sin helhet. Tidigare har Tomasson själv publicerat några av berättelserna i artiklar 
i Samefolkets Egen Tidning och Bo Lundmark har offentliggjort några utdrag från 
manuskriptet i Samefolket (se bibliografin s. 71-72 nedan). 

Hans Mebius har karakteriserat Tomassons material som »[en] av de utförli-
gaste och mest noggranna traditionssamlingarna om samisk folktro [- - -] en unik 
källa, såväl kvalitativt som kvantitativt» (MEstus 1972:61-62). Att Torkel Tomas-
sons manuskript är unikt bland uppteckningar av samiskt traditionsstoff beror 
inte enbart på att han är noggrann och ger upplysningar om sagesmännens ålder 
och bakgrund, och egentligen inte heller på hans språkkunskaper som gjorde det 
möjligt att i motsats till t. ex. 0. P. Pettersson utföra intervjuerna på samiska. Det 
som ställer Tomassons manuskript i en särskild kategori är hans nära relationer 
till flera av sagesmännen. Därför finns här uppgifter som inte påträffas någon 
annanstans. Detta gäller fr. a. de traditioner som har att göra med den förkristna 
samiska religionen och man kan jämföra med Harald Grundströms och 0. P. 
Petterssons sagesmän, som är mycket mer förtegna i dessa ämnen (0. P. PETTERS-

SON 1979, PIRK 1933, 1937). Manuskriptet är ett gott exempel på att den »[...] 
avspända konversationen mellan forskaren och hans sagesman är en idealisk 
informationsväg i religiösa frågor.» (HULTKRANTZ 1973: 39) 

De olika intervjuerna har inte strukturerats efter en gemensam frågelista, men 
flera frågor återkommer. Några av de som förekommer oftast gäller offerstenen 
på Marsfjället [35, 39-40, 46, 49, 58, 71]1  och tseegg' iive (tsikku)2  'offer' [33, 
41-43, 45, 49-50, 53-54, 54-55, 59, 70-71]. Sagesmännen berättar om religiösa 
uppfattningar som inte var levande 1917. Få hade kunskap om de gamla föreställ-
ningarna som snabbt föll i glömska. Tomasson skrev senare till K.B. Wiklund att 
tseegg' äve, som man då (1934) knappt visste vad det var, varit en levande 
tradition så sent som på 1890-talet (jfr not 7, s. 67 nedan). 

Vid flera tillfällen återkommer Tomasson till olika kåtaseder [8, 11, 14, 24, 25, 
30, 70] och hur viktigt det var att inte springa över boåssjuo (påssjo) 'den innersta 
delen av kåtan' [9, 70]. 

Tomasson upprepar även frågor om benämningar på renens olika ben, kotor 
och muskler [10, 34, 54, 66, 68]. Särskilt har det gällt den lilla muskel som på 
sydsamiska heter ooleg'ärkaa (ålgerka) [27, 33, 34, 37, 48, 56] och det ben vid 
lårbenets nedre ända som heter biidd' esmoåruo (pouttjesmuåro) [36, 47]. Andra 
frågor rör sig t. ex. om  hur de olika delarna skulle fördelas när man åt [10-11, 17, 
33, 34-35] och om att inte kasta ben hur som helst kring kåtan [10, 25, 32, 61]. 

I  Siffror inom hakparentes hänvisar till sidorna i Tomassons manuskript. 
2  Orden anges häri kursiv enligt den ortografi som används i HASSELBRINK 1981-1985 med Tomassons 
stavning inom parentes. 
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När det gäller språket bör det observeras att dialektskillnaderna inte kommer 
fram i texterna, eftersom Tomasson ibland har normaliserat morfologin efter sin 
egen dialekt. Exempel på nordliga former i sydliga uppteckningar är att -uo i 
obetonad stavelse används i stället för -aa,3  att infinitivändelsen är -dh i stället för 
-Uh i jämnstaviga stammar4  och att -b och inte -m används som ändelse i ack. sg.5  
och 1 sg. pres.6  Däremot har han noterat ett par skillnader i ordförrådet, t. ex. att 
den svenska dialektformen »brikerna» som Jon Larsson Doj från Härjedalen 
använder motsvarar det vilhelminasamiska raagyuo (rakgnoh) [9] och att Nils 
Andersson Vinka från Tärna använder ordet veäruosUjie (virosadje) 'offerplats' 
[60, 67] i stället för tseegg'iive (tsikku) [60]. 

Texten är återgiven enligt Tomassons manuskript. Tomassons tillägg är satta 
inom snedstreck // och våra, liksom hänvisningar till sidorna i manuskriptet, inom 
hakparenteser [ 1. De enda ändringar vi gjort utan särskild markering är att vi i 
några fall satt ut utelämnade diakritiska tecken på 'å', 'ä' och 'ö' och streck på 't'. 
Tomassons noter (som återges längst ner på resp. sida) anges med bokstäver (a—r) 
och våra (som hänvisar till anmärkningarna på s. 67-69) med siffror (1-33). 
Eftersom vi inte har sett det som vår uppgift att analysera Tomassons text är våra 
anmärkningar ytterst sparsamma och inskränker sig till en »första hjälp» för 
läsaren. 

Vi har valt att i detta sammanhang också publicera några självbiografiska 
anteckningar av Torkel Tomasson (s. 9-22 nedan). Någon biografi över Tomas-
son finns ännu inte och bristen på personligt material är stor. Därför kan det vara 
befogat att låta honom själv komma till tals genom några av de få bevarade 
dokument som är tillgängliga. Utdragen ger en bild av personen Torkel Tomas-
son. De mer officiella ställningstagandena är redan kända genom protokollet från 
landsmötet i Östersund 1918 och hans publicistiska verksamhet i Samefolkets 
Egen Tidning. 

Vi vill framföra vårt tack till docent Hans Mebius, som var den som ursprungli-
gen föreslog att manuskriptet skulle ges ut, och till arkivchefen vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala, docent Sven Söderström, som accepterat det för 
utgivning i arkivets C-serie och på alla sätt stött publiceringsarbetet. 

För ett frikostigt resebidrag tackar vi Stiftelsen Seth M. Kempes minne. 

Lund och Uppsala i december 1987 

Leif Lindin 
Håkan Rydving 

3  T. ex. genomgående i boåssjuo (påssjo), S: boåssjaa 'den innersta delen av kåtan'. Ett undantag är 
moåruo (muå'ro) 'ben(knota)' som på ett par ställen [34, 54] i uppteckningar från Vilhelmina har 
formen moåraa (måra). 
4  T. ex. i guödd'edh (guttet) [18], S: guöddijh 'bära'. 
5  T. ex. i hiergieb (hirkeb) [18], S: hiergiem, av hiergie 'häst'. 
6  T. ex. i galgab (kalkab) [18], S: galgam, 'jag ska'. Jfr HASSELBRINK 1981-1985: 21-22 beträffande 
dialektindelningen inom sydsamiskan. 



Torkel Tomasson (1881-1940) 
Anteckningar till en självbiografi 
[De följande anteckningarna är Torkel Tomassons egna. De är hämtade ur Samefolkets Egen Tidning 
och ur brev med självbiografiskt innehåll. Avsnitten med mindre stil inom hakparentes är förutom 
källhänvisningar våra sammanfattningar och kommentarer. Utg.] 

A 
1881-1912 

[1938 bad Carl Lindhagen genom kyrkoherden i Stensele, Gustav Park, Torkel Tomasson om några 
biografiska uppgifter. Tomassons svar är relativt utförligt och vi har valt att citera det in extenso, men 
med insprängda avsnitt ur andra självbiografiska notiser. Texten har tidigare publicerats i Samefolket 
1981, nr 5, s. 4-6.] 

Herr Borgmästare! 
Ni har /genom kyrkoh. Park/ önskat några biografiska data bl. a. också av mig, och jag 

vill gärna efterkomma det, och härmed några anteckningar, varur kan tillgodogöras efter 
behag. När man emellertid är uppväxt och hälvten ens liv haft sin utkomst i obygden, har 
man en känsla av, att man just inte förfogar över annan biografi än den, som det hårda livet 
skänkt en, och som många andra i fjäll och dal måhända har rikligare erfarenhet av än jag. 

Emellertid voro mina föräldrar — min far vid namn Tornas Nilsson, bördig från riksgräns-
trakterna i Vilhelmina socken av Västerbottens län och min mor vid namn Lisa, född 
Torkelsdotter, bördig från Frostviken, Jämtland — uteslutande renskötande samer, i vilken 
egenskap de tillhörde Vilhelmina södra lappby. Och vi[d] Ångermanälvens källflöde på 
södra sidan Kultsjön hade de på sin tid förvärvat inrymningsrätt på lappskattelandet 
Satsfjället, där de före min tid hade, som brukligt varit bland renskötare i allmänhet, anlagt 
en slags fast bostad, kallat höst- och vårviste, där från en näverkåta med ett visthus 
/stabur/ intill röken under ett par månader på hösten i september och oktober och ett par 
månader under våren i maj och juni tillkännagav, att vistet var bebott. 

Med renhopen före och 8 till 10 bärrenar fördelade på två raider efter plägade vi från 
Satsfjället sommartid i regel buföra omkring fem mil i nordväst efter högsta Börgfjället till 
trakterna av riksröset nr 204, Jadnemsrös, men en del år utsträcktes flyttningarna ytterliga-
re 4 å 5 mil västerut till trakterna av Kvigtind vid Namsvand i Norge. Börgfjället är på sätt 
och vis en storslagen region, men ytterligt karg, och under ovannämnda flyttningar och 
under närmare ett par månaders uppehåll vid riksgränstrakterna bestod bränslet ofta 
allenast av kråkris. När det är högsommar, torrt och solsken, brinner nog kråkris bra och 
onekligen är det då både poesi och romantik i röken från kråkriset på fjället, men när det är 
regnigt då är all romantik och poesi som bortblåst, och det återstår allenast den karga 
verkligheten. Och när det led mot slutet av augusti, då i regel höstrusk plägade inställa sig, 
gladde sig både djur och människor åt att få återvända till det gästvänligare Satsfjället. 

Men redan i början av november blev det även där alltför ogästvänligt. Då kommo akjor 
fram och med renhopen före och intill 10 å 12 dragrenar för akjorna, fördelade på 2 å 3 
raider, styrdes nu färden österut över Gitsfjället och utefter Blackfjället och därefter ned 
genom det stora skogslandet förbi Åsele kyrkby i mittlandet vid Ångermanälven, tills man 
slutligen efter 3 å 4 veckors buförande vid juletid anlände till vintervistet vid de stora 
mohedarna i trakterna av bebyggelserna Tellvattnet och Seltjärn, belägna ett par mil 
ovanför stambanan inom Anundsjö socken i övre Ångermanland. Men ofta hände det, att 
snöförhållandena även här vållade svårigheter för renbetet, varför flyttningen måste 
utsträckas nedanför stambanan till trakterna av Örnsköldsvik vid Bottniska viken, ungefär 
35 mil från Satsfjället. Och jag har räknat ut, att mina föräldrar under deras krafts dagar 
och jag själv under min nomadtid årligen buförat bortåt 100 mil. Under liknande förhållan- 
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den är det rent av förunderligt, att människor kunna uppnå en ansenlig ålder, min far dog i 
77 och min mor i 87 års åldern. Och det är inte alls ovanligt, att renskötare uppnått en ålder 
av 95-97 år. Ett liknande herdeliv är dock ingenting eftersträvansvärt. Det går medan man 
befinner sig i sin krafts dagar, men så småningom tar åldern osvikligt ut sin rätt, samtidigt 
som renhopen smälter ihop, så att man slutligen, när man är alldeles orkeslös saknar både 
nödig ekonomi och eget ändamålsenligt tak över huvudet. Det är bl. a. därför som 
Samefolkets Egen Tidning alltsedan dess tillkomst för 20 år sedan inriktat sig på och 
alltjämt håller fast vid kravet på ändamålsenligt underlättande av samernas bosättning. 

Enligt uppgift av min far och mor lär jag första gången ha sett dagens ljus vid Vintermy-
ran, belägen att par mil ovan stambanan och alldeles vid allfarsvägen mellan Anundsjö 
järnvägsstation och Åsele kyrkby. Det var 1881 den 10 april och just vid tiden för 
vårflyttningen till fjälls. Yngst i raden av nio syskon, av vilka fyra dogo strax efter 
födelsen, lär jag dock enligt min mor varit påfallande tystlåten, när jag kom som utökning i 
familjen, varför man trodde, att även jag inte skulle bli så gammal. På vägen till fjälls lär 
därför en aktad odalman i Hällaström vid Ångermanälven ett par mil ovanför lappmarks-
gränsen ha givit mig nöddop. 

Mitt första levnadsår tillbragte väl även jag, ehuru jag inte minns det själv, likt andra 
lapska herdebarn övervägande i den lapska barnvaggan, komsen, som så till vida är 
ändamålsenlig, att den effektivt håller emot kylan och man kan fara fram med den snart 
sagt hur som helst, men det lilla liv, som den omsluter, sitter kvar ändå, till synes oberörd 
av alla strapatser. Vid pass två års ålder måste man dock lämna komsen och dess varma 
innandömen för alltid. Man är nu helt enkelt för stor för den, men å andra sidan äro benen 
även på en två-tre-årig nomad anför veka för att kunna frakta kroppen på längre sträckor 
åtminstone. Vintertid har det väl gått för sig med småttingar även i nomadlivet. Då har 
man helt enkelt under flyttningar karkat ned de påpälsade barnen i akjor, där de knappast 
lidit annan nöd, än att benen i längden domnat av. Men vid flyttningar sommartid ha nog 
småttingar i dessa levnadsförhållanden vållat åtskilliga bekymmer, hur romantiskt det än 
kan ha tett sig för en utomstående iakttagare. 

En vuxen oxren av fjällras bär en börda på omkring 30 kg. fördelad med hälften på 
vardera sidan. Tillsammans med en börda på cirka 16 kg. fördelad med hälften på vardera 
sidan, har man överst plägat placera en småtting på tre eller fyra år grensle över djurets 
rygg med benen vilande på de två bördorna /kisorna/ och delvis fastsurrad med en schal 
eller dylikt och med många tillsägelser, att bytingen skall hålla sig fast i sadeldoningarna. 
Då är man helt enkelt ryttare, och givetvis är det för barn oerhört intressant. I akjan 
känner man sig liten, men på renryggen är man desto stoltare. Och det går bra så länge 
intresset är vid liv, men när detta slappnar och jonblund inställer sig, då tar det ohjälpligt 
överbalansen och med huvudet före och benen i vädret tycker man sig ramla från 
obeskrivliga höjder handlöst ned på jorden. Det är mitt första gripbara minne av denna 
timliga tillvaro, när jag en gång under en sommarflyttning västerut på Börgfjället ramlade 
ned från min bärren på det viset, och vid nedslaget såg jag fula stenar omkring mig liksom 
väntade de allenast på att få ge mig nådestöten. Min far, som ledde min ridren som gick 
först i raiden, grälade på mig, som inte kunde hålla mig fast i sadeln, men själv var jag 
obeskrivligt glad över, att jag slapp helskinnad från äventyret. Och i fortsättningen grep jag 
fastare tag i sadeldoningarna och höll mig vaken, ty hur det än är, äro även barn rädda om 
livhanken. 

Från mitt elvte levnadsår /från januari 1892/ bevistade jag under tre läsår missionsskolan 
i Gafsele, belägen vid Ångermanälven inte fullt tre mil ovanför lappmarksgränsen, vilken 
skola på den tiden, då inget annat stod till buds, på ett förtjänstfullt sätt sörjde för 
undervisning åt barn av samisk börd, företrädesvis för barn från Åsele lappmark, men 
delvis också från Jämtland. Där inhämtades kunskaper i innanläsning, välskrivning och i 
de fyra enkla räknesätten samt svensk historia. Katekes och biblisk historia voro huvud-
ämnen, som enligt den tidens uppfattning skulle inläras, förhöras och rabblas upp utantill. 

Inte mådde jag och mina samiska skolkamrater illa, när vi voro på skola i Gafsele, där vi 
voro inkvarterade hos folk av den gamla hederliga bondestammen, och min husbonde, en 
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vidsynt, präktig bonde vid namn J. E. Nordenmark, vars enda dotter, som var lika gammal 
som jag, dog medan jag var där och åt vilken jag fick lov från skolan en dag för att hämta 
svepduk från Åsele ett par mil gångväg, ville nog bra gärna ha mig kvar som fosterson, 
men när skolslutet nalkades i december 1894, visste varken jag eller mina kamrater, hur 
snart vi skulle komma hem till far och mor. Det är något underbart med far och mor och 
hemmet i alla fall. En skolundervisning, baserad på mission, har dock något utpekande 
över sig. Det har därför bland samerna hälsats med största tillfredsställelse, att statsmak-
terna gripit in för en lämpligare tingens ordning. 

Efter nyssnämnda skoltid följde kampen för tillvaron i renskogen, och jag bevarar 
endast ljusa minnen från min nomadtid, och lärorikt var det också. Och med en fullständig 
praktisk utbildning i renskötaryrket i förening med litet boklig bildning har jag i görligaste 
mån känt [mig] fast i sadeln, när det gällt tankeutbyten i frågor, som beröra samerna. 

År 1900 uppvaktade en tremannadeputation av samer med min far i spetsen regeringen 
med en den 6 februari 1900 dagtecknad skrivelse, vari M. Borgström och 27 andra samer 
från Åsele lappmark krävde förbättrade existensmöjligheter för samerna, varvid man dock 
allenast tog sikte på renskötseln, som man av förklarliga skäl vid den tiden trodde på skulle 
lämna det ekonomiska utbytet. Denna aktion blev, kan man säga, upptakten till den 
alltjämt aktuella lappfrågan. Det tillkommer dock en vidsynt renskötare, nämligen framlid-
ne ordningsmannen Hans Magnus Nilsson äran av att första gången ha riktat statsmakter-
nas uppmärksamhet på en samernas jordbruksfråga, vilken skedde i en den 7 juli 1901 
dagtecknad skrivelse, som Nilsson lade fram på ett sammanträde i Fatmomakke, där 
förutnämnda deputationsskrivelse på remiss behandlades. I sin skrivelse krävde Nilsson, 
att vid den »blivande avvittringen» åt samerna måtte upplåtas lägenheter för nybyggesan-
läggning. 

Det trasslade emellertid till sig och myndigheterna visste inte riktigt, vad samerna 
egentligen ville, men kolonisationsspörsmålet var dock väckt, och det dröjde inte länge, 
förrän spörsmålet framfördes vidare. Det skedde på det viset, att min syster och några 
andra rivande och drivande samekvinnor på marsmarknaden i Åsele 1904 införskaffade 
och utrustade lappkvinna[n] Elsa Laula med fullmakt att i huvudstaden föra samernas 
talan. Och det gjorde hon förtjänstfullt. I en skrivelse till konungen, daterad den 6 april 
1904, tog hon sikte på och krävde i underdånighet förbättrade existensmöjligheter icke 
allenast för renskötande samer utan ock för dem, som genom en eller annan orsak förlorat 
sina renar och därför voro utfattiga. Den utomordentligt väl hopkomna skrivelsen var 
uppsatt av borgmästare Carl Lindhagen, som därvid lär ha stått i livlig förbindelse med sin 
riksdagskollega häradshövding Georg Kronlund, men synpunkterna i skrivelsen äro dock 
Elsa Laulas och vittna om hennes skarpa intelligens. Borgmästare Lindhagen var redan 
vid denna tid synnerligen insatt i samefrågor. Han hade nämligen som revisionssekreterare 
föredragit 1898 års renbeteslag i högsta domstolen. 

Sedan dess har lappfrågan varit föremål för såväl motioner i riksdagen som allehanda 
utredningar, varvid samernas bosättningsfråga trängt sig fram och balanserat jämt om jämt 
med renskötselfrågan, och för närvarande är samernas jordbruksfråga den avgjort domine-
rande. 

Ehuru under min nomadtid på 90-talet och omkring sekelskiftet tidningsläseriet ännu 
inte hade blivit allmänt bland samerna så hade dock namnen Hjalmar Branting och Carl 
Lindhagen på folkets läppar hittat vägen till och voro vid kaffebrasorna i renskogen livliga 
samtalsämnen. De betraktades av många snart sagt som halvgudar, och man bibragtes den 
uppfattningen, att ute i stora världen var det livligt och spännande, man formligen hörde 
till fjälls, hur taktfast skarorna marscherade och demonstrerade nere i Stockholm. Därför 
var det väl inte så underligt, att jag, närmast med anledning av förutnämnda Elsa Laulas 
aktion och redaktör Gust. Z. Hedenströms energiska artiklar i pressen i samband därmed, 
till förmån för samerna, vilka artiklar genom Elsa Laula nådde mig och många andra, vid 
23 års ålder fattade livligt intresse för lapp-politiken, något som bl. a. kom till uttryck i den 
Elsa Laula-Tomasson-Enokssonska deputationen till Stockholm sommaren 1904. Det var 
ju inte fråga om politik i egentlig mening, på sin höjd rörde det sig om ansatser till vinnande 
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av förbättrade existensmöjligheter för samerna och därtill ett nyvaknat upplysningssträ-
vande. Nyssnämnda 1904 års deputation ledde till upprinnelsen av en om också blygsam 
ansats till organisation bland samerna. Och jag hade glädjen att få medverka till en, såvitt 
jag vet, samernas första sammanslutning, nämligen Fatmomakke lappförening, som bilda-
des i Fatmomakke i september 1904, en förening som sedermera under ledning av de 
berömda lappfödda bröderna Anders och Lars Wilks rekonstruerades och upparbetades, 
så att den 1917 under namn av Vilhelmina-Åsele lappförening var skickad att taga initiati-
vet till och ställa sig som inbjudare till samernas landsmöte i Östersund 1918. 

Under vår deputationsvistelse i Stockholm sommaren 1904 sammanträffade jag för 
första gången och skakade hand med borgmästare Carl Lindhagen, något som jag på den 
tiden tyckte var en upplevelse, och på mig imponerade han genast, mest därför att han var 
jurist. Och det föll sig också så, att jag i sinom tid kom att studera juridik, om också icke i 
den omfattning, jag hade önskat. 

År 1906 på hösten — jag var då något över 25 år gammal — lämnade jag renskogen och 
styrde stegen till Stockholm, där jag under fru Emilia Broom6s tillsyn och omvårdnad 
idkade gymnasiestudier och absolverade studentexamen vid Stockholms Samgymnasium i 
december 1912 [...] 

[Ur brev till Carl Lindhagen i september 1938, 
Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv 

(fortsättning, se C nedan).] 

B 
1906-1912 

[Den följande texten är utdrag ur en längre artikel från 1937, där Tomasson ger en tillbakablick på 
gymnasieåren i Stockholm. Några avsnitt har vi valt att sammanfatta, men i övrigt är artikeln avtryckt 
i sin helhet.] 
Ett 25-års minne från min gymnasietid. 
Fru Emilia Broom6 — Stockholms Samgymnasium — mina lärare. 
Av Torkel Tomasson. 

När jag för 25 år sedan fullbordade mina skolstudier och avlade studentexamen vid 
Stockholms Samgymnasium kände jag det som en hjärtesak att i någon form vilja hugfästa 
minnet av såväl fru Emilia Broom6 som det läroverk, där jag som frielev under ledning av 
minnesgoda, förekommande lärare blev i tillfälle att inhämta det mått av boklig bildning, 
som var nödvändig, därest jag ville se min dröm förverkligad att få bevista universitetet i 
Uppsala. Men jag utgick ifrån att innan några minnesord härom kunde komma ifråga, 
borde jag först ha uträttat något, varmed jag förmodligen närmast åsyftade mina stam-
förvanters lyftning. Att efter inhämtade kunskaper gå ut i livet och armbåga mig fram för 
att enbart få det materiellt bra, trodde jag, motsvarade varken fru Broom6s eller mina 
lärares förväntningar. Deras uppoffringar förutsatte något mera. Så resonerade jag på den 
tiden åtminstone. Svårigheten att här i livet uträtta något, som verkligen adlar människan 
och höjer henne över det rena djuriska vegiterandet, hade jag emellertid inte räknat med så 
noga. Man fantiserar, hoppas och tror alltför mycket i 20-30 års åldern, och det går aldrig 
som man beräknat. Drömmen om en öppnad väg till universitetet gick relativt i uppfyllel-
se, men drömmen om att uträtta något har endast visat sig bedräglig, kanske inte alldeles 
beträffande lappolitiken, som emellertid vid fördjupade insikter visat sig mera tråkig än 
uppbygglig. 

Vid 12-14 års åldern i skolan i Gafsele drömde och svärmade även jag som så många 
andra för att vilja bli präst, men detta dunstade snart bort i kampen för tillvaron i 
renskogen, där jag vid 23 års ålder började livligt intressera mig för lappolitik, något som 
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bl. a. kom till uttryck i den Elsa Laula — Tomasson — Johan Enok Nilssonska lappdeputa-
tionen till Stockholm i juli 1904. Under denna vår vistelse i huvudstaden, som varade en 
månad, lärde jag känna redaktören Gust. Z. Hedenström, känd från sina energiska artiklar 
i pressen rörande förbättrade existensmöjligheter för samerna och jämväl från S. E. T:s 
spalter. Vi blevo vänner livet igenom, och han kom att tjäna mig i många avseenden. 
Hedenström, som var i hög grad ideellt anlagd, uppväxt i och synnerligen väl förtrogen 
med 90-talets ideella strömningar och föreningsliv, kom med uppslaget om organisering av 
samerna, varigenom dessa skulle bli i tillfälle att bättre kunna tillvarataga sina intressen än 
vad hittills varit fallet, något som intresserade mig. Ordningsmannen H. M. Nilsson och 
Daniel Mortensen, båda av samisk börd, hade nog tidigare i renskogen varit inne på 
liknande tankebanor, men Hedenströms uppslag var mognare och ledde till initiativet och 
tillkomsten av samernas historiskt första ideella förening med verkliga stadgar, som 
Hedenström gjorde upp. Under vår deputationsvistelse i Stockholm lärde jag också 
personligen känna borgmästare Carl Lindhagen, som var jurist, något som slog an på mig. 
Även lärde jag då känna fröken Anna Lindhagen, på den tiden ung och glödande för allt, 
som faller inom begreppen ideellt och socialt arbete, bl. a. anskaffade hon och skänkte mig 
Gust. von Diibens »Lappland och Lapparna» och Sveriges Rikes Lag, den första profana 
litteratur, jag blev ägare till, på den tiden föga begriplig för mig, men litteratur i alla fall. 
Senare verkade hon för och åvägabragte ett litet vandringsbibliotek för samerna i Vilhelmi-
na fjällbygd.  På återresan till fjälls kånkade jag och bar föreningsgrejor, bl. a. en klubba, 
som vännen Hedenström utrustat oss med. 

I början av oktober samma år hamnade jag till Matarengi folkhögskola i nordligaste 
Norrbotten, där jag emellertid inte stannade längre än något över två månader. Jag tyckte 
mig däruppe inte finna, vad jag sökte, jag hade redan fäst mig vid huvudstaden, som äger 
en ovärderlig fond av fördelar, som inte stå till buds på annat håll. Jag skrev därför till 
vännen Hedenström, som var stilist, att tillskriva rektor Ludvig de Villder och be honom 
släppa iväg mig efter terminens utgång, något som Hedenström också gjorde och som 
lyckades mycket bra, utan att jag behövde komma i onåd med rektor de Wilder, som 
tvärtom ställde sig utomordentligt förstående. Kunskapsutbytet från Matarengi blev inte 
nämnvärt, men jag medförde därifrån ett annat utbyte, som måhända var värdefullare. 
Rektor de Viilder gav mig nämligen ett vackert, skriftligt intyg, som underlättade [för] mig 
på vägen till gymnasiet. 

Året därpå (1905) i början av februari anträdde jag i skolsyfte med ett par trehundra kr 
på fickan resan till Stockholm. Det skedde på måfå. Jag visste inte ens vilken skola eller 
vad för slags skola, jag skulle bevista, eller huruvida det över huvud blev någon skolgång 
alls. Det enda, jag med säkerhet kunde räkna med, var bostad hos vännen Hedenström, 
högst uppe på Roslagsgatan, på den tiden tullen. 

Efter ankomsten till Stockholm följde bekymmer om val av skola, i vilket ärende jag en 
dag besökte Tekniska skolan, där föreståndaren emellertid förklarade, att hans skola 
knappast lämpade sig för mitt antydda syfte, varför han hänvisade mig att uppsöka 
Palmgrenska Samskolan, dit jag omedelbart styrde stegen och där en kulla tog emot mig 
och tillkallade fröken Signe Palmgren, sedermera maka till generaldirektör Lennart Berg-
löf. Fröken Palmgren intresserade sig för mig och tillkallade sin far, rektor Palmgren, och 
så tillstötte också hans andra dotter, doktor Valfrid Palmgren, så att jag om några 
ögonblick hade såväl rektor Palmgren som hans mäktiga döttrar omkring mig. Sedermera 
bibragtes den uppfattningen, att de bägge döttarna voro vikarierande rektorer. Alla tre 
voro synnerligen vänliga och intresserade av mitt ärende. Jo, nog skulle jag få stanna vid 
Palmgrenska Samskolan, som lämpade sig utmärkt, där avlade man studentexamen. Jag 
skulle få börja när som helst och undervisningen skulle jag få gratis, som även blev fallet. 
»Kan Tomasson kommatera», frågade rektor Palmgren. Nej, det kunde jag verkligen inte 
borga för. »Kan ni räkna brutna tal och ränta?» frågade rektor Palmgren vidare. Då jag 
tvekade om betydelsen av »brutna tal» och mitt svar dröjde, tillade han »bråk». Nej, det 
var lika illa beställt i det avseendet som med kommateringen. Vid ett tillfälle, när jag hade 
varit ute och sålt renkött i Örnsköldsvik, hade jag hört talas om, att för studentexamen 
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erfordrades något, som hette algebra, varför jag antydde att företrädesvis få syssla med 
dylikt. Jo, nog skulle jag få algebra, så att det räckte till, menade rektor Palmgren, som för 
mig upprättade ett speciellt skolschema, bl. a. späckat med X, Y och Z, ett räknesätt som 
inte ens vännen Hedenström behärskade utan slog ifrån sig och ville inte befatta sig med. 
Mitt skolschema upptog även ett utländskt språk, engelska, i vilket ämne jag i en nybörjar-
klass bland 14-15-åriga klasskamrater erhöll undervisning av fröken Signe Palmgren, som 
ägnade mig särskild åtanke. Efter terminens utgång återvände jag till fjälls. Det säger sig 
självt, att på så kort tid kunskapsutbytet också här inte blev nämnvärt, men jag tillägnade 
mig en viss vana att röra mig i ett läroverk, och så fick jag av rektor Palmgren ett vackert, 
skriftligt intyg, som tillsammans med rektor de Völders stärkte min position i fortsättning-
en, sålunda ett värdefullt utbyte. 

Omkring 100 renar, varöver jag förfogade, ansågs under min nomadtid på ort och ställe 
som en vacker grundläggande ekonomisk början för en 23-24-årig yngling, som hade 
framåtanda i renskogen, men för långvarigare studier förslogo de inte långt, även om man 
inte behövde räkna med terminsavgifter. På sin höjd räckte de till kläder och ferieresor. 
Studier medförde för övrigt, att man själv ej var i tillfälle att ägna regelbunden tillsyn över 
sina renkrokar, under vilka förhållanden jag nödgades räkna med risken, att de så små-
ningom smälte ihop till obetydlighet. Detta insåg jag snart, ty i Stockholm behöver man, 
som bekant, inte vistas länge, innan portmonnän börjar tala ett nog så allvarligt språk. I 
Matarengi hade jag i en tidningsnotis observerat, att Fredrika Bremerförbundet utdelade 
studiestipendier. Att dessa allenast avsåg° kvinnliga aspiranter avskräckte mig inte [...] 
[Tomasson går till Fredrika Bremer-förbundets kansli och blir därifrån hänvisad till Emilia BroonA 
som lovar att försöka ordna ett stipendium åt honom.] 

Som redan nämnts, återvände jag — efter att ha bevistat Palmgrenska Samskolan 
vårterminen 1905 — till fjälls. Där skulle jag brevledes få avvakta fru BroomU definitiva 
besked om utsikterna i fortsättningen, ett besked, som inte lät vänta på sig. Ur ett brev 
från fru BroonA, daterad Stockholm den 28 juli 1905, tillåter jag citera följande: »Mina 
senaste bemödanden för Er räkning har slagit bättre ut, och jag är glad att kunna meddela 
Er, att jag nu för Era studier har löfte om 1 500 kr. (fröknarna Bonnier) utöfver de 80 kr., 
som finnas kvar af kronprinsens gå'fva. De ha visserligen lofvats såsom årsbidrag, 500 kr. 
under hvardera af de tre åren, men det finns alltså 580 kr. att disponera genast i höst, och 
jag tror mig då våga tillråda att Ni, om Era planer stå fast, kommer ner till Stockholm till 
början af september ...» 

