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FÖRORD
Nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott erbjuder ett enastående tillfälle till studium av några av
etnologiens viktigaste problem.
På kontinenten, där de mera ursprungliga europeiska bondekulturerna ligga överlagrade av senare odlingssystem — keltiska, romanska, germanska, medeltida feodala och industriella —
träffas få eller inga traditioner eller historiska uppgifter om
den fasta bebyggelsens första uppkomst, medan i Lappland det
etnologiska fältmaterialet och' de historiska källorna lämna en
rikedom av säkra och fylliga uppgifter härom. Vi lära känna,
hur ett, stort område i Norden, oberört av odling, för första
gången tages i besittning av nordeuropeisk bondehushållning
och bondekultur. Vi se liksom inför våra ögon, hur odlaren tar
vildmarken i besittning och gör den produktiv, sedan den tidigare väsentligen endast varit tillgänglig för en hushållning av
nomader och fångstmän (renskötsel och ärjemarkshushållning).
Vi se landskapet växla form och innehåll med det subarktiska
ängsbrukets framträdande i anslutning till fasta bosättningar
i nybyggen, byar och bygder. Det är vår världsdels sista stora
kolonisationsföretag av gammal typ (landnam på självhushållets grund), som därmed tar gestalt, varvid vi direkt i fältet
kunna iakttaga de ålderdomliga landnamsmetoderna.
Med nybyggarnas uppträdande i Lappland sammanhänger
vidare kulturkontaktens problem. Vi kunna här studera mötet
mellan grundväsentligt skilda kulturer, mellan bofasthet och
nomadism och mellan skilda etniska grupper, svenskar, lappar,

yl

finnar. Här möta arktiska och nordiska folk och kulturer varandra i en form av samverkan och motsättning, Som ännu efter
tusen år är levande och aktuell.
I ingen annan svensk landsända kan man i sådan utsträckning som i Lappland undersöka folklig kulturtradition i dess
förhållande till statliga åtgärder, administrativa, ekonomiska
och kulturella. I alla andra svenska provinser förlorar sig den
fasta bosättningens uppkomst och äldsta förbindelser med statliga myndigheter i ett förhistoriskt dunkel. I Lappland ligga
daterade kungliga förordningar till grund för bygdens tillkomst. Förhållandet mellan stat och folk, mellan statlig kulturpolitik och allmogetradition, mellan förhoppningsfull teori och
praktisk verklighet kunna studeras i sina allra tidigaste yttringar.
De nu antydda problemen skola här upptagas till diskussion
och belysas med valda typexempel på landnam och livsföring.
Från nybyggesrörelsens början i slutet av 1600-talet intill industrialismens genombrott, som ägde rum mer eller mindre snabbt
i olika delar av Lappland under 1800-talets lopp, förblev nybyggarnas livsföring i sina grunddrag densamma. De nämnda typexemplen ha därför valts för att belysa ej tidsepoker utan etnologiska problem av principiell betydelse. För att underlätta jämförelser ha exemplen valts så, att nybyggesanläggningarna tillhöra början av 1800-talet och de skildrade arbetsåren, representerande livsföringen, slutet av samma århundrade. Härigenom
har också anknytning vunnits till nu levande sagesmän, vars
traditioner och egna samlade erfarenheter kunnat utnyttjas i
samband med undersökningen i fältet.
De bebyggelse- och kulturformer, som nära ansluta sig till
förhållandena i kustbygderna vid Bottenhavet och som delvis
belysts i bl. a. topografisk litteratur, ha i denna framställning
fått träda tillbaka för de i regel mera subarktiskt präglade
exemplen från trakter närmare odlingsgränsen. Finsk nybyggarkultur har endast i förbigående berörts. Kulturkontakten
mellan finskt och svenskt i Sverige är endast en del av det problem, som möter i västra Finland och som kräver sin särskilda
undersökning. Den lapska nybyggesrörelsen, vars uppenbarligen mycket stora omfattning ännu ej har kunnat överblickas,
diskuteras här ur vissa etnologiska och principiella synpunkter.

VII

Till grund för framställningen har huvudsakligen lagts vad
författaren under fältforskningar och resor åren 1941-1948
kunnat iakttaga och avbilda samt uppteckna efter nybyggarnas
ännu levande ättlingar. För arkivaliskt material har icke kunnat beredas plats. Arbetstid och utrymme ha måst helt ägnas
sagesmännens uppgifter, för vars nedteckning i samband med
fältstudier i ofta väglöst land endast alltför korta och aldrig
återkommande tillfällen stått till buds.
För de rika tillfällen till resor ochi. fältforskning, som jag erhållit och som möjliggjort detta arbete, samt för den plats, som
beretts i arkivets skriftserie, står jag i stor tacksamhetsskuld
till arkivets chef och seriens redaktör professor Dag Strömbäck.
Jag har haft den ovärderliga förmånen att diskutera en
mängd problem med fackmän. Främst måste jag med tacksamhet nämna nomadskolinspektör Israel Ruong och fil. dr Harald
Grundström samt professorerna Björn Collinder, John Frödin
och Gabriel Nikander, docenterna Gerd Enequist, Gunnar Hoppe
och Kustaa Vilkuna, fil. doktorerna Julius Ejdestam, Manne
Eriksson, Gustaf Göthe och Asbjekrn Nesheim, Ethel John Lindgren-Utsi, Ph. D., fil. licentiaterna Erik Bylund, Karl-Hampus
Dahlstedt och Gustaf Sandberg.
Då jag ansett det språkliga kulturarvet av ord och uttryck
ha ett betydande dokumentariskt värde har jag, trots min okunnighet i lapska språket och i Lapplands svenska dialekter, medtagit även sådant material, varvid jag helt haft att lita till
respektive språkmäns råd och granskning.
Till mina många meddelare och vänner i Lappland står jag
i tacksamhetsskuld för allt vad de lärt mig under vår samvaro
i fältet. Särskilt vill jag tacka Ludvig och Janne Grundström,
Ammarnäs, Erik och Johan Holmbom, Njunjes, och Mattias
Kuoljok, Sirkas lappby.
Utgivandet av detta arbete har möjliggjorts genom anslag ur
Humanistiska fonden, varför jag frambär ett vördsamt tack.
Bokförlaget Hermes AB tackar jag för den frikostighet, varmed förlaget ordnat för tryckning och klicheer.
Uppsala i oktober 1948:
ÅKE CAMPBELL.

KAP. I.

DEN MEDELTIDA ARJEMARKSKULTUREN
DE ÖDE TRAKTERNA EMOT NORDEN

De vidsträckta områden av skog, myr och fjäll, som rymmas
inom nuvarande Lapplands gränser, utgjorde ännu under fjortonde århundradet ett för svenska myndigheter föga känt land
av oviss geografisk omfattning. De äldsta författningarna, som
utgöras av bl. a. brev från ärkebiskop, konung och råd under
tiden 1327-1340, tala också helt allmänt om "de öde trakterna
i Hälsingland emot norden" 1) eller om "de rikets landsändar,
som vid Hälsingland och Ångermanland liggande äro, benämnda
Lappmark." Här i arktiskt och subarktiskt område på ömse
sidor om trädgräns och odlingsgräns utbredde sig alltså en
rikets utmark, förlorande sig mot norr och nordost i obygderna
eller vildmarkerna upp vid Ishavet och Vita havet.
Och likväl skymta i samma författningar redan samtliga de
faktorer, som skulle komma att bestämma lappmarkens kulturutveckling ända fram till våra dagar, en kulturutveckling,
som efterhand omskapade landskapsbild, folkliv och tänkesätt,
samtidigt som allt fler odlingsbara områden i Lappmarken förvandlades från vildmark till bygd.'
I riksdrotset Knut ;Jonssons brev, daterat Telge, 5 sept. 1328,
talas sålunda om Hälsinglands yttersta nordliga del, sträckande
sig ända till Ule älv eller Ule träsk, vilken landsdel borde obehindrat bebyggas och odlas. Likväl finge här ingen hindra skogsmännen eller nomaderna, vanligen kallade lappa r, i deras
näring, jakten. Kronans beskydd tillkom även birk a r 1 a rn a, handelsmännen, som av gammalt drivit handel med lap-

2
parna, samtidigt som de av dem krävt skatt, till en början med
självtagen rätt, senare, mot slutet av 1200-talet, med av Magnus
Ladulås givet privilegium. Obehindrat skulle de kunna begiva
sig till lapparna, hos dem dröja och från dem återvända till sina
hemvister i kustlandet med sin egendom.
Utom dessa historiska faktorer, som redan under långa tider
varit verksamma i Lappmarken, antyda författningarna även
n y a faktorer, vilkas betydelse helt skulle komma att bero på
framtiden: kronans och kyrkans önskningar och planer beträffande Lappmarken. Kronan och kyrkan borde snarast söka
draga denna avlägsna landsända med dess hedniska befolkning
in under det svenska rikets och den kristna kyrkans överhöghet, till båtnad för invånarnas timliga och eviga välfärd. För
att stärka det svenska väldet här i ett politiskt ömtåligt gränsläge med karelare, novioroder och norrmän som medtävlare
om makten och bland ett folk, vars "flyktighet", d. v. s. benägenhet att rymma riket, man ofta kom att få anledning att beklaga, beslöt man upplåta de öde trakterna i Lappmarken till•
odling och fast bebyggelse av nybyggare, som tillförsäkrades
ärftlig rätt till intagna marker och ägor.
Konung Magnus Erikssons brev av den 16 mars 1340 stadfäste också en under konungens minderårighet given stadga angående bebyggandet av Lappmarken. Envar, som trodde på
Kristus, eller ville omvända sig till den kristna tron, skulle ha
lov att i dessa trakter taga marker och ägor för sig och sina
arvingar. Vidare påbjöds, att de dåvarande eller blivande inbyggarna borde njuta och bruka Hälsinglands lag och sedvänj a.2)
Under hela medeltiden kom emellertid fast bebyggelse och
odling att förbli mera ett önskemål än en verklighet inom det
område, som motsvaras av det 'nuvarande Lappland. Ännu vid
1600-talets början var Lappmarken i stort sett en enda vidsträckt utmark eller ä rj em ar k,3 ) där renskötsel i olika former samt fiske, fångst och jakt präglade landskap och arbetsliv, livsföring och tänkesätt. Men någon bygd med inägor av
hägnad åker och äng fanns icke. Det enda folkslag, som förmådde grunda h el a sitt livsuppehälle på denna ärjemark, var
lapparna. Här hade de sina växlande visten höst och vår, sommar och vinter, vartill slöto sig renbetesland, fiskesjöar och
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jaktmarker, utnyttjade i tur och ordning året runt. Folk av
svensk och finsk stam uppträdde likväl också: några få birkarlar och en hel del fiskande och jagande bönder, som från
kustbygderna vid Bottenhavet eller Tornedalen gjorde färder
för kortare tider upp till sina fiske- och fångstplatser i Lappmarken. Men någon varaktig stad hade de ej där. Deras livsuppehälle var huvudsakligen grundat på bondebruket i hembygderna i kustlandet. Slutligen funnos väl även några enstaka, förrymda fångar eller annat löst folk, som stuckit sig
undan i de öde vidderna. Men trots dessa inslag av flera olika
folk var Lappmarken likväl väsentligen ett lapparnas land och
uppfattades också så av de världsliga och andliga myndigheterna.
Detta betyder emellertid ingalunda, att Lappmarken med
sitt lapska folk vid denna tid bildat en sluten. och oavhängig
ekonomisk och kulturell enhet. Självhushåll och kulturell integritet ha redan under en avlägsen forntid störts av härjande
och tributkrävande folk, kommande från öster, söder och väster. Om lapparna redan under förromersk tid befunnit sig på
nuvarande svenskt område, såsom från arkeologiskt håll antagits, ha de säkerligen kommit i kontakt med väl utrustade
bronsåldersfolk, som från västra Finland, Uppland och Trondheimsbygden gjorde fångst- eller ärjemarksfärder samt plundringståg in på deras områden. Nyligen har T. I. Itkonen
gjort sig till tolk för den uppfattningen, att lapparnas beskattning redan för dessa bronsåldersfolk utgjorde ett viktigt. näringsfång. Fornfyndens karaktär och utbredning synas kunna
visa detta.4)
Vad man under denna tid har rövat från lapparna eller krävt
i tribut av dem kan väl ej med visshet angivas. Sådana vildmarkens produkter som torrkött av ren och andra djur, torrfisk o. dyl. torde knappast ha utgjort det viktigaste bytet för
bronsåldersfolken, men de vilda djurens skinn kunna ha varit
av stort värde i de odlade bygderna. Så var i varje fall förhållandet i de senare tider, varom vi äga en mera säker
kunskap.
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LAPPARNA OCH LAPPMARKEN I BERÖRING MED MEDELTIDA SKATTEVÄSEN OCH HANDEL

Under järnålder och medeltid innebar grannfolkens kontakt
med lapparna främst ett krav på de för handeln i hög grad begärliga skinnvarorna. Därmed hade Lappmarken och lapparna
dragits in i den nordeuropeiska skinnhandelns mäktiga intressekrets. För att komma åt särskilt de finare pälsdjuren hade
handelsmännen på kontinenten efterhand utsträckt sin handelspolitiska verksamhet ända till trakterna ovan polcirkeln.
För snart sagt all sjöfart och handel i de stora stapelstäderna
och marknadsplatserna i norra och mellersta Europa, från
Ryssland i öster till Holland och England i väster, spelade
skinnvarorna en betydande roll. Men särskilt Rysslands näringsliv var beroende av pälshandeln. De ryska pälsverken
voro också välkända och efterfrågade, framför 'allt skinnen
från Sibirien och trakterna upp mot Ishavet. Vid medeltidens
slut har den ryska pälshandeln varit koncentrerad till en rad
städer, främst Novgorod och Moskva. Särskilt Novgorod besöktes av tyska, danska och svenska köpmän. Från denna stad
gingo handelsvägar till Vologda och Ustjug och vidare till pälsdjursdistrikten dels i Sibirien, dels vid Norra Ishavet. Novgorod stod vidare i nära förbindelse med Finska viken över den
gamla handelsvägen över Neva och Ladoga.5)
Det var närmast med denna ryska pälshandel, som man i de
nordiska länderna hade att konkurrera, då man ville komma åt
fångstens och jaktens överskottsvaror i norra Fennoskandia.
Icke minst Uppsala med distingsmarknaden och övriga mälarstäder voro intresserade av lapparnas viltvaror. (Jfr fig. s. 5
och 7.)
Norsk (dansk), finsk och svensk politik måste till en ej ringa
del gå ut på att så vitt möjligt kontrollera dessa nordliga landsändar med deras gynnsamma förbindelseleder dels åt väster
över ishavsvägen ned emot Atlanten och Nordsjön, dels åt söder över Östersjön och anknytande vattenvägar av floder och
sund.
Gent emot den hedniska befolkningen av fångstmän och ren-
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Vid den fullmåne, som följer på den första nytändningen efter heliga tre
konungars dag hölls enligt Olaus Magnus sedan urminnes tider marknad
i Uppsala på Fyrisåns is. Denna köpstämma, Distingen benämnd, hade
mångsidig betydelse för hela riket, bl. a. beträffande rättskipningen samt
det politiska och religiösa livet. Marknadens ekonomiska uppgift var att
tjäna varuutbytet mellan norr och söder. De nordliga landsändarnas viltvaror, främst pälsverk, kunde här bytas mot städernas och de fasta bondebygdernas produkter. Ända fram på 1900-talet ha "söderkörare", själevad.sbönder och andra svenskar, haft sina handelsstånd på de s. k. Hälsingegårdarna i Svartbäcksgatan 14 och 16, där man saluförde renkött,
hudar och lin. På Stortorget ha skinnuppköpare och jägare drivit sin kommers ända till 1947, då handeln med pälsverk flyttades till kajen vid Fyris.
Foto: förf. 1948. ULMA.

nomader här uppe i höga Norden fördes en primitiv maktpolitik, som med lock och pock sökte tvinga fram det mesta möjliga
av vildmarkens och havets produkter och särskilt då de begärliga skinnvarorna. Tillvägagångssättet, som nedan närmare
skall skildras, innebar en märklig förening av våld eller hot
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om våld och fredlig byteshandel. Lapparna hade underkuvats
och gjorts tributpliktiga och kunde alltså avkrävas skatt, vilken
erlades i de varor, skattekrävarna hade intresse av. Men för
att locka fram vildmarkernas med all rätt försiktiga och skygga folk ur deras avlägsna eller undangömda visten och för att
förmå dem att söka skaffa fram just de av handeln ivrigast
eftertraktade skinnvarorna, var det lämpligt, att skinnuppbörden var kombinerad med handel med för lapparna begärliga
varor. Säkerligen har det hos lapparna liksom hos flera andra
primitiva folk till en början varit fråga om en stum byteshandel
eller depåhandel, senare gåvohandel, förbunden med gästning,
utnyttjande de arktiska folkens speciella sedvänjor för handel
och kontakt med främlingar under festliga former.
Kontakten med främmande folk, som varit starkt benägna
att med våld utnyttja de militärt aldrig organiserade lapparna,
har i icke ringa utsträckning format det lapska folkets yttre
och inre historia. Endast undantagsvis ha lapparna sökt möta
våld och övergrepp med improviserade maktmedel. I stället ha
de försiktigt dragit sig undan allt längre in i ödemarker, som
för dem stått öppna, tack vare det lapska levnadssättet, som
ingalunda band dem till den odlingsbara jorden men gjorde
även de öde vidderna ovan odlingsgränsen tillgängliga, ja, inbjudande.
Men flykten har ej varit lapparnas enda reaktion vid beröring med främmande folk. Våld och hot ha heller icke alltid
eller helt präglat mötet mellan folkslagen. Kontakten har haft
även en positiv sida, varom utförligt skall talas i det följande
(se s. 20 if. samt kap. IV). Handelsförbindelser, utbyte av varor
och tjänster, anpassning eller assimilering och slutligen släktskapsband ha utvecklats. Vi se alltså här vid sidan av benägenheten ;till flykt undan främlingar även en benägenhet till samförstånd, samverkan och sammansmältning.
Lapparnas historia i Finland exemplifierar vad som nu
sagts. Inför de skattkrävande eller härjande finnarnas övermakt veko lapparna undan för varje århundrade allt längre
bort i vildmarkerna. T. I. Itkonen har kartlagt denna deras
reträtt norrut genom Finland upp till de nordliga lappmarker,
där de i dag leva. Men Itkonen framhåller, att lapparnas "försvinnande" i de sydliga finska bygderna ingalunda endast kan
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Distingen var även en lappmarknad. Nomadernas och fångstmännens ärje_
marksprodukter fördes till Uppsala ej blott med de svenska "söderkörarnas" foror utan även med lapska handelsraider. Ännu i början av 1900talet kommo lappar från Frostviken och 'Vilhelmina. Sedan 1901 har lappmannen Nils Thomasson från Are varje är gjort sin distingsresa. Liksom
sin fader stod han först på Svartbäcksgatan 14 och trängdes med själevadsbönderna. Så flyttade han över till den andra hälsingegården, där han
alltjämt har sitt stånd. Thomasson sålde 1901 renkött för kr. 1:25 pr kg.
av steken, 0:90 av sadeln, 0:75 av bogen. Rentungan kostade 0:35 och levern 0:40 pr styck, märgbenen ii kr. gången. Renmagar, fyllda med blod,
salufördes frusna. Renhuden gick till 8 kr. De hårstarka skinnen av förjulsslaktad ren voro de bästa. Men borgarna i Uppsala ville ej så gärna
ha de korthåriga hösthudarna, som norrlandsbönderna helst köpte, utan
de mera utvuxna långhåriga. För riporna fick Thomasson kr. 0:40 å 0:50
stycket, för järpen 0:60 och för tjädertuppen 2 kr.
Foto: förf. 1948. ULMA.
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ha berott på att de flytt undan. Försvinnandet måste till en del
tolkas som en sammansmältning med det finska folket, vars
livsföring lapparna a.nammat.6)
Liknande förhållanden ha utvecklat sig vid lapparnas beröring med skandinaviska folk. Här kunna vi också klarare se,
hur kontakten leder till att lapparna bli tribut- eller skattepliktiga och dragas in i den medeltida skinnhandelns intressekrets.
Finnar hade, enligt I. Fellman,7) tidigt tagit det vidsträckta
området från Vita havet till nuvarande norska gränsen i besittning, därtill lockade av utsikten att sålunda bekvämare
kunna beskatta lapparna samt i övrigt komma åt vildmarkens
rika tillgångar på villebråd, lax etc. De inför våldet vikande
lapparna stötte emellertid i nordväst på en annan folkstam,
norrmännen, som ävenledes voro benägna att driva den primitiva maktpolitiken att göra okrigiska grannfolk tributpliktiga
och samtidigt locka dem till festlig köpstämma.
Vi se nu, hur beväpnade följen av norrnlän uppsöka lapparna, varhelst de kunna träffa på dem, avkrävande dem tribut
lindar vapnens hot men också inbjudande dem till handel med
sig. Sådana företag äro kända under benämningen finne färder
(lapp heter på norska finn). Till en början var det härvidlag
fråga om företag av enskilda, storbönder eller hövdingar, som
drogo ut med sina egna män. Senare, när Harald Hårfager
brutit de norska hövdingarnas makt, övertogos skatteuppbörden och handeln med lapparna av konungens länsmän, som då
uppträdde på kronans uppdrag.
I Egil Skallagrimssons saga ges en målande bild av plundring, skatteuppbörd och hahdel såsom näringsfång för en nordnorsk storbonde och viking. Torolf Kvällulfsson, så hette han,
hade genom en väns testamente fått ärva lappskatten och blivit konung Haralds länsman, men han uppträdde mycket självständigt, vilket snart kostade honom hans ställning. Vintern
876 begav sig Torolf på sin första finnefärd (lappfärd) upp
på fjället (den norska lappmarkens högplatå) med ett -stort
följe — omkring 90 man. Länsmännen brukade annars vanligen ej ha mer än 30 man med sig, stundom ännu färre. Torolf
förde med sig en mängd handelsvaror. Han höll strax möte
med lapparna, tog skatt av dem och höll köpstämma med dem;
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allt förlöpte i frid och vänskap. "Han. for väl med dem", heter
det. "Men en del tog han av lapparna på grund av deras rädsla." Torolf drog sedan nint omkring i Finnmarken. Han kom
öster om fjället (på nuvarande svenskt område) och fick då
spörja, att Kylfingarna (antagligen folk från nuvarande Ryssland, votera) hade kommit öster ifrån och drogo fram för att
handls, med lapparna, men också för att på en del håll plundra.
Torolf lät genom lappar utspeja deras färd och lyckades nedgöra omkring 100 man och fick så en otrolig mängd varor. Om
våren återvände han till sin gård Sandnäs, där han ägnade sig
åt fångst av sill, stockfisk, sälar och fågelägg. Nästa vinter
drog Torolf åter upp till Finnmarken med nära 100 man. Sedan ombads han av kvänernas konung Faravid (folk av sannolikt finsk härstamning) att komma och förena sig med honom
för ett hämnde- och plundringståg till karelarnas land. Karelama härjade nämligen vid denna tid i Faravids rike. Torolf
och hans män skulle med Faravid och hans kväner skifta det
beräknade bytet enligt en för norrmännen synnerligen fördelaktig delningsgrund, innebärande en viss förhöjning av de andelar i rövat byte, som annars voro brukliga hos kvänerna. Det
gemensamma plundringsrfäretaget kom också till stånd, och
bytet blev betydande. (Hj. Alvings övers, här och nedan.)
Den norske konungen tog vid denna tid ifrån Torolf skatteuppbörden och lämnade den till Hilderides söner, vilka återupptog° det gamla sättet att kräva skatt av lapparna med endast 30 mans följe. "Men lapparna brydde sig mycket mindre
om dessa länsmän än den gång Torolf kom, så att de med
långt större ovilja, än annars, erlade skatten." Denna blev
också påfallande liten. Torolf däremot drog med 100 man upp
på fjället och vidare till konung Faravid i kvänernas land och
gjorde tillsammans med honom ett nytt tåg med 400 man till
Karelen, plundrade och tog åter stort byte. När han om våren
kom tillbaka till sin gård, sände han sina män ut på torskfångst till Lofoten och på sillfiske. Sedan bemannade han ett
havsgående skepp och lastade det med stockfisk (torkad torsk),
hudar och ljusa skinnvaror (hermelinskinn), gråskinn och
andra skinnvaror, som han fått på fjället (av lapparna givetvis) och lät det så avsegla till England, där de medförda varorna såldes, och vete, honung, vin och kläde inköptes.
2
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Den ofta citerade berättelse, som lämnats av konung Alfred
av England om Ottar Hålogalänning., ger ävenledes en god inblick i näringslivet hos en nordnorsk storman samt hos kustens
lappbefolkning. "Ottar var en man, ganska rik på sådana ägodelar, varav deras rikedom består, nämligen vilda djur. Då han
kom till (engelska) kungen hade han dessutom 600 tama, oköpta hjortar; de kalla dem renar. Av dessa voro 6 lockrenar, vilka
äro ganska dyrbara för lapparna, emedan de med dem fånga
vildrenar. Han var bland de främsta männen i landet, ehuru
han icke hade mer än 20 hornboskap, 20 får och 20 svin; och
det lilla han plöjde, det plöjde han med hästar. Men deras inkomst är förnämligast den skatt, lapparna betala dem, vilken
gives i djurskinn, fjäder, valben och skeppståg, gjorda av valoch sälhud. Var och en betalar efter sin förmåga; de rikaste
måste giva 15 mårdskinn, 5 renskinn, 1 'björnskinn, 10 påsar
fjäder, en kjortel av björn- eller utterskinn och två skeppståg,
varje 60 alnar långt, det ena gjort av valhud, det andra av
sälhud."
Liksom i Norge utvecklades i Ryssland och slutligen även i
Sverige en beskattning för kronans räkning. Då svenska kronan mot slutet av 1200-talet uppträder som skattekrävare, sker
detta ej direkt utan med birkarlarna som mellanhand. Dessa
mäktiga handelsmän och skattekrävare, härstammande från
Birkkalabygden i Finland, hade redan vid 1200-talets början,
möjligen ännu tidigare, satt sig fast vid Torne älvs mynning,
varifrån de företagit lappfärder in på nuvarande svenskt område. Mot norr hade de följt de allt längre upp mot Ishavskusten vikande lapparna. Här fortfor° de att utkräva skatt, varhelst de påträffade lappar. "Även till sådana där bosatta lappar, vilka av gammalt voro norska undersåtar och skattedragare, utsträckte de där efterhand enahanda skatteanspråk, i
det de till en början avfordrade dem varjehanda skänker, vilka
de med tiden lyckades förläna karaktären av bestående
skatter.")
De traditioner rörande birkarlarnas första framträdande,
som återges av flera 1600-talsförfattare, är i åtskilliga hänseenden dunkla. Vissa samstämmiga uppgifter synas dock gå
tillbaka på faktiska förhållanden. Här må vara nog att anföra
den korta översikt över uppkomsten och avvecklingen av bir-
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karlarnas välde, som på grundval av folktradition gjorts av
Olaus Niurenius, inspektor för Skytteanska skolan i Lycksele
på 1630-talet. Denna översikt svarar till sin allmänna innebörd
till det ävenledes synnerligen märkliga "betänkandet angående gränser och rågångar", som antages ha författats 1603 av
fogden Gabriel Tomasson.10 ) Enligt Niurenius' framställning
skulle en tavasternas anförare vid namn Maffias av Kurkska
släkten ha fördrivit lappar från österbotten och upp till Kemi
och Torne älvar och sedermera än vidare till ödemarkerna
längst i norr. Ytterligare skulle denne Mattias enligt somliga sagesmäns uppgift icke ha upphört att plåga lapparna,
förrän de utlovat att erlägga årlig skatt. "Trött på den synnerligen besvärliga och långa färden säges han ha gjort byte
med några i Birkkala socken i Tavastland och erhållit några
byar i Finland såsom en överenskommen lön för lapparnas undertryckande. Härav blev följden, att, såsom ock sant är, lapparna årligen betalat skatt till birkarlarna ända till år 1554,
och att ingen annan än birkarlarna fått handla med lapparna.
Det finnes ännu några ålderstigna personer i livet, som säga
sig ha sett Kurkarnes brev och avtal förvarade hos Johannes
Nilsson i Ersnäs i Lule socken, men konungens fogde Johannes Trulsson har dels med våld, dels med list avpressat honom
dem och därefter i konungens namn gjort anspråk på
skatten."
Birkarlarnas välde i Lappmarken ägde mycket riktigt bestånd
till mitten av 1500-talet, då skatteuppbörden övertogs av kronan. Intäkterna från ibirkarlarna hade ej stått i rimlig proportion till vad dessa själva kunnat utvinna från lapparna, som
de betraktade som sin egendom, emedan lapparna voro givna
"under deras hand", som Gustav Vasa hade uttryckt sig. Kronans inkomster av Lappmarken voro före år 1528 ytterst obetydliga. Sålunda hade birkarlarna i Luleå och Piteå lappmarker intill detta år erlagt en årlig skatt av endast 320 ekorrskinn
och 2 mårdskinn. I Torneå erlades lika mycket. Nämnda år
fördubblades skatten, men denna var dock alltjämt oskäligt
låg. Konungen lät därför — antagligen år 1553 — lägga lapparna omedelbart under kronan, dock alltjämt till en tid begagnande birkarlar till hjälp vid skatteuppbörden. Enligt 1554
års räkenskaper för Torneå och Kemi lappar uppbar kronan
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nu 200 mark i reda penningar, vildvaror (pälsverk) till ett värde av 300 mark och säniskade renhudar för 50 mark. Härtill
kommo lapparnas gåvor till konungen samt vad fogden i sin
tur personligen skänkte konungen. Dessa skänker skola nedan
närmare omtalas.
Karl IX fullbordade det gagnerika verket att lägga lapparna
direkt under kronan och organisera handeln i Lappland. Härvid
torde bl. a. birkarlarnas bibehållande av en del för dem naturliga äldre sedvänjor vid skatteuppbörd och handel, sedvänjor
som av en ny tid måste betraktas som svåra olater eller brott,
ha gjort dem olämpliga som kronans representanter eller ämbetsmän (se s. 25). Karl gav sig själv titeln "lapparnas konung", och med all rätt: ända till nutiden ha muntliga traditioner levat hos lapparna, berättande om den lyckliga förändring, som ägde rum, då birkarlarnas välde utbyttes mot konungens och deras handel övertogs av lappmarknaderna.11)
Sedan birkarlarna förlorat sina särskilda rättigheter som
skattekrävare, ha de och deras ättlingar drivit handel endast
såsom andra handelsmän eller s. k. borgare, som från kuststäderna besökte marknadsplatserna i Lappmarken eller hos
sig mottogo de lappar och nybyggare, som gåvo sig på handelsresor ända ned till kuststäderna. Stor betydelse fingo även
uppköpare och s. k. söderkörare, d. v. s. bönder, som hopsamlade, transporterade och sålde lappars och nybyggares produkter i städerna vid kusten eller i Stockholm, Uppsala med
flera mälarstäder, dit även lappar kommo med sina varor av
skinn, fågel, renkött etc. Den urgamla handeln med Norge,
som ägt rum genom fjällpassen av birkarlar och lappar, senare även av bönder, förblev i fortsättningen av stor betydelse för fjällappar och fjällbygder. (Jfr fig. s. 13, 15 och 19.)

GÅVOSKATT OCH GÅVOHANDEL

De märkliga system för skatteuppbörd och handel, som framträtt, såsom ovan antytts, vid lapparnas kontakt med de nordiska folken, torde tarva en närmare belysning med hänsyn
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När birkarlarnas välde brutits, ersattes i början av 1600-talet deras handelssystem, ett arv från forntiden, med ett nytt, som likväl även det hade
en ålderdomlig, närmast medeltida karaktär. Marknadsplats och kyrkplats
förbundos med varandra. Vid marknadshelgerna utvecklades .en livlig både
kommersiell och religiös verksamhet. Högarna av försålda skinn och andra
viltvaror växte kring handelsmännens bodar och kvarter, alltefter det affärer och krediter gjordes upp med nybyggare och lappar, stimulerade av
mängder av "handelssupar". De destruktiva dragen i detta system," som
Lockade med kredit och brännvin, ha ännu på 1800-talet ej kunnat helt
övervinnas (se kap. IV). Ifyndelsmässmarknad i Jokkmokk.
Foto: L. Västfelt, Jokkmokk.

till sedvänjor och tänkesätt, som kommit till uttryck i nämnda system.
Vad som här kan studeras är icke något verkligt ursprungligt tillstånd. Redan bronsåldersfolk torde, som ovan framhållits, ha gjort plundrings- eller skattefärder till lappar. Men om
formerna härför veta vi intet.
1 de här använda litterära källorna, som skildra förhållan-
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den på ett avstånd från oss av tusen år, urskilja vi väl huvudsakligen endast de grövsta konturerna av kulturkontakten i
forntidens lappmarker. Men här och. var träda även detaljer
fram av värde för en närmare tolkning av helhetsbilden.
Förutsättningar och metoder för forntidens plundringståg
av nordbor till sjöss och lands äro relativt välkända från den
fornnordiska litteraturen och skola ej här närmare diskuteras.
I det anförda avsnittet om Torolf Kvällulfssons och Faravids
välorganiserade plundringståg till karelarna se vi, att fasta
taxor tillämpades för deltagarna, vittnande om en utvecklad
sedvanerätt även på de nordiska plundringsföretagens område.
Etnografiska arbeten omtala många folkslag, vana att för sitt
uppehälle utnyttja rövat byte. Även den historiska litteraturen
ger en mängd exempel på snarlika förhållanden hos folk av
olika ekonomisk och politisk struktur. Vad vi emellertid här på
nordeuropeiskt område särskilt lägga märke till är, att plundringstågen liksom i övrigt aktivt våld eller direkta militära
aktioner lätt bli bestående tradition, så snart plundring besvaras med plundring eller våld med våld. Faravid organiserar
med Torolfs hjälp sitt plundringståg till karelerna, vilket företag samtidigt är en hämndeakt för karelarna,s tidigare plundringsföretag hos kvänerna. På detta sätt blevo dylika krigiska
företag ej blott ekonomiskt betingade med hänsyn till värdet
av rövat byte utan även uttryck för traditionell
fiendskap enligt de gängse kraven på hämndens fullgörande och ärans upprätthållande. Norrmän, kväner eller finnar och karelare äro under århundraden invecklade i dylika
strider inom lappmarkernas områden, varvid givetvis lapparna ofta komma på mellanhand.
Men vad nu kontakten mellan de nämnda militärt organiserade folken och lapparna beträffar utvecklas denna ej enligt
formeln plundring, hämnd, krigarära utan, då lapparna endast
undantagsvis tillgripa maktmedel, efter formeln ensidigt våld
besvarat med flykt och, då flykt ej längre är möjlig, tribut
(skatt) eller gåva som ersättning för fred, senare även beskydd
och utbyte av varor och tjänster under festliga former.
Tavasternas anförare Mattias fortsätter enligt den anförda
folktraditionen att förfölja de mot norr vikande lapparna, och
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Marknadens handelsmän, "borgarna", skulle liksom tidigare birkar/arna
förse Lappmarkens folk med nödiga varor. Här byttes alltså lapparnas
och nybyggarnas överskottsvaror av skinn, kött, fågel, fisk och smör
mot mjöl, hampa, lin, vadmal, krut, bly, järn. Skrot var en stor.handelsvara, vilket möjligen också var ett ålderdomligt drag. Redan under en
avlägsen forntid synas handelsmän ha sökt vinna avsättning för skrot hos
barbariska folk. Hyndelsmässmarknad i Jokkmokk.
Foto: Västfelt, Jokkmokk.

han upphör ej att plåga lapparna, förrän de lovat att erlägga
årlig skatt.
Att fortsätta med plundring, sedan tribut eller skatt börjat
erläggas, har uppenbarligen ej varit brukligt. Våldsaktioner
mot lapparna synas tämligen snart mynna ut i ett beskattningssystem. Detta är också i längden bättre affär än plundringen,
något sam många krigiska folk insett och inrättat sig efter.
Men även sedan ett primitivt fredsfördrag kommit till stånd,
sker skatteuppbörden likväl gärna alltjämt med hjälp av mi-
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litärt hot. Torolf fick på sin finnefärd med hundra mans följe
betydligt mera skatt från lapparna än Hilderides söner, sofn
krävde skatt med endast 30 mans följe. Torolf måste givetvis
ha räknat med en ökning av skatten genom rädslan, hraezlugcedhi. Ända fram mot medeltidens slut torde skattkrävare
ha kunnat hota med våld. Så sent som på 1500-talet har ett sådant uttryck som röva skatt kunnat användas för att beteckna
skatteuppbörd.12 )
Men bakgrunden till ordnad uppbörd av skatt är mera komplicerad än så. Våld, hot, rädsla svara blott mot en del av den
verklighet det här gäller.
En hos arktiska och subarktiska folk i regel upprätthållen
sedvanerätt torde i vissa fall ha bidragit till att göra skattekravet naturligt eller befogat. Det är nämligen bland sådana
folk vanligt att respektera en främmande bys område. Man
finner det självklart, att man skall dela med sig till byns invånare av det villebråd, man här fångat. Emedan skattepersedlarna utgjordes av just fångstens produkter, kunde •det
ligga nära till hands för lapparna, att i skattekravet se ett krav
på delaktighet i fångsten. De jagade på en jaktmark eller fiskade i ett fiskevatten, som en storbonde, hövding eller konung
gjorde anspråk på, och borde alltså lämna en del av fångsten
till denne. Att svenska lappar kunnat betala skatt till flera länder samtidigt sammanhänger, som redan Johannes Tornus
framhållit, med det här berörda förhållandet. Av Sveriges lappar är det, säger Tornxus, ingalunda alla, som undslippa med
att betala skatt till endast en överhet. En del måste utgöra
skatt till två, ja, tre potentater, icke därför att de erkänna alla
tre som sina herrar, utan för den orsakens skull, att de sin
frihet hava uti sådana herrars land att fiska och jaga.")
Men lapparna nyttja under de tidsskeden, vi här söka överblicka, ej blott fiskesjöar, vildrensskogar och andra fångstplatser och jaktmarker utan även renbetesland. Till respekten
för rätten till fångstområden hör då även respekt för rätten
till de marker, som kunna utnyttjas av renskötseln. Först alla
dessa hänsyn tillsammantagna utgöra enligt lapsk uppfattning
den seelvanerättsliga grunden för anspråk på ett visst geografiskt område. Det var också på denna samma grund, som
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de svenska myndigheterna kunde genomföra lappskattelandssystemet.")
När man alltså utbyggt den lapska sedvanerätten med användande av kamerala former, har den lapska sedvänjan förblivit det livgivande i systemet, vilket framgår därav, att systemet verkligen fungerat och även av lapparna kunnat spontant utvecklas. Lapparna ha uppenbarligen funnit det naturligt och lämpligt. När t. ex. fjällapparna ha lämnat s. k. landtull för tillåtelsen att om vintern ha sina renar i skogslapparnas renskog, så har denna landtull kunnat erläggas helt spontant och oberoende av om de svenska myndigheterna auktoriserat landtullen eller ej.")
För att bättre förstå lapskt tänkesätt i detta och liknande
fall, ett tänkesätt, som är föga fiskaliskt eller kameralt i vår
tids mening, böra vi taga i skärskådande en grupp lapska sedvänjor, som stå bakom såväl lappskatten som lapphandeln och
överhuvud taget lapparnas former för umgänge eller kontakt
med andra människor eller folkslag. Det är här fråga om de
sedvänjor, som avse gåvor och deras utväxling samt gästningen. Hithörande problem ha för lapparnas del tidigare behandlats av den norske rättshistorikern Erik Solem i dennes
banbrytande arbete Lappiske rettsstudier. För nordbornas del
ha motsvarande förhållanden belysts av den danske religionshistorikern Vilhelm Gronbech genom en analys av fornnordisk
litteratur.16 ) Här skola väsentligen endast några synpunkter
i samband med frågan om skatt och handel, gåvoskatt
och gåvohandel, beröras.
Redan på ett tidigt skede av skatteuppbördens historia torde
skattekrävaren ha närmat sig lapparna starkt beväpnad men
likväl icke med draget svärd utan med påtagliga antydningar
om fredliga avsikter, alltså på liknande sätt, som Torolf på sin
första finnefärd, då han förde med sig ej blott ett respektingivande följe av väpnade män utan även en myckenhet handelsvaror. Skattekrävaren måste ha nogsamt känt till lapparnas vana att hålla sina värdefulla ägodelar väl undangömda,
så väl och på så hemlig plats, att ej ens lappens närmaste, hus:.
tru och barn, kände till gömstället. Det hände, att lappen först
på dödsbädden kunde förmå sig att omtala, var familjens klenoder befunno sig. Och mången lapp har gått bort, utan att
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någon kunnat underrättas härom, vilket också omvittnas både
från äldre och nyare tid.
Skattekrävarnas liksom köpmännens ärende var icke våldshandlingar utan det ekonomiska utbytet. Våldet var ett medel
endast och dess räckvidd begränsad. Kåtorna kunde vara tomma, och den dödade eller bortrymde lappen förrådde intet gömställe. Det blev lämpligast att söka locka fram, vad man ej
kunde tvinga fram.
Lapparna mötte Torolf med fruktan och bävan — för de
många beväpnade männens skull — men också med nyfikenhet
och förhoppningar med hänsyn till de lockande bytesvarorna,
som han medförde. Lappen är uppenbarligen beredd att göra
det bästa möjliga av situationen. Maktmedel att möta våld med
har han ej. Att fly är väl ännu kanske möjligt, men då går man
miste om bytesvarorna och, vad värre är, det fredsfördrag och
skydd mot andra skattekrävare, som gåvoskattens erläggande
förmodades kunna garantera. Under sådana förhållanden tilllämpar lappen det urgamla bruket att komma främlingen till
mötes, beredd att lämna gåvo r. Att förära gåvor hedrar
enligt primitiv uppfattning ej blott gästen-främlingen utan
även värden samt garanterar fred, försoning och vänskap och
utgör slutligen första grundvalen för gåvobyte, d. v. s. handel,
då gåva förr eller senare måste gäldas med gengåva. Även
nordborna kände till dylika gåvor och höllo dem för att vara
förpliktande. För nordborna gällde enligt Gronbech den regeln,

BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.

Lappmarkens folk, lappar och birkarlar och senare även nybyggare, ha
besökt handelsplatser både vid Atlanten i väster och Bottenhavet i öster.
Sedan urminnes tider voro nomadernas näringsliv och politik beroende av
möjligheten att fritt röra sig över riksgränsen. Nybyggarna längst i väster handlade nästan uteslutande på Norge, dit ekonomiska och sociala intressen hänvisat dem. Så var förhållandet i Skalmodal i Tärna socken,
varifrån man på vinterföret gjorde sina 7-8 dagars handelsfärder till
Mosjöen med smör, ost, kött, gråfågel och ripor samt skinn, björkbark och
näver. När Mån körde tillbaka hade man på lassen mjöl, kaffe, socker,
nus och tobak samt tyger. Norgekörarna måste ha med sig vidjetrygor
till hästarna och skidor till männen, för den händelse snön skulle bli för
besvärlig i fjällpassen. Skalmodal, Tärna socken.
Foto: Nils Eriksson. 1946. ULMA.
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att gåvans mottagare var i givarens våld — så starkt förnams förpliktelsen till fred.17 )
Att erlägga skatt i form av gåva, gåvoskatt, synes ha haft en
vidsträckt användning i Nordeuropa under forntid och medeltid. Skillnaden mellan avkrävd eller "rövad" skatt och gåvoskatt kan väl synas obetydlig, särskilt som hot och fruktan
aldrig äro helt borta. Men för de folk, det här gäller, tedde
sig uppenbarligen gåvoskatten begripligare, d. v. s. mera i
överensstämmelse med gammal sedvänja. Den var ingalunda
kränkande, utan hedrande för både givaren och mottagaren.
Följande är ett exempel på gåvoskatt. Lapparna i Senjen
(Nordnorge) hade av gammalt varit vana att erlägga till Sverige en årlig skatt i skinn. Vid en undersökning som 1591 företogs för att utröna, huru denna skinnskatt uppkommit, gåvo
Senjenlapparna det beskedet, att skatten ledde sitt ursprung
från en • skänk eller vängåva, som man i gammal tid brukat
giva kvänerna eller östfinnarna för att av dem få njuta fred.18 )
Lapparnas sedvänjor för skapande och upprätthållande av
fredligt umgänge och samförstånd med de markägare, över
vilkas marker de måste föra sina renar eller annars färdas till
fiskeplatser och jaktvonor, ha mångenstädes levat kvar ända
fram till nutiden. Lappen kommer med gåvor av renkött, renostar, ett par bellingar, vantar e. dyl. Men även större skänker
kan han erlägga: en hel ren till slakt eller till sytning, d. v. s.
lappen skänker bort en levande ren, som han åtager sig att
sköta. Dylika sköt esr enar (varom mera utförligt se kap.
IV) ha ända in till nutiden kunnat ges till bofasta, för att få
dem att med mera blida ögon se renhjorden draga genom markerna. Där i hjorden är den bofastes egna renar. Det är bäst
att hålla reda på gårdens hundar, så att de ej fara på och riva
renarna. Och härja renarna i en höhässja någon gång, så behöver ju skadan ej skattas så högt. Så blir den bofaste intressent i lappens näring, till gagn för bägge parter. Redan birkarlarna ha på liknande sätt med skötesrenar bundits i intressegemenskap med lappen, och svenska kronan har sedermera
följt deras exempel. Kronans renar, som skulle kunna brukas
för transporter i Lappmarken, lämnades till vård hos lapparna mot en ersättning av var tredje kalv av aveln. På detta sätt
knytes genom gåvor och skötesrenar, ett nätverk av förbindel-
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Då träden sava under vegetationsperiodens början, infaller i Lappland en
viktig skördetid. Folket i .Skalmodal brukade då gå man ur huse för att
riva näver och taga björkbark och vidjor. Nävern bands med vidjor i knippen och barken torkades, krossades och lades i säckar, varpå allt såldes
i Norge, där nävern användes till taktäckning och barken till barkning av
fisknät. Denna export till Norge har gamla anor. "Umeå lappar", säger
på 1600-talet Nicolaus Andrece Lundius, "göra skatt åt Norge, mestadels
näver, som de om sommaren av björkar avlöpa och klövja så på ren över
fjällryggen till Norge — eftersom i Norge är jämmerligt ont efter näver".
Skalmodal, Tärna socken. Foto: Nils Eriksson, 1946. ULMA.

ser genom hela det primitiva samhällsliv, som av gammalt utvecklats i Lappmarken.
Gåvoskatten, liksom gåvor över huvud taget, utgjorde en
social faktor, för vilken både lapp och nordbo uppenbarligen
hade samma förståelse.19) Solem har emellertid sammanställt
gåvoskatten med off r e t. "Den lappiske betegnelse på offer
er vwrro som også betyr skatt. Sammenhaangen er tydelig her:
skatten blev også oprinnelig gitt som en nodtvungen gave for
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å opnå fordeler."20) Sammanställningen gåvoskatt-offer må
vara lämplig som en arbetshypotes, då det gäller att tolka det
personliga och känslomässiga, som kan ligga i gåvan. Det lapska offrets inre mening är dock för nutida tänkande svårtolkad.
Solem har heller ej gått närmare in härpå. En annan sammanställning kan emellertid också göras med större möjlighet för
oss att ana motiven.
På den tid, då skatten lämnades eller förärades som gåva
för att blidka och ära den fruktade skattkrävaren, hade skatten givetvis en direkt adress till denne pers onlige n, .inte
minst till hans känsloliv. Gåvan var ju meningslös, om man ej
med den kunde blidka, försona, göra mottagaren gynnsamt
stämd, välvillig. När skattkrävaren sedermera uppträdde på
kronans uppdrag, d. v. s. som ämbetsman, förstod man tydligen
ej att sadla om till ett helt opersonligt erläggande av skatten.
En personlig gåva måste i varje fall ges. Skattkrävaren torde
också ha pockat på en sådan, om den av någon anledning skulle
låta vänta på sig. En större gåva till ämbetsmannen, som uppträdde på kronans uppdrag, skulle säkerligen göra det möjligt
att slippa litet lindrigare undan med kronans skatt. Man gav
alltså gåva, sportler eller mutor, och detta utbildades till en
traditionell sedvänja. Lapparna ha ett ord härför, tuolkot, men
sedvänjan finnes givetvis ej blott hos detta folk utan är i varierande former känd från ett mycket stort antal länder, där
ämbetsmännens avlöningsförhållanden alltjämt äro primitivt
organiserade, så att man normalt måste räkna med gåvor. Från
svenska och finska lappmarker omtalas gåvor, givna av lappar
till ämbetsmän och funktionärer i mycket olika ställning, birkarlar, som uppburit skatten, tolkar och skrivare, som härvid
varit behjälpliga, vidare till präster, fogdar etc. Ända till konungen har sådan begåvning kunnat utsträckag. Så t. ex. mottog Gustav Vasa enligt 1554 års räkenskaper för Torneå och
Kemi lappar förutom den egentliga skatten till kronan såsom
personlig gåva från lapparna 19 mårdar, 7 blå rävar och en
renkalvskinnåskjorta. Även fogden, som redovisade skatten,
lämnade till konungen personliga skänker, nämligen 9 mårdar,
2 rävar, 6 järvar, 3 bävrar, 1 utvald ulv, 80 hermeliner, 2 par
lappstövlar och 2 par lapphandskar.
Liknande sedvänjor möta inom de vidsträckta ryska ärje-
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marksområdena i Nordeuropa. Då den ryska uppbördsmannen
hos kolalapparna vid jultiden avhämtade bågelagens skatt (se
s. 28), krävde han för sig och för sin medföljande skrivare
samt tolken personliga skänker. Till och med för landshövdingens (bojarens) räkning begärde han skänker. Till storfursten själv kunde gåvor medföras förutom den egentliga
skatten.")
Den officiella skatten har uppenbarligen på primitivt stadium aldrig varit nog, varken för skattgivaren eller skattkrävaren. Vad lapparna beträffar ha de aldrig helt frigjort sig
från benägenheten att skaffa sig personliga och känslobetonade förbindelser med maktens utövare. önskan att med gåvor
eller besök få personlig och känslomässig kontakt med landets
herrar och då särskilt konungen framträder ej sällan som ett
karakteristiskt drag i den svenska lappallmogens umgänge med
överheten. Ännu i våra dagar vittna lapparnas många uppvaktningar hos konungen om denna från en avlägsen forntid
bevarade önskan.
Även om gåvoskatt och gåvohandel komma varandra mycket
nära eller till en del sammanfalla, såsom just i sättet att lämna
varor som gåva, gälla dock beträffande själva handelsmomentet vissa förutsättningar, som finna uttryck i särskilda sedvänjor. Erik Solem anser, att lapparna, som inför den besökande främlingen ådagalägga en så utpräglad skygghet parad
med nyfikenhet, varit särskilt benägna för stum handel,
en metod, som redan forntidens handelsmän gärna begagnade
sig av, då de ville locka skygga, primitiva folk till byteshandel.
Tillvägagångssättet, omnämnt redan av Herodotos, är följande.
Den ena parten lägger ut sina varor och drar sig tillbaka. Den
andra parten kommer fram och lägger vid sidan härav ut varor, som kunna anses likvärdiga, varpå han i sin tur drar sig
tillbaka. Första parten återvänder nu och tar de erbjudna varorna, om han finner dem värdefulla nog, och avlägsnar sig
med dem. Om det erbjudna anses för ringa, kunna kompletteringar och slutlig uppgörelse ske under upprepade besök växelvis av båda parterna.22)
Olaus Magnus, som omtalar den stumma handeln hos ¥pparna, anser, att den har sin orsak i det förhållandet, att de båda
parterna ej känna varandras språk. Emellertid är skyggheten
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och misstänksamheten gent emot främlingar i hög grad utmärkande för arktiska folk och ej minst lappar, varför Solems
antagande måste anses synnerligen rimligt. Härtill kommer att
teckenspråk lätt ersätter det talade språket vid umgänge med
primitiva folk.
Men handelsmän liksom även andra besökande ha ej alltid
varit eller förblivit främlingar, d. v. s. obekanta eller vad lapparna kalla antas almatjah, utan gästande främmande, kuosseh,
som man mottagit och undfägnat med glädje, känt sig hedrad
av och själv hedrat. Handelsmannen har kunnat genom
traditionell gästvänskap vara förbunden med vissa familjer
eller byar, som han mera regelbundet besökt. Med sina handelsvänner utväxlar han då gåvor, och så är gåvohandeln i gång.
Här besvaras gåva med gengåva enligt sedvänjans lag hos primitiva folk lika säkert som på ett kommersiellt stadium köpeskillingen erlägges för den köpta varan. Men gengåvan kommer ej omedelbart. Värden väntar mången gång till dess gästen-handelsmannen skall avresa. Ibland erlägges ej gengåvan
förrän vid ett senare besök ett kommande år. Så bär gåvohandeln det primitiva kreditsystemet i sitt sköte, ett system,
som för lapparna har kommit att spela en mycket betydande
roll. Lappen kan mottaga eller rent av begära en gåva och
samtidigt lova ihågkomma givaren vid ett senare tillfälle.
Ibland har situationen varit den, att lappen vid tiden för marknaden eller köpmannens besök saknat lämpliga gåvor (skinnvaror) men däremot varit i största behov av vissa varor, som
han så erhållit mot löfte att vid nästa besök återgälda de mottagna varorna med de skinn, han7 hoppas kunna skaffa fram
under nästa jaktperiod.
Skinnuppbörd eller skinnskatt kan ha knutit an till dylika
gåvor eller förskott. Ett sådant förhållande kommer tydligt
fram i Upplands lagmans stadfästelse av lappfararnas rättigheter och stadgar, given i Piteå 1424. Det heter här, att om
någon lappfarare hjälper lappen bärga livet genom att ge honom ren, mat, yxa, kittel, gryta och annat sådant, som han nödvändigtvis tarvar, han skall av den lappen i tre år uppbära
all skatt. Men då de tre åren förgått, skall samma lapp återgå
till rätte lottagaren. över huvud taget förblev det en skyldighet
för den skattkrävande och handlande birkarlen att svara för
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att lapparna mot skälig ersättning kunde ha tillgång till de
varor, de behövde.
På flera olika sätt, alltefter -lokala förhållanden, har kredithandeln med lapparna utvecklat sig till ett system att utsuga
lapparna och bringa dem i ohjälpligt beroende av birkarlen
eller handelsmannen. Särskilt när lappens rusdrycksbegär
väckts och hänsynslöst utnyttjats, har kreditsystemet blivit
ödesdigert (jfr kap. IV).
Ännu en sedvänja i samband med birkarlarnas handelsfärder
skall här beröras. I hertig Karls instruktion för fogdarna i
Piteå och Luleå lappmark 1603 talas om det vederstyggliga
leverne, som birkarlar låtit kornmå sig till last. Under sina färder i Lappmarken "köpa de av lapparna deras döttrar och ligga först med den ena och sedan med den andra i uppenbart hor."
Fogdarna skola nu straffa de brottsliga till livet, både birkarlarma och de lappar, som sålt eller bortlejt sina döttrar.
Vad som här åsyft.m har sin slutliga grund icke i vissa birkarlars lösaktighet eller lappfäders girighet utan i en förkristen, mycket ålderdomlig sedvänja. En gäst skulle äras genom
att under besöket erbjudas värdens hustru eller dotter. Den
sexuella förbindelsen har även tänkts vara lyckobringande. Seden är känd från många arktiska och subarktiska folk, såsom
eskimåer, lappar, samojeder, votjaker, korjaker, tunguser,
tjuktjer, aleuter. Ytterligare andra folk ha haft snarlika bruk.
Solem, Tanner m. fl. konstatera, att seden funnits hos lapparna.
Flera äldre, men även sentida, trovärdiga berättelser härom äro
kända. Seden synes ej stå i strid med det av flera äldre författare omvittnade förhållandet, att mångenstädes de av kristendomen ännu ej nämnvärt påverkade lapparna kunnat utmärkas
av trofasthet i äktenskapet.
Solem anser det vara en möjlighet, att seden kan ha uppstått
under birkarlarna,s tid och föranletts av dem. Nu är det visserligen ej sällsynt, att den besökande, som äras på nämnt sätt,
just är en köpman — handelsmän äro inom arktiskt och subarktiskt område ingalunda sällsynta. Men seden har såväl hos
lapparna som hos andra folk gällt även andra män än handelns.23 ) Märkligt är emellertid att finna, att denna sed på
några håll direkt kombinerats med bytes- eller gåvohandeln,
såsom då hos tjuktjerna ryska pälshandlare ha erbjudits hust-

26
run jämte de efterfrågade bäverskinnen eller andra hudar, utbredda på bädden.")
Särskilt anmärkningsvärda äro de på närmare håll i östeuropa och Finland mötande traditionerna om de medeltida handelsgästerna (på finska kesti, på ryska gostj), som enligt ryska
krönikor och andra källor utgjorde ett priviligierat stånd. De
voro, om de tillhörde hanseförbundet, förbjudna att ingå äktenskap i det främmande landet, men de inlät,o sig likväl med
kvinnor, särskilt när de voro vintergäster, såsom framgår av
t. ex. de finska folktraditionerna om hansaköpmannen, som
behandlats av Kaarle Krohn.25)
Seden hos lapparna kan kivetvis icke förklaras endast som
resultat av en intern utveckling i Lappmarken genom birkarlar
och lappar under relativt sen tid utan måste uppfattas som en
yttring av en mycket gammal tradition, som lapparna haft gemensam med arktiska och andra folk.
Något kulturlån från nordborna finnes ingen känd anledning antaga. Solem framhåller visserligen, att seden "ikke
vart almindelig i Skandinavia i historisk tid, men det er mulig
at vi har et minne om den i Eddadiktet Rigsthula der det fortelles, att guden Heimdal drog rundt på gjesting og på hvert
sted efterlot sig arvinger med sina verters hustruer." Solem
har alltså intet belägg att hänvisa till, varken för forntid eller
medeltid med undantag för Rigsthula. Emellertid är diktmotivet här ej av nordiskt utan fornkeltiskt ursprung. Det motsvarar också en speciell irisk sedvänja, knuten till konungars
besök hos sina vasaller.26)
Därmed är dock ej avgjort att liknande bruk aldrig skulle
ha funnits hos nordiska folk. De in i sen tid vanliga nattfrierierna framstå ingalunda överallt på nordiskt område som en
helt isolerad ungdomssed utan varje förbindelse med några
närbesläktade bruk. Uppgifter från finska folk i Sverige och
Finland visa på ett samband mellan ungdomsseden och den
mera allmänna gästseden.27 ) Ett sådant samband kan tänkas en
gång ha funnits även hos skandinaviska folk.
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ÄRJEMARKSKULTURENS OMVANDLING

Under hela det tidsskede vi här studerat, d. v. s. medeltiden
och nyare tidens första århundrade då medeltida förhållanden
ännu alltjämt voro rådande, ha Lappmarkeitkoch lapparnas villkor varit underkastade vissa förändringar. Det är här icke
fråga om någon plötslig förändring utan om en långsamt
skeende förskjutning i Lappmarkens landskapsbild och en därav betingad omläggning av näringslivet.
Den naturliga vegetationen torde ej i större utsträckning ha
förändrats, i varje fall ej så, att renskötar-nas näring äventyrats. Men jakt- och fångstlandskapet omvandlades efterhand
under medeltiden och början av nyare tiden genom att villebrådsstammarna gallrades ut och för vissa djurarter nästan
helt ödelades. Lappmarkens jaktlandskap vid 1600-talets början kan kanske tecknas sålunda. Bäverhus, bäverröjningar och
bäverdammar synas ej så ofta som förr utefter vattendragen.
Vildrenen uppträder ej längre i så många och stora flockar
i Lappmarkens mellersta delar. Älgstammen hotas av de skidrännande jägarna. Varg, björn och järv bli något mindre allmänna, till båtnad för lapparnas renar och för den boskap,
som nybyggare snart skola börja föra upp i denna för tamdjur
ännu föga inbjudande. vildmark. (Jfr fig. s. 29)
Det är icke det lapska självhushållets behov av vildvaror eller
den lapska försvarskampen mot rovdjuren, som hotat beståndet av alla värdefulla pälsdjur, utan det förhållandet, att skatteuppbörd och skinnhandel tvingat fram en rent omåttlig efterfrågan på jaktens och fångstens produkter. Här bakom står
i sin tur kulturländernas bruk av finare pälsverk enligt ett
.
dräktskick, som envist bibehållits under århundraden.
Den lapska landskapsbildens förändring är ett skolexempel
på förvärvshushållningens och den internationella handelns
förmåga att upplösa en ursprunglig harmoni mellan ett folk
och dess landskap. Så länge lapparna levde i självhushåll, strävande endast att upprätthålla en viss traditionell livsföring
och standard, anpassad efter lappfamiljens eller lappbyns be-
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hov samt landskapets år från år likartade möjligheter, rubbades ej jämvikten. Men då främmande människogruppers behov
eller rättare obegränsade varuhunger får göra sig gällande,
kan jämvikten mellan människa och landskap ej längre upprätthållas. Landskapet brytes ned, och människorna tvingas
lägga om sitt liv. Denna process är i och för sig ej särskilt
märklig.. Den är känd från flera håll. Men anmärkningsvärt
är, att den så tidift nått ut till den bebodda världens yttersta
delar och där spelat en så betydande roll för hushållning och
livsföring.
Att redan under forntiden den Skandinaviska halvöns lappar ägnat sig åt såväl jakt, fångst och fiske som renskötsel
Måste anses Säkert. Men i vilken utsträckning ha de drivit dessa olika näringsfång? Voro jakt, fångst och fiske viktigare
. för .dem än renskötseln? Huru ställde det sig härmed i olika
delar.;a,v Lappmarken? Någon säker uppgift härom står- ej att
fä. Det rriå emellertid här vara nog att konstatera, att lapparnaa näring kallas jakt i ovan citerade Knut Jonssons brev av
.1328; att lapparna beskattades för, jakten efter det s. k. bågmantalet, 'och att skattepersedlarna under medeltiden alltid utgjordes av jaktens och djurfångstens produkter, skinnvarorna, allt i närmaste överensstämmelse med sedvänjör och lagar
överallt inom jaktens områden i Nord- och östeuropa.28)
Bestämnielserna, om bågmantalet ge bilden av jägaren, som
sih livstid brukar jaktens redskap, pilen och bågen. I reglerna för lapparnas beskattning i Ångermanlands och Ume
lappmarker av år 1579 säges det sålunda, att när en lappyng,
.BILD :Å MOTSTÅENDE SIDA.
Lappojken har' kommit åter till vårvistet från vaZ/ningen i vårlandet. En
järv,. som smugit omkring där nära hjorden av vajor och kalvar, har han
slagit ihjäl med gångstaven under bistånd an, sin svarthund (tjahppis).
Detta är hans första järv. Nu gläder han sig åt det dyrbara skinnet men
kanske lika mycket åt att ha befriat renarna från en farlig fiende. En
dylik inställning 'har gjort lappen till jägare, som med lidelse ägnat sig
åt jakten på rovdjuren. Under medeltiden gav dylik jakt värdefulla skinn.va/tor till skatt och avsalu och förberedde, genom decimeringen av rovdjuren, senare tiders vidgade renskötsel och slutligen även införandet i "
Lappmarken av konkurrenternas, nybyggarnas, kreatur, som i sin tur,
'fast på annat sätt, hotat renskötselns utveckling. Sitojaure, Jokkmokk
socken. Foto: förf. 1945. ULMA.
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ung nått 15 års ålder och orkade spänna båge, skulle han i skatt
erlägga första året 1 mård, andra året 2 mårdar och tredje
året 3 mårdar. När den gamle lappen kände sig ur stånd att
längre spänna bågen, skulle skatten ett år i sänder minskas för
honom från 3 mårdar till ingen, så att han slutligen blev fri
från skatt.29)
Se vi till de skattepersedlar, som lapparna i äldre tid bruka
erlägga (enligt Isak Fellman, Nils Ahnlund m. fl.) och de varor,
som birkarlarna tillbytte sig av lapparna, erhålla vi åter bilden
av ett folk, som ägnar sig, åt djurfångst och jakt.
Birkarlarna erlade till kronan under medeltiden och fram
på 1500-talet skatt i mård och ekorrskinn. Givetvis ha dessa
skinn kommit från birkarlarnas lappar. Men även andra djurs
skinn ha lapparna lämnat ifrån sig såsom skänker, handelsvaror och även skattepersedlar. Bäverskinnet och inte minst bävergället spelade en betydande roll. Vid den tid då nybyggarna
började konkurrera med lapparna om fiske och jaktvonor i
Lappmarken, innehade lapparna monopol på bäverfänget, ett
monopol som kronan skyddade. Nybyggarna voro sålunda —
dock endast till en tid — uteslutna från rätten att fånga eller
jaga bäver. Det hände också vid något tillfälle under denna
tid, att en nybyggare — och påtagligen flera med honom-för att vinna delaktighet i lapparnas bäverfänge förklarade sig
villig att betala konungen skatt härför såsom en annan lapp.
Enligt tidens uppfattning gjorde han sig därmed till lapp. Även
har det förekommit, att nybyggare gift sig med . lappflicka för
att genom henne komma åt rätten till bäverfänget.39)
Märkligt nog erlades skatt ej så ofta i form av bäverskinn.
BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.