Detta dokument, betydelsefullast i mitt liv, och som röjer den borne stilisten och 
människan fru BroonA, bar jag på mig hela sommaren 1905 och läste det om och om igen. 
Å ena sidan gladde det mig i högsta grad, vägen var nu öppen till gymnasiet, men å andra 
sidan försatte det såväl mig själv som mina anhöriga inför ett allvarligt val. Som renskötare 
hade jag, mänskligt att döma, att räkna med en ekonomisk[t] oberoende framtid. På 
studiebanan däremot gick jag vid min ålder en vansklig framtid och okända öden till mötes. 
Härtill kom — kanske svårast av allt — att jag i hemmet vid sidan av mina åldriga föräldrar 
innehade en slags husbondeställning, som det visade sig svårt att omedelbart ordna och 
lösgöra mig ifrån. Det dröjde också över ett år, varunder jag än en gång i renskogen plöjde 
den långa sträckan mellan Örnsköldsvik vid Bottniska viken och Kvigtind vid Namsvand i 
Norge, innan jag äntligen blev klar, men under tiden sviktade inte fru Broom6 

Mikaelihelgen 1906 — jag var då något över 25 år gammal — lämnade jag renskogen och 
fjällen och i rykande storm på Vojmsjön anträdde jag i en roddbåt resan till Stockholm för 
att där på allvar ägna mig åt studier. Det blåste till den grad på Vojmsjön, att jag trodde, att 
allmakten ville lägga hinder i vägen [...] 
[Här följer ett långt avsnitt med skolminnen som avslutas med att Tomasson efter sex års studier 
avlägger studentexamen.] 

Med detta hade jag nått den första milstolpen. Studentexamen är i och för sig ingenting 
märkvärdigt, men den fordras för inträde i akademien. Under vägen hade det gått knagg- 
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ligt, och måhända bibringades såväl fru BroonA som mina lärare den uppfattningen, att jag 
var klent utrustad, men med begåvningen var det nog inte så alldeles illa beställt. De 
blygsamma framgångarna berodde nog mera på, att jag på en från barndomen minimal 
skolunderbyggnad hade legat alltför länge i träda, något som tog tid att uppodla. I min 
uppväxt hade tidnings- och tidskriftsläseriet, som omedvetet bibringar allmänheten utom-
ordentlig läsvana och åtskilligt vetande, ännu icke slagit igenom i obygderna, åtminstone ej 
i renskogen. Jag saknade vid starten såväl träning som nödig läsvana, vari jag för övrigt ej 
erfor nöjaktig mognad förrän efter ett års studier i Uppsala. Härtill kom, att jag under min 
gymnasietid drabbades av sockersjuka. Huru länge denna härjat, innan jag upptäckte den 
och fick rationell vård, vet jag inte, men senare har jag kommit till den uppfattningen, att 
nog hade den verkat hämmande och fördröjt mina gymnasiestudier med minst ett år. " 
Trasslet med sockersjukan förblev dock vid denna tid allenast min och läkarens hemlighet. 

Jag vet inte, varför jag under min gymnasietid traskade och gick och traskar alltjämt i 
min nationaldräkt, kanske beror det på inrotad konservatism. I en stad har det dock sina 
sidor att gå lappldädd. Med stora ögon lägger folk märke till en, vare sig man går raka 
vägen fram eller än mer om man går krokigt. En gång, det var i maj, var jag ute och gick 
med vännen Hedenström i Frisens park ute på Djurgården, som jag av Stockholms vackra 
omgivningar tyckt bäst om. Det var lite folk ute då, varför Hedenström steg bakom en 
urgammal ek och förrättade ett enkelt behov. — »Kan också jag göra det?» sporde jag. — 
»Ja, ser du», sade Hedenström, »om jag gör detta här, så ser ingen människa det, men om 
du ställer dig här och gör detsamma, så ser hela världen dig.» Det är sant, att människorna 
äro beredvilliga och hjälpsamma mot en same, men det ställes stora fordringar på hans 
vandel, betydligt större än på den, som smält samman med den europeiska dräkten och 
dithörande civilisation. 

Jag bevarar emellertid allenast ljusa minnen från min gymnasietid i huvudstaden. 
Kontrasten mellan arbetet i renskogen och arbetet på skolbänken var utomordentligt 
intressant att uppleva, en kontrast som jag visserligen också upplevde i Uppsala, men 
knappast så starkt som i Stockholm. Man skulle bara ha ägt en Strindbergs penna, som 
förmått tolka. Och när jag summerar ihop studierna och arbetet i renskogen, på vilket 
senare gebit jag från barndomen var i tillfälle att inhämta fullständig utbildning och på 
vilket område jag med nödig boklig bildning alltid känt mig fast i sadeln, så är jag glad över, 
att det gått som det gått och jag är nöjd med mitt liv och tacksam mot såväl min främste 
främjare fru Emilia BroonA som mina lärare. 

[Samefolkets Egen Tidning 1937, s. 14-18] 

C 
1913-1915 
[Sina år i Uppsala sammanfattar Tomasson i anteckningarna till Lindhagen på detta lakoniska sätt 
(fortsättning från A):] 
[...] Vårterminen 1913 inskrevs jag som student vid Uppsala universitet, där jag avlade 
kansliexamen h. t. 1915; min ekonomi tillät mig inte att gå in för en mera konkurrenskraftig 
examen [...] 

[Ur brev till Carl Lindhagen i september 1938, 
Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv 

(fortsättning, se E nedan).] 

D 
1914 
[Från 1914 films ett brev bevarat som ger en inblick i Tomassons studentliv:] 
[...] För min del kan jag ej säga annat än att jag lefver bra. I en vindskupa två trappor upp 
Sysslomansg. 30 sitter jag vid min juridik och finner mig förträffligt. En och annan gång 
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kan hända att jag har smått känningar af litet kassafeber, men denna slags feber är vist 
mycket vanlig i denna studentatmosfär. Eljest känner jag mig kurrant. 

Jag börjar min dag kl. 8 på morgonen, då jag stiger upp, äter gröt kl. 9, går sedan på 
föreläsning och tar sedan ihop med den egentliga frukosten kl. en kvart öfver 10. På 
nationen trifs jag mycket bra, vistas här antingen efter frukosten el. efter kvällsmaten 
någon obestämd tid. Mellan kl. 1-3 har jag så godt som alltid föreläsning. Middagen 
smakar mig mycket bra emellan 3 o 4, och en kort hvila strax därpå ännu bättre. Kväll äter 
jag vanligtvis kl. 8. Sedan vet jag inte om det är så mycket kvar af dagen. Emellertid 
använder jag i regel denna tid till att slå i lagboken. 

Så länge studielånet räcker tyckas alla vara ense om att det är intressant att bo i denna 
stad, och onekligen, ehuru jag så gott som alltid äter, dricker, sitter och går för mig själf, 
finner jag mig likväl mycket bra i denna studentmiljö. Tölpaktigheten trifs ej gärna här. 
Allas likhet inför människovärdigheten är de flestas lösen, hvilket jag räknar till en 
sträfvan - uppåt [...] 

[Ur brev till Helge Dahlstedt 25.3.1914, Helge 
Dahlstedts samling, Umeå universitetsbibliotek.] 

E 
1913 - 1918 
[fortsättning från C:] 
[Jag var] lappombud vid avvittringssammanträden i Vilhelmina fjällbygd 1913, utförde 
1916-1917 en specialutredning beträffande svenska samers sedvanerätt ifråga om renbet-
ning på norskt område i riksgränstrakterna av min hembygd Vilhelmina socken åt renbe-
tesdelegationens ordförande friherre E. Marks von Wiirtemberg, som på grund av det i 
hans tycke förtjänstfulla resultatet med utredningen gav mig ett synnerligen vackert 
skriftligt vitsord, betyg, och därtill erbjöd mig sin rekommendation till en anställning 
förslagsvis vid länsstyrelsen i Umeå, men som jag dock tyvärr inte kunde reflektera på, 
dels därför att jag umgicks med planer på att upptaga studierna till jur. kand. examen, dels 
ock framför allt därför att i samma veva råkade lappfrågan vara uppe i 1917 års riksdag, 
varvid jag följde mitt hjärtas kallelse, avstod ifrån alla feta bitar, och anslöt mig till den 
Anders Wilks-Lindholmska aktionen /jag hade nyligen avslutat förutnämnda utredning/, 
och i någon mån bidrog väl också jag till, att regeringspropositionen i lappfrågan vid 1917 
års riksdag föll, med resultat att jag nödgades engagera mig för organiseringen av 1918 års 
Svenska samers landsmöte i Östersund [...] 

[Ur brev till Carl Lindhagen i september 1938, 
Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv 

(fortsättning, se H nedan).] 

juli 1917 
[Några sägner, seder och bruk (...) avslutas med att Tomasson nämner att han informerat amanuen-
sen vid Statens Historiska museum, Gustaf Hallström, om fyndet av träbilden på Marsfjället. 
Eftersom brevet till Hallström innehåller en del upplysningar som inte finns bland uppteckningarna, 
kan det vara motiverat att citera ett par avsnitt ur detta.] 
[...] Ungefär 1500 steg eller cirka en kilometer i nordväst från den kända offerstenen, på 
lapska kallad sjilegirke, belägen på sjileswIma (= offertröskeln) eller bitsehkestelma (mel-
lan Rejsojefjället och Gido- el. Kidovare) hittades nedunder Rejsojefjället i ett moränlager 
en trästod, som otvivelaktigt af människohänder formats till ett människobeläte. 

Träbilden, som är cirka 1,3 meter lång står under en framskjutande stenhäll i moränsam-
lingen. Träbilden är af björk och rest mellan stenarna så att något mindre än en meter är fri 
och synlig ofvan stenlagret. Bilden står upprätt med den framskjutande stenhällen till tak. 
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Den taldiknande stenhällens öppning ligger åt öster och träbildens ansikte är vänt åt 
samma håll. Strax öster om den beskrifna stenen och träbilden går den af ålder af lapparna 
brukade flyttningsvägen. Intill träbilden står en trästake, som tydligen haft utseende af ett 
»nätgiste». Uti ihåligheten mellan stenarna, där träbilden är rest, ligga renben. Tätt intill 
träbilden är ofvanpå stenlagret placerad en renkrona med hornen vänd[a] uppåt och 
ögontaggarna vända mot träbilden och så nära att träbilden omslutes af ett par af ögontag-
garna. Inuti renkronan äro lagda två mindre stenar tydligen till tyngd för att fasthålla 
renkronan i det läge den blifvit lagd. Renkronan, som är af en renko, antagligen en gallko, 
är i och för sig oansenlig [...] Huruvida på den omskrifva platsen finnas andra föremål, som 
kunna sprida ett större ljus om framtiden än den omskrifna träbilden, renkronan och 
renbenen, blir nu vetenskapsmannens sak att undersöka [...] 

[Brev från Torkel Tomasson till Gustaf Hallström 9.7.1917, 
Gustaf Hallströms samling, Umeå universitetsbibliotek.] 

G 
februari 1918 
[I februari 1918 hölls i Östersund det första samiska landsmötet. Det följande brevet till Carl 
Lindhagen skrevs ett par veckor efter att landsmötet avslutats. Lindhagen hade deltagit efter 
uppmaning från Vilhelmina—Åsele sameförening, som också samlat in 180:- som resebidrag åt ho-
nom.] 
Uppsala, Sysslomansg. 16 den 21 februari 1918. 

Gode Herr Borgmästare! 
Blott några ord, om jag får be! 
Det var en utomordentligt effektiv, uppryckande och på samma gång rolig artikel — 

»Lapparnas Kulturkamp» — som Herr Borgmästaren slcrifvit i Folkets Dagblad för den 9 
februari. 

För min del har jag läst artikeln om och om igen, såsom jag ofta plägar göra, när jag får 
syn på något, som runnit ned ur Herr Borgmästarens penna. 

Jag har rekvirerat en massa af tidningen och skickat exemplar till höger och vänster 
bland lapparna. Å så har jag skickat ett exemplar till Nomadskoleinspektören, Kyrkoher-
den V. Karnell. Jag har tagit mig denna frihet, därför att jag tyckt, att artikeln är 
synnerligen uppfostrande för honom. 

»Där han» — kyrkoherden Kamel — »stred för sitt konstgjorda rusthåll» är ett ord i 
sinom tid och i själfva verket så träffande, att jag omöjligt kunnat afhålla mig ifrån att 
skicka honom ett exemplar. Detta om detta. 

Herr Borgmästarens afskedstal på landsmötet har in extenso influtit i Jämtlandsposten, 
som ju är en högertidning. Talet har sålunda i tryck fått läsas af en stor del af lappfolket, 
hvilket naturligtvis var mycket kärkommet. 

Det var i sanning enastående att Herr Borgmästaren var i stånd att dela med sig tiden 
och öfvervara landsmötet. Här kunna åtminstone belackarna icke säga att det varit 
politiskt intresse som varit motivet och dragningskraften för Herr Borgmästarens uppoff-
ring och intresse. 

För själfa mötet utgjorde Herr Borgmästarens blotta närvaro en utomordentlig moralisk 
styrka, som gaf mötet en lifskraft och frimodighet åt dem som nödgades aktivt deltaga i 
förhandlingarna. Utgången af mötet öfversteg också våra förväntningar. 

Den tredje förhandlingsdagen var tomheten efter Herr Borgmästaren ganska märkbar, 
men vi hade ju då i alla fall kommit i gengorna. 

Öfver den formella hjälp vi fick af Herr Borgmästaren vid affattande af en del af 
resolutionerna är jag ofantligt tacksam. Jag vet ej huru jag eljest skulle gått iland därmed, 
då jag omöjligt var i tillfälle att i lugn och ro få tänka ut och formulera något utkast. Tack, 
Herr Borgmästare, äfven för en del vinkar och råd, som jag noggrannt tog vara på och som 
tjänat mig mycken lärdom. 

Så långt sig göra lät drog jag mig tillbaka ur diskussionen för att förhjälpa att så många 

2-869090 Torkel Tomasson 
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som möjligt skulle få säga sin mening. Omröstningarna omlade vi så att handuppräckning-
en utbyttes mot att deltagarna i stället fingo stå upp efter det att ordföranden först tillsagt 
att alla skulle sitta ned. På detta sätt fingo vi omröstningarna fullständigt effektiva. 

Med bästa vilja hade vi nog försökt ställa det så att allting skulle gå flott, men det är icke 
så lätt första gången. Bristen blef också kännbar på grund af att den person [Hans Magnus 
Nilsson], som långt i förväg vidtalats som ordförande för att han skulle hinna sätta sig in i 
reglerna för ordförandeskapet, när allt kom till kritan drog sig tillbaka, hvilket vi naturligt-
vis icke beräknat. 

Till sist! Det skall af hjärtat fägna oss, ifall vi också framgent får räkna med ett råd ur 
Herr Borgmästarens rika erfarenhet. 

För min del känner jag det såsom en hjärtesak att numera få ge uttryck åt en allt mer och 
mer mognad känsla. Sedan sommaren 1904 — då jag såsom yngling och naturmänniska vid 
ett tillfälle i Saltsjöbaden första gången fick lära känna Eder, Herr Borgmästare — har jag af 
Eder fått en utomordentlig lärdom i konsten att se lapska spörsmål, men vid sidan af detta 
har jag — numera i viss mån kulturmänniska — äfven blifvit en liflig anhängare af Edra läror i 
allmänhet, därför att de i ord och handling äro så mycket fotade på den sanna kärleken. 

Med uppriktig högakting 
Torkel Tomasson. 

[Brev till Carl Lindhagen 21.2.1918, Carl 
Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv.] 

H 
1918-1922 
[fortsättning från E:1 
[...] Åren 1918 till och med december 1922 ägnade jag mig i Uppsala åt starten och 
grundläggandet av Samefolkets Egen Tidning och åt samernas organisationsrörelse, reste 
härs och tvärs i lappmarkerna dels på egen hand och dels i egenskap av ledamot i 1919 års 
lappkommitté. Men jag gick bet på förverkligandet av föresatsen att skapa ett ekonomiskt 
bärkraftigt, ändamålsenligt samiskt Centralförbund. Det var dock ett ärligt, lärorikt för-
sök, som dock kostade fem av mina bästa levnadsår [...] 

[Ur brev till Carl Lindhagen i september 1938, 
Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv 

(fortsättning, se K nedan).] 

januari 1920 
[I ett brev till Helge Dahlstedt uttrycker sig Tomasson mycket personligt:] 
[...] Julen firade jag här [i Uppsala]. Hade brottom värre till julen. Expidierade och 
skickade iväg korsband tills dörrarna på'posten stängdes på julafton. Sen slog jag mig till ro 
på min redaktion och det gick bra, om det också blev litet annorlunda än jag varit van [...] 
Aldrig trodde jag en gång i fjällen,  att jag skulle komma i ett sånt här bråk och bestyr [...] 
Jag roar mig en och annan gång själv här nere med att ett slag blunda igen ögonen och låta 
min själ försvinna litet tillbaka i tiden. Och då ser jag så tydligt och klart Fatmomakke på 
den tid jag tyckte om det, ser Sattsfjället, ser eldstäder däruppe varest jag tillsammans med 
min svåger Stinnerbom efter dagens slit och släp i renskogen njutit ett utomordentligt gott 
kaffe, ser fars skällko, som levde länge, ser gammel oxen som levde ännu längre, ja, jag ser 
mycket, ser precis som det var. Men sedan jag hämtat mig igen, kan jag inte annat än tycka 
att jag för en stund förefallit barnslig och enfaldig. Men hur skall man göra, då allting är så 
olikt. — Hur det nu än är, är det dock roligt att leva. Och huvudsaken är att vi gör något, 
eller är det inte så, Herr Doktor? [...] 

[Ur brev till Helge Dalilstedt 26.1.1920, Helge 
Dahlstedts samling, Umeå universitetsbibliotek.] 
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Torkel Tomasson i sitt hem i Uppsala, omkr. 1920. Foto Gust. Wallerius. Västerbotten 1941, s. 7. 

J 
sommaren 1922 
[Sommaren och hösten 1922 sökte Tomasson hjälp av bl. a. Carl Lindhagen för att få arbete. De 
följande fem breven härrör från denna sommar, då också Torkel Tomassons far dog (den 6:e juni).] 
[3 juni:] 
[...] Jag utbeder mig ännu en gång, att Herr Borgmästaren, med anledning av mitt 
önskemål om anställning i socialdepartementet, ville hava mig i åtanke och utverka, att jag 
under de närmaste dagarna bereddes tillfälle att få uppvakta socialministern. Och såsom 
jag tidigare framhållit i brevkort till Herr Borgmästaren, vore det för mig fördelaktigt och 
tryggare för mig, om jag vid uppvaktningen fick räkna med Herr Borgmästarens närvaro 
och stöd. Även nämnde jag fördelaktigheten för mig, därest det kunde utverkas, att också 
Herrar Statsråden Olsson och Schlyter kunde närvara. I och för närmare besked, när jag 
möjligen kan få resa ned, ringer jag upp Herr Borgmästaren på tisdag eller onsdag. 

Sedan 1906 har — som bekant — oavbrutet pågått utredningen i lappfrågan. Jag har i 
dagarna verkställt en liten utredning om huru mycket dessa utredningar kostat staten och 
närsluter härmed ett P. M. för den händelse Herr Borgmästaren i något avseende kan 
utnyttja den. Resultatet med utredningarna under dessa 17 år är konventionen med mellan 
Sverige och Norge, som antogs av riksdagen 1919, vilken konvention dock i mångt och 
mycket måste karakteriseras som oefterlevbar. Ett annat resultat med utredningarna var 
1917 års kungl. prop., som — med undantag av några oväsentliga delar — föll. Några andra 
resultat är mycket svårt att få fram, såvitt till resultaten inte skall räknas papper och 
arkivalier jämte några statistiska uppgifter om renantalet. 

Frågan är då, om det inte är klokare, att departementet förfogar över en lapp vid 
behandlingen av lappfrågorna än att offra hundratusentals kronor på kommittéer, vilkas 
reella nytta icke till närmelsevis motsvarar kostnaderna. Därmed har jag icke velat 
underkänna kommittéernas värde överhuvudtaget. Jag har endast velat få fram, att också 
lappfrågorna i någon mån kunde motivera min anställning i kungl. maj:ts kansli. 

Med synnerlig högaktning 
Torkel Tomasson 
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[10 juni:] 
[...] Mottag mitt innerligaste och varmaste tack för skrivelsen, som jag just nu bekommit. 
Uppriktigt sagt är jag rentav rörd över det intresse, Ni, Herr Borgmästare, ägnat min sak. 
När andra småfolkets bönemän icke räcka till, så är åt Herr Borgmästaren givet att så långt 
i mänsklig förmåga står hålla måttet. Den sak jag bönföll Herr borgmästaren om råkade 
också vara en utomordentligt rättfärdig sak, därför vore det för mig en glädje, ifall Herr 
Borgmästaren kunde känna glädje och tillfredsställelse över att mitt i Edra hopade göromål 
bland allt jäkt även ha hunnit med min sak, som förövrigt är lika mycket alla lappars sak. 

Med synnerlig högaktning 
Torkel Tomasson 

[19 juni:] 
[...] Jag har idag varit uppe hos Statsrådet Lindqvist och haft samtal med honom angående 
den ifrågasatta platsen. Han var vid besöket ensam. 

Statsrådet emottog mig välvilligt, men ställde sig skeptisk ifråga om en speciell befatt-
ning, särskilt för lappväsendet. Han hade nämligen rådfrågat sig hos vissa personer — 
antagligen »lapp-auktoriteterna» såväl i departement som i lappkommitt&n — vilka fram-
hållit, att det icke vore nödvändigt när lappfrågorna förekommo i någon större utsträck-
ning i departementen, liksom i de fall att de förekommo, man redan förfogade över 
sakkunskap för dem. Ungefär så var åtminstone andemeningen. Häremot invände jag, att 
jag icke utgått från någon särskild befattning uteslutande för lappärenden, åtminstone icke 
till en början, utan önskade en liten anställning i departementet överhuvudtaget, om också 
företrädesvis i något departement under vilket lappfrågorna sortera. 

I anslutning härtill framhöll Statsrådet, att han för sin del ansåg det lämpligt, att jag finge 
en anställning i Statens förvaltning. Ungefär så föll orden. 

Såsom slutligt besked lämnade statsrådet löftet att tala med jordbruksministern om, 
huruvida plats möjligen kunde beredas mig på hans departement. Men Statsrådet tillade, 
»att det inte var något att bygga på.» Under alla förhållanden skulle jag avvakta vidare 
meddelanden i saken. 

Så står nu frågan efter dagens uppvaktning. 
Någon verklig förståelse i den riktning, jag trott, mötte jag icke. Man har tydligen alltför 

stark tro på de auktoriteter, som lapputredningarna skapat. Därjämte betraktas ju spörs-
målet såsom en ren expeditionsfråga. — Uppriktigt sagt gjorde samtalet mig ingalunda glad 
till mods, men man får väl hoppas, att någon ny utväg kan beredas, för att frågan skall 
vinna det beaktande, som den otvivelaktigt förtjänar. 

Ehuru jag känner med mig, att jag redan tagit Herr Borgmästarens välvilja alltför mycket 
i anspråk, ser jag dock ingen annan utväg än att ånyo vädja till Herr Borgmästarens stora 
offervilja att även i utvecklingen av frågan stödja mig och ge sitt värdefulla inflytande åt 
berörda framställning hos regeringen. Fara är att hela frågan annars självdör, om den icke 
med ihärdighet fullföljas, och att jag erhåller erforderligt stöd utifrån. 

Med tacksamhet och högaktning 
Torkel Tomasson 

[Besviken med besöket sökte Tomasson redan följande dag statsrådet Schlyter, som tog emot och 
visade sig vara insatt i frågan. Tomasson relaterade sitt besök hos jordbruksminister Lindqvist.] 
[22 juni:] 
[...] Med anledning härav ringde statsrådet upp jordbruksministern, varvid han hördes 
utveckla för honom min sak inledningsvis bl.a. med följande ord: »För någon tid sedan 
tillstyrkte statsrådet Nothin och jag en amanuensbefattning åt Tomasson i Socialdeparte-
mentet. »... Telefonsamtalet resulterade uti att jordbruksministern efter några minuter 
infann sig hos statsrådet Schlyter [...] 

Så gott jag kunde, utvecklade jag för de båda statsråden mitt önskemål, varefter 
jordbruksministern, vändande sig till statsrådet Schlyter, sade: »Ja, vi få väl tala med 
socialministern om den här saken», varifrån jag skulle få avvakta svar. 

Det är mig en glädje att för Eder, Herr Borgmästare, få omtala, att jag av besöket fick 
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det intrycket, att de båda statsråden ställde sig synnerligen välvilliga, varför min sak 
kanske icke är alldeles hopplös [...] 
[Ärendet drog ut på tiden. Det sattes i utsikt att Tomasson skulle få anställning vid någon länsstyrelse, 
men han ville hellre ha anställning i ett departement.] 
[5 oktober:] 
[...] Tack för den efterlängtade underrättelsen. Jag rentav skakade, när jag bröt brevet. 
Hopplöst var det emellertid inte. 

Ag ber att genast få taga fasta på utsikten till länsstyrelsen i Gävleborgs län. Att på 
-1. maj:ts initiativ och rekommendation erhålla en plats i statsförvaltningen, vilken 

ps.; det än blir, är väl ändå något, som jag har skäl att vara tacksam över, blott det bleve 
en verklighet. 

Skulle därför Herr Borgmästaren vid den förestående uppvaktningen av statsrådet 
Lindqvist finna det alldeles omöjligt att för mig driva igenom en plats i Socialdepartemen-
tet eller i något av de centrala ämbetsverken i Stockholm, så ber jag att Herr Borgmästaren 
omedelbart ville utnyttja utsikten till länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

I hopp om att Herr Borgmästaren ändå till sist hos kungl. maj:t skall finna en utväg att 
på ett eller annat sätt ordna denna min hjärtesak, avbeder jag tacksamt svar om frågans 
vidare utveckling med ännu en utbedjan, att Herr Borgmästaren nu om någonsin måtte ha 
mig i åtanke. 

Med tacksamhet 
Torkel Tomasson 

[Ur brev till Carl Lindhagen 3.6, 10.6, 19.6, 22.6 och 5.10 
1922, Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv.] 

K 
1922- 
[Sexton år senare kommenterar Tomasson händelserna 1922, som i december ledde till en tjänst vid 
länsstyrelsen i Falun, på följande sätt (fortsättning från H):] 
[...] Det finns tillfällen, då även den järnhårdaste vilja måste kapitulera inför svårigheterna, 
och år 1922 började den ekonomiska situationen bli alltför ohållbar, varför även jag som 
många andra med eller mot min vilja nödgades se mig om efter en mera ekonomiskt 
givande anställning. Men nu hade Gäddesyxan börjat gå, alla verk voro igenlåsta. Genom 
referenser av dåvarande statsrådet, numera presidenten i skånska hovrätten K. Schlyter, 
presidenten E. Marks von Wiirtemberg och borgmästare Carl Lindhagen varkunnade sig 
dock landshövding S.H. Kvarnzelius, som just då hade utnämnts till Dalahövding, över 
mig och tog mig med sig till sitt kansli i Falun i december 1922, där jag alltsedan dess varit 
och är e. befattningshavare vid länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

Det var landshövding Kvarnzelius mening och delvis även hans byråchefers att skicka ut 
mig på förordnande som landsfiskal, men detta hade inneburit att jag hade måst kasta 
Samefolkets Egen Tidning, som nyligen hade förvärvat statsanslag, och hela min ideella 
verksamhet bland mina stamförvanter över bord, vilket bar mig emot, varför jag själv inte 
gjorde några ansatser för att få ett förordnande, som förutsatte flera års kringflackande 
från den ena platsen till den andra. Jag tog därför risken och stannade som e. befattnings-
havande vid länsstyrelsen, där min ålder medförde, att jag knappast kunde räkna på 
ordinarie tjänst vare sig [som] landskanslist eller landskontorist. 

Jag har aldrig kunnat förlika mig med tanken, att ändamålet med detta livet allenast är en 
mer eller mindre materiell, djurisk försörjning eller det enda eftersträvansvärda är att 
armbåga sig fram och komma åt de fetaste bitarna. Och först när livet höjt sig över den 
timliga tillvaron har jag haft en känsla av verklig sällhet och mål. 

År 1918 startade jag, som nämnts, Samefolkets Egen Tidning. Det skedde på försök ett 
år framåt, och så har det gått undan för undan år från år, så att bladet under instundande 
december månad fyller 20 år. Detta blad som givetvis sysslat med lappolitik men däremot 
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icke med politik i allmänhet /lappfrågorna äro nämligen säregna och beroende av stöd från 
alla partier/, har närmast haft till motto sann medborgaranda, vad jag tror till gagn icke 
allenast för samerna utan ock för det fosterland, som även dessa räkna som sitt. Från och 
med år 1922 har tidningen haft statsbidrag, och regeringar av alla kulörer ha på ett 
anmärkningsvärt välvilligt sätt år från år beviljat anslag ur de s.k. lappfonderna och 
därmed slagit vakt om tillvaron av detta på visst sätt säregna organ. Det har därför inte 
varit annat än uppmuntrande att syssla med bladet ifråga. 

Falun i september 1938. 
[Ur brev till Carl Lindhagen i september 1938, 

Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv.] 

[Tomasson gifte sig 1923 med Viktoria Andersson. Under 20- och 30-talen var han flitigt sysselsatt 
med Samefolkets Egen Tidning och de ekonomiska och andra problem ansvaret för tidningen 
innebar.] 

1937 
[Tomasson deltog i planerandet av det samiska landsmötet i Arvidsjaur 1937. I januari svarar han på 
Gustav Parks fråga om landsmöte:] 
[...] Beträffande din förfrågan ang. lämpligheten av ett landsmöte, så är naturligtvis ett 
dylikt av största värde, förutsatt att det genomföres effektivt, och kan du se några utsikter 
och ta ett nappatag till uppkomsten av ett givande landsmöte, så gör du därmed en 
välkommen insats. Det fordras dock sammarbete med en organisation /förening/ med 
ansvarig och vederhäftig styrelse, eljest hänger allt i luften. 

Min anställning, min hälsa och mina krafter tillåta inte att aktivt engagera mig för aktion 
och realisering av ett landsmöte, som tarvar energisk agitation och vägledning på ort och 
ställe, något som för mig stöter på hinder. Och mina kolleger från 1917 och 1918 äro 
förmodligen heller inte villiga att ånyå träda i aktion, något som man ju inte får undra på. 
Det finns en gräns även för uppoffring, i all synnerhet som riskerna äro stora att drabbas 
av ekonomiska förluster. 

Med din säkra ekonomiska ställning och jämförelsevis goda utsikter att kunna ta 
tjänstledighet kan du gott lägga dig i selen för en pånyttfödelse av ett landsmöte med 
utgångspunkt från Arjeplog och Arvidsjaur. Men som sagt en förening och styrelse måste 
stå för det hela [...] 

[Brev till Gustav Park 19.1.1937, Carl 
Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv.] 

[Brevet till Park bifogades i ett brev till Carl Lindhagen 22.1 där Tomasson bad Lindhagen motionera 
om anslag för ett samiskt landsmöte. Tomasson återkom några dagar senare med en del preciseringar, 
karakteristiskt försiktigt] 
[...] Någon kritik av lappadministrationen i en liknande motion om anslagskrav tror jag 
inte är rådligt, enär det kan försvaga [...] 

[Brev till Carl Lindhagen 24.1.1937, Carl 
Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv.] 

[Anslaget beviljades och mötet hölls i Arvidsjaur 4-7 oktober 1937, men utan Torkel Tomasson, som 
p. g. a. sjukdom inte kunde deltaga. 

Tomasson avled i Falun den 7 december 1940. Han ligger begravd på Vaksala kyrkogård i Uppsala. 
Torkel Tomassons biografi återstår ännu att skrivas. Kortare översikter med biografiskt material 

finns i COLLINDER 1940, DAHLSTEDT 1943 och 1965, DAUNIUS 1940, MANKER 1941 och RUONG & RUONG 
1985:15-18.] 
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BROOMÅ, EMILIA (1866 — 1925) 
Socialpolitiken Ägnade sig fr. a. åt tre områden: 
fredsfrågan, det sociala reformarbetet och kommunal-
politiken. Hon var ordförande i föreningen för kvin-
nans politiska rösträtt i Stockholm 1902 — 1906 och 
Centralförbundets för socialt arbete (CSA) första by-
råsekreterare. Som ledamot i Stockholms stadsfull-
mäktige 1911 — 1924 ägnade hon sin uppmärksamhet åt 
allmänna välfärdsåtgärder och skolfrågor. 

DAHLSTEDT, HELGE (1885 — 1963) 
Läkare. D. var från barndomen en av Torkel Tomas-
sons bästa vänner. Han utövade sin huvudsakliga gär-
ning inom sanatoriesjukvården som överläkare vid 
Norrbottens läns sanatorium 1916 — 1919 och Öster-
åsens sanatorium 1919— 1951. D. gjorde stora insatser 
för den förebyggande tuberkulosvården och hävdade 
stark patienternas rättigheter. 

HALLSTRÖM, GUSTAF (1880 — 1962) 
Musei- och arkivtjänsteman, arkeolog. H. ägnade hu-
vuddelen av sin vetenskapliga verksamhet åt studiet 
av Norrlands förhistoria. Det centrala ämnet i hans 
forskning var frågeställningarna kring Nordskandi-
naviens hällristningar och hällmålningar, men han in-
tresserade sig också för den samiska kulturen och 
framlade bl. a. studier rörande typindelningen av den 
samiska trumman och samernas invandringstid. 

HEDENsrnöm, GUSTAV Z. (1874 — 1942) 
Publicist och bokhandlare. 1904 tog H. initiativet till 
bildandet av Lapparnas Centralförbund. Genom arti-
keln 'Skall lappen svältas ihjäl' 1907 kom han att 
skapa opinion för den lappmarksmotion som framla-
des vid 1908 års riksdag. H. fortsatte under de följande 
decennierna sin publicistiska verksamhet och skrev 
även några artiklar i Samefolkets Egen Tidning. Från 
1925 drev han en bok- och pappershandel i Tureberg 
utanför Stockholm. 

KARNELL, VITALIS (1862 — 1921) 
Kyrkoherde och nomadskoleinspektör. Från 1902 kyr-
koherde i Karesuando. Som ledamot av 1906 års ren-
beteskommission gjorde K. sig känd som anhängare 
av den s. k. »lapp skall vara lapp»-ideologin. Efter 
avsked på egen begäran tjänstgjorde han som (tillför-
ordnad) folkskoleinspektör i Tornedalens inspektions-
område från 1914 och utnämndes 1917 till den förste 
nomadskoleinspektören. 

KRONLUND, GEORG (1860 — 1947) 
Jurist och politiker. Ledamot av riksdagens Andra 
kammare 1897 — 1914. Sin största uppmärksamhet äg-
nade han i riksdagen åt norrlandsfrågorna och tog 
bl. a. initiativet till grundandet av Tornedalens folk-
högskola. K. deltog i utarbetandet av den för samer-
nas framtid viktiga lappmarksmotionen 1908. 

KVARNZELIUS, HERMAN (1864 — 1938) 
Politiker och ämbetsman. Riksdagsman 1899 — 1935 
med omvittnad arbetskapacitet och kompromissför-
måga. K. var landshövding i Kopparbergs län 1922 — 
1932 och föranstaltade 1925 en utredning rörande ren-
näringen i Idre socken. Utredningen var historiskt sett 
unik eftersom länsstyrelsen i Falun här genom K. :s 
inskridan utsträckte sin kompetens till samefrågor, 
som av hävd administrativt sett sorterade under Jämt-
lands län. 

LAULA, ELSA (1877— 1931) 
Pionjär i det.  samiska organisationsarbetet, renägare. 
L. engagerade sig tidigt i arbetet för samiska förening-
ar och deltog i bildandet av både Lapparnas central-
förbund och Fatmomalcke lappförening 1904. Även 
efter att ha flyttat till Norge 1908 stod L. i främsta 
ledet i det samepolitiska arbetet och kunde som ordfö-
rande i Brurskankens samiske kvindeforening i februa-
ri 1917 inbjuda till det första samiska landsmötet i 
Norge. 

LINDHAGEN, ANNA (1870 — 1941) 
Kommunal- och socialpolitiken 1906— 1915 ordföran-
de i Stockholms förening för kvinnans politiska röst-
rätt. Socialdemokratisk representant i Stockholms 
stadsfullmäktige 1911 — 1923. L. gjorde en viktig insats 
i flyktingarbetet under och mellan de båda världskri-
gen. Låg som ledamot av bildningsförbundens bokför-
medlingsbyrå bakom initiativet till vandringsbibliotek i 
lappmarken 1905. 

LINDHAGEN, CARL (1860 — 1946) 
Politiker, ämbetsman och skriftställare. Borgmästare i 
Stockholm 1903 — 1930. Hans otaliga motioner (987 
enligt egen uppgift) präglades av hans humanitära 
idealitet och stora originalitet. Bland den mängd fråge-
ställningar som fångade L. :s uppmärksamhet återfinns 
den kvinnliga rösträtten, frågan om ett världsspråk, 
freds- och nedrustningssträvandena, jordfrågan samt 
införandet av republik. Under åren 1898 — 1937 väckte 
han ett tjugotal prosamiska motioner, i flera fall i 
samverkan med företrädare för samerna själva. 
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LINDHOLM, VALDEMAR (1880 — 1947) 
Författare och publicist. Under åren 1901 — 1944 publi-
cerade han ett 50-tal romaner, många med anknytning 
till norrländska förhållanden. Han bearbetade och ut-
gav flera samlingar med samiskt traditionsstoff, t. ex. 
Solsönernas saga (1909). Genom sin journalistiska 
verksamhet kom L. att engagera sig i sekelskiftets 
samefrågor och uppträdde i olika sammanhang både 
som vald och självvald representant för samerna. 

LINDQUIST, HERMAN (1863 — 1932) 
Fackföreningsman och politiker. Var motståndare till 
kollektivanslutningen av fackföreningsrörelsen till det 
socialdemokratiska partiet. Ordförande i LO 1900 — 
1920, talman i andra kammaren 1918— 1921 och 1924 — 
1927, socialminister 1921 — 1923. 

MARKS VON WORTEMBERG, ERIK (1861 — 1937) 
Jurist, ämbetsman och politiker. M. var bl. a. justitie-
råd 1900— 1903, utrikesminister 1923 — 1924 och presi-
dent i Svea hovrätt 1925 — 1931. Han intresserade sig 
särskilt för folkrättsliga problem. I det samnordiska 
lagstiftningsarbetet var han en av de främsta krafterna 
och anförtroddes därför ordförandeskapet i renbetes-
kommissionen 1913 — 1918. 

NILSSON, HANS MAGNUS (1876— 1926) 
Renägare och föreningsman. Ordningsman i Vilhelmi-
na södra lappby. Ordförande i den nybildade Fatmo-
maldce lappförening 1904. I politiskt avseende sympa-
tiserade N. med de radikala grupperingarna inom soci-
aldemokratin och genom sitt radikala politiska stånd-
punktstagande kom han att delvis isoleras inom den 
samiska rörelsen, där konservativa och politiskt åter-
hållsamma företrädare tills vidare dominerade scenen. 

Nomix, TORSTEN (1884 — 1972) 
Politiker och ämbetsman. Statsråd i flera regeringar 
under 1920- och 30-talen, bl. a. justitieminister 1924 — 
1926. Generaldirektör för Lantmäteristyrelsen 1926 — 
1933, överståthållare i Stockholm 1933 — 1949. 

PARK, GUSTAV (1886 — 1968) 
Kyrkoherde och samepolitiker. Kyrkoherde i Stensele 
1927 — 1955. P. var den som efter Tomasson och 
Andreas Wilks kom att framstå som ledare för den 
samiska organisationsrörelsen i Sverige. För sitt out-
tröttliga agerande mot myndigheternas tvångsåtgärder 
och maktfullkomlighet gentemot samerna fick han epi-
tetet »Samernas Gandhi». P. var redaktör för Same-
folkets Egen Tidning 1940— 1960 och dessutom Svens-
ka Samernas Riksförbunds förste ordförande. 

Scinxral, KARL (1879 — 1959) 
Jurist och politiker. Socialdemokratisk ledamot av för-
sta kammaren 1919— 1920 och 1926— 1940. Statsråd i 
flera regeringar under 1920- och 30-talen. Som jurist 
ägnade han sig fr. a. åt processrätt. 

WILKS, ANDREAS (1884 — 1953) 
Samepolitiker och officer i Frälsningsarmén. Ordfö-
rande i Vilhelmina—Åsele lappförening från 1913 och 
för det samiska landsmötet i Östersund 1918. W. ge-
nomgick 1918 Frälsningsarméns krigsskola och 
tjänstgjorde till sin pensionering 1942 som frälsnings-
officer, men fasthöll under hela denna tid sitt samepo-
litiska engagemang. Genom ett levande intresse för 
den samiska kulturen kom W. bl. a. genom flitig kurs-
verksamhet att prägla tenntrådsslöjdens renässans. 

Ungdomsrörelsen 
Jämsides med de stora folkrörelsernas ungdomsföre-
ningar utvecklades under 1900-talets första decennium 
i alla landsändar en ungdomsrörelse, som var oberoen-
de av politiska, helnykteristiska och religiösa uppfatt-
ningar. Det var en kulturell strömning, som syftade till 
att samla ungdomen till möten kring fosterländska, 
estetiska och sedliga frågeställningar. Sin glanstid upp-
levde dessa ungdomsmöten mellan unionskrisen 1905 
och storstrejken 1909. Över hela landet hölls samlingar 
arrangerade av föreningar eller landskapsförbund. Så-
dana hade bildats i bl.a. Skåne, Östergötland, Medel-
pad och Norrbotten. Folkhögskolan i Matarengi var 
under den tid Torkel Tomasson vistades där ett cent-
rum för den norrbottniska ungdomsrörelsen. Någon 
riksorganisation bildades aldrig för ungdomsrörelsen. 
Ett centralt organ för biblioteks- och föreläsningsverk-
samhet kom dock till stånd 1903, då det s. k. Folkbild-
ningsförbundet bildades. 

Palmgrenska samskolan i Stockholm 
Grundad 1876 av skolmannen Karl Edvard Palmgren. 
Efter att första året enbart varit inriktad på praktisk 
utbildning omorganiserades skolan 1877 och uppdela-
des på en avdelning för handarbete och en för prak-
tiskt-teoretiska studier. Den sistnämnda inriktningen 
förändrades efter några år och ombildades till realsko-
la och treårigt gymnasium. Palmgrenska skolan var 
den första läroanstalten i Sverige där samundervisning 
av pojkar och flickor praktiserades på alla stadier. På 
skolan infördes också valfrihet bland ämnena samt 
undervisning i främmande språk. Sedan 1883 erhöll 
skolan statsunderstöd och den fick studentexamens-
rätt 1888. Palmgrenska samskolan övertogs 1916 av ett 
aktiebolag och 1925 av den s. k. Fredrika-stiftelsen, 
vars styrelse bestod av företrädare från olika frireligi-
ösa riktningar. 



Några sägner, seder och bruk, 
upptecknade efter lapparna i 

Åsele- och Lycksele lappmark 
samt Herjedalen sommaren 1917 

AF 
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Följande anteckningar äro tillkomna på grund af ett af Norrländska Studenters 
Hembygdsförening mig tilldeladt stipendium för uppteckning af sägner, seder och 
bruk bland lapparna. 

En del sägner äro upptecknade på lapska. Denna lapska, som icke gör anspråk 
på någon grammatikalisk korrekthet, är upptecknad efter folkets egen mun för 
att, om möjligt, få fram sägnerna mera lefvande och ursprungliga. Efter sägnens 
återgifvande på lapska följer i hvarje fall dess återgifvande på svenska. 

Uppsala i november 1917 
Torkel Tomas son 





[5] Den 20 juli 1917 upptecknades följande efter Johan Petter Nilsson, född [5] 
1851 7/4, svensk och hemmansägare i Umfors i Tärna socken, Västerbottens län. 
Vid pass 15 å 16 år gammal var sagesmannen hjälpdräng hos lappmannen Anders 
Andersson Bonta d. y., död, hvad sagesmannen tror, för 7 å 8 år sedan. Bonta 
d. y. var nybyggare i Högstaby vid Öfver Uman i Tärna socken. Fadern hette 
Anders Bonta d. ä., som var nomadlapp, men vid sidan af renskötseln anlade 
ofvannämnda nybygget, Högstaby. 

Händelsen var nu den: När sagesmannen var hjälpdräng hos Bonta d. y., var 
han en dag med husbonden och slog en gammal renvall, kallad Ledervallen 
belägen mellan Kåtaviken och Lederbäcken, som rinner ned i Öfver Uman. 
Under det husbonden Bonta d. y. höll på [att] slå i full fart på Ledervallen, 
träffade lien något hårdt föremål. Bonta tyckte, att det var märkvärdigt, att det 
skulle finnas en sten, just där han tyckte det skulle vara mäst stenrent. Antingen 
det nu var en sten eller något annat, skulle han då åtminstone afiägsna föremålet, 
som han slagit lien emot. Det visade sig då att föremålet, som lien träffat, var en 
»underlig» sten, som vid närmare betraktande befanns vara bearbetad af männi-
skohänder. Bonta d. y. och sagesmannen gräfde upp stenen, som var aflång, 
ungefär 1,5 dm lång.a På undersidan var den platt och på öfversidan en kantig 
rygg i midten och i elipsens längdriktning. Stenen låg på marken med ytterkanter-
na nedsänkta i jordsvålen, så att endast den omskrifna ryggen var [6] fri öfver [6] 
jordytan. Vid närmare undersökning befanns emellertid, att den platta stenen 
hvilade på en fot likaledes af sten. Foten stod lodrät nedgräfd i jorden. Foten var 
ungefär 2 dm lång och fyrkantig och något smalare uppåt. Den ända af foten, som 
var vänd uppåt, var ett par centimeter inpassad som en tapp i den platta stenens 
undersida, så att när de båda stenarna passades ihop de tillsammans bildade ett 
kors. 

Efter fyndet kom sagesmannens husbonde ihåg, att fadern Bonta d. ä. talat om 
att på en af renvallarna just i denna trakt skulle finnas ett litet löst stenkors, som i 
jorden skulle vara inplacerat på något visst sätt, så att det visade på ett annat kors 
inristadt i en »jordfast sten». Sagesmannen och husbonden Bonta sökte därför ett 
slag rundt omkring vallen, men lyckades icke att hitta den jordfasta stenen med 
det inristade korset. 

Sagesmannen håller före, att han och husbonden togo med sig stenkorset till 
hvilarstället, men kan icke komma ihåg huru det vidare gick med det. 

a Efter beskrifningen ellipsformig T. Tomasson. 
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a 

Figur 1. a. »öfversidan af takstenen med den kantiga ryggen»; b: »fotensten»; c: »undersidan af 
takstenen»; d: »stenkorset såsom upptecknaren uppfattade att det ungefär skulle ha sett ut»; e: »den 
kantiga ryggen på takstenens öfversida»; f: »cirka 1.5 dm»; g: »cirka 2 dm». Renritning: Anne-
Charlotte Hagstedt. 

Till ofvanstående tillfogade samma sagesman: Bonta d. y. har för honom berät-
tat, hurusom Bonta d. ä. talat om, att i äldre tider skall ha funnits en rik lapp, som 
gömt en skatt någonstädes i närheten af Ledervallen, kanske att det lilla stenkor- 
set stod i något slags sammanhang med detta, menade sagesmannen.23  [7] 

I enlighet med ofvanstående beskrifning demonstrerades för sagesmannen 
följande schematiska teckning af stenkorset, hvilket sagesmannen vidgick att 
ungefär så såg det ut [Fig. 1]. 

Den 3 maj 1917 upptecknades i Storvallen (lapska Bräuka) i Herjedalen följan-
de efter Jon Larsson Doj, född 1848, f. d. nomadlapp (tillnamnet uppkommet 
därigenom, att brodern till sagesmannen som barn brukade kalla sig Doj). Fadern 
Lars Jonsson och farfadern Jon Andersson, båda på sin tid nomader i Mittådalen. 
Morfadern hette Nils Fjällsten, som hade sitt tillhåll på Tranristjället i Vallbo 
kapellförsamling, Jämtland. Denne Fjällsten skall ha varit en stor renägare. 

Sagesmannen berättar: Då sagesmannens fader friade till Fjällsten[s] dotter 
reste han till Tranris. Gubben Fjällsten lär ha varit bibelsprängd och höll föröfrigt 
styft på gamla seder och bruk. När friaren framställt sitt ärende till gubben 
Fjällsten, lade denne fram en gammal postilla, ur hvilken friaren fick [8] läsa upp 
ett stycke. När Fjällsten hört att friaren läste oklanderligt var i detta afseende 
ingenting att invända mot friaren. 

Vid sängdags bestämde Fjällsten, att friaren skulle dela sängplats med honom. 
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När så friaren legat hos Fjällsten en stund tillsade denne i befallande ton friaren: 
»Nu kan du gå och lägga dig hvar du vill», t. o. m. att friaren icke längre fick ligga 
hos Fjällsten (det var lydaktighet som gubben Fjällsten ville se hos den blifvande 
svärsonen). 

Samma sagesman: 
I äldre tider var det bland lapparna brukligt att använda »songa skuh-

teh» = afskjuta friarskott. Ifall öfverenskommelse träffats mellan kontrahenterna 
afskötos till tecken härpå ett eller flera lösa skott. 

Gåfvorna, som fästmannen gaf åt fästmön kallas »majkeh», som oftast bestodo 
af fyrakronorsblankar, en sidenhalsduk och någon gång en psalmbok.' 

När man träder in i kåtan, har det alltid varit sed att falla på knä innanför 
dörrtröskeln, därifrån man på knäna sträcker sig fram och hälsar på värdfolket. 
Att sålunda falla på knä heter »bulvjölkinelle slenket». Att träda in i en lappkåta 
och uppträda rak lång som en »stör» strider mot god sed bland lapparna: »Du 
kommer in som en svensk», tillägger sagesmannen. 

Ett nytt renskinn breddes ut antingen i midtelpartiet af kåtan eller åt dörren 
till på hvilket främlingen bjöds att taga plats. [9] 	 [9] 

Där det finns enbart björkris täckes golfvet i kåtan endast med detta. På 
vintrarna täckes »brikerna»b  /= »rakgnoh» i Vilhelmina, Västerbotten/ med gran-
ris för att få kåtan mera ombonad och för att hindra möss att komma in i kåtan. 
Granris lägges sällan utefter »arne» = eldstaden, därför att granris är mera eld-
fängdt än björkris. 

Det har icke hört till god ton, att passera öfver »påssjo».' Kvinnorna på inga 
villkor. Passerade en lappkvinna öfver »påssjo», hade hon därmed ohjälpligt 
blamerat sig och smädades med att hon var som en »skålnga» = bondjänta, 
svensk kvinna, som totalt är främmande för takt och god ton vid sitt uppträdande 
i en lappkåta.14  På frågan hvarför det är så strängt förbjudet att passera öfver 
»påssjo», svarar sagesmannen: »Det är lappens bord och matskafferi». 

När man slaktar en ren åt sig själf, har det alltid varit brukligt att slakta den 
vid påssjo.13' 21  

Om man hörde rösten af »Minijte», så hade man att motse en sträng renvård 
för vargarna. På frågan, hvad »Minijte» var, svarar sagesmannen: »En osynlig 
person.»' Sagesmannens fader har i sin ungdom hört en röst oaktat han visste, att 
det icke fanns något folk i närheten. När han på kvällen kom hem och talade om 
att han hade hört en röst från en människa, ehuru han visste att ingen människa 
var i närheten, hade fadern förklarat att det varit en »Minijte», som sonen hört 
och tillagt, att det var ett varsel om att »rejno kalka sjättat» = vargar komme, att 
infinna sig.e På frågan, huru rösten hördes sva[10]ras som rösten från en »sjäjke- [10] 
teja» = en som ropar åt renarna för att dessa skola känna sig lugna och veta, att 
vaktaren är i närheten. 

b  = kåtans ytterkanter. 
Den del af kåtan mellan eldstaden och dörren är »ukspiele» = dörrsidan. Midtemot på andra sidan 

eldstaden är den del af kåtan, som kallas »påssjo», där kärl o. d. ha sin plats. 
En underjordisk kvinna, som hojtar åt sin renhjord. 
Eller man har att motse bevakning av renarna för varg. 
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Vargen anfaller renhjorden alltid från läsidan. Ett rop åt vargen kallas 
»höfetet».33  

Icke vackert att renhorn, kronor och ben skola ligga och kastas omkring 
kåtan. Kronor af »nisteh» = renar som slaktas åt hemmet, har varit brukligt att 
hänga upp i något träd vid sidan af kåtan, hellst åt »påssjo»-sidan.21  

Halskotornas namn: från hufvudet räknat 1) »läjta» = atlas, därnäst 2) »ger-
rar», 3) »dittnelelitse» = senkotan, 4) »dovke-» el. »bello-litse» = klock- el. skäll-
kotan, 5) sagesmannen har ej hört något namn, men det har varit vanligt att 
kvinnorna ätit af denna kota vid måltiderna, 6) har ej hört något namn, 7) »otje 
jorpernase»; främmande barn bruka få denna kota till »väto» = matbit åt barnen. 
Kotorna 8 och 9, 10 och 11 från hufvudet räknat heta »sejpetakh», som vid 
renslakt afskäras till ryggraden. Dessa kotor kokas två och två tillsammans 
d. v. s. att exempelvis kotorna 8 och 9 icke skiljas från hvarandra, när de läggas 
ner i kokkärlet. »Sejpetakh» ätes i regel af männen. Korskotan heter på lapska 
»gåna» och ätes af äldre personer i familjen i regel af husbonden själf. Ryggkotan 
närmast »gåna» heter »gjevet» och afskiljes i regel icke från »gåna». Bäckenbe-
net heter »tjårvendeta», och skiljer man på »mingelstjårvendeta»,g som ätes af 
kvinnorna och en avtals-tjårvendeta,h  som ätes af männen. »Närse» = lårbenet. 

[11] [11] 
När köttet spisats av benen har det alltid varit brukligt att klyfva sönder benen 

och koka af fettet. Men med »läjta» och »gerra» d. v. s. Is" och 2d" halskotorna 
förfors det icke så förr i tiden. De kokades och köttet afåts, hvarefter kotorna af 
detta slag samlades och träddes på en vriden björkvidja och hängdes upp afsides 
från kåtan på något träd. Sagesmannen vet icke hvarför med dessa kotor förfors 
på detta sätt. Halskotan 1) atlas har alltid utgjort husbondens själfskrifna del; 
halskotan 2) åtos af sönerna eller drängen.2' 15  

Om olika platser i kåtan [Fig. 2]. 
I regel vändes dörröppningen åt söder därför att starkaste blåsten kommer 

från norr och väster. Husbonden och husmodern hafva i regel sin plats på vänstra 
hälften af kåtan. Barn och tjänstefolket på den högra sidan. 

Veden lägges på elden med rotändan åt »påsjo». Förr höll man mycket styft 
på detta. Var det någon, som lade veden på elden på motsatt sätt, blef han 

[12] smädad: »Du lägger veden på elden som en bonde». [12] 
Veden bäres in i kåtan med rotändan före och skall läggas i ordning på ena 

eller andra sidan dörröppningen, så att det icke hindrar inträdet i kåtan.13  
Under sagesmannens ungdom hölls det ännu styft på, att en kvinna i kåtan 

icke fick springa öfver benen på en mansperson. Hon skulle taga vägen bakom 
ryggen, där han satt i kåtan. Kunde hon icke där komma fram, kunde hon be 
mannen dra till sig benen, hvarefter hon passerade framför honom. På frågan 
hvarför kvinnan icke fick taga ett språng öfver mannens ben? svaras: »Det var 
icke anständigt.» Likaså fick en kvinna icke stiga öfver bösspipan. På frågan 

Gjerra. 
Den del af bäckenbenet med ögglan. 
Främre bäckenbenet. Jfr not sid. 35, 12 rader uppifrån [=s. 45, r. 27 i denna utgåva]. 
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Figur 2. a: »påsjorajke = påsjo-hålet, en ventil enligt sagesmannen»; b: »påsjo = kärl- och matskafferi-
et»; c: »påsjo-stenen = påsjokerke»; d: »arne = eldstaden»; e: »arnekerkeh = eld- och spisstenarna»; 
f: »kaskakåte = midtelpartiet af kåtan»; g: »mindre ventilöppning»; h: »sjelmakerkeh = stenar, som 
läggas på hvardera sidan från dörröppningen fram till eldstaden/'sjelmakerkeh' förekommer ej i 
Västerbotten åtminstone har undertecknad där aldrig träffat på några T. Tomasson/»; i: »'ukspiela' = 
dörrsidan, vid dörren»; j: »dörröppningen». Renritning: Anne-Charlotte Hagstedt. 

hvarför, svaras att sagesmannen hört, att om en kvinna steg öfver bösspipan, så 
skulle detta ha till följd, att det djur, som sköts med det geväret, skulle blöda mer 
än vanligt. En kvinna kunde också förstöra jagtlyckan, ty om man gick till skogs 
att jaga och därvid råkade en kvinna, var därmed jagtlyckan alldeles förstörd. 
Ville man ha en lyckad jakt, så skulle man se till att icke möta en kvinna. Denna 
folktro, säger meddelaren, är icke speciellt lapsk utan förekom äfven bland 
bondbefolkningen i meddelarens hemtrakt. På tal om det opassande uti en 
lappkvinnas språng öfver mannens ben och ett steg öfver bösspipan, kommer 
sagesmannen ihåg någonting analogt bland den svenska befolkningen. I sin ung-
dom var nämligen sagesmannen vid ett tillfälle i Funäsdalen på besök hos en 
bonde därstädes. Bonden hade dragit fram en släde på gården, men ännu icke 
hunnit sätta för hästen. Medan bonden höll på att [13] påsela hästen, kom pigan ut [13] 
i något ärende till ladugården och kom därvid att taga en genväg och sprang öfver 
de framför släden liggande skaklarna. Bonden, som fick se detta, blef smått vresig 
på pigan och i en al[l]varlig ton sade åt henne: »Har jag då inte sagt, att ni inte får 
springa öfver skaklarna på det där sättet.>>14  

Under sagesmannens ungdom bakades »sjillelajpeh» = bröd, som var stekt 
på glöd. Det gick så till, att man gjorde en ojäst deg, hvaraf man knådade en 
större eller mindre degbit, som tillplattades och lades och stektes på glöd. Ett 
annat slags bröd, som också bakades var »gerdalajpeh». Man knådade ojäst deg 
till en ganska tjock bulla, som man lade på glöd och stekte litet på båda sidorna 
tills den blifvit så pass fast att man med knif kunde klyfva bullan i två eller flera 
tunna skivor, som sedan gräddades fullständigt genom att ställa dem mot elden 
mot något lämpligt stöd.15  

Om jul berättar sagesmannen: 

3-869090 Torkel Tomasson 
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När barnen icke ville tvätta och klä sig, skrämde man dem med »Jåuleruöhtse 
påta valta».I  Vet ej om »Jåule-ruöhtse» var människa el. djur." 

»Jonsaka fustani el. fusti» = midsommarvaka bland lapparna. För att få se 
sin blifvande följeslagare el. följeslagarinna genom lifvet, el. man eljest ville veta 
något om sin framtid, skulle man vaka och fasta i tre dygn efter varandra före 
midsommar, midsommarnatten inberäknad. Det skulle gå så till, att två pojkar el. 

[14] två flickor skulle gå på något afsides ställe, där de skulle sitta i tre [14] dygn med 
ryggarna vända mot hvarandra. Under tiden fingo de ej förtära något eller tala vid 
hvarandra och endast titta åt hvar sitt håll och starkt hafva i tankarna hvad de vill 
se och veta. På det tredje dygnet skulle hvad som önskades ses och vetas inträffa. 

Bland lapparna har det alltid varit bruket att hälsa med handslag äfven om 
det varit en främmande och alldeles obekant person. Som artighetstitel användes 
»guösehe» = främling. Exempel: »gokte do guösehe nimme» = hvad är ditt namn, 
främling. Men äfven sedan man fått reda på namnet användes tilltalsordet »guö-
sehe». 

När främlingen träder innanför dörrtröskeln till kåtan faller han eller hon på 
knä som kallas »bfilvehjölkinelle slenketet». Det har då varit brukligt att någon af 
värdfolket bredt ut ett renskinn, om utrymmet tillåtit, i midtkåtan = »kaskakåte» 
eller åt dörren till = »okspelan» och bjuder så främlingen: »Åvtan evtepas tan 
sijan» el. »tan tuöljen nelle» = flytta sig fram på den här platsen el. på det här 
skinnet. Främlingen tackar och flyttar sig då på knä till den bjudna platsen. En 
lapp med belefvenhet i lapparnas skick och bruk uppträder som främling så liten 
och nätt som möjligt i kåtan.I3  

Under sagesmannens barndom hörde han berättas om »underjordiska». Man 
[15] såg renar, men när man gick dit för att taga renarna i närmare betraktande [15] 

och därvid råkade titta åt ett annat håll än där man såg renarna, hade dessa 
ögonblickligen försvunnit. Ifall man därför kunde misstänka första gången man 
såg renarna, att det var en underjordisk renhop man såg, så skulle man vända 
ryggen till renhopen och kasta stål öfver axeln åt det hållet, där man såg renarna, 
så fick man den underjordiska renhopen.28  

Skohö beredes af starrhö, som växer bland vide utefter bäckar och åar. 
Skohöet bärgas och beredes på följande sätt: Man kryper in i videskogen, fattar 
tag med vänstra handen en handfyllnad i mellersta — eller nedre delen af starrhöet 
och mejar af det vid roten med en större knif, som man för med högra handen. 
När man på detta sätt skurit en större eller mindre hög, bäres denna bort till 
backen, där man ur starrhögen tager en duktig handfyllnad, virar toppändan 
omkring högra handen och dänger sedan rotändan mot något hårdt föremål, så att 
starrhöet blir fritt från slam och jordpartiklar, hvarefter man slår en knut med 
toppen at starrhöet, så att höet håller ihop; man har då fått hvad lapparna kalla 
»novto» = en handfull knippa skuret skohö. En dylik »novto» kammas sedan 
med en för ändamålet tillverkad kam, »tjahkome» tills höet blifvit tillräckligt fint, 
hvarefter ånyo slås en knut med toppändan och den sålunda beredda »novto» 
bredes ut att torka. Sedan det beredda höet torkat, tager man en »novto» löser 

i  »Jåule ruöhtse» kommer och tar dig. 
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upp toppändan på denna, tager så en till och gör med denna på samma sätt och 
lägger sedan ihop, den ena [16] något in på den andra och toppändarna åt samma [16] 
håll, hvarefter man slår en bukt och sticker in toppändarna genom bukten, så att 
det blir en icke åtdragen halfknut. Sedan tager man en tredje »novto», lägger 
denna något in på den andra, sticker igenom toppändan och virar sedan in 
»novto» på »novto» tills halfknuten eller ögglan blir full, så att man har en större 
eller mindre kringla beredt skohö på lapska kallad »virä» (sujnevirä) på 8 å 12 
kilogram. Att vira ihop en dylik skohö-kringla kallas »virät». Att vira skohö skall 
ske antingen före eller efter renarnas parningstid »rihket», men absolut icke 
under parningstiden. I äldre tider iakttog man noga denna sed. Numera fäster 
man icke något afseende härvid åtminstone bland den yngre generationen. Sages-
mannen och hans hustru iakttaga dock ännu den gamla seden, så att om skohöet 
icke blifvit ihopviradt innan parningstiden, så får virandet vara till dess parnings-
tiden är öfver. Hvarför man icke får »virät» under »rihket» kan el. vill sages-
mannen icke lämna någon förklaring [på] 24 

Sagesmannens fader framhöll alltid, att man på midsommarnatten icke fick 
låta renarna vada öfver någon bäck el. älf. Var det då alldeles nödvändigt att 
passera med renarna öfver ett vattendrag, så skulle man först med stål göra ett 
korstecken öfver vattnet. På frågan hvarför, svaras. För att renarna icke skulle 
träffa ut för sjukdom.28  [17] 	 [17] 

Om göken. För att inte bli »gök-skiten» (bajkatäl) skulle man ha förtärt något 
på morgonen innan man första gången hörde göken på våren. Den, som träffat ut 
för den olyckan att bli »gökskiten», fick ej beträda renhagen första gången 
renarna drefvos in dit för mjölkning på försommaren. I sagesmannens hemtrakt 
har han bland bönderna hört deras föreställning och tro om göken: För dem var 
det af betydelse i hvilket väderstreck, man första gången hörde göken på våren. 
Sålunda: Väst-göken är värsta göken, sör'-göken är sorggöken, nord-göken är 
lus-göken, öst-göken är den bästa göken.8  

När en ren slaktas till husbehof, kokas i regel första kvällen inälforna, lefvern 
och märgbenen. Är hushållet stort kokas äfven ryggkotorna (lihts). Hjärtat af en 
ren »bahtsak(e)» ätes i regel af männen. »Tjåntjemä» = öfre bakbenet af renens 
märgben ätes af kvinnorna, »njitsaka» = nedre bakbenet spisas af männen. »Hap-
pä» = öfre frambenet spisas af de större barnen i familjen. »Tseppe» = nedre 
frambenet, det minsta märgbenet också det minsta barnets märgben!' 15  

Den 7 juni 1917 upptecknades i Skjervaksdalen, Herjedalen, Jämtland följande 
efter lappänkan Brita Torkelsson, född Jacobs& 60 år, nomadlapp. Mannen hette 
Torkel Jonsson. 