Lappflickan har på kalvmärkningsudden infångat en av sina kalvar, kanske en avkomma av flickans fadderren eller tandren (se•kap.-IV). Men sitt
eget renägaremärke kan hon inte skära in i kalvens öron; fadern måste
hjälpa henne. Annars förmår hon snart utföra allt, som hör till kvinnors
arbete med renarna. Som vuxen eller gift kommer hon att i likhet med
andra renägande och renskötande kvinnor intaga en mycket självständig
ställning, som understödjes av den lapska sedvänjan, enligt vilken äktenskapet till en del är matrilokalt, d. v. s. de nygifta leva under året eller
åren närmast efter bröllopet tillsammans med hustruns föräldrar. Letsitjaure, Sarekområdet, Jokkmokk socken. Foto: förf. 1945. ULMA.
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Isak Fellman vill finna förklaringen till detta förhållande däri,
att bäverskinnen såsom jämförelsevis dyrbara varit obekväma
som skattepersedlar. Hur härmed än må förhålla sig, säkert är,
att mård- och ekorrskinn (gråverk) inom hela Nordeuropa
voro allmänt gängse betalningsmedel, ersättande reda penningar.
Under medeltidens senare del är emellertid en förändring
beträffande skattepersedlarna på väg, resulterande till slut
däri, att skinnen ersättas vid skatteuppbörden av fisk och av
renavelns produkter, d. v. s. levande renar. Under en lång tid
har det visat sig allt svårare för lapparna att genom jakt få
fram tillräckliga mängder av de hittills vanliga skattepersedlarna. Vid 1600-talets ingång blir det så äntligen ofrånkomligt
att utbyta skinnen mot fisk och renar även i författningarna.
Detta sker med Karl IX :s undervisning av 1605 rörande lappskattens erläggande, enligt vilken skatten av varje lapp, som
fyllt 17 år och tidigare erlagt 2 mårdskinn, hädanefter skulle
utgå i form av två oxrenar eller 3 vajor eller 8 lispund torra
gäddor.31)
Utvecklingen av lapphandeln måste ha följt samma linje, då
skatteuppbörd och handel i Lappmarken höra nära ihop. Fiskets och renskötselns produkter börja allt mer efterfrågas som
handelsvaror.
Renskötsel och fiske, som tidigare enligt medeltidens skatteoch handelspolitik fått stå tillbaka för jakten på pälsdjuren,
gynnas nu av att dessa näringsgrenars produkter efterfrågas
både som skattepersedlar och handelsvaror. Den lapska pälsdjursjaktens glansperiod är slut. Villebrådsbeståndet har börjat tunna ut, och lapparna måste uppenbarligen ägna allt mera
tid och intresse åt renskötseln och fisket. De nya bestämmelserna av år 1605 för lappskattens utgörande kunna anses markera periodens slut. Den definitiva upplösningen av Lappmarkens pälsdjursjakt sker dock först sedan nybyggesrörelsen och
träindustrien hunnit göra sig gällande mot slutet av 1800-talet.
Däremot torde eldvapnens införande knappast ha betytt så
mycket, då hetsjakt på skidor samt spjut, giller etc. redan varit
effektiva nog och ännu i sen tid föredragits av lappar och andra
lappmarkens fångstmän.
Vill man söka närmare beskriva scenförändringen i vildmar-
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ken mot slutet av pälsdjursjaktens epok, måste man först uppmärksamma de agerande själva, de lapska männen och kvinnorna och deras uppträdande på lappvallar och renbetesland,
vid fisketräsk, flakaland, björnringar och varggropar. Medan
ännu villebråd fanns i överflöd och handelsmän och skattkrävare vid marknaderna nästan uteslutande frågade efter mård
och gråverk, hermelin, bäver, varg, björn och möjligen också
något fågeldun och andra mindre vildvaror, var det naturligt,
att åtminstone männen varit starkt upptagna av jakt och
fångst. Har man sysslat med renar, vilket väl många men ej
alla lappfamiljer gjort, ha tydligen kvinnor och barn i stor utsträckning arbetat därmed. Ännu i nutiden, då männen föga
eller alls ej äro upptagna av jakt och fångst, äro kvinnorna
likväl mycket viktiga medhjälpare i renskötseln. Hos skogslappar ha på sina håll kvinnorna t. o. m. ensamma haft hand
om all renskötsel för längre arbetsperioder. Olaus Graan har i
sina relationer (1672) omtalat, hur granlapparna (skogslapparna) uppehålla sig vid fiskrika sjöar, varvid de flytta från
den ena sjön till den andra alltefter fisktillgången. Ha sådana
granlappar renar, skicka de hustrurna eller barnen med renarna upp i fjällen för hela sommaren. Här uppe hos fjällapparna sköter granlappens hustru sina vajor. Men granlappen
själv stannar nere i lappmarken och sysslar med fisket: På hösten kommer hustrun tillbaka ifrån fjällen:32) (Jfr fig. s. 31.)
I en annan äldre beskrivning avseende Torne lappmark, daterad Piteå 1740,") omtalas, hur män och kvinnor hjälpas åt
att vakta renarna mot vilddjur och rovfåglar. Men om hösten
bruka manfolken ägna sig åt fångst och jakt med slagjärn,
giller, båge och bössa att fälla allehanda slags fåglar, hermeliner, varg, gråverk, åtskilliga slags rävar, björnar, uttrar och
vilda renar. Här få vi alltså veta, att denna typiska pälsdjursjakt är männens sak. Förmodligen bli under denna jakttermin
kvinnorna ensamma om att se till renarna, även om så ej uttryckligen utsäges.
Israel Ruong har gjort det antagandet, att skötseln hos
skogslappar av de mycket tama små renhjordarna ursprungligen åtminstone under vissa årstider helt och hållet eller huvudsakligast varit kvinnornas sak, medan männen ägnat sig åt
jakten och fisket. Först när hjordarna började bli större och

34
i samband därmed jaktens och fiskets betydelse proportionsvis
blev mindre, började även männen mera intensivt ägna sig åt
skötseln av hjorden, allt medan kvinnorna fortfarande i mycket
stor utsträckning deltogo i den direkta vården av renarna.32)
Detta Ruongs antagande om arbetsfördelningen mellan män
och kvinnor synes mycket rimligt mot bakgrunden av vad ovan
framhållits om faunans förändring, pälsdjursjaktens tillbakaträdande samt skatteuppbördens och handelns nya krav, nämligen på renskötselns produkter.
Det här berörda problemet är givetvis mera omfattande, än
vad ovan framkommit. Det gäller till slut frågan om huru de
olika formerna av renskötsel kunna ha uppkommit, sedan lapska män och kvinnor kommit i kontakt med renar och börjat
söka utnyttja dem som jakt- och slaktdjur eller mjölkdjur under tillvaratagande av de olika möjligheter, som skiftande landskapsformer ha erbjudit.
Skall man komma till någon klarhet om den lapska ärjemarkskulturen, måste man söka komma inpå livet den
mångskiftande verklighet, som döljer sig bakom den något
stereotypa uppdelningen av lappar i fjällappar, skogslappar,
fiskarlappar. Den lapska ärjemarkskulturens anpassningsmöjligheter må ej underskattas. L. L. Lfflstadius' uppdelning av
BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.

För folken i Nordskandinavien har fisket varit av allra största betydelse,
så långt man kan blicka tillbaka. Att beträffande fiskets olika metoder
göra någon klar boskillnad mellan lapskt och nordiskt är emellertid ingen
lätt sak. Att fiske med not och nät, knutna av hampa, redan mycket tidigt ingått i lapparnas ä.rjemarksbruk är obestridligt. Men lapparnas utrustning för nät- och notfiske måste ha utvecklats under inflytande frän
grannfolken. Det lapska ordet för not "nuohtte" har enligt Asibjörn Nesheim sitt 'ursprung från urnordiskt språk. "Kain.o" (not rep) är också
lånat från nordiskt språk om än något senare, medan "hälkå" (notställning) är ett finskt lånord. Benämningen "kipta" för notens sänken är
enligt samme forskare ett rent lapskt ord. Ovisst är av vilket ursprung
ordet "tsuppur (kilklump) är. Nesheim kommer till det resultatet, att
lapparna redan under urlapsk tid haft not med dragrep, men att de lärt
en del nytt beträffande notfisket av sina nordiska grannar: — Bilden visar
en lapsk. not hängande på notställningen. Stinkena äro gjorda av renhorn,
flötena av granträ (se utförlig beskriAming av lappars fiske med not kap.
III). Tjall«, Arjeplogs socken. Foto: förf. 1943. ULMA.
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lapparna upptager även "halvfjällapparna" och kommer därmed verkligheten närmare på en punkt. Något liknande gäller
lapparnas egna benämningar. I ett centralt lappländskt språkområde, Jokkmokk socken, möta enligt H. Grundström följande
benämningar på lappar med hänsyn till livsföring och landskap.
Lappar, som flytta ända upp till sommarvistena i närheten
av norska gränsen, kallas padjelahaah (de som hålla till i det
övre landet). De lappar, som inte flytta längre upp än till
tjärroo-fjällen, d. v. s. de fjäll, som ligga på gränsen till skogslandet, benämnas tjäärookah eller tjärroolattjah. 1 detta gränsområde äro höst- och vårvistena belägna; i Jokkmokk socken
t. ex. Ultevis, Pårte, Kabla, Nuortvalle. Detta höst- och vårvistenas landskap framstår som ett kärnområde för lapsk
vistebebyggelse. Sjöstränder i detta område ha lockat till beständig bebyggelse sådana lappar, som velat slå sig ned som
bofasta. Tidigare sökte sig sådana lappar, som av ena eller
andra anledningen lämnade nomadiseringen med renar, ofta
boplatser i Norge.
Skogslapparna kallas vuouteekah (de som hålla till i skogarna). Deras landskap synes ha erbjudit en begynnande renskötsel goda möjligheter att lätt fånga in och hålla samman
mindre renhjordar emot de naturliga hinder, som vattendrag
och sjöar bilda. I. Ruong har gjort det mycket rimliga antagandet, att dylika naturliga stängsel (oakkeh, oag get) med
uddar och näs kunna ha lockat vildrensj ägaren att bli tamrensskötare.") Här skulle alltså en väg ha öppnat sig för den lapska
hushållningens särutveckling från mera odifferentierad ärjemarkshushållning till skogsrenskötsel.
Fiskarlapparna kunna benämnas kuollee-piu'tee-saameeh
(fiskfångande lappar) eller jau'ree-kadd-saameeh (sjöstrandslappar). Denna specialisering av lapsk ärjemarkshushållning
leder lätt över till bofasthet, Varvid just läget vid sjöstranden
blir utmärkande för bebyggelsen. (Jfr fig. s. 35 och 37.)
I Arjeplog socken träffar man enligt muntligt meddelande
av I. Ruong fem olika lapska benämningar för lappar. N jarka,kah (ordet avlett av njar'ka, udde, halvö) kallas de lappar,
som under vår, sommar och höst hålla till på uddar och halvöar
i Norge och .endast under vintern flytta över till Sverige och
detta ej alla vintrar, beroende på väderleken. Kåråkah (av köl,
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Lappar tillhörande Vittangi skogslappby äro alltjämt representanter för
ålderdomlig lapsk ärjemarkskultur. Vid sidan av renskötsel med alltjämt
bevarad mjölkhushållning bedriva de nät-fiske, t. ex. vid sommarvistet
under pågående sommarrenskötsel. Medan notfisket mest idkats av fiskarlappar, har nätfisket förekommit hos alla lappar. Kursujärvi, Karesuando
socken. Foto: 1. Ruong 1946. ULMA.

landrygg) äro lappar, som vår, sommar och höst hålla till vid
Kölen (mellan Sverige och Norge) och om vintern flytta
österut ett stycke ned i barrskogen. Tjierokah ha höst- och
vårvisten vid de östliga fjällen och flytta om sommaren upp till
högfjällen. Hit torde höra kärnan av de nuvarande fjälllapparna. Vuoutekah, skogslapparna, i något äldre betydelse,
höllo till i de västliga delarna av skogslandet, t. ex. i östra
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Arjeplog och västra Arvidsjaur. Lulekah (avlett av öster) voro
däremot de lappar, som vistades längst i öster ned mot lappmarksgränsen.
Alla dessa benämningar utgöra ett sentida, på medeltiden
givetvis ej direkt tillämpligt material. Men de antyda de variationsmöjligheter, som lappländska landskap i alla tider erbjudit
den lapska ärjemarkskulturen, möjligheter, som ha givit anledning till eller i varje fall medverkat till specialisering åt olika
håll såväl i riktning mot nomadisk som bofast hushållning och
livsföring.

BYGDELAGSBONDERNA OCH LAPPARNA

Lappmarken framstår vid nyare tidens början som en framför allt lapsk landsända. Men som redan inledningsvis antytts
har denna vidsträckta vildmark med dess lockande rikedom på
fisk och villebråd ej varit helt främmande för folk av annan
stam. Fornfynden synas ge vid handen, att inom nuvarande
Lapplands gränser funnits förhistoriska fångststationer eller
boplatser med en befolkning av nordisk — icke lapsk härstamning. Lapska sägner tala också om sammanstötningar med
främlingar, vilkas våldsamma framfart och grymhet lapparna
sökt undfly eller överlista. Sådana traditioner kunna till en del
gå tillbaka på möten med nordbor, som tillfälligt eller mera beständigt uppträtt i Lappmarken, dit inte bara bönder från
kustbygderna vid bottenhavet årligen begåvo sig för fiske och
jakt (varom mera nedan), utan även brottslingar, förrymda
soldater och andra, som ej funnit sig tillrätta i bygden utan
givit sig iväg för att i vildmarken hålla sig undan för beständigt. Dylika rymmare, kända under denna benämning i folktraditionen från nyare tid, ha säkerligen uppträtt även under
medeltid och forntid. Möjligen ha sporadiska ansatser gjorts
till en mera ordinär, fast bebyggelse av företagare kommande
från kustbygder, där man funnit förhållandena för trånga. Det
skulle då vara frågan om en rent normal utvidgning genom
nya generationer av bondsöner och -döttrar, som ej funnit sin
utkomst i hembygden, där plats ej fanns till flera eller större
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hushåll. Längst uppe i norr i Kemi och Torne lappmarker,
har en dylik inflyttning tydligen skett i viss utsträckning
redan före utgången av 1500-talet. Även i andra lappmarksområden torde liknande ansatser ha kunnat göras. Från Uppsala skrev Gustav Vasa 1544 brev till birkarlarna i Västerbotten anklagande dem för att göra de fattiga bönderna stort
hinder, då de vilja taga upp och röja hemman i Lappmarken.
Han framhåller för dem, hur det är emot Sveriges lag att förmena någon att taga upp hemman av ödemarken. Han bjuder
och förmanar dem strängeligen, att de skola ha fördrag med
sådana företag och själva vinnlägga sig om att låta inhägna
och uppbygga några goda platser inne i Lappmarken, varav
fattigt folk kan göra sig hemman och bo, på det att kronan
och kronans ränta måtte därigenom ökas och förbättras.
Givetvis ha birkarlarna„s motvilja mot nybyggesföretagen i
Lappmarken sin grund i den föreställningen att lapparna, birkarlarnas inkomstkälla, skulle bli trängda i sin näring. Gustav
Vasa tillbakavisar i brevet 1544 denna tanke. Lapparna ha, säger han, icke mindre möjlighet att "fara omkring efter vilddjur, eftersom, Gud vare lov, skogar och vildmarker räcka väl
till i den landsändan, så att lapparna och de andra fattige män,
som vilja uppsöka och uppbygga sig hemman, kunna på båda
sidor utan varandras skada och fördärv bliva vid makt."
Gustav Vasas ord om utrymmet i vildmarken voro säkerligen
giltiga för hela nuvarande Lappland. Nybyggare måste i allra
största delen av Lappmarken ha varit ytterligt sällsynta och
av ingen verklig betydelse som konkurrenter till lapparna. Helt
annorlunda ställde det sig däremot med de svenska bönder,
som från kustbygderna vid Bottenhavet brukade besöka fiskesjöarna och jaktmarkerna uppe i Lappmarken varje år under
vårsommaren och hösten samt i vissa fall även senvintern.
Dessa bygdelagsbönder betraktade lappmarkerna som sina utmarker eller utskogar. Väl hade man fiske på närmare håll
vid hemträsken och fångstmarker i hemskogarna. Men fjällfisket vid fjällträsken gav mera utbyte. Färderna upp i lappmarkerna vore männens företag av ålder. Kvinnor och barn
fingo sköta gårdsbruket och också arbeta med snaror och
andra fångstdon på hemskogarna. Domböcker och andra urkunder lämna en del uppgifter om dessa bönders fiske och jakt
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i Lappmarken. Bönderna voro ofta, men icke alltid, skattlagda för sina fjällfisken. De spridda uppgifterna teckna bilden
av en viktig sida av ärjernarkskulturen: primitiva fångststationer med enkla bostäder, i handlingarna kallade badstugor,
en båtlänning med några. ställningar för nät och not, kanske
ytterligare någon byggnad, en förvaringsbod för redskapen,
som man ej velat föra med sig den långa vägen mellan fångstplatsen och bygden. Om dessa bönders båtar berättar Lundius35 ) att de voro så lätta att de kunde bäras av männen på
axlarna. Detta är samma slag av ärjemarksviste, som möter på
andra sidan Bottenhavet vid sko gsbastur och metsäsaunat i
Finland. Otvivelaktigt har man i Lappmarken även ordnat för
jakten och djurfångsten i anslutning till fiskeplatserna. Ibland
har jakten krävt särskilda boplatser, jaktkojor. Arbetslivet och
anpassningen till fiskevatten, fångstmarker och jaktvonor torde i allt väsentligt ha motsvarat vad nedan berättas om fiske,
fångst och jakt vid fiskekojan vid Tarraure (vid Njunjes). De
närmare kustbygden liggande fångstplatserna ha även kunnat
utnyttjas för höfångst.
Hur tedde sig nu dessa bygdelagsbönders möte med lapparna, särskilt skogslapparna, som i så hög grad voro beroende
av att få vara ensamma inom sina jämförelsevis begränsade
områden?
Linné har i sin her Lapponicum lämnat en skildring, som är
mycket upplysande härvidlag. Då Linné på sin färd uppför
Ume älv den 1 juni 1732 nått ett stycke ovan Umgransele ett
par mil nordväst om Lycksele kyrka, kommer han mot aftonen
till en ö, där fiskare hålla till, d. v. s. bönder från den 8 mil
i sydöst i Västerbotten belägna byn Granön. De hade legat här 6
veckor (d. v. s. sedan medio april) och skulle stanna ännu 14
dagar, alltså till medio av juni, eller just så länge som gäddan
lekte. "Härför", säger Linné, "giva de till kronan ingen skatt,
ej heller till lappen, som äger vattnet, den de köra därifrån,
fast han giver sin skatt." Lappen vågar ej ens lägga ut det
minsta nät, ty gör han så, taga bönderna bort nätet och kasta
upp det i träden.
"Den arme lappen, som av fisk skall själv endast nuförtiden
leva och därmed uppehålla sitt hushåll, har nu knappast en
eller två fiskar. Jag frågade honom, vi han ej klagade, men han
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sade sig en gång hava förfrågat sig hos överheten (häradshövdingen), vilken sade det vara lappri." Lappen vördar emellertid sin kung som Gud och tror, att om kungen visste, vad
som skedde, skulle han ej tåla det.
Linné såg även det hus, som bönderna från Granön hade
byggt sig här vid fiskeplatsen. Det var "alldeles likt en badstuga, förutom det ingen ugn var, röken gick ut genom dörren". Detta betyder givetvis, att byggnaden var uppförd som
ett eldhus med öppen härd.
"De ligga på lavar", tillägger Linné, därmed kompletterande
bilden av ett eldhus. Linné antecknar vidare i dagboken, att
bönderna här leva mest bara av den fångade fiskens rom och
andra inälvor. "Fisken hade de hängt upp att torkas, till 16
pund och det mest gäddor, några rödingar. Tarmarna och fettet rengjorda lägga de hopa att syras och därav få ett fett eller
ister att smörja skor med. Fjällen samla de, torka med grovfenan, av vilken de koka limvatten, uti vilket de doppa sina nät,
då de dem färgat i björkbark, att färgen längre skall hålla.
Rommen torkas till bröd och klimpar samt välling. Levern kasta de bort, ty de säga, att han gör somnolentiam et cxphalalgiaim (sömnighet och huvudvärk)."
Linné återkom senare till dessa fiskande bönder, vilkas hänsynslösa framfart mot lapparna han ej kan upphöra att undra
över. Åter frågar han lapparna, varför de ej klaga, och får till
svar, att de ej mäkta resa till överheten. I detta sammanhang
antecknar Linné, att böndernas utbyte av fångsten utgöres av
20 lispund torkad fisk per man.
På sin lappmarksresa 1731 har Linné emellertid endast uppmärksammat de svårigheter, som kontakten mellan de båda
folken medfört för lapparna samt dessas syn på saken. Böndernas och den svenska kronans intressen i detta fall lärde
han ej känna. Hos Nicolaus Lundius, i dennes Descriptio Lapponix från 1670-talet,35 ) kan man emellertid finna en del uppgifter, som dels äro äldre än Linnés, dels härflyta från bönderna
och sålunda äro ägnade att komplettera Linnés framställning.
Lundius omtalar, hur bönder från de översta bygderna i
kustlandet resa upp till Umeå lappmark om våren för att fiska
gäddor. "Dessa bönder säga sig hava ärft dessa insjöar". Arvsrätten skulle ha uppstått på följande sätt. Lapparna hade varit
4
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skyldiga kronan mycket för skatt och tionde. Med anledning
härav togo fogden och lagmannen ifrån lapparna sjöarna, som
bönderna därpå tillhandlat sig av lagmannen och sedan allt
framgent gjort bruk av.
Lundius berättar vidare, att bönderna i översta byn i Umeå
socken, som heter Granön, brukade resa upp till sjöar i Lappmarken vid påsk och stanna där till midsommar, då de återvände till Granön med stora gäddbåtar. Fångsten går upp till
20, stundom 30 pund gäddor utom småfisk, abborre, mört, id,
braxen, harr. Bönderna använda vid dessa färder båtar, som
äro så lätta, att de kunna bäras på axlarna. Likväl lasta de 30
pund förutom en man. De äro hopsydda med hamptråd, tjock
som laxtråd, men i stam och köl äro de spikade. De äro vidare
bestrukna Med tunn tjära. Lundius tillfogar: "Dessa insjöar
äro de bästa insjöar, som finnas i Umeå lappmark, särskilt
hos granlapparna". Granöböndernas fiske är också till stor förtrytelse för lapparna.
Själva rättsfrågan är givetvis med Lundius' uppgifter ej
helt klarlagd. Men vad han berättar visar, att i förhållandet
mellan lappar och bönder kan kronans intresse komma att
spela en avgörande roll, över huvud taget måste man i Lappmarken ofta räkna med kronan såsom en tredje part, vars intresse är att medla mellan lapp och svensk eller nomad och
bofast, men som ej sällan därvid spetsar till de så att säga naturliga etniska motsättningarna genom förordningar, ibland
grundade på teorier och verklighetsfrämmande ideal eller fördomar, såsom i följande kapitel närmare skall visas.
Att färderna upp till fjällfiskena i Lappmarken omfattats
med livligt intresse av bönderna i kustlandet är uppenbart. Av
uppgifter om beskattningsförhållandena framgår, att ännu vid
nyare tidens början fjällfiskena haft en betydande omfattning.
Men senare handlingar visa, att kronan under 1500-talets lopp
genom sin skattepolitik strävat att begränsa dessa fisken.
Gustav Vasa såg ej gärna, att bönder, som borde ägna all sin
flit åt det egentliga gårdsbruket, lago ute som andra nomader
på tidsödande fångstfärder i avlägsna ärjemarker. Bonden
borde ej ägna sig åt lappnäringar, till vilka hörde fisket och
jakten i Lappmarken.36)
Vi möta här ett uttryck för den under denna tid helt natur-
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liga strävan hos statsmakterna att bestämma och begränsa
verksamheten hos olika yrken och stånd med hjälp bl. a. av
beskattningen. Av bönderna krävdes främst arbete på inägornas odlingar enligt ett ideal, utbildat på kontinenten redan under Karl den stores tid. Verksamheten på utmarkerna borde
inskränkas med hänsyn härtill. Härmed påbörjas en näringspolitik, som sedan fullföljdes under kommande århundraden,
då kronan på allt sätt eftersträvade att i Lappmarken genomföra en bondebebyggelse, grundad på odlingsarbete, samt en
reglering av lapparnas förhållande till den bofasta befolkningen ovan och nedan den s. k. odlingsgränsen. Inskränkningen av
böndernas tillgång till utmarkerna fick sin slutliga fullbordan
- först med avvittringen efter utfärdandet av avvittringsstadgan 1873, varigenom utmarksskogarna såsom kronoskogar definitivt avgränsades från böndernas skogsmarker.
Fjällfiskena övergåvos mot 1500-talets slut i allt större utsträckning av kustlandets bönder. När det längre fram, under
1600-talet, talas om fjällfiskefärder uppåt Lappmarken, är det
uteslutande frågan om bönder, som komma från byarna allra
närmast Lappmarken.36 ) Emellertid har denna utveckling ej
gått lika långt i alla kustlandets socknar. Bönderna i Tornedalen bibehålla många lappmarksfisken i bruk, medan i Luleå
och Umeå socknar betydligt färre utnyttjas under 1600-talet.
Det skede i Lappmarkens historia, under vilket det nomadiska ärjemarksbruket jämte härtill knuten handel och beskattning varit allenarådande, når med 1600-talets första årtionden sitt slut. Lappmarken öppnas nämligen under 1600talets lopp för kolonisation, avseende fast bebyggelse och bygd
grundade på bondebruk.
Livsföring efter nya principer samt nya landskapsformer
skola göra sitt inträde i Lappmarken med de första bosättningarna för bofasthet året runt. Nomadens vildmark övervinnes
emellertid mycket långsamt och mycket bristfälligt av nybyggare, som ständigt frestas att lämna slitet för odling, bofasthet
och bygd för att som andra fångstmän utnyttja säsongvistenas
naturtillgångar.
De etniska motsättningarna mellan lappar och svenska och
finska bönder få med nybyggesrörelsen en ny innebörd med
nya anledningar till såväl fiendskap och kamp som samför-
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stånd och samverkan, samtidigt som kronan erhåller nya möjligheter för sin allt mångsidigare verksamhet i Lappmarken,
avseende även sentida mål och ideal för näringsliv och samlevnad.
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KAP. II.

FÖRHOPPNINGAR OCH VERKLIGHET
KYRKANS OCH BERGVERKENS BEBYGGELSE FÖRBEREDER
NYBYGGE SVERKSAMHETEN

Med Karl IX :s instruktion av den 3 december 1603 för fogdarna i Piteå och Luleå lappmarker förnyas (jfr. s. 2) intresset för kristen mission bland lapparna. Fogdarna skola se till
var lämpliga platser finnas till kapell och kyrkor, som de också
skola låta uppföra. De skola tillsätta kyrkoherdar, som "lapparna om Guds ords sanna kännedom och deras eviga välfärd undervisa". Detta missionsintresse medför efter hand en kyrklig
bebyggelse med byggnader för gudstjänst, gårdar för kyrkans
tjänare, senare även skola. Till denna bebyggelse knytes även
handeln med lapparna på det sättet, att marknader enligt lappfogdeinstruktionen av den 11 september 1607 förläggas till
kyrkplatserna.1)
Hur den kyrkliga bebyggelsen i första begynnelsen kommit
att anläggas, har berörts av P. Lxstadius (1833). Han finner,
att man bestämt platsen för kyrkoanläggningen med tanke på
att kyrkofarare däri skulle finna bete för sina renar. I de norra
lappmarkerna, i synnerhet Jokkmokk och Jukkasjärvi, behövde
även pastorn renbetet, ty han begagnade renar för att föra hem
det hö, som skulle hämtas på flera mils avstånd. Renarna måste
därför finnas i prästgårdens grannskap under vintern. Emellertid måste tillgången till fiske i hög grad ha varit bestämmande vid den allra första kyrkliga bebyggelsen. Så har varit
fallet i Arjeplog. Enligt vad som torde ha varit förhållandet
med alla gamla prästbol i Lappmarken var till Arjeplogs
prästbol anslaget ett lappland, inom vilket pastor hade rätt
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att fiska. Och fisket har varit gott — kanske det bästa i hela
socknen — vid den här ur Hornavan utfallande strömmen med
de där nedanför belägna selen. Men nästan inga slåttesmyrar
funnos, utan pastor måste söka dessa utanför prästbolets
lappland, allt efter det kreatursskötseln utvecklades vid prästgården. P. Lwstadius fäster med rätta stort avseende vid prästernas intresse för kreatursskötseln. Prästen var den förste i
Lappmarken, som höll kor över vintern, och blev därmed "nybyggarkulturens stamfader". De naturliga ängarna erbjödo
ymnigt foder, och prästen hade rätt att bärga, var helst han
ville inom socknen. "Prästen var således i Lappmarken den
förste nybyggaren och på sina ställen länge nog den enda".
Även ett slags jordbruk har utvecklats vid prästgårdarna i
Lycksele, Arvidsjaur, Arjeplog etc. P. L2stadius förmodar, att
de täppor, som det här har varit frågan om och som säkerligen först upptagits av prästfrun, för myndigheterna utgjort
ett bevis för att jordbruk verkligen kunde tänkas i Lappland.2)
I Arjeplog har, 'berättar han, med tiden åtskilliga täppor upptagits. Men åkerstycket med sina många stenholmar liknar
mest en skärgård. Här har ingen plog eller harv kunnat användas utan endast spade och gräfta.3 ) I Arjeplog var det kyrkoherden och skolmästaren, som 1774 gjorde första försöken
med odling av potatis, den rotfrukt, som skulle komma att lämna det viktigaste bidraget av vegetabilisk föda i det lappländska
hushållet.4)
Ett förhållande, som ej saknade sin betydelse för kolonisationen, var att präster och andra kyrkans och skolans män
blivit stamfäder till nybyggarsläkter. Inte minst gäller detta
präster i Arjeplogs socken. Ett ej obetydligt antal nybyggare
härstammade från dem.3 ) Även vid prästgårdar anställda
drängar och deras ättlingar ha kunnat upptaga nybyggen.
Den första fasta bebyggelsen uppstår alltså på kyrklig
grund. I detta hänseende har den sin motsvarighet i främmande världsdelar, där europeiska folk koloniserat med missionärer som pioniärer. Dess betydelse för den egentliga nybyggesverksamheten var emellertid jämförelsevis begränsad.
Missionen bland lapparna var i och för sig ett verk av största
vikt. Den inledde kyrkans och skolans arbete för att andligen
och socialt bereda lapparna till medlemmar i ett kristet sam-
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hälle. Vad beträffar den genom instruktionen 1607 anbefallda
förbindelsen mellan kyrkliga förrättningar och köpenskap, så
karakteristisk för äldre folkliv i Europa, får den efterhand ett
visst reglerande inflytande på arbetsår och livsföring i Lappland.
Vid denna tid anmäler sig ett speciellt ekonomiskt ärende
i Lappmarken, nämligen det att uppsöka och utnyttja malmförekomster. I instruktionen av den 3 december 1603 skymtar
detta intresse för bergsbruk fram på så sätt, att fogdarna uppmanas att icke tillstädja köpmän att draga upp i Lappmarken
för att taga och bryta de stenar, som där finnas. Fogden skall
i stället tillsätta vissa män, som skola ha akt på malmförekomsterna. Vad detta aktgivande skall innebära anges ej närmare i instruktionen. Det dröjde emellertid ännu en mansålder, innan någon bergsbruksrörelse uppstod i Lappland, och
det var då icke fogdens män, som upptäckte malmen), utan en
lapp.
Såsom åttonde och sista punkt i instruktionen av 1603 framhölls att uti Lappland fanns god lägenhet att bygga och bo.
Om några ville draga upp i fjällen och där bliva boende, skulle
kronan hjälpa dem med renar — givetvis avses härmed kronans renar till transporter (se nedan kap. IV) — samt unna dem
frihet (från skatter etc.) tills de hunnit "komma Sig före".
En nära förebild till dessa bestämmelser om frihet från
skatter hade instruktionen av år 1603 i den politik, som av
Gustav Vasa bedrivits i det svenska väldets östligaste gränstrakter ett halvsekel tidigare. Konungen hade önskat, "att en
hop måtte rycka upp och göra hemman på alla sidor utmed
den ryska gränsen, på det att ryssar måtte hava av den hop
motstånd, och vårt land därigenom också till förmering och
förbättring komma måtte."°) Enligt ett brev av år 1552 från
konungens befallningsman har denne tillsagt bönderna, att,
där "mång par folk" uti en gård trängas med varandra, den,
som "bäst är tillfallen", borde lösa ut de andra och att dessa
borde flytta ut på ärjemarken. Han har vidare på konungens
vägnar tillsagt nybyggarna tre frihetsår, att de dess villigare
det försöka måtte.7 ) Det som här framstår såsom en insats
från kronans sida och såsom något nytt är bestämmelsen om
frihetsåren. Systemet med utflyttning av gifta syskon från
fädernegården till ärjemarkerna är av allt att döma ett ut-

50
tryck för gammal folklig sedvanerätt i Finland och norra
Skandinavien.
Den svenska statsmaktens nybyggarpolitik är emellertid
ingalunda en ensamstående företeelse vid denna tid. De kolonisationsföretag, som vid nyare tidens början föra folk från
Väst- och Sydeuropa ut till länder bortom haven, motsvaras
i Nordeuropa av en delvis fredlig expansion av nordeuropeiska bönder mot norr och öster under ledning av de stater, som
där hade att bestämma, nämligen Sverige och Ryssland. I lappmarkerna såväl som i Ryssland och Sibirien gällde det för
respektive stater att tillvarataga betydelsefullare intressen än
dem, som sammanhängde med den dittillsvarande befolkningen
av nomader, fiskare, jägare och pälshandlare. Det gällde att
med bo f a st befolkning taga i besittning för statens räkning
stora landområden, som ej längre kunde g förbli herrelösa.
Rikets försvar krävde, att man tillvaratog "all den hjälp som
ett byggt och bosatt land plägar kunna lämna, men som av
ett öde och °byggt ingalunda kunde förväntas".8) Därtill kom,
att de styrande enligt tidens tänkesätt väntade sig större nationalekonomisk vinst av bondenäringens och bergsbrukets
produkter än av fisk och pälsverk, som ej längre i så hög grad
som under forntid och medeltid drogo till sig intresset utan nu
voro på retur.
De svenska kolonisationsföretagen i Lappland avsågo under
denna tidiga period bergsbruk. Vi skola här ej dröja vid dessa
företags utveckling. Den bestämdes av initiativ och intressen
från statsmakternas sida samt av intresset hos en del enskilda företagare, högreståndspersoner och borgare, som erhöllo
statsmakternas stöd. Verksamheten kom att i ej ringa utsträckning innebära en politik gent emot lapparna, som var
i hög grad olämplig, då den ej tog hänsyn till lapparnas livsföring. Tyvärr hade regeringen först år 1653, då Johan Graan
blev landshövding i Västerbotten, att tillgå en verkligt framstående kännare av lapparnas levnadssätt och lynnesart, och
denne lyckades också sedermera länka utvecklingen av Lapplands kolonisation in på nya banor, etnologiskt betydligt
sundare.
I Nasafjäll i Arjeplog socken hade år 1635 malm innehållande silver upptäckts av en lapp. Samma år upptogs gruv-
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driften där av en arbetsstyrka av huvudsakligen svenskar från
kustlandet i öster. De enda dragare, som kunde komma i fråga
för transporterna med malm, ved och proviant till och från
bergverken, voro renar, och lapparna tvingades utföra körslorna. Det tvång, som i samband med dessa och senare bergverksföretag utövades mot lapparna, har i den lapska traditionen lämnat många spår efter sig i form av sägner om lapsk
slavtjänst och svenskt skräckvälde. Lapparna besvarade statsmakteimas ovisa framfart med omfattande flykt från Lappmarken, vilket i sin tur möttes av ett kungligt plakat av 1671,
enligt vilket lapparna skulle tillhållas att återvända till och
kvarstanna i sin "rätta fädernesbygd", Lappmarken. Främst
genom landshövding Graans brev och berättelser till regeringen blev det klart, att åtminstone de egentliga skattlapparna
borde få sköta sin egen näring i fred och ej besväras med
körslor och andra arbeten. Jämförelsen med förhållandena i
Norge och Ryssland låg ju nära till hands. I dessa länder hade
lapparna fått leva i frihet och därför också gärna stannat kvar
vid sina skatteland och fiskevatten. Lapparnas goda vilja var
värdefull ej minst ur försvarssynpunkt, då de med sina renar
kontrollerade transportmöjligheterna inom hela denna vidsträckta landsända.9)
Beträffande den bebyggelse, som tillkom i samband med de
första bergverksföretagen, och som erhållit sina rättigheter
enligt kungliga privilegier, brev och mandat från åren 1637,
1640, 1646 och 1673, torde det här vara nog att konstatera, att
den ej grundade sig på ett nybyggare-bondeintresse och ej heller avsåg självhushåll. Den omfattade endast ett fåtal verkligt
bofasta familjer, dels gruvans, dels kyrkans tjänare, vilka
grundade sin existens på sin tjänst och vid sidan härav på boskapsskötsel, jakt och fiske.
Kronans i stort sett misslyckade ansträngningar på 1640talet att få fram fast bosättning till bergverkens fromma, bl. a.
vid transportvägar, ha avsatt i folkminnet en del traditioner,
som kunna anses karakteristiska för uppfattningen om dessa
kronans strävanden och de härvid agerande personerna: drottning Kristina, de fientligt inställda lapparna, de ovilliga svenskarna och de mera villiga finnarna.19 )
1 gamla dagar var Lappland, berättas det, befolkat uteslu-
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tande av lappar. Men drottning Kristina ville, att även denna
del av hennes rike skulle befolkas av svenskar. Därför påbjöd
hon, att var och en, som ville begiva sig till Lappmarken och
där bosätta sig, skulle vara befriad från krigStjänst och blott
behöva betala en obetydlig skatt till kronan. Men detta oaktat
ville ingen bosätta sig i Lappmarken. Man fruktade för lapparna och deras spådomskonst. Blott någon enda avskedad
soldat, som inte just var rädd av sig, vågade slå sig ned i vildmarken.u) De som bosatte sig i Lappmarken voro mest _finnar. Dessa trodde, att de med sin egen konst skulle kunna motverka lapparnas trollkonster. Dessa finnar voro i regel fattiga
och utblottade. De fingo slita ont för att medelst jakt och fiske
livnära sig. Ofta dukade de under för svält och frost.

NYBYGGESVERKSAMHETEN

År 1670 avsände landshövding Johan Graan ett märkligt
brev till regeringen, vari han framlägger förslag om hur lappmarkerna skola kunna besättas och populeras. "Det är fuller
sant", heter det här, "att åkermark, där säd kan sås, finnes
icke uti lappmarkerna för den starka kölden och eljest själva
ortens obekvämlighets skull." Men där finnas likväl många
orter, "som hava gräsmark och stora lövskogar, varmed andra
kreatur än renar födas kunna, och vid sådana orter kan
svenskt folk sätta sig neder." Denna Graans grundläggande
tanke upprepas på annat ställe i brevet, där han talar om
"orter, som kunna vara tjänliga att besätta med svenskt folk,
där som gräs och lövskog finnes, vilket lapparna till deras renar intet behöva."
Graan tänkte sig sålunda en fast bebyggelse i Lappland genom svenska företagare, som skulle ägna sig åt boskapsskötsel
med utnyttjande av naturlig gräsmark och lövskog. Någon
möjlighet till åkerbruk ansågs ej vara förhanden.
Graans förslag svarade visserligen ej rätt väl till de tankegångar, som ännu 1671 komma till uttryck i plakatet angående
lapparnas flykt från deras hemvister. Här talas om Lappmar-
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De lärda ekonomernas förhoppningar på en snabb framgång för odlingsföretagen i Lappland grundade sig på en oklar eller felaktig uppfattning
av den situation, inför vilken nybyggaren ställdes, när han utan startkapital och med nästan ingen utrustning i övrigt grundade ett hem för
sig och sin familj i vildmarken. Men nybyggaren visste vad det gällde.
Skickligt och oförväget gick han naturen in på livet• och avlockade den
de nyttigheter, han hade bruk för. Ofta blev det improvisationer och nödfallsutvägar enligt gammal vildmarkssed. En nybyggare startade i regel
på våren. Sjön eller rättare sjöstranden blev hans första visthusbod. Han
fiskade från stranden, så snart det blivit landvak. Vid stranden häckade
också sjöfåglarna, vars ägg insamlades och anrättades. Här kunde han
också snabbt ordna sin matlagning. Äggen eller fiskarna kokades i den
våta mossan på en stenhäll med eld under. Jäkkvik, Arjeplog socken.
Foto: förf. 1943. ULMA.
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ken såsom "lapparnas rätta fädernesland", som av "ingen annan än lappar bekvämligen, brukas och kultiveras kan" — i
överensstämmelse med den uppfattning, varpå svenska kronans
lappmarkspolitik tidigare i så hög grad byggt. Nu befinnes
Graans förslag emellertid ej orimligt. Möjligheterna för lappmarkens "populering" skulle i varje fall närmare undersökas,
och Graan fick i uppdrag att utarbeta en instruktion för en
orienterande kartläggning med sikte på upprättandet av en
jordebok över Lappmarken. Arbetet skulle utgöra en rekognoscering för en kolonisation av den art Graan antytt i sitt brev
till regeringen. Lantmätaren skulle, heter det, "med all flit
efterfråga av en och annan, varest nyttiga boställen finnas, i
synnerhet bestående av äng, lövskog och fiskevatten, .emedan
man kan icke göra stor förhoppning om någon synnerlig åkermark."
När Graan sedermera tar ställning till rekognosceringens
resultat, anser han sig ha anledning framhålla, att åkerland ej
med visshet kunde påräknas för varje nybygge, men att populationen likväl kunde genomföras, liksom sådan kunnat äga
rum på Island och Grönland även utan sädesodling. På annat
ställe framhåller Graan som sin bestämda mening, att sädesodling ej finge vara ett ofrånkomligt villkor för populationen.
Den 27 september 1673 utfärdas plakatet angående lappmarkens bebyggande, upprättat i enlighet med Graans förslag och
delvis upprepande Graans egna ord. Genom detta märkliga
plakat privilegieras kolonisationen i Lappland för "svenska och
finska åbor", samtidigt som landskapet i kyrkligt hänseende
skiljes från kustsocknarna. Ehuru flera intressen otvivelaktigt
stått bakom plakatets tillkomst, bergverkens, kyrkans, försvarets, är det likväl önskan att gynna en livskraftig bondebebyggelse, som utformat bestämmelserna. Påståendet att den
egentliga avsikten med plakatet varit att skaffa folk åt bergshanteringen har på goda grunder tillbakavisats av Johan
Nordlander.12 )
At de svenska och finska åbor i Väster- och Österbotten
samt Jämtland och Ångermanland, som vilja upptaga boställen
i lappmarkerna, ger plakatet 15 års frihet från skatter samt
frihet från knektutskrivning för alla tider. Enligt plakatets
ordalag tänkes den fasta bosättningen skola grundas på bo-
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I åratal kan nybyggaren vid sitt fiske få nöja sig med en flotte. Eller has
för ut näten med hjälp av långa stänger, som manövreras från land. Till
slut måste han likväl bygga sig en båt. I skogen söker han då ut en "båtvis" av en gran med lämplig böjning. Av andra granar, där stam och rot
mötas i viss vinkel, tager han "stamdrag", handtag i båtstäven, i vilka
man drager båten. Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1944. ULMA.

skapsskötsel med understöd av fiske och jakt. De svenska och
finska nybyggarna hänvisas till "den jordmån, varav lapparna
efter sin näringsart, nu ingen nytta eller fördel sig kunna
göra", vilken jordmån nybyggarna kunna använda till ängsmark och mulbete. Därtill kunde de även hava "annan tarvelig
föda av skog, strömmar och sjöar", d. v. s. genom jakt och
fiske. Om åker och åkerbruk nämner plakatet intet.
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Vad som här är särskilt anmärkningsvärt är den tillit statsmakterna satte till de etnologiska faktorerna. Inbjudan till nybygge riktas till svenskar och finnar. Man räknar uppenbarligen med deras odlarhåg och benägenhet till bofast liv. Lapparna nämnas ej i detta sammanhang. Vidare förutsätter plakatet
att olikheterna i svenskars och finnars, respektive lappars hushållningsmetoder och livsföring skola göra det möjligt att bereda rum för tvenne olika befolkningar inom ett och samma
geografiska område.
Den etnologiska verkligheten, d. v. s. folkslagens läggning
och livsföring, svarade föga till vad man väntat sig. Lapparnas mångomtalade "flyktighet" skulle .komma att visa sig vara
ej ett rasdrag utan en historisk företeelse. Det blev detta folkslag som kom att till ej ringa del grunda den fasta bygden i
Lappland. Svenskarna blevo väl som kolonisatörer av större betydelse, men de kommo mera dröjande än man tänkt sig, och
visade också de en viss benägenhet för flyktighet, varom mera
nedan.
Även beträffande utrymmet i samma geografiska område
för bondenäring och lappnäring hade man till en del tagit
miste.
För sin kreatursskötsel kommo nybyggarna att utnyttja myrar och stränder, som fj ällap par n a visserligen ej räknade med för sina renar, men som skogslapparna behövde för skogsrenarna. Gräsmarkerna vid fjällapparnas höstoch vårvisten inkräktades mångenstädes av nybyggarnas kreatur. För såväl fjällappar som skogslappar uppstodo stora svårigheter, när skogarna med renmossa för årtionden framåt
förstördes genom skogsbränder i samband med svenskarnas
brännor för mulbete och framför allt finnarnas svedjor för
sädesodling. Härtill kom, att de svenska och finska nybyggarna ej sällan voro obenägna att stanna hemma som trägna odlare på nybygget. De färdades som ivriga fiskare och jägare
vida omkring och kunde ej hållas borta från lapparnas fisketräsk och jaktmarker. Vildrenens utrotande torde få tillskrivas de bofastas hänsynslösa jaktmetoder.13) Till de bofasta räknas då också allt "löst folk" som slagit sig ned i Lappmarken
och huvudsakligen levde på rovdrift. Lappen på lappskattelandet däremot drev ej jakten på kort sikt utan vårdade sig
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De tekniska problemen lösas av nybyggaren till synes rent praktiskt och
spontant med hjälp av de av naturen givna formerna. Men teori och teknisk tradition finna likväl sin tillämpning. När nybyggaren t. ex. skall
hämta sig båtbräder i skogen, blir det ej bara frågan om att finna ett
rakt, kvistrent träd. Han måste även tänka på att hugga båtbrädsstocken
på den enligt traditionen riktiga tidpunkten, d.v.s. sista dagen i sista månnedanet för året. Skansholm, Vilhelmina socken.
Foto: Nils Eriksson. 1941. ULMA.

om viltet, av vars bestånd han i så hög grad var beroende. Renskötseln kan också betraktas som en högt utvecklad och specialiserad viltvård.
Nybyggesverksamheten och lapparna är till slut även en
fråga om utrymme. Lapparna få ej tillräcklig plats för sin renskötsel. "Det tyckes likväl vara till befarande", säger konsistoriet i Härnösand i sin berättelse till den lapska ecklesiastikdirektionen 31/10 1792, "att när nybyggarne nu mera öka sig
och efterhand intaga de trakter, på vilka lapparna en viss tid
5
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av året vanligen haft sitt renbete, renhjordarnas antal torde
komma att avtaga".
Det är sålunda naturligt, att många konflikter uppstodo med
kolonisationen, såsom också närmare skall visas i kap. IV nedan i samband med att kulturkontaktens positiva sida, grannsämja och samarbete mellan bofasta och lappar, skall belysas.
Här må vara nog att framhålla, hur nybyggaren vid nybyggesföretagets anläggning, men även alltjämt i fortsättningen var
i behov av lappens välvilja, hjälp och produkter. Härvid kunde
han utnyttja lappens utpräglade sinne för grannsämja. Efterhand har mellan nybyggaren och lappen utvecklat sig ett system för utbyte av tjänster och varor mera på frivillighetens
än tvångets grund, trots det att lapparna alltjämt bibehållit
känslan av att ha blivit berövade en för dem självklar ensamrätt till sitt land. Nybyggarna få hjälp av sina grannlappar
och grannsämjan blir ofta god. Även släktskapsförbindelser
genom giftermål uppstå och då vanligen så, att lapska kvinnor
giftas in i svenska familjer.
Under de närmaste årtiondena efter lappmarksplakatens utfärdande 1673 ha konflikterna mellan bofasta och lappar likväl
varit betydande. Klagomål ha inkommit till regeringen. Det har
då för denna legat nära till hands att söka övervinna svårigheterna genom att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att
i görligaste mån skilja bondenäring och lappnäring från varandra. Detta kunde ske, menade man, genom att man förmådde
nybyggarna att framför allt ägna sig åk vad man ansåg vara
den egentliga bondenäringen, nämligen åkerbruk och kreatursskötsel, och ej så mycket driva jakt och fiske, som jämte renskötseln utgjorde lappnäringen.
År 1695 utkommer ett andra lappmarksplakat, daterat den 3
september. Graan var då borta — han hade avlidit 1679. Plakatet, som vänder sig till svenskar och finnar i Väster- och
österbotten, Ångermanland och. Jämtland, var delvis föranlett
av lappars klagomål över finnars svedjor. Men förutom att
plakatet förbjuder nybyggarna att "lägga sig allena på överflödigt svedjande, varigenom både skogen utödes och skogseld
lätteligen kan förorsakas", förpliktigar det också nybyggarna
"landet så väl med hus att bebygga som ock medelst åkers upp-
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tagande och ängars upprödjande så att excolera och uppbruka,
som det annorstädes i Våra provinsier brukligt är."
Detta är en ny metod beträffande kolonisationen i Lappmarken, som kammarkollegium, vilket utarbetat plakatet, här
kommer med.
Nybyggaren skall grunda sitt gårdsbruk ej blott på foderfångst enligt boskapsskötselns krav, utan han skall även upptaga åker för sädesodling. Och åkern nämnes i första rummet.
Därmed har statens plan för gårdsbruk i Lappland samordnats
mera med en av överheten omhuldad teori än med de faktiska
förhållandena.
Naturligtvis har aldrig någon nybyggare i Lappland, hänvisad till sina egna resurser, vid sitt nybyggarföretag utgått
från åkerbruket. Det var boskapsskötsel samt fiske, jakt och
fågelfångst, som bildade grundvalarna för hushållningen under
de första för företaget avgörande åren och sedan alltjämt i
fortsättningen. Först småningom började åkern ge något mera
betydande bidrag. Detta beträffande de svenska nybyggarna.
Även för finnarna spelade fiske, jakt och fångst samt boskapen
en stor roll. Metoden med skogssvedjor gav dock lättare och
snabbare resultat än åkerodlingen. Ofta brydde sig heller ej
finnarna om någon åkerodling, förrän de utnyttjat alla möjligheter till svedja. En dylik ensidig metod med svedja, bekämpades emellertid av statsmakterna eller fick i varje fall ej något
stöd vid anläggningssynerna.
Landshövding Graans i plakatet 1673 upptagna tanke om
boskapsskötseln såsom grundval för bebyggelsen i Lappmarken
vid sidan av jakt och fiske motsvarande givetvis mycket väl de
faktiska förhållanden vid denna tid i denna nordliga landsända.
Att plakatet av 1695 skjuter fram åkerbruket sammanhänger
uppenbarligen med en ideell, för förhållandena i Nordsverige
verklighetsfrämmande tro på åkerns och sädesodlingens bärighet. Här möter en ekonomisk teori, som delades av många av
tidens ledande män i Sverige såväl som i utlandet, kanske särskilt bland merkantilisterna. För Lapplands del blir året 1695
ett märkesår så till vida som åkern som bondens förnämligaste
odlingsuppgift träder fram med statsmakternas stöd i klar konkurrens med nedärvda hushållstraditioner med extensiv boskapsskötsel, fiske, fångst och jakt. Vid anläggningssyn skall

60
åkermark uppvisas och den bestämda odlingsskyldigheten måste
uppfyllas vid äventyr att nybygget annars förloras. Mycket sällan dispenseras från åkerodlingen. I många fall måste nybyggaren övergiva ett för boskapsskötsel, fiske och jakt lämpligt
ställe för att äntligen komma till en plats, där åkermark, om än
av föga värde, kan uppvisas för synemännen. Hur teori och
praktik i övrigt komma att stå mot varandra under de följande
århundradena framgår av ett mycket stort antal syneprotokoll
och även direkta uttalanden av många lantbruksintresserade
författare. Icke minst upplysande äro de studier, som ännu i
våra dagar kunna göras i fältet, och som tydligt visa, hur den
medellöse nybyggaren måste räkna med naturens bistånd på ett
helt annat sätt, än teoretikerna kunnat tänka sig (jfr bildserien
i detta kapitel s. 53-73). Vi skola nedan ytterligare söka belysa
motsättningarna mellan lantbruksteknisk och nationalekonomisk
teori och allmogens odlings- och hushållspraktik eller — om man
så vill — slentrian, grundad på tradition och de etniska och natu rgeografi ska förhållandena.
Ansträngningarna att pressa sädesodlingen så långt åt norr
som möjligt återfinna vi också på andra håll i Nordeuropa och
norra Asien. På ryskt (sibiriskt) håll har envåldsmaktens kampanj för sädesodlingen svårt att hävda sig gent emot vanan hos
en befolkning, som i alla tider livnärt sig av jakt, fiske och
boskapsskötsel. Den slutsats A. Th. v. Middendorff kommer till
vid studiet av nybyggesverksamheten i Sibirien, har sin tillämpning även på de lappländska förhållandena under äldre tid:
"Ju mera vidsträckta jakt- och betesområdena äro, desto långsammare sker övergången från jägare- och herdeliv till bofast
åkerbruk."14)
Vad beträffar ängen i 1695 års plakat visar sig även härvidlag en önskan att framhålla själva odlingsarbetet, d. v. s. uppröjningen av ängsmark. I verkligheten var emellertid boskapsskötseln hos nybyggarna i Lappland på de flesta håll främst
grundad på naturlig slåtter och lövtäkt i lövskog, och otvivelaktigt har det varit detta Graan tänkt sig såsom naturenligt
och riktigt. Genom att nu särskilt framhålla den röj da
ängen, r öj ni ngsl an de t, såsom odlingsprestation tar
statsmakterna första steget på den väg, som skall leda till en
statlig kampanj m o t utnyttjandet av naturlig äng och f ö r
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En omtänksam nybyggare har i sin hemskog reserverat åt sig åtskilliga
träd, som han betraktar som redskap på rot. Sådana tekniska konstruktioner som hopfogning, tappning, slitsning, brättning etc. får naturen ordna med i grenar, stammar och rötter. En slädmede erhåller nybyggaren
ur en rakvuxen björk, försedd med en kraftig rot, som går ut i lämplig
vinkel. Skansholm, Vilhelmina socken. Foto: Nils Eriksson. 1941. ULMA.