Sövrä ja bovtsä len häjkamenä gåppeb, gåppa kalka arape kåtensijsä vittnet. 
Bovtse li harretsobba, te sövrä jehta bovtsi, jellebele, jellebele värtaseh påstit, do 
velkes råvvä. Bovtse te vijleti påstit, tanne kaskasna te sövrä arapi vittni kåten 
sijsä. [18] Sarnen vukä, näytä bovtsä sjitti olkassä. 	 [18] 

= Fåret och renen sprungo i kapp med hvarandra, hvilken af dem förr skulle 
hinna under tak; men renen var snabbare, då sade fåret till renen: »kussin, kussin 
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titta tillbaka, din 'ända' är hvit.[»] Då tittade renen tillbaka, medan hann fåret förr 
under tak. På detta sätt, säger sagan, blev renen ett utedjur." 

Jupmel hirkeb gihtjijä: »Sijt tottnä, hirke, männäb tab jenob rästah gattet?» 
Hirke vastati: »Ij männä äst, männä kalkab pårret.[»] Jupmel te jehta hirkai: »Nå 
te kalk aj åttjot pårret jejjeb ja pejjeb. Tän vaken metä hirke pårra jejjep ja pejjeb 
aktalakan. Mingäln Jupmel gihtjijä väjseheb: »Sijt väjsehe, tottnä männäb tab 
jönob rästa guttet?» 

Vajsehe vastati: »Ij männä äst, männä kalkab säljep pårret.» Jupmel te jehta 
vajsehan: »Nå te kalk aj åttjot muräst(e) viesot talvep.» Tän vaken mete vajsehe 
sjätti viesot möräste talvep kajk. Mingäln Jupmel gihtjijä bovtsäb: »Sijt bovtsä 
männäb tab jenob rästa gattet?» Bovtsä te gärmara guttet, ja paja Jupmeläb 
tjuhketet so ringen nelle, men go galäja te petsäla, gokte jupmel gahtjali, ja jötje 
vulki häjkän oktak räst täb jenob. Te jupmel jöhti bovtsi: »Nå te kalk aj to 
jeletepejeb parr åttjot häjki.» Tän vaken mete bovtsä sjätti tän villäs. Mingäln 
Jupmel saniohta gövseb: »Ihtekol totnä [19] sijt männäb tab jönob räst gattet?» 
Govsä vasteta: »Ij männä äst, männä kalkab graseb sköni.» Japmel te jöhta gövsi: 
[»]Nå, te kalk aj kajkä talveb åttjot vittäkesne årrot.» Tän vilken mete govsä sjitti 
vittäkesn kajke tälveb. Mingemäst Jupmel särnohta birnäb: »ihkus totnä sijt 
männäb tab jenob räst gattet?» Birnä vasteta: Növ sottnä gutta, jältahk so ånihks 

Jupmel te tjahketa birnen ruttjen nelle ja stäreta galkist. Så goh birnä 
göttam räst jönob, te jupmel birnii mäksosn tåjvota: »Nå te kalk aj kajk talveb 
åren-året.[»] Tän vuken mete birnä talveb åra. 

Gud frågade hästen: »Vill du, häst, bära mig öfver den här älfven?» Hästen 
svarade »Jag har icke tid, jag skall äta.» Då sade Gud till hästen: »Nå, då skall du 
också få hålla på att äta natt och dag. [»1  På grund häraf behöfver hästen så 
mycken föda och står och tuggar natt och dag. Härefter frågade Gud elgen: »Vill 
du, elg, bära mig öfver den här älfven?» Elgen svarade: »Jag har icke tid, jag skall 
äta sälj.» Då sade Gud till elgen: »Nå, då skall du också få lefva af träd på 
vintern.[»] På grund häraf lefver älgen av sälj på vintern. Härefter frågade Gud 
renen: »Vill du, ren, bära mig öfver den här älfven?» Renen var villig och Gud 
satte sig på hans rygg, men när renen just stod i begrepp att vada, rann det i 
honom, att han först skulle skaka på kroppen, hvilket hade till följd att Gud föll 
ned af ryggen, hvarefter renen ensam [20] vadade snabbt öfver älfven. Då sade 
Gud till renen: »Nu ska' du också få springa i hela ditt lif.» På grund häraf är 
renen så obeständig och lättrörlig. Härefter bad Gud kon: »Kanske du möjligen 
vill bära mig öfver den här älfven?» Kon svarade: »Jag har icke tid, jag skall 
slicka gräs.» Då sade Gud till kon: »Då skall du också få stå bunden hela 
vintern.» På grund häraf står kon bjert hela vintern. Till sist vände sig Gud till 
björnen: »Kanske du vill bära mig öfver den här älfven?» Björnen svarade: »Nog 
bär jag, fastän jag har väl korta ben.» Då satte sig Gud på björnens rygg och höll 
sig fast i håret. När så björnen burit Gud öfver älfven, lofvade Gud åt björnen 
som vedergällning: »Nu ska' du också få sofva och sofva öfver hela vintern.[»] På 
grund häraf sofver björnen hela vintern. /Denna saga är känd äfven i Vilhelmina i 
Västerbottens län, där undertecknad för åtskilliga år sedan hörde den berättas af 
lapphustrun Anna Erika Klemetsson, Västra Fjäll-Fjäll, Vilhelmina. Sagan börja- 
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de med att Gud kom till en vattenfyl[l]d älf. För att icke behöfva bli våt vände han 
sig till olika djur med anhållan att någon ville bära honom öfver älfven. Sagan 
slutade med att björnen utförde uppdraget. Undertecknad har dock hittills ej varit 
i tillfälle att få den upptecknad från Västerbotten. T.Tn/3°  

Föregående sagesman: 
Sagesmannen kommer ihåg från sin barndom: »Vi barn frågade: hvarför har 

hästen de där 'såren' /valkarna/, [21] på frambenen?[»] svarades: »Jilkos fåna [21] 
tjälkätam dejte jfilkit» = därför att »fan» spottat på benen; därför äta lapparna 
sällan el. med motvilja hästkött.I5  

Om man första gången på året hörde göken på fastande mage så hade man 
»bajkatälm» (blifvit gök-skiten). Då sagesmannen var barn, frågade hon hur det 
gick med dem, som »bajkatälm», svarades »asneh». Vad vill det säga, svarades: 
»nå skibtjeh» (blefvo sjukliga). Om man olyckligtvis blifvit »gök-skiten», så 
skulle man gnaga af barken på en björk och gå ett slag rundt denna, så öfverfördes 
på detta sätt det onda på björken, som i sin tur »asni» (visnade).8  

Den 7 juni 1917 upptecknades i Skjervaksdalen, Herjedalen, följande efter Lars 
Jonasson Renfelt, 39 år, renägare i Storvallen, Herjedalen. 

När Gud skapade hästen, ville »fan» hjälpa till. När hästen var färdig, kom 
»fan» på tanken, att han skulle göra två ögon till på hästen, men det misslyckades 
och blef endast valkar, därför har hästen valkarna på frambenen (sagesmannen 
hört berättas af en gammal lapp Klemet Klemetsson från Tännes, Herjedalen). 

Jesus och Judas lekte tillsammans, när de voro barn. De gjorde fåglar af lera. 
Jesus tog solstrålarna och blandade dessa samman med leran. När Judas såg detta 
skulle äfven han göra på samma sätt, men solstrålarna runno bort mellan fingrar-
na. Då blef Judas arg och förstörde sina lerklumpar. Då sade Jesus att han skulle 
hjälpa Judas om han gaf sig till tåls och väntade. Då började Judas på nytt, men 
insåg att han skulle miss[22]lyckas ånyo, hvarför han återigen tänkte förstöra sina [22] 
lerklumpar. När Jesus såg detta skyndade han sig att klappa händerna för att 
fåglarna skulle flyga bort, äfven dem Judas hade gjort. Fåglarna flögo bort, och af 
dem som Judas hade gjort blefvo roffåglar och andra slags fula fåglar; därför fick 
man roffåglarna. /Näst föregående sagesman lappänkan Brita Torkels[s]on relate-
rade ofvanstående sägen före Renfelt på lapska, men undertecknad hann icke få 
den upptecknad efter henne. Hennes relation sammanföll emellertid med Ren- 
felts. Båda ha hört den och lärt den ur lapsk mun; därmed vill jag dock ej ha sagt 
att sägnen är ursprungligen lapsk. Gumman Torkelsson berättar nämligen, att när 
hon var barn, frågade hon och andra barn de äldre: »mangelt doh vestes letteh, 
vurtjeh» = hvarför ha vi de där fula fåglarna, kråkorna? Till svar drogs sist 
antecknade berättelse. T.Tn/3°  

Om Frorke (Järpen). Efter Renfelt och gumman Torkels[s]on samtidigt: 
Frorke (järpen) var i begynnelsen en ovanligt stor fågel. När han flög upp, 

brakade det riktigt omkring honom. En gång när Gud vandrade i skogen, flög 
plötsligt en Frorke upp vid sidan af vägen, där Gud gick fram. Gud, som inte 
visste af någonting, ryggade till på grund av braket efter Frorke. När han såg, att 
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det var Frorke, som gjorde sån't oväsen, sade han: »Det går icke an, att denna 
fågel alltjämt skall förbli så här stor, han kan ju rentaf skrämma människorna.» 
Gud tog därför Frorke och gjorde honom mindre. Han tog köttstycken af honom 

[23] och fördelade dem [23] på alla ätbara djur och fiskar. På fisken förekommer 
sålunda »Frorken berka» (järpkött), ett litet rundt, ljusaktigt köttstycke på hvar-
dera sidan hufvudet i trakten af gällocken. På renen förekommer »Frorken 
berka» på bogbladet. Det är en liten hvitaktig muskel, som ligger intill bogbladet, 
och synes bäst på ()torkat kött. På detta sätt blef »Frorke» en tämmeligen liten 
fågel, men det oaktadt gör han än idag stort oväsen af sig, när han flyger upp, så 
att det höres som skulle det vara en stor, stor fågel. 

Gumman Torkelsson berättar: När hon som barn frågade sin pappa: »tjuoktja» 
(tjädern) är väl den största fågeln? svarades att »Frorke» nog varit större och 
berättade då pappan den sist antecknade sägnen om hur Gud gjorde med »Fror-
ke». /Den sist antecknade sägnen om Frorke (järpen) finnes äfven i Vilhelmina, 
Västerbottens län. T.Tn/I2' 30 

Den 4 juni 1917 upptecknades i Storvallen, Herjedalen följande efter lappord- 
ningsmannen Nils Nilsson, född 1873 	Fadern hette äfven han Nils Nilsson, 
som på sin tid var renlapp i Ljungdalen. Farfadern hette Nils med tillnamnet 
Sjajn, bördig från Frostviken, Jämtland. Sedan farfadern Nils Sjajn kom till 
Herjedalen fick han smeknamnet »Labbjä» därför att han var den ende, som i 
Herjedalen använde »labbjeh» = bredskidor. 

Hörde man göken på fastande mage första gången man hörde göken på 
våren, så hade man »bajkatelm» = blifvit »gök-skiten». För att bli kvitt de 
obehagliga följderna häraf, skulle man gnaga af näfret och barken på en ung björk 
och gå ett slag rundt omkring björken. På detta sätt öfverförde man »gök-skiten» 

[24] på [24] björkstammen, som så småningom ruttnade. Den, som blifvit »gök-
skiten» och icke gjort sig kvitt därmed, fick ej gå på renhagen när renarna drefs in 
dit första gången på försommaren.8  

Första dagen i rötmånaden fick man ej låta renhjorden vada öfver någon bäck 
eller å, ej heller fick man märka kalfvarna och ej heller fick man »skrävestet, el. 
gårrii» = kefla (sätta munkafle på kalfvarna) den dagen, ty på den dagen var allt 
slags ofärd i farten. 

Man fick ej »virät» = vira skohö under renarnas parningstid. Om man gjorde 
detta, hur gick det då? »Jo», svarar sagesmannen, »talle alto guötta miesep 
påstagetji[n]» = då bär renkon kalfven bakfram. 

Alltid varit brukligt att i kåtan lägga veden på elden med rotändan åt »påsjo» 
(vet ej hvarför).13' 21  Gjorde man tvärtom, sade de äldre: »Du lägger veden på 
elden alldeles som en »dåtje» = svensk», hvilket spikord användes äfven i andra 
fall, när man obetänksamt bröt mot lapskt skick och bruk. 

Det har icke varit brukligt att »skravestet» el. »gårrii» mot fredagen, därför 
att man räknade med oväder den dagen.22 
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Nils Nilsson (1873-1937). Samefolkets Egen 
Tidning 1938, s. 5. 

Den 11 juni 1917 upptecknades i Handölsdalen, Jämtland, följande efter Lars 
Larsson Krojk, f. 1875, bördig från Börgfjäll, Vilhelmina, Västerbottens län. 
Nomadlapp. Blef gift till Frostviken i norr[a] Jämtland, där han nomadiserat en 
tid och [25] flyttade sedan för tre år tillbaka till Handölsdalens lappby i södra [25] 
Jämtland. 

Renben få icke kastas hur som hellst omkring kåtan. De skola samlas och 
bäras bort och hällas ut i någon bäck, hellst kallkälla. På frågan hvarför? svaras: 
För ordningens skull. Dock säges det: Om benen kastas hur som hellst, så 
skingras renhjorden.2  

Som barn hörde sagesmannen: Sofver man med bältet på: »talle stabo 
vikasja» = då väger »Stab» en (på betsmand).26  

Vedträn skola läggas med »svåjto» åt »påsjo».I3  Hvarför det? svaras: »Det 
medför medgång i allt.» Sagesmannen hjälpte en äldre lapp Jonas Nilsson Pulpur 
en gång att förlösa en födande renko. Förlösningen gick bra och kalfven skiljdes 
från modern vid lif, hvilket föranledde Pulpur att uttrycka sin glädje med följande 
uttryck: »Jfipmelatj guöjt, iblämaj änne påsto muörep tålles pijam» = »Gudskelof, 
hittills har jag då inte laggt veden på elden på tok!» 

Det hör till god ton att hänga upp renkronor af »neste bovts» = renar som 
slaktats för hemmet på något träd på lämpligt afstånd från kåtan hellst åt »påsjo»-
sidan. Andra renkronor af ex. vargrifna — eller själfdöda renar har däremot burits 
bort afsides och kastats i något stenskrafvel. Antagligen därför, att det är osmak-
ligt att se en renkrona af as bland »neste avseh» = kronor af renar, som slaktats 
för hemmet. 
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Det har icke varit brukligt »nisteb leket» = slakta en »nästes-ren» på fre-
dagen. Hvarför? Antagligen därför, att Kristus dog på en fredag. Likaså, framhål-
ler sagesmannen, har det icke varit brukligt »skrouves bovts buötjet perjataken» 

[26] att [26] mjölka en keflad renhjord på fredagen. Däremot har icke hinder mött att 
till lördagen kefla (skrouvestet) på fredag kvällen.I6' 22  

En flyttning på söndagen har varit brukligt att i det längsta undvika. 
Som barn åsåg sagesmannen, hurusom Jonas Nilsson Pulpur, vid ett tillfälle 

när han slaktade en »tjaktjasarva» = brunstoxe, strax efter det renen fallit till 
marken, tog af sig mössan och lade den bredvid sig på marken. Sagesmannen 
uppfattade detta så, att när man en dylik utomordentlig »åseb åttjam» (= matran-
son fått), skulle man på detta sätt liksom bevisa sin tacksamhet. Sagesmannen är 
böjd för att tro, att mössaftagningen vid slakt inskränkt sig endast till slakt af 
»tjaktjasarva», därför att en dylik ren till slakt för hemmet i allmänhet värdesättes 
mer än slaktrenar eljest. Dock har sagesmannen hört, att mössaftagning varit 
bruklig äfven vid en renslakt för hushållet till jul." 

Vargen anfaller en renhjord alltid från läsidan. I regel anfaller han före 
midnatt och i morgongryningen, mera sällan midnatt. Har vargen dragit iväg med 
ett framben af den rifna renen, anses detta som ett godt tecken på, att vargen 
dragit sina färde för alltid.33  

Det är alldeles förkastligt att komma och lämna skidorna utefter marken 
framför dörren till kåtan. Det hör till skick och bruk [att] ställa upp skidorna 
uppefter ett träd eller annat stöd på lämpligt afstånd vid sidan af kåtan. 

[27] — Intill märgbenet, som sitter ihop med [27] bogbladet i bogen (såsom en lapp 
skär bogen af en ren) finnes en liten senig muskel, som heter »ålgerka». Denna 
lilla muskel har det varit brukligt och brukas än idag att icke äta ensam. Man skall 
dela den midt itu och gifva hälften däraf åt sin nästa och kamrat, äfven om denna 
kamrat är hans hund. Hvarför det? »Jo», säger sagesmannen, »talle ålkes sjuörje 
bäritoa» = då har man i lifvet att räkna med en hjälpande högra hand. Medan 
sagesmannen ännu var helt ung och hemma i Vilhelmina, hade sagesmannen i 
renskogen gjort en liten öfverraskande tjänst åt Jonas Nilsson Pulpur. När Pulpur 
fick kännedom om tjänsten, som gladde honom, utbrast han: »ah iblämaj tanmä-
ran ålgerkab oktak pårram» = ännu så länge har jag inte ätit »ålgerkab» ensam! 

Den 11 juni upptecknades i Handölsdalen, Jämtland, följande efter Anna 
Nordqvist Krojk, f. 1875, bördig från Ornäsfjäll, Frostviken i Jämtland, hustru till 
föregående sagesman. 

Sagesmannen och en kamrat voro i renskogen en gång. Därvid kom sages-
mannens kamrat att peka på två stjärnor och sade: »Ser du gubben och hustrun 
som jaga elgen. >>27  I anslutning härtill berättade sagesmanne[n]s kamrat följande 
om »ålgerka» = en liten köttmuskel, som man icke får äta ensam, utan skall man 
däraf dela hälften åt sin kamrat: 

Guöktes len serveb juktestem ja juökikan guökten haran teb serveb. Te rare 
[28] skuje galken ålgerkab juöket attjakan menob (anat mup aj serveb [28] åttjot = Två 

hade fällt en elg, som de delade midt itu. Sedan rådslogo de och kommo öfverens, 
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Anna och Lars Larsson Krojk. Samefolkets 
Egen Tidning 1933, s. 21. 

att de skulle dela »ålgerkab», för att lyckan skulle vara dem bevågen att de också 
sedermera måtte få en elg. 

Om Stab o och barnen. 
— Såmes aiken manah, stuörab ja uhtjab, len ståhketamne jaure gaettasne. 

Vientsä aj ten jauregaettasne ja manah lekus sijan \råken mete ståhketamne pirre 
ja njomatemne pejas ja tone tjahkan tanne vientsi. Maj varke te stab o påta vattsen 
ja kulaje tej manaj dietjeb. Te stab o vattsa tej manaj kåjko. Ku talle lahke påta ja 
manah vuöina te avoton jelletella: »Ah, man jen is manah!» ja sårnä tet manat: 
»Tjuöhketet manah tan vientsi, monnä kålkab guötti.» Te manah kaihk tjuöhketin 
ten vientsi, ja stab o vuölti vientseb tej manaj aktan ja vattsai käinops. Mangokas 
naute vattsam, te manah sarnot: »adja, adja guötte mijab palta tuhko tuön gånko 
såhken nuölleb.[»] Jahkurs Stab o aj kus tahka manaj sihtaten miete. Ku talle ten 
gånkå såhken nuöllan påtam, te manah varki kreptseln taste gånko såhkast. 
Unnams äsohtä te tark eittji åjmat ja tan kelte oktak pahtsei ten vientsi. Ku talle 
maj varki Stab o påta so årusejan [29] te vuoreta: ah talle parr akte fisehevajsje tan [29] 
so vientsasn ja måralasja: »Tab tajram, tsapmatjastam leb tålla!» Mab äsohte[s]t 
ajman uttni, teb stab o biesemegetjan peje pejas tålleb. Nå, tajros asohte kus tjöre 
tete, ja guölje: »Adja, adja monnä puöllab», men stab o parr sjuöke: »Ihpat puölle, 
parr puössemen leh.» 

Innehållet på svenska: En gång lekte barn, stora och små, vid stranden af en 
sjö. På stranden stod äfven en båt. Och barnen sprungo och lekte på sitt vis 
omkring — och uppefter båten, i hvilken somliga tagit plats. Omsider kom »Stab» 
gående och fick höra skriket från barnen. Då gick han dit, och när han kom till 
barnen och såg dem gladde han sig öfver dem, sägande: »Å, så många små 
'adjuh'![»] hvarefter han sade till dem: »Sitt, barn, i den här båten, så skall jag 
bära er!» Då satte sig barnen allihop i båten, och Stab o tog båten med barnen på 
axeln och gick sin väg. När Stab o burit ett stycke, bådo barnen Stab: »Farfar, 
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farfar bär oss där borta förbi och under den där lutande björken.» Den godtrogna 
Stab, som intet anade, gjorde såsom barnen bådo honom. När så Stab o kommit 
under björken klängde sig barnen fast omkring björken, utom den minsta parveln, 
som inte dugde till att klänga sig fast och därför blev kvar ensam i båten. När 
sedan Stab o kom fram dit, där han bodde, upptäckte han till sin förargelse, att han 
endast hade en liten kräk-byting i båten och utbrast: »Hade jag detta anat, hade 
jag slagit ihjäl dem med detsamma.[»] Parveln, som Stab o hade kvar i båten, den 
tog Stab o och trädde på ett spett, som han stack ned i marken vid sidan [30] af 
elden. Parveln började naturligtvis gråta, skrek och sade: »Farfar, farfar, jag 
brinner!» Men Stab o endast tystade ned honom, sägande »Int' brinner du, du bara 
stek' s . »26, 30 

/»Adja» = farfader; men »adja» är också en ärevördig tittel, med hvilken lapp-
barn bruka tilltala en gammal mansperson oafsedt släktskap. »Adju» är den 
släktskapstittel med hvilken farfar, morfar, farmor och mormor tilltala barnbar-
nen; men gamla personer, oafsedt släktskapsband, bruka också tilltala barn med 
»Adju».25  

»Stab» beskrifves i de lapska sägnerna som en ovanligt stark person, men på 
samma gång till den grad dum och lättrogen, att han på grund däraf hade föga eller 
ingen framgång. TTn/ 

— Föregående sagesman: När en lappkvinna kommer till en främmande lappkå-
ta, har det alltid varit brukligt och hört till belefvenhet, att när hon träder innanför 
dörrtröskeln där falla på knä och därifrån på knäna förflytta sig fram och hälsa på 
värdfolket, hvarefter hon drager sig tillbaka mot dörren igen till dess värdfolket — 
efter att ha hunnit se sig om att bereda plats eller rusta till med ett skinn till 
underlag — bjuder henne förflytta sig från dörren längre fram på det och det stället 
ex. på det tillrustade skinnet. Att förflytta sig på knä hänger naturligtvis ihop 
med, att man som främling skall uppträda så liten och nätt som möjligt, ty kåtan 
har icke så stort svängrum.I3' 14  

[31] Den 9 juli 1917 upptecknades i Krutberg, Vilhelmina socken Västerbottens 
län, följande efter klockaren i Fattmomakke Olof Jonsson Stinnerbom, född 1849, 
nomad på Gidovare och hemmansägare i Krutberg. Fadern hette Jonas Olsson 
Stinnerbom, en af sin tids största renägare. 

Huru den första nomaden tillkom: 
— Neita ja parne fahkaika[n] karves kåtasne, ja tenne kåtasne li viesoman 

kautan kaika karves. Te Jupmel pahkati kåkte fährtan tijvasin kalkikan tårpet. 
Ållahk kalkikan kaik muörroh, stuörapap ja unnapap, tjöhket ja nau tjåhkane 

aratan kaltajes (ajakas) kuöttet. Man kåhkes ajke lidji tan mangan vasam kå 
fahkaika[n] aratan. Te vuöratakan krieve (ällo) luövasne kaltajamattakasne ja 
pielluoks-råntjo viettakasne. Te tit neita ja parne åttjåika[n] täb ällob. Sarnen vuöke 
»jiehtie-jiehta»: »Te nau tit juhtaje same sjatti. » Öfversättning till innehållet som 
följer: 

Mannen och kvinnan vaknade i en färdig kåta och i kåtan fanns allt hvad de 
behöfde. Då lärde Gud dem, huru de med hvarje sak skulle förfara. Särskildt 
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skulle de noga iakttaga och samla hvarje ben, större och mindre, och en morgon 
bära bort benen och sänka dem i en kallkälla. Härefter hade en längre eller 
kortare tid förflutit, då de vaknade en morgon. Då varseblefvo de en renhjord i 
hvilande ställning vid kallkällan, och »pielluoks-råntjo» = handoxen, förelöpa-
ren, i stodo bunden vid ett träd. Då fingo de renhjorden. På detta sätt säger sagan, 
uppkom nomaden.3°  

Det har alltid varit brukligt, att samla [32] ihop afätna ben, klyfva sönder dem [32] 
och koka flottet af dem och sedan bära bort benen och hälla ned dem i någon bäck 
eller kallkälla. Det hör till ordning att bära bort benen, så att de icke ligga strödda 
här och där till lockbete åt hundarna, som gnaga och draga dem överallt omkring 
kåtan. Det stöter ögat, när ben ligga strödda öfverallt såväl i kåtan som utanför. 
Träffar man därför ben i en öfvergifven kåta eller omkring kåtan, kan man däraf 
draga slutsatsen, att innevånarna där icke älskat god lappsed. Sagesmannens 
morfar höll styft på att benen skulle bäras bort, hellst på morgonen före annat 
arbete.2  

»Nieste-panahkab kalka påsjon pakt läket ja irvat» = en slaktren till husbe-
hof skall man slakta och flå utanför kåtans »påsjo»-sida. Hvarför? därför att där 
är renast. Från sin barndom kommer sagesmannen ihåg, att sagesmannen och 
andra barn fingo lära sig att icke orena omkring kåtans »påsjo»-sida.2I  

»Suönger el. suöner» (en träställning af tre el. fyra björkstammar resta mot 
hvarandra, på hvilkas afskurna kvistar till hakar hängas kött och annat) skall stå 
på ett lämpligt afstånd framför »påsjo». 

Vid uppsättande af kåtan, vändes dörren i regel mot morgon- och middagsso-
len.°  

När björnjägarna fällt björnen, drucko de »björngällen» (sahpel). Fettet 
omkring björnens ändtarm togs vara på och användes till utvärtes läkemedel (ex. 
till ingnidning mot verk).3' 4  

Hvad vet sagesmannen om »tsikku» = offerrenen? Härpå svaras: Alla ben af 
renen samlades, [33] men fingo icke klyfvas eller sönderslås, hvarefter benen, [33] 
som sagesmannen tror, begrafdes på ett eller annat sätt. Det var emellertid 
mycket noga att alla ben af renen kommo med, icke ens det minsta ben i 
»sehkoh» (klöfvarna) fick vara borta, ty eljest hade »tsikku» ingen verkan. Det är 
som hade sagesmannen en aning, att en »tsikku» skulle förnyas hvart år. Åt hvem 
ägnade man »tsikku»? sagesmannen vet ej. Hvad åsyftade man med »tsikku»? 
svaras: Man ville väl därmed liksom befästa och resa renlyckan.18  

Om man äter »ålkarkab» ensam, har man ej att räkna med någon »ålkes-
sjurje» = hjälp i lifvet. Man skulle dela hälften åt sin kamrat. Är ingen kamrat 
tillstädes, ger man hälften åt hunden» 

»Juåra» lä karmanian åse» = »juåra» är mannens del vid måltiderna. Det är 
den del af den torkade rensteken, i hvilken man vid fläkningen till torkning alltid 
gör fyra hål (i stället för att flaka, gör man endast de fyra hålen). 

j En renoxe, som man leder i te'ten för att renhjorden bättre skall följa med. T.Tn. 
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Olof Jonsson Stinnerbom (1849-1937). Same-
folkets Egen Tidning 1937, s. 23. 

Den 21 juni 1917 upptecknades i Krutberget, Vilhelmina, följande efter hustrun 
Maria Amalia Stinnerbom, f. 1860, hustru till föregående sagesman. 

— »Giekan bije» = Gökdagen är den 25 maj. Det är icke bra att höra göken på 
fastande mage första gången man hör honom på våren. I fall man råkat ut för att 
bli »gök-skiten» (bajkatälm) kan man, sägs det, bli kvitt det obehagliga genom att 
gnaga barken af ett träd eller trädgren. Det onda öfverföres då på trädet eller 
grenen, som »asna» = vissnar.8  

Maria Amalia Stinnerbom (1860-1930). Samefolkets 
Egen Tidning 1930, s. 21. 
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Den första halskotan på renen heter [34] »bitternors» = atlas, husbondens del [34] 
vid måltiderna; kotan därnäst: »gåhka-pierko» = kragkotan som vid måltiderna 
alltid tillhörde brodern Klemed, på den tiden, då sagesmannen ännu var hemma; 
kotan därnäst »pielluks-måra» = skällkotan, som vid måltiderna alltid tillhörde 
systern Kajsa, därför att hon var äldre än sagesmannen; kotan därnäst el. 4:e i 
ordningen från hufvudet räknat fick alltid sagesmannen till »åse» = del vid målti-
den. »Sejpedahk» = två sista kotorna i halsen. De kokas oåtskilda och utgöra vid 
måltiden en persons köttranson, vanligtvis husbondens el. husmoderns.2  

»Ålkarka» får endast ätas af män och hur liten denna muskel än är skola de 
vara två om den.I4  

Renens hjärta heter »pahtsak», som vid måltiderna ätes af män. Liksom 
»ålkarkab» får man icke heller äta »pahtsakab» ensam. 

Slaggköttet af renens framben heter »outasnuölleh». Med detta slaggkött 
följer en liten nästan päronformig muskel, kallad »lärma». Om denna »lärma»k  
heter det, att den icke får ätas af kvinnor. Hvarför? Jo, det går inte bra för henne 
om hon äter den och hon får ingen hjälp. En gammal lappkvinna hade haft 
motgång i något afseende, och då sade hon: »Jag måtte väl inte ha ätit 'Iärma'. [»1 

Märgbenen af renen: »njitsaka» ätes i regel af männen; »tjåntjama» och 
»happa» ätes af kvinnorna (alldeles så stränga regler följas icke i detta afseende). 

»tjårvendakteh» äro två: Den ena med ögglan ätes vid måltiderna alltid af 
kvinnorna, den [35] motsvarande heter »milä», som vid måltiderna tillhör kvin- [35] 
norna [sic!]. /När man klyfver el. flakar en renstek, så att köttet blir fritt från 
benen, har man följande ben, nämligen lårbenet och ena hälften af bäckenet, 
undantagandes korsbenet, som vid renens styckning lösgjorts till ryggraden. 
Lårbenet skiljes från bäckendelen genom att sticka med knifudden i ledhålet i 
bäckenbenet och afskära ledsenan. Sedan knackar man af bäckenbenet med en 
yxa tvärt öfver ledhålan, så har man hvad sagesmannen kallar »tjårvendakteh». 
T.Tn/2' 15  

Man skulle icke företaga en flyttning från höst- och vårvistet el. från vinter-
stamhållet på en fredag (vej ej hvarför). I sammanhang härmed berättar sages-
mannen: Dottern till sagesmannens svärmoder bad svärmodern komma till sig på 
en fredag och hjälpa henne med att skära till en klädeskolt. Svärmodern vägrade 
menande: att man på en fredag icke skall företaga sig och börja något stort arbete. 
På lördagen begaf sig svärmodern till dottern och bistod henne med den önskade 
hjälpen. 

Hvad vet sagesmannen om offerstenen på Marsfjället? svaras: Det var en, 
som hade tagit »sjilah» (offergåvor) från »sjila-kierke» = offerstenen. Då blef han 
ofärdig, så att han måste bära igen, hvad han olofligt tagit från offerstenen. Då 
sagesmannen var barn, ville hon och andra barn gå och se »sjila-kierke». Föräld-
rarna sade då, att de fingo gå och se, men på inga villkor röra eller taga med sig 
något från »sjila-kierke» (offerstenen).19  

k  Denna lilla köttmuskel är efter kokningen särdeles mör, däraf namnet. 
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[36] [36] Den 22 juni och 9 juli 1917 upptecknades i Krutberget, Vilhelmina följande 
efter Thomas Nilsson, född 1844 f. d. nomadlapp på Satsfjäll i Vilhelmina södra 
lappby. 

»Pouttjesmuåro» är ett litet ben, som sitter på knotan af lårbenets nedre 
ända. Emedan denna »pouttjesmuåro» är ett mycket litet ben och till formen 
rundt och glatt, riskerar man hacka fingrarna, ifall man skall klyfva benet i 
bengrytan när flottet skall kokas af benen. På grund häraf har folk ägnat föga eller 
intet intresse åt detta ben. I grämelsen häröfver har detta lilla ben, »puottjes-
muåro», sagt följande om sig själf: »jus ålmatj lin månnap ai vissjat luöttet, no 
månna lip ai postan tievap vuödjah vuotjot.» = Om folk bara iddes klyfva mig 
också, så nog skulle också jag aflämna en sked flott. 