ängsodling och vallar. Av ett mycket stort antal syneprotokoll
från tiden efter 1695 framgår också, vilken uppskattning, som
kom den röjda ängen till del från synenämndernas sida men
även ibland från nybyggarnas. 'Bristande odlarnit i några fall
men framför allt benägenheten att följa den gamla traditionen
med naturslåtter har emellertid gjort, att detta urgamla drag i
norrländsk allmogekultur — boskapsskötselns viktigaste eldensiva drag vid sidan av fäbodväsendet — ej kunnat helt utrotas.")
Under den följande tiden framkommo en del förslag rörande
nybyggesverksamheten i Lappland och dess upphjälpande, för-
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slag som gingo vitt isär. Även tidens bästa kännare av land
och folk i denna landsända kunde ha helt olika meningar.
Motsättningarna tillspetsa sig i tvenne åsiktsriktningar. Den
ena framställes av generalmajoren Lorentz Christopher Stob&
i en relation till riksdagen 1746-47;16 ) den andra av magister
Pehr Högström, kyrkoherde i Gällivare, i hans Beskrifning
öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker, 1747.
För StolAe står det klart, att lappen och hans hushållning
med renar, fiske och jakt mycket väl motsvara Lappmarkens
förutsättningar och klimat. Beträffande nybyggesföretagen
finner han, att "intet hopp är om åkerbruket och ringa bevänt
med ängsmarken, tjäruhandeln har så mycken svårighet, och
getter hava de inga. Fisken och fåglen äter nybyggaren upp
själv; så bliver litet eller intet övrigt, som han kan avlämna
—. Jag vill dock konsiderera och betrakta dem (nybyggarna),
såsom de borde vara och långt mera för sig komne. Så att jag
skattar dem kunna försälja — 5 å 6 lispund smör, 2 :ne slakterikreatur och hela 2 :ne decker get- och bockskinn årligen, såsom
rätta nybyggare, de där av boskapsskötseln leva borde. Det
hinner likväl intet upp emot lappens avkomst." En lapp med
800 till 1.000 renar nöjer sig med lika stort område som nybyggaren tar för sig. Lappen "måste årligen avlåta i svenska handeln 1:o 50 å 60 kalvskinn, som till sämre foderverk brukas,
2 :do 40 till 50 och däröver svarta kalvskinn till de så kallade
lappmuddars förfärdigande. 3. Kan han utan skada sälja 8 å 10
st. renar till slakt åt bonden, borgaren och andra, som ock nogsamt sker, ty få hushåll äro i Västerbotten, som ej hava renkött i sitt visthus. 4:to vintertiden slaktar merendels. lappen för
sig och sitt hushåll 1 god ren i varje vecka, utom höstslakten
av de överflödige gamlare brunnrenarne, föryttrar således i det
ringaste 30 st. renshudar. 5:to överlåter många välsmakande
renstungor, varma muddstövlak, skor och handskar med mera.
Detta överstiger långt vida nybyggarens produkter i värde och
nytta. Renshudarne allena giva vinst. Och huru omistliga äro
de jämväl icke för regementernes beklädande —
Enligt StolAe äro sålunda nybyggarna snarare till skada än
nytta i Lappmarken, där lapparna äro de rätta inbyggarna,
vilkas näring borde uppmuntras. Dessa StolAes meningar delas
av många även om yttrandena ej få en så tillspetsad form. 1
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Hellre trotsa naturen än följa dess fingervisningar, hellre intensiva metoder än extensiva, detta var som oftast de lärda ekonomernas recept.
Man insåg aldrig i vilken hög grad nybyggaren var tvungen att låta naturen arbeta åt sig. Nybyggaren måste räkna med stora vidder natur_
mark och lång väntan, när naturen skulle utföra arbetet. Här krävdes
tålamod. I mänga år måste t. ex. redskapsämnet stä på rot och växa, innan det erhöll de rätta måtten. Detta ämne till ett årder behöver ännu
några år på sig, innan man kan börja bearbeta det. Ammarnäs, Sorsele
socken. Foto: förf. 1943. ULMA.
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mycket hovsamma ordalag berör konsistoriet i Härnösand 1792
samma problem. "Den myckenhet renkött och rentungor, det
stora antal renshudar och horn, lappmuddar, skor och handskar
m. m., som årligen nedföras från Lappmarkerna Och vitt i riket
kringspridas, synes skäligen böra anses vara så betydligt i allmänna hushållningen, att man borde önska att de häldre må
ökas än minskas i lappmarkerne, helst då mera lönande näringar
i de trakter, där renskötseln egentligen idkas, föga lära kunna
sättas i dennas ställe."
Kyrkoherde Pehr Högström, Stobks samtida, har en helt
annan uppfattning om bondenäring och lappnäring i Lappmarken. Han är ivrig förespråkare för nybyggesverksamheten.
Ja, han rekommenderar nybyggesföretag även för alla lappar.
"I medlertid skulle jag tro att alla lappar, om de hade skicklighet att söka sig ut goda hemställen, och kunde övertalas att taga
sig sådant före, medan de voro rike och förmögne, skulle de
utan tvivel ej allenast komma därmed tillrätta utan ock i roligare tillstånd, då ock landet kunde tillika bliva uppbrukat."
Vad Högström uttalar som tro och förhoppning står i en
märklig motsättning till de faktiska förhållanden, som han
dock väl känner till och också utförligt omnämner i samband
med mycken kritik och klander. Vi skola nedan återkomma till
Högströms kritik av nybyggarna. Här skall endast tilläggas,
att han såsom en förhoppning nämner, att sådan säd, som vore
van vid det kalla klimatet, möjligen skulle kunna påfinnas —
ett rykte om vildväxande vete och råg i Lappmarken har verkligen nått honom. "I fall Lappmarken således i tillkommande
tider skulle över allt bliya åkermark, så skulle dock lappen,
där han ej själv ville bliva en åkerman, likafullt kunna där bo
och bliva, så vida han hade lov att nyttja sig tillika med de
andra av fiske och skytten, samt finge behålla ved för sig själv
och mosse för sina renar. I anseende till landets vidd skulle de
ock väl få rum — —."17 )
Tanken att lapparna skulle kunna förmås att överge sitt
flyktiga levnadssätt och bli bofasta var Högström ej ensam om.
Av och till hade den skymtat redan under 1600-talets lopp. Högströms uppfattning fick också ett visst officiellt erkännande, i
det den åberopades av ecklesiastikdirektionen 1747 i samband
med att prästerskapet anmodades insamla uppgifter om lap-
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parnas levnadssätt. Bl. a. skulle man söka utforska i vad mån
renskötseln verkligen krävde flyttningar samt .om lapparna
skulle kunna ersätta sitt extensiva näringssätt med att såsom
bofasta idka åkerbruk, ägna sig åt slöjder etc.
Men Lappmarkens ekonomiska problem möta vid denna tid
ej blott såsom en fråga om bofasthet och nomadism, åkerbruk
och renskötsel. Intresset för åkerbruk och sädesodling stod även
i en viss motsättning till intresset för kreatursskötsel eller boskapsskötsel över huvud. Boskapsskötselns talesmän peka framför allt på Lappmarkens egna, av naturen givna möjligheter.
Det gäller för nybyggaren att finna sig tillrätta med naturens
ordning. I överensstämmelse med denna åsikt vädjar man mindre till teknikens och odlarens ansträngningar att kämpa mot en
motsträvig natur än till den hjälp, denna natur erbjuder den,
som förstår att rätta sig efter naturens fingervisningar. Ett
utmärkt exempel på denna åsiktsriktning återfinnes i en uppsats i Vetenskapsakademiens handlingar för år 1762 av Anton
Rolandsson Martin: Bergens och de mindre Fjällens fördelaktighet til Boskapsskötsel, grundad på Rön. Martin säger här
bland annat: "Huru väl vore icke, om uti vårt vidsträckta land
var och en ort vande sig vid någon hantering, som vore bäst
lämpad efter dess klimat och naturliga beskaffenhet? Då skulle
stora trakter längs vår fjällrygg ej ligga öde, såsom beklageligen nu sker, endast därföre, att åker där ej med fördel kan
brukas: de tjäna så mycket bättre till boskapsskötsel. Jag har
med egna ögon sett i dälderne imellan fjällen i Jämtland ett så
frodigt gräs, att jag aldrig funnit dess like på någon gödd äng.
Man kunde där på två månader bekvämligen samla tillräckligt
foder för en myckenhet boskap över vintern. Gräset kan, på de
oländiga vägarne över bergen och den myckna snön om vintern,
ej föras därifrån; därföre nyttjas det nu endast till bete om
sommaren, då man med stort besvär driver boskapen dit, ofta
några mil. Men bättre vore, om man där med sin boskap toge
ständigt hemvist."18 )
Som vi nedan skola finna, kommo statsmakterna att ställa sig
på deras sida, som ivrade för åkerbruket. Att drömmen om
Lappmarkens förvandling till en åkermark var mot naturen
blev aldrig klarlagt, förrän efter. det nybyggarne frivilligt eller
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tvingade av synenämnderna gjort många, dyrbara experiment
förgäves.
En annan synnerligen betydelsefull principfråga berördes
också i tidens diskussion: skall nybyggaren vara hänvisad till
att själv med egna medel grunda sitt nybygge, eller skall han
till starten ha hjälp av det allmänna?
När ivraren för Lappmarkens uppodling, kamreraren Friedrick Fryxell, 1755 besökte Västerbotten, gjorde han sig underrättad om det faktiska läget. "Vid närmare efterfrågan, hur
det stod till med nybyggen i Lappmarkerna, fick jag den underrättelsen, att uti Pite Lappmark icke var en enda nybyggare; uti Lule lappmark voro någre få, uti Ume flere, även så
uti Äsele; uti Torne, som ligger längst norr, voro de fleste."
Han tillägger: "Således kan härav klarligen ses, att det norra
klimatet icke är egenteliga hindret vid ortens uppbrukande."
Skall emellertid nybygget grundas på åkerbruk, måste nybyggaren ha hjälp från det allmänna i själva begynnelsen av företaget. Han tvekar heller inte att rekommendera en kolonisationsplan med statligt understöd i penningar och spannmål och
med åkerbruket som grundval för hushållningen. Kolonisationen skall vidare ordnas i grupper om 4 nybyggare — här följas utländska förebilder. "Att förekomma, det desse nybyggare icke för mycket skulle förnöta tiden med fiske och
skjutande, såsom i deras tycke nog lönande, efter som de därigenom kunde få maten straxt i händerna, hvilket ock är nästan
alla nybyggares mesta göromål, varigenom de eftersätta åkeroch äng-skötseln, som icke gifver lön för mödan förr än hela
året och mera därefter, så skulle kronobetjäningen varje år
hålla besiktningar, huru de årligen förbättrat, samt mer och
mer i stånd satt sina nybyggen, så vida de skulle få åtnjuta
den utlovade spannmålshjälpen."19)
Från enskilda intresserades diskussioner och projekt vända
vi oss nu till statsmakternas åtgärder. Under förra hälften av
1700-talet synas dessa allt mera eftersträva en ingående kontroll över nybyggesverksamheten liksom över näringslivet över
huvud. Man följer härvid merkantilistiska teorier. För Lapplands del förbereder man en ny förordning, som skall ge staten
ett fast grepp om den ekonomiska utvecklingen, vilken borde
ledas därhän, att en fullt klar näringsfördelning genomföres
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Trä, ben och horn ge material till husgeråden i Lappland. Lerkärl, så betydelsefulla hos bofasta i sydligare landsändar, bli alltför tunga och bräckliga för nybyggaren liksom för nomaden, som ofta måste föra husgeråd
med sig. "Vrilen" på denna björk är ett lämpligt ämne till en skål, som
blir rund och djup, hållfast och lätt att transportera. Skansholm, Vilhelmina socken. Foto: Nils Eriksson. 1941. ULMA.

mellan nybyggare och lapp. Det är uppenbarligen tankar mera
motsvarande Pehr Högströms än Stob&s, som nu göra sig gällande. Något direkt statligt ingripande med penninganslag etc.
såsom vid vissa utländska kolonisationsföretag blir det dock
aldrig frågan om, ehuruväl detta hade varit i överensstämmelse
med Högströms medgivande, att nybyggaren utan förskott är
hänvisad till fiske, jakt och höfångst. Kronan hade också tidigare (1646) sökt stimulera till nybyggesföretag genom att utlova understöd in natura för själva starten. Man är emellertid
nu ej villig utlova något startkapital. Nybyggaren har att lita
till det kapital och den utrustning han själv kan förse sig med.
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Vad som skall förstås härmed diskuteras likväl aldrig, liksom
man heller aldrig gör klart för sig vilka konsekvenser bristen på
redskap och annan utrustning för med sig för den, som endast
har naturen att lita till (jfr bildserien i detta kapitel s. 53-73).
Den nya förordningen, reglementet av den 24 november 1749,
skiljer sig i grundprinciperna ej från plakatet av 1695. Upp.
tagandet av åker sättes främst bland nybyggarens odlingsskyldigheter. Men reglementet bestämmer mera i detalj och med
hänsyn till en del erfarenheter, som gjorts under det gångna
halvseklet.
Den som vill sig husligen i Lappland nedsätta och nybruk
upptaga skall först hos landshövdingen söka skriftligt tillstånd
härtill. Han skall därpå uppvisa platsen för sitt tilltänkta nybygge för en besiktningsnämnd bestående av kronofogde, länsman och tvenne nämndemän. Nämnden undersöker platsens beskaffenhet i anseende till jordmånen samt huruvida den tilltänkta uppodlingen länder någon annan till förfång. Landshövdingen har sedan att bevilja frihetsår (frihet från skatt), dock
ej flera än femton, såvida ej särskilda svårigheter äro förbundna med nybyggets upptagande. Efter frihetsåren skall nybygget skattläggas. Befrielsen från soldatutskrivningen upprepas.
Av detaljbestämmelserna framgår nu, att nybyggaren har
att beflita sig om de odlingsarbeten, varigenom åker och äng
erhållas. Det är det på själva jorden nedlagda arbetet, som
synenämnden framförallt har att taga hänsyn till. "Ej må
någon räkna sig hava uppodlat och nedlagt 'arbete å sådana'
ställen, varest han upprest en eller annan höstack, hässja eller
lada, till inrymmande av det hö och foder, som själva Naturen,
utan dikning och rothuggning, giver. Men för uppodlad må den
trakt och lägenhet anses, som igenom kärrs och mossars utdikande samt träns barkande, gjorts nyttig till åker och äng."
Man räknar dock med att naturslåtter skall kunna förekomma, särskilt i första början av nybyggets inrättande, samt då
det är brist på lämpliga områden för ängsröjning.
Svedjan var en kulturform som vid mitten av 1700-talet
ivrigt diskuterades av de för lantkulturen intresserade. Carl
von Linné hade i sin dagbok från skånska resan 1749 tagit
svedj an i försvar, men förmåtts av överhovintendenten Carl
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Den frodiga gräsväxten kommer den övergivna renvallen att likna en
sädesåker. Möjligen var det en dylik syn, som år 1741 gav baron C. W.
Cederhielm kW& att lämna sin till Asele lappmark medförda halvtunna
ritorr råg till lapparna att av dem brukas som utsäde i renvallarna. Tidigare hade hans avsikt varit att själv odla i detta land, som "var för honom
med så härliga färgor avskildrat". Han hade emellertid ~nit marken
vara av helt annan beskaffenhet än den blivit honom beskriven. Han
såg nu att det ej var värt, att han fullföljde sin föresats. Han drevs
likväl av omtanken "om detta folks välgång att övertala dem till att
pröva uppå om ej rågsäd där (i renvallarna) kunde trivas." Han gjorde
sig också mycken möda att genom tolk "föreställa dem (lapparna) i vad
för ett uselt tillstå/ad de voro gtadcle, och huru angeläget det vore för
dem själva, att tänka uppå medel att hjälpa sig därutur." Så berättas i
Arwid Ehrenmalms skrift Resa igenom Väster-Norrland till ...Isak Lappmark, anställd uti juli månad 1741. — Gammal renvall i Maskaur, Arjeplog socken. Foto: Israel Ruong, 1944. ULMA.
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Hårleman att byta ut detta parti i dagboken mot en framställning om gödsel för åker.20 ) Framför allt var det önskan att
skydda skogen, som stod bakom. Lapplandsreglementet medger
emellertid nybyggaren att i förstone bruka svedjeland, i fall
han icke på annat sätt medhinner att uppröja äng och åker.
Men reglementet underlåter ej att framhålla, att för odlingen
skogens barkande och rothuggande är nyttigare, då matjorden
därigenom icke förbrännes. För övrigt förhålles med svedjande
i Lappmarken efter allmän lag.
Beträffande den viktiga frågan om näringsfördelningen mellan nybyggare och lapp 'uttalar sig reglementet bestämt: "Nybyggares vidlyftiga fikande och farande omkring skogarna efter
vilt och i avsikt slikt att fånga och fälla har hittills mycket
hindrat jordens och landets uppodlande; och som lappallmogen,
vilka till en del för slikt skatta, nogsamt medhinna att fånga
och skjuta allt det vilt, som under namn av dyrare skinnvaror
kommer; alltså hava nybyggare därmed hädanefter sig ej vidare
att befatta, andra till men och sig själva till hinder vid hemmansbruket." Reglementet tillåter emellertid nybyggaren att
jaga inom en halv mils omkrets från nybygget. Även har nybyggaren rätt att fiska till husbehov.
Reglementet innehåller detaljerade bestämmelser om vad som
skall vara laga hus på ett nybygge. Härvidlag har man uppenbarligen hållit sig till det vanliga byggnadsskicket på bättre
gårdar i Lappland.
Ytterligare bestämmes om det antal arbetshjon, som må
hysas på nybygget allt efter dettas storlek: en fullvuxen dräng
och en piga på 1/4 mantal eller en hel och en halvvuxen dräng
samt två pigor på 3/8 och 1/2 mantal. Denna bestämmelse
bidrager till att hålla gårdsbruket kvar vid självhushåll, emedan
man ej nämnvärt kan utvidga sig eller specialisera sig på någon
produktion utöver den vanliga gårdsaveln för det egna hushållet.
I många hänseenden voro villkoren enligt reglementet och
andra därmed sammanhängande bestämmelser lindriga. Frihetsåren kommo ofta att betydligt överskrida de 15. Ej sällan
lämnades 30 frihetsår. Då efter frihetsåren skattläggning ägde
rum, beräknades för ett hemman, som födde 1 häst och 8 kor
oavsett småkreatur, 1/4 mantal, och hemmansräntan sattes till
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10 riksdaler riksmynt för helt mantal. För övrigt var lappmarksbonden fri från mantalspenning eller annan bevillning,
kronotionde, rotering, beväringsskyldighet och skjutsningsbesvär.
Reglementet av år 1749 blev gällande för nybyggesanläggningarna i Lappland ända fram mot 1800-talets senare del. Det
kompletterades av instruktionen för kronofogdarna i Lappmarken av den 5 aug. 1760, som gjorde kronofogden till ett
slags statens vandringsrättare. Det ålåg sålunda denne att göra
sig noga underrättad om jordbrukets metoder, vilken jordmån
som är tjänligast, och hur ängar skola röjas och skötas. Till
den ändan skulle han studera utkommande ekonomisk litteratur, så att han skulle kunna undervisa Lappmarkens invånare.
Varje sommar från mitten av juni till sista augusti skulle han
resa omkring i en eller flera lappmarkssocknar och där ej
blott besiktiga de anlagda nybyggena utan även, "såsom mera
kunskap ägande än gemene man, utse och tillkännagiva varest
bekvämliga landskaper och trakter finnas till nybruks anläggande." Han skulle vidare i sin årliga berättelse till landshövdingen uppgiva, huru reglementet av 1749 efterlevats.
Vad som i denna instruktion anbefalldes kunde endast i ringa
grad genomföras i praktiken, främst kanske därför, att kronofogden ej kunde få någon tillräcklig kontakt med dessa lappar,
svenskar och finnar, som i åratal oberoende av synenämnder
och paragrafer arbetat på sina boställen enligt sina egna, nedärvda traditioner eller vanor, som de ingalunda voro benägna
att uppgiva efter någon dags besök av en svårförståelig ämbetsman — om nu något besök alls kunde bli av. "Ingen är så
fullständigt slav av sitt yrke som lappen" säger L. L. L.stadius,
men den inrotade vanans makt, när det gäller arbetslivet, synes
ha varit lika stark även hos nybyggarna.
Av syneprotokoll och andra handlingar i samband med nybyggesverksamheten liksom av riksdagsrelationer och samtida
lantbrukslitteratur samt av bevarade folktraditioner framgår,
att utvecklingen i Lappland under de följande 100 åren ingalunda motsvarade vad som avsetts med reglementet av år 1749.
Någon större tillströmning av svenska och finska nybyggare
från andra landskap ägde ej rum närmaste tiden efter 1749.
Sedermera uppträdde nybyggarättlingarna som egna företa-
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gare. Av stor vikt var emellertid att skogslappar i ganska stor
utsträckning och även en del fjällappar och fiskelappar togo
upp nybyggen i vanlig ordning eller utvecklade — så att säga
under hand — sina visten på lappskattelanden till verkliga
gårdsbruk med kreatursskötsel vid sidan av eller ersättande
renskötseln samt med odlingar, där sådana varit möjliga. Härvidlag var det sålunda icke så mycket fråga om att upptaga
en ny bosättning från ris och rot utan att söka bevara och utveckla en redan förefintlig, såsom i följande kapitel närmare
skall belysas.
Först på 1800-talet hade kolonisationen börjat gå raskare
framåt. År 1801 uppgingo enligt v. Diiben nybyggena i samtliga
lappmarker — skattlagda och icke skattlagda sammantagna —
till 767, fördelande sig på de olika lappmarkerna så: Torneå
137, Luleå 144, Piteå 62, Umeå 190, Äsele 234. År 1848 hade

BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.
De lärda lanthushållarnas välmenta råd till myndigheter och nybyggare
gåvo föga chans åt nybyggarnas egna kolonisationsmetod: det subarktiska
ängsbruket. De lärda herrarna varo mest böjda för att i nybyggarnas
egna odlingstradition se blott okunnighet och en klandervärd benägenhet
till bekväm rovdrift och herdelevnad. Och dock rymde denna tradition
en värdefull erfarenhet, räknande även med naturtillgångar, som ingalunda voro lättfångna. Så som Ludvig Grundström i Amm,arnäs här går
i videlunden, granskande "skogsfrodnaden", så gingo hans förfäder före
honom, undersökande och planläggande, var de skulle kunna röja äng av
ris och rot. Nybyggaren brukade, berättar G-rtoulström, årligen utvidga
sin ängsmark åtminstone något. Han ville ej helt upphöra att vara nybyggare. Varje år ville han ha möjlighet slå "nyradd", och få något av
det särskilt frodiga gräs, sam endast röjningen i naturmarken kan ge. Så
gick han utefter stränderna och röjde med yxa bland vide och björk. Nybyggaren var emellertid noga med att ej slå en nyradd året närmast efter
det han röjt. Det gräs, som då växte upp, skulle ostört få gå i ax och så
frö i den av röjningen öppnade jorden. Andra året slog han de delar av
nyradden, där jorden ej öppnats. Men. ännu slog han ej det gräs, som spirat
upp ur den av röjningen öppnade jorden. Först tredje året gick lien fram
över det hela. Då var ängen färdig och gav rik skörd under en följd av år,
så länge skogsfrodnaclen fanns kvar. Skogsfrodnaclen var gammlövet från
vide och björk. Det kan göda jorden ända till tio år framåt. Första åren
blev äxingen ofta manshög. Ännu 1942 finnes på Ludvig Grundströms
ägor en liten oröjd vide/und, som sparats för att bli nyradd något kommande år. ~narnds, Sarsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.
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nybyggenas antal enligt Hellström stigit till 2.056, varav på de
olika lappmarkerna komma i Torneå 132, Luleå 356, Piteå 232,
Umeå 695 och Äsele 641. Naturligtvis täcka dessa siffror ej
den fasta bygdens faktiska omfattning:då man ej kunnat medräkna alla de begynnande bosättningar av lapar' och andra,
Som ej ansökt om nybygge. Men siffrorna antyda proportioner,
som ge en viss upplysning. Vad beträffar nYbyggenas fördelning'på lappar å ena sidan och inflyttade svenskar och,,finnar
å den andra bedömer v. Diiben denna fördelning så: Arjeplogs
och Jokkmokks socknars fasta befolkning härstammar nästan
alla från lappar, de som bd i södra delen av Gällivare socken
hava samma ursprung. I lisele och Ume lappmarker ha nybyggena egentligen tillkommit genom invandrare, om man undantager Sorsele socken, där invandrare och lappar samverkat.
Den fasta befolkningen i norra delen av Gällivare socken har
mest finsk, till någon del svensk och lapsk härkomst, de uti
Torneå lappmark övervägande finsk.21)
Statsmakternas och de jordbruksintresserades förhoppningar
om sädesodlingen blevo i stort sett gäckade. Men heller ej
ivrarna för boskapsskötsel på grundval av naturlig äng och
bete kunde nå några märkligare resultat. Teorier, propaganda
och förordningar gynnade ingalunda det extensiva bruket men
förmådde ej heller med de största ansträngningar hävda det
intensiva i den utsträckning, som man hoppats. Naturbetingelserna och nedärvda arbetstraditioner, fördomar och tycken
kunde ej övervinnas. Männen voro av gammalt inriktade på
jakt, fångst och fiske enligt ärjemarkshushållningens traditioner. Tillsammans med kvinnorna arbeta de med höfångst på
myrar och vid vattendragens stränder. Kyinnor och barn svara för kreaturen i fähus och på skogsbete. Kan man emellertid
uppvisa en röjd äng, en potatisodling och en kornåker, som kanske endast sällan ger moget korn, så är det subarktista ängsoch ärjemarksbruket (jfr kap. III) därmed nödtorftigt dolt, och
odlingen kan åberopas och godkännas vid nybyggessynen.
Landshövding Gabriel Gyllengrip hade redan 1742 i-skrivelse
till regeringen pekat på dylika förhållanden. Ofta nöjer sig nybyggarna, t äger han, med att upptaga just så mycket jord, som
el-fordrades för attte skulle kunna agåes som 'nybyggare, varpå
de ej vidare ägnade sig åt jordens uppbrukande utan sökte till-
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sammans med kanske fyra eller fem fullvuxna söner sitt uppehälle genom jakt och djurfångst. De inkräktade därmed på ett
näringsfång, som borde vara reserverat för lapparna, liksom
de också bedrevo fiske i större utsträckning, än som kunde anses motsvara det för nybyggarna tillåtna husbehovsfisket.
Ännu under förra hälften av 1800-talet är det mycket klent
med åkerodlingen. Men likväl har icke det naturliga ängsbruket
och den jordbrukslösa boskapsskötseln släppts fram av myndigheterna än mindre uppmuntrats.
Diskussionen har under 1800-talet alltjämt gått vidare utefter de huvudlinjer, vi ovan skisserat. Numera kunna emellertid praktiska rön åberopas. Vad läser man då ut ur de vunna
erfarenheterna, som kan vara ägnat att belysa det faktiska resultatet av nybyggesrörelsens utveckling? Riktigast torde vara
att anföra vad tvenne samtida män, representanter för de båda
motsatta riktningarna, ha att säga. Lars Levi Lxstadius ger i
sin 1824 utgivna skrift Om möjligheten, och fördelen av allmänna uppodlingar i Lappmarken en målande, av bitterhet
tillspetsad skildring av situationen, då han bl. a. säger: "Åkerbrukets försummande och vanskötsel härrör dels av den från
uråldriga tider på efterkommande fortplantade och likasom
ärvda kärleken till jakt och fiske, samt maklighet och herdelevnad, men förnämligast därav, att verkliga förmånen av ett
åkerbruk är bland de flesta misskänd. Nybyggarne äro även i
denna dag så intagne av fiske och jakt, att de sysselsätta sig
därmed hela året om, icke slåttestiden undantagen, och arbeta
snart sagt både natt och dag, även då naturen vägrar dem sin
välsignelse. Däremot hysa somliga ett verkligt misstroende för
åkerbruket. De anse det knappt mödan värt, att nedlägga något
arbete därpå: ja! de anse det till och med under en karls värdighet att befatta sig med sådana småsaker, varföre många av
dem lämna åkerbruket att skötas av kvinnor och barn, under
det de själva ströva kring skogar och fält.")
Vid samma tid som L. L. Loestadius utgav sin skrift vände
sig landshövdingen över Västerbottens län G. A. Montgomery i
riksdagen med skärpa emot alla åtgärder att på ett onaturligt
sätt söka pressa sädesodlingen uppåt emot fjällen. Samtidigt
skriver han i sina Anteckningar om Norrland men synnerligast
om Norrbotten och Lappmarken, 1824, följande. Man borde
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låta övertyga sig om att fjälltrakterna icke låta betvinga sig.
Is och snöbergens nära grannskap producera blott gräs, icke
säd annat än händelsevis. Boskapsskötseln är därför dessa
trakters naturligaste och för den skull mest lönande och säkraste näringsfång. Man har uppmuntrat en sädesodling, som
icke kunnat bli lönande, och man har härvid använt rent konstlade medel, odlings- och spannmålslån, varpå på sina håll följt
en oavbörderlig skuldsättning. Montgomery vänder sig vidare
mot den opinion, som utan hejd och gräns fäst sig vid sädesodlingen. Han konstaterar, att alla allmänna åtgärder ha
förenat sig för att gynna och uppmuntra sädesodlingen framför
all annan produktion. Man vill ej inse, än mindre öppet erkänna
sitt misstag, ehuru det bragt åtminstone de flesta jordbrukare
i stort obestånd, nöd och elände. Vad särskilt Norrbotten beträffar finner Montgomery, att bristen här på experimenterande "herrejordbrukare" lyckligtvis gjort, att denna provins
mindre än andra lidit av detta "misstag i stort", men ehuru
avlägsen och obemärkt har dock den härskande opinionen även
sträckt sig dit och genom styresmän från andra orter tillvägabragt mera eller mindre olägenheter och förluster. Boskapsskötseln är den för denna landsdel bäst ägnade näringsgrenen.
Man kunde också hoppas på stigande trevnad och välstånd,
om blott inbyggarna övertygades härom. Den allmoge befinnes
också mest välmående, som huvudsakligast lagt sig på boskapsskötsel. "Jordbruket och sädesodlingen bör således högst intaga
andra eller tredje rummet i länsstyrelsens uppmuntrande åtgärder i avseende på ortens näringar".
Den fasta bygdens grundläggning i Lappland visade med nybyggen av många skiftande slag, hur ålderdomliga nordeuropeiska kolonisationsmetoder, under kompromiss med statliga
förordningar förmådde skapa bygd i en europeisk subarktisk
vildmark. Ur den etnologiska forskningens synpunkt sett
måste det anses betydelsefullt, att kolonisationen grundlades av
medellösa allmogemän och kvinnor av svensk, finsk och lapsk
stam utan annan hjälp från det allmännas sida än de kungliga
förordningarnas paragrafer, som visserligen innehöll° en del
besvärliga bestämmelser om odlingsskyldighet m. m. men i gengäld skänkte frihet från knekttjänst och skatter till båtnad för
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arbetslivets och hushållningens utformning i enlighet med de
folkliga traditionerna.
I det följande skola tecknas representativa bilder av den fasta
bebyggelsens första framträdande i vildmarken med särskild
hänsyn till de äldsta i fältet iakttagbara yttringarna av nordeuropeisk kolonisationsmetod och kulturart.
i) Alla uppgifter rörande författningar äro hämtade från E. Poignant,
Samling af författningar angående de så kallade lappmarksfriheterna.
Stockholm 1872, samt från Isak Fellman, 1—IV. Dessa samlingar äro kronologiskt ordnade. — Vägledning till historiska källor har i flera fall erhållits av Gustaf Göthe, Umeå lappmarks svenska kolonisation, Uppsala
1929.
LEestadius 1831, s. 328; 1933, s. 210 f., s. 265 f., s. 403.
LEestadius 1831, s. 328.
visitationsprotokoll i Arjeplog d. 2 och 3 juni 1774.
LEestadius 1833, s. 210 f; s. 266.
8 ) Gustav I:s registratur, Bd 21. s. 250, 28/5 1550.
Finckes brev till Gustav I den 15/2 1552. G. Göthe, a.a. s. 21 f. Jfr
M. G. Schybergson, Finlands historia, Helsingfors 1889, s. 263 ff.
Landshövding Graans ord. Se G. Göthe, a.a. s. 119.
8 ) Jfr Johan Nordlander, Johan Graan, Stockholm 1938, s. 31 ff.
111 ) Efter en uppteckning, gjord av 0. P. Pettersson i Åsele på 1890talet. ULMA 9756.
Jfr drottning Kristinas öppna brev av den 26/4 1646.
J. Nordlander, Johan Graan, Stockholm 1938, s. 41 f. Jfr G. Göthe,
a.a. s. 200 ff.
Pehr Högström, Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande
Lappmarker, s. 254. Jfr Granit, Bävern i Finland, i Tidskrift för jägare
och fiskare, 1900, s. 47.
A. Th. v. Middendorff, Reise in den äussersten Norden und Osten
Sibiriens, St. Petersburg 1867, bd IV, del 1 s. 713 f.
Se vidare härom Paul Hellström, Norrlands jordbruk, 1917, s. 103 f.
18 ) Tryckt i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1919, s. 68 ff.
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KAP. III.

FRÅN VILDMARK TILL BYGD

Under loppet av 1700- och 1800-talen genomgingo ett efter
hand mycket stort antal orter i Lappland en omvandling från
vildmark eller ärjemark till bygd. Denna omvandling förorsakades av nybyggarnas verksamhet, som bestod dels i själva
kolonisationen eller landnamet, varvid 'nybyggaren valde ut åt
sig ett lämpligt ställe, där han "av ris och rot" tog upp sitt
nybygge, dels i allt det arbete, som sedermera utfördes i och
omkring denna arbetscentral. Fisket, fångsten, jakten, boskapsskötseln och jordbruket förvandlade naturlandskapet till kulturlandskap i allt större utsträckning, allt efter det nya hemman
kommo till, bildande byar och bygder. Man kan kalla denna
förändring en utveckling, blott man ej med utveckling här förknippar föreställningen om en ständig stegring av avkastningen
genom ökning av arbetet och de utnyttjade arealerna, ökat välstånd etc. Naturlandskapet omformas till kulturlandskap,
d. v. s. utnyttjas, utsuges, ödelägges genom den tagande hushållning, som nybyggaren tillämpar under sitt arbete som
fiskare, fångstman och jägare. Även svedjebruket hör till denna tagande hushållning. Alltför lätt utvecklas det till en förhärjande rovdrift, krävande ständigt nya vidder storskog. Endast som ängsrödj are och åkerbrukare kan nybyggaren öka sin
arbetsintensitet och produktion utan att samtidigt äventyra
sina tillgångar. Men härvidlag hejdas han såväl av sin egen
obenägenhet att sträva efter annat och mera, än vad en invand
livsföring kräver, som av Lapplands för åkerodlingen ogynn-
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samma klimat. Härtill kommer att man i regel saknade startkapital och fick arbeta endast med hjälp av hustrun. Kolonisation av flera hushåll i samarbete har ej varit vanligt. När nybyggaren frivilligt eller tvingad av myndigheternas förordningar påbörjade den krävande åkerodlingen, drabbades han
mycket ofta av bakslag, som kunde äventyra hela nybyggets
bestånd. På 1800-talet synes det ha blivit en vanlig företeelse,
att förste nybyggaren inför odlingstvånget och skattläggningssynen överlåtit nybygget på annan företagare eller helt enkelt
rymt fältet. Ej så få nybyggen ha också övergivits efter en
längre tids bruk och därpå fallit i ödesmål. Utfiskade sjöar,
utjagade jaktmarker, frosthärjade, övergivna åkrar, igenvuxna
ängar utgöra mångenstädes ett kanske för årtionden bestående
resultat av vildmarkens kontakt med nybyggarna.
På andra håll har bebyggelsen varit grundad på ett näringsliv, som varit mera säkert avvägt i förhållande till naturtillgångarna och nybyggarnas resurser. Bygden har då legat fast
och har kanske även utvidgats genom hemmansklyvningar och
tillflyttningar från ann'at håll.
Dessa frågor om bebyggelsens utveckling, arbetslivets ekonomiska resultat etc. skola emellertid ej här närmare beröras.
Vi skola i stället söka belysa nybyggarens kulturart och då särskilt studera den verksamhet, varigenom nybyggaren omvandlar vildmarken till bygd. Denna verksamhet var, som ovan antytts, tvåfaldig. Den bestod dels i landnamet eller själva upptagandet av nybygget, dels i arbetslivet därstädes. De landnam,
som här skildras, tillhöra samtliga början av 1800-talet. Förste
nybyggaren i Njunjes, Ammarnäs och övra Björknäs äro alla
födda på 1790-talet. De skildrade arbetsåren avse arbetslivet på
dessa samma ställen under 1800-talets•sista årtionden. De av
författaren utfrågade sagesmännen — alla ättlingar av förste
nybyggaren — ha haft denna tid i friskt minne och ha i fältet
kunnat visa arbetsnietoder och därtill hörande anläggningar,
redskap och landskap, som också kunnat avbildas eller fotograferas.
Innan vi övergå till dessa skildringar, skola några allmänna
uppgifter lämnas om natur- och kulturår i Lappland.

KULTURÅR OCH NATURÅR

Kult urår e t, d. v. s. arbetsåret jämte den årliga livsföringen i övrigt, har i Lappland i äldre tid varit i mycket hög
grad betingat av n at u rår e t. Detta gäller ej blott året hos
fjäll-, skogs- och fiskelappar, vilkas mer eller mindre nomadiska livsföring i hög grad är - naturbestämd, utan även de
bofastas år. De bofasta ha nämligen i mycket stor utsträckning
grundat sitt näringsliv på utnyttjandet av vissa naturtillgångar, som endast inom bestämda landskapstyper och vid
bestämda tider finnas tillgängliga.
Det är tydligt, att i den mån de bofasta använda sig av
samma naturtillgångar som lapparna, deras år måste komma
att likna lapparnas år. Härtill kommer så att alla lappländska
hushåll alldeles oavsett det säsongmässiga utnyttjandet av
naturtillgångarna äro underkastade det lappländska naturårets
allmänna förlopp. I varje arktiskt eller subarktiskt kulturår
beteckna förf allstiderna (i Jokkmokk: tacchpa-cci' kee) vid snövinterns början och slut viktiga vändpunkter. Snöföret måste
utnyttjas av alla, så länge det varar, för transporter, flyttningar och färder. Innan vintervägarna blivit ofarbara skall
nybyggaren ha hunnit företaga vårvinterns marknadsresa eller
färden till den norske handelsmannen. Ännu medan det är snö,
måste gödseln ha förts på kornåker och potatisland, det sista
höet ha körts hem jämte ved och virke ur skogarna. För nomaden blir det brått att på vårvinternätternas skarföre hinna nå
upp till vårvistet och även göra de nödvändiga färderna för
handel och avta1.1)
Den åtta månader långa snövintern från oktober till maj
mildras ibland av plötsligt inträffande blidare väder. Man
räknade med fyra blidor med några dagars eller någon veckas
varaktighet, nämligen: helg amässblidan, trettondagsblidan,
marknadsbliclan och vårfradagsblidan. L. L. Lwstadius berättar
(1824), att det icke sällan hände, att man fick köra till marknaden genom alnsdjup snö på sjöarna, medan man på återresan
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en vecka senare fick åka tillbaka på halis på grund av blidväder
i förbindelse med blåst.
Växternas livsperiod omfattar i stort sett den tid av året, då
snön är borta, d. v. s. juni t. o. m. september. Tiden för det
första framspirande gräset och lövet (i Jokkmokk: rahtta)
emotses med liknande intresse av kreatursskötaren och renskötaren. Både nybyggare och lapp räkna savtiden (njaleemud,doo) som en särskild andtid, då man passar på att riva
näver, vrida vidjor, flänga bark etc. Under juni månad, förr
kallad tallMånad, togo både lappar och nybyggare tallbark till
beredning av mjöl. Myggtiden (tjuoi'hka-ai'kee) som säges
kulminera vid Jakobmässan (25 juli), bestämde perioden för
rökeldar åt renar och åt kreatur. Fiskens lektider, sjöfåglarnas
ankomst och äggläggning, tjädervinet, höstmörkret för nätfiske och ljustring etc. etc, utgöra mer eller mindre betydelsefulla inslag i varje arbetsår i det förindustriella Lappland.
Samma naturliga förutsättningar för fiske, fångst och jakt
förläna sålunda en viss likhet åt bofastas och lappars arbetsår.
Härtill kommer så att de båda folkgrupperna kunna vara
direkt intresserade i varandras naturbetingade arbetsliv och
livsföring i övrigt och därför i någon mån kommit att samordna sina tider. Lapparnas slakttider, då renköttet och hudarna äro som bäst, passas av de bofasta, som köpa upp slaktdjur,
om de ej haft egna renar i vård hos lapparna och på så sätt
blivit direkt delaktiga i den lapska slakten.
Det är sålunda ej förvånande att såväl bofasta som lappar
av gammalt varit förtrogna med en i stort sett likartad indelning av året. Man utskiljer härvid i d et naturliga året
åtta årstider. I den centrala delen av Lappland, Jokkmokk
socken, benämnas dessa: vårvinter (kitaa-tarvee), vår (kikut),

vårsommar (kitaa-kiessee), sommar (kiessee), höstsommar
(tjaktja-kiessee), höst (tjaktja), höstvinter (tjaktja-taPvee)
och vinter (tai've).
Dessa årstider bestämmas av tvenne, året halverande, m ä rk esti de r, vinternatten (tavee-idja eller talv-idja) vid
Kalixtus (14 oktober), då höstvintern börjar, samt sommarnätterna (suvijaah) vid Tiburtius (14 april), då vårvintern
gör sitt inträde. Sommarnätterna omfatta 3 nätter, medan
vinternatten sträcker sig över en hel vecka. En annan egen-
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domlighet är, att man alltjämt i sen tid räknat med såväl nya
sommarnätterna kring Tiburtius som gamla, sowymarnätterna
kring Markus (25 april). Vinterhalvåret och sommarhalvåret
delas i sin tur i hälfter av sina kulminations- eller mittpunkter.
Som vinterns mittpunkt (tal'veekuouleel) har särskilt av de
bofasta räknats Paulus-dagen (25 januari) men även Kyndelsmässan (2 februari) har kunnat få denna betydelse. Mittpunkten för sommaren har av äldre tradition förlagts till den gamla
midsommaren (kaska-kiesse) den 14 juli.
Det kyrkliga året har givetvis kommit att bli av
mycket stor betydelse för samordningen av året för alla folkgrupper i Lappland. Visserligen har man att räkna med särskilda lapphelger, varvid predikan hållits på lapska språket
med hänsyn till att lappallmogen då talrikt samlats. Men kyrkoåret blir i stort sett gemensamt för alla. Härtill sluter sig
så det merkantila å re t, på grund av den sammankoppling av kyrklig helg och marknad, vartill grunden lades
redan i början av 1600-talet (se s. 12).
Huvuddragen av det kyrkliga året te sig för Jokkmokk
socken under senare delen av 1800-talet sålunda. Vintermarknadshelgen infaller i början av februari. Gudstjänst förrättas
i Jokkmokks kyrka på lapska och lapparna äro mycket talrikt
församlade. Även nybyggarna komma talrikt till denna stora
marknad. Första böndagen är helg både för svenskar och lappar med gudstjänst på bägge språken. Påsken däremot är
huvudsakligen en svensk helg. Vårmarknaden i slutet av april
har även kyrklig betydelse fik; marknadsfolket. Den svenska
midsommaren är vanligen konfirmationshelg. Den gamla lapska
midsommaren (14 juli) motsvaras av tredje böndagen. Denna
helg är av mindre betydelse. Detsamma gäller Larsmässa,n (10
augusti), som senare flyttats till mitten av september med
hänsyn till olägenheten för nomaderna att komma till kyrkbyn
i augusti, då de vid denna tid vistas i högfjällen. Höstens storhelg är Mikaeli, som för ungdomen, både bofast och lapsk, är av
största betydelse. And ersmäss (pasaatis-mässoo, 30 november,
dock alltid på söndag) är helg för lappar men även för bofasta.
Julen slutligen är en svensk kyrklig helg, som firas av nybyggarna även i hemmen, i varje fall på 1800-talet. Den lapska
julen har ej delaktighet i dessa traditioner. Den är ej kyrklig
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utan utgör en tid, som får sin stämning av urgammal lapsk
folktro, särskilt dödstro.
Det ovan skildrade lappländska året med åtta årstider påträffas sällan eller aldrig i en så konsekvent och schematisk
form i den levande folktraditionen. Några årstidsbestämningar
sammanslås eller uppdelas eller utbytas mot andra. Tidsbestämningar hämtade från det astronomiska året förenas med
sådana från det kyrkliga året eller med märkestider för växtoch djurlivet. Några exempel skola anföras. En svensk sagesman från Sorsele socken brukar räkna med följande årstider:
vårvintern från mitten av januari till mitten av maj; våren
till midsommar (24 juni) ; vårsommaren till någon vecka in i
juli; sommaren till mitten av augusti; höstsomm,aren till mitten av september; hösten till in i oktober eller så länge man
kan plöja; höstvintern till mitten av december; svartvintern till
mitten av januari. I södra delen av Lappland är det vanligt
att räkna vårvinter från Marie bebådelsedag och till dess
snön gått bort från ägorna, då våren inträder och varar till
dess kreaturen släppas på bete. Därmed har sommaren börjat.
En tidig del av sommaren är löp- eller savtiden. Senare kommer
rötmånaden eller hunddagarna. Hösten omfattar september
fram till Mikaelitiden eller slakttiden. Så kommer förjulsvintern,och efterjulsvintern.
De många likheterna i kulturår för Lapplands skilda folkgrupper, beroende på delaktighet i samma naturår, liknande
kyrkoår, merkantilt år etc., må emellertid ej undanskymma de
många och väsentliga olikheterna. Dessa bero framför allt på
olika utformning av näringsliv eller hushållning. Kulturårets
typ kan modifieras av det geografiska läget, kanske i någon
mån även av människorasen, men bestämmes ej därav. Det typbestämmande är näringslivets art, valet av naturtillgångar,
som man söker utnyttja och de traditionella metoder man tilllämpar härvid. Ett hushåll, som slagit sig ned vid en fiskesjö
för att leva huvudsakligen på subarktiskt fiske, får ett till sin
typ likartat arbetsår, vare sig hushållet. är lapskt, svenskt eller
finskt. Det geografiska läget gynnar eller missgynnar ifrågavarande näringssätt, men även under de svåraste naturförhållanden har dock i östra såväl som i västra Lappland ett år
av denna typ kunnat genomföras. Kreatursskötseln med det
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subarktiska ängsbruket har i Lappland en gräns, ovanför
vilken denna näring ej bedrives, nämligen trädgränsen (i stort
sett), men överallt där nedanför ha hushåll brukat leva på
grundval av kreatursskötsel. Även åkerbruket når upp i närheten av trädgränsen på gynnade ställen och kan alltså bidraga
till att prägla den lappländska bondens år. Något liknande
gäller svedjebruket. Vad renskötseln beträffar kan, sådan bedrivas inom hela Lappland, och olikheterna i renskötarens
arbetsår äro endast modifikationer med hänsyn till nomadiseringens omfattning. Fjällapparna rörde sig ännu under 1800talet mellan Atlanten och Bottniska viken och halvfjällapparna
mellan fjällen och skogslandet, medan skogslapparna flyttade
inom skogarnas område, varigenom de alla fingo på särskilt
sätt modifierade renskötarår. (Jfr s. 36 ff.)
Osammansatta arbetsår, d. v. s. sådana, som endast präglas
av hänsynen till en enda näring, torde knappast någonstädes
kunna påträffas i Lappland. Därtill har lappländskt näringsliv
en alltför ursprunglig prägel. Fjällappen har ett relativt ensidigt näringsfång, men fångst och i synnerhet fiske måste
likväl få plats i hans arbetsår. Skogslapparna disponera sitt
år till såväl renskötsel som fiske, fångst och jakt. På liknande
sätt äro de bofastas år avsett att ge rum för fiske, fångst, jakt
och boskapsskötsel, potatisodling och ibland något sädesodling.
För att kunna ägna tid åt flera näringsfång under samma
årstid, kräves en viss arbetsfördelning inom ett och
samma hushåll. En del av hushållets manliga medlemmar kunna
ägna sig nästan uteslutande åt jakt. Kvinnorna sköta korna,
barnen valla, kvinnorna så o. s. v. En märklig arbetsfördelning
eller klyvning av • hushåll sker ibland hos lappar, då en del av
familjen ägnar sig åt renskötsel och en annan åt fiske och
fångst, kreatursskötsel eller odling.
De arbetsår, som här skildras, äro valda för att kunna visa
karakteristiska variationer av bofastas arbetsår. Intet år avser
uteslutande ett näringsfång. Alla år äro till sin karaktär sammansatta. Men ett visst näringsfång är likväl dominerande,
så att det ger en särskild prägel åt året. I det följande skildras
i olika kombinationer fiskarens, fångstmannens och jägarens
år, boskapsskötarens och ängsbrukarens år samt den odlande
bondens år.

JÄGARE, FISKARE OCH FÅNGSTMAN

Under sina färder i Lappland kom år 1868 kaptenen, sedermera landshövdingen H. A. Widmark till Njunjes i Tarrajokks
dalgång. Han fann här ett ensamt nybygge, just där barrskogen
glesnar och fjällbjörk och vide taga överhanden. Bilden av
detta nybygge, det västligaste i Lule lappmark, satte sedan
Widmark som slutvignett till det kapitel, som han skrev i
Gustaf von Diibens arbete Om Lappland och lapparna (tryckt
1873).
Träsnittet från 1868 (fig. s. 87) visar en enslig människoboning, präglad av den yttersta torftighet, ja, hopplöshet.
Ytterdörr saknas, brädlappar täcka delvis fönsteröppningen,
skorstenen är borta — Widmark upplyser, att den låg nedfallen
på andra sidan huset. Bakom det till synes redan övergivna
gårdsstället reser sig Kaskaivos mörka silhuett.
. Betraktaren kan ej undgå att fråga efter de människor, som
varit oförvägna nog att försöka leva året runt i denna vildmark.
Vem var nybyggaren, och vilka förhoppningar närde han den
dagen, han lade första stockvarvet till sin stuga? Hur har sedan
livet tett sig för folket här, för män, kvinnor och barn under
Lappmarkens långa vintrar och korta somrar? Hur gick det i
fortsättningen efter 1868, då Widmark hade besökt Njunjes
och funnit stället förfallet, som om det redan varit en ödegård?
Nog måste vildmarken snabbt ha återtagit sitt välde, sedan försöket att grunda fast bygd och kulturlandskap här längst i
väster mellan högfjällen till synes så fullständigt misslyckats?
I Widmarks framställning finnes intet, som kan ge ledning
för frågornas besvarande. Han ville med sin bild blott giva
läsaren "ett begrepp om nybyggens beskaffenhet i denna del av
vårt fosterland, då de av ett eller annat skäl råka i vanvård".
Men den lilla bygden i Njunjes har trots allt visat sig vara
fast grundad. Den förste nybyggaren och hans efterkommande
ha ej behövt rymma fältet. De ha förstått att skaffa sig sitt
uppehälle under alla årstider i fjällandet — väl icke som odlare
men som jägare, fiskare och fångstmän. Djärvt och skickligt ha

87

Nybygget vid Njunjes i Tarradalen, det västligaste i Lule Lappmark,
sådant det var år 1868. Efter träsnitt i Gustaf von Diibens arbete Om
Lappland och lapparne.

de utnyttjat naturtillgångarna i fiskesjöar, fågelland och jaktmarker enligt den urgamla ärjemarkshushållningens traditioner men utan att därför genomföra de nomadiska livsformerna.
Jakt- och fiskekojor ha använts, men man har, om man undantager första nybyggestiden, alltid haft familj ehushållet på ett
enda ställe — gården i Njunjes. På kvinnornas lott har kommit
boskapsskötsel till husbehov.
Icke minst betydelsefullt har varit lapparnas bidrag. Lapparna voro de första på platsen, och det var ett lapskt viste
och kulturlandskap, som nybyggaren kunde utnyttja redan från
början till gårdsställe - och höfångst. Vidare utvecklades och
upprätthölls från generation till generation ett vänskapligt
utbyte av tjänster och gåvor mellan nybyggarfolket och deras
lappgrannar av stor betydelse för hushållning och livsföring.
Nybyggarens sonsons son Erik Holmbom, som jämte sina
bröder nu bebor det till fjällbygd och by utvecklade Njunjes
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(fig. s. 89), har kunnat berätta om allt detta, liksom han givit
utförliga svar på frågorna ovan. Vad som i det följande skall
omtalas är ett urval av vad författaren under besök i Njunjes
1947 nedskrivit efter berättelser av Erik Holmbom (född 1871)
(se fig. s. 91). Uppgifterna om nybyggets grundläggare, Erik
Holmboms farfars far, Olof Isaksson Holmbom, har sagesmannen erhållit av sin farfar Isak Holmbom (1817-1898), till vilken han under sina pojkår varit en oskiljaktig följeslagare.
Teckningen av Isak Holmbom som fiskare, fångstman och
jägare — han var som sådan mer representativ än sin fader
— sker genom en skildring av hans arbetsliv under loppet av
ett ordinärt arbetsår i slutet av 1800-talet, då det alltjämt fanns
blott e t t hushåll i Njunjes. Sagesmannen, Erik Holmbom,
var då i 20-årsåldern. Även de olika landskapstyperna karakteriseras såsom delar av arbetsåret, emedan de för jakten,
fångsten och fisket aktuella lokalerna framträda med sina bestämda landskapliga former först under en viss årstid och
under loppet av vissa dygn eller delar av dygn. Kompletterande
uppgifter och ett flertal fotografier ha lämnats av Erik Holmboms son Johan Holmbom efter författarens förfrågningar.
I början av 1800-talet bodde i Nelkerim vid Lilla Luleälv
(något mer än en mil nedom kyrkbyn Jokkmokk) en resekateket
vid namn Olof Isaksson Holmbom (född den 7/1 1793) av
prästsläkten Holmbom, härstammande från Själevad i Ångermanland. Han var svensk men undervisade barnen på lapska.
(Anta Pirak berättar i sin bok En nomad och hans liv, om
Olof Holmbom, att då han kom till en by, stannade han där och
undervisade i innanläsning någon dag och ibland inte ens en
dag. "Och jag har hört, att han var ytterst noggrann med att
man skulle lära sig läsa rent efter bokstaven.")
Olof Holmbom for vitt omkring bland Jokkmokks sockens
lappar. Om somrarna skulle han till sommarvistena i fjällen
ovan Kvikkjokk och om vintrarna till lapparnas vintervisten i
Jokkmokk och på andra håll i skogslandet.
När han sommartid hade vandrat genom Tarrejokks dalgång ovanför Kvikkjokk hade han iakttagit, vilken utmärkt
fisksjö Tarraure var med en rikedom av stor, fet röding. I Tarrevuopme — skogen utmed Tarradalen — vimlade det av fågel
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Bygden vid Njunjes omkring 1930. Kornåkern i förgrunden var ett försök
och en förhoppning men intet att lita till. Den vidsträckta vallen däremot
har dr efter är givit det nödiga vinterfodret åt fångstmännens lilla kreatursbesättnimg. Foto: L. Västfelt, Jokkmokk.

och annat vilt, och i sluttningarna nedom Kaskaivo och Tarrekaise höllo björnarna till.
Ett stycke nedanför Njunjes (Näsberget) lågo på sluttningarna mot Tarrejokk med vidsträckt utsikt över fjällsidorna och
dalen där nedanför gamla lappvallar, som bildade ett skoglöst
område med rik och vacker gräsväxt. Sedan urminnes tider
hade lappar här haft höst- och vårvisten. De hide växlat plat7
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serna för sina mjölkningsgärden och kåtatomter, alltefter skogen omkring förbrukats till virke, till gärden och kåtor, till
bränsle för de ständiga eldarna, till risning i kåtorna o. s. v.,
och allt efter det marken trampats upp av renar och människor
och träden nötts bort i gärdena. I de övergivna gärdena, där
marken luckrats upp av renarnas tramp och gödslats av spillningen, växte rikligt med fjällängssyra (Rumex acetosa), och
gräset stod mera än meterhögt. Utefter bäckarna, som sökte
sig ned mot Tarrejokk funnos många vackra stånd av kvanne
(Angelica archangelica) (se fig. s. 99).
Genom en ständig omgång av boplatser och gärden under
århundraden hade hela detta lappvallsområde kommit att likna
en enda stor öppen ängsmark, som säkert kunde ge åtskilliga
kofoder för ett nybygge. Här fanns också möjlighet att vid behov öka på höfångsten genom myrslåtter på de starrbevuxna
myrarna på Tarrejokks delta ett stycke uppåt nordväst.
Olof Holmbom greps vid åsynen av allt detta — den fiskrika
sjön, de vidsträckta jakt- och fångstmarkerna, de öppna sluttningarna med naturliga slåtterängar — av tanken att lämna
Nelkerim och för framtiden slå sig ned här på lappvallarna vid
Nj unj es.
Tillfället var också lämpligt. Storvallen, så kallades området,
som Olof närmast tänkte på, och som han sedan uppgav, då
han hos länsstyrelsen i Luleå anhöll om tillstånd att här anlägga ett krononybygge, Storvallen, låg övergiven. Tidigare
hade här bott en lapp vid namn Nalta tillhörande Kables- eller
Pårtesitan (inom dåvarande Tuorpons lappby). Nalta hade
varit fjällapp och ägt renhjord och då använt Storvallen som
höst- och vårviste. Men genom olyckor med renarna hade han
förlorat så mycket av sin renmakt, att det till slut ej längre
lönade sig att nomadisera. Han slog sig då ned på Storvallen
för beständigt och inrättade sig som en annan nybyggarlapp.
Förutom torvkåta och några bodar hade han också gjort ett
fähus likt en jordkula, som han grävt in i backen ovan vallen.
Hans boskap skall ha utgjorts av en eller två kor och någon get.
Huvudsakligast har han emellertid levat på fisket och på att
snara ripor och annan fågel samt mindre villebråd i övrigt. Han
fiskade bland annat i de långa kanalerna i norra delen av Tar-
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'Folket i Njunjes har följt de subarktiska ärjemarksbrukarnas traditioner.
Kreaturen ha kvinnorna och barnen skött om, medan männen dragit not
eller gått i ekorrskog, ränt efter varg eller snarat vitfågel i videlundarna.
Erik Holmbam, som berättat härom, är sonsons san till grundläggaren
av nybygget 1 Njunjes. Foto: Johan Holmbam,, 1945. ULMA.

raure. Här i kanalmynningarna satte han ryssjor, varav platsen ännu har sitt namn Nalta-välmah.
Nalta med hustru, son och sonhustru bodde nu här på Storvallen mera som en fattig fiskarlapp än som en nybyggare, mån
om sitt gårdsbruk. Familjen saknade säkert mycket renköttet,
som de som renägare haft så god tillgång på. Det var frestande
att lägga sig till med någon palkok, en sådan där ren, som ej
bryr sig om att följa renhjorden ända upp till gränsfjällen utan
dröjer sig kvar, där den finner det lämpligt, såsom här i den
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skuggiga dalen nedom Tarrekaise. Här finnas palkokah ännu
i dag. Dessa renar bli riktigt feta, bara fläsket. Nalta föll för
frestelsen, och för att gömma undan och bevara köttet och de
dödade renarna gjorde han sig en tjuvgömma. I en gapande
öppning i nedre kanten av jökeln vid Njunjeskårså, ett stycke
in under iskanten satte han upp liksom en luovve, en lave av
björkstammar. Här kunde köttet av de stulna renarna förvaras
friskt i den ständiga kölden.
Så blir det en dag före julafton. Då säger lappgubben: "Nu
skall man till att hämta julkött." Han skulle ha sonen med, men
denne var ovillig, ty han var emot faderns renstölder. Till slut
måste han dock lyda. En dag tog färden vanligen — fram och
åter. Men ännu på julafton voro de båda männen borta. Så också på juldagen. Annandag jul blevo kvinnorna riktigt oroliga
och sade, att männen levde ej mera. De gåvo sig iväg till tjuvgömman vid Njunjeskårså, gamla gumman på sina skidor och
sonhustrun på ett par rcatjah, slanor, som man använt till att
spila rävskinn med, och som de nu borrat hål uti och försett
med bindslen av vidjor. Vid platsen för köttluovven sågo kvinnorna, att väldiga snömassor däromkring rasat ned och begravt de båda männen. Den unga hustrun ropade högt, och-hon
tyckte hon hade hört en röst nerifrån ravinen. Men intet kunde
kvinnorna uträtta där.
De båda kvinnorna, som nu voro änkor, omhändertogos av
släktingar i Kables eller Pårte. Den gamla lappgumman, Naltas
hustru, skall sedermera ha gjort sig en liten jordkoja eller kåta
invid en sten nära stranden av Kuoratjluokta i södra delen av
Tarraure. Här har hon kunnat vistas, nödtorftigt försörjande
sig på fiske.
Liken av männen hade blivit framgrävda ur snön och förts
i pulkor till kyrkogården i Kvikkjokk. Men prästen unnade
ej Nalta och hans son någon grav på den solbelysta platsen
framför kapellet, för deras renstölders skull, utan de grävdes
ned på norrsidan bakom kapellet. Storvallen var nu öde.
Det mera än vanligt tragiska öde, som drabbade denna lappfamilj, sedan
renmakten gått förlorad och höst- och vårvistet blivit boplatsen för hela
året, har utförligt omtalats av en samtida, nämligen lappmarksmissionären Petrus Lsestadius (i Fortsättningen av Journalen öfver missionsresor i Lappmarken, Stockholm 1833, s. 198 ff). Ltestadius hade under sin
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Över vallen vid Erik Holmboms gärd, där kreaturen beta efter slåttern,
skyndar en "palkok", en ren som, ej följt hjorden ända upp till gränsfjällen utan under sornmaren dröjt sig kvar i de skuggiga dalarna där nedanför. Det var sådana feta palkokah, som frestade Nalta till stöld och därmed förde honom i fördärvet. Njunjes, Jokkmokk socken. Foto: Johan
Holmbom, 1945, ULMA.

barndomstid i Kvikkjokk haft Naltas son Pål eller Pålso, som han kallades, till lekkamrat. Pålso var något äldre än P. LEestadius. Nalta omtalas som en ganska aktad och väl ansedd man av Tuorpons lappby. Han
hade tagit fast boningsplats vid sitt höstställe och inrättat där ett nybygge, sedan han slutat att nomadisera. Nalta Lanni, som hans fullständiga namn löd, ansågs i det hela, allt intill sin död, som en ärlig man.
Väl hade Rassa Anders, en !lapp, som hade sitt höstviste väster om
Nalta, misstänkt honom för en i Anders' stabur begången stöld. Men
Nalla hade visat den största harm och förbittring över en så skamlös
beskyllning, och skulle nog veta att tukta honom därför, om han komme
förbi hans hem. Även inför Lmstadius' bror C. E. Lwstadius, präst i Kvikkjokk vid denna tid, hade han nämnt sin avsikt att mörbulta Rassa Anders.
Prästen varnade honom för att gripa till självhämnd. Han kunde ju vädja
till lag och rätt. "Nej, fader", hade Nafta svarat, "man måste stundom
bruka sin egen lag". Vid ett annat tillfälle hade också misstankar uttalats.
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En nybyggarson i Kvikkjokk hade sagt till Pålso: "Nog får du lov ännu
äta några kittelfyllor med tjuvkött, innan du rår med mig." Detta var
dock blott misstankar och Nalta gällde som sagt för att vara en ärlig
man, till dess döden överraskade honom på tjuvgodset och röjde honom.
Om denna tilldragelse berättar Lmstadius följande. Annandag jul, under
det man i LEestadius' hem höll på att äta middag, skulle Petrus LEestadius
gå genom farstugan till köket. Då stodo i farstugan tvenne gråtande
kvinnor. "Väl har jag", säger Lmstadius, "både förr och sedan sett människor gråta, men så djupt intryck hade det aldrig gjort på mig; en så
djup smärta har jag aldrig sett. De' voro klädda i de smutsigaste vardagsskinnpälsar, gingo icke in, utan stodo i farstugan, under snyftningar, som
kunde genomtränga hjärtat. Jag såg icke deras ansikten, emedan de höllo
dem gömda, så att jag icke kände dem, men jag var så betagen, när jag
kom in, att jag icke kom mig för att omtala vad jag sett. När vi slutat
äta och andra gingo ut, blevo de först bemärkta och införda. Det var den
gamla Sigga, Naltas hustru, och svärdottern Ristin. Deras män hade
försvunnit. Såsom de berättade, hade de dagen före julafton farit till en
bäck att se efter bävrar, men hade icke kommit åter utan voro ofelbart
omkomna. De båda änkorna kuncle ej hjälpa sig ensamma under den
svåra vintern. Min bror C. E. LEestadius, som då var präst i Kvikkjokk,
skickade bud till Ristins far Saulo Adda och bad honom fara till dem och
hjälpa dem. Det gjorde han också, och av honom fick man veta rätta
sammanhanget. Nalta hade varit en stor rentjuv, men så slug och försiktig, att man ingenting vetat därom, om ej hans död hade blottat förhållandet." Nalta och Pålso hade slaktat en hel hop stulna renar uti en däld
mellan de tvenne höga fjällen Njunjes och Kaskaivo, och nedgrävt köttet
där på stället. Dagen före julafton rände de dit för att hämta något av
köttet. Men bäst som de höllo på att gräva upp det, rasade snön ned
från båda fjälislattningarna och begravde dem. Det var tvivel underkastat,
huruvida man någonsin kunde få rätt på dem. Hustrurna visste icke fullt
bestämt stället, och de förolyckade dågo under flera famnar djup snö.
Om våren blevo de likväl igenfunna. En björn kom att passera förbi
stället, där männen lå,go. Björnen började gräva där med sina ramar men
avstod snart från det fruktlösa arbetet. Emellertid gissade Ristins fader,
att de lå.go, just där björnen börjat gräva. Han fortsatte därför att gräva
och fann Nalta och Pålso. Den sistnämnde tycktes hava levat någon
stund, ty framför näsborrarna var ett litet tomt rum, liksom upptinat
genom andedräkten. Ingendera hade dock haft tillfälle röra hand eller fot,
så hårt var snön tillpackad omkring dem. På norra sidan om kyrkan
fingo de sin grav "såsom deras, vilka Gilds hämnd grep på. bar gärning."
Bilden av de båda rentjuvarna kompletteras av några ytterligare uppgifter av LEestadius. Pålso skall sålunda ofta ha satt sig emot faderns
tjuvnader men blivit av honom, dels med hotelser, dels med hugg och
slag tvungen att deltaga däri. Småningom blev även han tillvand.
Om Nalta berättas, att han en gång, när lystnaden efter fårkött fallit
på honom, skickat sin hustru och sin son till Kvikkjokk att stjäla får ur
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Äldsta gården i N junjes upp fördes på den gamla lappvallen, där man hade
god tillgång till bränsle och vatten, och varifrån man hade en fri utsikt
över dalen och fjällsluttningarna runt omkring. Detta är skogsgränsens
landskap, "årtå". N junjes, Jokkmokk socken. Foto: förf. 1947. ULMA.

fårgärden vid fäbodarna. Han hade härvid manat dem, att de skulle taga
av prästens får, icke av den andra grannens, emedan denne var en fattig
man med många barn. De fullgjorde också sitt uppdrag. Man saknade
väl fåret, men ingen människa anade, att Na/ta stulit det. Efter hans
död återficks skinnet. Besynnerligt nog gjorde Nalta aldrig om det, ehuru
det var den lättaste sak i världen, emedan fäbodarna voro en fjärdingsväg från själva Kvikkjokk, och ingen människa var där om natten.
En gång, en höst, hade Kvikkjokk-bornas oxar och ungboskap, som
plägade lämnas lösa på betesmarken vid fäbodarna, farit bort, utan att
man hade den minsta spaning på vart de tagit vägen. Man sökte, men
fann dem icke, och de voro länge borta. De hade emellertid kommit till
Naltas ställe. Denne slipade också sina knivar och ämnade företaga den
stora slakten. Men om natten inträffade en i dessa nejder tillförne okänd
händelse; en jordbävning. Nalta blev förskräckt. Han trodde den åstadkommits av Kvikkjokk-bornas trolldom och hade avseende på hans avsikt
med deras oxar.
Även om de båda kvinnorna har Lwstadius en del uppgifter. Ristin
hade, innan hon blev gift med Pålso, varit älskad av en annan yngling,
Anta, och hade kanske också givit honom löfte om äktenskap. Men enligt
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lapsk sed hade kontrahenterna själva icke mycket att säga till om, när
det gällde äktenskap, och, tillägger LEestadius, "kärlek är en sak, som väl
tämligen sällan kommer i fråga. Här var han dock med i spelet, och den
arme Anta blev vansinnig, när han fick veta förlusten av sin älskade."
Det var ej lätt att handskas med den vansinnige. Bl. a. bands han vid
en bädd i en hölada men slet sig om natten lös. Senare försök att fängsla
honom misslyckades även. Slutligen, dukade han under i ensamhet på
fl
fjället.
Om den gamla Sigga, Naltas änka, berättar LEestadius, att hon stundom
vistades vid det annars öde hemmet i Njunjes. "Alldeles stendöv, torde
hon ej kunna höra nödropet från den djupa dalen, som andra berätta sig
hava hört, när de nattetid passerat där förbi. När hon kommer till Kvikkjokk, spår hon i händerna åt flickor om deras tillkommande giftermål
och öden."