»Tjåmatsan norse» är märgbenet, som i bogen stöter mot bogbladet, som 
heter »berka». »Uöttse» = det kött, som för bättre torkning fläkes ned af bogbla-
det. En torkad renbog består sålunda af »norse», »berka» och »uöttse». »Ruök-
sjan norse» = lårbenet. Renens bäckenben äro: »Milän dakte», som i matlaget 
tillhör männen och »raike-muåro» öggel-benet, som tillhör kvinnorna. /jfr härom 
kommentaren till föregående sagesman T.Tn/ 

»Gimpas-jerram» = tjänstvilliga märgbenet /Detta är en ledkota i renens 
bakben, hvilken kota vid märgbenens lösgörande skäres loss, så att den genom en 
sena hänger ihop med klöfven och kokas samtidigt med klöfvarna. Kotan innehål- 

[37] ler märg af en bönas storlek, [37] som barnen bruka fika efter och därför klyfva 
kotan, som härigenom torde ha kommit att betraktas som märgben. Antagligen 
står namnet »gimpas-jerram» i samband med barnens tjänstaktighet, alldenstund 
»gimpas» = tjänstaktig, lätt på foten; »jerram» = märgben. [/]2  

»Ruovt» heter den gåfva (ex. en eller flera speciedaler), som en flickas fader 
vid ett frieri mottager af mågämnet. »Uks-tjåuting» = dörrnyckeln heter den 
»sjila» (gåfva, present), som brudens mor vid brölloppet mottager af den blifvan-
de mågen. Den skänk (ex. en eller flera renar), som brudens fader gifver åt de 
unga på »bröllopsbordet», svarar mot »ruovt», som brudens fader tidigare vid 
frieriet mottagit af den blifvande mågen.7  

Ålkarkab ålmatja kalka muppan kujman juökat tall ålkissjurje peritoa ja 
viehkata = »ålkarkab» (den lilla seniga muskeln på bogens märgben) skall man 
dela med sin nästa, då har man att räkna med en högra hand, som hjälper en i 
motgången. En gammal lappkvinna, kallad Bökgno Merke, gladde sig öfver att 
hon icke ätit »ålkarkab» ensam, eftersom hon haft en oväntad medgång i något 
afseende. 

Göken har af lapparna ansets som en »asne lådde»; /asne = visset, förtor-
kadt, lådde = fågel T.Tn/. I regel uppsöker göken sitt fotfäste på förtorkade 
trädtoppar och trädgrenar. För att undgå att bli »gök-skiten» skulle man passa på 
och inmundiga en matbit på morgonen innan man på våren första gången hörde 
göken. Blef man »gök-skiten» medförde detta sjuklighet. Som barn väcktes 

[38] sagesmannen tidigt en morgon af modern, som höll en liten köttbit i [38] handen 
sägande: »Tulle varki lodde-piehta ulles gieka paike!» = Skynda dig! Här har du 
fågel-bettan, så att du inte blir »gök-skiten». Modern hade, säger sagesmannen, 
tydligen hört göken på morgonen och passat på, när göken slutat gala, att väcka 
sagesmannen med köttbiten, innan göken hann gala nästa gång, hvarför det var en 



47 

sådan brådska. När göken flyger eller sitter synes föga eller intet af benen. 
Emellertid händer det, att en gök helt oförmodadt kommer flaxande framför en 
och sätter sig på en stubbe eller torr trädgren och ögonblicket därefter lyfter upp 
vingarna och sträcker på kroppen, så att benen blifva fullt synliga. Göken varslar 
då antingen lycka el. olycka, alltefter färgen på benen, som kunna vara röda eller 
hvita. När därför en gök flaxar framför en, har man brukat säga åt göken: »vuösat 
juölkeh!» = visa benen! Visar han inte benen är varken det ena eller andra å 
färde. 

När en gök under pågående mjölkning visar sig närgången och flaxar omkring 
renhagen eller t. o. m. gör ansatser att slå sig ned på hagvirket, så är detta ett 
dåligt märke.16  Göken varslar då »hävo» = renpäst. Göken har därför också 
ansetts för en »s8folatja-lådde» = en fågel som kan förutsäga lycka och olycka 
och rentaf bringa olycka öfver en. — En pojke hade varit och hämtat en ren, som 
han ledde efter sig. På vägen fick han se en gök på skotthåll. Eftersom han hade 
bössan med sig, och, medveten om att han var en god skytt, [39] flög det i honom [39] 
att han skulle taga göken på kornet, hvilken också gol för sista gången när skottet 
brann af. Nöjd och belåten med sin träffsäkerhet, fortsatte pojken med renen 
vidare, tills han kom till några grannlappar, där han band renen vid ett träd intill 
kåtan och gick sedan in för att hvila ut ett slag. Bland annat om sin resa brakte 
pojken på tal, huru han under resan träffsäkert skjutit en gök. När pojken 
emellertid efter hvilan skulle fortsätta resan och gick ut för att lösgöra renen, 
hade denne strypt sig vid trädet. Man var genast på det klara med: »Gieka 
sovtelan» d. v. s. att göken hade hämnats och dragit olycka öfver sin baneman.8  

Hvad vet sagesmannen om »offerstenen» på Marsfjället? Svaras: 
Sjila-kierke (offerstenen) ligger på »sjila-sielma[»] (offertröskeln), som också 

heter »biehtsike-sielma» (märltröskeln) mellan Rejsojfjället och Gidovare /två 
fjäll på norra sidan af själfva Marsfjället/. Sagesmannen är böjd att tro, att namnet 
»biehtsike-sielma» kommer af ordet »biehtsike», som betyder silvermärla i en 
silverkrage. Man har väl också plägat »sjilatet» (offra) dylika tingester åt »sjila-
kierke » (offerstenen). Öfver »sjila-sielma» har från äldsta tider, så långt man 
känner till, gått en stor flyttningsväg (rihrehke) efter hvilken man höst och vår 
flyttar fram och åter. »Sjila-kierke» (offerstenen) är en ordinärt stor sten, som 
står ensam just på högsta tröskeln (sielma) därifrån det börjar luta österut och 
alldeles midt i »rihrehke» (»buförings» el. flyttningsvägen[)].6  

Från sin barndom kommer sagesmannen ihåg, att i några sprickor på stenen 
lågo pärlhängen, mäs[40]singsringar och hvad sagesmannen tror äfven någon [40] 
silverpingla (»lebbja»). Under sagesmannens barndom måste offerstenen ännu 
haft något kvar af sitt forna anseende som helig sten. Sagesmannen kommer ihåg 
att sagesmannen som barn, under en flyttning i förbifarten kastade en mässing-
knapp åt offerstenen, hvilken knapp sagesmannen under vintern fått af en svensk 
lekkamrat. Huru har det månne verkligen gått till, när de offrat åt »sjila-kierke»? 
svaras: Ja, det tillgick väl så, att i förbifarten lämnade man ett litet föremål af 
större el. mindre värde på själfva stenen el. vid sidan. Sade de något, när de 
lämnade föremålet? (vet ej) Hvarför offrades? svaras: På det att färden skulle 
utlöpa utan något mankemang och krångel och för att undvika storm och oväder. 

Vid passerande af »sjila-sielma» har nämligen väderleken ansets mycket nyck- 
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full. Ovädrets och äfventyrens makter stodo där liksom på lur. Och merendels 
inträffar vid flyttningarna öfver »sjila-sielma» dimma och snöyra. Där tillstöta 
också under flyttningarna äfventyr af hvarjehanda slag. Och folket kommer i 
brådska för att hålla allting ihop. De som styra och råda renhjorden få fullt sjå. 
Antingen blir det något mankemang i t&en eller också vill sladden icke följa med 
som sig bör. Pulktransporten blir ofta efter. I den krånglar det på alla vis: En 
dragrem lossnar (jahko puörkana), selar på körrenarna komma i oordning, eller 
också har kälkoxen med tältstängerna i »raiden» lösgjort sig från grimskaftet 
(tjielka-råntjo piesam) etc. 

Sagan berättar: hurusom ett säl[l]skap vid ett tillfälle for vägen fram förbi 
»sjila-kierke». [41] Någon i sällskapet ifrågasatte då, huruvida de skulle offra eller 
ej åt »sjila-kierke». En yngling i sällskapet invände då: »Prata strunt, tro på 
sån't!» Och i stället för att offra som sig borde tog ynglingen och förorenade 
(paihkei) åt offerstenen. Men detta skulle han inte ha gjort, ty ovädret hämnades, 
och sällskapet hade svårt nog att komma fram dit de skulle.19  

— Hvad var tsikku, och hvad vet sagesmannen om »tsikku»? Härpå svaras och 
berättas följande: »Tsikku» uppstod på det sättet, att man slaktade en ren till 
offerändamål, med hvilken ren sedan förfors på visst sätt, för att den skulle kunna 
tjäna sitt ändamål. Den ren, som utkårades till »tsikku» skulle vara, hvad 
sagesmannen kallar »suomahka» = vacker, värdefull, egen ex. en »staina» om 
någon sådan var tillfinnandes. /Staina = en renko, som aldrig bär kalf. Hon är 
större än renkor i allmänhet och tenderar nästan till storleken af en fyraårs oxe. 
Hon har vanligtvis stora och vackra horn, fastän de äro smalare och vekare än på 
en oxren. En Staina är mera en sällsynt företeelse i en renhjord, hvarför hon lätt 
drager uppmärksamheten till sig. T.Tn/ Den, som ämnade göra en »tsikku» kunde 
själf utse renen härför, men det påstås, att han också brukade vända sig till en 
»guövrelh» = trumkunnig, som med tillhjälp af trumman utpekade den rätta renen 
till »tsikku». Det påstås äfven att den trumkunnige med sin trollkonst till och med 
kunde »spähket» (ge en puff el. spark) åt renen, så att denne själfmant skiljde sig 
från hjorden och uppsökte ägaren, som ville ha honom till »tsikku».31  Den ren 
som utset[t]s till »tsikku» slaktades på vanligt sätt och styckades, hvarefter köttet 
åts upp. Men benen samlades noga ihop och begravdes på något ställe i jorden. 
Ofvan på benen sattes kronan med hornfästet på marken [42] med någon tyngd 
uppå och så, att hornen pekade uppåt, hvarför hornen voro fullständigt synliga 
öfver jordytan. För att en dylik »tsikku» skulle ha åsyftad verkan, säges det 
emellertid, att det var alldeles nödvändigt att alla benen af renen begrafdes. Icke 
ett enda ben fick vara borta, icke ens de små benknapparna på nedre ändan af 
»sehkoh» (klöfvarna), hvilka små benknappar man nästan har svårt att behålla i 
munnen utan att svälja ned dem, när man gnager af klöfvarna. — För åtskilliga år 
tillbaka var sagesmannen i sällskap med en äldre lapp 01 Jonsson i Gitsfjäll. Det 
var vid Gittsjön. Då hittade de på vägen, där de gingo fram en renkrona, som 
sagesmannen tog upp sägande: »Detta här är tydligen en 'stainan avse' = renkro-
na som tillhört en 'staina'.[»] 01 Jonsson svarade: »Ja, den har tillhört gammel 
Slankas 'tsikku'[»], hvarefter de kommo att tala om »tsikku». Och 01 Jonsson, 
som hörde till de äldre lapparna, hade nog ganska bra reda på om »tsikku», men 
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sagesmannen lade inte så noga på minnet, emedan man tyckte att det där var ju 
bara några vidskepligheter, som inte hade något värde, säger sagesmannen. 

Nå, men hvad åsyftades egentligen med »tsikku»? svaras: Man ville därmed 
resa och befästa renlyckan (aht kålki ällo tjuödtjot). Det säges också, att man 
medelst »tsikku» kunde bepanta renlyckan för sina efterkommande. Sålunda 
skulle nämnda gammel Slankas dotter vara en »tsikku-neita» d. v. s. att gammel 
Slanka skulle ha rest en »tsikku» för dottern. Det säges också, att man medelst 
»tsikku» velat förlänga lifvet (ålmatjan hikkab tsekket). Som anknytning härtill 
berättar sagesmannen: De äldre lapparna talade mycket [43] om och trodde på [43] 
»niehkertsuökalash» = sanndrömmare, som kunde följa och tyda drömmar. Så-
lunda har sagesmannens moder talat om följande: 

Sagesmannens farmoder, kallad Stempe Kriste, drömde nämligen, att »förutsä-
garna» sade åt henne i drömmen, att hon skulle till »tsikku» låta nedslakta en viss 
liten bläsig skallig kviga' (tjuösa håma vunjalab), som fanns i renhjorden. Gum-
man Stemp förstod, att denna dröm var af stor betydelse, hvarför hon sade åt 
sonen, Nils: »Jiehtej jiehte = förutsägarna säga, att vi till »tsikku» skola låta 
nedslakta den där lilla bläsiga skalliga kvigan, du vet.[»] Sonen, med sin nyare 
tids åskådning, vägrade emellertid, i allsynnerhet som modern föreslog »den lilla 
bläsiga skalliga kvigan», som utgjorde en af hjordens säregenheter. Därmed fick 
gumman nöja sig. Och det blef ingen »tsikku» af. Härefter hade någon tid 
förflutit. Och gumman Stemp var vid ett tillfälle ensam i kåtan. Om det var vid 
sängdags eller tidigare, därom vet [sagesmannen] inte så noga. På kvällen var det 
emellertid. Alltnog, gumman Stemp hade lutat sig ned att hvila ett slag med 
ansiktet vänt mot elden och halft blundande. Björkrisbrasan hade brunnit ut, 
hvarför kåtan i det närmaste var inhöljd i mörker. De slocknande kolen på 
motsatta sidan eldstaden kommo emellertid en liten rest af björkriset att blossa 
upp för ett ögonblick för att strax slockna igen. I det matta skenet hvarmed kåtan 
sålunda för ett ögonblick lystes upp, såg gumman Stemp midt emot sig på andra 
sidan eldstaden en mansperson, som i hvilande ställning, med hufvudet stödt mot 
armbågen och ansiktet vänt mot eldstaden, låg utsträckt på »luojto» (risgolfvet i 
kåtan). [44] Af anletsdragen tyckte hon sig se, att han var »kaskalter» (en [44] 
medelålders man). Med detta för ögonen och sonens vägran att till »tsikku» låta 
nedslakta den lilla »bläsiga skalliga kvigan» kom gumman Stemp att för svärdot-
tern antydningsvis förutsäga: att sonen Nils nog inte komme att lefva längre än till 
medelåldern el. omkring 40 år. Det gick också som gumman Stemp förutsagt. 
Sonen Nils dog nämligen vid 40 års ålder. 

Samma sagesman: Nejlykken Anta (Nils' Anton), som på sin tid varit en stor 
renägare, drömde, berättas det, hurusom af honom begärdes, att han till »tsikku» 
skulle — därest han ville, att renhjorden skulle äga bestånd — låta nedslakta Håikas 
skälloxe.5  Nejlycken Anta tyckte emellertid, att det begärdes alldeles orimligt af 
honom. Inte kunde han väl gå åstad och slakta en annans, Håikas, skälloxe, 
hvarför »tsikku» fick bero. — I verkligheten såg det ut, som om skonande[t] af 

I  Af födseln skalliga renkor förekomma mera sällsynt i en renhjord. Den i sagan omtalade kvigan var 
en dylik af födseln skallig renko och därtill bläsig hvarför hon ådrog sig uppmärksamheten. T.Tn. 
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Håikas skälloxe ledde till ekonomisk ruin för Nils' Anton, ty med hela hans 
ryktbara hjord gick det ut, innan han dog, slutar sagesmannen. /Nejlykken Anta 
dog 1862, 99 år gl. Uppgiften kan ju så tillvida vara upplysande, att man däraf kan 
se på hvilken tid ungefär, man ännu umgicks med »tsikkuh» T.Tn/18  

— Autsåi är ett fjäll på södra sidan Kultsjön. Där var Anna-Sjule på sin tid 
»viesat» (innehafvare af landet). Vid ett tillfälle talade hon om för sagesmannen, 
att äfven hon hade »sjilatan» (gifvit) en speciedaler åt de här »åle-viesatit» = vitt-
rainnevånarna. Det skulle vara på nordöstra sidan Autsåi, närmare bestämt 
Tjahtjase på norra sidan Meske = en dalgång el. urgröpning, som från öster 
sticker upp mot Autsåi. I denna dalgång lär [45] Nils Nilsson »spelman» ha hört 
låtar spelas och stamp efter dans. — På västra sidan Autsåi ligga »sattepuörreh» 
(sandbackar). Renvaktarna skulle afhålla renarna från dessa sandbackar. Där 
bruka nämligen renarna ofta »riiset» = plötsligt bli sjuka eller ofärdiga. 

Den 28 juni 1917 upptecknades i Fettjaur, Västra Vardofjäll, Vilhelmina, 
följande efter Johan Jansson, född 1838, renhjordsägare. 

Hvad vet sagesmannen om »tsikku», och huru gick det till därvid? Härpå 
svaras som följer: 

Man gjorde en »tsikku» på två sätt. Det ena sättet var, att man slaktade den för 
ändamålet tjänliga renen, som hel och hållen, utan något annat åtgörande stena-
des med »kakas» = i ett stenskrofvel, moränvall, dock så att hornen voro fritt 
synliga öfver stenlagret och i upprätt ställning som på en lefvande ren. Det andra 
sättet var, att man slaktade renen och gjorde en »tsikku» af benen och hornen. 
Man skulle emellertid koka och äta upp renen på en gång. Man bjöd grannar till 
sig, för att man skulle orka med i ett mål spisa upp allt. Vid måltiden kontrollera-
des noga, att icke ett enda ben kom bort. 

Hvarför skulle man just äta upp renen på en gång och inte efter hand? svaras. 
Man riskerade eljest att något ben skulle komma bort. Sedan man sålunda [ätit] 
benen fria stenades de ned i något stenskrofvel (åraka). Ofvanpå, där benen 
blifvit lagda, lades kronan i upprätt ställning med någon tyngd inuti, och så att 
kronan var fullt synlig. Det oeftergifliga villkoret, för att »tsikku» skulle hafva 
åsyftad verkan, var emellertid, att alla benen, det största som minsta, kom med 
på offerplatsen.I8  

Under sagesmannens ungdom kom det vid ett tillfälle [46] till sagesmannens 
föräldrahem en gammal lappkvinna, som till sagesmannens fader framställde sitt 
ärende på följande vis: »I fall du vill behålla renlyckan, begära osynliga väsen 
(ovojnos vuöiken) af dig den där renen i hopen, hvarefter gumman beskref noga 
huru den begärda renen såg ut. Hon beskref huru hornen sågo ut, huru stora de 
voro och huru taggarna voro beskaffade samt angaf andra kännetecken, såsom 
man plägar beskrifva en ren för en annan. Och det kan ju gå an, när man sett 
renen, men här hängde saken ihop på det viset nämligen, att gumman i verklighe-
ten icke sett renen. Alltnog, gumman beskref renen och slutade med: »Nu gör du 
som du vill! Jag har sagt dig det!» — Sagesmannens fader, som icke mer hörde till 
dem, som trodde på dylikt, hörsammade icke gummans budskap: »Det fick gå 



51 

som det ville.» I renhjorden fann han emellertid en ren, som i minsta detalj 
stämde in på gummans beskrifning. Den renen blef efter någon tid sjuk och 
omkom, men någon annan olycka följde icke på grund af ohörsamheten. — På 
frågan, hvad var månne »osynliga väsen»? svaras: »Saivah» = vittra. Samma 
sagesman: Före missionsskolorna offrades allmänt åt »sjila-kierke» (offerstenen 
på Marsfjället).19  /På grund af denna sagesmans respektabla ålder jämte andra 
förutsättningar äro upplysningarna om »tsikku» — om också knapphändiga — 
mycket värdefulla. Vid uppteckningen var tillfället något olämpligt, hvarför några 
ingående anteckningar icke läto sig göras. Något öfver en månad efter det 
ofvanstående anteckningar gjorts, dog sagesmannen TTn/ 

[47] Den 12 juli 1917 upptecknades i Farroken, Gardfjäll, Vilhelmina socken, [47] 
följande efter hustrun Margareta Barruk, nomadlapp. 

Sagesmannen har af Nils Sjuls Maria hört, att benen skola bäras bort på 
morgonen, och kastas i videskogen. Om nämligen benen buros bort på kvällen, 
skingrades renhjorden under natten.2  

Om »tsikku» har sagesmannen hört: Den ren, som var ämnad till »tsikku» 
skulle slaktas och ätas upp på en gång. Inget ben fick sönderslås. Och skulle alla 
benen samlas och gräfvas ned på den plats man lämpligast valt till plats för 
»tsikku» .18  

Den 5 aug. 1917 upptecknades följande efter hustrun Margareta Josefina Kris-
toffersson, nomadlapp på V. Vardofjäll, Vilhelmina socken. 

»Buhtesmuåro» är ett litet ben, som sitter på ena benknotan af »ruoksjan 
norse» = lårbenet. Tror att namnet kommer af »biittet» = kanta. Om detta lilla 
ben har sagesmannen hört: »Jus månab lin ai vuössjat luöttet, no månna lib ai 
puöstan tivab vuödjah vuåtjot» = Om dem bara iddes klyfva mig också, så nog 
skulle också jag afiämna en sked flott.2  

— I fall man äter »å'lkarkab» ensam, vankas ingen hjälp (tall i nakan ålkes sju-
öde perito). 

Den 8 augusti 1917 uppecknades i V. Vardotjäll följande efter Jonas Kristof-
fersson, född 1872, nomad. 

Sagan om »Stuiira-Johte» = pesten, stora farsoten. 
Tai pali kå vårakh kaik talvep våran [48] årråh, kå sijen krannah talvep [48] 

vuölas juhteh. Te såmes kitan akta vuöllejuhtaj kranna, kå son varran påtam, 
tjuöikai so varrahka-krannap puörastatit. Te kå tat kranna so varraka-krannai 
kåltai påta ja kåhtai tjanga, talle parr japmek lin tenne kåhtasne. Päna lite tark 
hikkan (viesomene). Te kranna vuöreta ah tasne le Stuöra-johte. Te tat kranna 
jiehta Stuöra-Johti: Te le puöramase kalken aktasne tjåvot Buörkian-Ruossi ja 
tesne aktasn japmet. Te Stuöra-Johta vastati ja sarnoti: Alleh månnap tahko 
vuölkat, sahte mannap ålmatji kåiko, te kalk ton åttjot viesot. Te tal kranna 
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tjuöikati Stuöra-Johtap vuå1as Suovsoi ja kå ståpoi tat kranna tjangam te jelletal-
la: Kåppo talle tat so muppe. Te Stuöra-Johte vastata sienko[s]ni: talle månna lep 
ju tappan. Tan mangan Stuöra-Johte raiki Suovsop. — Öfversättning till innehållet 
som följer: 

Det var på den tiden, när en del lappar brukade öfvervintra på fjällen, under det 
att deras grannar flyttade ned på landet öfver vintern. Då hände det en vår, att en 
granne, som plägade flytta ned på landet öfver vintern, vid sin ankomst till fjällen, 
skickade åstad för att hälsa på och se huru hans granne lefde, som varit i fjällen 
öfver vintern. När han kom fram till sin fjällgrannes kåta och trädde in där, fann 
han endast lik därinne, jämte en hund vid lif. Då förstod han, att härinne var 
Stuöra-Johte = Stora farsoten, pesten. Då sade han till Stuöra Johte: »Nu är det 

[49] bäst, att [49] vi följas åt upp på högsta Börgfjället, där vi skola dö tillsammans.» 
Då svarade Stuöra-Johte och bad bevekande: »Nej, för mig icke dit, utan för mig 
till människor, så skall du få lefva.» Då skidrade grannen ned till Susendalen. Och 
när han kommit in i stugan, frågade han: »Nå, hvar har jag min kamrat?» Då 
svarade Stuöra-Johte borta vid sängen: »Jag är redan här.» Efter detta härjade 
Stuöra-Johte i Susendalen.3°  

Samma sagesman: Enligt sägnen: Där »fatno» = angelika-örten användes,' där 
trifdes icke »Stuöra-Johte[»]. /Af angelika-örten koka lapparna s. k. »gåmpo», 
som blandas med renmjölk. Där sålunda »fatno-gåmpo» fanns, där trifdes icke 
farsoten, pesten. T.Tn/15  

Den 21 augusti 1917 upptecknades i Västra Vardofjäll, Vilhelmina socken, 
följande efter Benget Nilsson, född 1849, f. d. nomadlapp. 

Enligt sägnen voro »jähnah» ett stort folkslag, jättar, som bodde i »pakteh» 
= berg. Enligt berättelsen hade ett jättebarn tagit en renkörare, som han bar hem 
till famnen till jättemor. Denne förebrådde jättebarnet, sägande: »Bär honom 
tillbaka där du tagit honom! Du skall icke bry dig om detta folkslag; de skola 
bygga och bebo landet efter oss.» 

Om »tsikku». Den ren, som de osynliga andarna begärde till »tsikku», kom 
själfmant till kåtan i hvars närhet han lät visa sig för några ögonblick. I fall ägaren 
förstod och uppfattade meningen med renens ankomst och därför tog tillfället i 

[50] akt, slaktades renen ned och gräfdes ned i jorden hel och hållen [50] så att endast 
hornen voro synliga ofvan jordytan. /Enligt Gunilla Stempo, född 1851, Vilhelmi-
na. På frågan. Hvad vet Ni om »tsikku», svarades: Renen kom själf framför 
»påssjo» vid kåtan.21  Om man sålunda jämför de olika sagesmännen så finner man 
att renen till »tsikku»-ändamål utkårades på följande sätt: att ägaren själf utsåg 
renen, att ägaren anlitade en trumkunnig att utpeka renen, att ägaren i drömmen 
fick uppenbarelse om den och den renens lämplighet och till sist att renen själf 
kom och utpekade sig såsom den rätta och lämpliga för ändamålet. T.Tn/18' 31  

Om »sjila-kierke» = offerstenen på Marsfjället. Från sin barndom kommer 
sagesmannen ihåg, att på »sjila-kierke» funnos »sjilah» = offer, såsom ringar, 
kedj stumpar, slantar, delar af flintstenar, afbrutna knifstumpar, något silversmyc-
ke etc. 
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Bengt Nilsson Barruk 
(1849-1926) med hustrun 
Anna Lisa och sonen Nils. 
Foto Erik Bergström.Same-
folkets Egen Tidning 1931, s. 
5. 

— Nehkor-Görnge var en »nåite» = trollkarl. Han såg i förväg, hvad som skulle 
hända. När han vallade renarna för vargen, kunde han helt enkelt slå sig till ro 
och sofva, men det hindrade icke, att han ändå höll vargarna på afstånd, ty han 
såg, hvad sagesmannen kallar »sippmi [sippsni?]» = han siade att vargarna voro i 
farten. Där han låg hopkrupen halft blundande, kunde han smått huta åt vargarna, 
sägande: geäh] suöllat» = stjäl inte. Nehkor-Görnge skall ha lefvat på Lars Jons-
son Stinnerboms tid, och det är inte så länge sedan, säger sagesmannen» 

Följande saga är upptecknad efter lappgubbarna Klemet Gust. Klemetsson, f. 
1848, [51] Ljusfjäll, Vilhelmina socken, och Sjul Jonsson, f. 1857, Daunefjäll, [51] 
Vilhelmina socken. 

Det är sagan om 

Nehkor-Görnge och Jamehratte. 

/Nehkor-Görnge är ett smeknamn, som troligen uppstått på grund däraf, att 
personen ifråga kunde se och veta om saker och ting i förväg. I stället för Nehkor-
Görnge använder den ene af sagesmännen i sagan namnet Klisa Klemme, som af 
allt att dömma är namnet uttalat på lapska på personen med smeknamnet Nehkor-
Görnge. Jamehratte i sagan betyder Döden (ordet betyder egentligen dödsgrän-
sen) T.Tn/ 

Hustrun till Nehkor-Görnge sjuknade under vårflyttningen till fjällen. Hon 
skulle vara hafvande. Nehkor-Görnge var smått rädd och stod på sin vakt, för att 
han icke skulle förlora sin hustru åt Jamehratte. Men han tröstade sig med, att om 
han bara lyckligt kom öfver offertröskeln och förbi offerstenen, så skulle nog allt 
vända sig till hans fördel. /Det är offertröskeln och offerstenen på Marsfjället till 
hvilken sagan är knuten T.Tn/ 

Enligt sagan flyttade också Jamehratte »farolakan» = såsom lapparna flyttade, 
endast med den skillnaden, att Jamehratte plägade flytta »omkring hela världen»; 
men när lapparna höllo på att flytta till fjälls, så var också Jamehratte på flyttning 
till fjällen, antingen före, jämsides eller efter lapparna. 

Nu hände det sig samma vår, när hustrun till Nehkor Görnge sjuknade, att 
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Jamehratte hade flyttat västerut, huru långt västerut vet sagan icke så noga, 
väster om [52] offertröskeln var det emellertid. Då kom Jamehratte ihåg, att han 
hade ett ärende tillbaka österut att träffa Nehkor-Görnge. Denne hade just 
kommit till fjälls och slagit upp sitt tillfälliga läger på östra sidan offertröskeln. Då 
såg han, Nehkor-Görnge, i »tsikku», att Jamehratte var på väg österut. Då 
skyndade sig Nehkor-Görnge till offersten[en] för att där invänta Jamehratte. När 
Jamehratte med sina körrenar närmade sig och fick syn på offerstenen, sade han: 
»Titta, hvad är det där. Det må väl inte vara Nehkor-Görnge.» Då svarade en 
annan, som var i sällskap med Jamehratte: »Nej, det där är bara ett stenrös[»], 
hvarefter Jamehratte fortsatte ledande sin raide. När Jamehratte kommit helt 
nära offerstenen, rusade Nehkor-Görnge fram från sitt gömställe bakom offer-
stenen och skrämde köroxarna för Jamehratte, så att dessa sleto sig loss och togo 
vägen tillbaka efter bakspåret.I9  Äfven köroxen, kallad Njyngel, som Jamehratte 
själf ledde först, slet sig loss, hvarför Jamehratte besviket hördes säga: »Jag hade 
tagit Njyngel till 'handoxe', men äfven han slet sig loss.» /På detta sätt räddade 
Nehkor-Görnge åtminstone denna gången sin hustrus lif. Men Jamehratte trakta-
de fortfarande efter hustruns lif. Och hustrun dog. Men huru därvid tillgick är 
sagan oklar. Det skulle ha gått med list i allafall. Emellertid fortsätter sagan:/ 

Nehkor-Görnge stod i begrepp [53] att återtaga sin hustru, hvarför han befallde 
sina anhöriga, att de vid ett visst tillfälle skulle lossa karkremmarna på den pulka, 
i hvilken hustruns lik låg. På vägen till Jamehratte mötte Nehkor-Görnge två små 
barn, som han frågade: »Hvad heta edra föräldrar?» Då svarade barnen: »Vi äro 
barn till Nehkor-Görnge, som blef kvar i den syndfulla världen.» Då frågade 
Nehkor-Görnge barnen igen: »Hvad gör er mor?» Då svarade barnen: »Hon 
håller på att klädas till brud.» Då fortsatte Nehkor-Görnge sin färd till Jamehrat-
te. Och när han kom fram, hörde han ljudet af fäststämningen i kåtan, och en stor 
hund rusade ut ur kåtan emot honom, men Nehkor-Görnge blidkade hunden 
genom att ur barmen draga fram ett köttstycke, som han kastade åt hunden, 
hvarefter han snabbt trädde in i kåtan och fattade tag i hustrun, men han måste 
släppa taget, emedan hans anhöriga icke åtlydt befallningen att lossa karkrem-
marna på den pulka i hvilke[n] hustruns lik låg.9' 17 ' 30  

Sagesmannen Sjul Jonsson berättar om »tsikku»: En lappgubbe hade rest en 
»tsikku», sagesmannen tror att det var Nehkor-Görnge. När han — efter att ha 
ordnat om sin »tsikku» på bästa sätt — kom hem, for plötsligt en stormhvirfvel 
öfver kåtan, som skakades, så att tältdukarna fladdrade och slogo mot tältstäng-
erna och alla fästen i kåtan ville bara lossna. Då förstod lappgubben, att han icke 
måtte ha ordnat sin »tsikku» fullständigt, hvarför han gjorde en undersökning. 

[54] Därvid fram[54]kom, att han uteglömt två små benknappar, som sitta på »seh-
koh» = klöfvama. 

Samma sagesman har sett en »tsikku». Det vari trakten af Mörresjöliden. En 
äldre lapp hade visat sagesmannen på denna »tsikku», som var inrätta[d] på 
följande sätt: På en stor kvist högt upp på en gran, hade inrättats en liten »lave». 
På denna »lave» hade renbenen och hornen laggts. Denna »tsikku» skall ha 
tillhört en skogslapp.18 
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Den 1 sept. 1917 upptecknades följande efter Jonas Nilsson Gorek, f. 1849, 
nomadlapp på Klipfjäll, Vilhelmina. 