Åtskilligt i nu skildrade människoöden röjer vissa karakteristiska drag i lapsk åskådning, livsföring och livsvillkor. Vi skola
här endast stanna inför det förhållandet, att Nalta förlorar sin
renhjord eller renmakt, som man sade, och måste slå sig ned
på sitt höst- och vårviste som fiskare, fångstman och nybyggare på lapskt maner. Det är främst den närbelägna fiskesjön Tarraure och fångstmarkerna i Tarradalen, som härvid
utnyttjas. Vi märka också, att Naltas änka sedermera gör sig
en jordkula vid stranden av Tarraure, för att där nödtorftigt
försörja sig med fiske. Möjligen ägnade hon sig dock även
något åt tiggeri, såsom då hon gav sig ned till Kvikkjokk och
där spådde flickorna deras framtid. Renskötselns ofrånkomliga
vansklighet finnes omvittnad i säkerligen alla nomadfamiljers
traditioner. Fjällappen med stor renmakt kan efter ett par
dåliga renbetesår eller efter en enda vinters olyckor med flen
(isskorpa på renlav) eller rensjukdomar eller vilddjurs härjningar bli en utfattig man. Har han kvar endast några tiotal
renar, kan det ej längre löna sig att för deras skull nomadisera.
Han får söka sig sitt uppehälle som dräng hos andra lappar
eller hos bofasta, där han gärna blir getare. Men han kan också
ge sig på tiggarfärd ned till de större bygderna långt ned i landet och bli en av dessa fattiglappar, som leva som tiggare eller
sockenlappar. Men vanligast är likväl, att han slår sig ned
på något av sina forna visten eller annars vid någon lämplig
fiskesj ö, för att där leva som fiskare och fångstman med eller
utan understöd av litet boskapsskötsel med getter eller någon
ko. Det är en liknande reträttplats, som den åldrande fjällappen
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Nybygget Njunjes ligger vid barrskogsgränsen, och tillgången till timmer
och, gagnvirke präglar byggnader och redskapsuppsättning. Njunjes,
Jokkmokk socken. Foto: förf. 1947. ULMA.

av gammalt brukat söka sig, då han ej längre orkat genomföra
flyttningarna utan överlämnat renhjorden till sina arvingar.
Vad skogslappen beträffar betyder ett liknande övergivande av
renskötseln ingen allt för stor förändring i livsföring och hushållning, då skogslapparna redan i viss utsträckning leva som
fiskare och fångstmän med boplatser vid fiskesj öar. Till dessa
former av bebyggelse vid fiskesjö, urgamla och likväl ännu
alltjämt betydelsefulla för såväl lapsk som svensk och finsk
bebyggelse utanför den officiella nybyggesrörelsens ram, skola
vi nedan återkomma med en del exempel. Här skall blott det
fjällapska höst- och vårvistets utnyttjande som ständig boplats
observeras.
Fjällappars liksom till stor del även skogslappars visten med
vallar och gärden ha tillkommit med hänsyn till renskötselns
krav. Vistena ansluta alltså till de under olika årstider använda
renbetesmarkerna samt till platser lämpade för renarnas kalv-
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ning och parning. För fjällapparna är det särskilt en landskapstyp, som på grund av sin betydelse för renskötseln gärna
utnyttjas till visteområde, nämligen skogsgränsens landskap,
årtii. Israel Ruong har i ett flertal uppsatser beskrivit varierande former av sådana visteanläggningar. På tal om renskötseln i Jukkasjärvi framhåller han, att visten, vid vilkas förläggning hänsynen till renskötseln spelar en avgörande roll, vanligen ligga i skogsgränsen och invid någon bäck eller källa.
Därigenom erhålles en god utsikt över omgivande betesmarker,
samtidigt som tillgång finnes till ved och vatten. 2) Ruong har
vidare i skrift och muntligen med författaren diskuterat det
instinktens band, som knyter renarna till området för deras
födelse, kalvningsplatsen vid höst- och vårvistena; där renen
känner sig som mest hemmastadd. Hit till födelseorten återvänder vajan för att själv kalva. Här eller ej långt borta befinna sig även brunstplatserna. Särskilt på kalvningens landskap ställas stora fordringar. Det måste erbjuda vindskydd
genom skog, småkullig terräng eller högre bergssträckningar.
Men branter, raviner, blockmarker och bäckar, som kunna vara
farliga för de nyfödda kalvarna, böra ej förekomma. Tidig barmark är en nödvändig sak, så att vajorna få rikligt med bete
av uppspirande gräs. Sådant gräs jämte det utsprickande lövet
utgöra det s. k. rahlta-betet, som vajorna behöva för att kunna
få tillräckligt med mjölk till kalvarna.
Det är dessa renarnas biologiskt betingade och av renarna
uppsökta platser, till vilka lapparnas höst- och vårvisten ansluta sig. Dessa utbyggas till boplatser och huvudstationer för
nomadiseringen. Hit förläggas förråden av födoämnen och utrustning för såväl sommar- som vintervandringarna. Ackjor
skola bytas mot klövjesadlar, vintertält mot sommartält, vintermat mot sommarmat o. s. v. Det längre uppehåll, som göres
här, under kalvnings- och parningstider vår och höst, gör det
lämpligt eller nödvändigt att hit förlägga en viktig del av det
lapska arbetsårets jakt, fångst och fiske. Höst- och vårvistelandskapet av gammal typ rymde också i regel lämpliga lokaler
härför. En god fiskesjö skulle ligga i närheten och även lämpliga fångst- och jaktmarker borde finnas.
Av största vikt för stabiliseringen av dessa visten som boplatser blir uppförandet av fasta kåtor och förrådsbyggnader,
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Den rika växtligheten med bl. a. stora bestånd av kvanne döljer bäckfårorna, genom vilka smältvattnet på våren rinner ned mot Tarrejokk.
Hvannen har lappen nyttjat som uppfriskande födoämne och medicin.
N junjes, Jokkmokk socken. Foto: förf. 1947. ULMA.

förrådsställningar, ställningar för nät och not, båtplatser och
andra mera beständiga anordningar för hushållning och livsföring. I äldre tider, då mjölkningen av renarna och beredningen
av renost utgjorde en viktig del av arbetslivet, mjölkades flitigt
om hösten utom under den livligaste parningstiden.3) Härför
krävdes bl. a. ett flertal mjölkningsgärden, vilka voro i ständigt
växelbruk. I övergivna rengärden växte syra, som tillvaratogs
och användes till beredning av juopmo. När i senare tider hållandet av getter blev allmänt, i samband med att den regelbundna renmjölkningen nedlades, tillkommo hässjor och kåtor
för getterna. Även renskiljningsgärden kunna anläggas i omedelbar närhet till dessa visten.
När i våra dagar den nordlapska extensiva renskötseln slår
igenom och sommarflyttningen med hela hushåll upphör,. bli
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höst- och vårvistena gärna — men naturligtvis ej alltid —
sommarboplats för familjerna.
På de sätt, som nu i korthet skildrats, förberedas höst- och
vårvisten till att mottaga en lapsk och senare mången gång
även en svensk fast bondebebyggelse. Utvecklingen av bebyggelsen i Njunjes ger exempel på denna serie av bebyggelse.
Höst- och vårvistet blir reträttplats för den utarmade Nalta,
som måste leva som fiskare och fångstman eller vi kunna säga
nybyggare på lapskt maner. Härefter övertages platsen med
renvallar och gärden av den svenske nybyggaren Holmbom,
sedan genom Naltas död Storvallen blivit öde — ett övertagande, som uppenbarligen ej medfört någon konfliktsituation. Annars finnas flera exempel på, att lappar *på ett eller
annat sätt, direkt eller indirekt, mot sin vilja trängts undan
från sitt viste eller sin fasta boplats av den svenske nybyggare,
som velat anlägga nybygge på lappens land (jfr kap. IV).
Vi återgå nu till skildringen av Olof Holmbom och hans öden
som nybyggare på den gamla lappvallen i Njunjes.
Olof Holmbom kunde ej genast flytta sina djur upp från
Nelkerim. Han måste först sätta upp stuga och fähus. Strax
nedom Njunjes, där barrskogen tager vid, högg han timmer,
som han sedan på vinterföret fraktade upp till Storvallen. Den
första stugan, som han uppförde, var säkert fyrknytt, innehållande endast ett rum. Så snart nu också fähuset var färdigt,
kunde han föra upp sina djur, någon ko och några får från
Nelkerim. Hö fick han tillräckligt på de gamla lappvallarna
och löv till fåren och getterna i björkskogen runt omkring
Njunjes, som ligger strax ovan barrskogen. Det var mest
björklöv, man tog, och så en del sälg- och rönnlöv. Men fisket,
jakten och fångsten jämte utbytet av varor och tjänster med
fjällapparna, som vår och höst kommo här förbi, gåvo huvudparten av uppehället. Uppe vid Tarraure på norra stranden
hade Olof en fiskekåta och något enkelt fähus åt sina kreatur.
Här höll hela hushållet till under somrarna.
Olof hade med sin hustru Kristina Gabrielsdotter (född
1792) många barn, 5 söner och 3 döttrar. Äldsta sonen Isak
övertog stället, medan de andra bröderna sökte sig nedåt älvdalen.
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Tre olösta lappmarksproblem. 1. Hur är gråhunden, "tjuorri", släkt med
den långhåriga lapphunden (se fig. s. 29)? Här vaktar han fjällkorna
likt denne renarna. Främst är han dock en bra jakthund, som t. 0. m.
vågar angripa björnen med bett i bakben och svans. 2. Varför har man
ej bekymrat sig om gärdesgård mellan gårdsvallen och skogsbetet ( jfr
fig. s. 98)? 3. Ar den vita fjällkon, som kräver vinterviste, hödepåer och
mjölkhushållning med fil etc. den subarktiske ängsbrukarens speciella boskap? Njunjes. Foto: förf. 1947. ULMA.

Emellertid gifte sig en syster till Isak, Anna Greta, varefter
Isak, som var ungkarl, lämnade gården till henne och hennes
man och uppförde åt sig en kåta, där han sedan bodde. Men
Gretas man drunknade, änkan flyttade till Kvikkjokk och Isak
återtog gården. Han gifte sig sedan med en lappflicka och fick
med henne åtta barn. Hon var från södra delen av Jokkmokk
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socken och dotter till en lapp, som var vad man sade "omklädd". Han hade lagt av lappdräkten och klätt sig svenskt.
Isak ägnade sig nästan uteslutande åt fiske, fångst och jakt.
Han var god vän med fjällapparna, talade alltid lapska med
dem, men även i Isaks hem talades lapska av såväl föräldrar
som barn. Någon tid i sin ungdom hade han varit lappdräng hos fjällappar. Det var särskilt två rika lappar, som Isak
alltid hade förbindelse med: Hamna och Kanek. Dessa båda
voro hans lappvänner. De hade sommarviste på södra sidan av
Virihaure. När de på hösten kommo med renhjorden från
fjället, vankades det renkött för nybyggaren. Isak hade utfört
några små tjänster eller arbeten åt lappen. Den rike lappgubben kunde nu kasta lasso på en ren, som nybyggaren fick. Eller
lappen bytte en ren mot en ylleskjorta eller dylikt. En gång
hade Hamna beställt 50 st. skohöpilkor av Isak, och Kanek hade
gjort samma beställning. På höstvintern kommo lappgubbarna
med sina renar. Hamna valde ut en väldigt stor och fet oxren
och gav för skohöpilkorna. Men Kanek var som vanligt snål och
lämnade en liten mager oxren. Då blev Isak på ett annat
humör, när han tänkte på Kanek och skohöet och den magra
renen. Nästa år, då han gick till Skohömyran (videsnåren, där
skohö växte) med pojkarna, rensade han och sorterade skohöet,
så Köttmickel, så kallades Kanek, nästa gång inte skulle få så
fint skohö som Hamna.
Det var riktigt festligt, när lapparna kommo och varor och
tjänster skulle ersättas med renar och renkött. Och man överenskom om nya arbeten. Det kunde vara, att lappen skulle ha
upp i fjället lite virke till en njalla eller dylikt. Någon av Isaks
söner kunde ombedjas följa med lapparna upp till Virihaure för
att där hjälpa till med varjehanda arbeten. När Isaks sonson
Erik Holnibom (berättaren) blev fullvuxen, blev han ombedd
att gå till Tarreluobbal och där möta lappen Pavval. Pavval
var Hamnas son, som fortsatte i faderns fotspår. Erik fick nu
följa med Pavval och hjälpa till att tämja härkarna, som blivit
liksom vilda på norska sidan av sommarbeteslandet. Det var ett
styvt arbete. Erik blev rent sjöblöt, innan han kunde få dem
för pulkorna. Han högg också ved och kunde vara med om att
vakta renhj orden. Tjänsten hos Pavval varade ej så länge, ett
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För folket i N junjes voro årjemarksvistena av största betydelse. Under
förste nybyggarens tid flyttade hela hushållet dit jämte kreaturen för
fiske och boskapsbete. Senare ha vistena använts endast av männen.
Holmboms hydda vid Tarraure, Jokkmokk socken. Foto: Johan Holmbam,
1946. ULMA.

par veckor omkring. Men när sedan Pavval kom ned på hösten,
fick Erik betalt. Ett par, tre renoxar blev det.
En icke obetydlig inkomst gjorde nybyggaren sig genom att
köpa upp renar av lapparna. Hudar, härnor (huden på renens
skalle) och bellingar (huden på benen) samt saltade och frusna
renstekar förde man sedan till marknaden i Jokkmokk och sålde
där. Bogar, sadlar och halsar förbrukades i det egna hushållet.
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Man kunde tillhandla sig över tiotalet renar av lapparna. Det
största antal av på en gång köpta renar, som Erik Holmbom
kan erinra sig, var 18 stycken.
Pavval var mycket omtyckt och anlitad av traktens bofasta
som raite, d. v. s. vårdare av skötesrenar. De bofasta renägarna, på'nti, höllo honom för att vara noggrann och pålitlig.
Under denna tid ersattes renvårdaren med 50 öre pr skötesren
och år. Han fick därtill också en flaska brännvin. Men skulle
det vara riktigt fint kunde han ha en flaska konjak. Pånti brukade också, när så var behövligt, ntistgöra sin raite, d. v. s.
utrusta honom med Matsäck av smör och bröd. Lappen var även
välk<ammen och bjöds på mat och dryck, när han kom förbi den
bofasta renägarens ställe. Det blev fest, när en sådan renskötare kom på besök. Han var hedersgäst, kuosse. Detsamma
gällde för renägaren, när han kom till raite's kåta. Då bjöds på
kött i många former, rökt renkött, suovas-pierko, m. m. samt
kaffe med renost i. Man kunde härvid göra upp om skötarlönen.
Denna kunde uttagas så, att renskötaren på marknaden försålde några av renägarens renar och behöll den summa, som
skulle komma ,på hans del enligt beräkningen 50 öre pr ren
och år.
När affärer gjordes upp mellan bofasta och lappar, vare sig
det gällde skötesrenar eller annat, var det brukligt att bjuda
på sup, den s. k. handelssupen. När man drack med varandra,
talade man väl ej så mycket, men man önskade varandra god
lycka med renarna och med kreaturen.
Förhållandet mellan lappar och bofasta kunde vara mycket
vänskapligt. Det var ej ovanligt, att lappar stodo fadder åt bofastas barn. Lappen kunde då ge en ren i faddergåva, och han
åtog sig att vårda renen som skötesren. Ända fram till nuvarande generation har man ihågkommit denna sed. Pavvals son,
Lars Pavval, som var en mycket älskvärd lapp, stod gudfar åt
Erik Holmboms son Johan. Härvid var det tal om att Lars
Pavval skulle lämna en ren som faddergåva, men hur det nu
var, så blev det inget av.
Det var först under Lars Pavvals tid, som lapparna i denna
trakt började lägga sig till med getter. Tidigare hade de mest
levat på renkött och renmjölk. Nu togos getterna med om
somrarna, för att man bekvämt skulle kunna få mjölk i hus-
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Nybygget Njunjes intog ett gynnsamt gränsläge. Medan man ovan barrskogsgränsen hade marker med vide- och björklundar, där vitfågeln snarades, hade man i barrskogen andra rika fångst- och jaktvonor. Här hade
man ekorrland, där man sökte upp ekorrarnas boträd. Här hade man
också sin grdfågelsfängst med snaror eller flakar. Bilden visar en tjäderflake i nedfällt läge. I bakgrunden Kaskaivo. Njunjes, Jokkmokk socken
Foto: Johan Holmbom, 1946. ULMA.

hållet. över vintern lämnade Lars sina getter att vårdas i Njunjes hos Erik Holmbom, där hustrun hade hand om fähuset och
djuren. Getterna lämnades i vård i början av oktober och avhämtades på våren, när det blivit så fritt från snödrivor i fjällen, att getterna kunde taga sig fram. Betalningen utgjordes av
en riktigt vacker oxren för 2 getter. För en get gavs en gallko.
Dessa priser ha gällt ända fram på 1930-talet.
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Våren förebådades för. folket i Njunjes av lapparna, som
kommo förbi på vårflyttning med renarna omkring mitten eller
slutet av april, medan det ännu var skarföre. Nu kunde Isak
Holmbom passa på och tillhandla sig någon slaktren för hushållet.
Fram mot våren var det en svår längtan efter färskfisk i
hemmet i Njunjes. Så snart isen blivit litet tunnare i kanterna
mot vakarna, kunde Isak bege sig dit och stöta upp brunnar
med sin isbill och börja pimpla röding. Han ville helst passa på,
innan lapparna kommo flyttande uppåt fjällen. Dessa brukade
nämligen stanna till en tid vid Tarraure för att vila upp körrenarna, och då brukade de passa på och försöka sin fiskelycka.
I det fallet voro lapparna inte välsedda av Isak. "Nu är det bäst
att man far till fisksjön och försöker meta upp någon fisk,
innan 'svartingan' hinner fram" — så kunde det låta. Under
tiden lapparna höllo till här, stannade Isak helst på land. Han
ville inte besöka sina utvalda pimpelställen, så att lapparna
kunde se, var de voro belägna. Först när lapparna dragit bort,
gick Isak åter ut på sjön.
I god tid innan björnarna gingo ur ide, brukade Isak lägga
ut björnsaxarna. Sådana hade han lånat av en hemsmed i Selits
bruk. Isak hade det avtalet med smeden, att då han lyckades
fånga någon björn, skulle smeden få skälig ersättning. Isak
gick till den djupa dalen mellan Njunjesvare och Kaskaivo. Här
grävde han upp en myrstack, lade i ruttna köttstycken av någon
ren, som han funnit nedstörtad från en klippa. Saxen lades nu i
den uppgrävda myrstacken och täcktes över med myrstackströet.
Under hela förfallstiden (tiden för snösmältningen och islossningen) sysslade man i hemmet ivrigt med att göra näten
i ordning för vårens nätfiske. När isen sedan i mitten av maj
eller något senare smälte i Tarraure, tog Isak på allvar itu med
vårfisket. Han begav sig med näten till vårfiskeplatserna, och
här kunde han hålla på med fisket, till dess fjällfloden kom och
skämde fisket med sitt grumliga vatten. När fjällfloden, som
vanligen var mäktigast i midsommarhelgen, väl var över, kunde
han åter ha näten i sjön. Men när det nu blev ljust och klart i
vattnet under sommaren, blev det ej så givande med näten, som
fisken lätt kunde se. Först när höstmörkret kom, blev det rik-
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tigt nätfiske. Isak höll på med fisket hela våren vid Tarraure.
Han bodde i kojan där men kom hem till gården någon gång i
veckan för att lämna fisk till hushållet.
I början av maj sysslade Isak med gråfågelfångsten. Han
hade sina flakar och snaror i barrskogen helt nära Njunjes. Det
brukade bli barmark tidigt på de vågformiga åsarna ovanför
gården. Hit lockades tjädern av de små stenskärvorna av
kvarts, hornblände m. m., som funnos här, och som fåglarna
satte i sig. Isak sökte sig också om nätterna till tjädervin. Han
kunde under denna vårfångst få ända upp till 50 tjädrar. Denna
fågel, som saltades ned i trätråg, användes i det egna hushållet.
Vårfångsten kunde pågå från slutet av april till första dagarna
i juni. Tjädern sades spela natten till 1 :sta maj och slutade ej,
förrän rönnlöven spruckit ut.
Hemma på gården hade man under maj arbete med att sprida
ut gödseln, som körts ut från ladugården under vinterns lopp
och ut på ängarna, som nu lågo snöfria om än med tjäle i jorden. Bäckfåror gå ned över vallen, och när snön i skogen
ovanför smälte, blev det mycket vatten i bäckarna, som svämmade över, så att vattnet strilade ned över den gödslade vallen.
När stora fjällfloden kom strax före midsommar, blevo de lägre
liggande starrängarna översvämmade med fjällflodens "feta"
vatten. Nära 14 dagar stodo dessa ängar under vatten. Sedan
växte fräken och starr mycket bra.
När det började bli barmark i björkskogen och på sluttningarna runt Njunjes, släpptes kreaturen ut på bete om dagarna. Detta skedde redan första veckan i maj, om våren var
riktigt tidig, annars fick man vänta till månadens slut eller
början av juni, någon gång ännu längre. Isak höll i regel 4 kor.
Något särskilt sommarfähus hade man ej behövt, utan vinterfähuset fick tjänstgöra året runt. Det var ett rikligt bete runt
omkring Storvallen. Stängsel mot gårdsvallen fanns ej. Korna
mjölkades av kvinnorna på morgonen vid 8-tiden, Medan de
ännu stodo i spiltorna i fähuset, och så när de kommit åter i
fähuset vid 7-tiden på kvällen. (Jfr fig. s. 101.)
På våren var björnen i farten. Sluttningarna ovanför Njunjes
upp mot Njunjesvare blevo tidigt på våren snöfria liksom även
Kaskaivos sydbrant. Här kom då även tidigt kvannen, vars rot
björnen var begiven på. 1 trakten kring Njunjes fanns även
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talrika myrstackar, som björnen på våren uppsökte och satte
i sig. Här var alltså riktigt björnland. Nu när boskapen gick på
bete hände det, att man måste tända rökeld för att hålla björnen borta. Han rev en gång en ko för Isak. Även får har björnen
tagit, det är en läckerhet för honom. Men när han kände röklukten, trivdes han inte. Man tände i sura vindfällen, murkna
stubbar och, sådant. Så snart det blev glöd, kunde man riva av
torv och lägga över. Det rykte bra.
När det så även. blev barmark uppe på berget, Njunjesberget,
fördes fåren — 12 till 18 stycken — dit upp, där de fingo gå på
bete utan särskild tillsyn hela sommaren till Mikaeli, då de
togos hem.
Med första veckan i juni tog vårsommaren sin början. Nu
var det slut med all fångst och jakt, och bössorna hängdes upp.
I andra veckan i juni, då marken vanligen var tjälfri, sattes
potatisen. Korn hade såtts sådana år, då enligt gamla märken
man borde kunna räkna med en särskilt gynnsam sommar.
Och ändock hann denna säd ej mogna, innan frosten kom. Det
blev därför föga glädje med kornodlingen, som också övergavs.
När saven började löpa, hade man åtskilligt att göra i björkoch videskogen. Man skulle vrida vidjor och ta bark av vide till
att garva nöthudarna med etc. Man gick till gamla björkhyggen
eller till bergssluttningar, där några år förut snölaviner gått
fram och mejat ned björkskogen, och där ungskog börjat spira
upp. På sådana platser kunde man skära mycket jämna och fina
björktelningar till vidjor. Hela årsförrådet av vidjor gjordes nu
i ordning. Medan björklövet ännu inte var utsprucket, togs
kvastris.
Under myggtiden, från midsommar till mitten av augusti,
voro kreaturen mycket besvärade av denna ohyra. För att freda
sig gingo de genom täta viden och högt gräs och liksom skrapade av sig. I ladugården och i bostaden rökte mån med röktjukor, d. v. s. svamp från björk.
Så snart lövet på björk, sälg och röna vuxit ut ordentligt,
började lövtäkten. En del lövkärvar stackades upp i skogen
och en del i lador. I första eller andra veckan av juli var rätta
tiden att gå i näverskog. Det gick nu lätt att löpa loss nävern.
Under juli höll Isak till vid fiskekåtan vid Tarraure, där han
i lag med klockaren från Kvikkjokk drog not från jämnt slut-

109

Hlabbgiller av björk för hermelin. Inomhus tillverkade man gillerpinnarna
av granträ och satte fast agn av ett riphavud eller dylikt, så att man
slapp detta knåpgöra, när man kom ut i kylan och där gillrade upp.
N junjes, Jokkmokk socken. Foto: Johan Holmbom, 1947, ULMA.

tande stränder med sand eller grus eller från förankrade båtar
ute i sjön.
I slåttern., som kom igång i slutet av juli, hjälptes männen
och kvinnorna åt. Hade man sått korn, skars detta med skära
1 mitten av augusti. 1 september gåvo sig männen iväg till Sko-
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hövidet eller Pilkmyran för att ta skohöet. Bästa tiden var omkring 20 september. Man beräknade omkring 30 pilkor per
person i hushållet. Så skulle man också ta skohö till de lappar,
som hade beställt sådant, och slutligen litet att ha till avsalu
på marknaden i Jokkmokk. En rask arbetare kunde skära,
rensa och fläta 25 pilkor om dagen. Särskilt bra skohög ansåg
man sig kunna erhålla, om man skar vid nymåne.
Potatisen togs upp omkring 10 september. Det var kvinnornas sak. Männen hade fullt upp att göra med årets viktigaste
fiske, höstens nätfiske. Detta började man med, så snart slåttern var undangjord i september, och det pågick till dess sjön
lade (frös till). Under mörka, vindstilla nätter ljustrade man
lekande röding vid ljustergrunden. Ibland avbröt man fisket
för att gå hem med fiskbördor och även göra besök vid Skohövidet, där man arbetade med att bereda skohö.
Kvinnorna plockade bär nu i augusti och september, blåbär
och hjortron, senare också lingon. Alla bären lades in sura.
Nu var också björnen ute i bärmarkerna, och man eldade därför ibland liksom på våren för att skrämma bort honom.
Skulle slåtterängarna vidgas ut, så borde man röja nu på
hösten, innan tjälen kom i jorden. Även på. vårsommaren kunde
man röja för äng. Det stycke av vallen, som ligger nedom Erik
Holmboms gård, Åkerstycket, röjdes på sin tid av Isak.
Korna kunde föras ut på bete varje dag ända fram i oktober,
varma höstdagar till omkring 20 oktober. Fåren hämtades ned
från bergen vid Mikaeli-tiden. Hästarna hämtades från fjället
Vallevare, väster om Kvikkjokk, där hela Kvikkjokk-bygdens
hästar gått på sommarbete. Detta skedde i mitten av september.
Sarvtiden, då lapparna slaktade tjurarna, inföll vanligen
en vecka före Mikaeli. Då blev det liksom renmarknad i Kvikkjokktrakten. De kvikkjokkbor, som hade skötesrenar hos lapparna, valde nu ut åt sig och slaktade lämpliga renar.
Efter lövfällningen, omkring mitten av september, gick Isak
med sin utmärkta fågelhund på fågeljakt och fångst. Han hade
ända till 50 flakar i skogen, som skulle vittjas var tredje dag.
Han satte flakar och snaror för tjädern, men järpen sköts med
bössa. Denna höstfångst pågick till slutet av oktober.
När snön kommit på allvar omkring i början av november
(första snön kom redan i oktober), hade gråfågelfångsten upp-

Hlabbgillret för hermelin sättes ut under ett klippblock, en gran, ett
vindfälle, där det är skyddat för snö. Är björkklabben redan torr och
därför för lätt, måste man lägga en tyngande sten över. N junjes, Jokkmokk socken. Foto: Johan Holmbom, 1947. ULMA.

hört. Nu på höstvintern kunde Isak i stället börja spåra räv
och gå på ekorrjakt med hund, innan snön blivit för djup.
Djuren hade blivit fullhåriga senast omkring 10 november. Han
satte klabbgiller för hermelin och agnade då •dessa med ett
riphuvud, en bit färsk röding eller dylikt. Men hade det varit
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ett år med mycket råttor, var det ej lönt att söka fånga hermelin, som gärna åt sig mätt på dessa djur. Mycket betydande var
denna hermelinfångst ej. Under hela vintern fick man ej mera
än ett 30-tal. Han arbetade även med annan fångst, såsom av
hare, varvid man använde harsaxar eller snaror. Dessa sattes
på harvägar eller invid höhässjor, där det syntes rikligt med
harspår. (Se för övrigt om harfångsten s. 120f.)
Förste nybyggaren, Isaks fader Olof, hade ej varit någon
björnjägare. Men Isak började redan som helt ung utmärka sig
som björndödare och blev med tiden en känd sådan. Vid björnjakt var han på gammalt sätt rustad med björnspjut samt en
grovkalibrig mynningsladdare. Han hade också med spjutet
mött björn många gånger. Under sin levnad hade han varit med
om att fälla 35 björnar. Till traditionerna om björnjägaren Isak
hör bl. a. hans bedrift att krypa in i ett björnide och slå snara
om bakbenen på den alltjämt levande björnen.
Blev det riktigt bra spårsnö under senare delen av november,
tog Isak på allvar itu med att leta björnspår för att finna
var björnen gått och lagt sig för vintern. I en bergstrakt som
t. ex. Kaskaivo kunde björnen först vandra från de lägre markerna uppåt berget, där han synade till sig ett ställe, som han
skulle bruka som ide. Sedan han funnit detta, begav han sig
nedåt igen för att slutligen vända om och på nytt söka sig upp
till idet, nu för att stanna. Men han gick denna gång ej någon
rak väg mot idet utan sprang ned i bäckar, hoppade från sten
till sten för att på så sätt dölja sitt spår så mycket som möjligt.
Jägaren måste vara mycket listig, om han skulle kunna följa ett
sådant spår fram mot idet. Hade man emellertid lyckats härmed, visste man nu var björnen skulle ligga. Men man måste
förvissa sig om, att björnen var där. Man gick då till fots eller
på skidor i en krets runt idet, så att man fick sitt eget spår
i en sluten ring. Efter ett par dagar gjorde man ännu en sådan
spårring och efter ytterligare några dagar gick man runt tredje
gången. Hade björnen då ej korsat de äldre spårringarna, visste
man, att björnen måste befinna sig i idet. Nu väntade man med
att besöka det sålunda ringade idet, till dess det blev riktigt
kallt. Under töväder kunde björnen ligga med huvudet i öppningen av idet och vakta. Kom man då, blev han skrämd och
for sin väg. Därför väntade man, till dess det blev riktigt kallt,
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På höstvintern vid mulet väder och lätt snöfall äro järparna "framme"
och låta höra sitt visslande läte nära bäckfåror med hägg, sälg, alder.
Nu går jägaren i jä.rpskog, lyssnande och utan hund. Njunjes, Jokkmokk
socken. Foto: Johan Holmbom, 1947. ULMA.

då björnen krupit längst in och lagt sig i sitt av björnmossa
bäddade läger. Nu begav sig jaktsällskapet — tre till fyra personer — till idet. Man ställde sig i bredd med björnspjut och
bössor, hojtade och slog spjuten mot varandra och stötte i jorden. Björnen var nu mycket lätt väckt. Han brummade och
rusade fram men möttes av skott och spjut.
Om jakten varit gynnsam, hade man samlat en hel del vilt,
såsom gråfågel, ripor, hare, hermelin, ekorre och något rävskinn, och kunde nu tänka på att bege sig till Andersmässmarknaden i Jokkmokk för att byta till sig krut och bly för kulstöp-
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ning och en del till hushållet, som skulle räcka till nästa marknadsresa i början av februari. Om priser se nedan.
Under Isaks tid kommo lapparna flyttande från fjällen kring
Virihaure med renhjorden förbi Njunjes först mot slutet av
november eller i december. Det var 10-12 lappfamiljer, som
kommo med renar och raider ned genom Tarradalen. Däribland
var Pavval, som Isak mest hade att göra med. Det var sådan
glädje och fest, när de kommo. Pavval lämnade nu renar för de
getter, som nybyggaren hade vårdat om vintern. Renarna tjudrades här ute på backen och slaktades. En del kött gick till
hushållet. Somligt skulle kokas genast, märgbenen m. m., och
man skulle också göra korv. Men det mesta köttet skulle frysas
och på våren saltas och hängas upp för väder och vind. Det
blev även en del arbete med att spänna ut hudar och bellingar,
som sedan skulle säljas på marknaden i Jokkmokk. Även renskinkor skulle göras i ordning för försäljning.
Sedan lapparna nu fört renhjorden förbi Njunjes under
flyttningen från högfjällen ned mot vinterbetena, kunde Isak
passa på att sätta ut sina vargsaxar på flyttningsvägarna, som
vargarna gärna följde. Dessa saxar agnades ej med något bete
utan sattes ut för tramp. Fångstmannen grävde då först en grop
i snön, stor som saxen med uppspända byglar. En flat träklabb
lades på vardera sidan av gropen och saxarna häröver. Tramptråden mellan låset och bygelns nos skulle hänga fritt tvärsöver gropen mellan träklabbarna. Breda, tunna furustickor,
spetsade i ena ändan, stuckos fast i snön strax under saxbyglama och på så sätt, att stickornas tvära ändar lågo ett par tre
centimeter ovanför tramptråden. Sedan alla stickorna stuckits
fast, och bildat liksom ett tak över gropen med tramptråden,
tog man skidstaven, som i övre änden var försedd med en liten
spade, och öste med den helt försiktigt, mjuk, lätt snö över stickorna och byglarna. Därpå lossades försiktigt säkerhetstråden
i låset. Alla synliga delar av saxarna täcktes över med snö.
På Isaks tid fanns mycket varg i dessa trakter. Det kunde
hända, att flockar på ända till 10 djur färdades fram efter
lapparnas flyttningsvägar. En gång hade Isaks gifte son Johan
Anders satt ut sina vargsaxar på renstigen på södra sidan av
Tarreätno, sedan lapparna flyttat nedöver. Johan Anders båda
söner, Lars och Nils, vid detta tillfälle helt unga pojkar, gingo
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Solig februaridag. Icke långt från kojan vid Tarraure ha fyra ripor
tecknat sina spår i snön. De ha sprungit ett stycke bort över och sedan
lyft. Vädret är lämpligt både för snarning och jakt med bössa. Tarraure,
Jokkmokk socken. Foto: Johan Holmbom, 1948. ULMA.

så för att vittja dessa slagjärn. De funno då och dödade med
skott och slag av bösspipan en stor ledarvarg, om vilken man
visste, att den ställt till med många storslakter bland renarna.
Då lapparna fingo höra härom, blevo de mycket glada och utlovade en rejäl brännvinssup, då de träffade fångstmännen.
När vintern nu kommit, hade kvinnorna mycket arbete med
att se om karlarnas kläder och spinna ull, väva och sticka samt
sy skor, förutom det att de som vanligt hade bestyret med
djuren i fähuset. Karlarna måste vid fisket, fångsten och jakten
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på vintern vara mycket ordentligt klädda i vadmalskläder. Isak
använde en lappäls av renskinn, när han sysslade med snaror.
Även lappsydda renskinnshandskar användes, men ej med skohö i, såsom lapparna bruka, utan med vantar i handskarna enligt 'nybyggares sed.
Barnen gingo nu på skidor om dagarna och lekte jägare. De
unga pojkarna brukade ivrigt öva sig i hanteringen av björnspjutet genom att sticka och stöta med det i murkna stubbar
och vindfällen.
Så snart isen blev bärig, gav man sig iväg till kojan vid
Tarraure för att börja fiska på isen. Man kunde pimpla, men
för det mesta blev det fiske med nät under isen. Detta fiske
pågick till i början av januari, då isen blev för tjock. Pimplingen upphörde då, och allt fiske låg följaktligen nere, ändå tills
isen blev tunnare fram mot våren.
Medan isen på sjön gjorde det möjligt att börja vinterfisket,
satte snön på land fart i fågelfångsten. Strax efter juldagarna
ordnade karlarna med packning och utrustning för att ge sig
upp till Tarrakojan och börja fångsten. Man tog med sig proviant för en vecka eller tio dagar. Sedan fick man ge sig tillbaka hem för att avlämna fångsten och förse sig med ny proviant för nästa vecka.
Nu under snövintern var det vit-fågeln det gällde. Sällan kommo riporna så långt ned son]. till Njunjes. De höllo mest till
högre upp, vid Tarraure, där jakthyddan också var belägen.
Här var skog med ganska högväxta björkar samt däromkring
videris till manshöjd. Där denna skog nådde ned mot stränderna av Tarrejok var fågellandet. Tillgången på ripor växlade
givetvis allt efter snöförhållandena och därmed sammanhängande tillgång på bete för fåglarna. Ännu på höstvintern kunde
det vara blott litet snö i gränsfjällen till Norge. Riporna höllo
då till där. Längre fram mot högvintern blev det mera snö här,
och fåglarna kommo i stora flockar ned från fjällen, där de ej
längre funno bete, och till björkbältet, där vide och björk nådde
över snön. Bäst var tillgången av ripor kring Tarraure i februari. Men ibland kunde det hända, att tillgången på ripor ökades
först fram på vårvintern.
Fångstmannen var utrustad med handyxa och kniv samt
färdigknutna snaror och iordningställda ämnen till hagdörrar
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Fångstmannen lossar ripan ur snaran, som därpå gillras upp på nytt.
Bakom mannens vänstra fot synes den i snön nedstuckna kvasten av storknoppigt björkris, varmed riporna lockas. Tarraure, Jokkmokk socken.
Foto: Johan Holmbam, 1948. ULMA.

(snarklykor). Man hade utnyttjat värmen i jakthyddan till att
rusta i ordning allt, som var svårt att handskas med i den
stränga kylan utomhus. Man arbetade med 50 eller ända till 70
eller 80 snaror, som sattes längs efter stränderna av Tarredeltat på en sträcka av 6 till 8 kilometer. Snarorna sattes med sina
hag så, att de stängde fågelns väg, som gick utefter kanterna
av videlundarna. Det skulle vara uppehållsväder, och snön
borde ha packats ihop av blåst, så att ytan blivit hård nog för
fågeln att springa på.
Hagriset på ömse sidor om snaran sattes mycket tätt utåt
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sidorna. Men närmare dörren eller klykan med snaran sattes
haget glesare och vanligen med släta björkpinnar, så att ripan
skulle kunna se genom detta glesa hag. Dörren eller klykan,
vari snaran fästes, gjordes vanligen även av björk. Snaran av
lintråd eller s. k. björntråd fästes genom att snarans övre ända
knöts fast ovan klykan, så att rännöglan kom mitt i klykans
övre del. Snarans nedre del skulle vara en handsbredd över
ytan av snön. Snaran var mot sidorna fastsatt vid klykans båda
ben med hjälp av små starrklykor. Från någon starrhässja
hade man till jaktkojan fört en del mycket grov starr och i
värmen där gjort i ordning. Starrstrået klövs upp med nageln
i riktning mot ett knä på strået, så att man erhöll en klyka, omkring 6 cm. lång. Med denna klyka, som är lagom bräcklig,
fäste man snaran mot hagdörrens ben, där man med kniven
gjort ett hack, i vilket starrklykan klämdes fast.
På ömse sidor om dörren satte man så en kvast eller knippa
av björkris eller av någon sälgart. Knoppen härpå skulle locka
ripan. Finast var ullvide (Salix lanata), som var en riktig läckerhet för ripan. Denna knippa ris stacks ned 4 snön, så att
topparna stucko upp. När ripan nu kom fram mot haget, åt
den först av knopparna på den kvast, som stod här på denna
sidan dörren. Men genom de glest ställda pinnarna såg den
kvasten på andra sidan dörren och skulle så ge sig igenom
öppningen och fastnade då i snaran. Denna hade hållits öppen
av starrklykorna, men dessa brusto lätt, när fågeln kom i
snaran och själv började draga åt denna. Strax före dagbräckningen hade riporna varit som mest i rörelse. Var det nymåne,
ansågs denna öka fåglarnas livlighet.
Vanligen vittjade man vid 10-11-tiden på morgonen. Om
det var gott ripår och man hade ute t. ex. 50 snaror, så kunde
man få 8 till 10 ripor om dagen, någon gång mera. Ända upp
till 20 ripor kan väl ha förekommit någon gång. Vissa vintrar
hade man fått 500 eller 600 ripor. Medelmåttiga år räknade
Isak att kunna föra till marknaden omkring 300 ripor. Antalet
ripor, som gingo till det egna hushållet, berodde på tillgången
på annan matnyttig fågel, särskilt gråfågel och sjöfågel, som
man ej brukade sälja.
Isak höll på med jakt och fångst hela vintern. Allteftersom
pojkarna växte upp fingo de vara med och snara ripa och annan
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Under ripjaktens gång lägger man på bestämda platser skjutna fåglar
i högar. Då jakten för dagen är slut samlas högarrna ihop. I denna hög
äro 29 ripor, dagsfångsten blev denna gång 49 stycken. Njwnjes, Jokkmokk socken. Foto: Johan Holimbom, 1945. ULMA.

fågel. Men ibland hade männen ej tålamod med snarningen
utan började skjuta riporna, fast dessa skjutna ripor ej kommo
så högt i pris vid marknaden. Men man kunde få skjuta ett
mycket stort antal ripor om dagen, ett femtiotal, när det var
riktigt bra.
Ibland gjorde Isak och sönerna långa jaktfärder för att få
pälsdjur, viträv och blåräv. Dessa djur fångades vid lyorna
med små rävsaxar. Man rustade sig också för jakt med skjutvapen. Isak hade mynningsladdare. Han hade ett grovkalibrigt
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gevär för större vilt. Härtill hade han stora, hernstöpta blykulor
och "Karl XII :s jaktkrut". Så hade han ett finkalibrigt gevär
till småjakt på fågel och ekorre.
På höstvintern var ekorren ute från sitt bo hela dagen. Men
den var omöjlig att spåra, då den långa sträckor hoppade från
träd till träd. Endast en bra hund kunde då finna honom.
Längre fram på vintern då det blev kallare, var ekorren ute
från sitt bo endast någon timme tidigt på förmiddagen. Det
gällde nu att hitta ett ekorrspår och följa detta åt det håll,
varifrån djuren kommit. Man gick bakspår. När så detta spår
slutade vid en gran eller tall, då visste man, att ekorren hade
sitt bo icke i detta träd men i någöt träd i närheten. Ekorren
hade nämligen för vana att från sitt bo hoppa 40 till 50 meter
i träden och först därefter gå ned på snön. Jägaren fann boet,
men ekorren var ännu ej återkommen. Jägaren sökte då upp
nya spår, till dess han längre fram på dagen, då ekorren beräknades vara tillbaka, återvände till de funna boträden. Jägaren hade nu huggit sig ett långt smalt spö, som nådde opp till
ekorrens bo. Han stack med sitt spö i boet, så att djuret
skrämdes upp och jägaren kunde skjuta. Så avjagades boträd
efter boträd. Ibland fann man två ekorrar i samma bo. Längre
fram på vårvintern samlades ibland ekorrarna i mindre flockar,
som färdades vida omkring. Jägaren kunde då ibland påträffa
sådana flockar och få skjuta.
Isak brukade bege sig på ekorrj akt nedåt skogslandet kring
Granudden och Björkholmen. På en sådan jaktfärd sköt han
en gång 160 ekorrar. Skinnen, som blåstes upp och torkades,
såldes på marknaden i Jokkmokk. Ekorrköttet tillvaratog Isak
för det egna hushållets räkning. Det kokades tillsammans med
fågelköttet. Under medelmåttiga år sköt Isak omkring 150
ekorrar, under goda år upp till 175.
Under högvintern inträffade ibland kraftiga snöfall under
lugnt väder. Snön i skogen kom då att ligga mycket lös och
djup, och när hararna nattetid rörde på sig, blev det djupa
spår, s. k. harvägar. Dessa harvägar gingo helst igenom tätvuxen björkskog och videland. Man menade, att haren helst
rörde sig i sådant landskap, för att han skulle vara skyddad
från angrepp ovanifrån av örnarna. Om dagen låg haren stilla
invid något hål, där han hastigt kunde gömma sig.
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Sedam, ekorrkroppen krängts ur skinnet, blåses detta upp och blir slätt
och fint. Det får sedan torka, upphängt på en genom ögonhålorna trädd
pinne. Njunjes, Jokkmokk Socken. Foto: Johan Holmbom, 1948. ULMA.

Nu var det rätt tid för fångstmannen att gå i harskog och
sätta ut saxar och snaror. När han funnit en harväg, undersökte han, var han lämpligen kunde placera ut t. ex. snaran.
Denna borde sättas mellan tvenne hopp, d. v. s. den skuttande
harens spår. För saxarna grävdes grop i snön, och saxarna
lades däröver, varpå de tunna trampstickorna stuckos in
i snön, så att de bildade ett tak över gropen och tramptråden.
Med snöspaden ströddes så den mjuka, lätta snön över saxens
byglar och trampstickorna och slutligen över lås och fjäder,
sedan säkerhetstråden lossats. Även de egna fotspåren putsades
bort, så gott sig göra lät.
9
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I början av februari kom så resan till vintermarknaden i
Jokkmokk. Åtminstone två karlar rustades ut för färden. Man
hade proviant, mest renkött, och så vallhö till hästen. Allt vad
jakten och fångsten givit av skinn och fågel skulle nu med till
marknaden. Nedresan tog fyra dagar. I Jokkmokk stannade
man tre till fyra dagar, sålde varorna och köpte till hushållet
mjöl, socker, salt, tobak, fosfortändstickor, någon bunt bomullsgarn m. m. Varorna, som man förde ned till Jokkmokk, utgjordes av både den egna jaktens och fångstens produkter och av
varor, man fått av lapparna. Det var alltså pälsskinn, renhudar,
bellingar och härnor av ren, ripor, fjäder samt renstekar. Även
skohö medfördes för att bortbytas.
På marknaderna i Jokkmokk under Isaks tid voro reda
pengar föga i rörelse. Man köpte och sålde genom byte av vara
mot vara. Men likväl beräknades priser i penningar. Ekorrskinnen värderades till 25 öre stycket. För rävskinnen beräknades allt efter deras beskaffenhet 8, 10, 12 kronor. För korsräv steg priset till 16 eller 17 kronor. Fjällräven skattades ej
högt, 2: 50 till 3 kronor per styck. Hermelinskinnen gingo till
30 öre. Senare stego de betydligt i pris. Riporna stodo i 20 öre.
Härnor kunde beräknas till 50 öre stycket. För bellingar omkring 2 kronor för gången, d. v. s. för fyra bellingar. Renstekar
kunde gå till omkring 85 öre kg. Vad fågeldun beträffar var
det liksom en sed att det skulle gå i byte mot krut och bly.
Hade man björnskinn att avyttra, kunde man göra sig en
god förtjänst. De allra finaste björnskinnen gingo upp till 90
eller 100 kronor. Men medelgoda skinn betalades med 50 eller
60 kronor. Lägger man härtill skottpenningen på 50 kronor och
värdet av köttet, som man saltade och rökte, så blev inkomsten
på en fälld björn betydlig.
När man kommit åter från Jokkmokk hade man full utrustning och kunde ta itu med jakten på nytt. Ripfångsten fortsatte
till mitten av mars. Man gick också alltjämt på jakt efter
ekorre och fick även en och annan räv och järv. Man kunde på
detta sätt samla till vårmarknaden i april, så att man även då
kunde fara med fullt lass till Jokkmokk. Dagarna hade blivit
långa och ljusa efter vintermarknaden och man hade hunnit
med mycken jakt. Det kunde bli många fina skinn av järv, blå,
vit och röd räv och även någon gång ett vargskinn. Därtill hade
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man ekorrskinn i stora knippor, en del hermelinskinn samt
ripor.
Då man vände åter från vårmarknaden, hade man ibland
varit tvungen lägga av en del varor i Kvikkjokk, emedan föret
var dåligt i skogen mellan Kvikkjokk och Njunjes. Nu på sista
snöföret och medan isen på älven ännu bar att köra på, hämtade
man hem dessa varor. Man passade också på att draga upp
någon ny fiskebåt till Tarraure, och så tog man med dit tjärved,
som skulle användas som lysbloss vid ljustring nästa höst. Till
gården kördes från skogen fram hässjevirke. Sista höet forslades på sista körföret i april hem till gården.
På sista skarföret hade lapparna kommit förbi Njunjes, flyttande med renarna åter upp till sommarens betesmarker. En
ny vår hade gjort sitt inträde för fjällandet,s nomader och
nybyggare.
'På detta sätt förlöpte ett år för folket i Njunjes under Isak
.1Iolmboms tid. Frågar man efter resultatet av årets arbete ur
ekonomisk synpunkt, är det ej lätt att ge något svar med hänvisning till penningsummor eller kvantiteter. Vara byttes mot
vara och tjänst mot tjänst under umgänget med lapparna hemma eller med handelsmän och annat folk vid marknaden i Jokkmokk. Beräkningar gjordes väl även i penningar, men sådana
beräkningar ge föga besked om de värden, som omsattes, än
mindre om folkets inställning till dessa värden. Viktigt var
väl — närmast för kvinnorna — att upprätthålla en traditionell
livsföring, en viss standard i bostad, mat och kläder och för
männen ett visst anseende som en duktig fångstman eller
jägare. Jakt, fångst och fiske behärskade männens intresse
i mycket hög grad. Arbetet med boskapen var, om man undantager slåtterarbetet och arbetet med hässjevirket, kvinnornas
sak. Det drevs med hänsyn till det egna hushållets behov. Någon
ekonomisk utveckling av mjölkhushållningen synes man ej ha
eftersträvat. Den rika hötillgången i det nära liggande deltat
vid Tarrejokk utnyttjades endast för den händelse, man något
år ej fick tillräckligt med hö på vallen hemma och i dess omedelbara närhet för att kunna föda det antal djur, man vant sig
vid att hålla över vintern. Om transportmöjligheterna varit
bättre, hade man möjligen frestats göra något försök att bygga
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ut boskapsskötseln, men som det nu var, förmådde denna näringsgren ej i männens intresse tränga undan jakten, fångsten
och fisket. Särskilt sommarfähus skaffade man sig ej här och
ej heller någon hägnad mot betet i skogen. Djuruppsättningen
under Isaks tid stannade vid 3 eller 4 kor, 1 häst och 12 till 18
får, någon get och 1 bock.
Den lilla kornodling, som försöktes, hade icke lämnat resultat
svarande mot mödan. Denna odling nedlades också. Potatisodlingen slog bättre ut, men härvidlag nöjde man sig, liksom
beträffande boskapsskötseln, med att producera till det egna
hushållet.
Vildmarkens vidsträckta jakt- och fångstmarker och de rika
fiskevattnen hade en helt annan lockelse för männen än ängsröjningar och potatisland. Fågelfångsten och fisket gåvo tillräckliga matförråd för hushållet och jakten på pälsdjur gav
lättransportabla varor för marknaden i Jokkmokk, där skinnen
gingo som reda pengar.
För ärjemarkshushållningens jakt, fångst och fiske kräves
fri tillgång till mycket stora landområden. Sådana funnos också
här i fjällandet kring Lule lappmarks västligaste nybygge.
Karakteristiskt är att Isak endast i ett fall såg på lapparna
med oblida ögon, nämligen när de om våren kommo till Tarraure för att fiska. Trots att sjön var både stor och fiskrik,
kände sig Isak trängd i sitt fiske under den korta tid, som
lapparna uppehöllo sig här. Man förstår också, att de män
som vuxit upp i Njunjes och från barndomsåren varit vana vid
att ej på mils avstånd möta grannar, lärt sig uppskatta den
fria, okränkta tillgången till vidsträckta marker och fiskevatten, där de som vuxna kunnat utveckla i stor skala den
spännande jakt, fångst och fiske, de redan som barn prövat i
sina lekar. Att vildmarkslivet var både äventyrligt och mödosamt, verkade givetvis aldrig avskräckande, snarare tvärt om,
såsom framgår framför allt av den rika jägaretradition, som
alltjämt i sen tid tjusat och lockat det manliga släktet i Lappmarken.
Njunjesbornas regelbundna färder från hemgården upp till
fångstplatser, jaktmarker och fiskevatten vid Tarraure ha ovan
(s. 40) anförts som sentida motsvarigheter till bygdelags-
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böndernas fjällfiskefärder under medeltid och. början av nyare
tiden. Även antyddes att motsvarande förhållanden kunde
återfinnas på andra sidan Bottenhavet. U. T. Sirelius har i sitt
klassiska arbete Finlands folkliga kultur skildrat grunddragen
i den ärjemarkskultur, som det härvidlag är frågan om, och
Gabriel Nikander, E. A. Virtanen m. fl. ha analyserat vissa
sidor härav. Enligt Sirelius upptogs det inre av Finland ännu
i början av nyare tiden av -en enda stor ärjemark (finska:
ertimaa), dit män från de fasta kustbygderna i söder och väster
företogo regelbundna ärjemarksfärder (eräretki) på höstvintern och på vårvintern. Liksom i Lappland var: det i Finland ej
frågan om en förflyttning av hela hushållet. Kvinnor och barn
stannade hemma för att sköta boskapen och i övrigt utföra
sina arbeten i omedelbar anslutning till hemgården. Samma
fauna och samma landskap med fågelland, fiskevatten etc.
tillät° användandet av likartade fångstsätt i Finland och i
Lappland. Anmärkningsvärt är emellertid, att de finska ärjemarksfärderna ej blott avsågo jakt, fångst och fiske utan även
svedjebruk. De finska nybyggare, som deltogo i kolonisationen
i Lappland under dess första tid, följde i detta hänseende det
finska ärjemarksbrukets traditioner. Därom vittna de många
klagomålen från lapparnas sida över finnarnas många svedjor.
Det finska svedjebruket är emellertid ej en isolerad företeelse.
Det utgör en speciell utveckling av den mångsidiga användningen av anlagd skogsbrand, i Lappland kallad bränna eller
bretna, som för allehanda ändamål kommit i bruk där liksom
inom hela det subarktiska området i Eurasien. I Lappland har
man tänt brännor för att driva bort vilda djur, varg och björn,
eller mot mänskliga fiender, inkräktare, som man velat hålla på
avstånd (den brända jordens politik), eller för att förändra
vegetationen, så att barrträd ersattes av lövträd för lövtäkt
eller mossa av gräs för bete.
Den stora rörlighet, som utmärker den bofasta befolkningens
livsformer i Lappland, måste givetvis anses vara nära släkt
med den nomadiska eller halvnomadiska livsföringen hos lapparna. Fiskarlappars periodiska flyttningar mellan flera visten
allt efter fiskets eller jaktens och fångstens krav kunna ibland
återfinnas även hos svenska nybyggare, när nämligen ärjemarksfärden ej företages endast av män utan av hela familjer.
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I Njunjes förekom sådan flyttning under den äldre nybyggartiden (omkring mitten av 1800-talet). Gamle Olof Holmbom
(Isaks fader) brukade varje år strax efter midsommar flytta
med hela hushållet, män, kvinnor och barn samt kreaturen,
upp till Kåtenjarka på norra stranden av Tarraure. Här hade
han en fiskekåta, som möjligen uppförts redan av Holmboms
lapska föregångare Nalta. Olof hade vidare uppfört en jordkoja till sina kreatur och en källare för förvaring av mjölk
och fisk. Man medförde även all behövlig utrustning för familjens uppehälle här, vilket varade till början av augusti, då
man måste återvända till Njunjes för att taga itu med slåttern.
Man arbetade under vistelsen vid Tarraure mest med notfiske,
och man kunde salta ned ända till tre halvtunnor röding under
en sådan fiskesäsong. Nät sattes även ut, men de gåvo ej mycket under denna ljusa årstid. Efter Olof Holmboms tid upphörde denna flyttning av hushållet. Isak Holmbom fortsatte
med själva fisket, men han slog sig ihop med en man från annat
håll. Nu blev det alltså ett lag av uteslutande män, såsom vanligt när det gällde ärjemarksfärder. Huru långt från hemmet eller hemvistet ha ärjemarksfärderna i Lappland kunnat utsträckas? I äldre tid torde det ej
ha varit ovanligt, att man uppsökte fiske-, jakt- och fångstplatser på flera dagsresors avstånd. När lämpliga båtleder
kunde utnyttjas, ha färderna kunnat sträcka sig från skogslandet i öster till fjällkedjan eller atlantfjordarna i väster.
Bofasta ha alltså liksom fjällapparna och handelns folk i Lappland vid behov tvärat över hela Skandinaviska halvön.
Av särskilt intresse är att finna, hur under oår och hungersnöd bofasta liksom lappar begivit sig ut på mycket långa vandringar, tiggarfärder i en del fall men även för att söka arbete,
där sådant stod att få, helst då i mera, välmående bygder söder
ut i landet. Här föreligger alltså en lappländsk motsvarighet
till dalkarlsvandringarna. Ännu i sen tid (1800-talet) har bruket att söka sig utkomst eller extraförtjänster i Norge varit
vanligt, särskilt i fjällbygderna i väster. Kvinnor, unga flickor
och barn följde gammal tradition, då de för vissa tider togo
tjänst hos bondfolk i Norge. Många unga män sökte sig till
fisket vid Lofoten. Dessa fiskefärder ha i Norge givetvis mycket gamla anor. Torolf Kvällulvsson sände sina män på lofoten-
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I oktober vandrar Erik 'lantbarn upp till sin koja vid Tarraare. Här skall
han nu utnyttja höstm,örkret och fiska för vinterbehovet. På bärmesen
har han bundit kaggen med proviant och däröver renftalarrna till sovbritsen i kojan. Över dalen reser sig Tarrekajse, på vars sluttningar ned mot
sjön jakt- och fiskehyddorna samt goda ripmarker äro belägna. Njunjes,
Jokkmokk socken.. Foto: Johan liolmbarn, 1946. ULMA.

fiske, såsom ovan omtalats (s. 9). Huru länge män från nuvarande svenskt område, ha deltagit i lofotenfisket är ej lätt att
säga. På 1800-talet, innan bolagsskogarna lade beslag på männens arbetstid under vintern, var det emellertid alltjämt vanligt, att unga män från Lappland på skid- eller slädföret gåvo
sig över till Norge och mönstrade på som fiskardrängar för
vintersäsongen.
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Vad beträffar folket i Njunjes liksom i Jokkmokk i övrigt
hade de av gammalt mångahanda förbindelser med Norge.
Många flickor togo anställning i norska hushåll och en del blevo
även gifta i Norge. Även har hänt att hela familjer flyttat över
gränsen. Männen i Njunjes tjänstgjorde ofta som lotsar åt
lofotenfarare och andra som gingo genom Tarradalen och över
fjället till Norge. Isak Holmbom och hans söner Johan Anders
och Nils Mattias deltogo även själva i lofotenfisket under några
år. De gåvo sig då av i början av januari och återvände, medan
ännu föret var kvar, i mitten av april. De begåvo sig till
Svolv2er och Kabelvåg, där de anslöto sig till fiskelag, 'som
leddes av en hövitsman. De svenska deltagarna vid denna tid
(senare delen av 1800-talet) räknade med en lön av 120 kronor,
vartill kom fri kost och logi, fria kläder och utrustning i övrigt.
Bofasthet i Lappland är uppenbarligen något mycket relativt.
De traditionella ärjemarksfärderna samt behovet av extra förtjänster förutom de nästan regelbundet påkommande oåren ha
hållit befolkningen i rörelse, en rörelse som måste betraktas ej
som något lokalt och övergående utan som ett normalt tillstånd,
betingat av livsvillkoren i allmänhet i norra Europa.
Vad jakt och fångst beträffar bedrevos dessa, såsom vi funnit av Njunjes-skildringen, dels ut ifrån själva gården, varvid
barrskogen utnyttjades, dels från fiskekojan, som då tjänstgjorde som jaktkoja för jakt och fångst i björkbältet och ovan
trädgränsen. De tekniska anordningarna i övrigt ha exemplifierats i skildringen av njunjesbornas arbetsår.
Nikander har velat urskilja en särskild lapsk fångstteknik
och sedvanerätt, som finska och svenska nybyggare skulle ha
tillägnat sig. Emellertid torde det ännu vara för tidigt att
bestämt uttala sig härom. Särskilt svårt är det därför, att
detaljerade kartor över fångstmarkernas system av fångstanordningar, fåifgststigar etc. endast undantagsvis upprättats.
I skildringen av fångstkulturens landskap har författaren 1936
och 1940 publicerat ett par detaljkartor över fågelmarker
(lintumaat) och fångstmarker (virkamaat) från Korpilombolo
och Junosuando i det finslaalande Norrbotten. E. A. Virtanen
har med ett flertal kartskisser belyst sedvanerätt beträffande
fångstmarker och fångststigar hos karelarna. Vad beträffar
fångststigarnas anordning i Njunjes (s. 117) liksom i Ammar-
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näs (s. 146) och annorstädes i Lappland finnas flera variationer, som överensstämma med vissa anordningar på finskt och
lapskt håll. Frågan om ursprung och kulturlån från ena eller
andra hållet torde emellertid nu ej kunna avgöras, då materialet alltjämt är för litet.4)
Jakten i Njunjes under den tid, som skildringen av arbetsåret
avser, uppvisar flera mycket ålderdomliga drag. Särskilt märkligt är att björnjakten med spjut och björnfest bevarats i så
sen tid. Men alla de arter av jakt och jaktlandskap, som
under äldre tid kunde vara av betydelse för nybyggarna, äro
ej representerade i Njunjes. Det är framför allt en jakt, som
länge förblev betydelsefull, men som endast skymtat i vår
skildring, nämligen bäverjakten (s. 30). Denna jakt var som
ovan framhållits ursprungligen lapskt monopol, och nybyggare kunde under äldsta nybyggartiden ej komma åt bäverfänget annat än på omvägar. Då lapparnas rättigheter under
senare tider åsidosattes, åtnjöt ej bävern längre det relativa
skydd, som lappskattlandet dock givit, genom att lappen i regel
hushållat med sina jaktvonor. När bäverjakten nu blev fri,
utrotades bävern snabbt, trots att många och stora kolonier
funnos på flera håll. En skildring, grundad på muntliga uppgifter av en i sådan jakt deltagande, skall här återgivas. Den
återfinnes i en uppteckning av hembygdsforskaren 0. P. Pettersson, Vilhelmina. Sagesmannen var Petterssons morfar, född
1794 och död 1882. Skildringen återges efter manuskript i
någon förkortning (ULMA 7773).
Morfar hade, berättar Pettersson, i unga år dödat många
bävrar både ensam och tillsamman med andra jägare. På gamla
dagar berättade han ofta om sina bäverjakter, och en av hans
åhörare var jag, som skriver denna berättelse. När morfar var
i tjugoårsåldern fanns i åar och bäckar inom socknen ett rikligt
antal bävrar. När morfar var 18 år gammal tjänade han hos en
bonde i byn Dalasjö i Vilhelmina. Han hade till arbete att
forsla hem hö från ängar vid Risåns stränder. Under dessa
färder körde han förbi två bäverhus i ån. När det var en
smällkall dag, då han körde uppefter älvstranden, såg han,
huru vit vattenånga steg högt upp i luften, från bäverhusen.
På den tiden funnos bävermarker och bäverhus i alla åar och
större bäckar. Dock icke i den breda Angermanälven. Uti

strandbackarna invid bäverdammarna och bäverhusen hade
bävrarna grävt åt sig bävertrummor, runda gångar genom
sand- och grusbackar vid stranden. Genom dessa trummor
gingo bävrarna från dammen i ån till den fasta marken innanför stranden och tillbaka i vattnet. Man jagade på den tiden
bävrarna med stor iver. De fleSta djuren sköt man. Många
jägare hade på den tiden bäverhundar. Dessa voro uppövade
till att anfalla bävrarna i vattnet. När en bäver såg sig förföljd, tog den flykten till en bävertrumma och dolde sig i den.
När jägaren såg, till vilken trumma hunden drev bävern,
skyndade han till trummans övra öppning och ställde sig i
beredskap att skjuta. Hunden trängde efter bävern i trumman,
så att denne måste begiva sig ut genom trummans övra öppning, och då dröjde ej jägaren med att skjuta djuret. En och
annan bonde och nybyggare hade kvar bävernät från äldre tid,
men nya bävernät band man icke längre i morfars tid. Ett
bävernät var bundet av smalt men mycket starkt segelgarn
och hade maskor, vars sidotrådar voro Mer än en decimeter
långa. Nätet hade i övrigt telnar, sänken och flöten. Ett sådant
nät lade man i en bäverdamm tvärsöver älven. När bävern kom
simmande i dammen, fastnade den i nätet. Men jägaren kunde
icke taga lös bävern ur nätet, så länge djuret var vid liv, ty
bävern har långa och vassa framtänder i munnen och med
dessa kan den giva sin fiende mycket svåra bett. Men bäverjägaren bär med sig ett spjut med mycket långt skaft och nära
spetsen hade spjutet två långa vassa hullingar. Ett sådant
spjut kallades fork. Med detta spjut vadade jägaren ut i vattnet
och stack spjutet i bävern, så att denne dödades. Med forken
lyftade jägaren upp bävern och nätet, och tog lös det döda
djuret ur nätet, men lät nätet fortfarande stå ute i dammen.
Var det för stort djup i dammen för att kunna vada ut till
bävern i nätet, så måste jägaren foga samman en flotte av
korta stockar, lagda bredvid och över varandra och på flotten
staka sig ut till bävern i nätet. Bäverj akten var en lönande
binäring. Bäverköttet var välsmakande. För bäverskinnet
erhöll man ganska stor betalning, men största vinsten erhöll
man genom att sälja körtlarna, som innehålla bävergäll, och
bäverns svans. Dessa organ ur bävrarna fick man sälja till
storhandlaren Elias Nilsson i Idvattnet, och Elias Nilsson
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förde dem jämte andra varor till Stockholm och sålde dem där.
Före år 1850 torde alla bävrar ha varit utrotade inom Åsele
lappmark.
Jakt och fångst torde aldrig i Lappland ha utgjort den
tillräckliga grunden för ett hushåll. På ärjemarkshushållningens tid har i varje fall fiske måst medverka till att säkerställa:
livsuppehället. Ett blandat näringsliv är alltså utmärkande för
den äldsta kända hushållningen. Den äldsta formen för bebyggelse innebar också, att man från vistet eller boplatsen inom
rimlig tid skulle kunna nå såväl jakt- och fångstmarker som
fiskevatten. I verkligheten synes fiskevattnet starkare ha
dragit till sig bebyggelsen än jakt- och fångstmarkerna. Vid
dessa senare kunde en koja uppföras för männen, men kvinnor
och barn hörde ej hemma där utan vid visten eller boplatser
invid fiskevatten. Den bosättning, som sålunda under ärjemarkshushållningens tid synes vara vanlig i Lappland, är en
fiskesj öb osättnin g. Denna benämning innebär att
hushållet eller familjen har viste nära ett fiskevatten, som är
av väsentlig betydelse för hushållningen, vilken i övrigt förutsätter jakt och fångst, gärna även boskapsskötsel med renar
eller kreatur, getter eller får.
Fiskesjöbosättning i denna bemärkelse har en nästan universell utbredning i äldre tider. Den är karakteristisk för
lappländsk bebyggelse redan under förhistorisk tid av fornfynden att döma. Insjöboplatser ha anträffats i alla norrländska landskap i stort antal från slutet av stenåldern. Gustaf
Hallström räknar dock icke med fast bosättning inom de inre
skogs- och fjälltrakterna utan med säsongvisten, som begagnats
under årliga fångstfärder, kanske från boplatser i kustlandet.5)
Vi skulle alltså kunna ha rätt att räkna med forntida anor för
de medeltida fjällfiskefärderna.
Fiskesjöbosättningen framträder som en av lapparna ofta
om än ej alltid använd bebyggelseform. Fjällappar, halvfjälllappar, skogslappar och fiskelappar utvälja visteplatser i närheten av fiskrika sjöar, förutsatt givetvis, att platsen i övrigt
' motsvarar renskötselns särskilda krav (s. 34 ff.). Icke renskötande lappar ha som regel sina visten vid fiskesjöar. Som
fiskarlappar utnyttja de gärna två eller flera sjöar och kunna
då ha visten vid dessa, dit de flytta med sina hushåll allt efter

132
fisktillgången under olika årstider. Ett viste invid ett särskilt
givande vatten, som tillåter fiske under flera säsonger, blir
gärna huvudboplats, och flyttning till andra visten kan då helt
upphöra.
För svenskar och finnar i Lappland har fiskesjöbebyggelse
'även spelat en utomordentligt viktig roll. Som en förberedelse
eller ett förstadium kan man betrakta bygdelagsböndernas
fiskeplatser med bostäder vid fjällträsken. Har färderna till
dessa fiskesjöar kommit att gälla ej blott fiske, jakt och fångst
utan även slåtter — något som måste antagas för de platser,
som lågo närmast bondebygden — är det troligt att även kvinnor deltagit. En väsentlig del av hushållet kan då ha bott under
slåttertiden vid fiskesjön. En -motsvarighet härtill påträffas
vid Ishavets, Atlantens och Östersjöns kuster, där fiske och
boskapsskötsel förbundits med varandra på olika sätt: fiske
och höfångst, fiske och fälx)dväsen.6)
Lappmarkens första egentliga svenska nybygge, Gråträsk
i Pite lappmark, som anlagts ej långt före 1606, var en typisk
fiskesjölägenhet. Det följdes av många andra även söderut i
Åsele och Lycksele lappmarker.7) Det är ingalunda förvånande,
att de svenska nybyggare, som på 1600-1700-talen slå sig ned
i Lappmarken, på detta sätt i stor utsträckning just bli fiskesjöbebyggare. Härtill ha med all säkerhet bidragit framför allt
två omständigheter. Först och främst ha svenskar kunnat följa
den ovan omtalade traditionen att anlägga boplatser för fiske
och slåtter vid sjöstränder. När ungt folk från t. ex. Skellefteåtrakten gåvo sig upp i Lappmarken för att där grunda egna
hem, var det för dem naturligt att anknyta till fjällfiskefärderna, som de tidigare deltagit i eller annars väl kände till.
För det andra ha anvisningar på lämpliga platser för nybyggen
på lappskattlanden ofta inhämtats från de lappar, som inbjudit
eller givit tillstånd till bosättningen och för vilka fiske,sjöbebyggelsen varit den naturligaste. Ett exempel skall i korthet
anföras. Nybygget Nästansjö i Vilhelmina socken anlades år
1764 genom en man från lisele socken, Nils Nilsson. Lappen
hade för Nils Nilsson berättat, huru övermåttan fiskrik Nästansjön var och om de vidsträckta och gräsrika ängarna vid
de bäckar, som strömmade ned till Nästansjön. Lapparna skola
hava ivrigt uppmanat och uppmuntrat honom att bosätta sig
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Herdefolken hålla samman sina hjordar med hjälp av vallhundar och
ibland innestängande hägnader, fållor. Först i bondebygden bekymrar
man sig om det utestängande hägnet, som hindrar de betande djuren
att beträda odling och tomt. Detta rengärde sattes upp 1922 i T jallas,
när kare,su,andolapparna kommo dit med sina renar. övre Tjallasjaure,
Arjeplog socken. Foto: förf. 1943. ULMA.

där. Våren 1764 kom också Nilsson med sin familj till Nästansjön och timrade med sönernas hjälp en fyrknytt stuga. Brist
på mat led man aldrig här, ty uti vissa av sjöns vikar sägas sik,
id och abborre ha stått så tätt packad, att man kunde håva in
mängder av fisk i båten med handtagsbyttor av trä, och överallt i skogen vimlade det av fåge1.8 )
En något annan bild av svenskar, som anvisas nybyggeslägenheter av lappar, tecknar L. L. Tstadius. "Så går det till,
att, om en fiskarlapp bor vid stranden av någon sjö, så frågar
närmaste nybyggare hurudant fiskevatten där är, om där
finnes anledning till ängar och skog m. m. Och då lappen
öppenhjärtigt berättar förhållandet, strax är nybyggaren färdig, att syna in stället; och då han anlagt nybygget vid lappens
koja, så unnar han honom knappt sätta ut ett nät i sjön."9)
Vid många småsjöar rymdes endast en nybyggare, som då
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kallade denna sjö för sin hemsjö. Gav den ej möjlighet till tillräckligt fiske, kunde nybyggaren som en annan fiskarlapp
uppsöka andra närbelägna sjöar. Någon gång har det också
hänt att nybyggaren slagit sig ned mitt emellan tvenne fiskesjöar. Vid stranden av de större sjöarna fanns däremot plats
för ett betydande antal nybyggen. Så anlades vid sydvästra
stranden av Malgomaj Laxbäcken, Malgovik, Skansholm och
Rönnäs av svenska nybyggare. De skola ha uppfört åt sig små
hus och börjat gräva något i jorden. Men fisksjön och jaktmarkerna omkring deras nybyggen hade hittills (avser år
1779) och långt framåt i tiden utgjort deras egentliga åker
och äng. Ingen laglig rätt till den mark, de hade tagit i besittning, hade dessa nybyggare ännu: de hade slagit sig ned på
eget bevåg.")
Helst har man till boplats valt en plats nära ett vattendrags
inflöde (jåketnjalme eller kiettsavuolle) i en sjö eller vid avflödet (luspe). Här gynnas fisket av tidigt förtunnad is och snart
därefter öppet vatten, något som är av största vikt under den
för hushållningen högst kritiska perioden före islossningen, då
vinterförråden blivit hårt åtgångna. Till det tidigt öppna vattnet söker sig den s. k. isfisken. Kring vaken, som kan bildas
någon månad före islossningen eller tidigare, samlas även sjöfåglar, och av dessa har man kunnat få det mycket efterlängtade färska fågelköttet. Äggstommarna ha också satts ut vid
stränder med tidiga landvak.
Slår man sig ned vid en större sjö, söker man sig boplats
inne i en vik, där också gärna någon bäck brukar mynna ut.
Även vikar med trång öppning kunna draga till sig fiskesjöboplatsen. Den lapska benämningen på en sådan vik är vuoppe,
den finska vuopio. Abborre, gädda, sik söka sig hit under
den varma sommartiden och primitiva fiskemetoder ge god
fångst, bl. a. kan fisken jagas mot nät vid öppningen. Även
notfisket blir givande. Slutligen är lugnt flytande vatten mellan
närbelägna stränder i mindre vattendrag, bäckar, åar, lämpliga
för fiske med nät utan båt. Sådana smala lugnvatten (vielmees)
kunna också vara av betydelse vid valet av boplats.
Givetvis söker man upp en stenfri båtlänning jämte lämplig
plats för gistor till nät och not. En springkälla är nödvändig att

135

Per Fjellmans båtlänning vid övre Tjallasjaure. På notställningen hänger
den med kil försedda noten, som är 7 1/2 alnar djup. De båda notarmarna
äro 25 famnar, notrepen 30 famnar vardera. Flöten av granträ, stbnicen
ax renhorn. Övre Tjallasjaure, Arjeplog socken. Foto: förf. 1943.

ha, så att man om vintern kan få vatten utan att behöva hugga
sig igenom alltför tjock is.
Nybygget i Njunje,s, beläget på Storvallen, d. v. s. ett före
detta lapskt höst- och vårviste, och med fiskevattnet på en halvmils avstånd, är icke representativt för den vanligaste formen
av fiskesjöbebyggelse, den där vistet ligger på backen omedelbart ovan sjöstranden. En del fiske hade njunjesborna visserligen i Tarrejokk helt nära gårdsstället, nämligen laxfiske med
- eras fiskesjö var Tarraure ovanför
nät på vårsommaren. Men d
barrskogsgränsen, där den mest utpräglade kallvattensfisken,
tillsammans
rödingen, gav tillräcklig fångst för att kunna
med jaktens och fågelfångstens produkter — säkerställa en bosättning. Även för en fiskare, som måste börja med helt primitiva metoder och redskap, har Tarraure erbjudit goda möjligheter. Både fiske vid insnörd vik, v uopp ef isk e, och i naturliga kanaler, v i elm e es f is k e, ha här kunnat äga rum.
Även till det mera utvecklade och redskapskrävande fisket med
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not har sjön flerstädes givit goda möjligheter. Det är i synnerhet detta senare fiske, som, då det till slut genomförts, brukat
hjälpa fram den mera beständiga bosättningen. Detta utvecklingshistoriskt intressanta förhållande har ännu i sen tid kunnat studeras och då främst hos lappar. En kort kompletterande
skildring skall också här lämnas, visande en typisk fiskesj öbosättning — i detta fallet en lapsk — där notfisket varit av stor
betydelse för utvecklingen av bofastheten.
Under en tids vistelse hos nomaden Per Larsson Fjellman
i dennes höst- och vårviste vid övre Tjallasjaure i Arjeplog
socken deltog författaren den 8 juli 1943 i Per Fjellmans och
hans son Halvars notfiske, varvid följande anteckningar
gjordes.
Lappar från Karesuando socken hade år 1922 kommit till
Tjallas med sina renar och sin speciella renskötsel, som innebar,
att renarna fingo gå i vildan under sommaren, d. v. s. utan
någon noggrann tillsyn, som man i de södra lappmarkerna av
gammalt ägnat sina renar. Lappfamiljerna behövde med karesuandolapparnas metoder ej flytta med upp till sommarbeteslanden utan kunde stanna i sina höst- och vårvisten. Lapparna
i Tjallas anslöto sig nu till denna nya ordning,, uppförde ett
skiljningsgärde (fig. s. 133) och ställde för sig i övrigt med
getter, som skulle ge den mjölk, som man nu ej kunde erhålla
från renarna. Getterna krävde uppförandet av getkåta och
inhägnade höhässjor. Getterna togo i övrigt arv efter renkorna beträffande mjölkhushållningen. Mjölkning och ostberedning blevo alltjämt ett dagligt kvinnoarbete. En viktig förändring i hushållningen var, att fisket i Tjallasjaure nu, då
männen ofta voro hemma, kunde och måste utnyttjas under hela
sommaren mot tidigare endast vår och höst. Så snart sjön gått
upp på våren, började man att arbeta med noten. Näten ge vid
denna årstid ej mycket, då de i motsats till noten skämmas av
BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.
Per Fjellman har fäst högra notarmens rep i en björk vid stranden.
Sonen ror rakt utåt från land, varvid notrepet får löpa ut i hela sin längd.
Båten föres sedan parallellt med stranden, under det notarmarna och
kilen läggas i sjön. Slutligen vänder båten åter mot land, då vänstra notrepet löper ut. övre Tjallasjaure, Arjeplog socken. Foto: förf. 1943. ULMA.
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ljuset. Fisken kan se nätet och undvika det, men infångad mellan notens armar, kan den ej undkomma. Ända till sjön åter
frös till användes noten. Men i augusti och november, då höstmörkret kommit, började näten att även begagnas, och dessa
gåvo då det bättre fisket. Första tiden sattes näten på ganska
grunt vatten, men när det blev kallare, brukade man sätta dem
på större djup. Fjellman hade nät, som voro 6 fot djupa. När
författaren i juli vistades hos Fjellman, arbetade denne och
sonen dagligen med att fiska och ställa med noten samt med
rökningen av fångsten. Nätfisket skulle de ej börja med förrän
i augusti, och nätgistorna stodo därför tomma invid båtlänningen, som var belägen ett par stenkast nedom kåtaplatsen.
På eftermiddagen den 8 juli gingo Per och Halvar ned till
båtlänningen, där noten hängde, lagad och iordningställd, på
sin ställning (fig. s. 135). Denna not har ett djup av 71/2 alnar.
Varje notarm är 25 famnar, notrepen 30 famnar.
Per börjar nu lägga noten i båten, först repet till vänstra
notarmen, därefter i tur och ordning vänstra notarmen, kilen,
högra notarmen och överst högra notarmens rep. Denna gång
skall notvarpet vid sjöns norra strand prövas. Här -är sjöbottnen som den skall vara vid ett gott varp, d. v. s. jämn och slät.
En liten bäck kommer ut vid den del av stranden, som skall
omfattas av notrepen. Efter en varm middagstid brukar fisken
gå upp mot det kallare vattnet vid bäckens utflöde i sjön. Det
är smält-vatten, som denna bäck för ned i sjön (fig. s. 139).
Notens högra arm skall läggas först. Vid en björk vid stranden
fäster Per högra notrepet (fig. s. 137), som i övrigt får löpa ut,
medan Halvar ror båten rakt ut från stranden. Från båtens
vänstra sida lägger Per ut repet i hela dess längd, varpå Halvar
vänder båten i rät vinkel mot notrepet och ror parallellt med
stranden, medan Per nu lägger ut efter vartannat högra notarmen, kilen och vänstra notarmen. Så vänder man åter mot
stranden, under det vänstra notrepet lägges ut. Vid stranden
stiger Per ut med vänstra repändan i handen. Halvar löser högra repändan från björken och de båda männen mötas vid båten
Med var sitt rep upplagt över vänstra armen (fig. s. 140). Man
börjar nu draga samman noten. Per har lagt vänstra repet
i botten av båten. Nu kommer famn efter famn av notarmarna
in. Vänstra notarmen lägges i båten. Halvar drager in högra

Noten dragas in mot det ställe vid stranden, där bäcken med smältvatten
mynnar ut i sjön. Fjellman beräknar, att rödingen, som älskar kallt vatten,
skal/ ställa sig här, nu då sjöns vatten blivit middagsvarmt. Famn efter
famn av vänstra notrepet tar han in, medan han, gående utefter stranden,
närmar sig sonen, som på sitt håll tar in högra notarmen. övre T jallasjaure, Arjeplog socken. Foto: Förf. 1943. ULMA.
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Per Fjellman och sonen miitas trid båten, där notarmarna °ej?, slutligen
kilen med fångsten dragas upp. övre Tjallasjaure, Arjeplog socken.
Foto: förf. 1943. ULMA.

notarmen samtidigt men lägger den omedelbart till höger om
båten. Sedan kilen med den ganska klena fångsten •av några
rödingar förts in, lägges högra notarmen i båten. Någon
pulsning företages ej, då man blott är två man, båda upptagna
av att draga noten. Senare på kvällen drogs not på nytt vid ett
annat varp, varvid fångsten blev 10 laxöringar. Fångsten rensades och hängdes i röken i kåtan.
Lappar som på sätt, som här antytts, ägna en betydande del
av arbetsåret åt fisket och då särskilt åt det krävande men
även mycket givande notfisket, ha fjärmat sig från den utpräglade nomadiska renskötseln och närmat sig fiskelappens livsformer, förutsättande endast obetydlig nomadisering eller fast
bosättning.
Fiskarlappen eller nybyggaren, som slagit sig ned vid en
fiskesjö, men icke nöjer sig med att blott ha getter utan även
skaffar sig kor, måste se till att få tillräckliga förråd av hö att
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utfodra djuren med under vintern. Nu finnas vid de flesta
sjöar en del naturlig slåtter utefter stränderna, särskilt där
vattendrag mynna ut och bilda slåttesnäs eller holmar. Men
å sjöarnas och myrarnas område har det runt om åt alla håll
funnits tillgång till både naturlig slåtter och röjningsland. Och
i den mån dylika naturliga eller röjda ängar bli av mera dominerande betydelse för den boskapsskötande nybyggaren vid
fiskesj ön, blir sj öläget icke längre så angeläget, som det ursprungligen varit. Nybyggets hushållning och arbetsliv har
antagit former, som äro karakteristiska för den subarktiske
ängsbrukaren, till vars kulturformer vi nu skola övergå.

BOSKAPSSKOTAREN OCH ODLAREN.

Vid besök i Ammarnäs i Sorsele socken 1942 och 1943 lärde
författaren känna hemmansägarna Janne och Ludvig Grundström, sonsonsöner till den förste svenske nybyggaren i Ammarnäs. Den yngre av de båda bröderna, Ludvig Grundström, född
1881, berättade om nybyggets grundläggning och utveckling.
Traditioner och minnesbilder återgåvos med stor säkerhet även
i detaljer av denne synnerligen minnesgode sagesman. Han
visade mig inägorna och särskilt slåttesnäs och raningsmarker
och deras flora. Janne Grundström, född 1874, följde mig på
längre vandringar och färder genom skog, över fjäll och sjö.
Han förde mig till översilningsängar, skohötäkter, fångstmarker, fiskeplatser etc. och demonstrerade arbetsmetoder och
anläggningar livligt, uttrycksfullt och kunnigt. Den här meddelade beskrivningen av arbetsåret under Jan Ivars tid (188090-talen) utgör ett urval av uppteckningar efter båda brödernas
i sak samstämmiga berättelser. Skiftningarna i berättarstil
sammanhänga med de båda sagesmännens olikartade temperament.
En ung man från Grundfors i Stensele socken Nils Jöhansson
Grundström hade år 1823 ingått äktenskap. Såsom ganska vanligt bland nybyggarfolk var hustrun något äldre än mannen.
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Nils var född 1797, hans hustru Magdalena Persdotter var född
1795. En son, Johannes, föddes 1824.
Nils tänkte ej stanna i Grundfors, nu då han hade familj..
Han ville söka ut åt sig en lägenhet till nybygge och där grunda
eget hem. Först begav han sig till sin svåger Karl Jonasson i
övra Sandsele för att se, om i den trakten fanns någon lämplig
plats. Men Nils fann det för trångt i Sandsele. Han ville ha
gott utrymme för sitt nybygge. Han hade då fått höra om slåtteslägenheterna och videgårdarna i Ammarnäs i Sorsele socken.
Där Vindelåälven (Vindelälven) och Tjulån tillsammans mynna
ut i övre Gautsträsk, utbredde sig väldiga slåttesnäs och slåttesstränder kring en större ava, Nordavan, på Vindelåälvens sida
och en mindre, Söravan, på Tjulåns sida (fig. s. 143). Hit begav
sig nu Nils, förmodligen på våren något av åren 1824 eller 1825;
ty länge skall han ej ha stannat hos svågern i Sandsele.
När Nils, rustad med yxa, lie och nät samt en eller ett par kor,
kom till Ammarnäs, fann han där en rikedom av både naturslått
och videgårdar, som kunde röjas till äng. Årligen vid midsommartid steg högvattnet över stora delar av näsets och avornas
stränder. övre Gautsträsk var vidare en fiskrik sjö, och i
skogsmarken på höjderna upp mot fjällen syntes vara utmärkt
fågelskog. Här var alltså en lämplig lägenhet för en nybyggare,
som ville ägna sig åt boskapsskötsel, fiske och fångst. Några
planer på åkerodling närde ej Nils.
På själva Ammarnäset, näset mellan Vindelåälvens och
Tjulåns utlopp, bodde vid denna tid en gammal lapp i en helt
liten, fyrknytt stuga. Lappen hade tidigare farit med sina renar
år ut och år in från fjällbetena uppe vid gränsen till Norge och
ned till kustlandet vid Bottenhavet. Men när krafterna började
avtaga, hade han, som andra åldrande lappar i denna trakt,
lämnat rensköiseln åt sina barn och slagit sig ned för sina återstående levnadsår som bofast fiskare och fångstman på näset
vid den fiskrika sjön. Sin bostad hade den gamle lappen och
hans hustru i den fyrknytta stugan. Här redde de gamla sig
bra. De fiskade och fångade litet fågel. Ibland sköt man någon
tjäder. Liksom andra nomadlappar i trakten, som på sin ålderdom blivit bofasta på ett torp, som man här sade, ha de gamla
på Ammarnäset även haft ett par getter, som om sommaren
kunnat gå på skogen men om vintern hållits i någon getkåta.
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Detta landskap vid Ammarnäs, där Vindelälven och T julån sammanflöda,
är som skapat för det subarktiska ängsbrukei. Sedan fjällfloden vid midsommartid översvämmat älvstränderna och näsen kring avorna (de runda
vattenspeglarna), blir här en ständigt produktiv naturäng, som kompletteras av raningarna, d.v.s. röjningarna för äng i vide- och björksnåren. De
första generationerna av nybyggare behövde heller aldrig uppsöka någon
skogsslåtter. Skogarna ovan stränderna utnyttjade dessa nybyggare endast som jakt- och fångstmarker samt kreatursbete. Ammarnäs, Sorsele
socken. Foto: 0. Kulting. 1942. SGU.
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Till vinterfoder har man haft hö från naturliga ängar samt löv
av björk, sälg och asp. De unga lapparna, barnen, som tagit
emot de gamlas egendom i renar och tält och som alltså fortsatte
med renskötseln, brukade hälsa på de gamla vår och höst. Vid
slakten på hösten erhöllo föräldrarna slaktrenar, som sedan
skulle utgöra förråd för dem för ett år framåt.
I gammal tid brukade lappar, som på detta sätt slagit sig ned
som bofasta, sitta på torpet med självtagen rätt. Men för att
vara säkra om sin lägenhet begärde de gärna i senare tid insyning, så att de blevo jämnställda med andra krononybyggare.
När Nils och hans hustru Magdalena kommo till Ammarnäs,
fingo de slå sig ned hos den gamle lappen på näset. De tillhandlade sig också lappens nybygge och övertogo därmed också den
fyrknytta stugan, som blev deras bostad under de första nybyggaråren. Om betalningen vet sagesmannen inte att berätta.
Möjligen lämnades betalningen på så sätt, att lappen blev förmånstagare hos svensken för sin återstående levnad. Så ordnades ibland dylik överlåtelse i dessa trakter.
Fisket vid Mönnet utanför Ammarnäset, där Vindelåälven
och Tjulån mötas vid sitt utlopp i övre Gautsträsk, behölls av
lapparna. Nils övertog i övrigt nybygget.
Nu hade Gautsträsk fått en svensk nybyggare. Med stor driftighet tog denne upp arbetet på de vidsträckta slåttesnäsen och
stränderna. Nils och Magdalena hade fått bostad i lappens
fyrknytta stuga, som ej lär ha varit större än att Nils, som låg
tvärsöver stugrummet, med fötterna spänt upp dörren, när han
somnat. Men de nöjde sig med lappens stuga ännu i flera år.
Först Måste de uppföra fähus till sina kreatur. Till första vinterfoder kunde nybyggaren slå naturliga ängar bestående av
s. k. raningsmankar (de förhöjningar mellan röjningslanden,
som ej voro bevuxna med vide eller björk) på Vindelånäset vid
Nordavan, på Hemnäset mellan de båda vattendragens mynning
samt på Tjulånäset vid Söravan. Likaledes kunde han genast slå
starrdikena på dessa samma näs. Starrdikena voro avlånga sänkor med vatten, utefter vilkas kanter starren växte frodigt, men
högre upp vidtog vide och björk. Sedermerå, när vide och björk
röjts bort, har älven, som här årligen översvämmar, lagt på
sand, så att starrdikena blivit igen-fyllda och bevuxna med gräs.
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Båtliinningen med not- och nätgistorna ("notstång" och "langenskeka"),
utgör en väsentlig och ursprunglig replipunkt för bebyggelse och arbetsliv
även hos Lappmarkens ängsbrukare. Noten, som med fördel användes
under de ljusa sommarnätterna, kompletterar nätet, som särskilt lämpar
sig för de mörka höstnätterna. Båtlänningen i Ammarn,äs, Sorsele socken.
Foto: förf. 1942. ULMA.
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slutligen kunde Nils utan röjning även slå här och var utefter
stränderna av Gautsträsk.
Några bekymmer för vinterfoder till djuren behövde Nils
sålunda ej hysa. Vad beträffar vinterförråd till hushållet av
fisk och fågel kunde sådant också erhållas. Alla vatten vimlade
av fisk, och man fick lätt nog ett tillräckligt förråd av torrgädda. Nybyggarna åto torrfisken på samma sätt som lapparna.
De skuro den i tunna skivor och bredde smör på, så som gamla
fjällappar göra än i dag. Vid båtlänningen på hemnäset hade
nybyggaren snart både nät och not hängande på gistorna. Kött
av fågel fanns också att tillgå. Nils hade fågelskog för gråfågel
helt nära på höjderna ovan sjön, där han under höstvintern
kunde sätta ut sina snaror i två strd,it eller snarstigar i två
olika höjdlägen på de skogbevuxna åsarna. På vintern gick han
i ripskog. Snarfågelfångsten blev under en period längre fram
i tiden ett viktigt medel för att erhålla kontanter. Nils jagade
också något med sin flintlåsbössa. Sedermera blev limkokningen
en betydelsefull binäring, som gav icke så litet penningar. Råvaran, renhorn, erhölls av lapparna.
Men det förnämsta och mest omfattande arbetet på nybygget
blev slåtter och ängsröjning. Nils ägnade sig med största iver
hela sitt liv åt detta arbete. Han ville få slå nyradd (genom
röjning nyberedd ängsmark) varje år. Med yxan röjde han bort
vide och björk från näs efter näs. När det blev mörkt, lyste han
sig med skenet av de brinnande högarna av röjningsris. Han
brukade stå på knä, när han röjde, och därför hade han också
skott byxknäna med skinn. Huruvida Nils på sin tid sysslade
med dammbyggnad och vattenledning till bevattning av ängsmark är ovisst. Men under sönernas tid ha bevattningsanordningar funnits, liksom de än idag äro i användning.
Ett kraftigt hö kunde nybyggaren också slå på lappvallarna,
som han arrenderade av sina grannlappar. Det var 3 eller 4
lappvallar, som vardera kunde ge 2 upp till 5 skrindor hö. Mulbetet i skogarna var gott och kunde därtill utvidgas genom att
man brände brdna, (d. v. s. anlade skogsbrand). Omkring lapparnas höst- och vårvisten på kalfjället hade nybyggaren slutligen bete för sina hästar, när dessa under myggtiden ej ville
beta i skogen.
Efterhand lade Nils sig till med många kor, omkring 10
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stycken, ett 30-tal får och 2 eller 3 hästar. Fähuset var den
första byggnad Nils uppförde. Sedan blev första höladan byggd
på Storstranden vid Nordavan och flera lador kommo snart till.
Familjen växte raskt. Första barnet, sonen Johannes, föddes
som nämnts 1824, och sedan kom ett barn nästan varje år i
nybyggarfamiljen, tillsammans 9 stycken.
Lappens stuga var väl för liten redan från början. Det berättas, att när hustrun om vintern spann, under det mannen byggde lagnen (arbetade med sina nät), kunde det gå bra nog, men
när man skulle lägga sig på kvällen, måste man bära ut spinnrocken på backen för att få liggplats. En ny stuga blev också
byggd. Även denna blev fyrknytt, 11 alnar i fyrkant, men den
planerades för senare tillbyggning på gaveln. Till inredningen
hörde två högsängar, en i vardera inre hörnet av stugan, och en
mycket stor spis med spiskappa, uppburen av en kraftig murstolpe av järn. Någon bakugn fanns ej, utan brödet stektes på
en lös malmhäll lagd i spiseln på några stenar.
Någon odling av säd företog aldrig Nils Johansson. Men under sina resor till Lycksele för att avyttra sin snarfågel och
annat hade han lärt känna potatisen. Han misströstade att alls
kunna odla nere vid nybygget, som ju ej anlagts med tanke på
någon åkerodling. Han gjorde därför försök med att spada upp
en gärda (en hägnad odling) på en södersluttning uppe i Näsberget, 11/2 km. hemifrån. Hit förde han också gödsel. Sådan
hade han annars blott brukat använda för att övergödsla högläntare raningar. Det blev god skörd, men gärdan låg ju långt
borta, och det var besvärligt att odla den. En gång, när Nils
bröt stubbar i Storbacken invid gården, stoppade en av sönerna
en potatis i gropen efter en stubbe och bar dit gödsel. Och denna
potatis gav god skörd. Nu tog Nils upp potatisodling i Storbacken, och denna blev alltså den första odlingen i övre Gautsträsk.
Sedan dess har potatis odlats i Storbacken årligen utan ombyte
intill våra dagar.
Nils' äldste son, Johannes Nilsson, kallad Janken, tog sig liksom två av sina bröder hustru från nybygget örnäsudden. I samband härmed skedde första delningen av Nils' nybygge. Janken
uppförde på sin del en ny stuga bestående av kammare, kök och
förstuga. I kammaren hade gammfolket, Nils och Magdalena,
förmånsrätt att bo sina återstående livsdagar.
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Janken blev en stor odlare och den förste, som fick skörda
säd. Med hjälp av sin dräng tog han upp en gärda, som kallades
Fällan. Denna hägnade han med rishag, men innanför rishaget
gjorde han en mindre hage för fåren, vilken hage han flyttade
omkring i Fällan, för att få denna överallt gödslad av spillningen efter fåren.
Janken rustade sig som bonde med vält (plog) och rist, varmed han riste lägdor på Vindelånäset, där han fick skörda
ypperligt korn, fyraradigt, samt vinterråg. De första lägdorna
voro belägna på högsta krönet av Vindelånäset, där Janken
även uppförde den första kornladan år 1859.
Janken var en ivrig odlare och blev med tiden ganska förmögen. Han utvidgade sina odlingar med stor flit. Han hade till
slut ej gödsel nog utan köpte sådan i Nabbnäs och körde på
vinterföret fram den till lägdorna. För sin sIdesodling uppförde han bastu och kvarn.
Hans odlarhåg bröts emellertid av de över måttan stora vårfloderna år 1869 och 1870. Floden strömmade sönder nyristorna
(de med rist och plog upptagna åkrarna), och även gammålcrarna togo skada, så att omkostnaderna på den odlade jorden gingo
förlorade. Det blev också mycket litet foder på slåttesnäsen,
emedan floden lade på så mycket sand och gyttja, att det tog
flera år, innan man på nytt kunde räkna med gräsår på dessa
platser. Efter detta förlorade Janken hågen att spänna för så
mycket i sitt gårdsbruk, och han blev aldrig mer så förmögen
som innan vårfloderna 1869 och 1870.
Jankens äldste son Jan Ivar var född 1847. Bland faddrarna
vid nöddopet finnas antecknade en lapp och dennes hustru. Jan
Ivar blev själv år 1871 gift med en lapsk flicka, Anna Antonia,
dotter till den lapske kyrkoherden Fjellner. Jan Ivar ärvde
hälften av faderns nybygge med ovillkorlig införsel och behövde
sålunda ej lösa ut några syskon. Jan Ivar hade emellertid även
ärvt faderns odlarhåg, och han förde gårdsbruket framåt genom nya, moderna metoder, samtidigt som han med stor omsorg
vårdade sig om de gamla arbetsuppgifterna och arbetsmetoderna. Han var oförtröttlig i att inpränta hos sönerna vördnad för
de gamlas regler och förmaningar rörande gårdsbruket.
Även för Jan Ivars gårdsbruk utgjorde boskapsskötseln jämte fiske och fågelfångst den ekonomiska grunden. Men åker-
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Den subarktiska ängsbrukaren i Ammarnås år i högsta grad beroende av
vattendragens oavlåtliga arbete men särskilt av fjällfloden, som kulminerar strax före midsommar. Högvattnet når nu som längst upp i strandängarna, som härigenom göras produktiva. Det medför också ständigt nytt
material till nybyggnad av holmar, näs och stränder, lämpliga till naturslått eller raningar. T julån ovan Ammarnås, Sorsele socken. Foto: Manne
Eriksson. 1943. ULMA.

odlingen, som gav omkr. 20 tunnor korn och omkr. 35-40
tunnor potatis, innebar ett betydande ekonomiskt framsteg.
Gården vinterfödde vanligen 8 kor, 2-3 ungnöt, 2-3 hästar
och 20 st. får. Härtill hade man förutom ängshöet även vallhö
ur eget frö, omkr. 25 lass, samt 5 lass grönfoder. Boskapsstockens storlek berodde numera i .hög grad på vallodlingen och
tillgången på gödsel för denna. Till fåren kvistades björklöv
och något asplöv, tillsammans omkr. 3000 kärvar.
Under Jan Ivars tid spelade kokningen av lim ur renhorn en
betydande roll för erhållandet av penningar. När Jan Ivar på
trettondagen varje år lämnade Gautsträsk för att fara till stormarknaden i Lycksele, medförde han förutom höstens och vin-
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terns fångst av gråfågel och ripor samt vilddjursskinn även ett
antal säckar hornlim. Förtjänsterna på limmet, omkr. 400 kr.,
utgjorde i regel hälften av den förtjänst Jan Ivar kunde göra
sig på denna årets enda marknadsresa.
Vid avvittringen år 1917 var Ammarnäs en by med .19 brukningsdelar om tillsammans 110/64 mantal. Två brukningsdelar
ha skatteomförts intill år 1944. De övriga utgjorde då alltjämt
krononybyggen.
Vid Tiburtius (14/4) eller nya sommarmånnätterna, som man
också sade, begav sig Jan Ivar och hans son Janne på tjädervin. Även var det som en gammal lag, att fjällapparna vid
denna tid (ärra giessejijah) skulle bryta upp från sina vintervisten i skogslandet för att på skarföret komma till vårvistena.
Nu steg också björnen upp från vintersömnen.
Mellan nysominarmånnättren och gammsommarmånntittren
var tjäxlervinet det högsta, då tjädern spelade som bäst. Då hade
Janne redan -som ung pojke fått följa Jan Ivar, fadern, till de
olika tjädervin, som denne brukade besöka, såsom Gammvinet,
Hundryggvinet, Storholmvinet och Okkovarevinet (Medfjället).
Han hade fått lära sig urskilja spåren av fötterna, färdarna,
och av vingarna, som tjädern släpat mot snön. Bara färdarna
angåvo intet vin, först spåren av fjädrarna blevo avgörande. '
Man begav sig av vid midnatt. Man rände på skidor gärna
först till Hundryggvinet, som låg 21/2 km. från hemmet och var
det säkraste. Utrustningen utgjordes av slidkniv, yxa och 20
—30 snaror av mässingstråd, kaffepanna och juvvikuksi (bältkoppen — Janne använde lapska ord ibland i dagligt tal). Matsäcken bestod blott av torrkött och kaffe och kanske någon
smörgås. På händerna hade man renskinnshandskar av renbellingar och på fötterna gosika (renhärnskor, skor sydda av
pannhuden). En halv bilga (knippa eller docka) skohö borde
man ha med, om man började frysa om fötterna eller skidbindslena skavde.
Först Jan Ivar kom fram till vinet, gjorde han upp eld och
kokade kaffe. Tjädern kunde komma fram och vara nyfiken på
elden. Nu spelade tjädern uppe i ett träd. Röjan (tjäderhonan)
var mera gömd; höll sig längre ned, där det var ludna kvistar.
Hon svarade: "ock, ock, ock". Tjädern blev så ivrig, blundade
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Fjällfloden icke blott bygger upp, den river även ned. Stränder med värdefull ängsmark hotas sålunda flerstädes av de anstormande vattenmassorna. Ammarnäsborna måste därför anlägga strandskoningar av hela granar, tyngda av stenblock, allt framforslat på vinterföret. Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.

och skakade på huvudet och väste. Det samlades efterhand
många hönor, 10-20 stycken och flera tuppar kommo. Jan
Ivar och Janne skyndade sig att göra hag och knyta snaror.
Ofta fanns det hag kvar från förra året. Då var det bara att
knyta snaran. Hagen voro enkla. Bara någon liten björk eller
gran, som lades på lut mot ett större träd. Vid övre änden av
det lutande haget gjordes öppning, och däri bands snaran. När
man var färdig med ett 20-30-tal snaror, var klockan omkring

152
2 på natten, och man kunde fara hem. Vid 8-9-tiden på morgonen återvände man till vinet för att vittja och kunde då få
10-12 tjädrar, både hönor och tuppar.
Så fortsatte far och son natt efter natt att fara på tjädervin,
till dess man hade en fjärding full av fågelbröst, som man
skulle ha till kaffekött. Det var endast det mörka bröstköttet,
som torkades. Det hölls för 'att vara bättre till kaffet än renkött eller fårkött.
Först plockades dunet av fågeln. Det skulle användas till
kuddar och bolstrar. Vingarna togos till borstar och sopor. Inälvorna togos ut och kastades bort utom levern, hjärtat och
forne (krävan). Även lungorna kunde tagas tillvara och kokas,
men ansågos ej så bra som levern. Nu skars det mörka bröstköttet ut, skars upp och lades i en fjärding eller ett tråg att
saltas. Skrovet kokades i gryta till soppa — det var fin ma.t.
Sedermera togs bröstköttet ur fjärdingen, breddes ut och spilades med 2 3 pinnar i varje stycke, som spikades upp för
att torkas på södervägg eller östervägg, där solen kom åt. Efter
ett par tre dygn var det torrt och lades i en strigsäck för att
förvaras. Så hade man kaffekött och tilltugg för sommaren,
som nu stundade, och då särskilt till slåttern. Till hösten fick
man ju sedan annat kött.
Föregångna av gässen kommo kniporna i början av maj till
Ammarnäs. De sökte bo och började lägga ägg. Men redan på
vårvintern, innan kniporna kommit, hade Jan Ivar ordnat med .
sina holkar i närheten av Lillavan. Dessa holkar voro gjorda
av träkubbar, ruttna inuti och urholkade. När man sågade ved,
fann man lämpliga ämnen till holkar. De försågos med botten
och tak av trälappar. Med en 2 tums husnavare borrade man
ett hål .på baksidan av holken, så att man kunde hänga upp
holken på en avhuggen kvist på stammen av det träd, där
holken skulle sitta. På holkens framsida högg man med yxan
ett större hål och rundade av kanten med kniven, för att fågeln
ej skulle göra sig illa. Holkarna sattes upp i tallar, ibland i
någon gran eller björk. Men tallen var bäst. Holken borde
hängas upp 4 meter ungefär från marken och vara vänd med
öppningen mot sjösidan.
När knipan börjat värpa fram i maj, kunde man gå och taga
ägg, vilket skulle göras, innan hönan hunnit ligga någon längre
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Islossningen i älven och sjön kunde hota höladorna på stränderna. Till att
i någon mån bryta och fördela isen användes kraftiga pålar, placerade
framför ladorna. Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.

tid på äggen och värma dem. Vanligen gick man på lördagskvällarna för att vittja holkarna — omkring 7 stycken. Där
fann man så 9 ägg, ibland flera och ibland färre, men man
måste lämna kvar ett eller två ägg. Så hade man nu ägg att
hårdkoka, skiva upp och lägga på smörgåsen på söndagen. —
Även skrakägg ha tagits på liknande sätt i Ammar-näs. Under
senare tider ha holkarna nästan helt kommit ur bruk. Men det
har hänt, att knipan i holken fått kläcka ut hönskycklingar,
vilket också lyckats.
I maj före Ersmässan (18/5 ) blev det en liten vårflod i
Tjulån och Vindelåälven. Så kom ofta Ersmässan med en köldknäpp, Ersmässknarren, och hejdade snösmältningen. Fjällfloden kom först i juni och nådde som högst några dagar före
midsommarhelgen (fig. s. 149). Det kan då bli flera alnar högre
vattenstånd än vid vanligt sommarvatten. Många hölador stå
då helt kringflutna av vatten, men de äro byggda på stolpar
med hänsyn härtill (fig. s. 155).
11
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Islossningen i övre Gautsträsk i förbindelse med högvatten
och storm kan bli mycket besvärlig. Vårstormen driver isen
till västra ändan av sjön, och den kan då taga med sig hölador
och bråtar. Den väldiga ismassan kan också föra videgårdarna
vid stränderna högt upp på land, så att stranden blir liksom
röjd. Viktigast är att skydda särskilt utsatta stränder med
ängsmark eller åkrar från att spolas bort av det häftiga vattenflödet. Nu gäller det alltså att strandskoningarna, som man lagt
ned här, hålla stånd, liksom också videgårdarna man lämnat
kvar vid röjning. Viderötterna utgjorde flerstädes en värdefull
strandskoning. (Fig. s. 151).
Vidsträckta områden vid stränderna stå mycket länge under
vatten, så länge att de först sent eller alls ej det året kunna
slås. På sådana stränder växer ej vide liksom ej heller på sådana låga marker mellan mankarna, där vattnet länge blir
kvar.
Sädesanden kunde börja redan vid Eriksmässan, om det var
brådvår. Fick man så då eller senast vid Urbanus (25/5) eller
Blenda (27/5) hade man hopp om att få moget korn. Man fick
ej heller göra sig för brått att så, ty sådde man på tjälen, gulnade brodden.
När tjälen gått ur jorden ett par dagar före Eriksmäss, lät
Jan Ivar sina söner taga fram välten (plogen). Sedan åkern
vältats och slätats med pinnharven av sönerna, utförde Jan
Ivar själv sådden. Kornet hade han härvid i en mjölkstäva,
som han höll i örat med vänster hand, medan han sådde med
den högra. Han hade delat in åkern i 8 alnar breda remsor
genom fåror, som han dragit upp med foten. Mellan dessa
fåror gick han nu och sådde. Därpå kördes säden ned med
avd en och slätades till med pinnharven. Någon dag senare drog
man för hand bulten (välten) över åkern. Jan Ivar ville ej använda bult, dragen av häst. Det blev gropar av hästfärdorna
(spåren), och när kornet skulle skördas med skära, hände det,
att skäran tog i marken vid sådana ojämnheter.
När sådden var över, var vårsommaren inne. Nu skulle de
pojkar, som ej voro getare, ränsa upp ogräset i päronlandet
(potatislandet). Det skulle vara gjort innan slåttanden.
Var det tidig vår fick man släppa korna på skogen andra
veckan i maj. Till dess borde höförrådet räcka. Men det kunde
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Vidsträckta områden på stränder och näs stä under vatten, så länge fjällfloden varar. Höladorna här äro därför byggda på höga stolpar. I det grunda vattnet kunde man taga "solgäddor". Animarntis, Sorsele socken. Foto:
förf. 1942. ULMA.

hända, att man redan i mars räknat ut, att man snart skulle
bli hölös. Då band man trygor på hästen och for upp överst i
tallskogen, där det fanns gott om rönn. Här högg man rönn
på roten och körde så hem hela lass. Utanför stugan på backen
höggs rönnen upp i vedlängder, som buros in för att töas upp.
Så blev det arbete med att skava av barken. De minsta kvistarna skavades ej. De lades tillsammans med barken i värmegrytan i ladugården, när djuren sedan skulle stillas med rönnlag.
Räckte höförrådet ännu en tid men tog likväl slut, innan man
kunde få djuren på skogen, fick man gå i björkskogen med
lövkniven och kvista björkris. Då björklövet var så stort som
råttöron, då visste man, att korna skulle få leva. Så sade man.
Jan Ivar hade ej något fäbodställe. Han ansåg det nog med
skogsbetet, som sträckte sig någon halvmil bort från gården.
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Sonen Janne var getare mellan sitt 7:de och 14 :de år. I getarskogen hade han sällskap vanligen av två flickor. Även en hund
hade barnen med sig. Barnen gingo ut med korna på morgonen
vid 9-tiden och kommo åter hem vid 9-tiden på kvällen.
På ryggen i getarsäcken hade getaren gräddasken av näver.
Här hade han omkring ett halvt kvarter filgrädde. I smörasken
hade han 25 ort starkt saltat smör. I en laggad träflaska hade
han 2 halvstop mjölk. Slutligen fanns i säcken ett eller i bästa
fall 2 kornbröd hopvikna som lappbröd i fyrkant. Någon gång
fick han med sig ett stycke kokad fisk, invirat i en näverriva,
eller en missuost (mesost).
Getaren gick så till skogen med korna, ungnöten, d. v. s.
kvigorna och någon liten tjurkalv, samt ett 50-tal får. Fåren
gingo litet på sidan om korna men följde likväl skällkon.
Omkring klockan 2 skulle djuren vila. Den plats, där getaren
skulle vila korna, borde vara jämn och torr, öppen men med
skog omkring. Här gjorde han nu upp myggröken, en eld av
träklabbar med grästorv över, för att en myckenhet rök skulle
utvecklas. Allt efter vindriktningen valdes platsen för denna
eld så, att röken blåste mot korna, som så kunde ligga 'och
idissla i ro för mygg, broms och andra flygfän. Janne brukade
lägga sig att vila med skällkon som huvudgärd. Han trädde
armen i skällträ,lgen (vidjan med skällan), så behövde han ej
försova sig utan vaknade säkert, när skällkon steg upp. Innan
han somnade hade han ätit sin middag ur matsäcken. Då fick
också tiken, som Janne alltid hade bredvid sig, sin middag av
fil, fisk och smörgås.
Om det under eftermiddagen blivit riktigt göd bet, skulle
korna vanligen vila även fram mot aftonen vid 5-6-tiden. Man
vilade då på ett nytt ställe och gjorde även upp myggrök. Men
Janne brukade ej sova då utan sysslade med något arbete. Han
kunde leta rönspett till räfsor eller ris till vispar och kvastar,
skrapa och binda. Eller han gjorde sig en lur av tallträ i två
hälfter, som han lindade om med näver. Vid björnens parningstid ville Janne ha luren att blåsa i. Han blåste, så snart han såg
björndynga och björnspår, för att hålla björnen på avstånd.
Han kunde också göra sig en spelpipa av björnstut (kvanne)
eller sälgbark, men björnen, som flydde för luren, tyckte om
spelpipan, hade fadern berättat, så Janne vågade ej blåsa i
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Ett karakteristiskt drag i det lappländska jordbruket är användandet av
risten, som köres omedelbart framför välten (plogen), när gammal vall
skall plöjas på nytt. Ludvig Grundström bär ut risten till vallen. Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.