— Renens halskotor från hufvudet räknat: 1) »läitanbitters[»] = atlas, namnet 
däraf att man där anfaller renen vid slakt. 2) »herran bierko» = prästkotan, 
namnet däraf, att ett af kotans utskott likna en prästkappa. 3) »biello-mora» 
= skällkotanm, 5) »njuomelen bierko» = harkotan, därför att utskott likna öronen 
på en hare, 6) svaines dakte = drängkotan, 7) vet ej. 8+9) »juövet».2  

Om »tsikku» hört på två sätt. En del slaktade renen och gräfde ned renen i 
jorden stående hel och hållen utan att sönderstycka den. Hornen jordades ej, utan 
skulle de vara fria och synliga öfver jordytan. Vid det andra sättet tillgick det så: 
Renen slaktades, styckades och köttet åts upp. Men med benen iakttogs största 
försiktighet. Icke ett enda ben fick sönderslås eller komma bort. Alla benen 
samlades noga och gräfdes ned på något lämpligt ställe i jorden eller lades ned i 
något stenskrofvel. [55] Ofvan på lades renkronan, så att den var fritt synlig öfver [55] 
jordytan. 

Den ren, som användes till »tsikku», fick ej vara undermålig, utan det skulle 
vara [en] ren, som först och främst var frisk och till alla delar värdefull. I 
anslutning härtill berättar sagesmannen efter Krist. Nilsson på Marsfjället följan-
de: 

Hustrun till Nijles-Ruike hade sjuknat. Ruike lät därför kalla en i »tsikku»-väg 
bevandrad och kunnig lappgubbe, som medelst »tsikku» skulle rädda hustruns lif. 
Den sakkunnige »tsikku»-mannen för[e]slog då, att de till »tsikku» skulle låta 
resa en renoxe liksom till gengäld för den sjukas lif. Emellertid dog Ruikes 
hustru, oaktadt de verkställt »tsikku». Ruike förebrådde »tsikku»-mannen öfver 
det dåliga resultatet. Denne blef ond öfver Ruikes beteende och lämnade bråd-
störtat Ruikes kåta utan att ens gifva sig till att taga på sig skorna och med 
följande afskedsord åt Ruike: »Gräf upp oxen och ät upp honom. >> 18  

Trumman rådfrågades för hvarjehanda. På morgonen rådfrågades trumman 
om vargarna voro i farten. Ibland kunde då trumman svara att så icke var fallet, 
en annan gång att fara var å färde, då brådskan blef stor att begifva sig till 
skogs.31' " 

Det har varit brukligt att vid renslakt bära in och lägga köttet i kåtan genom 
»påssjoraike». 

Från sin barndom kommer sagesmannen ihåg en björnjakt på Klipfjäll. Det 
var gammel Anton Danel, som sköt en björn under »bärtiden», då björnen åt bär. 
Björnköttet [56] bars in i kåtan genom »påssjo» och skytten kröp in i kåtan [56] 
samma väg. Sagesmannen kommer särskildt ihåg, att när björnköttet åts fick man 
ej doppa köttet i flottet som eljest är brukligt, utan man skulle äta flottet med en 
sked.4' 21  

Om »ålkerka»: Man skall icke äta »ålgerkab» ensam, utan man skall dela 
med sig åt någon för att i trångmål hafva en »ålkes-sjurje» = hjälpare, vän, 
räddare etc. 

Sagesmannen vet och har sett att en del äldre lappar haft för sed att vid vissa 

4) Vet ej något namn. 
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tillfällen vid renslakt taga af sig mössan liksom en enkel gärd af tacksamhet för 
hvad han fått. 

— Göken är en egendomlig fågel. Han sätter sig aldrig på någon frisk trädgren 
eller trädtopp, utan slår sig alltid ned på vissna och torra trädgrenar el. träd-
toppar. En gammal lappgubbe var till den grad rädd att bli »gök-skiten», att han 
på våren, när göken antogs börja gala, hade ett köttstycke under hufvudkudden 
för att det skulle ligga nära till hands att bita i på morgonen innan han första 
gången hörde göken.8  

Sagesmannen om 

Stuöra-Johte el. Stuöra-namma 
(pesten, farsoten) 

Enligt sagan voro de två, nämligen Stuöra-Johte och en annan, som kommo till en 
kåta. När de öppnade dörren, sade Stuöra-Johte: »Nej, här luktar för starkt af 
'fatno' = [57] angelika-örten,' så att här våga vi oss ej in.» 

Det var på den tiden, när på Västra Vardofjäll funnos lappar, som där uppehöl-
lo sig vintern igenom (dalvekh). Enligt sagan hade Stuöra-Johte en vinter gjort ett 
besök hos en dylik fjällfamilj på två personer i deras kåta och »tagit» dem, man 
och hustru, men lämnat hunden vid lif, för att denne skulle föra sig, Stuöra-Johte, 
till en ny plats. På den tiden fanns på Västra Vardofjäll också andra lappar, som i 
olikhet med föregående, på vintrarna flyttade ned på landet. Då hände sig 
nämligen att vid ankomsten till fjälls på våren, en lappgubbe for åstad för att hälsa 
på grannen, som öfvervintrat på fjällen. När han kom på synhåll af fjällgrannens 
kåta, såg han, att röken steg upp från kåtan, och förstod då, att folk, som väntat, 
var tillfinnandes. Men vid framkomsten till kåtan, märkte han genast, att rökhålet 
och andra delar af kåtan var betäckt af snö och rimfrost, hvarför misstanken 
uppstod, att det icke stod rätt till, och att det ej var någon verklig rök han från 
början hade sett. När han steg in i kåtan bekräftades också misstankarna, ty han 
fann endast lik därinne. Blott hunden var vid lif. Då förstod han, att Stuöra-Johte 
uppehöll sig därinne, och fattade äfven sitt eget öde, hvarför han sade åt Stuöra-
Johte: »Nå, nu är det bäst att vi följas åt upp på toppen Kvigaxeln /Kvigtind på 
norska sidan/ där vi skola frysa och dö tillsammans.» När Stuöra-Johte hörde 
detta, öppnade han sin mun och [58] bad främlingen bevekande, att denne icke 
skulle föra honom dit, utan heller [hellre] föra honom, Stuöra Johte, ned till 
Susendalen. Till gengäld skulle han, främlingen, få lefva. Då for lappgubben ned 
till Susendalen, där fanns på den tiden bofasta. Framkommen trädde han in i en 
stuga. Och när han därinne suttit en stund, frågade han Stuöra-Johte: »Nå, hvar 
tog du vägen?» Då svarade Stuöra-Johte, att han redan var i sängen. Och Stuöra-
Johte härjade i Susendalen.3°  

Den 10 sept. 1917 upptecknades följande efter Anna Greta, 80 år. 
— När man flyttade öfver »sjile-sielma» = offertröskeln, kommer sagesmannen 

ihåg från sin ungdom, så skulle man »sjiletet» = offra litet åt »sjile-kierke» = of-
ferstenen. Sagesmannen tillsades att också offra. Hon frågade då, hvad hon 



57 

skulle offra för någonting? Hvad som hellst blef svaret, ex. en mässingring, nål 
eller dylikt. Det var inte så noga, först att det var någonting. 

Hvarför skulle de offra? svaras: Forntida lappar ha sagt, att det fanns »sai-
veh» = vittra på den trakten. Sagesmannen brydde sig aldrig om att »sjiletet». 
Emellertid blef sagesmannen ofärdig en gång. Det var i sagesmannens ungdom, 
och strax efter det sagesmannen kom till Marsfjället. Lars Thomas['] Brita Stina 
sade då: »Det var en glömska utaf mig att icke säga dig, att du skulle 'sjiletet',' 
när du blef gift och första gången kom hit till de här trakterna. »19  [59] 

	
[59] 

Det var en gång, när sagesmannen och hennes man på försommaren drefvo in 
renhjorden på möjkhagen [mjölkhagen] för att företaga den första möjlkningen 
[mjölkningen] på året. Med anledning häraf sade en äldre lappkvinna, som var 
piga hos sagesmannen: »Se nu till, 'kristoppa' = gusyster, att du 'sjilet' = offra 
lite', när som du nu så här står i begrepp att mjölka första gången på året.» 
Sagesmannen brydde sig emellertid ej om något. Strax därefter blef emellertid en 
renoxe ofärdig, hvarför sagesmannen kom att tänka på: kanske möjligen hennes 
uraktlåtenhet att »sjiletet» ändå hade någon betydelse.16  

Sagesmannens svärmoder lefvde nämligen till mycket hög ålder. Med anled-
ning häraf hörde sagesmannen någon yttra: »Ja, det är väl inte underligt. Hon är 
ju en 'tsikku-neite'.[»] 

Sagesmannen hade en dröm en gång. Hon drömde nämligen, att bror Lars 
begärde af henne och hennes man fyra renar. Vid något tillfälle kom sagesmannen 
att omtala drömmen för svärmodern. Denne yttrade då: »Att du inte talat om 
detta för mig förr, hade jag rådt dig att göra en »tsikku» av de fyra renarna.» 
Sagesmannen invände då: »hela fyra renar till ingenting». Svärmodern: »Strunt, 
hvad äro fyra renar mot att äga lehkob'.[»]° Sagesmannen trodde på inga gamla 
»fabler», hvarför hon förundrade sig öfver svärmoderns tro på så ofattbart, slutar 
sagesmannen.5 

[60] Det 28 juli 1917 upptecknades i Kullen, södra Storfjäll i Tärna socken, [60] 
följande efter Nils Andersson Vinka, född 1826 16/1. Gamle Vinka har varit en af 
sin tids största renägare i Tärna. Trots sin höga ålder var gamle Vinka vid 
undertecknads besök vid full själslig vigör och berättade som följer om 

Virosadje = offerplats m. m. 

Hvad vet farbror om »tsikku»? Gubben Vinka såg litet fundersam ut och 
tycktes icke förstå. Men när undertecknad utvecklade litet närmare med några 
ord, utbrast gamle Vinka, sägande: »Jaså, du menar 'virosadje'.[»] 

Sagesmannen har sett en »virosadje[»] = offerplats på norra sidan Storfjället. 
När sagesmannen var barn, följde han en gång fadern jämte en annan lappgubbe, 
hvilka gingo förbi och togo offerplatsen i betraktande. Under en framskjutande 
stenhäll till tak var en renkrona synlig. Vid närmare skärskådande befanns det, 

" Offra litet. 
° lyckan. 
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Nils Andersson Vinka 
(1826-1924). Foto Karl-Erik 
Forsslund 1913. Forsslund 
1914, s. 110. 

att kronan satt fast i hufvudet af en ren. Hufvudet var täckt med sten, så att det 
skulle vara oåtkomligt af rofdjur. Den ena af lappgubbarna uttalade, att detta var 
en »virosadje» = offerplats, där man i äldre tider gräft ned en ren hel och hållen. 
Af hornen framgick det, att det varit en renoxe af medelmåttlig storlek. Om 
dylika offerrenar har sagesmannen, gamle Vinka, hört vidare, att renen slaktades 
ned och köttet åts upp, men benen fick ej förstöras. Benen samlades och gräfdes 
ned i jorden med kronan ofvanpå och så, att den var synlig öfver jordytan. /ordet 

[61] »tsikku» användes ej i Tärna T.Tn/.18[61] 
01 Thomasson var en gammal lapp på Marsfjäll i Vilhelmina. Om honom har 

sagesmannen hört att han hade för sed att [han] under vintern samlade alla ben, 
som han förde med sig till fjälls och där vid vår- och höstvistet sänkte ned benen i 
en viss kallkälla. I kallkällan där han sänkt ned benen, stack han ned en ung 
björkstam. På frågan, hvarför 01 Thomasson samlade benen just till den enda 
kallkällan vid vår- och höstvistet? svaras: På det att renhjorden icke skulle 
skingras. Ungbjörken, som stacks ned i kallkällan, skulle tjänstgöra såsom vakta-
re. 

Vinkas föräldrar samlade ihop benen och buro bort dem till något sten-
skrofvel, för att de icke skulle ligga och misspryda omkring kåtan eller dragas 
bort till renvallen, där renarna under gräsbetet slickade och gnagade på dem. 

Om Stuöra-Johte 
(pesten) 

Thomas Månsson, kallad Drontke, har på sin tid varit renlapp på Gardfjäll. Hans 
sonson Thomas Danielsson, kallad Dennel, har berättat för Vinka följande: 
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Farfadern Drontke hade nämligen vid ett tillfälle träffat och muntligen talat 
med Stuöra-Johte (pesten). Farfadern Drontke visste icke hvem han talade med. 
Han funderade hvem det var och frågade, men han fick ej veta hvem främlingen 
var. Emellertid hade främlingen upplyst, att han, under islossningen på Garda-
sjön, skulle komma och fängsla »länsman», som var en stor tjuf. Vid samma 
tillfälle skulle han äfven titta in litet i Drontkes kåta. På våren när islossningen 
[62] just höll på att försigå på Gardasjön insjuknade folket i Drontkes kåta, och i [62] 
samma vefva kom underrättelsen, att »länsman» hade dödt. Då förstod Drontke, 
att det var Stuöra-Johte (pesten), med hvilken han hade talat.20' 30 

Om Gievre = trumman 

Under Vinkas barndom omtalade Thomas Danielsson på Gardfjäll, att han af 
sin svärfader ärft en »gievre» = trumma. Vinka hade frågat Danielsson, om 
trumman var ett trolldomsverk. Härpå hade Danielsson svarat: »det kun väl 
hän», men för sin del hade han användt trumman endast som »vurpe tjeskije» 
= lottkastare. Vinka frågade då, huru den ärfda trumman var inrättad. Härpå 
afgaf Daniels[s]on följande beskrifning: 

Själfva asken eller vecket utgjordes af en böjd trädstam, som växt ut till en 
öggla. Öfver asken var sträckt en renhud med aftaget hår. (Huden skulle vara fri 
från kormsting). Huden var sträckt öfver asken på det sättet, att träet icke var 
synligt. Den ena sidan af asken tjänstgjorde som botten. På den andra sidan voro 
målade bilder af olika slag, såsom ren, varg, skelett (döden), lycka och olycka 
etc. I midten på asken var anbragt en visare, som var rörlig. Med två hamrar af 
horn, hamrade man på trumman, så att visaren kom i rörelse. 

Thomas Danielsson använde sin trumma endast som förutsägare grundad på 
lottning. Om [63] användande af gievre = trumman har Vinka vidare hört följan- [63] 
de: att när trumman rådfrågades fick ej något främmande vara närvarande i kåtan. 
Värdfolket i kåtan skulle under trumningen iakttaga stillhet och största tystnad. 
Innan trumningen vidtogs värmdes trumman litet mot elden, och den, som 
anförde trumman var barhufvad. 

I samband härmed berättar sagesmannen, gamle Vinka, huru en gammal 
lappkvinna Marja Greta berättat: 

En gång hade nämligen en liten tropp renoxar på hösten, strax före flyttningen 
från fjällen, totalt kommit bort och, trots ansträngningar, stod ej att finna. En 
gammal lapp, kallad Trore, rådfrågades. Denne tog fram sin trumma, värmde den 
litet mot elden, hamrade litet och var strax färdig med svaret: Oxhopen hade 
nämligen alls icke kommit bort, utan de sökta oxarna befunno sig, enl. gubben 
Trore, alldeles intill den öfriga renhjorden. Oxhopen hittades också alldeles intill 
den öfriga renhjorden, såsom trumman hade förutsagt.31  

Om Vargen 

Gamle Vinkas hustru Anna Sofia brukade jojka följande »vuöle» efter sin farmo-
der Margareta från Arefjäll, Vapsten: 
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Suölen Gievrä 
alleh mo atsoln 
tsuvveh peinkokob 
alleh mo altot tjieroto, 
jus tåb takh, te kålke 
ietne-kierkakh to tjierotet. 

/Suölo = ö. [64] Gievrä = uthållig snabblöpare. »Suölen Gievrä» skulle ordagrant 
betyda: öns snabblöpare, men i detta sammanhang torde Suölo endast vara 
förkortning af »Suölokårrä» = en hel trakt. Öfversättningen af denna »vuöle» är 
följande: T.Tn/10' 33  

Du, traktens snabblöpare 
kom icke öfver mig, 
trafva vid sidan, 
kom icke mina renkor att gråta, 
om du detta gör, så skola 
män född af kvinna komma 
dig att gråta. 

När tjädern friade till svanen 

Tjuktje suognuti njuktji. Te njuktje håla tjuktji: »Ih ton monnab gill tjuovot havi.» 
Te tjuktje surkos sjatti. Te njuktje so gaignalen nuölen vielkes patsaist mötesloh-
kon tjuktji vutti. Tan vuken mete tjuktje so gaignalen nuölasn vielkes patsah åtna. 
Tainats te kåhpala påta slapatan autap tjuktji. Te tjuktje håla: »ju tark sottne tab 
åivevuorone valta». 

Öfversättningen till innehåll följande: 
Tjädern friade till svanen. Då sade svanen till tjädern: »Inte hinner du följa mig 

på hafvet.» Då blef tjädern sorgsen. Då tog svanen af sin[a] hvita dun under 
vingarna och gaf dunen åt tjädern till vedergällning. (På grund häraf har tjädern 
hvit[a] dun under vingarna). I samma vefva kom en »röj»" flaxande i vägen för 
tjädern. Då sade tjädern: »Det är väl kanske så godt, att jag tager denna här till 
min ledsagarinna. »29' 30  [65] 

— Vinka kommer ihåg från sin barndom en ceremoni vid en björnjakt. Jägarna 
hade fällt en björn. Vid hemkomsten trädde jägarna in i kåtan genom »påssjo-
raike» = ventilöppningen midtemot dörröppningen på motsatta sidan kåtan. Nu 
var det brukligt, att kvinnorna skulle möta björnjägarna med »leipe-kaskatakh» 
= med tuggad albark, som de skulle spotta på björnjägarna, när de trädde in. Den 
här gången hade emellertid kvinnorna ej någon »leipe-kaskatakh», hvarför de i 
stället, till björnjägarnas ära, jojkade en liten »vuöle»: »Påhtet puörast, sjile-
pardneh» etc. Ceremonien att träda in i kåtan genom »påssjo-raike» var endast 
ett tecken på, att de fällt en björn.4  

— När en främling träder in i kåtan, har det varit brukligt att breda ut ett skinn, 

P  tjäderhöna. 
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på hvilket främligen bjöds taga plats. Var det något utomordentligt främmande, 
bjöds denne att taga plats i midtpartiet af kåtan (kaska kåte). 

Öfver »påssjo» har det ej varit brukligt att passera. På frågan hvarför? svaras: 
Därför att »påssjo» är bordet i kåtan. I detta sammanhang inflikar sagesmannen, 
gamle Vinka: 

Ett svenskt fruntimmer kom en gång på besök till sagesmannens faders kåta. 
När hon trädde in genom dörren, tog hon genast ett skutt direkt fram till 
»påssjo», därför att hon såg att där satt inga människor. Sagesmannens fader blef 
smått vresig och tillrättavisade henne: »Inte får du taga plats där! Det är vårt 
matbord. Ser du inte, att där är också fullt af grytor och kittlar. »13, 21 

Om renens halskotor 

Från hufvudet räknat: 1) Bitterners (atlas), 2) jorka, [66] »dittnole», däraf att [66] 
nacksenan, som sitter på denna kota, på lapska heter dittnel, 4) »njomelen 
dakte», 5) kommer ej ihåg namnet, 6) »svaines dakte» = drängkotan, namnet 
däraf: En dräng knotade öfver, att han vid matbordet aldrig fick äta af denna 
kota. Vid matbordet, en gång, gaf husbonden kotan åt drängen. När drängen ätit 
af kotan, utlät han sig: att han trott att det var något alldeles särskilt med denna 
kota, men när allt kom omkring, var endast »märgen» på kotan bäst, och likväl 
hade han rufvat på husbondens lif bara för denna kotas skull. 7) kommer ej ihåg 
namnet, 8) »njarah dakte». Kotorna på främre ryggen: »sejpet». Kotorna på 
bakre ryggen: »juövet». Gattna = korskotan, som vid matbordet tillhör äldre. 
Man har sagt: Om ungdomen äter af »Gattna», så få dem ont i kårsryggen.2  

Om man äter »ålkerkab» (bisorka, enligt Vinka) ensam, så går man miste om 
en »ålkes sjurjeb» = hjälpare i lifvet. 

Det har varit brukligt att vid slakt sticka in köttet genom »påssjo-raike». Det 
kommer då direkt på »påssjo», som vanligtvis är beklädd med björkris, för 
renlighets skull. 

Om Skolpojka 

Klemet, kallad »Gomte gälle», har skjutit »Skol-pojka», som var en stor tjuf. Det 
skulle vara någonstans väster om Storfäll. Klemet hade passat på och inväntat 
»Skol-pojka», när han kom gående efter en gångstig. På skotthåll hade Klemet 
tilltalat »Skol-pojka»: »Stuöra parne tjuöttjat talle» = Stor son stanna nu. »Skol-
pojka» [67] hade stannat, då strax därefter en kula från Klemets gevär sårade [67] 
»Skol-pojka». Denne bad då, att han måtte få behålla lifvet, men Klemet sade 
bara: »Det är nog nu.», hvarefter ett andra skott ändade »Skol-pojkas» lif. »Skol-
pojka» var nämligen stor och stark, så att ingen utan gevär vågade sig på honom. 

I juli 1917 upptecknades i Tärnaby följande efter Margareta Israelsdotter, 77 år 
gammal. Sagesmannen är uppfostrad som nomad i norska Vapsten. 

På frågan, hvad vet sagesmannen om »tsikku»? svaras: »Jaså, vierot» = offra. 
Sagesmannen har för längesedan sett en renkrona, som var upphängd på ett träd. 
På renkronan hängde några kedj stumpar och äfven något silverföremål. Kronan 
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skulle stå i något samband med offer. — Sagesmannens moder har berättat: Hon 
tjänade hos kusinen Nils Nilsson Blank. Denne Blank sade till sin hustru: att 
Apfjeldtinderne begärde af honom offer. Hustrun svarade: »Nå, hvarför ger du 
inte?» Blank svarade: »Nej, jag skall själf bli offer.» Strax därefter dog Blank.18  

Den 22 juli upptecknades i norra Storfjäll följande efter Anders Sjulsson, 66 år, 
Sorsele. 

Sagesmannens morbroder med smeknamnet Sjang har omtalat följande: 
»Hävo» = rensjukdom hade utbrutit i en renhjord. För att häfva sjukdomen hade 
ägaren till renhjorden »vierotam» = offrat en »staina».q [68] På frågan huru 
offrandet tillgick? svaras: Enligt hvad sagesmannen hört, slaktades renen och 
sedan gräfdes den hel och hållen ned i jorden. 

— Sagan om »Svainesdakte» = drängkotan: 
En dräng märkte, att husbonden alltid tog för sig och åt af en viss halskota. 

Drängen tänkte, att det måtte vara någonting alldeles utomordentligt med den 
kotan, hvarför han tog och mördade husbonden, för att själf bli husbonde och få 
äta af den märkvärdiga kotan. Häraf fick kotan namnet »svainesdakte» = dräng-
kotan, som är den minsta af alla halskotorna.2  

Följande upptecknadt efter Gustaf Mattson, 62 år, nomadlapp i Tärna. 
En bekant till sagesmannen har för sagesmannen berättat följande om sitt frieri: 

Han hade i en silverkosa, med litet brännvin uti, lagt en »blank» och sedan i en 
liten träskål räckt »kosan» åt flickan. Denna hade tagit emot skålen och sedan 
stjälpt omkull alltsammans såsom tecken till, att hon nekade. Af detta förstod 
friaren, att hon icke sympatiserade med honom, hvarför han heller icke gjorde 
vidare ansträngningar. På frågan, hvarför friaren räckte »kosan» i skålen åt 
flickan? svaras: Det var ett artighetsbevis (dojmahtet). 

Till detta om frieri fogas äfven en berättelse af gamle Nils Andersson Vinka (se 
om honom i föreg.): 

— Vid frieri tillgick gammalt så: att friaren antingen ensam eller i sällskap med 
någon talman besökte flickan. I en skål öfver [69] räcktes åt flickan friargåfvorna, 
kallad »rovt» (silversmycken el. en »blank»). I fall flickan tog emot något af 
gåfvorna var detta ett godt märke. Hon tog emot gåfvorna för en betänketid. I fall 
flickan ej tog emot något, hade friaren rest förgäfves. Det kunde då hända att 
flickans fader var nog artig och gaf friaren en present, liksom till vedergällning för 
det han rest förgäfves. Friaren kunde också ibland underhandla enskildt med 
flickan. Han lade friargåfvorna ex. en »blank» el. en silversked uti en silverkosa 
= bägare med litet brännvin uti och räckte sedan »kosan» åt flickan. Tog flickan 
något af gåfvorna, som låg i »kosan», var detta ett godt märke och en senare 

= renko, som aldrig bär kalf. 
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öfverenskommelse till prästen var möjlig. Vinka har hört talas om aflossande af 
skott vid frieri, men det har ej varit brukligt i Tärna.' 

Den 28 juli 1917 upptecknades i Kullen, Tärna socken, följande efter Margareta 
Sjulsson, 55 år, dotter till föreg. Vinka. 

Vid giftermål har det varit brukligt att köpa släktskapstittlar, hvilket kallades 
»lahkob åstat». Sålunda då sagesmannens syster Anna Maria gifte sig, köptes 
släktskapstittlarna genom att bruden och brudgumen å ömse sidor utdelade 
gåfvor åt de närmaste släktingarna. Sålunda blef »latjo» släktskapstittel å ömse 
sidor mellan brudens och brudgummens släktingar.25  En annan sed var också 
vanlig i sagesmannens ungdom, nämligen att en syster till bruden, hellst en liten 
flicka, skulle vid ingången till kyrkan taga fast [70] bruden. Brudgummen fick [70] 
sedan lösa ut bruden genom att gifva en present till henne, som fasttagit bruden.' 

Alldeles förkastligt att springa öfver »påssjo». Den, som springer öfver 
»påssjo», känner inte till de enklaste reglerna för ett värdigt uppträdande i kåtan, 
säger sagesmannen.2I  

Om det kom en särskilt värderad främling i kåtan, så skulle han bjudas att 
taga plats i midtpartiet af kåtan.I3  Sagesmannen berättar om fadern Vinka: Som 
helt ung kom Vinka en sommar vid något ärende till Stor Abram. Unge Vinka blef 
utomordentligt väl mottagen i Stor Abrams kåta. På kvällen när köttet var kokadt 
och skulle dukas fram för unge Vinka, befallde gubben Stor Abram att »njarah-
dakte» (det är husbondens del i matfatet) skulle läggas fram i matfatet åt den unge 
främlingen. Gubben siade nämligen ett godt husbondeämne i unge Vinka, hvarför 
han utsträckte sin artighet därhän, att han bjöd den unge främlingen på sin egen 
»åse: njarahdakte». /Vinka blef också en af sin tids största lapphusbönder. T.Tn/ 

Den 3 juli 1917 upptecknades följande efter Klemet Rob. Larsson, f. 1864, 
nomadlapp på Daunefjäll, Vilhelmina socken. 

Hvad känner sagesmannen till om 

tsikku? svaras: 

Dem har sagt, att en »tsikku»-ren kom själf till kåtan. Enligt sagan hände det en 
gång att en »tsikku»-ren kom springande och trafvade [71] ett slag omkring kåtan. [71] 
Ägaren tyckte emellertid att renen föreföll honom väl så värdefull. Då trafvade 
renen bort från kåtan. Strax därefter inträffade ett dödsfall i familjen. Enligt 
sagesmannen kunde man genom att resa en »tsikku» förekomma olycka.I8  

Hvad vet sagesmannen om 

Offerstenen på Marsfjället?, svaras: 

Då sagesmannen börjar komma ihåg, funnos ännu några »sjileh» = offerföremål 
på offerstenen, såsom ringar o. d.I9  I detta sammanhang berättar sagesmannen. 
Sagesmannens svärmoder Brita Andersdotter har berättat: Någonstans strax norr 
om offerstenen i trakten af små tjärnsjöarna nedunder Reisoje skulle finnas en 



»Offerplatsen med träbelätet i dess ursprungli-
ga skick.» Foto K. E. Berg. Samefolkets Egen 
Tidning 1919, s. 28. 

»tsikku» af trä. Träbilden skulle föreställa en ren, som var fastbunden med en 
körtöm. Jon Olsson Stinnerbom, som var svåger åt sagesmannens svärmoder, 
skall ha visat sagesmannens svärmoder på träbelätet. Det skall ha varit åt detta 
träbeläte man i själfa verket offrat, när man offrade åt offerstenen på Marsfjället, 
för att flyttningarna skulle aflöpa lyckligt öfver offertröskeln. Så långt denna 
sagesmans relation om en träbild på Marsfjället. 

Strax förut hade undertecknad genom en annan sagesman` fått kännedom om, 
att en träbild skulle finnas någonstädes i trakten af offerstenen på Marsfjället. 
Enligt Klockaren Stinnerbom skulle träbelätet föreställa en människa. Men några 
andra upplysningar om träbelätet stod ej att få. 

Med ledning af Klockaren Olof Jonsson Stinnerboms — och föregående sages- 
[72] mans Klemet Rob. Larssons upplysningar företog underteck[72]nad, den 6 juli 

innevarande år, en undersökning på ort och ställe på Marsfjället för att utröna, 
om möjligt någonting fanns kvar af den omtalade träbilden. Resultatet af under-
sökningen blef följande: 

Trä belätet på Marsfjället 

Den 6 juli innevarande år begaf jag mig i sällskap med ordföranden i Vilhelmina-
Åsele lappförening, A. Wilks, till trakten af den bekanta offerstenen på Marsfjäl-
let för att söka efter en träbild, som enligt traditionen där skulle vara tillfinnan-
des. 

Ungefär 1 kilometer i nordväst från den bekanta offerstenen, kallad »sjila- 

Klockaren Olof Jonsson Stinnerbom, Gidovare i Marsfjäll. 
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Figur 3. »Offerplats med träbeläte på Marsfjället» a: »den utskjutande stenhällen, som tjänar till tak»; 
b: »sten»; c: »träbelätet»; d: »renkronor»; e: »två mindre stenar lagda in uti kronan»; f: »trästake (till 
utseende af en nätgista)»; g: »moränlager». Renritning: Anne-Charlotte Hagstedt. 

kierke», på »sjile-sielma» = offertröskeln, mellan Rejsojefjället och Gidovare (två 
fjällklumpar på norra sidan Marsfjället) hittades nedunder Rejsojefjället i ett 
moränlager en trästam, som otvivelaktigt af människohänder i gångna tider 
formats till ett människobeläte. 

Träbelätet står under en i moränlagret framskjutande stenhäll. Träbelätet är 
format af en böjd björkstam cirka 1,3 m. lång och ungefär 1 dm i diameter. Under 
den framskjutande stenhällen, hvars öppning är vänd mot öster, är träbilden 
nedstucken mellan stenarna i upprättställning och så, att ansiktet är vändt mot 
öster, och ungefär 1 meter af träbelätet är fritt synlig öfver moränlagret. Intill 
träbilden är nedstucken en trästake till utseende af ett »nätgiste». (Troligen har 
man på denna stake hängt upp offersaker) [73] Uti ihåligheten mellan stenarna, [73] 
där träbelätet är rest, ligga renben. Öfver ihåligheten mellan stenarna där benen 
ligga är lagd en renkrona med hornen vända uppåt och så att ögontaggarna på 
kronan omsluta träbelätet. Inuti kronan äro lagda två mindre stenar, tydligen med 
afsikt att tjäna som tyngd till fasthållande af kronan i det läge den blifvit lagd. 
Kronan är af en renko, antagligen en gallko, och i och för sig oansenlig. Ungefär 2 
å 300 meter öster om träbelätet går den stora flyttningsvägen öfver »sjile-sielma» 
= offertröskeln.6  Tidens tand har naturligtvis påverkat träbilden. Den ena sidan 
af ansiktet har blifvit utjämnat, men på den andra sidan, som haft läsida, märker 
man tydligt en grop, föreställande ögonhålan. 

Hvarför denna märkliga träbild intill våra dagar undgått förstöring torde när- 
mast bero på, att träbilden under senare tider så gott som totalt blifvit glömd af 
traditionen. Några ha mycket dunkelt hört talas om en träbild i denna trakt, men 

4t-869090 Torkel Tomasson 
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ingen har kunnat lämna något bestämt besked, om träbilden verkligen existerat 
och hvar. En fördel till träbildens bibehållande har naturligtvis också varit den 
omständigheten, att träbilden står i ett moränlager, som sällan passeras af männi-
skor. 

Renbenen och renkronan vid träbilden äro en typisk »tsikku», i hufvudsak 
såsom traditionen beskrifver en sådan.I8  

För mig och min kamrat var det ett utomordentligt nöje att med egna ögon få se 
[74] och betrakta denna offerplats i [74] sitt oskadade skick, hvilken offerplats för oss 

talade ett tyst och mäktigt språk om en gudatro och åskådning, om hvilken vi 
förut knappast trott. 