pipa, när han visste att björn var i skogen. En gång när Janne
kom till brånan (det ställe i skogen där man anlagt skogsbrand
för att få betesmark eller björk till vidjor) för att hämta björktelningar till vidjor, mötte han björn och sprang hem. En annan
gång rev björn en tacka för Janne, men tiken skrämde bort
honom.
Tiken var till god hjälp för getaren, när han skulle taga ihop
korna och fåren och föra dem med sig. Det var också tryggt
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att ha tiken, som kunde varna för björn och även skrämma
björn.
Efter sädesanden, när gräs börjat växa och skog börjat gå
i save, var det mycket som måste göras. Savande träd, både
lövträd och barrträd, skulle utnyttjas för många skiftande ändamål. Man började med att reda till hässjevirket, så att detta
hann bli ordentligt torrt till slåttern. Till hässjevirke högg man
granar, 40-50 stycken. Det mesta skulle bli till stänger och
dessa måste barkas, medan granen ännu löpte. Man barkade
mycket noga, så att höet ej följde med, när man drog ut stängerna ur hässjan. Så högg man till hässjestörar, men dessa behövde ej barkas.
På 1880-90-talen voro alla byggnader täckta med näver så
när som på de ängslador, vilkas tak voro av kluvet virke. En
myckenhet näver krävdes för att hålla alla dessa tak i stånd och
varje år hade man stor nävertäkt, då björken löpte. Man gick
i näverskog, rev näver, lade det i stora lo (lager), som man
klantrade (höll sammantryckta) med trästockar och stenar för
att solen ej skulle komma nävern att tyllas ihop (rullas ihop).
Även finare näver skulle tagas, som skulle användas till lagntyllor (nätflöten). Då måste man riva näver från yngre björkar. Man skar nävern i fyrkanter, vars storlek svarade mot 3
masklängder i nätet. Näverbiten doppades i en gryta med kokhett vatten, varefter den rullades fram och åter på en bräda,
till dess den blev till en rulle med nävern liggande tätt varv
intill varv. Slutligen skulle man ha finare näver till askar o. dyl.,
som syddes eller sinkades ihop.
Då man river näver, händer det, att man skär igenom själva
nävern. och barken därunder. Då uppstår en rämna, utefter
vilken så småningom utvecklar sig en förhårdning, innehållande mycket stark, flammig ved. Denna bildning, som kallas
jud, blir större och större, alltefter trädet växer. Själva kanten
benämnes björkjägarn. Härav förfärdigas skaft till yxor, gräv,
hammare, flåhackor samt härvkammar (räfsans båge, vari pinnarna sitta), axlar till stöttingar och slädar o. dyl., som är
utsatt för stark nötning och brytning. Även skaft till räfsor
skulle tagas. Härtill användes gran, som var kvistfri och utan
ansats till tvärved (varmed menades ved i ett träd, som till
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Ludvig Grundström rustar sig med rönnspett till slåttern. Ett stort antal
räfs pinnar brytas av under det hårda slåtterarbetet, och knippen av skalade rönnspett måste finnas till hands för en omedelbar lagning av räfsan. Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1943. ULMA.

en början vuxit något krokigt men sedermera raknat och i
veden bibehållit spår av den forna krokigheten).
Till slåttern måste man vara väl rustad med rönnspett till
härvpinna,r (ämnen till räfspinnar), som ofta brötos av under
arbetet och måste ersättas. Under savtiden gick man därför i
rönnskog och skar, skalade och buntade rönnspett i tillräckligt antal.
Även björkbark till att tåla, (färga och konservera) nät och
not skulle tagas under samma tid. Man tog bark (alltså ej nä-
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ver) av gammal, grov björk. Men denna barktäkt skulle äga
rum, medan björken ännu löpte. Barken .smulades sönder med
yxa och kokades, t. ex. i limgrytan, i en lut, beredd av björkvedsaska.
Sedan nu nät och not tålats, var det tid att taga lövet. Det
är nu omkring 10 juli, om det varit brådvår. Vid sen vår började löVtäkten först omkring 10 dagar senare. Arbetet började
med att ett par fä,llare fällde hela träd i sådan björkskog, där
det fanns lämplig vedbjörk. De fällde rubb och stubb, så att
man fick en slät uthuggning, ett s. k. lövhugg. Barrträd, som
stodo mellan björkarna, lämnades kvar. Vid 10-tiden kommo
kvinnorna och barnen till lövhugget. Fällarna hade hunnit
hugga ut (fälla) ett antal björkar. De lågo åt ett och samma
håll för att det skulle bli bättre plats och ordning för lövkvistarna. Först skulle kvistaren se ut långa, smidiga kvistar, som
kunde duga till band. De fingo ej vara frön (spröda). Man började kvista vid rotändan av trädet och fortsatte uppåt toppen.
När man fått en tillräcklig hög kvistar, band man dem samman
till en kärve med hjälp av bandet. När man bundit fem kärvar,
hade man lämplig börda att bära fram till lövstacken eller
lövhässjan. Då man sedan samlades till middagsmålet eller
kaffet, var man nyfiken få höra, hur många kärvar var och
en hunnit med. Men först på kvällen, när stackningen var gjord,
blev det klart, vem som varit duktigast i denna tävlan. Kvistarna, som voro 4 eller 5, höggo med lövkrok. Fällarna hjälpte till
med kvistningen efter middagskaffet kl. 1. De skulle också
bära ihop lövkärvarna, staka och hässja. Men omkring klockan
sju räknade man att nöttiden, tiden att draga not, var inne.
Då slutade man för dagen på lövhugget. Jan Ivar, som stackat
och hässjat, hade räknat varje kvistares kärvar och berömde
nu dem, som hunnit med de flesta, samt klandrade de lata.
Varje stack bestod av 60 kärvar, som ställts samman under en
av de på lövhugget sparade granarna. Granen hade kvistats
upp till en höjd av omkring fyra alnar. De avhuggna grenarna
lades som botten för lövkärvarna, så att dessa ej skulle tryckas
ned mot jorden och frysa fast om vintern. Granen, som alltjämt stod på rot, utgjorde med sin stam stör för stacken, och
de kvarsittande övre grenarna bildade liksom ett tak. Lövhässjorna åter voro i likhet med höhässjor avlånga, rymmande
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Lövskogen är en betydelsefull del av det subarktiska ängsbrukets landskap. På vårvintern gick man i rönnskog för att få skav (bark), om höet
tagit slut. Lövtäkten på sommaren, särskilt av björklöv, var ett årligen
återkommande arbete. Björkskogen har ofta förberetts genom bränna (hos
svenskar) eller svedja (hos finnar) eller genom gallring i blandskog. Lövtäkt hos Ludvig Grundström, Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1942.
ULMA.

ibland ända till 350 lövkärvar. Störarna eller stolparna i hässjans bägge ändar utgjordes av dels stammen av en alltjämt på
rot växande björk, dels en stör, nedslagen invid den levande
stammen. Här emellan lades så först två träklabbar på tvären
och däröver två björkstammar som golvträ, varpå hässjan
byggdes upp med hässjestänger och kärvar i varv däremellan
och med ett s. k. takvarv och en takstång överst.
När Jan Ivars lövtäkt var som bäst blev det omkring 3.500
kärvar, vilket ansågs kunna räcka till 20 får jämte de 20 lamm,
som kommo till, innan fåren efter vintern på nytt- släpptes ut.
"Nu har jag sett först Persmässblomman", kunde Jan Ivar
säga omkring mitten av juli, "nu är det tid att börja slå". För
att kunna utnyttja morgondaggen: måste man börja slå vid
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5-tiden och hålla på till 9-tiden, då daggen var borta och gräset
blev hårdbett (svårt att slå). Det var Jan. Ivar och fyra av de
större sönerna som slogo. Men då det var brist på män, kunde
även några av kvinnfolken vara med och slå. Klockan 9 var det
frukost, varefter männen sysslade med att laga räfsor, lieorv
o. dyl. Nu skulle barnen ut. för att breda slagryggen, d. v. s.
med räfsan breda ut •åt båda sidor det på slag liggande höet.
Så låg höet till 1-2-tiden, då det räfsades till en lång rygg
av hö, en dyssja,. Denna fördes sedan ihop i högar, som man
~nada och bar till hässjan. Höhässjorna ställdes på denna tid
alltid med sin ena ända intill höladan, så att hässjestängerna
kunde stickas in i ladusåten. För stängernas andra ända gjorde
man en störstad av i marken nedslagna störar. På detta sätt
kunde man mot höladan sätta flera hässjor och dessa i sin tur
kunde byggas ut i längor eller balkar, hässja intill hässja.
Först slog man höet på lägderna och därefter tog man itu
med raningarna (de röjda ängarna). Så var ordningen under
Jan Ivars tid, då man ej hade någon skogsslåtter. Men i något
senare tid, när raningarna delats upp på flera gårdar, blev det
nödvändigt att även skaffa sig skogsslåtter, d. v. s. slåtterängar på utmarker (Jan Ivars slåtter låg helt på insynade inägor). Sonen Ludvig Grundström hyrde sig slåtter på Nils
Johan Strömgrens raningar i Vindelälvens dalgång ovan övre
Gautsträsk. Ludvig Grundström och hans hustru rustade sig
med härvor (räfsar), liar och .lieorv. Som matsäck medförde
de för den vecka, skogsslåttern varade, bröd, smör, ost, något
torrfisk, fläsk, mjöl, korngryn, salt, kaffe, kaffepanna och
grötgryta. Härtill kom så ett nät för :den fiskfångst, man kunde
hinna med, samt kor för att ha mjölk under slåttern. Sand-
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Skohö är ett ursprungligt kulturelement inom arktiskt och subarktiskt område i Eurasien. Det har beretts på olika sätt, dock vanligen med klubba
eller kam. Skohökammen med handtaget upptill avfasat för att kunna hållas i munnen kan, såsom här, ha rund botten (så ofta hos svenskar i Sorsele socken) eller avlång botten (ofta hos lappar). Häcklan, som ibland
samtidigt användes, är ett kulturlån från linberedningen. Den häckla Ludvig Grundström här använder bär årtalet 1811. Ammarnäs, Sorsele socken.
Foto: förf. 1943. ULMA.
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ström, som hade slåtter i närheten, medförde hustru och två
eller tre barn samt ett par kor. De voro för övrigt rustade att
stanna två veckor. Grundström hade här ingen ängslada, som
man kunde ligga i, och bråttom, som det var, fick man n6ja
sig med att på gammalt vis uppföra en «koja av lövbjörkar
(okvistade björkar). I kojans gaveländar ,befunno sig ett par
störar, korsande varandra upptill och uppbärande en ryggås.
Mot denna voro lutade lövbjörkar med tjockändan uppåt och
toppändan nedåt mot marken. Ovanpå dessa björkar hade man
lagt varv på varv av hö, som kammats nedåt, så att regnvattnet skulle lättare rinna av. Vid ingångsgaveln hade man en
ordentligt bunden lövkärve till dörr. Andra gaveln var täckt
med hö. Till golv hade man lagt in torrt hö med filtar över.
Till natten klavades de tre korna (Grundströms och Sandströms) vid var sitt trä. På morgonen, när Grundströms gåvo
sig iväg till några smärre ängar, som de hyrt av Sandström,
följde kon hustrun vart hon gick, nästan som en hund. Att
korna på detta sätt följde slåtterfolket hade den meningen,
att man till måltiderna lätt kunde få mjölk att dricka samt
kaffegrädde utan att behöva bära med sig. På det tillfälliga
raststället för middagsmålet vid 3-tiden gjorde man upp en
mindre eld för matlagningen och för att korna skulle få ligga
och vila i röken. Här mjölkade man också, så att man fick
spenvarm mjölk att dricka till fiskmaten. Hustrun hade en
skål, gjord av en björkvril, att mjölka i. På morgonen mjölkades kornå i röken från den större stockeld, som anlagts nära
hyddan. Detta var kornas rökeld, gjord av kraftiga stockar med
myrtorv över, som var rå och kunde ligga och pyra och röka
hela natten. Här lågo korna liksom fastlåsta i röken. Om dagen, då korna följde slåtterfolket, underhölls ej denna eld. När
man kom åter till kvällen, fick man lätt fart på elden igen och
kunde nu kvällsmjölka i röken därifrån. Stora, råa stockar lades på samt ny myrtorv, så att eld och rök kunde hålla sig
över natten. Kvällsmjölken behövde man till grötväta till kvällsmålet.
Denna Grundströms skogsslåtter varade från måndag till
lördag kväll. Strömgrens stannade till lördag veckan därpå. I
senare tid nöjde sig Strömgrens ej med en riskoja utan byggde
sig stuga, fähus och lada. De flyttade då med hela familjen och
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Gråfågeln gav männen och pojkarna arbete under vår och, framför allt,
höst. Man satte snaror för tjädern och orren, medan järpen vanligen sköts.
Här visar Janne Grundström hur snarha get sättes upp. Ammarykis, Sorsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.

och alla sina kor liksom till ett fäbodställe eller ett andra gårdsställe. Men flyttningen skedde likväl ej för kreatursbetets skull
utan var en slåtterresa för att få bärgat hö på de många ängar,
som Strömgren hade i denna trakt.
Under Jan Ivars tid, då man ej hade någon skogsslåtter, men
däremot många och vidsträckta raningar, gick man från raningsslåttern omedelbart över till kornskörden. Strandslåttern
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med det sena starrhöet fick vänta, till dess man blivit färdig
med kornet. Kornet skars med dkerskära. Härvid deltog hela
hushållet i arbetet, män, kvinnor och barn. De hade ålla var
för sig tillpassade skäror, till och med sju- och åttaåringar. På
morgonen, medan det ännu var dagg i gräset, slog man höet
på åkerrenarna. Medan höet torkade, skar man kornåkern. På
aftonen bar man hop höet och hässjade.
Det skurna kornet lades på :vidjeband, s. k. åkerband eller
halmband och bands ihop till en kärve eller ett s. k. band. Dessa
band skulle läggas i hög, kasas, med 30 band i varje kas och
med kornaxen inåt och halmen utåt. När kornet legat i kas
ett dygn, skulle det skylas. Band efter band träddes upp med
hjälp av skylkroken på skylstången. En skyl innehöll 15 band.
Så fick kornet stå på skyl och torka en eller flera veckor, innan
det ladades i åkerladan, som stod på stolpar för att ej råttor
och andra djur skulle komma åt säden. Man lade banden i bestämd ordning, lager efter lager. överst placerades band av
liggsäd. Mitt för dörren lade man höet, som slagits på åkerrenarna jämte kärvar av sälglöv.
Efter kornskörden började strandslåttern. Då kunde man
använda sjukvarters-lien, d. v. s. den långa lie, som kan användas, då gräset är lösbett (lättslaget). På kvällarna lägger
man nu allt oftare ut nät. Fisket börjar nämligen bli allt viktigare, sedan de mörka kvällarna inträtt. Man har också bättre
tid. Det lösbetta gräset kräver mindre arbete. Ibland kunde
man även draga not.
Under starrslåttern passade man på att skära en del skohö.
De yngre kammade sitt skohö under rasterna i slåttern. De
äldre togo hem sina skohötottar och kammade om kvällarna.
Från det sjunde levnadsåret hade var och en att själv svara
för sitt förråd av skohö. Men man brukade skära i sällskap.
Sju eller åtta av Jan Ivars folk av båda könen begåvo sig till
en skohötäkt, kallad Höbäcken. Här skars skohöet med skohöskäran, varpå man kammade med både häckla och kam vid
skenet av en stor stockeld. Även folk från andra byar kunde
komma hit. Flera eldar tändes och det blev mycket skämt
bland den sålunda samlade ungdomen.
Även vid potatisupptagningen, som nu stod i tur, kunde det
gå livligt till. Alla hushåll i Ammarnäs hade del i Potatis-

167

På de barrskogsklädda liderna ovan gårdarna i Ammarnäs sattes snarorna utefter tvenne snarstigar, "strätt". Vittjande och sättande ut nya snaror gick fångstmannen fram det ena strättet och tillbaka det andra. Ända
till tre gårdars snaror kunde rymmas på liden. Det blev tillsammans sex
strätt. Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.

kullen, och allt folket skulle deltaga. Då var det ett kraftprov att
lägga fem skäl potatis i en säck och kasta den på ryggen och
bära hem den till gården. I slutet av september kom höstfloden.
Hade det regnat mycket, blev den icke så obetydlig. Men annars
kunde den också utebli nästan helt.
Hösten räknades här vara till Andersmäss (30 november).
Därpå börjar förjulsvintern.

168
Medan ännu jorden var ofrusen, måste åkern ristas för kommande år. Därpå begav man sig till lövhugget, där lövbjörkarna
skulle huggas upp i högar om två eller tre lass. Rotändarna
lades på varandra till en björkhop.
Efter arbetet på björkhugget skulle de män eller pojkar,
som skulle fånga gråfågel, taga itu med snarorna. Den gråfågel, man tog i snara, var tjäder och orre. Järpen sköts.
Snarorna sattes ut på en sträcka av en mil utefter de långa
barrskogsklädda liderna ovan gårdarna. Detta var en lagom
sträcka att gå och vittja och knyta ut på en dag. Man- satte
snaror i två sträckningar eller stigar, strätt, det ena strättet
ovanför det andra, så att när man gick ut övra strättet gick
man tillbaka det nedra och hade då snaror att vittja och knyta
ut hela vägen. övra strättet gick fram högst upp i barrskogen,
nedra strättet nere vid myrrået inte långt från älven. Snarorna
sattes på vissa härför särskilt lämpliga ställen, såsom under
träd- och vid rötter där marken ligger bar och fåglarna bruka
bala och söka sten till krävan. Även invid myrstackar sattes
snara och under ett flygge, d.v.s. en bergvägg, med barmark nedtill. Utefter övra och nedra strättet satte man tillsammans
omkring 100 snaror. För varje snara hade man lite bestyr.
Fågeln togs loss jämte snaran, som ej mera kunde användas,
då den nu blivit frön (spröd). Man bar kring halsen reservsnaror och tog nu härav och knöt ut en ny snara. Under Jan
Ivars tid användes snaror av lintråd. Senare tillkommo mässingssnaror.
Det kunde vara folk från flera gårdar som hade sina snarsträtt på samma lid. Då aktade man sig för att sätta snarorna
alltför tätt. Den som kom först satte sina snaror högst upp i
liden. De som kommo senare fingo sätta i tur och ordning därunder. Då det blev sex strätt i bredd kunde ej flera få rum,
då var liden fullsatt.
Under goda fågelår fick man full börda, när man vittjade,
d. v. s. en lappsäck full eller omkring tio fåglar om tillsammans 30 kg. (Lappsäcken hade man beställt av lappkvinnor,
som brukade sy sådana även åt nybyggarna). Då man kom hem
med säcken, löste man först snaran från fågeln. Var denna ej
frusen, flockade (plockade) man den på kvällen, tog ut inälvorna och sköljde opp. Den användes sedan i det egna hus-
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hållet. Men var det kall väderlek så att fågeln kunde bevaras
frusen, lade man ordentligt ihop fågeln, slätade till dun och
vingar och lade huvudet under ena vingen. Fågeln lades så
på en granrisbädd ute i en bod. Så samlade man där all gråfågeln tills man fick ett lass, som i januari fördes till stormarknaden i Lycksele.
Alltsedan man fått körsnö (två till tre fot snö) i skogen
hade männen haft vinterarbete där med forsling av ved och
hö. Men först av vinterkörslorna kom färden upp till det med
grannlappen avtalade stället på fjället, där lappen lagt ut högen
av avsågade renhorn, som nybyggaren tillbytt sig för att använda till sin limberedning.
När renhornslasset kommit till gården, började arbetet med
limkokningen, i vilket en stor del av hushållet deltog. En del
av männen eller större pojkarna fingo ägna sig åt vitfågelfångsten och ligga ute flera mil från hemmet i Dalovardo eller
Vittnjel. Mellan julafton och trettondagen var ej så strängt
arbete. Då hälsade man på i granngårdar. De unga männen
fridde (friade) så smått och sökte var och en sin flicka. Efter
trettondagen tog vinterarbetet vid på allvar både med ripfångsten och limkokningen och höll på till omkring 15 mars,
då man skulle till lillmarknaden i Lycksele, som ägde rum just
i tid för ripfångstens slut.

DET SUBARKTISKA ÄNGSBRUKET

Vi ha ovan sett, hur Nils Johansson Grundström i Ammarnäs under hela sitt liv förblev en ängsbrukare och en boskapsskötare. Slåtteslägenheterna hade lockat honom till platsen, och
ängsröjning blev hans livsuppgift. På skinnskodda byxknän
stod han i videlunden vid stranden och högg och slet i rötter
och grenar ännu i sena höstkvällen, lyst av skenet från det
brinnande röjningsriset.
Hans föregångare på platsen, den gamle lappen, hade varit
en helt annan man. Han hade litat till fiske och fångst. Det
fiskrika Mönnet vid Vindelälvens och Tjulåns sammanflöde
lämnade han aldrig ifrån sig till svensken. Denne avskräcktes
12
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Detta är det subarktiska ängsbrukets landskap: ägorna, bestående av
naturlig äng och. raningsland på stränder, holmar och näs, följa kilometer
efter kilometer vattendraget, som med sina regelbundna översvämningar
gör ängsmarken årligen produktiv. "örån (öreälv) har ett frodigt vatten
— det är svartvatten", säger folket, som slår sitt hö här på strandens
"lågängar" och "mankar". över "starrnmyrarna" i närheten har man i
forna tider lett vatten, och man har ibland också dämt på "mossamyrarna"
för att med isens hjälp få dem växtliga. — För länge sedan hade lapparna vall på näset, som ännu bär namnet Vallen. Hit drevos renarna sommartiden. Kalvarna märktes och vajorna mjölkades. Så berättas i Knatten, den by, som grundades här vid Knapselet av en finne från örträsk,
starmorten för så många finska nybyggare i Lappland. Vid tinget i Lycksele 1701 hade Johan Johansson från örträsk erhållit tillstånd att enligt
plakatet av 1695 anlägga nybygge vid Knapselet. På selets stränder, näs
och, holmar växte gräset så högt, att det stod karlen under armarna,
och så tjockt, att man näppeligen med lien kunde slå därigenom. I protokollet tillhölls nybyggaren att ej slå dig på överflödigt svedjande och ej
prejudicera lappen på lappskattelandet. I stället borde han beflita sig om
att uppbruka åker och rödja Mg samt uppföra vederbörliga hus. — När
Knaf ten 1726 möter i här återgivna geometriska karta, finnas två
nybyggen i Knatten. Ängarna sägas bestå av starr och myrvall och äro
alla belägna utefter älven utom Stormyren. Nybyggarna lida somliga år
mycken skada genom, för mycket vatten på ängarna. Under stundom
föres mycken sand på gräslandet, som därigenom skadas. Åker ha nybyggarna uppbrukat, men jorden är stenig och sandig och måste gödas eller
vart annat år trädas. Den åker, nybyggarna för några år sedan uppbrukat
vid fäbodarna, är av liknande jordmån. Den är mycket frostaktig, i det
den nästan varje år skadas av kölden. Till lappskattlanclet, som den ene
nybyggaren skattar för, hör fiske i älven efter harr och annan småfisk
Samt efter gäddor dels i älven, dels i några träsk. Även finnes bävervån
(möjlighet till bäverfångst) i tvenne vattendrag. Något gråverk (ekorre)
kan också fångas. — Den nutida traditionen berättar, huru en bonde i
örträsk hade två söner, som han ville skilja på, för att de ej skulle kivas
om arvet. Den ene skulle ränna på skidor uppefter öredn, så långt han
orkade på en dag. Där skulle han slå sig ned, så blev det lämpligt avstånd
mellan bröderna. Omkring 1740 skedde en utflyttning från "Gammelhemmet" vid selet till den lid, där byn nu ligger. Av de flyttande, som
vor° bröder, slog sig en, ned på "Svedjan" (nu n:r 1 i byn), en annan
bosatte sig "Under backen", en benämning, som ännu brukas. Förberedelser till denna förflyttning ha bestått i svedjor och fäbodställen. Nere
vid selet var magert och frostlänt. Därför flyttade man upp i lövskogen
nedanför fäbodarna. Här brände man skogen och odlade råg och rovor.
Även på andra håll här ha svedjef all och fäbodställen föregått bebyggelsen. På detta sätt genomgår trakten kring Knatten den för många lappländska orter karakteristiska omvandlingen från vildmark till ^bygd.
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emellertid ej därav. Han litade till ängsbruket. Fiske och fångst
fingo komma i andra rummet.
Under Nils Grundströms tid utvecklades nybygget i Ammarnäs till ett mycket omfattande subarktiskt ängsbruk, som kunde
vinterföda 10 kor, 30 får och 2 eller 3 hästar. Med stor tvekan
gjorde han ett försök med odling och lyckades. Men mer än ett
potatisland blev det ej. Först nästa generation tog itu med åkerbruk för sädesodling och gjorde Ammarnäs till verklig bondebygd.
Det ängsbruk av subarktisk typ, som i Ammarnäs och annorstädes i Lappland bildade grundvalen för nybyggets näringsliv, skall här närmare skärskådas. Det kan karakteriseras
som en art av fångst, en insamling av naturprodukten hö.
Uttrycket höfångst är såtillvida träffande. Men detta ängsbruk innebär ej blott slåtter på naturäng, utan därtill knyter
sig ofta — men ej alltid — ett primitivt odlingsarbete för att
få fram vidgade och mera givande slåttermarker.
Två arter av subarktiskt ängsbruk äro härmed angivna, nämligen den helt passiva höfångsten på naturäng, som säkerställer
vinterns foderförråd de första besvärliga åren på nybygget,
samt det mera aktiva ängsbruket med röjningar och annat odlingsarbete; som först efter loppet av flera år ger verklig lön
för mödan.
Höfångsten har samlarkulturens karaktär. Slåtterkarlen uppsöker som en annan fångstman de naturliga fångstplatserna,
strandängar, slåtterholmar, hömyrar och starrtjärnar och hävdar sedan denna sin slåtter med den förstkommandes eller hittarens rätt, d. v. s. enligt det rättsinstitut, som alltid varit utmärkande för samlarkulturen. Nybyggaren, som skall syna ut
åt sig ett nybygge, söker först och främst efter slåtteslägenheter. Ej sällan berättas i handlingar eller traditionen om formliga kapplöpningar mellan nybyggare till naturängarna, där
den förstkommande skyndar att sätta upp en hässja eller en
hölada för att därmed göra sig till. rättmätig ägare. Eller han
nöjer sig med att bläcka i träden bredvid ängen eller sätta upp
en barkad stång eller dylikt för att angiva, att han varit där
före någon annan. Ehuru denna rättssedvänja var fullt levande,
hände det likväl ej sällan, att nybyggare blevo oense om ängarna och kommo i häftig fejd. Ibland har man överenskommit
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Det subarktiska ängsbrukets naturliga förutsättningar utgjordes företrädesvis av naturliga ängar och röjningsmark vid vattendragens stränder,
näs och holmar. Härtill kom så slåttesmyrarna. Röjningsmarken utgjordes av vide- och björklundar, som följa stranden åt. På bilden synes Janne
Grundström tränga fram genom en dylik lund, som han förklarar vara
lämplig att röjas till äng. Amm,arnä,s, Sorsele socken.
Foto: förf. 1942. ULMA.

om att tävla om ängen. Den, som kom först att slå eller slog
mest, skulle bli ägaren. Även berättas om avtal om tvekamp
eller brottning som en form av skiljedom.11)
I ännu ett annat hänseende visar sig hävdandet av dylika
ängar alltjämt stå på samlarkulturens grund. Man betraktar
ängen egentligen ej som jordegendom, utan som en fångstplats.
Man mäter ej ängens areal utan höfångsten, som räknas i an-
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tal hässjor eller skrindor. Först med röjning, bevattning, övergödsling, hägnad, sådd eller annat på ängsmarken nedlagt
arbete kan intresset för areal och jordegendom framträda. En
nybyggare utpekar eller uppräknar för synenämnden ett visst
antal slåttermyrar, strandslåtter utefter bäckar och älvar etc.
och han uppger, hur många hässjor hö han där beräknar få,
men om ängsmarkens areal har han inget besked att ge, och
syneprotokollet frågar ej heller därefter. Åkern däremot uppföres alltid i tunnland och kappland. En karta, som ger besked
om ett typiskt ängsbruk, erbjuder också en högst märklig anblick med t. ex. strandängar följande vattendraget kilometer
efter kilometer (se fig. s. 171).
Det subarktiska ängsbruket, som kan påträffas inom björkoch vide- samt barrskogsområdena närmast nedom trädgränsen
i norra Eurasien, karakteriseras därav, att det utnyttjar växtsamhällen, starkt beroende av vatten, framför allt högvatten
efter snösmältningen på vårsommaren. Det har hittills ej tillräckligt observerats, hur mångsidigt och uppfinningsrikt den
primitive ängsbrukaren här begagnar sig av det översvämmande eller rinnande eller stillastående smältvattnet för att
befordra sin slåtteräng. Vi stå här inför en art "Nasskultur", en
nordlig motsvarighet till den sydliga "Nasskultur" eller odling i
sumpmarker eller naturliga översvämningsområden, som tidigare ofta beskrivits och som enligt R. Thurnwald påträffas hos
ett stort antal folk, bl. a. i Mikronesien.12 ) överhuvudtaget tillhöra ifrågavarande metoder att utnyttja naturtillgångar i förbindelse med vatten de äldsta tekniska erövringar, som den
odlande människan gjort. De naturliga vattentillgångarna togos först i bruk och gjordes produktiva på många olika sätt.
Men redan fornkulturerna ha förstått att utveckla irrigationstekniken och lösgöra den från det omedelbara beroendet av det
naturliga förloppet.
Av protokollen över anläggningssyner för nybyggen liksom
av tillgängliga kartor (se fig. s. 171) får man ett mycket starkt
intryck av det lappländska ängsbrukets bundenhet till dels
sumpmarker eller myror, dels stränder av älvar, bäckar och
sjöar, som årligen översvämmas. (Platser för fiske äro nära
förbundna härmed. Se kartorna s. 181.) Varje slåtteslägenhet
antecknas i protokollen med sitt namn, som nästan alltid sam-
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När fjällfloden når sin kulmen omkring midsommar, stiger vattnet upp
i Videlundarna, där det silar fram över gräs och rötter. "Nog kan här
bli nyrculd (nyröjd ängsmark) och slått, så hämmeligen (övermåttan)!"
säger ammarnäsbon och rycker prövande i ris och rötter. Ammarnäs,
Borsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.
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tidigt är namnet på det vattendrag, varmed ängen hör samman. Det antecknas t. ex. i protokollet att nybyggaren erhåller
Holmmyrbäckeh och övra delen av Västra Björnbäcken, "vilka
bäckar genom odling (d. v. s. ängsröjning) och dämning
(d. v. s. konstgjord bevattning) kunna giva en årlig bärgning
av minst 12 lass". Utefter vattendragens stränder, så långt upp
som högvattnet når, sträcker sig ett bräm av ängsmark, bestående både av naturäng, som utan särskild bearbetning kan
slås, och röjningsmark, så kallad ranings- eller ronningsmark,
som kan brukas som äng, först sedan riset eller skogen röjts
undan. En nybyggares innehav av ängsmark kan sålunda angivas med hänvisning endast till hur långt stycke av vattendraget, som han tillerkänts. Den ibland förekommande benämningen ängesbäck grundar sig på samma förhållande. Ordet
avser såväl vattendraget självt som de ängsmarker, som finnas
utefter dess stränder. Andra i protokollen förekommande uttryck för ängsmark vid stränder äro sldttesnäs och slåttesholme. En myr som lämpar sig för höfångst kallas hömyra eller
slåttesmyra. När ängsmarken utvunnits genom röjning, benämnes den med ett namn i vilket ordet rödning, rönning eller
raning ingår. Man talar sålunda om bäckraning, raningsmyr
etc. En märklig naturäng är bäverraningen, d. v. s. den röjning utefter stranden, som åstadkommits av en bäverkoloni.
Traditioner om dylika bäverraningar, utnyttjade till slåtter, ha
upptecknats av författaren ännu 1947 från t. ex. Kvikkjokk.
Synemännen vid nybyggessynen ha noga skilt mellan naturlig äng och röjd äng, i syneprotokollen ofta kallad odling. Nybyggaren uppvisat vid synen en mängd för röjning lämpliga
stränder och myrar och ställer i utsikt en betydande odling,
BILD Å MOTSTÅENDE SIDA_
13~ vatten och eld ha tjänat boskapsskötseln i Amm,arnäs. Ladan här
har årligen kunnat fyllas med hö, emedan fjällfloden varje midsommar
översvämmat de naturliga ängarna och gjort dem produktiva. Sommarbete åt korna beredde nybyggaren genom att något år "bränna brånad"
i skogen här ovanför. Han tände om vårsommaren vid torrt och blåsigt
väder. Elden gick några kilometer fra«, genom skogen, där det sedan
kom upp en myckenhet sia (Deschampsia flexuosa) och mjölkvall (MeZampyrum pratense), som gjorde smöret gult och gott. Ammarnäs, Sorsele
socken. Foto: förf. 1943. ULMA.
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varom också anteckningar göras i protokollet. Men i regel svikas förhoppningarna. I anläggningssynen utlovas ängar svarande till 1/4 mantal. Skattläggningssynen, som hålles efter
frihetsårens .utgång, finner kanske, att det utförda röjningsarbetet svarar till högst 1/8 mantal. Och ändock har nybyggaren törhända uppvisat som odling även sådan äng, som aldrig
varit annat än naturäng. I reglementet av 1749 (se s. 68) varnas också härför. "Ej må någon räkna sig hava uppodlat och
nedlagt arbete å sådana ställen, varest han upprest en eller
annan höstack, hässja eller lada, till inrymmande av det hö
och foder, som själva naturen, utan dikning och rothuggning,
giver."
Den ovan nämnda Lorentz Christopher Stob& (s. 62) ger
1746 en bild av det subarktiska ängsbrukets naturliga förutsättningar. Nybyggaren behöver, säger StoWe, ett par mils
landskap på alla sidor om sig, som han kan råda över. Utom
den ringa hårdvallsäng, som han kan förvärva sig genom gödsling av marken omkring sitt nybygge, är det myrorna som säkrast föda boskapen. Men dessa myror får han ej slå oftare än
vart tredje år och högst vart annat, om de äro goda. De till
höbärgning dugliga myrorna ligga ej så tätt, varför nybyggaren behöver stora vidder omkring sitt hemman, om han skall
kunna underhålla 10-15 kreatur, så som de flesta hava. Älvstranden är näst myrorna på en del ställen den andra större
utvägen till boskapens underhållande. Den är väl bättre än myrorna men långt osäkrare. Ty några år å rad händer det, att
floden vid bärgningstiden antingen sköljer bort gräset eller
också betäcker det med sand, så att lien sedan ej kan brukas
där. På andra ställen skär floden bort gräsmarken och strör
den på sin botten. Återigen kunna många år förflyta, innan
isstycken om våren hinna undanröja den skog, som vuxit upp
på stranden och sålunda bereda åt nybyggaren ny ängsmark
igen, där sådan tjänlig mark finnes, eftersom nybyggaren själv
det sällan gör eller har tid därtill, emedan han dagligen sommaren igenom måste som ankan flyta på vattnet (fiska) för
att kunna skaffa sig föda ur djupet.13)
En skildring av ängsbrukets landskap lämnas 1824 av Lars
Levi Lwstadius, som även går in på botaniska detaljer.14 )
De flesta ängar, varmed nybyggaren föder sina 6 kor i me-
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deltal, 20 å 30 får samt häst och oxe, äro naturens eget verk.
De utgöras av hömyror, som bestå merendels av kavelstarr.
Nästan hela sommaren översvämmas de av vatten. Sällan händer det under hela sommaren, att man kan gå torrskodd på
dem. Vart annat år avslås dessa glesväxta och föga högivande
fält, och nötboskapen besväras ända till ledsnad och bensvaghet med denna svaga spis. Emedan dessa av naturen danade
ängar äro kringspridda i skogarna, händer det ej sällan att
en nybyggare måste resa 2 å 3 mil från sitt hemvist till att
inbärga foder för sin boskap om sommaren och forsla hem det
om vintern genom en 3 alns djup snö.
Det andra slaget av naturäng av väsentlig' betydelse för nybyggaren är enligt Lxstadius starrängarna (prata irrigata).
De finnas vid sjö- och bäckstränder, såväl i det skogiga Lappland som i synnerhet i alla fjälldalar. De översvämmas om våren av fjällfloden, men bli merendels torra om hösten, då slättermannen på dessa jämna fält samlar en rik skörd för den
långa vintern. Ltadius skiljer mellan torra starrängar eller
risängar och våta starrängar. På de förra har Salix hastata L.
nästan trängt ut alla grässlag. Dessa ängar äro ganska hårdbitna för lien, men lämna ett gott foder, då de blivit inbärgade.
De senare bestå av Carex aquatilis Wahlenb., Carex ampullacea
Ehrh., Equisetum limosum L., Juncus filiformis L. Dessa ängar
äro av naturen så rika, att de knappast kunna förbättras av
konsten.

ÄNGSBEVATTNING

I allra närmaste samband med nu skildrade landskaps- och
arbetsformer stå de med konst bevattnade ängarna, representerande en mycket viktig och med all sannolikhet mycket ursprunglig yttring av det subarktiska ängsbruket. Ursprungligheten framgår dels av bevattningsmetodernas utbredning inom
norra Eurasien under äldre och nyare tid, varom mera nedan,
dels av det förhållandet, att de mest primitiva metoderna direkt ansluta sig till det rent naturliga förloppet vid vattendrag,
sjöar och myrar samt därtill knuten fångstkultur (se fig. s.
181).
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För alla former av subarktiskt ängsbruk, vare sig det gäller bevattnade ängar eller röjningar, strandslått, myrar etc, är
det den naturliga tillgången på vatten — vår- eller sommarvattnet före slåttertiden och höst- eller vintervattnet efter —
som gör, att ängsmarken blir produktiv, så att den kan höstas
år efter år. Vattnets kemiska egenskaper spela härvid till en
.del en betydande roll. Men även mekaniska förlopp äro av vikt,
isläggningen och islossningen, uppkomsten av svallis etc., samt
vattnets rörelse i älvar, bäckar, rännilar och sjöar.
Vid krökar av vattendrag samt vid övergång från fors och
ström till spakvatten i sel eller sjö samt där en biflod mynnar ut i det större vattendraget, bildas uppgrundningar, avlagringar av grövre och finare partiklar, grus, sand och slam,
som vattnet medför särskilt under högvatten eller fjällflod på
försommaren. När uppgrundningen blivit så betydande, att
grundet vid lågvatten når upp över vattenytan men ännu ej
KARTOR Å MOTSTÅENDE SIDA.

Ängsbrukarens och fiskarens intressen kunna mötas i de av högvattnet
översvämmade markerna. De båda kartbilderna visa nordvästra stranden
av Tarraure vid högvatten (bilden till vänster) och vid normalt vattenotånd (bilden till höger,. Vidsträckta starrängar översvämmas här, när
fjällfloden kommer vid midsommartid: Stuor-starro (A) och Nalta-starro
(C och E) samt ytterligare en del mindre ängar. Dessa ängars utbredning
vid normalt vattenstånd antydes på högra bilden (diagonala streck).
Olof Hoimbom, nybyggaren i Njunjes, som övertog den bofaste lappen
Naltas ställe, gynnade översvämningen av Nalta-starro genom att gräva
en kort kanal (pilen vid D utpekar platsen för denna kanal), som gav
vattnet tillträde även en tid före och efter högsta högvatten. Holmboms
intresse här gällde ej slåtter utan ett ålderdomligt innestängande fiske.
Han ville, att rödingen skulle kunna simma in över Nalta-starro. I kanalen
kunde han så sätta sina mjärdar. Samtidigt brukade han ägna sig åt nätfiske (innestängande) i Nalta-välma (F) ej långt härifrån.
I Ammarnas hade kanal grävts på liknande sätt för att högvattnet
skulle nå in över ängsmark, där man hade starrslåtter. På andra håll ha
både primitiv fiskfångst och höfångst förekommit i starrängen.
Utanför Tarrejokks inflöde (B) i Tarraure funnes lämpliga platser för
nätfiske (kartans lodräta streck). Platsen för den nuvarande fiske- och
jakthyddan vid Tarraure (Erik och Johan Holmboms) är markerad vid G.
Runt omkring äro goda ripmarker för vinterns snarfångst (på kartan
antydda med små ringar). — Efter kartskisser utförda av Johan Holmbom, Njunjes, Jokkmokk socken. 1948. ULMA.
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blivit bevuxet, utgör det en åger (ör) (här och i fortsättningen
användes benämningarna enligt språkbruket i Ammarnäs.)
En s. k. stenåger är täckt med en myckenhet små sten, medan
en sandåger huvudsakligen består av sand, åtminstone i ytan.
Den första växtlighet, som uppträder på en åger, brukar vara
vissa gräs och vide, helst fjällvide. Senare kommer starr och
flatäxing. Efter vide följer gärna björk och slutligen gran och
tall. I lä, nedanför vide och gräs, slammar det nu in fin sand.
Efter högvatten kan man se, hur älven lagt på, ibland riktiga
drivor av sand. Så bildas av ågern en holme, som oftast blir en
utmärkt slåttesholme, eller, om ågern har förbindelse med stranden, ett näs, som också kan brukas till äng, slåttesnäs. Innan
dessa holmar och näs blivit bevuxna med buskar och träd utgöra
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de en utmärkt naturslått, produktiv år efter år tack vare högvattnet, som årligen betäcker dem.
Särskilt vidsträckta slåttesnäs bildas kring en ava. En ava
är en sjö, som uppstått, där ett mer eller mindre strömt vattendrag mynnar alt i ett bredare spakvatten, varvid en del av det
strömmande vattnet, lämnande mynningen, vänder ut åt sidorna och svänger runt, avsättande medförda partiklar, vilka efterhand bilda ett efter vattnets kretsrörelse svängt näs. Detta näs
kommer nu att skilja av den i krets gående vattenmassan,
avan, från vattendraget och spakvattnet utanför mynningen.
När avan är färdigbildad, står den med endast ett smalt sund
i förbindelse med vattnet utanför näset. Betydelsen av avans
stränder för bebyggelsen har framhållits av Gerd Enquist, som
särskilt pekat på avanäsets hötillgångar.15 ) Härtill kommer att
avan liksom insnörda vikar ha givit det primitiva fisket goda
möjligheter, som ovan flerstädes framhållits. (Jfr kartorna s.
181.)
Över alla slåttesholmar och slåttesnäs liksom över alla lågt
liggande stränder, slåttesst ränder, stiger årligen högvattnet med
en tidig vårflod, då snön smälter i skogslandet och en försommarflod (omkr. midsommar) med smältvatten från fjällen,
fjällfloden. De båda floderna skiljas ofta åt av den s. k. Ersmässknarren, en köldperiod med nedsatt avsmältning. Den lilla
höstfloden i slutet av september är däremot i regel ej av någon
större betydelse. Högvattnet täcker givetvis även avans stränder
och då dels direkt från älven, dels från avan, som står i förbindelse med älven. Högvattnet når slutligen även tjärnarna vid
älvens stränder. En dylik tjärn har uppkommit ur en ava, därigenom att avans mynning uppgrundats, så att tjärnens förbindelse med älven till slut kommit att .utgöras blott av en bäck.
Vid mycket högt vattenstånd nås även blindtjärnarna, d.v.s. de
tjärnar, vars bäck grundats upp så, att ingen som helst vattenförbindelse med älven längre är kvar vid lågvatten. Endast en
sänka i marken an~, var bäcken och tidigare avans mynning
varit.
De marker, högvattnet nått, utmärkas därav, att floden
lagt på mer eller mindre. Sedan vattnet sjunkit undan, blir
här en mycket rik växtlighet av örter och gräs mellan täta
busksnår av vide och björk. På något sätt har sålunda vattnet
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Här vid övergången mellan strömt vatten och spakvatten håller en "åger"
på att bildas. Ammarnås, Sorsele socken. Foto: förf. 1942. ULMA.

berett stränderna till äng. Hur detta skett, vet ej ängsbrukaren. Men han anser, att vårvattnet, som stiger över hans starrslått och lågraningar, är frodigt, d.v.s. gynnsamt för växtligheten. Han litar också till vad han själv kan se, nämligen hur
älven lägger på, och hur han sedan överallt här får en givande
höfångst. På tnankarna, d. v. s. de något högre liggande delarna
av stränderna, och på starrdiketta, de naturliga sänkorna däremellan, samt utefter själva stranden kan han utan föregående
röjningsarbete hämta ett utmärkt foder till sina djur. Detta
är hans naturslåtter. En mycket stor del av den mark, som nås
av högvattnet, är emellertid bevuxen av buskar och träd. Om
nu ängsbrukaren röjer undan dessa, vilket ej sällan är ett drygt
arbete, som måste planeras på lång sikt, kan han även här
taga hö, nämligen det särskilt uppskattade raningshöet på lågraningarna (raningar, som nås av högvattnet).
Samtliga de ängsmarker, som årligen översvämmas av vår-.
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vattnet, såväl naturlig slått som raningar, kunna också årligen
höstas. Därmed ha dessa marker ett stort företräde framför
myrarna, som ej kunna slås oftare än vartannat eller vart tredje år. En slagen myr måste nämligen törnas (trädas) för
att på nytt bli produktiv. Raningshöet anses också ha bättre
kvalitet än myrhöet. Det förra ges vanligen till hästarna, det
senare till korna. Man menar, att korna visserligen äta raningshö med stor begärlighet, i varje fall till att börja med,
men att de i längden ej må bra därav.
Då översvämningen på detta sätt visar sig föra en sådan
frodnad med sig, är det helt naturligt, att den omtänksamme
ängsbrukaren, följande de anvisningar, som ligga i det naturliga förloppet vid stränderna, söker tvinga vattnet att nå områden, som befinna sig utanför översvämningens normala räckvidd. Han kan sålunda bättra på bäckfåran, som från älven
leder in i tjärnen, eller fördjupa avans mynning, så att även
ett mindre högvatten kan stiga kring avans stränder. Han kan
med en trästock, några grästorvor eller stenar tvinga en rännil
att dela på sig eller svämma över sin i marken nedskurna fåra
eller annars rinna på ett för ängen mera gagneligt sätt än det
vanliga. Med samma enkla medel kan han också hålla högvattnet kvar på en viss mark, och slutligen kan han med fåror i
marken hjälpa och- påskynda en önskad avrinning. Liknande
möjligheter finnas även vid myrar, som vanligen, om de brukas till slåtter, genomdragas av något litet vattendrag.
De konstgjorda ängsbevattningarna, som anträffas i växlande former i Skandinavien, Finland, norra Ryssland och Sibirien, ansluta sig till dessa den subarktiska ängsbrukarens enkla
anordningar för att utnyttja vattnets naturliga mekanism vid
vattendrag, sjöar och myrar. (Se kartorna s. 181.)
Vid en redogörelse för de många skiftande metoderna kan
man lämpligen indela dem i tvenne typgrupper, allt efter det
metoderna avse bevattning före slåttern med användande av vår- eller sommarvattnet eller efter slåttern, då
höst- och vintervattnet utnyttjas. Inom den förra typgruppen
märkas främst de för ängsbrukaren särdeles viktiga översilningarna av ängar och myrar. Hit hör också uppdämning före
slåtter av sjöbottensängar, starrtjärnar eller stränder till mindre sjöar, vars avlopp man kunnat reglera. Mången nybyggare
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En stock, lagd mot det över gräset strömmande vattnet, tvingar detta
att sprida sig vidare. Ammarnds, Sorsele socken. Foto: förf. 1948. ULMA.

i Lappland har för att under de första svåra åren kunna säkerställa vinterfodret till djuren sänkt någon grund sjö. Här har
han sedan snart fått hö från sjöns botten och stränder.
Vad beträffar den markförbättring, som man på en del håll
företagit genom att föra ut sänd, lera eller mylla över ängsmark (överslamningsmetoden), kan man antaga, att den går
tillbaka på ängsbrukarens erfarenheter Vid stränder, där vårens eller sommarens högvatten fört på, lagt på, sand etc. Närmast det naturliga förloppet står då metoden att genomgräva
älvbacken för att vårfloden själv skall transportera jord till
den bakomliggande ängen, så som G. Grotenfelt med flera uppgivit från Finland.16 )
Efter slåttern kunde höstvattnet komma till användning för
ängsmarkens förbättring, men bevattningen måste då i tid avbrytas, så att marken hann bli torr, innan isläggningen började.
Höstvatten liksom . vintervatten kunde emellertid även ut13
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nyttjas i samband med isläggning och islossning. Metoderna
bli något olika allt efter det ändamål, som avsetts. Man kunde
bereda ny ängsmark genom att utrota träd och buskar, ljung,
mossa etc. Besvärliga tuvor och ojämnheter kunde pressas ned
av ett tjockt islager, som efter vintervattnets avtappning kom
att vila direkt på marken. Genom att föra på tillräckligt mycket
vintervatten kunde man skydda den underliggande ängsmarken från att djupfrysa, såsom framhållits av en del författare
(Frödin, Veirulf). K. Vilkuna har också muntligen meddelat
författaren, att man även i Finland brukat dämma upp vintervatten på ängar för att hindra ängsmarkens djupfrysning och
på så sätt få en längre vegetationsperiod för ängsfloran. En
uppdämning både av vintervattnet och sommarvattnet förekommer vid s. k. damintingar.
Ett flertal skildringar av nu nämnda metoders tillämpning
hos ängsbrukare i Lappland ha tillkommit som svar på en av
författaren 1939 utsänd frågelista. Mera utförligt skola emellertid här endast de för nybyggarna särskilt viktiga metoderna
för översilning samt sj öbottensäng belysas med ett urval av
författarens anteckningar och fotografier från ett besök vid
en s. k. vattenledning nära Tjulån vid Ammarnäs samt vid en
starrtjärn i samma trakt.
På morgonen den 28 juni 1943 gingo Johan August Karlberg
från Nabbnäs och hans systerson Ture i sällskap med författaren och hans sagesman Janne Grundström för att dämma igen
bäcken på Karlbergs äng Ruoutatjraningen nedom Ruoutatjfjället. Ängen var en högraning, d. v. s. en röjd ängsmark ovan
högvattensområdet. Den hade börjat upptagas av förste nybyggaren på Nabbnäs, lappen Lars Månsson. Näste innehavare
var en fjällapp, som ej behövde raningen utan arrenderade ut
den och slutligen sålde den till Karlbergs far. Under dennes tid,
omkring slutet av 1800-talet, hade ängen omfattat omkring
1 har och bevattnats genom översilning från två dammar, en i
östra och en i västra delen av ängen. Var det brådvår brukade
Karlbergs far dämma och leda vattnet ut över raningen redan
i slutet av maj, annars vanligen någon vecka före midsommar.
Han dämde och tog åter upp dämmet tre till fyra gånger, innan raningen skulle slås. Åtminstone några dagar eller, en
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Under snösmältningen kommer "vårvattnet" med otaliga småbäckar och
rännilar ned från de snörika skogshöjderna. Det söker sig fram i sänkor
och fåror över vallar och raningar på tiderna nedanför. Denna ängsmark,
som ej nås av älvens högvatten, kan likväl översvämma, om snkältvattnet
sprides ut genom att man täpper till bäckfåran med någon sn, några
grästorvor eller bräder. Ammarneis, Sorsele socken.
Foto: förf. 1942. ULMA.
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vecka före slåttern måste dämmet sista gången öppnas, så att
ängen hann bli torr.
Numera dämmer Karlberg blott en gång och endast i östra
dämmet, sedan han blivit ofärdig av reumatism. Den bäck, han
använder, kommer med små forsar och fall uppifrån fjället,
går förbi Ruoutatjvallen, där lapparna förr hade mjölkningsgärde, och där Karlberg nu har sitt vallhö, och kommer med
ett sista språng ned mot raningen. Just vid raningens övre
gräns, där björkskogen och en del grönvide stå kvar, är platsen för dämmet. Några flata skifferhällar ligga här till reds
jämte en nyhuggen björkstam och en dito upprutten. Nya björken lägges nu tvärs över bäcken med en stad av stenar vid
båda landfästena. Karlberg ställer skifferhällarna på kant ned
mot bäckens botten och stödjande mot björken upptill (se fig.
s. 189). Mellan hällarna tätas med grästorv, varvid jordsidan
vändes mot vattnet. Här framför lägges så grästorv från botten och ändå upp. Nu stiger vattnet ovanför detta dämme och
når slutligen upp till en grävd öppning, d. v. s. mynningen till
den grävda kanal, genom vilken vattnet ledes ned mot ängen.
överst vid dämmet är denna kanal en halv meter djup och lika
bred. Lähgre ned blir den grundare och bredare. Ett långt
stycke följes kanalen av en rad vide, björk och pil, som bildar
med sina rötter en stad eller skoning, hindrande vattnet att
gräva sig fåror tillbaka ned mot den naturliga bäcken, mot
vilken denna sida av raningen sakta sluttar. Från kanalens
nedre del löper vattnet fritt ut åt ömse håll. Efter ett 20-tal
meter är kanalen upplöst i rännilar. Dessa rinna ut ovanpå
gräset. De måste hindras att samla sig och gräva ned sig i
djupa bäckfåror eller finna väg tillbaka till den naturliga
bäcken. Därför går Karlberg omkring bland rännilarna och
lägger ut stockar här och var, vinkelrätt mot strömriktningen,
för att tvinga vattnet att rinna ut åt sidorna i nya riktningar.
Stockarna stödjas av stora stenar (se fig. s. 191).
BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.
För översilning av sin äng Ruoutatjraningen anlägger Johan August
Karlberg med hjälp av sin systerson och Janne Grundström ett dämme i
en bäck, vars vatten härifrån skall ledas ut över ängen. Ammarnä,s, Sorsele socken. Foto: förf. 1943. ULMA.

.
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Efter ett par timmar har vattnet fördelat sig genom en
mängd rännilar på ett avstånd åt alla håll av omkring 50 meter från dämmet. överallt i gräset glittrar vattnet, som i regel
ej varit strömt och djupt nog för att taga sig igenom gräset
och gräva fåror i jorden. På några ställen göras med jordyxan
fåror men då för att ytterligare sprida vattnet.
Så lämnas översilningen att sköta ig själv, sedan Karlberg
lagt ut ännu några stockar, där vattnet hotat gräva sig en djup
och vattensamlande fåra. När vi nästa morgon komma åter,
har vattnet nått ut över 100-talet meter från dämmet. Vattnet
skall nu få fortsätta att rinna över raningen i två veckors tid.
Därefter skall Karlberg taga upp dämmet. Vattnet skall återgå
i den naturliga bäckfåran, kanalen bli tom och.raningen börja
torka upp, så att den efter någon vecka kan slås. .
Karlberg släpper ej på vattnet mera än denna gång. Han
hoppas emellertid, att Ture, som skall övertaga raningen efter
morfadern, skall vara rask nog att vattna flera gånger och
arbeta flitigare med stockarna och jordyxan och kanske rent
av även taga upp översilningen i västra delen av raningen, som
nu fått förfalla.
Icke långt från Karlbergs raning är belägen en starrtjärn,
Fäbodtjärn, där Johan Oskar Nilsson, Tjulträsk, har starrslått
i förbindelse med uppdämning av vårvattnet och där — i god tid
före slåttern — avtappning av tjärnens vatten sker med hjälp
av. en grävd kanal. lYnder senare delen av 1800-talet hade lappen-nybyggaren, som då hade denna starrslått vid Fäbodtjärn,
ingen anordning för reglering av vattenståndet. Han slog starren utefter stränderna, alltefter det naturligen torkade ut här.
Men hela tjärnen kunde han ej få slå för vattnets skull. Han
byggde då — antagligen på 1870-talet — en kanal omkring 25
meter i längd och 21/2 meter djup. Nu kunde tjärnen tömmas på
vatten, så att det blev slåtter över hela tjärnen, en givande
slåtter, som tycktes kunna upprepas år efter år. Men efter en
tid tog starren av, och lappen förstod då, att vattnet måste
komma åter, om starren ej skulle gå ut helt och hållet. Sedan
han nu slagit tjärnen ett år, dämde han i kanalen med torv
och sten och tog upp detta dämme följande år i god tid före
slåttern. Med en dylik växling av uppdämning och avtappning
fortsattes sedan allt framgent. Ännu i våra dagar använder
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Vattnet frän dämmet i bäcken är här på väg ut över ängens gräs. Det
tvingasi att sprida sig allt vidare genom utlagda., av stenar tyngda stockar.
Ruoutatjraningen, Amrmarnäs, Sorsele socken. Foto: förf. 1943. ULMA.

Johan Oskar Nilsson sig av samma metoder. Han har funnit,
att det är bäst att dämma, när starren är halvvuxen, vanligen
i slutet av juni. Starren når då upp med sina spetsar över vattenytan och söker liksom följa med det stigande vattenståndet
uppåt.
översilning av myr eller så kallad vattenledningsmyr har anlagts på liknande sätt som översilningsäng. Från dammstället
vid myrens övre kant har vattnet genom små spridningsdiken
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fördelats ut över myren. Man har även kunnat dämma upp den
genom myren rinnande bäcken genom en fördämning i myrens
nedre kant, där bäcken lämnar myren. Vattnet har då stigit
över myren. I lämplig tid före slåttern har man öppnat fördämning och myren har blivit torr. Slutligen har man kunnat sprida
ut vattnet från en bäck, rinnande genom en myr, förmedelst
stockar eller klovar, lagda tvärs över bäcken, tvingande vattnet
ut åt sidorna. En sådan myr har kallats stockad myr.
Många andra Metoder för bevattning och förbättring eller'
upptagande av äng möta i olika delar av Lappland. Höstvattnet, vintervattnet, isen ha flitigt använts i ängsbrukets tjänst
ännu i mans minne. En Sagesman från Borgsjö i Åsele socken
berättar,, att man där brukade draga på vintervattnet, sedan
slåttern slutat och man fått in det hässjade höet. På vårvintern,
sedan vatten och is fått stå över ängsmarken hela vintern, tar
man upp fördämningen, så att isen får sjunka ned och klämma
ihop tuvor och ojämnheter. Höladorna voro förhöjda med flera
stockvarv, så att höet där ej skulle nås av det uppdämda vattnet.
Sådan fördämning brukas ännu. Det har ej kunnat hindras av
flottningsföreningen, menar sagesmannen. Men när man i mitten av juni före slåttern dämmer på ängarna vid bäckarna,
måste flottningen först ha gått igenom, tillägger han.
Efter sagesmän från Blaiken i Stensele socken ha gjorts bl. a.
följande anteckningar, som ge vissa inblickar i ängsbrukarens
arbetssätt och egna meningar härom.
Vi ha vattehledningar och dem sköter vi alltjämt varje år.
På hösten sätter vi på vintervattnet. Det är en särskild frodnad
i detta vatten. Om man ej har vintervattnet på myren, så växer
det upp lång vitmossa och gräset står däri, och när man slår,
får man bara halva strån. Att dämma vattnet på rödmossmyren
gör man för att få död på mossan. (En annan sagesman från
Stensele kallar detta att tjälbränna myren. Mossen ruttnade,
och vide och andra buskar torkade bort. Isen tryckte också ned
tuvor och ojämnheter). Att få slåttesland av en rödmossmyr
kan dra upp till 15 år, men det kan också gå på 3-4 år. Vi ha
ängar, som äro ända till 2 mil borta. Då måste man ligga borta
hela veckan och ha bostad i en ängeskåta, uppförd av barkat
rundtimmer, rest upp runt en ställning och täckt med näver.
Dörren gjordes av hopbundna lövkvistar, ny för varje år. Man
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Efter det översilningen på Ruoutatjraningen varat några dagar, har vattnet nått ut till stora delar av ängsmarken, där det nu glittrar i gräset av
små vattensamlingar i varje liten sänka. Ammarnäs, Sorsele socken.
Foto: förf. 1943. ULMA.

rustar sig med ängesmaten, tjockmjölk och bröd. Höet från
myren lägges ej i lador utan hässjas bara, och så stänger man
mot renarna omkring hässjorna genom att fälla buskar och
resa dem runt om. (ULMA 15109.)
Den nära anknytningen mellan bevattningsmetoderna i Lappland och det naturliga förloppet i den subarktiska ängsbrukarens
landskap vid vattendrag, sjö och myr har ovan med exempel
belysts. En dylik anknytning talar givetvis för att metoderna
kunnat utbildas här. Först med en undersökning om de historiska förhållandena och metodernas faktiska förekomst i nutid
och förgången tid blir det emellertid möjligt att bilda sig någon
närmare uppfattning om huruvida metoderna verkligen ha uppstått här eller ha införts hit i gammal eller i sen tid.
Mycket synes kunna tala för den taken, att ängsbevattningen
kommit till norra Skandinavien såsom kulturlån från främmande håll• genom förmedling av ämbetsmän, ståndspersoner
och inflyttade nybyggare. Författaren har tidigare i en upp-
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sats berört dylika förhållanden.17 ) Under senare delen av 1700talet men särskilt under förra hälften av 1800-talet är lantbruksekonomernas propaganda för en förbättrad ängsskötsel
verksam i Lappland, till en början direkt genom nybyggessynerna, sedermera även genom hushållningssällskap och andra
organisationer för jordbruksteknisk upplysning. Från förra
hälften och mitten av 1800-talet, då intresset för "ängsvattning" kulminerar samtidigt som tillgången på naturlig ängsmark för nybyggare alltmera begränsas, möta syneförrättningar, vid vilka föreskrifterna om odlingsmark till slåtter
nästan uteslutande tala om dammslått, eller vattenledning. Så
var t. ex. förhållandet vid nybyggessyner i Volgsele 1808, Ulvoberg 1831, Hornsjö 1842, alla i Vilhelmina socken. Hur dylika
föreskrifter kunde te sig framgår av följande utdrag ur förteckningen över ängeslägenheter vid synen 1858 i Rekansjö i
Vilhelmina socken. Till ängeslägenheter uppvisades: "1 :o Rekansjö, vilken kan med ringa kostnad sänkas 2 alnar, varigenom
av den delen av sjöbottnen, som består av svart gyttja och som
kommer ovanför vattenytan, kan erhållas en avkastning av 2
lass. Kostnaden blir 20 Rdr B:co. — 2 :o Bocklatjärnbäcken från
Rekansj ön upp till första forsen kan medelst vattnets spridning
till mark å bäckens norra sida giva en avkastning av 1/2 lass.
— 7:e Genom vattenledning utur en liten bäck strax norrom
Hornsjö by kan vattnet.ledas in på en å bäckens östra sida liggande måssamyra, varigenom kan erhållas en avkastning av 2
lass med en kostnad av 10 Rdr B :co. — 8:0 Smörklimpbäcken
ett stycke norr om gårdsstället kan medelst rödjsel och dämning
för en kostnad av 6 Rdr B :co avkasta 11/2 lass. — Genom ledning av vatten ur sistnämnda bäck genom en sandrem in på en
på bäckens östra sida liggande myrtrakt med en kostnad av 6
Rdr B :co kan erhållas en avkastning av 3 lass." Ytterligare ett
antal vattenledningar upptagas i denna förteckning.18)
Beträffande bevattningsmetodernas spridning genom nyinflyttade nybyggare, kommande nedifrån landet, finnas även härpå en del exempel, en spridning, som åtminstone i något fall kunnat utsträckas över lappmarksgränsen till angränsande delar av
Norge. En nybyggare från Arjeplog hade enligt en uppgift av
Gudmund Hatt lärt bönder i Junkersdal bevattningskonsten,
som sedan tillämpats där för både äng och åker.19)
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Fäbodtjärn är en starrt järn, där vårvattnet dämts upp för att sedan i god
tid före slåttern avtappas genom en kanal, vars öppning skymtar här på
bilden (den mörka skuggningen vid tjärnens bortre strand). Ammarntis,
Sorsele socken. Foto: förf. 1943. ULMA.

Lantbruksekonomernas intresse för ängsbevattning har i
Sverige gamla anor. Redan i den av kyrkoherde Isaac Ericis
översatta och omarbetade upplagan av den tyske prästen och
lantbruksekonomen Johannes Colerus' Oeconomia (1643-1654)
omtalas, hur man får goda gräsängar genom att på våren, då
björklövet begynner spricka ut, leda vattnet från någon bäck
in på ängarna. I en skrift med titeln "Een Land-Book" etc.,
Västerås 1671, anbefaller Johan Risingh att man .om våren
med första vattnet låter ängen överflöda och sedan avlöpa, förr
än det av solen varmt varder, vilket gör gräsväxten mäkta frodig, "ty fetman, som vårvattnet med sig haver, lämnar både
saft och must och frodnad, därav gräset växer. Vattnet måste
icke stå över ängen mer än 2, högst 3 dagar." Under 1700-talet
följa en rad uppsatser i ämnet. Förbindelser med utländska
lantbruksekonomer, särskilt engelska, göra sig nu också gällande både genom svenska originalskrifter och genom översätt-
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ningar. I Ny journal uti hushållning 1799 inflöt T. Davis, Om
ängars wattnande, brukligt i Wiltshire i England. G. Stephens,
Avhandling om ängsvattning, Stockholm 1841, är en översättning från engelskan. Ett flertal beskrivningar över lyckade
ängsvattningsföretag publicerades under 1800-talets första årtionden, såsom av P. A. Tamm, J. Littmark, J. W. Gress m. fl.
Vid lantbruksmötena vid mitten av 1800-talet upptogs ämnet
till diskussion, såsom vid 2 :a allmänna lantbruksmötet i Stockholm 1847 och 4:e mötet i Malmö 1849.
All denna sentida litteratur ger emellertid föga upplysning
om ängsbevattningens äldre och äldsta historia i Norden eller
i Europa. På många håll i vår världsdel kan ett medeltida eller
forntida bruk av ängsbevattning beläggas, såsom i Schweiz och
i Norden. I den fornnordiska litteraturen möta en mängd uppgifter om ett bruk, som varit så allmänt, att det måst regleras
genoin lagbestämmelser. Av fornnordiska och isländska lagtexter, behandlande bevattning av äng, må här anföras några utdrag ur den fornisländska lagboken Grågås. (A-B; 187, 191).
Här säges att bonden har rätt att göra uppdämningar (stiflor)
och diken (veitor) i sin äng och därpå leda vattnet ut över
ängen. Härvid skall bevattningen taga sin begynnelse på bondens egen äng och då vattnet lämnar denna skall det ledas åter
ned i gamla fåror. Han får ej med sin vattenledning fördärva
något för dem som ha land eller äng där nedanför. Leder man
vatten, som bildar markgräns, över sina ängar och den, som
äger halvdelen av vattnet, finner, att han lider skada därav,
skola fem grannbönder dela vattnet mellan de båda. Om vattnet
är så ringa, att det ej nyttar dem att dela det, skall var och en
av de två begagna vattnet var sin vecka.
I Gudbrandsdalen i Norge har en bevattning av åker med all
säkerhet förekommit redan för 300 år sedan enligt vad Gudmund Hatt visat. Hatts förmodan, att detta bruk i verkligheten
är ännu äldre, synes rimlig. Åkerbevattningen här kan emellertid ej betraktas såsom något från ängsbevattning helt skilt,
helst som även ängsbevattning om än i liten skala bedrivits i
Gudbrandsdalen. Vad beträffar Hatts hypotes, att det för åkeroch ängsbevattning gemensamma underlaget skulle ha inkommit till Norge under förhistorisk tid utifrån, har den ej underbyggts med några tillräckligt bärande skäl. 1 varje fall måste
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Den subarktiåka ängsbrukaren arbetar ej blott med större bevattningssystem, "vattenledningar", uppdämda sjöar etc. Han tillvaratager även
möjligheten att göra ängsmarken produktiv genom provisoriska fördämningar i helt små bäckdrag. Amm.arnäs, Sorsele socken.
Foto: förf. 1942. ULMA.

frågan om ängsbevattningens självständiga framträdande i det
subarktiska Skandinavien eller kulturlån alltjämt anses oavgjord.20)
För Finlands del har G. Grotenfelt gjort utförliga sammanställningar av 1700- och 1800-talens lantbruksekonomiska litteratur i detta ämne. Han lämnar också — icke utan kritiska anmärkningar — en del uppgifter om hur enskilda personer självständigt var på sin ort uppfunnit metoder för ängsbevattning.
Dylika individuella fall, varom även berättats i Lappland, äro
givetvis svåra att bedöma. De ge vidare ej besked om metoderna
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allmänt antagits inom en viss bygd och alltså ingått i den folkliga tekniska traditionen.21)
Särskilt värdefulla för problemets belysning äro belägg för
bevattningsanordningar, nära besläktade med ängsbevattningen, men likväl ej avseende höfångst till kreatur, såsom då sevälapparna i Junosuando socken brukat genom grävning förändra
bäckarnas lopp och anlägga fördämningar för att förbättra
sina skohötäkter i myrar och videsnår. Tyvärr saknas ännu belägg på dylika bruk för övriga subarktiska områden, där skohöberedningen alltjämt är av stor betydelse.
Ängsbevattningen på Sibiriskt område har utförligt behandlats av A. Th. v. Middendorff efter fältstudier på 180-ta1et.
Middendorff tillbakavisar tanken, att de hos burj äter, jakuter
m. fl. folk i östra och norra Sibirien vanliga ängsbevattningarna skulle ha införts av ryssarna i sen tid.22) De barbariska nomadfolken kunde för länge sedan ha blivit europeernas läromästare i denna konst, som de drivit mycket långt. Middendorff berör ängsbevattningens historiska såväl som naturgeografiska
förutsättningar. Han pekar på mongolerna som föregångare.
Här öppnar sig ett vidsträckt historiskt perspektiv bort mot östasiens urgamla jordbrukskultur, av största betydelse för jordbruksteknisk tradition i stora .delar av Asien. Å andra sidan
framhåller han det nära sambandet mellan konstbevattningarna
och det naturliga förloppet vid stränder av sjöar och floder i det
arktiska och subarktiska Sibirien. De årliga översvämningarna
här genom smältvatten på bottenfrusen tundra samt högvatten
i floder och bäckar ge möjligheter till naturlig höfångst i stor
skala. Särskilt märkliga äro Middendorffs iakttagelser rörande
de yppiga ängsmarker, som framträda, när de grunda sjöarna
sänkas varje sommar eller vid vissa andra tider. Under benämningen lajda förstår man enligt Middendorff i stora delar av
norra Asien varje sidlänt mark, som översvämmas av vårens
eller sommarens högvatten och därför har en rik produktion
av gräs, som mångenstädes utnyttjas av boskapsskötande folk.
En laj das botten är ingalunda sumpig eller dyig utan helt fast,
så snart högvattnet sjunkit undan. I nordliga trakter kan gräsväxten på en lajda undanträngas av dvärgbjörken.
Middendorff sammanställer ordet laj da, som uppträder även
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i nordryska dialekter, med det finska lajto med betydelsen vadosus, non profundus, litoralis. Han återfinner ordet vidare i
det estniska laid, som han översätter med ö, halvö, sandbank.
Slutligen pekar han på ett lapskt ord lajdo med betydelsen väg
(i lulelapska lai'too, vägsträcka, led). Ett annat lapskt ord
lafhtoo, (i lulelapska) har en betydelse, som kommer betydelsen
av lajdo nära. Det anger i sammansättning med ordet för vatten
(tjahtje) en låg, sank, fuktig terräng, "ett slätt land, där det
är blött och rinner upp en liten rännil om våren."
Med denna benämning på en karakteristisk nordligt-eurasiatisk naturföreteelse med nära anknytning till en lantbruksteknisk tradition har ett vidsträckt sammanhang antytts, till
vilket man kan finna flera motsvarigheter i de många kulturparallellerna här. Emellertid är ännu materialet alltför sporadiskt samlat och undersökt, för att man med klarare linjer skulle kunna teckna historiska sammanhang inom dessa vidsträckta
områden, där ängsbrukare utbildat eller omformat för sina särskilda syften en egen eller från fornkulturer hämtad bevattningsteknik.

SOLLIDEN

Där strand- eller myrslåtter ej i tillräcklig utsträckning stått
den subarktiske ängsbrukaren till buds, har han mångenstädes
kunnat erhålla produktiv ängsmark efter brännor eller svedjor.
P. A. Gadd (1759) framhåller, att hårdvallsängarna i Finland
ofta nog äro endast lämningar av svedjor. Gösta Grotenfelt
(199) säger också, att de finska hårdvallsängarna under 1700talet merendels befunno sig i backsluttningar, vilka förut blivit
svedjade.23) Liknande förhållanden möta även i Lappland, där
brännor öch svedjor använts i större eller mindre utsträckning
även av icke-finnar, varvid skogbevuxna sluttningar, särskilt
granlider, avbränts. Gran har ansetts angiva bördig jord. Men
hårdvallsängen på liden förblir i längden ej produktiv, om ej
översilning kan anordnas eller övergödsling. I skildringen av
ängsbruket i Ammarnäs omtalades, hur efter den egentliga nybyggarperiodens slut ängar även ovan gränsen för högvattnet
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höllos i bruk genom antingen översilning eller gödsling. Jan Ivar
kunde driva övergödslingen mycket långt tack vare den möjlighet, han hade att uppköpa gödsel i grannskapet. Annars begränsades givetvis övergödslingens omfattning av den egna kreatursstockens storlek.
I vilken utsträckning möjligheten att erhålla hårdvallsäng
med hjälp av eld, översilning eller övergödsling, kan ha frestat
nybyggare till bosättning, är ej lätt att säga. Tydligt är emellertid, att mången nybyggare, som haft att inför skattläggningssynen svara för en viss åkerodling, gärna sökt sig till
en lid för att på en gång erhålla produktiv•ängsmark och lämpligt åkerodlingsland: En mot söder liggande lid ansågs allmänt
mindre frostlänt äh den nedanför liggande dalen. Var nybyggaren därtill lapp, fann han ett dylikt läge, motsvarande lappvallens, tilltalande och naturligt.
Hårdvallsängarna komma vid dylik lidbebyggelse vanligen
att upptaga en god del mark i omedelbar anslutning till gårdsstället. Det blir då ej sällan olämpligt att ha kreaturen på sommarbete i de närmaste omgivningarna. Ett fäbodställe för sommarens betesgång blir önskvärt. Synnerligen lämpligt är, om
man härvid till fäbodställe kan välja en plats, dit man kan
färdas med båt, det viktigaste trafikmedlet sommartid. Man
kan då från hemgården bekvämt nå fäbodstället och där avhämta mjölken eller mjölkhushållningens produkter av smör
och ost.
Vad här har sagts om hårdvallsäng och lidbebyggelse skall
belysas med en skildring av ett nybygge, beläget på en lid vid
nordöstra stranden av Björkvattnet i Tärna socken. Skildringen är byggd på uppteckningar, som författaren gjort vid
vistelse på platsen sommaren 1946. Sagesmän ha varit nybyggarens sonson Lars Johan Jonsson (född 1868), hans syster
Emma (född 1873) samt Jonssons hustru Anna Maria Tellström.
Erik Andersson hette en Storfjälls-lapp av Vapstens lappby.
Han levde jämte sonen Anders på 1700-talet. De voro nomader.
Om Anders berättas, att han var en osedvanligt stor och stark
man. När hans mor blev gammal och inte längre orkade följa
med på vinterflyttningarna, tog han henne på ryggen och bar
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henne så över Storfjället till Rösvatn i Norge. Här lämnade han
henne hos bondfolk, som skötte om henne över vintern. Det
var i denna trakt ej ovanligt, att åldrande lappar bosatte sig i
Norge. (Förbindelsen med Vefsen är säkerligen urgammal.)
Anders son hette Olof. Han föddes 1794. Olof blev nomad liksom förfäderna. Men det gick olyckligt med renarna. De blevo
allt färre. Och tydligen kom han att misströsta om sin framtid
som nomad, ty han köpte sig en koskälla under en resa till
Umeå, någon tid innan han gifte sig, vilket skedde 1823. Han
var betänkt på att lämna nomadlivet och renskötseln och bli
bofast och skaffa sig kreatur. Hans egen präst i Lycksele — på
den tiden fanns ej präst i Stensele — hade sagt åt honom, att
"samerna ej skulle bli beståndande". Prästen uppmanade honom att lämna renskötseln och nomadlivet för att i stället
"gräva i jorden". Så köpte han koskällan, som ännu bevaras
i övra Björknäs som ett minne av Olofs beslut att bli bofast
och skaffa sig kreatur. Detta skall ha skett strax före 1823, då
Olof gifte sig med Anna Maria Jonsdotter (född 1793). Men
ännu då sonen Anders 1826 föddes, skall Olof ha fortsatt med
renarna, ehuru han ej torde ha haft så många.
Vilket år Olof Andersson blev bofast i övra Björknäs är
ovisst. Nybygget insynades ej förrän 1846. Men åtskillig tid
här förut måste han ha varit på platsen. Man vet emellertid
berätta, att Olof kom till sitt blivande nybygge vid Ersmässtid.
Han kom från Ängesdal (insynat 1824) och hade med sig en
ko samt hustrun, två söner, Anders och Jonas, och en dotter,
Anna Maria.
Sluttningen här på norra stranden av Björkvattnet var väl
ägnad att taga emot ett nybygge med kreatur. I verkligheten
skulle den redan ha förberetts härför. Man berättar, att en
svensk man från Rönnbäck, Abraham Persson, år 1809 bränt
den gamla snåriga granliden i avsikt att slå sig ned här som
nybyggare. Han ville ha betesmark och slåtter på liden. Men
man förmodar, att han även velat få bort björn och andra vilddjur, som höllo till i den snåriga skogen. Detta sätt att bekämpa 'odjuren har i varje fall lapparna känt till och även
använt sig utav. Alltjämt finnas i denna trakt på flera håll
övergivna björniden.
Abraham Persson hade satt eld på skogen vid Fräkenviken
14
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vid östra ändan av sjön, och troligtvis blåste det från det hållet, ty elden spred sig västöver ända till den plats, där övra
Björknäs nu ligger — en sträcka av omkring 4 km.
När Olof Andersson nu kom till Abraham Perssons bränna,
fanns det alltså gott om slåtter och bete överallt på den brända
liden.
Till en början bodde familjen under en gran, till dess Olof
Andersson hunnit få upp en torvkå,ta, som blev det första hemmet. Denna kåta fanns kvar, ännu då äldsta sonen Anders
Olofsson gifte sig med Kristina Maria, dotter till nomaden
Sven Sjulsson från Blaiken. Olofs söner, Anders och Jonas,
timrade sedermera en fyrknyttstuga, som familjen flyttade in
i från torvkåtan. Olof själv timrade en lada. Men Kristina
Maria tyckte mest om kåtan och ville gärna uppehålla sig
i den.
Den brända granliden befanns vara mycket bördig med lerartad jordmån med röta och mulljord men mycket stenig, varför den varit nog tung att arbeta med. Höfångsten blev emellertid riklig, helst när kreatursgödseln började användas. Men
i övra Björknäs var också frostfritt i den långa södersluttningen — en riktig sollid — och Olof Andersson ägnade sig
också åt korn- och potatisodling. Kornskörden, som brukade
kunna äga rum i mitten av augusti under goda år, gav tillräckligt till egen brödföda. Även potatisen räckte till hushållet.
Under hela 1800-talet spadades åkern. Först på 1900-talet
kom plog till användning i åkerbruket.
Boskapsskötseln utvecklades under Olof Anderssons tid, så
att när han hade som mest, kunde han hålla sex kor och två
hästar. Får skaffade han sig också. De voro av norskrasen.
Olofs dotter Anna Maria brukade om vintrarna fara till Norge
och arbeta hos ett prästfolk i Hemnes. Här lärde hon sig väva
och spinna, och när hon for, kick hon fåren med sig hem.
Av nybygget övra Björknäs har blivit sex gårdar, alla bruBILD Å MOTSTÅENDE SIDA.

övra Björknäs har anlagts på en solbelyst granlid, som röjts genom skogsbrand. Bland de ljusa fälten här, som utgöras av hövall, avteckna sig
mörkare kvadrater av spadat potatisland och plöjd kornåker. övra Björknäs, Tärna socken. Foto: förf. 1946. ULMA.
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kade av familjer tillhörande samma lapska nybyggarsläkt. Beträffande utvecklingen under senare generationer må här endast omnämnas anläggandet av Lars Jonssons nybygge 1905
samt dennes fäbodställe vid Häktviken år 1927.
Olof Anderssons sonson Lars Johan Jonsson, som var född
1868, gifte sig 1895 med Anna Maria Tellström. Under nära
10 år efter giftermålet bodde dessa makar i gamla gården. På
den plats, där de nu (1946) bo, bestod liden av slåttermark och
för övrigt skog av gran och något björk. Med hjälp av en dräng
tog Lars Johan här upp ett eget nybygge och 1905 kunde hans
familj flytta över dit. Lars Johan hade ströängar med myrslåtter bl. a. på den .stora Sördalsmyren, som gav 5 kofödors
slåtter. Man räknade då 7 höskrindor på en koföda, om en höskrinda rymmer 15 famnar hö, så som här var vanligt. En
sådan höskrinda är lagom för en häst.
När avvittringen genomfördes 1927, förlorade Lars Johan
alla ströängar och då också denna myra. Men han kunde i. ersättning erhålla Häktviken, som ligger på vöstra stranden av
Björkvattnet och mitt emot övra Björknäs. Här hade han redan
tidigare haft slåtter.på en bäckraning och en lada invid viken
där. Nu började Lars Johan uppföra en timmerkåta till bostad.
Han ämnade göra Häktviken till fäbodställe, så behövde han
ej ha kreaturen ovanför hemgårdens ängar, vilket var obekvämt. Där hände det också att kreaturen foro långt bort,
när det var dåligt bete i skogen. Strax efter midsommar 1928,
då det var full bet vid Häktviken, flyttade hela familjen för
första gången över till fäbodstället. Endast dottern Dagmar
stannade hemma för att sköta telefonväxeln. Familjen gick till
fots med djuren runt sjöns övre ända till Häktviken. Här stannade man nu till en vecka före Mikaeli. Av mjölken gjordes
smör och ost. Skummjölken gick till grisen — en sådan hade
man fört över med båt till Häktviken, där den också slaktades
innan man flyttade åter hem. Även en kalv uppföddes med
skummjölken. Man fiskade också med nät, medan man vistades här. Så fortsatte man år efter år, ända till dess mejeriet i
Tärna kom till. Då blev det mera lönande att lämna mjölken
till mejeriet. Nu hade man korna i hagar ovan hemgården.
Man hade också satt upp stängsel, så att ej kreaturen skulle
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På liden är en rik årlig slåtter tack vare övergödsling med kreatursgödsel.
Någon "hölösa" har man här aldrig behövt oroa sig för. övra Björknäs,
Tärna socken. Foto: förf. 19.46. ULMA.

fara för långt. I år (1946) gå här på bete 10 kor, 3 getter, 3 får
och 5 lamm.
På vårvintern i april, medan det ännu var snö, skulle gödseln
från fähuset köras ut på ängarna och på potatislandet och
kornåkern, som spadats på hösten föregående år. Detta var nu
männens arbete, sedan de gjort bort vinterns fångst och jakt.
Pojkarna skulle vid denna tid hugga den ved, som avsågs räcka
hela nästa vinter.
Kvinnorna borde i april ha slutat vinterns arbete med vadmalen och annat till männens kläder, så att de nu kunde få
väva klänningstyg till sig själva. Det blev brått, om man skulle
hinna få ny sommarklänning.
I slutet av april kom vanligen förf allstiden. Anna Maria
är stolt över, att det vid denna tid aldrig rått någon hölösa här
i övra Björknäs.
Vid Ersmässtid (18/5) togo kvinnorna itu med sådden. Någon gång, såsom i år (1946), hade sönerna sått. "Det syns
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minsann på åkrarna i år, att jag ej fick tid att så", $äger Anna
Maria, "pojkarna ha sått på tok för tjockt." Husbonden själv,
Lars Johan, har aldrig sått.
Strax efter kornsådden kommer potatissättningen. Det var
även nu kvinnorna som utförde arbetet, men det hände, att
karlarna kunde hjälpa till.
Vid trefaldighet släpptes kreaturen på skogen upp mot berget. Var våren tidig skedde detta emellertid vid Ersmässan,
och vid sen vår kunde man bli tvungen vänta ända till midsommar. En del i Tärna ville släppa fåren och getterna före
korna. Men här gjorde man ej så, ty man hade funnit, att fåren
och getterna då ej så gärna följde korna sedermera under sommaren.
Det var barnens sommararbete att geta kreaturen. Behövdes
barnen för detta ändamål ej på den egna gården, fingo de gå
bort och geta hos främmande. På så sätt tjänade de sig till
kläder och sommarfödan. Getarna brukade tända rökeld mot
myggen under myggtiden. Även när korna skulle mjölkas brukade kvinnorna tända en liten rök. Kreaturen voro så vana
härvid, att de samlade ihop sig, så snart de kände röklukten.
Vårsommaren var inne, och björk och vide började löpa.
Nu blev det brått att gå i näverskog och riva näver. Nävern
var en handelsvara. Man knippade nävern, d. v. s., lade ihop den
i buntar, som bundos samman med hjälp av vidjor. Det skulle
vara 40 nävrar i varje knippe. Nästa vinter skulle så dessa
näverknippen föras på vinterföret till Norge, där de köptes för
att användas till taken. Även årets behov av björkvidjor skulle
tagas nu under löptiden. Och ville man ha videbark i stället för
skohö under sommaren, skulle barken skavas nu.
Då vårfloden kom, hade männen arbete med att dämma i
bäckarna vid raningarna. De höggo grova trädstammar och
lade över bäckar och diken, som gingo ned över sluttningen.
Jord, sten och grästorv lades tätt emot stammarna. Från dammen fick sedan vattnet sila ut över ängsmarkerna. Lars Johan
hade Sörstrandsraningen, som gav så mycket hö, att han här
hade två lador och ett flertal hässjor. När man dämde här,
måste man noga passa på, att vattnet ej fick svämma över
raningen alltför länge, så att höväxten tog skada.
Sommarfisken togs i juli. Då kom rödingen fram. Man
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Förutom av övergödsling göres denna granlid produktiv genom det "segvatten" och de många små rännilar, som från de skogklädda höjderna
söka sig ned mot sjön. övra Björkntia, Tärna socken. Foto: förf. 1946.
ULMA.

fiskade med nät och not. I gammaltiden hade det mestadels
varit not man använt.
Mellan sädesanden och slåttanden passade en del av karlarna
på att söka sig arbete vid landsvägsbyggena för att kunna
tjäna sig en slant till sommarkaffe. Till bönhelgen borde man
kunna bestå kaffe. Detta var under senare tid.
Slåttanden började i slutet av juli och pågick sedan under
hela augusti och in i september. Fick man ej börja slåttern i
tid, blev man sedan tvungen att bjuda ihop ungdomarna, så
de fingo kappslå.
Hade man kunnat så kornet vid Ersmäss, kunde man skära
det vid Barsmäss (Bartolomeus, 24/8) eller Lovisa (25/8).
Under augusti och första delen av september medan slåttern
pågick var det ej så mycket fiske. När den mesta slåttern gjorts
bort, blev det tid till mera fiske. Omkring 15 september började man :taga upp potatisen. Till Mikaeli (29/9) skulle man
vara färdig därmed. Åkrarna skulle sedan spadas. Man borde
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också ha hunnit taga skohöförrådet för året. Skohö hämtades
på norra sidan av Abelvattnet samt på norra sidan av ån
mellan Bleriken och Björkvattnet. Här hade man också en del
starrslått. Efter Mikaeli klipptes fåren. Endast den smutsigaste ullen tvättades. När kvinnorna skulle börja vinterns arbete med kardning, spinning och vävning, måste man ha klar
eld i spiseln. Härtill hämtades nu från skogen särskilt fin tallved.
Under oktober förekom starrslått .på raningar. Man röjde
och rensade nu i raningarna och lade ihop ratet, kvistar och
skräp, som var odugligt till ved, allt detta lades i högar och
brändes. Man kunde också utvidga raningarna. Det blev stora
högar med vide och viderötter, som brändes. Så utvidgades raningsmarken år efter åt.
Senast i oktober, då betet ej längre gödde djuren, togos dessa
in. Fetare kunde de ej bli detta år. Nu anordnades också slakten. Ett par får och en oxe brukade man slakta.
Sent i oktober kunde Lars Johan taga itu med att gillra ut
för gråfågel. Han ville ej som många andra börja med gråfågeln redan under förra hälften av oktober. Den fågel, man
då fick, kunde nämligen lätt surna. Ännu i slutet av oktober
var ej sällan barmark. Han satte nu snaror i sluttningarna i
granskogen ovan övra Björknäs, vanligen 150 stycken, i vilka
han fick järpe, orre och tjäder. Något grövre snaror användes
för hare. När snön emellertid snart kom, blev det sämre med
gråfågelfångsten, och männen började då jaga ekorre. Vintern
hade nu kommit med den snö, som skulle bli liggande till våren.
Det var vid helgamäss (1/11) som ekorren blev äkta gill. De
ekorrar, som skötos för tidigt, kallades blårockar. De voro blå
på köttsidan och hade kortare hår på hårsidan. När ekorren
blev gill, blev den däremot vit på köttsidan och hade längre
hår. I slutet av november behövde man ej vara rädd att få blårockar. Blårockarna voro värdelösa. Handlaren ville ej ens ta
BILD Å MOTSTÅENDE SIDA.
Vid Häktviken anlade Lars Johan Larsson ett fäboställe och uppförde
här en timmerkåta på tre stockvarv till bostad åt fctmigjen, som flyttade
hit över sommaren. Lars Johan med systern Emma framför kåtan vid
Håktviken. övra Björknits, Tärna socken. Foto: förf. 1946. ULMA.
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emot sådana. För en äkta gill ekorre betalades 70 eller 80 öre.
I mitten av november var i gammal tid bästa fisket. Leken
började en vecka före helgamäss. Men fisket blev förbjudet för
lekens skull. I slutet av november kunde man fiska, men lekfisken var mager då.
Vid Andersmäss (30/11) blev räven gill. bet var nu snö, och
Lars Johan kunde jaga räv. Helst skulle det vara blåst och
snö — det var riktigt rävaväder. Var det lugnt, var det ej bra.
Räven har goda öron. Lars Johan följde rävspåret försiktigt.
Blåste det, kunde räven ej höra, men var det lugnt, for räven
iväg för minsta ljud.
De män eller pojkar, som inte jagade, fingo nu under vintern snickra, reparera och bygga. Bräder sågades med handsåg. Körredskapen skulle ställas i ordning för vinterns körslor.
Även många skidor behövde tillverkas. Det var allt mansarbete.
Kvinnorna arbetade med ullen, spunno och vävde vadmal, så
snart de inte sysslade med djuren i fähuset och med hushållet.
Man firade jul i övra Björknäs. Man hade en liten julgran,
som var upphängd i taket. Hos handelsman i Norge hade man
köpt en del småtteri (till prydnad). Små ljus hade man också
i granen.
Efter jul fortsatte vinterarbetena hemma som vanligt med
reparationer, slöjd och vävning. Lars Johan började på nyåret
med vitfågeln. Ensam eller i sällskap med grannar gick han
över Björkvattnet på isen till Häktnäset mitt emot hemmet.
Här satte han ripsnaror utefter stranden, omkring 50 stycken.
Om det var uppehållsväder, fingo snarorna stå ett par dygn,
men om det snöat, måste man vittja nästa morgon.
Senare satte Lars Johan snaror även högre upp, emot fjällkanten västerut. Han satte också snaror utefter sluttningarna
mot Bleriken och mot älven från Abelvattnet mot Bleriken. Här
vid västra och södra sidorna av Bleriken hade man uppfört åt
sig små jaktkojor. Här bodde Lars Johan, medan han snarade i
dessa trakter. Vidsträckta fångstmarker hade Lars Johan kring
kojan vid sundet vid Abelvattnet. Här satte han ut omkring 60
snaror, som fingo stå ute ett par dagar. Nästa dag satte han
ut nya 60 snaror, så att den dagen stodo ute 120 snaror. Efterhand vittjades sedan snarorna allt efter de stått ute ett par, tre
dygn. När Lars Johan gick att vittja, hade han med sig nya
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snaror och satte ut i stället för de vittjade, som voro förbrukade. I farfaderns, Anders Olofssons, tid hade snarorna varit
av tråd, nu användes mässingssnaror. När Lars Johan kom tillbaka till kojan, hängde han upp fågeln inne i kojan, så att den
fick tina upp. Han redde så till fågeln, lade ihop den fint och
ordentligt och bar ut den och lät den så frysa. När man gick
och satte snaror, var bössan med, så kunde man ibland få skjuta
någon hare eller ripa, när man råkade träffa på. någon. Vid
kyndelsmäss var halva vintern gången. Till stormarknaden i
Lycksele hade man ej tid att fara för fågelfångstens skull. Men
vadmalen, som kvinnorna vävt till kläder åt karlarna, skickades till denna marknad, där vadmal togs emot av en representant för Johan Magnus Höglander i Umeå, som utförde stampningen. Den färdigberedda vadmalen fick man sedq.n igen vid
lillmarknaden i Lycksele.
I mars slutade männen jaga. Tiden var nu inne för handelsresan till Norge. Allt man hade fångat och skjutit, ripor och
skinn, skulle man föra med till Norge, där man bytte ut sina
produkter mot handelsmännens varor. Men gråfågeln fördes
ej till Norge. Den såldes till uppköpare, som brukade komma
till övra Björknäs i början av mars.

ÅKERODLING OCH LANDNAM

Lappmarksplakatet 1695 och sedermera reglementet av 1749
uppställde bondebruket i sydligare delar av landet som förebild
för nybyggarna i Lappland. Plakatet förpliktade nybyggarna
"landet — medelst åkers upptagande och ängars upprödjande
så att excolera och uppbruka, som det annorstädes i våra provinsier brukligt är." Detta agrara ideal, som statsmakten sålunda knäsatte, tog vid utsynandet av nybyggen i Lappland form
i protokollförda krav på viss åkerodling vid nybygget. Förmådde nybyggaren ej uppvisa lämpligt åkerodlingsland, var det ofta
påbörjade nybygget dömt att nedläggas eller flyttas. Det har
ovan redan framhållits (s. 59 ff.), hur föga detta ideal motsvarade Lapplands natur och nybyggarnas önskningar och planer, då
de sökte sig hemvist i denna nordliga landsända. De allra flesta
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hade velat söka ut åt sig en boplats, varifrån de skulle kunna
utan tidsödande förberedelser säkerställa familjens och boskapens livsuppehälle genom det näringsfång, som omedelbart kunde utövas i vildmarken, nämligen ärjemarksbruket med fiske,
fångst, jakt och subarktiskt ängsbruk. Nybyggare av finsk stam
planerade mera allmänt för sädesodling på svedjor redan från
början. Deras bebyggelse grundades till en del på svedjor, som
av gammalt ingått som ett led i de finska landnamsmetoderna.
I Lappland liksom i Sverige motarbetades svedjebruket av myndigheterna. Lappmarksreglementet av 1749 tillåter visserligen
nybyggaren att i begynnelsen av sitt företag bruka svedjeland,
om han ej på annat sätt medhinner att uppröja äng och åker,
men reglementet framhåller varnande, att svedjan förbränner
matjorden,24)
För medellösa nybyggare i en nordlig vildmark erbjuder åkerbruket inga goda startmöjligheter. Det har heller ej varit någon
verklig landnamsmetod någonstädes inom norra Europa, så
vitt känt är. I de norrländska bondebygder öster och söder om
Lappland, varifrån de flesta nybyggarna kommo, voro åkerbrukets vanskligheter i ett nordiskt klimat för visso välkända.
Man kände också den lappländska vildmarken från de årliga
ärjemarksfärderna dit upp, som sedan urminnes tider varit vanliga. Vildmarken passade utmärkt för ärjemarksbruket. Men
föga var man beredd att riskera dyrbart utsäde och mödosamt
odlingsarbete i dessa för sädesodling helt oprövade marker.
Även i jordbruksbygder med. gynnsamt klimat och jordmån hade
åkerodlingen fått pröva sig fram. Utanför inägojorden hade den
utbrett sig endast steg för steg allt efter det man genom djurens
betesgång, ängsskötsel och tillfälliga röjningar och odlingar
vunnit erfarenhet och slutligen blivit säker om den nya odlingsmarkens förmåga att uppbära ett hushåll. Härvid har man hela
tiden kunnat falla tillbaka på den gamla bygdens samlade kapital. Och likaväl hade det ej sällan hänt, att svagår följt på
svagår, så att endast nomader och fångstmän haft Mat för dagen. Det är ej att undra på, om de bondsöner och bonddöttrar,
som — kanske efter mycken tvekan — sökte sig upp i Lappmarken, helst där ville hålla sig till det ärjemarksbruk och den "herdelevnad", som de sedan av lärda lantbruksekonomer klandrades
för, men som de själva med viss rätt satte sin lit till.

213
I norrländska bondebygder hade av gammalt funnits ett mellanstadium mellan ärjemarksbruk och odling, nämligen det extensiva ängsbruket och den likaledes extensiva boskapsskötseln.
Detta medförde att långt utanför den odlade bygden liggande
marker drogos in i hushållningen, utnyttjades och erövrades på
mångahanda sätt under periodiska besök. Särskilt fäbodplatserna kommo att tjänstgöra som primitiva försöksanstalter för det
norrländska jordbruket, så snart nämligen vid dessa platser
något slag av odling bedrevs. När jordmån och läge visat sig
lämpliga, kunde ängsodlingen här följas av odlingar för säd och
rotfrukter, så att äng här mången gång i verkligheten blev
åkers moder. En dylik naturlig utveckling med ett genomgångsstadium mellan vildmark och åkerbygd hade ingen plats i statsmakternas bestämmelser. En prövning av odlingsmarkens möjligheter kom man likväl ej ifrån. Men den fick nybyggaren själv
svara för, och den kostade honom mången gång hans existens.
Lyckades han inte vid sitt nybygge få fram den åkerodling, syneprotokollet krävde, kunde nybygget utdömas och nedläggas,
och detta ibland även fast hushållet genom boskapsskötsel, fiske
etc. alltjämt skulle kunnat leva på nybygget.
Med bibehållande av sin rätt till nybygge har nybyggaren
kunnat få överflytta till en bättre plats än den han först med
mycken möda bebyggt och odlat. Hela nybyggen ha också flyttats, varvid det gällt att komma till en mindre frostlänt mark,
där åkern haft något bättre möjligheter. Ibland ha nybyggen
förflyttats, icke blott en gång utan två eller flera. Rörligheten
har varit stor, vilket emellertid icke blott berott på tvånget från
myndigheternas sida utan även på en benägenhet att pröva nya
platser och möjligheter, en benägenhet som synes vara utmärkande för ärjemarksbrukare. Pehr Högström klagade också häröver (1747) : "Och ehuruväl man känner dem, som flera gånger
flyttat sina hemvister, hava de dock med sina kostsamma flyttningar föga uträttat, utan mera utblottat sig, så att de ej vidare
mäktat anlägga på åkerbruket något arbete." Exempel finnes
också på nybyggare, som gjort det till sitt näringsfång att upparbeta nybyggen och sedan överlåta dem till släktingar eller
andra mot ersättning.
Erfarenheten att solbelysta höjder, sollider, äro mindre frostlänta än de snlå fiskesj öarnas stränder samt myrkanter och da-
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lar, har kunnat göras redan av herden och fångstmannen. Den
norrländske bonden har också tidigt utnyttjat denna erfarenhet
vid sina odlingsföretag. När det nu i Lappland blir frågan om
att finna lämplig plats för ett åkerbrukande nybygge, ligger det
nära till hands att söka sig till de högre belägna liderna. En för
nybyggaren lycklig och för hans uppfattning naturlig utveckling erbjuder sig i de fall, då han får flytta sitt nybygge upp
till ett på en höjd liggande fäbodställe. Synenämnden har ofta
gått med på eller själv föreslagit en sådan förflyttning. Sådana
jordbruk måste i varje fall anses ha tillkommit på den norrländska bondetraditionens grund.
Att göra fäbodstället till gårdsställe underlättades i de många
fall, då fäbodarna lågo helt nära hemgården. Avståndet var då
ej större, än att man kunde samordna arbetet vid fäbodstället
med veckans arbete vid hemgården. En fäbodfärd i slutet av veckan kunde förbindas med övernattning där, varvid man stannade från lördag till söndag eller från fredag till söndag med lördagen som arbetsdag, då man kärnade och ystade. Ett annat vanligt system har inneburit dagliga besök vid fäbodstället av någon
eller några personer från hemgården. Då åker och äng anlades
och man skulle så och skörda, gjordes fäbodfärder av hela hushåll. Ett sådant ställe kan slutligen mottaga hushållet för hela
året, om det visat sig lämpat till fast bebyggelse. Då flera gårdsbrukare hade fäbodställe tillsammans uppstodo hela fäbodbyar,
som kunnat utveckla sig till verkliga byar.
Den utveckling av lappländsk jordbruksbebyggelse, som nu
antytts, skall belysas av en skildring av uppkomsten av byn
Lögda i Fredrika socken efter en uppteckning av 0. P. Pettersson (ULMA 9180). Vad som här meddelas utgör ett kort sammandrag av en mycket utförlig framställning.
Skogstrakterna vid Lögdasj öns stränder i södra delen av
Fredrika socken utgjorde ett vidsträckt lappskatteland, som innehades av en landslapp. Dessutom funnos s. k. sprintare eller
arrendatorer, lappar som med sina renar fingo uppehålla sig på
lappskattelandet mot att erlägga arrende till landslappen antingen med renar eller genom arbete med att sköta landslappens
renar. Somliga av sprintarna hade ganska stora hjordar men
andra voro fattiglappar.
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Lapparna på Lögdalandet sägas ha varit spålappar. När några finnar i slutet av 1600-talet satte sig ned vid örträsket och
togo upp nybyggen åt sig där, sågo lapparna detta med harm.
De togo sig för att spå (trolla) björnar och vargar på nybyggarnas boskap. Men örträskfinnarna voro kraftigare trollkarlar än
Lögdalapparna, och de spådde hoptals av rovdjur på lapparnas
renhjordar. Till sist hade lapparna ingen annan utväg än att
bedja finnarna om fred, och nu överenskommo finnarna och
lapparna, att man hädanefter skulle leva som goda vänner sinsemellan. (Jfr s. 51 f.)
Under förra hälften av 1700-talet innehades Lögdalandet av
landslappen Lars Bryngelsson. Han hade sju barn, men endast •
om två söner, Bryngel och Per, ha några uppgifter kunnat anträffas. Dessa båda blevo lärjungar i lappskolan i Äsele. Bryngel inhämtade grundlig kunskap i kristendom, och Per övade
sig att sjunga psalmerna i psalmboken. Men ingen av dem lärde
sig likväl att skriva. Efker konfirmationen kom Bryngel att
stanna som dräng i prästgården i Äsele under flera år och lärde
sig där allt slags arbete, som hör till jordbruket, och vande sig
vid det levnadssätt, som var vanligt hos den svenska befolkningen. På liknande sätt gick det med brodern Per. Även han blev
dräng i en bondgård. När Bryngel efter några år vände åter till .
sin fader, hade han ej längre håg för renskötsel. I förening med
en änka av lappfolket började. han att med iver undervisa lapparna på Lögdalandet och i andra trakter uti kristendomens
lära. Men när han blev betänkt på att gifta sig och sätta bo,
beslöt han att åt sig anlägga ett krononybygge. Uppefter den
spakt rinnande Lögdaälven ovan Lögdasjön var det god tillgång
på gräsbärande röjningsland till vidsträckta ängsmarker. Till
gårdsställe och åkermark utsåg han små slättland på blott omkring 150 meter från sjöstranden. Men han förstod sig icke på
faran av att denna åkermark låg nära en lång dal, vars botten
bestod av vattensjuk myr, som spred köld över backarna i närheten under sommaren. Ansökan att få anlägga nybygge insände Bryngel under vintern 1761 och sommaren därpå började
han upparbeta sitt nybygge. Han torde därvid hava haft lappmän till hjälp, ty vid den tiden funnos inga svenska arbetare
att erhålla. Bryngel hade efter sina föräldrar ärvt en mindre
renhjord och annan egendom. Genom att så småningom försälja
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renarna erhöll han medel till arbetshjälp, i början av lappar men
litet längre fram av nybyggare av svensk härkomst. Bryngel
byggde stuga och fähus. I knutarna höggo lapparna lappskåror,
det är skåror som voro runda i botten. I stugan, som var 6 alnar
i fyrkant, murade man spisel och murpipa av flata skifferhällar.
I denna gård bodde Bryngel Larsson och hans familj — han
hade gift sig 1762 — under två års tid. Några små åkerfläckar
skall Bryngel hava hackat upp i stugans närhet, och från Åsele
anskaffade han sig utsädeskorn, men på dessa åkerfläckar kunde ingen mogen säd erhållas, ty tidigt på sommaren frös säden
bort.
Man levde emellertid på nybygget av fisk och fågel och därjämte vad som erhölls från renhjorden i kött och renost. I Åsele
köpte Bryngel not och några nät samt en båt, vilket allt han
forslade till sin hemgård efter renoxar. Lögdasj ön var den tiden
övermåttan fiskrik. Där fanns gädda, sik, löja, abborre och mört
och därtill lake i ofantlig mängd. En mängd fisk, som man
fångat, hängdes upp att torka till torrfisk i solskenet och vinden, något litet saltades. Det berättas att Bryngels hustru bittert grät, när sjön på senhösten övertäcktes med is. Nu kunde
man i gården ej få äta den goda färskfisken, utan måste hädanefter under vintern hålla sig till torrfisken och den illaluktande salta fisken. Skogen. var emellertid åt alla håll runt nybygget överfylld av skogsfågel av allt slag. Här fångade nybyggaren höst och vår fågel i sina snaror. Man åt själv all fågel
man fångade. Dessa första nybyggare i Lögda sköto aldrig någon
fågel.
Bryngel insåg att hans gårdsställe var alldeles odugligt för
åker, och att han var nödsakad att flytta gården till annat område med dugligt åkerodlingsland. Men var skulle han kunna
anträffa sådant?
På sensommaren ett följande år överföll en björn nybyggarfolkets kreatur och dödade en ko. Nu vågade man ej låta kreaturen gå utan tillsyn, utan hustrun måste valla dem. En söndag
i slutet av augusti var hon med kreaturen uppe på berget närmast nordväst om bostaden, Lögdaberget. Hon såg då, att blåbären stodo ofrusna däruppe på berget. När hon kom hem om
aftonen omtalade hon för sin man, att hon nu funnit ett lämpligt ställe, där de nog skulle få moget korn på åkern. Så fort de
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kunde borde de flytta gården dit och börja taga upp åker. Bryngel fann på berget ett vidsträckt slättland, som lutade svagt åt
sydost och nordväst. Men landet var beväxt med barrskog, och
marken var mycket stenbunden.
Fram på förjulsvintern detta år kom Bryngels broder Per till
Bryngels hem och meddelade, att även han önskade anlägga åt
sig ett nybygge, ty nu hade han tagit sig hustru från Anundsjö
och måste ordna sig ett hem. Han önskade få syna åt sig ett
nybygge nära invid sin broders. Bryngel lovade att han skulle
avstå hälften av de slåtteslägenheter, som hade blivit lagda under hans nybygge, ty dessa voro så vidsträckta, att de väl räckte
till två hemman.
Under följande sommar hade båda bröderna anskaffat åt sig
kunniga timmerkarlar nerifrån landet, som hjälpte de båda
lappmännen med att bygga. Redan samma höst kunde Bryngel
Larsson flytta in med hustru och barn i den nya gården på
berget.
Sommaren 1765 överenskommo de två nybyggarna om rålinje
mellan sina åkerodlingsland. Rålinjen skulle stryka fram mitt
emellan de två gårdarna, som ej lågo på större avstånd från
varann än 120 alnar.
Nybyggarna arbetade ivrigt både personligen och med lejd
hjälp att odla upp åker. Redskapen vore utom huggyxorna, järnstör, järnspett, gräv, jordyxor, tväryxor och träskovlar, på vilkas blad man hade skott kanten med järnplåt. Längre fram i
tiden skaffade sig dessa nybyggare plogar att plöja den grunda
åkerjorden med. Dessa plogar hade både fjälen, vändskivan och
billen av trä.
Husmödrarna i de båda nybyggesgårdarna klagade över att
kreaturen ej funno tillräckligt bete i trakten omkring byn och
trodde det vara nödvändigt, att man inrättade åt sig fäbodar,
omkring vilka bättre bete kunde finnas för kreaturen. Men de
båda bröderna hade ej låtit utsyna något fäbodställe för hemmanens räkning. Det oaktat togo de sig för att under hösten
inrätta fäbodar åt sina kreatur. Till fäbodställe valde de ett
område på en bergssluttning nära invid Lögdasj öns sydvästra
strand på ett avstånd av mer än en halv mil från nybyggesgårdarna. Till fäbodstället skulle man kunna ro eller gå landsvägen morgon och kväll och bära med sig mjölken, då de vände
15
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hemåt därifrån. På fäbodstället byggde var och en ett litet sommarfähus. Följande sommar hade man sin boskap i fäbodarna.
År 1782 hade frihetsåren för Bryngel Larssons nybygge tilländagått, varför det skattlades till kronohemman med en skatt
av 1 riksdaler 32 skilling. Årliga utsädet var 2 tunnor korn.
Hemmanet födde 2 hästar, 10 kor, 4 ungnöt och 16 får. Per
Larssons nybygge skattlades 1789 till lika skatt med broderns
hemman. Det födde samma antal djur, men utsädet var 21/2
tunnor.
Det blev Bryngel Larsson och hans ättlingar, som kommo att
bestämma den vidare utvecklingen av byn Lögda. Genom söner,
döttrar och mågar bildades familjer och hushåll, mellan vilka
hemmanen delades för att ytterligare upparbetas, utvidgas och
delas på nytt. Per Larsson hade inga egna barn, men han och
hans hustru togo sig fosterbarn, en pojke, Jon Svensson, och en
flicka, en av Bryngel Larssons döttrar. År 1817 funnos enligt
detta år upprättad jordebok följande skattlagda hemman i
Lögda by: N :o 1 Paul Bryngelssons 1/4 mantal; N :o 2 Per
Bryngelssons 1/6 mantal; Per Mårtenssons 1/6 mantal; N :o 3
Paul Bryngelssons 1/12 mantal; Salomon Hanssons 1/12 mantal; Jonas Sjöbergs 1/12 mantal; N :o 4 Olof Olofssons 1/3
mantal.
Omkring år 1815 upphörde Lägdaborna att föra sina kreatur till fäbodarna vid sydvästra sidan av Lögdasjön. Syn förrättades också på ett nytt fäbodställe avsett för byns alla hemman,
beläget vid nordöstra sidan av Lögdasjön. Här fanns rikligt
bete på ett mycket vidsträckt område.
Det nya fäbodstället Baksjöliden var beläget omkring 3/4
mil från byn Lögda. Kreaturen måste emellertid föras över älven till de nya fäbodarna. Ingen bro fanns vid denna tid, utan
man måste låta kreaturen simma över det lämpligaste stället.
Alla bönderna i byn utom två byggde sig fäbodhus i Baksjöliden.
Man timrade där upp fäbodstuga och fähus. Mjölkbod eller andra hus uppförde man ej.
Varje morgon under sommaren, utom under söndagarna, rodde en kvinna från varje gård åtföljd av getaren, vallhjonet, tidigt på morgonen över sjön och följde sedan fäbodvägen till fäbodarna. Här mjölkade hon korna och silade upp mjölken och
rände sedan ned mjölken från förra dagen. Grädden hällde hon
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i smörkärnan, som stod i vrån i förstugukammaren. När gräddmängden i kärnan började bliva stor, gick en karl till fäbodarna
och bar gräddkärnan hem till gården. När man kärnat bars den
tomma kärnan tillbaka till fäbodarna av den kvinna, som skulle
dit den dagen.
Sedan kvinnan uträttat sitt arbete i fäbodarna, begav hon sig,
samtidigt med att getaren for med boskapen inåt skogen, över
sjön hem till sin gård, där hon hade att under dagen deltaga i
ute- eller innearbetet. Sent frampå aftonen begav hon sig åter
till fäbodarna för att där på kvällen mjölka korna. Sedan hon
hade silat upp mjölken, hade hon att ro hem till byn i vallpojkens sällskap.
På lördagseftermiddagen skulle den, som då hade arbetet i
fäbodarna, tidigt begiva sig dit för att där göra ost och sedan
koka mesost av redan sammankokad ostvassla eller börja att
koka samman vassla. Till sist ålåg det henne att diska alla tomma tråg och andra kärl, som hade varit i bruk under veckan.
På lördagskvällen rodde hon ej hem till byn, utan under natten
mot söndagen låg hon och vallpojken kvar i fäbodarna. Under
söndagen kunde hon vara i sällskap med de andra kvinnorna,
som även legat kvar. Men på söndagskvällen begåvo sig alla
kvinnorna på hemväg till byn och de hade då med vallpojkarna.
En backstugusittare satte sig ned i Baksjöliden ej så långt
efter att bönderna hade börjat bygga fäbodar därstädes. Han
uppförde åt sig en stuga och ett litet fähus och odlade upp åt
sig små åkrar. Byns bönder lade märke till att marken, där backstusittaren hade tagit upp sina små åkrar, var helt obetydligt
stenbunden. Därtill sågo de, att backstugusittaren erhöll grovt
korn och fullmogen råg, och att där var så frostfritt, att säden
blott något enda år frös bort.
En bonde i byn beslöt att i Baksjöliden upptaga inägor och
åker och där bygga sig en andra gård. Före 1857 utflyttade han
till Baksjöliden. Han hade hädanefter gård och inägor både där
och i gamla byn.
Det blev nu nästan allmänt vanligt, när en bonde i byn delade
sitt hemman mellan sina barn, att blott ett av dem, som skulle
tillträda hemmansdelarna, mottog gården och odlingen i byn,
men de andra tillträdarna fingo utse åt sig nytt gårdsställe och
nytt område till inägor i Baksjöliden. Den, som hade mottagit
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gården i gamla byn, fick ansvara för kostnaden för den nya gårdens uppförande och för åkers och slåttesrnarkens uppodlande
på inägorna, som svarade mot kostnaden för gården och odlingen på hemmanet i gamla byn. Den hemmansdel, som erhöll gård
och inägor i Baksjöliden, hade samma nummer, som hemmanet
i gamla byn och dess skattetal var en del av detta hemmans. I
j ordeboken och andra officiella handlingar kallades de nya gårdarna och deras inägor Lögda. Byn Lögda med Baksjöliden började hädanefter kallas Storlögda,
. Sedan Baksjöliden sålunda blivit bebyggd, kunde där icke
längre få vara fäbodar. Bönderna i gamla byn blevo nödsakade att åt sig upptaga nytt fäbodställe längre norr ut på Stöttingsfjällets sluttning mot Stor Lögdasjön.
Att finna lämplig plats till ett nybygge med sikt på åkerbruk
blir en vansklig uppgift, om man ej fått anknyta till äldre bebyggelse med erfarenheter från fäbodställen, tillfälliga odlingar
etc., så som ovan skildrats. Frostfria ställen kunna väl framletas, men då man givetvis aldrig kan leva på enbart åkerbruk,
måste man se till, att det frostfria åkerlandet också har tillräckliga ängs- och betesmarker i sin närhet, vilket mera sällan är
fallet.
Ett läge, som ibland valts med tanke på åkerodling, har varit
holmar och näs i de större sjöarna. Ej så få nybyggen ha på
170q- och 1800-talen anlagts på dylika platser. I Västerbottens
läns hushållningssällskaps handlingar 1827 sammanställes också detta läge med läget på. sollid : "Till åkerodling har man
hittills i allmänhet sökt höjder och emot södern sluttande backar
samt med vatten omgivna näs såsom minst utsatta för köldens
•
åverkan." 25)
Redan Linné har observerat och beskrivit ifrågavarande läge.
Unckr sin lappländska resa 1732 antecknar han den 30 juni:
"Kom omsider till Pirkijaur (i Jokkmokk socken), en liten ö,
vilken har på norra sidan granskog, på sidorna björkskog, på
det säden ej skulle skadas. En nybyggare bodde här och sade,
att säden aldrig skadas här av köld, ty förutom detta företager
ock vattnet kölden."
Iikerödling i dylikt läge kan allmogen, svensk såväl som lapsk,
på egen hand komma fram till. Svensken eller skogslappen på

221
stranden eller näset vid sjön, som lever på fiske och kreaturseller renskötsel, prövar sig fram med små åkerodlingar på platser i närheten, som visat sig frostfria, och får han tillräckligt
många sådana odlingar, kan han utveckla jordbruket, så att det
efter hand ersätter andra näringsfång.
Hur oorganiska, konstlade, te sig ej vid jämförelse härmed de
nybyggen, vid vilkas anläggning man omedelbart siktat på och
igångsatt åkerodling tack vare tillgång på startkapital. Som
exempel må anföras den bosättning, Petrus Lmstadius ordnade
för sig vid Kakel vid Hornavan.
Petfus Lwstadius var liksom sin broder Lars Levi en ivrig
anhängare av teorien om Lappland som lämpligt för åkerbruk
(s. 75). Han ansåg att det viktigaste, man i Lappmarken hade
att iakttaga vid anläggning av nybyggen, var att söka frostfri
mark till åkerodling. Härvid var man angelägen om i synnerhet
holmar i de stora sjöarna, emedan dessa voro mera fredade för
kölden om hösten. I ett annat sammanhang sätter han holmarnas odlingsmöjlighet främst. På låglänt mark och i synnerhet
vid kärr är alltid frostlänt, men på höjder och i synnerhet vid
stora sjöar frostfritt. "Ingenting är för ett nybygge bättre, än
om det kan hava sin åker på holmar. I Arjeplog är ett och annat
av de nyare nybyggena anlagt på holmar, och där har man ej
ens under de allra svåraste missväxtåren blivit alldeles utan
säd." 26)
I överensstämmelse med denna uppfattning uppvisade Petrus
"1-..stadius vid anläggningssynen 1830 som plats för sitt nybygge
en udde, Notte, 3/8 mil från Arjeplogs kyrkplats, samt tre närbelägna holmar. Själva udden, som bestod av grov sand, ansågs
oduglig till åkerbruk men lämplig som byggnadsplats. Till åkermark utsågos de tre holmarna, som hade god, icke stenbunden
jordmån till en sammanlagd vidd av 61/2 tunnland. Denna anläggning ansågs väl lottad ur jordbrukssynpunkt. "Men", säger
Lwstadius, "i avseende på ängar, utan vilka intet nybygge kan
uppkomma och bestå, voro förhållandena icke gynnande." Han
måste därför utbygga nybygget vid Notte med slåtteslägenheter
tillhörande ett lapskt nybygge två mil öster ut från Arjeplog.
Detta nybygge hade väl goda slåtteslägenheter men trakten var
för frostlänt för åkerodling. Sedan lappen, som ägde detta nybygge, misslyckats med potatisodling, fruktade han för att kom- -
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ma i ansvar för bristande odling och lät därför Lxstadius syna
in ängarna till nybygget vid Notte.27)
På dylikt sätt för åkerodling anlagda nybyggen representera
givetvis ej allmogens traditionella landnamsmetoder. Vid landnam utan startkapital har allmogen uppsökt sådana platser, där
ett hushåll redan från första året kan finna sitt uppehälle genom fiske, fångst, jakt och boskapsskötsel. När åkerodling sedermera upptages, sker det ej oförmedlat i en oprövad vildmark
utan i ett prinTitivt kulturlandskap redan känt och utnyttjat för
bebyggelse och hushållning.
Detta är svenskarnas landnamsmetod. Finnarna tränga in i
vildmarken på ett något annat sätt, emedan deras svedjebruk
kräver särskilt stort utrymme och rörlighet. Lapparna slutligen
bygga även de till en ej ringa del på egna förutsättningar och
traditioner, varom mera i det följande.