Vi lämnade den funna offerplatsen med träbelätet orört. Och undertecknad 
meddelade fyndet åt amanuensen vid Statens historiska museum Fil. D:r Gustaf 
Hallström, som närmast har hand om undersökningar af dylika offerplatser.32  /En 
schematisk teckning af träbelätet bifogas å nästa sida/ [Fig. 3]. 

T.Tn 



Anmärkningar 
Siffrorna inom hakparentes är sidhänvisningar till Tomassons manuskript. 
Samiska ord skrivs kursiverade med den stavning som används i HASSELBRINK 1981-1985 och Tomassons 
stavning inom parentes. 

angelica faadnuo (fatno) [49, 56-57] 
Angelica archangelica L. har haft stor betydelse 
i samiskt kosthåll och folkmedicin. Jfr PHEBE 
FJELLSTRÖM 1964, HOEG 1976:202-209 (nordiskt) 
och Eipurz 1969:46-47 (cirkumpolärt). För de 
sydsamiska benämningarna på växten, se HAS-
SELBRINK 1981-1985:242. Användningen som 
blåsinstrument beskrivs i EMSHEIMER 1964. 

2  ben [10-11, 17, 25, 31-32, 34-35, 36-37, 47], 
biidd'esmoåraa (buhtesmuåro, puottjesmuåro) 
[36, 47], 
kotor, hals- [10, 33-34, 54, 65-66, 68], led-
[36-37], rygg- [10, 17, 66] 
Jfr BERGSLAND 1943:184-187 och 0. P. PETTERS-
SON 1979: 101-102. WIKLUND 1902:3-4 ger fler 
exempel på regler ang. vem som äter vilka ben 
och kotor. 

3  björngalla saappie (sahpe) [32] 
Ang. användningen av björngalla, jfr QVIGSTAD 
1932: 218-219 (samerna) och TILLHAGEN 
1977:130 (allmänt). 

4  björnjakt [32, 55-56, 65] 
Den klassiska skildringen av samernas björnjakt 
återfinns i PEHR FJELLSTRÖM 1755. EDSMAN 1982 
ger en översikt av forskningsläget. Beträffande 
albarkssprutningen, se PAPROTH 1964. 

5  drömmar [44, 59] 
Jfr översikten över fr. a. äldre samiskt och nor-
diskt material i GRAMBO 1973. 

6  flyttningsväg [39, 73] 
Marsfjällsgruppen inom Vilhelmina norra same-
by flyttar förbi SMIegiergie (Sjilakierke), se 
MANKER 1953:199-203. 

7  frieri och giftermål friarskott [8, 69], frieri [7-8, 
37, 68-69], giftermål [69-70] 
Fler sydsamiska exempel finns i BERGSLAND 
1943:278-287, DRAKE 1918:239-242 och 0. P. 
PErrERssoN 1979:166-176 och 1982,2:210-216. 
Generellt hänvisas till KJELLSTRÖM 1969 och där 
anförd litteratur. 

Med hänvisning till en uppteckning från 1919 som 
trycktes i Samefolkets Egen Tidning 1938 skriver To-
masson följande i ett brev till K. B. Wiklund 15.2.1934 
(K. B. Wiklunds samling, Uppsala universitetsbiblio-
tek): 

»[...] När min svåger Jonas Stinnerbom på skarföret 
tidigt en morgon i maj 1891 anlände över fjällen från 
Namsvand i Norge till Satsfjället för att göra slag i 
saken och på allvar fria till min syster Gunilla, avlossa-
des ett par tre bösskott i närheten av vår näverkåta. 
Själv sköt han visserligen inte, och jag tror, att han 
betraktade det som överflödigt, men på vägen hade 
han tagit med sig vår aktade, närmaste granne Mats 
Jonsson Borgström, som i mångt och mycket höll på 
gammal sed och vid frierier isynnerhet, och det var 
han som sköt. Hade han inte haft tillgång på lobössa, 
hade han säkerligen jojkat. Själv sov jag visserligen 
/som barn i allmänhet tungt', hörde ej skotten, men 
vaknade lagom för att höra, hur samtalet ännu bl. a. 
rörde sig om, hur mamma vaknat av skotten. /Min 
svågers frieri avlöpte i stort sett positivt. Senare på 
vårkröken åhörde jag min far och mor samtala om det 
blivande giftermålet. Kanske var partiet inte så slyck-
ligt [lyckligt], menade de, måhända, antydde min mor, 
var Jon Olsson Stinnerboms - far till den blivande 
mågen - allbekanta, mäktiga renhjord endast en tsek-
ku-alo. »Ja, du säger nå't, kanske det», instämde min 
far. Märkligt är, att så sent som 1891 rörde man sig 
ännu i en liknande tankevärld, varav nu inte finns 
skymten, man vet ej ens, vad en tsekku är/[...]» 

8  göken giike [17, 21, 23-24, 33, 37-39, 56], 
gökdagen gkgenbieffie (giekan bije) 25 maj [33] 
Fler sydsamiska traditioner om göken finns i 
DRAKE 1918:265-266, 345-346 och 0. P. PETTERS-
SON 1979:107. TILLHAGEN 1978: 157-177 ger upp-
lysningar om gökens roll i folktron och NYMAN 
1954 om »dårfåglar» i allmänhet. 

9  Jamehratte jaamiehraaddie 'döden (eg. döds-
gränsen)' [51-53] 
Beträffande samiska föreställningar om döden 
och dödsriket, se 0. PETTERSSON 1958. 

jojk, juojgeme [63-65] 
Jfr översikterna i Tiittri 1942 (där jojkarna nr 50, 
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111, 314 och 515 har vargen som tema) och 
ARNBERG, RUONG & UNSGAARD 1969. I Axel 
Bergmarks 'Vargens vuolle' används samma 
term om vargen — soolen gkvre (suölen gievrä) 
'öns snabblöpare' — som i Vinkas vuolle (ARN-
BERG, RUONG & UNSGAARD 1969:151). 

Angående »ö» som term för 'trakt' och upp-
fattningen att Skandinavien är en ö, se WIKLUND 
1912 och LUNDMARK 1982:131-139. 

II  jul Ende (Jåule) [13, 26] 
Om samiskt julfirande, se TOMASSON 1922b och 
1925. 

12  järpen frurge (frorke) [22-23] 
Jfr BERGSLAND 1943:330-331, DRAKE 1918: 305-
306 och TILLHAGEN 1978:261-262. 

13  kåtan och kåtaseder [8, 11], dörren [11, 32], 
eldstaden [9], golvet [9], seder [8-9, 12, 14, 30, 
65, 70], veden [11-12, 24-25] 
Fler sydsamiska exempel i BERGSLAND 
1943:184-185 (med skiss), DRAKE 1918:93-103 
och 0. P. PETTERSSON 1979:215-230. Allmänt 
ang. rumsindelningen i kåtan, se RÄNK 1949a. 

14  könsroller kvinnor [9, 12-13, 30], män [34]; se 
även not 15. 
Kvinnans ställning hos samerna: SOLEM 
1933:64-71; hos folken i Nordeurasien: BÄCK-
MAN 1982. 

15 mat, matlagning och matseder bröd [13], gåm-
buo (gåmpo) [49], motvilja mot hästkött [20-21], 
vem äter vad [10-11, 17, 33-35] 
Jfr beträffande mat och matseder JOHANSSON 
1947b, WIKLUND 1902 och PHEBE FJELLSTRÖM 
1981. En beskrivning av hur geärdaalaajbieh 
(gerdalajpeh) [13] bakas finns i BERGSLAND 
1943:230-231; ang. motviljan mot hästkött, se 
EGARDT 1962. 
16 nor •ng n  i 	[38, 59], inte på fredag [25-26] 
Beträffande tekniker vid mjölkning, se RUONG 
1955 och TEGENGREN 1952:197-231. 

17  Nehkor-Görnge Näkkuorgöörnf e [50-53] 
Näkkuorgöörnf e var den siste nåjden i Vilhel-
mina och om honom finns flera traditioner beva-
rade, se t. ex. BERGSLAND & HASSELBRINK 
1957:48-50 (sagesman: Elisabet Stinnerbom). 
18 offer tseegg'äve (tsikku) [32-33, 41-45, 47, 
49-50, 53-55, 70-71, 73], vierot [67], virosadje 
[60] 

Jfr DAUNIUS 1926, DEMANT-HATT 1928 och ME-
BIUS 1968 och 1972. Tydligen har tseegg'iive-off-
ret bl. a. fungerat som en överföringsrit där en 
sjukdom ansågs kunna föras över på den offrade 
renen (RÄNK 1981:49). Se även det i not 7 citera-
de brevet. 

19 offerstenen på Marsfjället [35, 39-41, 46, 
51-52, 58, 71] 
Offerplatsen presenteras i MANKER 1957:256 f.; 
jfr traditionen i BERGSLAND & HASSELBRINK 
1957:48 (sagesman: Elisabet Stinnerbom). 

20 pesten [61-62] 
Traditioner om pesten behandlas i TILLHAGEN 
1967 och GRUNDSTRÖM 1928. Jfr not 30 g, i. 

passjo boassmo [9-10, 24-25, 32, 50, 55-56, 
65, 70] 
Jfr STEEN 1958 och (för de nordeurasiatiska per-
spektiven) RÄNK 1949b. 

22 renen kavla kalvar (= förse med dihinder) 
[24-26] 
Se även noterna 2, 16 och 18. Ang. kavling av 
kalvar, se TEGENGREN 1952: 205-227. 

23 skatt, gömd [6] 
Jfr diskussionen om gömda skatter i PHEBE 
FJELLSTRÖM 1962:219-227. 

24  skohö [15-16, 24] 
Ang. beredningen av skohö, jfr BERGSLAND 
1943:246-251 och 0. P. PETTERSSON 1976. 

25  släktskapstermer [30, 69] 
För exemplifiering av den rika samiska släkt-
skapsterminologin, se BERGSLAND 1942. 

26  Stallo Staaluo [25, 28-30] 
Jfr KJELLSTRÖM 1976 och där angiven litteratur. 

27  stjärnor, älgen [27] 
Jfr DRAKE 1918:277-278. För en översikt, se 
LUNDMARK 1982: 93-102. 

28 stål [ • 1J 16] 
Beträffande stål som avvärjande skyddsmedel, 
se AMBROSIANI 1922. 

29 svanen njuktje och tjädern tjuktjie [64] 
Jfr TILLHAGEN 1978: 263-266 (tjädern) och 
309-316 (svanen). 



30 sägner etc 
a Fåret och renen (samiska + svenska) [17-18] 

QVIGSTAD 1925:37 (nr 39). 
b Gud vill ha hjälp att komma över en flod (sa-

miska + svenska) [18-20] 
DRAKE 1918:305, QVIGSTAD 1925:35 (nr 18), 36 
(nr 27), 37 (nr 37). 

c Jesus och Judas gör fåglar (svenska) [21-22] 
Legenden återfinns bland Selma Lagerlöfs 
Kristuslegender (LAGERLÖF 1904:77-84) som 
bygger på den i många upplagor tryckta Wår 
Herras och Frälsares Jesu Christi Barn-
doms-Bok (i första upplagan 1810, s. 53-54, 
där dock utan avsnittet om Judas) och går 
tillbaka på det s. k. »Thomas barndomsevan-
gelium» (se Apokryferna till Nya Testamen-
tet, s. 83; utan avsnittet om Judas). Littera-
turhänvisningar i BÄCKSTRÖM 1845-1848: 
2,1: 159-163 (utgåvor) och 2,2: 103-104 (litte-
ratur). 
»Om Frorke (Järpen)» (svenska) [22-23] 
Jfr not 12. QVIGSTAD 1925:38 (nr 51). 
»Om Stab o och barnen» (samiska + svenska) 
[28-30] 
En kortare variant i COLLINDER 1942:31, 92. 

f »Huru den första nomaden tillkom» (samiska 
+ svenska) [31] 
Tryckt i en utförligare version i Samefolkets 
Egen Tidning 1938, s. 14, 16. 

g »Sagan om Stuöra-Johte (pesten)» (samiska + 
svenska) [47-49], (svenska) [56-58] 
Med vissa avvikelser /ryckt i Samefolkets 
Egen Tidning 1918, provnummer, s. 4. 
QVIGSTAD1925:53 (nr 121). 
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h »Nehkor-Görnge och Jamehratte» (svenska) 
[51-53] 
Tryckt i något bearbetad form i Samefolkets 
Egen Tidning 1920, s. 6 (svenska) och i en 
utförligare version 1935, s. 25-26 (svenska + 
samiska). 
»Om Stuöra-Johte (pesten)» (svenska) [61-62] 
Jfr not 20 och g ovan. 
»När tjädern friade till svanen» (samiska + 
svenska) [64] 
Jfr not 29. 

31 en trumkunnig geävraalassje (guövrelh) [41, 
50], trumman gievrie (gievre) [55, 62-63] 
Standardverket om den samiska trumman är 
MANKER 1938 och 1950. Traditioner om trum-
man finns samlade i HALLSTRÖM 1910 och DE-
MANT-HATT 1928. Även Torkel TOMASSON 
(1922a) har i en uppsats behandlat trumman. 

32  träseiten på Marsfjället [71-75] 
Beskrivningar av hur seiten och klykan hittades 
(7.7.1917) och hur de hämtades från offerplatsen 
(12.7.1919) finns i TOMASSON 1919 och BERG 
1923. Fynden överlämnades av Tomasson och 
Wilks till Nordiska museet (»Saml. Tomasson o. 
Wilks 1919», inv. nr. 135141 och 135142) och 
visas nu i museets permanenta utställning om 
samisk kultur. 

33 vargen [9-10, 26, 55, 63-64],»öns snabblöpa-
re» [63-64] 
Se beträffande vargjakt, DRAKE 1918:6-7 och 
O.P. PETTERSSON 1979:138-140. Jfr not 10. 

5-869090 Torkel Tomasson 
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B Traditioner i tryck 
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1917 efter Jonas Kristoffersson. SET provnummer 1918, s. 4 (= »Sagan om Stuora-Johte», 
s. [47-49]). 
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[Några utdrag sammanställda av Bo Lundmark:] 
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publiceras.» Samefolket 1975, nr 2, s. 29-31 (= [23-24] Nils Nilsson, [7-10] Jon Larsson 
Doj, [24-27] Lars Larsson Krojk, [12-13] Jon Larsson Doj). 



72 

»Han sänkte ner renbenen i kallkälla för att renhjorden inte skulle skingras». Samefolket 
1975, nr 6-7, s. 158-160 (= s. [60-63] Nils Andersson Vinka, [67-70] Margareta Israelsdot-
ter, Anders Sjulsson, Gustaf Mattson, Margareta Sjulsson, [63-67] Nils Andersson Vinka). 
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Andersdotter, Brita [71] 
Andersson, Jon [7] 
»ANNA-GRETA» [58-59]; enl. en förmodan av 

komminister Bertil Östberg, Dikanäs (i brev, 
jan. 1986), kan detta vara Anna Margareta 
Nilsson, f. Tomasson (1836-1923). 

»Anna Sjule» [44] 
»Anton Danel» [55] 

BARRUK, MARGARETA (1870-1948), Vilhelmina 
[47] 

Bonta, d.y., Anders Andersson, Tärna [5-6] 
Bonta d.ä., Anders, Tärna [5-6] 
»Bökgno Merke» [37] 

Danielsson, Thomas »Dennel», Vilhelmina 
[61-62] 

DOL JON LARSSON (1848-1924), Härjedalen 
[7-17] 

Fjällsten, Nils, Vallbo [7] 

»Gammel-Slanka» [42] 
GOREK, JONAS NILSSON (1849-1919), Vilhelmina, 

[54-58] 

Hallström, Gustaf [74] 

ISRAELSDOTTER, MARGARETA (1841-1924), Tärna 
[67] 

Jon[a]sson, Torkel [17] 
JONSSON, JOHAN (1838-1917), Vilhelmina [45-46] 
Jonsson, Lars, Härjedalen [7] 
Jonsson, Ol[of], Vilhelmina [42] 
JONSSON, SJUL [Sigvard Paulinus] (1857-1936), 

Vilhelmina [50-54] 

»Klemet 'Gomte gälle'» [66-67] 
Klemetsson, Klemet, Härjedalen [21] 
Klemetsson, Anna Erika, Vilhelmina [20] 
KLEMETSSON, KLEMET GUSTAF (1848-1930), Vil- 

helmina [50-54] 
»Klisa Klemme», se »Nehkor-Görnge»  

KRISTOFFERSSON, MARGARETA JOSEFINA (f. 1878), 
Vilhelmina [47] 

KRISTOFFERSSON, JONAS (1872-1931), Vilhelmina 
[47-49] 

KROJK, ANNA NORDQVIST (1875-1952), Unders-
åker [27-30] 

KROJK, LARS LARSSON (1875-1960), Undersåker 
[24-27] 

[Larsson], Kajsa [34] 
LARSSON, KLEMET Ros. (1864-1925), Vilhelmina 

[34, 70-71] 

»Margareta från Arefjäll» [63] 
»Maria Greta» [63] 
MATTSON, GUSTAF (1855-1929), Tärna [68-69] 
Månsson, Thomas »Drontke», Vilhelmina 

[61-62] 

»Nehkor-Görnge» eller »Klisa Klemme», nåjd 
[50-53] 

»Nejlykken Anta» [44] 
»Nijles-Ruike» [55] 
NILSSON [Barruk], BENGT [Benediktus] 

(1849-1926), Vilhelmina [49-50] 

NILSSON, JOHAN PETTER (1851-1931), Tärna [5-7] 
Nilsson, Krist., Vilhelmina [55] 
NILSSON, NILS (1873-1937), Härjedalen [23-24] 
Nilsson, Nils, Storsjö [23] 
Nilsson Blank, Nils Blank [67] 
Nilsson »Spelman», Nils, Vilhelmina [45] 
NILSSON, THOMAS (1844-1922), Torkel Tomas-

sons far, Vilhelmina [36-45] 

Pulpur, Jonas Nilsson, Vilhelmina [26] 

BENFELT, LARS JONSSON (1878-1961), Härjedalen 
[21-23] 

Sjajn, Nils »Labbjä» [23] 
»Sjang» [67] 
SJULSSON, ANDERS (1851-1921), Sorsele [67-68] 
SJULSSON, MARGARETA (1862-1943), Tärna 

[69-70] 
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Sjulsson, Maria, »Nils Sjuls Maria» [47] 
»Skol-pojka» [66-67] 
»Stempe Kriste» [43-44] 
STEMPO, GUNILLA; trol. felskrivning för Kristina 

S. (1851-1929), Vilhelmina [50] 
Stinnerbom, Jonas Olsson [31, 71] 
Stinnerbom, Lars Jonsson [50] 
STINNERBOM, MARIA AMALIA (1860-1930), Vilhel- 

mina [33-35] 
STINNERBOM, OLOF JONSSON (1849-1937), Vilhel- 

mina [31-33, 71] 
»Stor Abram» (= Abraham Andersson), Tärna 

[70]  

Thomasson, 01 [61] 
TORKELSSON, B1UTA f. Jacobsdotter (1858-1943), 

Härjedalen [17-21, 22-23] 
»Trore» [63] 

Wilks, Andreas, Vilhelmina [72-74] 
Vinka, Anna Maria, Tärna [69] 
Vinka, Anna Sofia, Tärna [63] 
VINKA, NILS ANDERSSON (1826-1924), Tärna 

[60-67] 

B Register över samiska ord 
Orden anges i bokstavsordning enligt Tomassons stavning, 
markera lång vokal. De kursiverade formerna hänvisar 
förkortningar och tecken: b. = bild; n. = not; * = ordet 

men utan de längdstreck som han ibland satt ut för att 
till uppslagsord i HASSELBRINK 1981-1985. Särskilda 
ej i HASSELBRINK 1981-1985. 

adja [28, 29, 30]: aajaa 'farfar'. 
adju [30]: aajuo 'barnbarn (för farfar, farmor, 

morfar, mormor)'. 
ah [27, 28, 29]: aah 'ack! åh!'. 
ah [48], se aht. 
aht [42], ah [48]: atte 'att'. 
aj [18, 19, 27, 28], [ibläm]aj [25, 27], ai [47]: aaj 

'också; ju'. 
ajakas [31] (ill. sg.): aajeh 'källa'. 
ajke [31]; aiken [28] (gen. sg.): aajgie 'tid'. 
ajman [29]: ajmune 'kvar, i behåll'. 
aktalakan [18]: aktelaagaan 'på samma sätt'. 
aktan [28]: aktene 'tillsammans med'. 
aktasn, aktasne [48]: aktesne 'tillsammans'. 
akte [29], akta [48]: akte 'en, ett'. 
ale-viesatit [44] (ill. pl.): *aalie-veäsaadeh 

'underjordiska varelser'. 
alleh, se ib. 
alto [24]; altot [63] (ack. pl.): aalduo 'renko'. 
arakas [45] (ill. sg.): aareh 'stenröse'. 
arape, arapi [17]: aar' ebe 'tidigare, före'. 
aratan [31] (eg. gen. sg. av aar'ede 'morgon'): 

aar'eden 'på morgonen'. 
arne [9, Ilb.]: aarnie 'eldstaden i kåtan'. 
arnekerkeh [11b.]: aarnehgiergieh 'eld- el. 

spisstenarna'. 
asna [33] (3 sg. pres.); asni [21] (3 sg. pret.); 

asneh [21] (3 pl. pret.): aasnedh 'vissna'. 
asne lådde [37]: aasne läddie 'vissen fågel' = 

göken. 
asohtä [28], asohte [29]; asohte[s]t [29] (el.pl.): 

aasute 'liten pojke'. 
atsoln [63]: aadsulen 'över'. 

attjakan [27] (3 du. pres.): addjeb (utan inf.) 'har 
för avsikt att, skall, blir': motsvaras ofta av 
'för att, så att'. 

autap [64]: åvdeb 'fram, framme etc.'. 
avoton [28] (mod.): aavuodidh 'glädja sig'. 
avse [42]: aavsie 'renkrona'. 
avtals-tjårvendeta, se tjårvendeta. 

bahtsake [17], pahtsak [34]: baattsege 'renhjär-
ta'. 

bajkatäl [17] (pres. ptc.); bajkatälm [21, 33]; baj-
katelm [23] (perf. ptc.): bäjkaatalledh 'bli 
nedskitad'. 

berka [36]: beärgaa 'bogbladet'. 
biello-mora [54]: beälluo-moåraa '3:e halskotan 

(eg. »skällkotan»)'. 
biehtsike [39]: bkttseke 'silvermärla i en silver-

krage'. 
biehtsike-sielma [39]: biatseke-sjeälmaa 'märl- 

tröskeln (annat namn på sjklesjeälmaa)'. 
biesemegetjan [29] (ill. sg.): biss'emegiedjie 

'spetsen av ett stekspett'. 
birnä; birnen (gen. sg.); birnäb (ack. sg.); birnii 

(ill. sg.) [19]: bkrne 'björn'. 
bisorka [66]: trol. *bissieårkaa 'det heliga kött-

stycket' = ooleg' ärkaa (ålgerka). 
bitternors [34]; bitterners [65]: bkddernes '1:a 

halskotan'. 
bovtse [17], bovtsä [17, 18]; bovtsäb [18] (ack. 

sg.); bovtsi [17, 18] (ill.sg.); bovts [25] (nom. 
pl.): buvdse 'ren'. 

buhtesmuåro, se pouttjesmuå'ro. 
bulvjölkinelle slenket [8], bulvehjölkinelle slen- 
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ketet [14]: buolvehjuölg'ij nille sliegk'edh I 
sliegk'etidh 'falla på knä (vid inträdet i en 
kåta)'. 

buttet [47]: bädd' edh 'kanta' . 
Buörkian-Ruossi [48] (ill. sg.): B'öörgejenrusse 

'Börgfjället'. 
buötjet [25]: bättf edh 'mjölka'. 
bäritoa [27], peritoa [37], perito [47] (3 sg. 

pres.): trol. avi. till böör'edh inbjuda etc. 

dalvekh [57]: daalv'ege 'vintern igenom'. 
datje [24]: daadje 'svensk, norrman'. 
dejte, se tete. 
dietjeb [28] (ack. sg.): tjuoje (?) 'ljud, stämma'. 
dittnel [66]: d'idnele 'nacksena'. 
dittnelelitse [10]: d' idnelel' ätse '3:e halskotan 

(eg. »nacksen-kotan»)'. 
dittnole [66]: d' idnole '3:e halskotan', avledning 

av d'idnele. 
do, se totnä. 
doh [22] (nom. pl.): duode 'den, denne, den 

där'. 
dojmahtet [68]: doåmiedidh 'uppföra sig (väl el. 

dåligt)'. 
dovke- el. bello-litse [10]: d'uvke- el. beälluo- 

rittse '4:e halskotan (eg. »klock- el. skällko- 
tan»)'. 

eittji, se ib. 
elinijte [9]: ääl'enkjde 'underjordisk flicka'. 

fahkaika[n] [31] (3 du. pret.): fåkkedh 'vakna'. 
farolakan [51]: faaruolaagaan ' som ett (samiskt) 

flyttlag'. 
fatno [49, 56]: faadnuo 'angelica'. 
fatno-gåmpo[49]: faadnuo-gåmbuo 'gåmbuo 

(gåmpo) gjord på faadnuo (fatno)'. 
fisehevajsje [29]: fissiefaajsjie 'barn, barnunge' 

(i Stallos språk). 
frorke [22, 23]: frurge 'järpe'. 
frorken berka [23]: frurgenbeärguo järpköte. 
fåna [21]: foånaa 'djävul'. 
fährtan [31] (kom. sg.): fierte 'varje'. 

gaettasne [28] (in. sg.): gaaddie 'strand'. 
gahtjali [18] (3 sg. pret.): gattjelidh 'falla av, 

falla ned'. 
gaignalen nuölen [64] (gen. sg.); gaignalen nuö-

lasn [64] (in. sg.): gaajnj'elennuölie 'området 
under armhålan (el. motsv.)'. 

galken, se kalkab. 
gana [10], gattna [66]: gaadnaa 'korskotan'. 
galäja [18] (3 sg. pres.): inkoativ avledning ('bör- 

ja ngt') på —jidh till gaal' edh 'vada (en 
bäck)'.  

gerdalajpeh [13] (pl.): geärdaalaajbie = ett slags 
bröd. 

gerra [10-11], gjerra [10n.], jorka [65]: jårruo 
'andra halskotan'. 

gieka [38]: gi4e 'gök'. 
Giekan bije [33]: gi4enbiejjie 'gökdagen' (25 

maj). 
gievre [62, 63]: gievrie 'trumma'. 
gievrä [63, 64]: gikre 'uthållig snabblöpare'. 
gihtjijä [18] (3 sg. pret.): gitt! edh 'fråga'. 
gill [64] (2 sg. pres.): g'illedh 'förmå; hålla ut'. 
gimpas [37]: gimbes 'tjänstaktig, lätt på foten'. 
gimpas-jerram [36, 37]: gimbes-jirreme 'ledkota 

i renens bakben (eg. »tjänstvilliga märgbe- 
net»)'. 

gjevet, se juövet. 
go [18], goh [19], ku [28], kå [31, 47, 48]: guh 

'då, när'. 
gokte [18], kåkte [31]: guktie 'hur; så att'. 
govsä [19]; govseb [18] (ack. sg.); govsi [19] (ill. 

sg.): guvse 'ko' . 
graseb [19] (ack. sg.): graasie 'gräs'. 
gulkist [19] (el. pl.): guolge 'hår'. 
guttet [18, 19], kuöttet [31], guötti [28] (inf. på 

—ijh); gutta [19], guötta [24] (3 sg. pres.); 
guötte [28] (2 sg. imp.); göttam [19] (perf. 
ptc.): guödd' edh 'bära; kalva'. 

guökten [27] (attr. ill. sg. = gen. sg.): guokte 
'två'. 

guöktes [27]: göökt'es 'två tillsammans, två per-
soner'. 

guölje [29] (3 sg. pres.): g'äljudh 'ropa, skrika'. 
guösehe [14]: guössie 'gäst, främling'. 
guötta, guötte, guötti, se guttet. 
guövrelh [41]: geävraalassje (?) 'trumkunnig'. 
gåhkapierko [34]: goåkkebeärguo '2:a halskotan 

(eg. »kragköttet»)'. 
gåmpo [49]: gåmbuo = en maträtt, se HASSEL-

BRINK 1981-1985, s. v. 
gånko, gånkå [28] (attr.): goåggaan 'böjd, kro-

kig'. 
gåppa [17]; gåppeb [17] (ack. sg.): goåbbaa 'vil-

ken (av två); båda'. 
gärmera [18] (3 sg. pres.): gärmeridh 'självmant 

komma och hjälpa ngn'. 
gärrii [24] (sydlig inf.: gärrijh): gårredh 'förse 

kalvar med dihinder'. 

hama [43]: haame 'renko utan horn'. 
haran [27] (ill. sg.): haarie 'riktning, sida; del'; 

guöktien haaraan 'i två delar'. 
happä [17, 34]: haabbe 'övre frambenet på re-

nen'. 
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harretsobba [17] (komp.): haarr' edje ' snabb, 
rask'. 

havi [64] (ill. sg.): haave 'hav'. 
herranbierko [54]: heärranbeärguo '2:a halsko- 

tan (eg. »prästköttet»)'. 
hikkab [42] (ack. sg.): hkgge 'liv'. 
hikkan [48] (mod.) verbavi. på -nidh till hkgge 

'liv'. 
hirke, hirkeb (ack. sg.); hirkai (ill. sg.) [18]: 

hiergie 'häst'. 
hofetet [10]: *huvedidh 'ropa åt vargen'. 
håla [64] (3 sg. pres.): hoåludh 'tala'. 
häjki [18] (sydlig inf.); häjkamenä [17] (ger.); 

häjkän [18] (mod.): håjgedh 'springa'. 
hävo [38, 67]: heävuo 'renpest'. 

ib[lämaj] [25, 27], ij [18, 191 (1 sg. pres.[-m 
assimilerat med efterföljande manne jag']); 
ih[gus] [19], ih[ton] [64] (2 sg. pres.); i [47] (3 
sg. pres.); ettji [28] (3 sg. pret.); alleh [48, 63] 
(2 sg. imp.); ulles [38] (3 imp.): ib/im etc. 
negeringsverbet. 

iblämaj [25, 27]: ib leäm aaj 'jag har/var ju inte'. 
ietne-kierkakh [63] (nom. pl.): »män född av 

kvinna» sammansättning med iednie 'mor'. 
ffi, se ib etc. 
ihkus [19]: ilz goåss"du ... aldrig'. 
ihtekol [18]: itt'e goåll' anger en uppfordrande 

fråga. 
ij männä äst [18, 19]: im manne asth 'jag har inte 

tid'. 
irvat [32]: krvedh '(här:) flå'. 
is [28]: is förstärkande partikel. 

ja [17, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 48]: jah 'och'. 
jahko [40]: jäkkuo 'ögla där dragremmen är fäs-

tad'. 
jahkurs [28] (attr.): jakkuore 'godtrogen'. 
Jamehratte [51, 52]: jaamiehraaddie 'döden (eg. 

»dödsgränsen»)'. 
japmek [48] (nom. pl.): jääm' eh 'lik'. 
japmet [481: jaam' edh ' dö' . 
jaure [28]: jaavrie 'sjö' . 
jauregaettasne [28] (in. sg.): jaavriegaaddie 

'sjöstrand'. 
jehta [17, 18, 19], jiehta [31, 48] (3 sg. pres.); 

jehti [18], jiehte [43] (3 sg. pret.); jiehtej [43], 
jiehtie [31] (pres. ptc.): jiett'edh 'säga' . 

jeljeb, jejjep [18] (ack. sg.): Me 'natt'. 
jellebele [17]: jielb' ele 'kusin'. 
jeletepejeb [18] (ack. ag.): jirr' edebieflie 'mor-

gondagen'. 

jelletella [28], jelletalla [48] (3 sg. pres.): »säga; 
fråga». 

jen [28]: jiMje 'mycket', pl. 'många'. 
jenob [18, 19] (ack. sg.): jeänuo '(större) älv'. 
jerram [37]: firreme 'märgben'. 
jetje [18]: jeedj' e ' själv' . 
Jonsaka fustam el. fusti [13]: Juonesakkaa faas- 

taa 'midsommarvaka (eg. »-fasta»)'. 
jorka, se gerra. 
ju [21, 48, 64]: juo, juv 'redan; säkert'. 
juhteh [48] (3 pl. pres.); juhtaje [31] (pres. ptc.): 

jiite edh 'flyttä'. 
jukos [21] = ju + kos. 
juktestem [27] (perf. ptc.): jiiktiestidh'slakta' 
julkeh [19] (nom. pl.); julkit [21] (ill. pl.): juölgie 

'fot'. 
jupmel, Jupmel [18, 19, 31]; Jupmeläb [18] (ack. 

sg.): JIjiibm'ele 'Gud, gud'. 
Jupmelatj guöjt [25]: Jiibm' eles' giijth 'gudske- 

lov!' 
jus [47]: jus 'om'. 
juåra [33]: joåraa »del av rensteken som tillfaller 

mannen». 
juöket [27], juökat [37]; juökikan [27] (3 du. 

pret.): juög' e dh ' (för)dela' . 
juölkeh [38] (nom. pl.): juölgie 'ben'. 
juövet [54, 66], gjevet [10]: jivv' edakke 'ryggko- 

tan närmast korskotan' [10], '8:e och 9:e 
halskotorna' [54]; 'kotorna på bakre ryggen' 
[66]. 

Jåule-ruöhtse [13, 13n]: Jåvle-röötts'e 'varelse (i 
folktron) som skräms (eg. »julråtta») 

jähnah [49]: jeähnaah (pl.) 'jättar'. 
jältahk [19]: ev. jilleh 'fastän' och dah, nom. pl. 

av d'itte 'han, hon, den, det; denna, detta'. 

kajk [18, 19, 31], kaik [47], kajka [31], kajke [19], 
kajkä [19]; kaihk [28] (nom, pl.): gaajke 'all, 
alla; hela'. 

kalkab [18, 19], kålkab [28] (1 sg. pres.); kalk 
[18, 19, 48] (2 sg. pres.); kalka [9, 17, 32, 37] 
(3 sg. pres.); galken [27], kalken [48] (1 du. 
pres.); kålke [63] (3 pl. pres.); kålki [42] (3 
sg. pret.); kalkikan [31] (3 du. pret.): galgedh 
'skola, kunna'. 

kaltajamattakasne [31] (in. sg.): gaaldejemaad-
degisnie 'vid kallkällan'. 

kaltajes [31] (ill. sg.): gaaldeje 'källa'. 
karmanian [33] (gen. sg.): gaarmaan'eaa 

'man'. 
karves [31]: gaarvies 'färdig'. 
kaskakåte [11b., 14]: gaskegoådie 'mittpartiet 

av kåtan'. 
kaskalter [44]: gaskaaldere 'medelålders'. 
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kaskasna [17]: gaskesne 'under tiden'. 
kautan [31]: gaavtaan 'för ... skull'. 
kitan [48] (gen. sg.): g'tfre 'vår' . 
kranna; krannah (nom. pl.) [48]: graannaa 

'granne'. 
kreptseln [28] (3 pl. pret.): momentan avi. på 

-lidh till grääpts'edh 'hålla fast sig; gripa'. 
krieve [31]: grievvie 'renhjord'. 
kristoppa [59]: grist'oåbbaa 'gudsyster'. 
ku, se go. 
kujman [37] (ill. sg.): guöjmie 'kamrat'. 
kulaje [28] (3 sg. pret.): guvledh 'höra'. 
kus [21, 28, 29]: guh 'då, när, emedan, än, som'. 
kuöttet, se guttet. 
kå, se go. 
kåhkes [31] (attr.): giikkie 'lång'. 
kåhpala [64]: goåpp' ele 'tjäderhöna'. 
kåhtai [48] (ill. sg.); kåtasne [31], kåhtasne [48] 

(in. sg.): goådie 'kåta'. 
kåjkå [28], kåiko [48]: goåjguo 'till'. 
kålkab, se kalkab. 
kålki, se kalkab. 
kåppo [48]: goåbbuo 'var'. 
kåtensijsä, kåten sijsä [17]: goådien s'ifse 'in i 

kåtan'. 
käinops [28] (ack. sg. med 3 sg. poss.-suffix): 

geäjnuo 'väg'. 

labbjeh [23] (nom. pl.): laabje 'bredskida'. 
lahke [28]: ikke ' nära' . 
lahkob [69] (ack. sg.): laakkuo 'släktskapsterm'. 
latjo [69]: laadjuve 'släktskapstitel mellan bruds 

och brudgums släktingar'. 
leb, se lep. 
lebbja [40]: läbjaa 'silverpingla'. 
lehkob [59] (ack. sg.): l'äkkuo 'lycka'. 
leipe-kaskatakh [65]: sammansättning av liejbie 

'al' och gaatsk'ede 'bitande, tuggande'. 
leket [25], läket [32]: lääg' edh '(här:) slakta'. 
lekus [28] = le (se lep) + kus. 
len, se lep. 
lep [48] (1 sg. pres.); leh [29] (2 sg. pres.); le [28, 

48], lä [33] (3 sg. pres.); leb [29], lib [47] (1 
sg. pret.); li [17, 31, 48], lidji [31] (3 sg. 
pret.); len [17, 27, 28], lin [47, 48] (3 pl. 
pret.); [ib]läm[aj] [25, 27] (perf. ptc.): 
hjälpverbet 'vara'. 

letteh, se lådde. 
lidji, se lep. 

lihts [17]: 	'ryggkotorna'. 
lin, se lep. 
lodde-piehta [381: läddienb'äjtaa 'matbit (eg. 

»fågelbiten»)'. 
luojto [43]: loåjduo 'risgolvet i kåtan'. 

luöttet [47]: löödd' edh 'klyva' . 
luövasne [31] (in. sg.): l' ivve 'vila' . 
lådde [37]; letteh [22] (nom. pl.): läddie 'fågel'. 
lä, se lep. 
läitanbitters [54]: laajdaanbkdderes '1:a halsko- 

tan'. 
läjta [10, 11]: laajdaa '1:a halskotan'. 
lärma [34]: laarmaa 'liten päronformad muskel 

på renens framben'. 

mab [29] (ack. sg.): mij 'vad; vilken, vilket, 
som'. 

maj [28]: maaje 'ja, säkert, förvisso'. 
majkeh [8]: maajgieh (pl.) 'fästmögåvor'. 
maksosn [19] (in. sg.): maaksuve 'betalning, er- 

sättning'. 
man [28, 31]: man 'hur; så'. 
manah [28] (nom. pl.); manaj [28] (gen. pl.); 

manat (ill. pl.): maanaa 'barn'. 
mangan, se tan mangan. 
mangelt [22]: man gieltie 'varför'. 
mangokas [28]: man gåkkese 'hur långt'. 
men [18]: men 'men'. 
menob [27] (ack. sg.): månnuoh 'vi två'. 
mete [18, 19, 28, 64], metä [18], miete [28]: 

miedie 'i enlighet med, enligt; på'. 
miesep [24] (ack. sg.): miesie 'renkalv'. 
mijab, se månnä. 
milä [35], milän dakte [36]: mklen (?) daaktie 

»männens del av bäckenbenet». 
mingäln [18]: miuy'el'en 'därefter, sedan'. 
mingels-tjårvendeta, se tjårvendeta. 
mingemäst [19]: migg' emusteh 'till sist'. 
muppe [48], mup [27]; muppan [37] (ill. sg.): 

miibbie 'andra; annan'. 
muörep [25] (ack. sg.); muräste [18] (el. sg.): 

muore 'träd; trä; ved'. 
muörroh [31] (nom. pl.): moåruo 'ben(knota)'. 
månnä [28], monnä [29], månna [47, 48], männä 

[18, 19]; mo [63] (gen. sg.); mannap [48], 
monnab [64], månab [47], månnap [48], män- 
näb [18,19] (ack. sg.); mijab [28] (ack. pl.): 
månne 'jag'. 

måralasja [29] (3 sg. pres.): *moåraalaasjidh 
'plötsligt ilskna till'. 

möteslohkon [64] (ess. sg.): mktteslukke 'avta- 
lat el. efterlängtat belopp; äktenskapslöfte'. 

nakan [47]: naagen 'en, någon'. 
nau [31], no [47]: naav 'så'. 
naute [28], navtä [18]: naavdie 'så'. 
neita [31]: nkjde 'flicka'. 
nelle [18, 19]: nill' e 'upp på, över'. 
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neste avseh [251: niestie aavsieh 'kronor av mat- 
renar'. 

neste bovts [251: niestie buvdseh 'matrenar'. 
niehkertsuökalash [43]: ev. *nikk'erseäfuoladdje 

'drömtydare'. 
nieste-panahkab [32] (ack. sg.): niestie-baan'eke 

'slaktren till husbehov'. 
nisteb [25] (ack. sg.); nisteh [10] (nom.pl.): nies- 

tie 'matren, proviant'. 
njarah dakte [66], njarahdakte [70]: njaareh 

daaktie '8:e halskotan'. 
njitsaka [17, 34]: njkdsege 'nedre bakbenet på 

renen'. 
njomatemne [28] (ger.): njoomedidh 'hänga sig 

fast (på någons rygg)'. 
njomelen dakte [661: njoåm'elen daaktie '4:e 

halskotan (eg. »harkotan»)'. 
njuktje; njuktji (ill. sg.) [64]: njuktje 'svan'. 
njuomelen bierko [54]: njoåm'elen beärguo '5:e 

halskotan (eg. »harköttet»)'. 
norse, se närse. 
nov [19]: naav 'nog'. 
novto [15, 16]: snåvhruo 'en handfull knippa 

skuret skohö'. 
nuöllan [28] (eg. ill. sg. av nuölie 'undre del'): 

nuälaan '(in) under'. 
nuölleb [28] (eg. ack. sg. av nuölie 'undre del'): 

nuölieb '(in) under'. 
nå [18, 19, 21, 29]: nå 'nu, ja; men'. 
nåite [50]: nåajdie 'nåjd'. 
närse [10], norse [36]: nurse 'lårbenet'. 

oktak [18, 27, 28]: aktegeh 'ensam'. 
olkassä [18]: ulgese 'ut, ute'. 
otje jorpernase [10]: uttje *jurbernasse '7:e 

halskotan'. 
outasnuölleh [34]: åvdesnuölie 'slaggköttet på 

renens framben'. 
ovojnos [46]: uvvoåjnuos 'osynlig'. 

pahkati [31] (3 sg. pret.): b'ikkedidh 'lära, under-
visa'. 

pahtsak, se bahtsake. 
pahtsei [28] (3 sg. pret.): baads'edh 'bli kvar'. 
paike [37] (3 sg. pres.); paihkei [41] (3 sg. pret.): 

bäjk' edh 'förorena'. 
paja [18] (3 sg. pres.): baajedh 'låta, tillåta'. 
pakt [32]: baaktuo '(här:) vid, bredvid'. 
pakteh [49] (nom. pl.): baaktie 'berg'. 
pali [47] (gen. pl.): baalie 'tid'; däj(je) båld' i(j) 

'förr i tiden, fordom'. 
palta [28]: baalde 'bredvid, vid sidan av, förbi'. 
parne [31, 66]: baarnie 'son, pojke'. 
parr [18, 29, 48]: barre 'bara'. 

patsah [64] (nom. pl.); patsaist [64] (el. pl.): 
baddse 'fjäder, dun'. 

peinkokob [63] (komp.): b' äjyuoh ' yttre' . 
pejas [28, 29]: b'äjjese 'upp, uppför, uppåt'. 
peje [29] (3 sg. pret.); pijam [25] (perf. ptc.): 

bkjedh 'sätta, ställa, lägga'. 
pejjeb (ack. sg.) [18] biejjie 'dag'. 
perito, peritoa, se bäritoa. 
pedataken [25] (gen. sg.): beärjedeh 'fredag'. 
petsäla [18] (3 sg. pres.): bäddsielidh 'skaka på 

sig'. 
pielluks-måra [34]: beällukes-moåraa '3:e hals-

kotan (eg. »skällkotan»)'. 
pielluoks-råntjo [31]: beällukes-roåndjuo 'ren-

oxe med skälla'. 
piesam [40] (perf. ptc.): bksedh 'komma lös 

etc.' 
pijam, se peje. 
pirre [28]: b'ijre 'omkring'. 
pouttjesmuå'ro [36]; buhtesmuåro [47]: bädd'es- 

moåruo 'litet ben vid lårbenets nedre ända'. 
puöllab [29] (1 sg. pres.); puölle [29] (neg. — 

form.): buöl'edh 'brinna'. 
puöramase [48] (sup.): buörie 'bra'. 
puörastatit [48]: buäraastätt'edh 'hälsa (på)'. 
puörkana [37] (3 sg. pres.): buorkenidh 'gå av'. 
puössemen [29] (ger.): biss'edh 'steka' . 
puöstan [47] (gen. sg.): bäst' e 'sked'. 
påhtet puörast [65] (2 pl. imp.): boåd'ede böö-

r'esteh 'väl bekomme!' 
pårret [18]; pårra [18] (3 sg. pres.); pårram [27] 

(perf. ptc.): bårredh 'äta'. 
påsjokerke [11b.]: boåssjuogiergie 'boåssjuo-

stenen'. 
påsjorajke [11b.], påssjoraike [55, 65, 66]: boås-

sjuoraajgie 'boåssjuo-hålet, en ventil vid 
boåssjuo'. 

påssjo [9, 10, 10n., 50, 56, 65, 66, 70], påsjo [11, 
1lb., 24, 25, 32]; påsjon [33] (gen. sg.): boås-
sjuo 'den innersta delen av kåtan, fungerar 
som skafferi'. 

påstagetji[n] [24]: boåstuohgiedjien 'bakfram'. 
påstit [17]: boåstude 'tillbaka, bakåt'. 
påsto [25]: boåstuoh 'bakvänd'. 
påta [28, 48, 64] (3 sg. pres.); påhtet [65] (2 pl. 

imp.); påtam [28, 48] (perf. ptc.): boåd' edh 
'komma'. 

päna [48]: bknje 'hund'. 

raike-muåro [36]: raajgie-moåruo »öglebenet i 
bäckenet». 

raiki [48] (3 sg. pret.): »härja». 
rakgnoh [9]: raagnuo 'kåtans ytterkant'. 
rare skuje [27] ev. till raarieguödd'edh 'rådslå'. 
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rejno [9]: reäjnuo 'oro bland renarna p.g.a. var-
gar; övervakning av renarna när det är oro 
p.g.a. vargar eller andra vilda djur'. 

rihket [16]: r' ikkede 'renarnas parningstid'. 
rihrehke [39]: rihr'ege 'flyttningsväg'. 
rovt [69], ruovt [37]: ruvte 'friargåva'. 
ruset [45]: ruosedh 'plötsligt bli sjuk el. ofärdig'. 
ruttjen [18, 19] (gen. sg.): rädd! e ' rygg' . 
ruöksjan norse [36], ruoksjan norse [47]: ruök- 

sjaan nurse 'lårbenet'. 
råvvä [17]: råvve 'ända, bak'. 
rästa [18], rästah [18], räst [19]: rästaah 'tvärs 

över'. 

sahpe [32]: saappie 'björngalla'. 
sahte [48] (2 sg. imp.): sädd'edh 'sända'. 
saivah [46], saiveh [58] (nom. pl.): saajve 

'underjordiskt väsen'; pl. 'de underjordiska'. 
saljep [18] (ack. sg.): saalje 'sälg'. 
same [31]: saamie 'same'. 
sarnen [18, 31] (gen.sg.): saarnie 'berättelse, 

saga'. 
sarnohta [18, 19] (3 sg. pres.); sarnoti [48] (3 sg. 

pret.); sarnot [28] (3 pl. pres.): saarnuotidh 
'berätta; be, fråga'. 

sattepuörreh [45] (nom. pl.): *saaddiebärrie 
'sandbacke'. Jfr TOMASSON 1928. 

sefolatja-lådde [38]: seäfuoladdje-läddie 'en få- 
gel som kan förutsäga lycka och olycka'. 

sehkoh [33, 42, 54]: seäkkuoh 'klövar'. 
sejpet [66]: seeb'eh 'kotorna på främre ryggen'. 
sejpetakh [10, 34]: seeb'edakke 'kotorna 8, 9, 10 

och 11 från huvudet räknat' [10]; 'två sista 
kotorna i halsen' [34]. • 

serveb [27] (ack. sg.): sarve 'älg'. 
sielma [39]: sjeälmaa 'tröskel'. 
sienko[s]ni [48] (in. sg.): seäuguo 'säng'. 
sihtaten [28] (trol. gen. sg. av nominalavl. på -de 

till seett'edh 'sätta ngn i arbete, befalla'): 
*seen' ede' befallning'. 

sijan [28], sijen [48] (gen. pl.): sijjieh 'de'. 
sijt [18, 19] (2 sg. pres.): s'ijtedh 'vilja'. 
sippmi [sippsni] [50] (in. sg.): sibbie 'halvslum-

mer'. 
sjajketeja [10]: *seejg'edäjjaa 'en som ropar åt 

renarna för att dessa skola känna sig lugna'. 
sjatti, se sjättat. 
sjelmakerkeh [11b]: sjeälmaagiergieh 'stenar 

som läggs på vardera sidan från dörröppning-
en fram till eldstaden'. 

sjila [37]; sjilah [35], sjileh [35, 49, 71] (nom. pl.): 
sjkle 'gåva, offergåva'. 

sjilakierke [35, 38-40, 46, 50, 58, 72, 73]: sjkle-
giergie 'offerstenen (på Marsfjället)'. 

sjilasielma [39, 40, 58, 72]: sjklesjeälmaa 'offer-
tröskeln (på Marsfjället)'. 

sjilatet [39], sjiletet [58, 59]; sjilatan [44] (perf. 
ptc.); sjilet [59] (2 sg. pres.): sjkledidh 'ge; 
offra'. 

sjile-pardneh [65] (nom. pl.): sammansättning av 
sjkle 'gåva, offergåva' och baarnie 'son, poj-
ke'. 

sjillelajpeh [13] (nom. pl.): skielaajbie 'glöd-
stekt bröd'. 

sjuöke [29] (3 sg. pres.): seägudh 'få ett barn att 
tiga'. 

sjättat [9]; sjatti [31, 64], sjitti, sjätti [18] (3 
sg.pret.): sjiddedh 'skola; bli, vara; växa'. 

skeni [19] (sydlig inf.): skään' edh 'slicka'. 
skibtjeh [21] (3 pl. pret.): skeäbdedh 'bli sjuk'. 
skravestet [24]: skraavviestidh 'förse kalvar med 

dihinder'. 
skrouves [25]: skroåvvies 'försedd med dihin-

der'. 
slcrouvestet [26]: skroåvviestidh 'förse kalvar 

med dihinder'. 
skålnga [9]: skoålnjaa 'bondjänta, svensk kvin-

na'. 
slapatan [64] (mod.): sjlaabietidh 'fladdra, 

flaxa'. 
so, se sottnä. 
songa skuhteh [8]: soångaa sköött'edh 'avskjuta 

friarskott'. 
sottnä [19], sottne [64], son [48] (kortform); so 

[18, 19, 28, 29, 48, 64] (gen. sg.): sådne 'han, 
hon, den, det'. 

spähket [41]: spääkk' edh 'ge en puff el. spark'. 
staina [41, 42, 67]: staajnaa 'renko som aldrig 

bär kalv'. 
stab, Stab o [25, 28, 29, 30]: Slstaaluo 'jätte; 

Stallo'. 
stuöra [66]; stuörab [28] (komp.); stuörapap [31] 

(komp. ack. sg.): stuoreh 'stor'. 
Stuöra-Johte [48, 49, 56, 57, 61, 62]; Stuöra-Joh-

tap [48] (ack. sg.), Stuöra-Johti [48] (ill. sg.): 
stuorejutte 'epidemi, (smitt)koppor'. 

Stuöra-namma [48]: stuorenn'imme 'epidemi, 
(smitt)koppor'. 

ståhketamne [28] (ger.): stoågedidh 'leka'. 
ståpoi [48] (ill. sg.): stoåbuo 'stuga'. 
stäreta [19] (3 sg. pres.): steer'edidh 'hålla fast 

sig (i ngt)'. 
sujnevirä, se virä. 
suognuti [64] (3 sg. pret.): soåuuodidh 'fria'. 
suomahka [41]: soomeke 'vacker, värdefull'. 
Suovsop (ack. sg.); Suovsoi (ill. sg.) [48]: Såv- 

suo = Susendal. 
surkos [64] (ill. sg.): sårguo 'sorg'. 
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suöllat [50] (neg. form.): suälaadidh 'stjäla' . 
suölo; suölen (gen. sg.) [63, 64]: soole 'ö'. 
suölokårrä [641: soåluohguorre 'hel trakt'. 
suönger, suöner [32]: suönj'ere 'förvaringsställ- 

ning'. 
svaines dakte [54, 66, 68]: svaajnes daaktie '6:e 

halskotan (eg. »drängkotan»)'. 
svajto [25]: *svaajduo 'tjockändan av vedträ'. 
så [19]: soo 'alltså, då, så'. 
såhken [28] (gen. sg.); såhkast [28] (el. sg.): 

soågie 'björk'. 
såmes [28, 48]: soåmies 'en, en viss'. 
sårnä [28] (3 sg. pres.): saarnudh 'berätta, säga'. 
sövrä [17, 18]: s0Ovr' e 'får'. 

tab, se tete. 
tahk [63] (2 sg. pres.); tahka [28] (3 sg. pres.): 

dakkedh 'göra'. 
tahko [48]: däkkuo 'dit'. 
tai, se tete. 
tainats [64]: »i samma veva». 
tajram [29] (perf. ptc.): daajr'edh 'förstå'. 
tajros [29]: *daajruos 'som man vet, som känt 

är'. 
talle [24, 27, 25, 28, 29, 48, 66], tall [37, 47], tal 

[48]: dällie 'då, nu'. 
talveb, talvep [18, 47, 48] (ack. sg.): daalvie 

'vinter'. 
tan kelte [28]: dan gieltie 'därför'. 
tan mangan [31, 481: dan m'ägyaan 'därefter'. 
tanmäran [27] (gen. sg. av mierie 'avstånd, grad, 

mått'): daan meäraan 'hittills'. 
tanne, se tete. 
tappan [48]: daabb' ene 'här'. 
tark [28, 48, 64]: darkeh 'ja; just, alldeles; då; 

dock', äv. fyllnadsord. 
tasne [481: daasnie 'här'. 
te [17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 48, 63, 64]: deä 'då, 

så, alltså'. 
teb, tej, ten, se tete. 
tesne [48]: däsnie 'där'. 
tet, se tete. 
tete [29], tit [31]; tan [28, 64], ten [28], tän [18, 

19] (gen. sg.); tab [18, 19, 29, 64], teb [27, 
29], tåb [63], täb [18, 31] (ack. sg.); tan [28] 
(attr. ill. sg. = gen. sg.); tan [29], tanne [17, 
28], ten [28], tenne [31, 48] (attr. in. sg.); 
tatte [28] (attr. el. sg.); tai [47], tej [28] (gen. 
pl.); dejte [21], tet [28] (ill. pl.): d' ftte 'han, 
hon, den, det; denna, detta'. 

tijvasin [31] (kom. sg.): dkjves 'ting, sak'. 
tivab [47] (ack. sg.): digve 'full'; bäst' en dkw. = 

en »skedfull», jfr en handfull. 
tjahkan [28]: tjåkkaan 'sittande'. 

tjahkome [15]: tjåkkume 'skohökam'. 
tjaktjasarva [26]: tjaktjesärvaa 'brunstoxe (eg. 

»höstrentjur»)'. 
tjanga [48] (3 sg. pres.); tjangam [48] (perf. ptc.): 

tjaayedh 'gå in'. 
tjielka-råntjo [40]: g'älkaa-roåndjuo 'renoxe 

som drar kälke'. 
tjierotet [63]; tjieroto [63] (3 sg. pres.): kausativ 

avl. på -tidh till tjeärudh 'gråta'. 
tjuhketet [18]; tjuhketa [19] (3 sg. pres.); tjuöh-

ketin [28] (3 pl. pret.);tjuöhketet [28] (2 pl. 
imp.): tjikleedidh 'sätta sig'. 

tjuktje [64], tjuoktja [23]; tjuktji [64] (ill. sg.): 
tjuktjie 'tjäder'. 

tjuovot [64], tjåvot [48]: tjoåvudh 'följa'. 
tjuödtjot [42]: tjoåddjudh 'stå, bestå'. 
tjuöikai [48] (3 sg. pret.): tjuojgedh 'skida, åka 

skidor'. 
tjuöikati [48] (3 sg. pret.): tjuojgedidh 'skida 

efter ngt/ngn'. 
tjuösa [43]: tjöös'e 'ljus; med ljus nos (om ren)'. 
tjuöttjat [66](2 sg. imp.): tjoåddjuotidh 'bli stå-

ende'. 
tjåhkane [31]: tjoåaan 'samman, ihop'. 
tjåmatsan norse [36]: tjoåmaatassenurse 'märg-

ben'. 
tjåntjemä [17], tjåntjama [34]: tjoåndjeme 'övre 

bakbenet av renens märgben'. 
tjårvendakteh [34, 35] (nom. pl.): tjoårviendaak-

tie 'bäckenbenet'. 
tjårvendeta [10]: tjoårviendeädaa 'bäckenbe-

net'; migy' elestjoårviendeädaa (mingelstjår-
vendeta) äts av kvinnorna och »avtals»-
tjoårviendeädaa (avtalstjårvendeta) äts av 
männen. 

tjälkätam [21] (perf. ptc.): tjalgedidh 'spotta'. 
tjöhket [31]: tjöö' kedh ' (för)samla' . 
tjöre [29] (3 sg. pres): tjeärudh 'gråta'. 
to, ton, se totnä. 
tone [28]: danne 'där'. 
totnä [18, 19], tottnä [18], ton [48, 64] (kort-

form); do [17], to [18, 63] (gen. sg.): dådne 
'du'. 

tsapmatjastam [29] (perf. ptc.): tsabmiestidh 'slå 
ihjäl'. 

tsekket [42]: tsaggedh 'spänna ut, sträcka ut'. 
tseppe [17]: tsäbbie 'nedre frambenet på renen'. 
tsikku [32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 

54, 55, 60, 67, 70, 71, 73]; tsikkuh [44] (nom. 
pl.): tseegg'äve 'offer, offerren'. 

tsikku-neita [42, 59]: tseegg'ave-nkjde 'en flicka 
som det offrats tseegg' äve (tsikku) för'. 

tsuvveh [63] (2 sg. imp.): tsävv'edh '(här:) tra- 
va'. 
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tuhko [28]: dukkuo 'ditåt, dit bort'. 
tulle [38]: dällie 'nu'. 
tuön [28] (gen. sg.): duode 'den/det där'. 
tåb, se tete. 
tåjvota [19]: doåjvuotidh 'lova'. 
tålla [29]: dällaa 'genast, på en gång'. 
tålleb [29] (ack. sg.); tålles [25] (ill. sg.): dålle 

'eld'. 
tårpet [31]: duorbedh 'bruka, använda'. 
tän [18]: daan 'så'. 

uhtjab [28] (komp.): uttje 'liten'. 
ukspiele [9n .] , ukspiela [11b.], okspelan (—n, 

svensk ändelse för bestämd form) [14]: uk-
sehbeälaa 'den del av kåtan som är mellan 
eldstaden och dörren, dörrsidan'. 

uks-tjåuting [37]: uks-tjoåvdenje 'dörrnyckel' = 
den gåva brudens mor vid bröllopet får av 
brudgummen. 

ulles, se ib. 
unnapap [31] (komp. ack. sg.); unnams [28] 

(sup.): unne 'liten'. 
utnat [27]; åtna [64] (3 sg. pres.); uttni [29] (3 sg. 

pret.): iidn'edh 'ha, använda'. 
uöttse [36]: oåddjie 'kött utan ben och senor'. 

vajsehe; vajsehan (gen. sg.); vajseheb (ack. sg.) 
[18]: vaajsjie '(här:) älg'. 

valta [64] (3 sg. pres.); vuölti [28] (3 sg. pret.): 
vaald'edh 'ta, hämta'. 

varakh [47]: vaar' eke 'en som övervintrar i 
högfjällen'. 

varan [47] (ill. sg.): vaarie 'berg, fjäll'. 
varke, varki [28, 38]: varge 'snart, fort, snabbt'. 
varrahka-krannap [48] (ack. sg.); varraka-kran- 

nai [48] (ill. sg.): vaar' eke-graannaa 'granne 
som övervintrar i högfjällen'. 

vanan [48] (ill. sg.): vaarie 'berg, fjäll'. 
vasteta [19], vastata [48] (3 sg. pres.); vastati 

[18, 48] (3 sg. pret.): vaastietidh 'svara'. 
vato [10]: vaaduve 'matbit'. 
vattsa [28] (3 sg. pres.); vattsai [28] (3 sg. pret.); 

vattsam [28] (perf. ptc.); vattsen [28] (mod.): 
vaadds'edh 'gå, vandra'. 

velkes [17], vielkes [64] (attr.): v' öölgeke 'vit' . 
vestes [22] (attr.): västie 'ful'. 
viehkata [37] (3 sg. pres.): viekkietidh 'hjälpa'. 
vielkes, se velkes. 
vientsä [28]; vientseb [28] (ack. sg.); vientsi [28] 

(ill. sg.); vientsasn [29] (in. sg.): ilintse 'båt'. 
vierot; vierotam [67] (perf. ptc.): *veärudh 'off- 

ra' 
viesat [44]: *veäsaade 'innehavare'. 

viesoman [31] (gen. sg.): veäsume 'boning; bo- 
ende'. 

viesot [18, 48]; viesomene [48] (ger.): veäsudh 
'leva, bo'. 

viettakasne, se vittäkesne. 
vijleti [17]: v'Uletidh 'hastigt titta'. 
vikasja [25]: vkgesjidh 'väga'. 
villäs [18]: v'illes 'skygg, vild'. 
virosadje [60]: *veäruosWie 'offerplats'. 
virä, sujnevirä [16]: vkre el. suöjnievkre 'sko- 

hökringla'. 
virät [16, 24]: vkredh 'vira ihop en skohökring- 

la'. 
vitnet; vittni [17] (3 sg. pret.): vidn' edh 'nå, 

komma'. 
vittäkesne, vittäkesn [18], viettakasne [31] (in. 

sg.): vkddege 'något man binder med', in.: 'i 
band = bunden'. 

vukä [18], vuöke [31]; vuken [18, 19, 28, 64] 
(gen. sg.): vuögie 'vis, sätt'; dan vuögien 
miedie 'på detta sätt'. 

vulki [18] (3 sg. pret.): vuölg' edh 'gå'. 
vunjalab [43] (ack. sg.): vuonjele 'halvtannat år 

gammal renko'. 
vuoreta [29] (3 sg. pres.): vuoredidh 'upptäcka'. 
vurpe tjeskije [62]: vuörbie tjkskeje 'lottkasta- 

re'. 
vurtjeh [22] (nom. pl.): vuortje 'kråka'. 
vutti [64] (3 sg. pret.): vädd'edh 'ge'. 
vuåtjot [47]: voådjudh 'ge ifrån sig (fett)'. 
vuödjah [47] (nom. pl.): vuoje 'smör, fett'. 
vuöiken [46]: vuojgene 'ande, övernaturligt vä- 

sen'. 
vuöina [28] (3 sg. pres.): vuöjn'edh 'se'. 
vuöke, se vukä. 
vuölas, vuålas [48]: vooles 'ned, nedåt'. 
vuöle [63-65]: vuölie 'jojksång'. 
vuölkat [48] (neg.—form): vuolgetidh 'föra, leda'. 
vuöllejuhtaj [48]: vuöliejiitt'eje 'nomad som flyt- 

tar nedåt landet (på vintern)'. 
vuölti, se valta. 
vuöratakan [31] (3 du. pret.); vuöreta [48] (3 sg. 

pres.): *vuoredidh 'varsebli, uppdaga'. 
vuösat [38] (2 sg. imp.): vuösietidh 'visa'. 
vuössjat [47]: v'Essjed 'idas'. 
värtaseh [17] (2 sg.imp.): vaardaasidh 'betrakta, 

se'. 

å'ivevuorone [64] (ess.): ev. *oåjvievuöl' ene 'hu-
vudkudde'. 

åjmat [28] (neg.—form.): oojmedidh 'kunna'. 
ålgerka [27], ålkarka [34], ålkerka [56]; ålgerkab 

[27, 28, 56], ålkarkab [33, 34, 37, 47], ålker- 
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kab [66] (ack. sg.): ooleg'ärkaa 'muskel i 
bogen'. 

ålkes-sjurje [33, 56], Mkes sjuörje [27], ålkessju-
öde [47], ålkissjurje [37]; ålkes sjurjeb [66] 
(ack. sg.): *oålgiessjuörie »hjälpande högra 
hand». 

ållahk [311: oolegeh 'alltid, ständigt'. 
ålmatja [34]; ålmatjan [42] (gen. sg.); ålmatji [48] 

(gen. pl.): ålmedje 'människa'. 
ånihks [19]: oån'eks 'kort'. 
åra [19] (3 sg. pres.); åren-året [19] (mod. + inf.): 

oår'edh 'sova'. 
årrot [33]; årråh [48] (3 pl. pres.): årrudh 'bli; 

vara'. 

årusejan [28] (ill. sg.): årruosiffie 'boplats'. 
åse [33, 34, 70]; åseb [26] (ack. sg.): oåsie 'del, 

ranson vid måltid'. 
åstat [69]: oåst'edh 'köpa'. 
åtna, se utnat. 
åttjot [18, 28, 48]; åttjåika[n] [31] (3 du. pret.); 

åttjam [26] (pres. ptc.): oåddjudh 'få'. 

Mlo [31, 42]; ällob [31] (ack. sg.): eäluo 
'renhjord'. 

änne [25]: annje 'hittills, ännu'. 
äst [18, 19] (pres. negeringsform): astedh 'ha 

tid'. 
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