Uppgifterna om det kyrkliga året ha lämnats av fil. dr Harald Grundström, som även granskat den lapska terminologien.
Israel Ruong, Fjällapparna i Jukkasjärvi socken, Uppsala 1937, s.
34 ff.
Israel Ruong, Studier i lapsk kultur etc., Sv. Landsm. 1943-44, s.
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Åke Campbell, Kulturlandskapet, Stockholm 1936, s. 52 ff. Samme
förf., Det äldre svenska kulturlandskapet, i Svenska folket genom tiderna,
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Fennica IV, Helsingfors 1940, s. 239 ff.
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Loestadius 1833, s. 405 ff.
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0) L. L. Lmstadius, a.a., s. 83.
0. P. Pettersson, a.a. I, s. 113.
0. P. Pettersson, a.a. I, s. 285 f.
R. Thurnwald, a.a., bd I s. 169 ff., 179 ff., 183 ff., bd III, s. 49 78 f.,
166, bd IV, s. 9, 33, 239, 243.
Lorentz Christopher Stobåes relation till riksdagen 1746-47, tryckt
i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1919, s. 68 ff.
L. L. Lwstadius, Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodUngar i Lappmarken, Stockholm 1824, s. 28 ff.
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G. Grotenfelt, Det primitiva jordbrukets metoder i Finland, Helsingfors 1899, s. 69 ff., 238 ff.
Åke Campbell, Äldre norrländsk nybyggarkultur i muntlig tradition,
i Folkminnen och Folktankar 1942, s. 125 ff.
0. P. Pettersson, a.a., I, s. 183.
Gudmund Hatt, Agervandingen i Gudbrandsdalen, i Geografisk tidskrift 23 B, H. IV, 1915.
Einar Stoltenberg framhåller i sin uppsats Utrast, i Viking 1947, s.
235 ff., att "damslått" kom ur bruk i Norge, då skogen började på att få
större värde.
I brev till författaren har Kustaa Vilkuna bl. a. meddelat, att damm
på äng omtalas i Finland under ett flertal benämningar: pato, sulku (i
Tavastland), toe (i Satakunta), tyty (i sydvästra Tavastland och Nyland)
samt tammi (av svenska damm). Toe och pato (laxpata) äro gamla genuina benämningar på fiskeverk; sulku kommer av sulkea, stänga, och
tyty av tytyä, uppdämmas, hindras (att flyta), uppfyllas. Tyty liksom tammi äro närmast kvarndammar men kunna också betyda dammar på ängar
och kärr. Ordet tammi anträffas från Viborg till Lappland. Ortnamnet
Pataniitty (pata- eller dammäng) anträffas nära Åbo (i Nousis) och Tammisuo (dammkärr) nära Viborg, ehuru där ej numera finnas några bevattnade ängar.
A. Th. v. Middendorff, Reise in den Äussersten Norden und Osten
Sibiriens, St. Petersburg 1867, IV: 1, s. 721 ff. och Anhang Nr IV. — Kustaa Vilkuna har i brev till författaren påpekat, att laida är ett vandrande
ryskt ord, ursprungligen kanske kommet från östersjöfinskan. Vilkuna
hänvisar till J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, i
Memoires de la Soc. Finno-ougrienne XLIV, s. 148 f.
G. Grotenfelt, a.a., s. 70 f.
Allmänt torde man vara ense om att finnarna ej förrän relativt sent
kunnat nå Lappland från Finland, dit de kommit först vid vår tideräknings början. Enligt ett antagande av K. B. Wiklund skulle finnar ha levat
i Tornedalen i urnordisk tid. Men inga tydligare spår av finnars framträngande i Lappland möta förrän fram under nyare tid. Johan III:s brev av
år 1584 talar om Songamotka rå, satt mellan lappar och Torne bönder, ett
tecken till att tvistigheter mellan lappar och finnar vid denna tid lett till
ingripande från kronans sida med gränsdragning till skydd för lapparna i
Lappmarken. (Isak Fellman, III.) En finsk bebyggelse utan direkt förbindelse med Tornedalen grundlades i Lappland under den första nybyggestiden efter plakatet av 1673, nämligen i Gavsele, Noret och Hälla i
Äsele lappmark samt i örträsk, Rusksele, Falträsk och Björksele i Lycksele lappmark. In i sen tid levande tradition (här anförd s. 51 f.) sätter
emellertid finnarnas uppträdande i samband med kronans ansträngningar
under 1640-talet att få fram en fast bebyggelse till bergverkens fromma.
— I äldre handlingar omtalas finnarna gång på gång med anledning av
deras odlingsmetod med svedjor, som på sina håll måste ha helt domine-
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rat nybyggenas anläggning. Så t. ex. påträffas omkring sjön örträsket i
Örträsk socken som minne av finnarnas odlingsmetod en rad ortnamn:
Inifälla, Utifälla, Lövbrännfälla, Påfälla, Lillfälla, Björnfälla och Nyfälla.
(ULMA 8467). Ända upp till Tärna socken förde finnar sina speciella metoder för landnam. Dessa svedjande finnar företräda en något annan kultur än den finsktalande befolkningen i Tornedalen.
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1827, s. 54.
LEestadius 1833, s. 255.
LEestadius 1833, s. 380 f.

KAP. IV.

KULTURKONTAKTEN

Det etniska tillståndet i Lappland vid den svenska nybyggesverksamhetens igångsättande i slutet av 1600-talet kan enklast
beskrivas så: Lappmarken står från fjällen i väster till lappmarksgränsen i öster under inflytande av lapsk hushållning och
lapska livsformer. Det är detta förhållande, som vi här skola
närmare beakta och då söka i någon mån belysa följande frågor.
Hur reagera de båda etniska grupperna, svenskar och lappar,
inför kontakten med varandra? Hur regleras motsättningarna
av den tredje intressenten, den svenska statsmakten? Hur påverkar kulturkontakten den lapska bebyggelsen?
Kulturkontakten mellan svenska nybyggare och lappar har
satt sin prägel på så gott som alla Yttringar av svenskt och
lapskt folkliv i Lappland. Särskilt betydelsefull är kontakten för
nybyggenas grundläggning och första utveckling samt de ekonomiska och sociala förhållandena. Kontakten innebär på samtliga dessa områden för lapparnas del såväl en fientlig eller i
varje fall avvisande eller undvikande inställning, som en vänskapligt mottagande eller tolererande. Denna dubbla inställning
eller ambivalens. förlänar varje slag av kontakt möjligheter i
tvenne motsatta riktningar. Beträffande den svenska bebyggelsens grundläggning kunna lapparna avvisa denna, sällan dock
med våld, men de kunna också inbjuda och på många sätt medverka till nybyggets anläggning. På det ekonomiska området
kan konkurrens och strid om jakt och fiske, höhässjor etc, lätt
uppstå, men också ekonomiskt samarbete mellan lapp och ny-
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byggare genom utbyte av varor och tjänster. På det social-etniska området stå lapp och svensk i tydligt motsatsförhållande till
varandra. Släktskapsförbindelser synas uteslutna på grund av
fördomar eller värdeomdömen beträffande etniska egenheter,
varvid olikheterna i kultur betyda mera än rasolikheterna. Och
likväl uppstår det ett granneförhållande mellan lappar och
svenskar, som ej blott har betydelse av inbördes hjälp utan även
utgör förutsättningen till ett omfattande försvenskande av
lappar, förr även i någon liten mån förlapskande av svenskar,
och ett stort antal blandade äktenskap. Även primitiva, sociala
välfärdsinrättningar för vård av sjuka, åldringar och barn av
lapsk stam växa fram ur detta granneförhållande.
Lapparnas dubbla inställning sammanhänger som nyss antytts därmed, att de på en gång behärskats av tvenne motsatta
psykologiska faktorer: den instinktiva skyggheten och fientliga
oviljan inför den på lapskt område inträngande främlingen och
konkurrenten, och den likaledes instinktiva nyfikenheten och
benägenheten till inbördes hjälp, så särskilt nödvändig i ett
nordligt klimatområde med hårda livsvillkor.
Lapparna ha betraktat nybyggaren som en inträngling och
som en i varje fall möjlig fiende. Nybyggaren har också mången
gång känt sig som en ovälkommen främling. Detta är ej att
undra över. Lapparnas rättsliga ställning i förhållande till sina
lappskatteland förändrades ju radikalt i och med statsmakternas förordningar om nybygge vid 1600-talets slut. Lappmarkerna öppnades för en främmande folkstam med en privilegierad
hushållning, som trängde undan lapparna från en betydande del
av deras naturtillgångar, fisketräsk, j aktvonor, gräs- och lavmarker.
Till en början vårdade sig statsmakterna mycket noga om
lappens besuttenhet och hindrade i varje fall alltför besvärande
intrång från nybyggares sida, men mot senare delen av 1700talet och början av 1800-talet blev lappen i många fall nästan
rättslös gent emot nybyggaren, som ibland kunnat slå Under
sig t. o. m. lapparnas vallar och visten. Vid tinget inpräntades
under 1700-talet, särskilt under dess förra hälft, att ingen finge
emot landslappens vilja och samtycke draga in på hans land
och vatten. Under förra hälften av 1800-talet kunde det däremot gå så, att vid landslappens protest fästes inte annat av-
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seende, än att det förklarades vara "honom obetaget att hädanefter som förr idka fiske och djurfångst å sitt lappland" (Grytsjö, Vilhelmina socken .1828). För landslappen kändes det särskilt kränkande, när han ej ens tillfrågades eller erhöll någon
vetskap på förhand om att en nybyggare skulle slå sig ned inom
hans skatteland. 0. P. Pettersson har skildrat flera händelser
av detta slag, såsom då Borka i Vilhelmina socken anlades.
Kungörelsen om anläggningssynen hade upplästs i Vilhelmina
kyrka, medan landslappen var med renarna i Norge. När han
på sensommaren kom till sitt höst- och vårland, fick han veta,
att en nybyggare nu ägde laglig rätt till gräsmarker och fisksjöar inom hans lappland. Han trätte och förbjöd, men detta
var intet att fästa sig vid, och lappen hade intet begrepp om att
han kunde framföra protest inför högre myndighet. Det var
intet annat att göra än tiga och låta sig nöja.
Folktraditionen i Lappland, både den svenska och den lapska, rymmer en mängd sägner om strider mellan lappar och
svenskar, som se sig om efter nybyggeslägenheter. Enligt en
sägen ihjälslogs en sådan av lappar i Norrvik i Vilhelmina socken. Den verklighet, som kan ha legat bakom denna tradition,
har säkerligen tillhört tiden före 1700. Men ännu 1820 utspeja
lapparna i Norrvik, som inbjudit en svensk att anlägga nybygge, med vapen i hand en okänd främling, som vore han en
möjlig fiende.')
Fiendskapen kan enligt folktraditionen ej blott ta sig uttryck
i våldshandlingar . utan även i trolldom. Denna, som benämnes
spådom, skall emellertid ej ha avskräckt finnarna, som menade,
att deras egen trolldomskonst var förmer än lapparnas. Traditionen förmäler t. ex. om örträsk, att finnar och lappar där
trollade mycket mot varandra, och det sades, att byn blivit
"lappspådd.". (ULMA 7413 och 9756.)
Annars lära vi från såväl folkmun som domstolshandlingar
känna, hur lappar och svenskar bekämpade varandra med mycket påtagliga, rationella metoder. Blodsutgjutelser ha säkerligen ej förekommit i sådan utsträckning, som sägnerna synas antyda. I varje fall ha lapparna, såsom redan framhållits, varit
föga krigiska. Det folkliga stävet "lappen är mjuk, bonden är
hård" bygger helt säkert på en riktig iakttagelse. Man sökte nog
vanligen från ömse håll att med visserligen oblodiga men lik-
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visst kännbara medel göra livet surt för varandra. Det var
härvid ofta svårare för lappar än för svenskar att nå fram till
myndigheterna och av dem få effektiv hjälp. P. Laestadius belyser i sina journaler lapparnas trångmål och deras svårigheter att få lagens stöd mot oförrätter, som de lidit av nybyggarna.
I ett arktiskt eller subarktiskt klimatområde kunna emellertid antagonistiska instinkter ej få bli alltför dominerande. Att
på en gång strida både mot mänskliga fiender och en hård natur
blir för mycket. Fridsamhet och hjälpsamhet äro i hög grad
nödvändiga såsom en art av klimatanpassning. Nordliga eller
arktiska folks samhällsformer utmärkas också av en mångfald
anordningar för inbördes hjälp. Utefter hela den långa skiljegränsen mellan arktiska nomader och bofasta kreatursskötare
eller bönder, som går igenom norra Eurasien, finna vi exempel
på kulturformer, förutsättande samförstånd och samverkan
mellan nomader och bofasta.
Redan år 1671 hade statsrriakterna av lapparna begärt, att
de skulle angiva "var någon lägenhet vara kunde till att bygga
och bo, så ville Kungl. Maj :t dem för sådan deras trohet väl
vedergälla". I vilken utsträckning lapparna vid denna tid efterkom regeringens önskan är svårt att avgöra.2 ) Ett minne från
denna tid är namnet Grufvisare på en lappsläkt i Jokkmokk.
Namnet gavs på 1600-talet till en lapp Paggesson, som visat.ut
silverförekomsten i fjällen ovan Kvikkjokk. Från senare tider
finnas ett flertal exempel flå det förhållandet, att lappar givit
direkta anvisningar till nybyggare om lämpliga nybyggeslägenheter. Lappar ha även direkt inbjudit nybyggare att slå sig ned
på deras lappland, såsom fallet var vid ovan omnämnda Norrvik. I flera fall kan man konstatera, att motiven för lapparna
varit många. Det är olikheterna i kultur och hushållning, som
ge nomader och bofasta möjligheter till ett vänskapen befordrande utbyte av varor och tjänster. Då bygdelagsbönderna före
nybyggestidens början undanträngde lapparna från fiskesjöarna i Lappland, var det fångstmän, som konkurrerade med
fångstmän, utan möjlighet att komma fram till ett utbyte av
nyttigheter. Nybyggaren däremot kunde visserligen konkurrera
med lappen vid fångstplatserna, och det var ett syårt tvistefrö,
men han kunde dessutom erbjuda lappen begärliga varor och
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Björn- och vargsaxarna här erinra om den oavlåtliga kamp mot rovdjuren,
som vildmarkens folk har måst föra sedan urminnes tider. De båda förrådsbodarna, svenskens i förgrunden och lappens där ovanför, samsas gott
på nybyggarens gård. De represeritera samförståndet och samverkan mellan människorna i vildmarken. Njunjes, Jokkmokk socken. Foto: förf.
1947. ULMA.

tjänster och därmed lägga grunden till samförstånd och samverkan. Lappen hade flerfaldig nytta av en bofast granne. Carl von
Linné berättar (1732) att lappar kunde älska nybyggare, som
slogo sig ned hos dem och gärna visade dem, var de kunde samla hö, emedan de räknade med möjligheten att av nybyggaren
få köpa mjöl och mjölk. Smör var också en av lappar eftersökt
vara. Lappen kunde vidare önska ha en nybyggare nära sitt
viste för att hos nybyggaren erhålla upplagsplats för olika förråd eller för att själv under sina flyttningar kunna taga in hos
nybyggaren eller hos denne inackordera sina åldringar, sjuka,
krymplingar, blinda samt späda barn, som ej kunde utan mycket stora svårigheter föras med på färden till fjällen.3) Efterhand blev det mycket vanligt att fjällappar överenskommo med
de bofasta om att få sätta upp sina förrådsbodar på gårdarna.
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Ibland har en bonde kunnat taga vård om flera lappars bodar.
Från Vilhelmina socken omtalas ända till åtta lappbodar på en
och samma gård. P. Lxstadius anför från Arjeplog socken ett
system, enligt vilket nybyggarna mot viss ersättning mottaga
över sommaren ålderstigna personer, som ej förmå följa med
flyttningarna om sommaren, emedan de icke orka gå eller äro
blinda o. s. v., samt små barn som äro besvärliga att medföra.
Både lappen och nybyggaren äro belåtna med denna anordning.
Ty nybyggaren, som under sommaren har tillräckligt med fisk
samt mjölk av sin boskap, räknar ej kosthållet till så mycket.
Han kan i varje fall icke med någon slags fördel föryttra, vad
som möjligen överskjuter hans eget behov. Däremot är det en
vinst för honom att om hösten få någon slaktren, som för lappen
är en bagatell att ge som ersättning för de besvär han sluppit.
Det är en lapsk socialvård vi här möta, vars betydelse för kulturkontaktens fördjupning ej får underskattas. Den åldrande
nomadlappen kan önska bli förmånstagare hos en bofast för sin
återstående levnad. Har lappen själv insynat en nybyggeslägenhet, som han sedermera icke förmår upparbeta, kan han låta
svensken övertaga och fullfölja nybygget. Många lappar ha
knutit bestående vänskapsförbindelser med svenskar och förenat dessa förbindelser med ekonomisk samverkan. Kännedomen om de förmåner, som ett dylikt samarbete innebär för
lappen, har naturligtvis bidragit till att lappar gärna sett nybyggaren slå sig ned på lapplandet.
Den hjälp lappen kan lämna vid nybyggets start inskränker
sig emellertid ej blott till de anvisningar, som han kan lämna
beträffande lämplig nybyggeslägenhet. Lappen kan erbjuda den
bofaste att använda lappvallar för slåtter. Han kan anvisa givande fiskevatten och jaktvonor. En särskilt värdefull hjälp
består i upplåtandet av bostad åt nybyggaren under den allra
första tiden såsom skett t. ex. i Ammarnäs och Norrvik.
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I sin bod på nybyggarens gård förvarar nomaden sin utrustning för en
kommande säsong. Nu (1947) är boden nästan tom. Endast akjan, klövjesadlarna, kaggen för torkat blod, psalmboken och de båda testamentena
erinra om lappen-ägaren, som förstått att ordna med ett extra viste hos
svensken, där lappens egendom kan bli skyddad mot tjuvar och vilddjur.
N junjes, Jokkmokk socken. Foto: förf. 1947. ULMA.

ANLEDNINGAR TILL TVISTER

Sedan väl nybyggaren installerat sig på lapplandet, erbjuder
granneförhållandet en mängd anledningar till såväl samverkan
som tvister och strider. Lapparnas hushållning och nybyggarnas
kunna innebära konkurrens om åtskilliga nyttigheter. Främst
gäller detta fiske samt i något mindre grad jakt och fångst. Det
kunde t. ex. inträffa, att när lappen på försommaren lämnat
sitt vårviste, nybyggaren strax därpå anlänt och slagit sig ned
i omedelbar närhet av lappens viste, bedrivit fiske där hela sommaren, och när lappen på hösten återkommit, har nybyggaren
velat bestrida honom rätten att lägga ut sina nät, där han och
hans förfäder alltid brukat fiska. Visserligen sökte statsmakterna att tillhålla nybyggarna att framför allt ägna sig åt od-
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lingsarbetet. Det var förbjudet för nybyggaren att fiska till
avsalu. Men redan fisket till husbehov, som nybyggaren hade
rätt att bedriva, kunde innebära ett besvärligt intrång på lappens fiskevatten.
Mötet mellan nybyggarens och lappens boskap innebar för
lapparna en större 'svårighet än för nybyggarna. Detta var i
varje fall lapparnas mening. Kreaturen, som drevo omkring i
skogslandet och ibland även på fjället, fördärvade betet för renarna, som ej kunde fördraga kotramp. Om sommaren gåvo sig
nybyggarnas hästar upp på fjället undan myggen i skogslandet.
Lukten av deras spillning drev renarna på flykten. Att ren och
ko någon gång kunnat vänjas att beta tillsammans utgjorde,
menade man, intet bevis för att de i vanliga fall trivdes ihop.
Det av lapparna mest fruktade av nybyggarnas djur var likväl
hunden, som utgjorde en stor fara för renarna, när dessa vintertid kommo ned i skogslandet. På höstvintern, när snötäcket
ej är så tjockt, kunna renarna lättare slippa ifrån jagande hundar, men när hundarna anfalla i "djup snö eller på skare under
vårvintern, hinna renarna ej undan utan bli bitna eller dödade
av hundarna.
En för lapparna mycket ödesdiger anledning till tvister med
nybyggaren låg i nybyggarens sätt att förvara sin höfångst för
vinterbehovet. Då det var omöjligt att från avlägsna hömyrar
och andra slåtteslägenheter under sommaren föra fram höet till
gården, förlades hötransporterna till vintern, den årstid då
transporter över huvud taget utfördes i Lappland. Förvarades
nu höet i lador, var det på ett effektivt sätt skyddat för åverkan
av renarna, men hö i höstackar och hässjor var i regel oskyddat,
då de bofasta ofta underläto att stänga kring höet med gärdesgård eller bråtar av okvistade, fällda träd och ris.
Flera varandra motsägande författningar sökte reglera förhållandet mellan renarna och nybyggarnas hö. Är 1785 förordnades, att nybyggarna med gärdesgård skulle hägna sina slåtterängar och stänga kring sina höhässj or, om de ville hava dem
fredade för renarna. Kungl. Maj :ts befallningshavande utfärdade 1796 för Torneå lappmark och 1801 för Ume, Pite och Lule
lappmarker en kungörelse, vari stadgas, att de som ha sina
ängar och slåttermyrar oinstängda och icke förvara höet i ordentliga lador, böra uppsätta stadig och tät gärdesgård kring
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sitt hö, så att renarna ej kunna komma åt det. Gärdesgården
skulle vara 4 alnar hög och stå på ett avstånd a\f 5 å 6 alnar
från hässjan eller stacken. De, som ej göra detta, må skylla sig
själva, om höet av renarna uppätes och nedtrampas. I Norrbottens län utfärdades emellertid 1813 en kungörelse, vari för
Jukkasjärvi bestämdes, att den lapska allmogen skulle vara förbjuden att vistas med sina renar närmare än på en mils avstånd från nybyggarnas byar eller lämna renarna utan vård,
så att skada å höhässjor och stackar kunde hända. A. Fjellnqr
(1829) och P. Lstadius (1833) gå till rätta med denna märkliga förordning, som fick de svåraste konsekvenser för lapparna. Lcmstadius omnämner, att nybyggarna kunde lämna sina
hässjor oinhägnade liksom till agn åt renarna, vilka de då kunde få skjuta och tillägna sig.4)
Gärdesgården erbjuder emellertid ej alltid något säkert
skydd, emedan snön driver upp invid densamma, så att renen
kan komma över. På sina håll har man också sökt göra det
hässjade höet oåtkomligt för renarna genom en särskild konstruktion på hässjan. Man har lyft upp hässjan på ett par alnar
höga stolpar.
Ytterligare ett sätt att hålla renarna borta från höhässjorna
omtalas av P. LEestadius.5) Nybyggaren kunde nämligen anlägga
skogseld vid sina avlägsna slåttesmyror, yarigenom renbetet
fördärvades, så att renarna ej kunde uppehålla sig i trakten.
Visst voro myndigheternas åtgärder betydelsefulla för reglering av dessa förhållanden, varvid motsättningarna i regel utjämnades men ibland också skärptes. Men mycket berodde på
den anpassning till varandra, som de båda parterna själva ordnade med, liksom de själva mången gång utan att fråga efter
lag och domstol gjorde upp sina tvister genom hämndeakter efter gammalt traditionellt mönster.
Sålunda hade på sina håll i Lappland utvecklats den ordningen, att fjällapparna ej släppte sina renar från fjällen nedåt
skogslandet, förrän snö 'och köld gjort vintervägarna till hässjorna farbara och bönderna hunnit få hem all sin skogsbärgning
(skogshö eller myrhö). Men likväl kunde det hända, särskilt i
trakter, där lappar och bönder av gammalt varit gramse på
varandra, att renarna gjorde ohägn på hässjorna. Lapparna
skyllde då gärna på väderleken, som varit sådan, att renarna ej
16
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stått att hejda. Bönderna å sin sida hotade med masslakt på renarna och även lappar hotades till livet. Många sägner ha vuxit
upp kring detta tema. En sådan är följande, som ger situationer, folktro och folkstämningar i karaktäristisk utformning.
En bonde hade kört ut med häst och foderskrinda för att föra
hem myrhö från sin fjällmyr några mil från byn. Han tog med
sig sin son, bössa och hund, ty han hade hört att lappar och renar hade kommit ned från fjället. När bonden kom fram, såg
han på den vidsträckta fjällmyren tusentals renar jämte lapphundar och lappar, men av foderhässjorna var intet kvar. Han
dödade ett stort antal renar, och han och sonen lastade renkropparna i den tomma foderskrindan. Men det berättas också, att
bonden och sonen den gången lämnade myren som mördare, och
det skall ha varit mycket nära, att de blivit dubbelmördare. Det
blev rättegång och dom. Ångest och vansinne skall ha ansatt
bonden, som för resten av sitt liv fick heta Lappdön. Sonen irrade i många år utan ro omkring i trakten. Han hade blivit
lappspådd. En kväll i mörkningen skall fadern ha fått se sin
son bege sig ut på den till hälften tillfrusna sjön, där han med
ett högt skrik kastat sig i vattnet. Så hämnades lapparna med
sin spådom renslakten och mordet på fjällmyren. (ULMA.)
Av muntlig tradition och av domstolshandlingar att döma är
svårigheten med lapparnas renar och de bofastas hässjor eller
stackade hö den förnämsta anledningen till tvister de båda befolkningsgrupperna emellan. Ända in i nutiden har denna svårighet gjort sig gällande.
Icke sällan ha nybyggare klagat över att renarna trampade
ned höet på myrarna. Men detta var ett mindre tvisteämne och
det finns exempel på att renarnas tramp på myrarna ansetts
kunna förbättra en myr, vars höväxt försvagats, sedan den slagits i flera år. Det har också inträffat, att nybyggare bett lappar driva sin renhjord över myren för att liksom förnya den.
Lapparna synas i regel ha umgåtts med elden med mycken
försiktighet. Skogsbrand är för den renskötande lappen en stor
olycka, så snart renarnas lavmarker nås av elden. Renlaven
återkommer ej förrän efter många år, och området, där elden
gått fram, blir sålunda oanvändbart som renbete. Finnar och
svenskar ha använt elden vid sin bebyggelse och hushållning.
Finnarnas svedjor anlades ej direkt på lavmarker, men skogs-
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brand följde ej sällan svedjan åt och fick ibland vidsträckt
spridning. Lapparna klagade också över finnars svedjor, vilket
bl. a. gav anledning till utsändandet av plakatet av år 1695 (se
s. 58 f.). Statsmakterna motarbetade också alltjämt i fortsättningen all överdriven svedjning. Svenska nybyggare anlade
brännor för att få fram gräs till fäbete eller björkskog. Ibland
ha de emellertid tänt på skogen uteslutande i avsikt att bränna
bort renmossan, och därmed göra trakten obrukbar för lapparnas renar. Med denna primitiva form av den brända jordens
politik ville man hålla lapparna på avstånd. Ibland lyckades
man också härmed, såsom då en bonde i Bäsksjö i Vilhelmina
socken med anlagd skogsbrand fördrev renhjordarna, som om
somrarna trampat ned gräset på slåttesmyrarna och under höstvintern skadat myrfoderhässjorna och dessutom dragit med sig
massor av korm till stor plåga för kreaturen. Men man kunde
också misslyckas med att anlägga eld, varvid det låg nära till
hands att skylla på spålapparnas trolldomsmakt. Bönderna kring
Siksj öberget skola sålunda flerfaldiga gånger ha sökt få skogseld att brinna på berget, men en lappgumma Sara skall genom
spådom ha ställt till så, att skogen här aldrig skall brinna. Ännu
står berget övertäckt av grov mörk granskog, under det andra
berg i närheten för lång tid sedan äro förvandlade till björkbeväxt svedjeland.6)
Långt fram under 1800-talet användes svedjor och brännor.
Sista brännan i Ammarnäs tändes år 1882. I och för .sig hade
väl dessa odlingsmetoder ej behövt bli så ödesdigra för renarna,
om man blott ej varit så vårdslös med elden. Misstanken, att
man med flit anlagt eld för att fördärva lavmarken för renarna,
är ofta ej långt borta. Detta gäller emellertid ej så mycket de
nordliga lappmarkerna, emedan nybyggarna här, som P. Lstadius framhåller, själva höllo körrenar för körslorna om vintern
och därför måste ha lavmarker till renbete nära gårdsstället. I
de södra lappmarkerna gick emellertid skogsbranden och i samband därmed förstörelsen av lavmarkerna så långt, att lapparna
på 1830-talet icke mera kunna tillbringa vintern inom Lappmarken utan måste flytta ned i kustlandskapet.) Vid visitation i Stensele kyrka 1835 klagade lappallmogen inför visitator
Petrus Lstadius över att de hindrades att besöka kyrkan, emedan beteslanden blivit genom skogseldars antändande alldeles
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förstörda, "troendes allmogen, såsom orden föllo sig, att Konungen antingen icke kände detta, dem med fullkomlig undergång hotande ofog, eller icke ville hägna och skydda dem. Visitator försäkrade att Kunglig Majestät med lika faderlig omvårdnad omfattade lapska allmogen s'om sina övriga undersåtar, och skulle visitator låta deras klagan över skogseldarna i
protokollet inflyta, då han förmodade den skulle framkomma
inför tronen." 8)

INBÖRDES HJÄLP

Hushåll och arbetsliv ge många tillfällen till samarbete och
inbördes hjälp lappar och nybyggare emellan. I skildringen av
nybyggena i Njunjes och Ammarnäs ha vi lärt känna hur lappar och svenskar hjälpa varandra. Hjälpsamheten är ingalunda enbart en yttring av medveten ekonomisk beräkning. Om
lappens benägenhet för gästvänskap besvaras av den svenska
grannen, utvecklar sig i regel ej blott ett ömsesidigt utbyte av
tjänster och varor utan även vänskapsförbindelser, som bli av
stor betydelse för nybyggets utveckling. Å andra sidan kan fiendskap mellan nybyggaren och hans grannlappar medföra, att
antingen nybyggarens företag måste uppgivas eller att lappen
måste rymma fältet. Det granneförhållande som uppstår mellan
lappen och nybyggaren är en sedvanerättslig institution, så tillvida som bestämda traditioner reglera förhållandet grannarna
emellan. Granneförhållandet gick också i regel i arv till kommande generationer av nybyggare och lappar.
Exempel på ett dylikt granneförhållande, som gått i arv under flera generationer, finna vi i skildringen av nybyggarföretaget i Njunjes. Det lapska inflytandet blev här så stort, att
man kan tala om förlapskade svenskar. Språket blev i varje fall
under generationer det lapska. I Ammarnäs däremot var det
lapska inflytandet föga betydande trots ett lapskt gifte i en generation. Det var den lappfödde prästen Anders Fjellners dotter, som blev gift med förste svenske nybyggarens son. Utbytet
av tjänster och varor var likväl mångsidigt, vilket framgår av
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följande exempel på vad kulturkontakten kunde leda till under
gynnsamma förhållanden.
När Nils Grundström (se ovan s. 141 f.) omkring 1825 kom
till Ammarnäs, kunde han genast få bostad hos den lapp, vars
nybygge han övertog. Beträffande betalningen förmodar sagesmannen att därmed ordnades på det sätt, som ibland brukat
förekomma i denna del av Lappland, nämligen så att lappen blev
förmånstagare för sin återstående levnad hos svensken. Det var
flera nomadlappar, som kommo förbi Ammarnäs, varest Tjulån och Vindelälven flöto samman. Nybyggarna hade också flera grannlappar, men med en lappfamilj, som hade häst- och vårviste vid det närbelägna Tjulträsk, hade man mest att göra. Det
var en förmögen familj, med vilken man även idkat ett visst
sällskapligt umgänge. Sålunda voro lappmannen och hans hustru faddrar, då Nils Grundströms sonson döptes.
Nybyggaren i Ammarnäs hade av sina grannlappar arrenderat slåttern på lappvallarna. Det var ett kraftigt hö, han där erhöll på denna av renarna gödslade jord, och han brukade det
därför som hästhö. Någrå renskillningsgärden använde lapparna ej på denna tid. På lappvallarna hade man endast en samlingsplats för mjölkning, avsågning av hornen etc. I arrende
gav nybyggaren litet smör, och när sedermera potatisen kom,
lämnades någon halvtunna därav. Ett och samma år kunde man
ha arrenderat 3 eller 4 lappvallar, som vardera kunde ge 2 upp
till 5 skrindor hö.
Omkring lapparnas höst- och vårviste på kalfjället hade nybyggaren vidare sina två eller tre hästar på bete. Hästarna hade
på vårsommaren gått på bete i skogen, men då myggen blev för
svår, begåvo de sig självmant upp på kalfjället, där de gingo
till hösten, då de återvände till skogen. I gentjänst mottog nybyggaren från lapparna ett par tackor, som han vinterfodrade
tillsammans med sina egna får. Dessa tackor voro märkta med
renmärken. Nybyggaren slaktade även får åt lapparna och rökte köttet. Lammen efter tackorna kunde han även hålla över
sommaren till hösten. Lappen fick ullen av sina får samt hudarna. Nybyggaren gjorde även särskild fetkorv åt lapparna.
Hållandet av fåren beräknades till två kronor per får. Två kronor motsvarade vidare en gång oxrenbellingar, d. v. s. fyra stycken bellingar av renoxe, beredda och torkade, varav gjordes
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skor till nybyggarens familj. Dylika beräkningar gjordes blott
för att lättare kunna bestämma vad man skulle ge i utbyte. Reda
pengar förekommo vanligen ej.
Ett ekonomiskt samarbete av föga betydelse för lappen men
desto större för nybyggaren var framställningen av lim genom
att koka de renhorn, lappen på hösten sågade av sina rentjurar.
I flera gårdar i Ammarnäs utgjorde limkokningen vinterns viktigaste hemarbete. Detta arbete skall här såsom exempel på en
nybyggares binäring på kulturkontaktens grund något utförligare omnämnas.
När nybyggaren i Ammarnäs på 1870-talet på trettondagen
lämnade Gautsträsk för att fara till stormarknaden i Lycksele,
brukade han medföra förutom höstens och höstvinterns fångst
av gråfågel och ripor samt vilddjursskinn även ett antal tunnsäckar hornlim. Av de två lass, som nybyggaren medförde till
marknaden, upptogs det ena av tunnsäckarna med lim, omkring
400 kg., samt av det foder, man behövde till hösten. Det mesta
av limmet såldes till Själevadsbor, d. v. s. byttes bort till dem
mot hampa, lin, handskar, hundskinnspälsar och beckolja. Under senare tider betalades limmet vanligen med 1 kr. pr kg. Inkomsten av limmet utgjorde ungefär hälften av de förtjänster
nybyggaren gjorde sig på denna marknadsresa.
Råvaran — renhornen till limkokningen — tillhandlade nybyggaren sig av sina grannlappar. Avtal härom träffades vid
stormarknaden i Lycksele eller vid kyrkhelgerna i Gautsträsk
eller annars, då nybyggaren brukade komma samman med
grannlapparna.
"Du skall göra mig en kälke och snickra mig en båt till våren,
och ett par kåtadörrar skall du göra ur bräder", så kunde lappen
beställa av nybyggaren. Eller han bad, • att svensken skulle åt
honom spara lite potatis och en halv säck mjöl. Eller han behövde ha nät bundna med maskor av viss storlek. Han beställde
tjära att tillsammans med torsklevertran från Norge smörja
skorna med eller något annat som bönderna brukade tillverka.
Nybyggaren i sin tur frågade, hur mycket renhorn, han skulle
kunna få, och man bestämde var och när nybyggaren skulle
hämta renhornen och avlämna sina varor. Man bestämde sig
för en plats på lappens höstviste invid en stor sten, på en liten
kulle eller dylikt, dit nybyggaren kunde komma på höstvinterns
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före med sin häst och släde, helst innan det blev djup snö: annars kunde han få vänta till vårvintern, då hästen kunde gå på
trygor. Var det djup snö på fjället, kunde emellertid lappen göra
en aida åt bonden. Han tog hela sin renhjord och förde den fram
och åter den väg bonden hade att färdas. Var det kallt väder
hade den av renarna sålunda upptrampade vägen — aidan —
frusit till, så att den bar häst och släde.
Ännu vid denna tid brukade lapparna vakta sina renar dag
och natt. Lappen var alltså strängt upptagen av sina renar och
var vanligen ej tillstädes. Bonden måste alltså lägga varorna på
fjället, taga sin hög av renhorn och fara hem utan att ha träffat någon lapp. Men var det sådana varor, som rovdjuren kunde
förtära eller storm och oväder förstöra, såsom matvaror, kläder,
någon båt eller dylikt, då var lappen tillstädes eller nybyggaren
fick lämna in varorna på något förvaringsställe i en gård, där
lappen sedermera kunde avhämta dem. Nybyggaren hade blivit
en art handelsman för lappen, och han kunde föra med sig förutom egna produkter, tjära o. dyl., även specerier, kaffe, socker
m. m., som han köpt för lappens räkning.
Vissa år hade nybyggaren avtalat med ett flertal lappar om
renhornen. På de avtalade platserna hämtade han 300-400 kg.
horn i varje lass. Till slut kunde han ha tillhandlat sig ända till
2000 kg. eller mera. Men då fick man hålla på att koka lim hela
vintern.
På 1870-talet beräknades priset på renhorn till 50 öre lispundet, senare en krona. Hornen skulle då vara färska för året,
möjligen något år äldre. Men voro de tre år gamla, gav man ej
så mycket för dem. Högar av gammalt renhorn lågo också och
multnade i fjällen, utan att någon tillvaratog dem.
Varje år innan brunstens inträdande veckan före Mikaeli
skulle lapparna såga av en del hanrenars horn i samband med
att man snöpte dem. Två man arbetade tillsammans på en slät
fläck på lappvallen. Sedan renen snöpts, sågades hornen av alldeles invid fästet. Ingen spira fick lämnas kvar. Redskapet var
under senare tider en liten kort såg, 3 till 4 dm. lång. Hornen
lades sedan samman till en hög, som bonden kunde avhämta.
Dessa sågade renhorn utgjorde avfall, som lappen ej alltid fick
avnämare till.
Innan kokningen kunde börja skulle nybyggaren hugga sön-
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der hornen, vartill användes en tung, skarp yxa. Hornstyckena
blevo vanligen 3-4 tum långa. Fann han hornstycken lämpliga
till sätken på noten, så tog han vara på dem. I början av november kunde limkokningen begynna. Då borde höet vara hemkört, ty kokningen krävde mycken arbetskraft under en stor del
av vintern, i varje fall de år nybyggaren av lapparna tillbytt sig
2.000 kg. horn eller mera. Till hjälp hade han sina söner. Kokningen krävde vaksamhet dag och natt, men pojkarna funno
likväl arbetet roligt. Härom berättar Ludvig Grundström:
"Längre fram i tiden blev det tre gårdar, som kokade lim, och
då kunde vi som vaktade gå och hälsa på varandra, och det var
roligt. När vi så sutto tillsammans, kunde vi också arbeta på något arbete för oss själva. Vi knöto egna fisknät för småbäckar,
där vi småpojkar kunde fiska. Eller vi satt och slöjdade framför stockelden vid limgrytan. Vi voro två i denna gården och vi
turade om att vaka om natten, så att en av oss fick sova. Men
det var noga med att vakta elden och grytan. Elden skulle brinna friskt, och då och då måste vatten spädas på."
Det torkade limmet lades i mjölsäckar av hampa och var så
färdigt att tillsammans med gårdens övriga produkter föras till
stormarknaden i Lycksele.

KULTURKONTAKT OCH KULTURELEMENT

Att undersöka hur olika etniska grupper reagera på de främmande kulturelement, som de genom kulturkontakten komma i
närmare beröring med, är en viktig uppgift för etnologien. Härvid kan det vara ett ktilturpolitiskt intresse att se till i vad mån
de främmande kulturelementen verka uppbyggande eller nedbrytande. Någon dylik undersökning i detalj skall här ej genomföras. Vissa problem skola dock belysas med hänsyn till
tvenne till sin art vitt skilda kulturelement. Det ena är ett
lapskt kulturelement, skötesrenen, det andra ett nordiskt, brännvinet. Beträffande båda dessa ha statsmakterna fått anledning
att genom förordningar söka häva de ekonomiskt och kulturellt
nedbrytande verkningarna, vilka dock huvudsakligen endast
gått ut över den ena av de båda i kulturkontakten deltagande
parterna — lapparna.
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Bruket av skötesrerjar spänner över en mer än tusenårig tidsrymd. Likväl är nutidsmaterialet uppenbarligen användbart och
nödvändigt för belysning av brukets förutsättningar och ursprung.
Att lappar hålla skötesrenar åt andra lappar är ett bruk, som
synes kunna helt förklaras ur rent interna lapska förhållanden
och behov att döma av de uppgifter om skötesrenar under 1800talet, som kunnat insamlas omkr. 1945 bl. a. med hjälp av lapska
sagesmän.
När en renägande lapp blivit bofast och upphört att arbeta
med renar — vare sig detta skett på grund av ålderdomssvaghet och sjukdom eller därför att han förlorat alltför många renar och endast haft ett fåtal (kanske mindre än ett 30-tal) kvar
— har 'det varit naturligt, att han överlämnat sina renar i vård
hos sina renskötande barn eller släktingar eller annan bekant
lapp. Ett liknande överlämnande har kunnat ske, när en lapp,
som icke är renskötande, genom arv eller testamente erhållit
renar, som han velat ha kvar i sin ägo. Av oskylda ha ofta renägare Med ett fåtal egna renar gärna erbjudit sig att taga emot
den bofaste lappens renar. Ett specialfall utgöres av de icke renskötande lappar, fiskarlappar och nybyggarlappar, som höllo
sig med körrenar till sina transporter av hö, ved, marknadsresor etc. De brukade lämna dessa renar i vård hos någon renskötande lapp under sommarhalvåret. I övrigt har det med dessa
lappar förhållit sig så, att de, när de slagit sig ned vid någon
fisksjö, lämnat renarna till andra lappar som skötesrenar. Ett
annat specialfall gäller de renar, som renskötande lappdrängar
och lappigor erhållit i lön. Dessa renar stanna givetvis vanligen
i husbondens hjord och vård. Som en rent teknisk anordning
framstår också bruket att skogslappar taga vård om fjällappars
renar och vice versa under vissa tider och förhållanden, då renar förirra sig in i främmande hjordar eller renmarker.
Vid sidan av dessa praktiska anledningar och anordningar
möta hos lapparna en del uppenbarligen ålderdomliga sedvänjor, som alla innebära ett ceremoniellt eller festligt bortskänkande av renar, varvid ej sällan renen stannar i givarens vård
som skötesren.
Mycket vanligt ända in på 1900-talet har varit att vid barndop ge barnet renar som faddergåva. En dylik ren har på en del
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håll kallats fadderren. Den bör helst vara en renko. Avkomman
stannar då också som skötesren i barnets ägo. Ha barnets föräldrar själva varit renskötare, ha de tagit barnets fadderren i
sin vård, varom icke, stannade den i givarens hjord som skötesren. Seden har på sina håll nått en betydande utveckling, såsom
i Karesuando socken, där vid dop förekommit ända till tolv faddrar, d. v. s. sex par. Männen ha då givit renar i faddergåva, medan kvinnorna lämnat vävda skoband, halsduk o. dyl.
Till ett äldre skikt hör det närbesläktade, säkerligen primära,
bruket av tandren, på lapska benämnd paanul (eller paaneekis). Fadderren anknyter med sin benämning och med fadderskapet till det kristna dopet och tillhör därmed en relativt sen
tid. Tandren däremot är en skänk till barnet, lämnad av den
person, som varit först att upptäcka att barnet fått sin första
tand. Gav denne ej en ren och då vanligen en honkalv, skulle
han i varje fall ge dess värde i penningar. Nära motsvarigheter
till• denna tandren äro fornvästnordiska tannM samt finska
hammasraha och estniska hambaraha.9 ) En dylik tandren blev
skötesren på liknande villkor som fadderrenen.
Antagligen går seden med fadderren tillbaka på den äldre seden med tandren. En blandform eller övergångsform återfinnes
i en skildring av Anta Pirak, omtalande huru barnets far eller
mor, när barnet var något år gammalt, stack ett kvarter brännvin i barmen på gudfadern eller gudmodern. Detta kallades att
kräva en tandren åt barnet. Gudfadern sade: "Nå, jag ser väl
till om en tandren, när det passar." Vid tillfälle kastar han sedan med lasson fast en treårig renko och lämnar den som tandren till barnet. På detta sätt krävdes nästan alla gudfäderna på
tandren.
Vid bröllop gåvos silverpengar av nära släktingar och därtill
även renar. Pirak anför släktingens utfästelse, sedan han lämnat sin penninggåva: "Man måste väl ge litet åt de här unga.
Och jag ger väl dessutom någon hårbärare, antingen en bläsig
renko med kalv eller någon annan ren." Dessa renar kallades
bröllopsgåvor, jukalvis-vackla.
Även vid andra festliga tillfällen, gästning och traktering,
ibland i förbindelse med avtal och köp, bortskänktes renar, som
kunde bli skötesrenar, om mottagaren ej själv var renskötare.
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En så ringa ting som handelssupen har ibland kvitterats med
en skötesren av en upprymd eller berusad lapp.
Det är alltså tydligt, att bruket av skötesren ej kan föras tillbaka på enbart tekniska och ekonomiska beräkningar. Dess användning även som gåva visar, att en avsikt att skapa och vidmakthålla grannsämja, vänskap och goda förbindelser förefunnits och detta ibland även i närmaste anslutning till de ekonomiska intressena i likhet med förhållandet vid gåvohandel, gåvoskatt och gästning, så som ovan (kap. I) skildrats.
Betydelsen av skötesren för åstadkommande av god grannsämja med bofasta, genom vilkas marker renhjorden måste föras, har varit stor. Tack vare skötesrenarna blevo de bofasta
medintressenter i renhjorden. Nybyggaren vaktade sina hundar, så att de ej jagade renarna, när dessa kommo i närheten.
Klagomålen över nedtrampade myrar och höhässjor blevo ej
så många eller inställdes helt. Man brände heller ej skogen. Ville man få fram renarna till gårdens närhet vid slakttiden för att
själv kunna välja slaktdjur bland de egna skötesrenarna, så
borde givetvis ej renlaven vara bortbränd i markerna omkring.
Skötesren var också en lämplig gåva eller gengåva till den
bofaste vid gåvohandel, helst när denna var förbunden med
traktering. Mången bofast har förmedlat varor till lappen och
därvid givit kredit och har sålunda trätt i den medeltida birkarlens ställe. Från Njunjes har ovan omtalats (s. 104), hur umgänget tedde sig mellan skötesrenens ägare, pånti, och dennes
raite, som hade hand om skötesrenen. Följande uppgifter, lämnade av en lapp från Vilhelmina, ge en liknande bild av samverkan och samförstånd på skötesrensinstitutionens grund
(ULMA 19236). På 1870-talet och fram till omkring 1900 var
det vanligt i Vilhelmina socken, att lappar vårdade renar, som
ägdes av svenska bönder. När lappen kom till bonden på hösten
med sin renhjord; med vilken följde bondens slaktrenar, fordrade han att bli mottagen med sitt husfolk som hedersgäster. Han
skulle ha logi i köket eller i en bryggstuga och trakteras med
riktig mat och en sup. Lappen tillönskar den gästvänlige bonden tur och lycka. Bonden kan kanske få slakta 2, 5, 10 renar,
det beror på bondens tur med sina renar och på lappens ärlighet. Har det varit dåliga kalvår och bondens renar minskats,
händer det, att lappen beskylles för oärlighet. "Grytsjukan" har
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tagit bondens renar. Som lön erhöll den renskötande lappen pengar samt vadmal, mjöl och salt. Härtill kom så vissa delar av
slaktdjuret. I övrigt hjälpte lappen och bonden varandra. Bonden gav lappen vid tillfälle någon kohud, bellingar, mjöl, smör,
grädde etc, och fick av lappen renost. Sagesmannen anser, att
grannsämjan förr i tiden mellan den svenske renägaren och
lappen var god, och att svensken försvarade lappen. Men så
fanns det också stora byar, där ingen svensk hade renar. Då
fick lappen "dubbelt hut".
En annan lapsk sagesman uppgiver från Karesuando, att
sköteslegan i slutet på 1800-talet utgjordes av penningar och av
slaktarmålet, vilket bestod av levern och ballfetan. Härtill hörde också slaktarsupen. Renskötaren fick som present bröd, mjöl,
fläsk, smör och ibland hemvävda tyger eller vadmal. Hans getter sköttes av den bofaste. Denne skulle i sin tur av lappen erhålla renostar, till ett antal svarande mot antalet skötesrenar.
En lapsk lärarinna från Karesuando säger, att när renägaren
kommer till lappkåtan, blir han väl mottagen, liksom när skötaren kommer till bonden. Det bästa kommer då på bordet. Hon
tillägger: "Skötesrenen är förbindelselänken mellan lappar och
bofasta" (ULMA 19211).
Det äldsta litterära vittnesbördet om skötesrenens förekomst
i norra Skandinavien utgöres av den tidigare citerade konung
Alfreds av England berättelse om Ottar Hålogalänning, som vid
slutet av 800-talet varit ägare av 600 tama renar. Enligt K. B.
Wiklund måste härmed ha avsetts skötesrenar.
Birkarfarna ha haft renar. Av Karl IX :s undervisning av år
1605 om lappskatten etc, och andra akter framgår, att birkarlarna givit av sina renar tionde i skatt. Troligen ha birkarlarna,
dessa storbönder och handelsmän, liksom deras efterträdare,
borgarna i städerna, haft egna dragrenar för sina handelsfärder samt livrenar för avel och slakt. Om borgarnas renar finnas
säkra uppgifter från 1600-talet om att det här varit frågan
om skötesrenar. Lapparnas besvär över att borgerskapet i städerna hålla sig med egna renar utan att erlägga skatt härför,
tillbakavisas av konungen (i kungl. brev 8 juli 1695) med den
motiveringen, att lappen har en stor fördel därav, emedan han
erhåller betalning för vaktandet och får bruka renarna den tid,
då borgaren ej är på resor. Han kan även njuta mjölken av va-

245

Dragrenen har verksamt bidragit till att göra Lappmarken tillgänglig för
den nordeuropeiska handeln samt för världsliga och andliga myndigheters
verksamhet. För lapparna har dragrenen varit ett kulturelement på gott
och ont. Under medeltiden hade birkarlarnas eller "lappfaranas" traditionella krav på "skjutsfärd", ombesörjd av lappar, en benägenhet att bli
en besvärande börda, som lappfogden borde söka begränsa (enligt lagmannens i Uppland brev av den 6 juli 1442). Under nyare tid kommo bergverksföretagen med än större krav, så att lapparna hotade rymma riket
med sina renar. Svenska och särskilt lapska nybyggares behov av dragrenar för sitt gårdsbruk har i senare tider inneburit en för lapparna icke
ogynnsam form av kulturkontakt. Bilden visar en dragren, som utfodras
med köpt hö. Rensjön, Jukkasjärvi socken. Foto: I. Roung, 1948. ULMA.

jorna samt yngslet med flera förmåner. Borgerskapet i de västerbottniska städerna tillåtas därför ha renar utan någon särskild skatt till kronan, "allenast de förnöja lappen, som för landet är skriven, för dess arbete och renarnas bete".
Även kronan var intressent i den lapska renskötseln genom
de så kallade kronans renar eller stinclsrenarna. På 1500-talet
hade konungen egna renar i varje lappmark, för vilkas vård ko-
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nungens fogde skulle svara. Givetvis ha dessa renar skötts av
lappar och denna renskötsel har varit underkastad de vanskligheter, som alltid synas ha hängt samman med aveln av ren
och ej minst aveln av skötesren.1°) När t.ex. fogden och birkarlen
Nils Oravainen år 1560 övertog fögderiet över Torneå och Västersj ö lappmarker inventerades 83 oxrenar, 34 vaj or, 8 oxkalvar. När fögderiet 1585 övertogs av annan man funnos ej flera
än 9 renar jämte 2 kalvar.11)
Under Karl IX :s tid inträder uppenbarligen ett uppsving för
kronans renar. Av ovan nämnda undervisning av år 1605 framgår, att kronan höll betydande antal körrenar. Här omtalas t. ex.
hur skattefisken, som uppburits från sjölapparna, skulle av
Luleå lappar med 132 kronans renar föras till Luleå länsmansgård på en sträcka av 50 mil. Men samtidigt har kronan även
intresserat sig för livrenar. I en förordning om lappskatten, daterad Lövånger 4 mars 1602, säges, att kronans lappfogdar skola uppköpa så många renar, att vart par lappar (varje lappfamilj) eller änkor, som ha barn och kunna sköta renar, skola erhålla 10 stycken kronans renar. Av•de kalvar, som födas, skall
kronan ha två tredjedelar och lappen för sitt omak en tredjedel.
I vilken utsträckning denna förordning kom att genomföras
är ej känt. Något mera omfattande, bestående resultat av kronans aktion för egna livrenar kan emellertid ej ha uppnåtts.
Lapparnas skjutsskyldighet, omtalad redan under medeltiden,
samt kronans och senare brukens behov av dragrenar blev efter
hand en fråga av star vikt i vissa delar av Lappmarken. Av än
större och för lapparna i hela Lappmarken ödesdigrare betydelse blevo de skötesrenar, som nybyggarne i allt större antal
slaga under sig. För nybyggarna blev renskötseln, som för deu
ras räkning bedrevs av fattiga lappar, en "ganska nyttig binäring", för att citera Härnösands konsistoriums berättelse den
31 okt. 1792. Men för lapparna blev faran allt större ju flera
renar, nybyggarna kunde lägga sig till med. Hur härvid tillgått,
är ej svårt att förstå av de många uppgifterna från 1800-talet,
som berätta om nybyggarnas metoder att utnyttja lapparnas
behov av varor, ej minst brännvin, vinterbete för renarna, vinterbostad för familjen, förrådsbodar på gårdarna etc. Särskilt
kreditsystemet, som affärsdrivande nybyggare, bönder och borgare förstått att utnyttja lika väl som de kreditgivande bir-
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karlarna, samt brännvinet ha lätt gjort lappen beroende. Hans
renar ha till stor del övergått i kreditgivarens ägo som skötesrenar. Den forne självständige renägaren är knappast förmer
än en lappdräng, som drar sig fram på att sköta andras renar.
Från Jukkasjärvi 1829 tecknade missionären, sedermera prästen, Anders Fjellner en dyster bild av brännvinshandeln med
lapparna och hur nybyggarna-krögarna utnyttja renar och renbeten, varvid lapparna ensamma få taga på sig allt arbete, ansvar och utgifter. "Nybyggare finnas", säger han, "som äro
ägare till flera hundrade renar, dem fattigare lappar valla, medhava till norska stranden, och för vilkas åverkan på hö de måste svara, utan att nybyggaren för dem betalar särskild utgift
varken till kronan eller socknen."
Så länge de bofastas skötesrenar huvudsakligen tjäna ändamålet att ge slaktrenar för det egna hushållet och körrenar för
gårdens körslor, blir faran för lapparna ej synnerligen stor.
Men när bofasta i rent affärssyfte börja utnyttja lapparnas betesmark förmedelst stora mängder av skötesrenar och därmed
också slå under sig handeln med renar, då är faran för uppkomsten av ett proletariat av renskötande lappar överhängande.
Utvecklingen under 1800-talets lopp leder också flerstädes fram
till en ohållbar situation. Särskild uppmärksamhet tilldrogo sig
förhållandena i Arvidsjaur och Arjeplog men även från de
nordligaste lappmarkerna kommo skrämmande rapporter. I
början av 1900-talet utgjordes nära hälften av fjällrenarna i
Arjeplogs lappby av skötesrenar. Av skogsrenarna voro en fjärdedel skötesrenar. En enda bonde i Arjeplog ägde 300 å 400
renar. Hälften av alla Semisjaur-Njargs renar tillhörde nybyggare, i Mavasvuoma-Luokta lappby voro en tredjedel av renarna skötesrenar o. s. v. Största antalet skötesrenägare av icke
lapskt ursprung hade Gällivare med över 200 stycken. Jokkmokk, Jukkasjärvi och Arjeplog hade ett 100-tal eller mera vardera.
Lapparnas klagomål nå fram till riksdagen, där lappfrågan i
början av 1900-talet gång på gång står på dagordningen. Att
de bofastas renägarskap begränsas, framstår som en berättigad
fordran. I en motion härom 1913 av Ernst Hage, Carl Lindhagen m. fl. citeras utförligt lappen och eleven i Fjellstedtska
skolan G. Park. Park vill begränsa de bofastas rätt att äga re-
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nar, men han vill ej helt ta bort skötesrenarna. Att svenskar och
i all synnerhet de, som bo i närheten av lapparnas flyttningsvägar, äga en del renar, finner han vara ett nästan nödvändigt
villkor för renskötselns fredliga och lyckosamma utveckling.
Som renägare är nybyggaren en i alla avseenden bättre granne
för lappen än som icke-renägare, och det vore därför synnerligen farligt och ovälkommet för lapparna, om nybyggarna alldeles förbi ödes att äga renar.12 )
Med förståelse för dylika synpunkter var det som frågan om
skötesrenar sedermera kom att regleras genom lagen om de
svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige av 18 juli 1928.
Lapparnas bruk av brännvin var under 1800-talet och det
begynnande 1900-talet i regel omedelbart knutet till möten med
icke-lappar, d. v. s. handelsmän och bofasta, av vilka lapparna
erhöll° brännvinet under festlig samvaro i samband med handel
och utbyte av varor eller träffande av avtal. En ålderdomlig
gåvohandels sällskapliga former ha givit en särskild karaktär
åt denna art av kulturkontakt, som företrädesvis ägde rum vid
lapparnas marknadsbesök och handelsraider till kuststäderna.
Av dylika möten mellan handelsman och lapp har Petrus Lastadins i sin journal (1831) lämnat en målande skildring, som här
i någon förkortning återgives.13 )
När lappen kommer till sin handelsborgare — varje borgare
har sina vissa kunder — skall han först ha välkomstsupen,
paurist-kokse. Skulle borgaren dröja för länge härmed, blir han
påmind av lappen. Därefter skall lappen ha vissa småsaker,
små vejsa, sax, syring o. dyl., som en borgare är skyldig att
gratis giva sin handelslapp. Å sin sida presenterar denne kokkött, bestående av en renstek, sida, bog e. dyl. Härefter bjuder
borgaren på en duktig sup. Han måste traktera ej blott den lapp,
som gav kokköttet, utan även de fränder och vänner, som denne
har med sig som vittne. Dock rättar borgaren trakteringen efter
kokköttets mängd och beskaffenhet. "Borgare, giv mig en sup",
säger lappen, "kom ihåg, att jag givit dig kokkött!" — "Äh,
ditt kokkött har du länge sedan supit upp, det var magert och
litet". — "Du är njugg att giva små vejsa, du; så är jag också
njugg" m. m. — När det nu äntligen bär åstad att handla, så
tar sig lappen väl till vara att ej sälja borgaren alla sina skinn
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på en gång, utan helst ett i sänder, emedan han för varje uppgjord handel skall hava sig d ses-kokse, handelssupen.
I det vardagliga livet under allra största delen av året förekommer ej brännvin, vilket kan synas uteslutande bero på det
förhållandet, att lapparna ej ha någon tillgång till brännvin annat än vid marknadstiderna. Montgomery (s. 75), som uttryckt
denna tanke, tillägger, att lapparna göra sina uppköp av brännvin vid marknaderna, särskilt vintermarknaden, och att de sedan förbruka detta omedelbart eller i varje fall på mycket kort
tid. Att hushålla med inköpt brännvin synes mycket sällan ha
förekommit.') Härtill kan fogas en nutida erfarenhet, nämligen
att lappar, som besökt marknaden, ej sällan snart insjuknat,
smittade efter samvaron med så många marknadsbesökande.
Som medicin ha då de inköpta starkvarorna snabbt förtärts. Det
bör vidare anmärkas, att de renskötande lapparna ej få vara berusade i sitt dagliga arbete, om de över huvud taget skola kunna
existera som renskötare.
Handelssupens etnologiskt-psykologiska bakgrund är sammansatt liksom den forntida gåvohandel eller gåvoskatt, från
vilken den otvivelaktigt leder sitt ursprung. Petrus IkTstadius
har sökt analysera handelssupens karaktär och därvid med rätta
framhållit vissa varandra motstridiga drag. Om lapparnas renhandel säger han, att den nästan aldrig kan äga rum utan bränn,
vin. Lappen pretenderar av sin köpman handelssupen som ett
ovillkorligt prestandum ; får han icke den, så behåller han hellre
sin vara, till dess han träffar en annan, som består den. Då renhandeln avslutas, kan lappen understundom skänka en liten ren
på köpet till tack för handelssupen. Men, säger T aPstadius, priset på vad han säljer, modifierar han icke gärna för brännvinets
skull.15) .
Lwstadius uppfattning om handelssupen grundar sig otvivelaktigt på en del riktiga iakttagelser. Likväl är det tydligt, att
handelsmännen i stor utsträckning kunnat utnyttja lappens
spritbegär för egen vinning och därvid begagnat sig av
seden med handelssup. Montgomery (1824) klagar också häröver. "Inga polis- eller ordningsanstalter i världen om än aldrig
så goda, kunna omskapa dessa handlandes vanor och vad de
själva tycka lovliga medel att bereda sitt väl och bästa." Montgomery utdömer hela detta handelssystem med lappmarknader,
17
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som han beskriver i de mörkaste färger. Det gäller för lapparna
"att få så mycket brännvin både med sig och uti sig, som är
möjligt, och för de handlande, att för denna vara taga så mycket görligt vara kan." Enda botemedlet synes honom vara att
ersätta detta handelssystem med handel i stad eller köping, belägen i Lappmarken, så att lapparna när som helst vid behov
kunna få sälja sina produkter och inköpa nödiga varor.
Emellertid har under 1800rtalet liksom tidigare och senare
ingalunda endast varit vid marknaderna, som handelssup eller
brännvinshandel förekommit.
Lapparna ha med sina handelsraider på vinterföret begivit
sig till kuststäderna, där de sålt sina skinnvaror och köpt brännvin, som salufördes i flera kvaliteter, alltifrån det dyrbara kornbrännvinet och till det simpla mossbrännvinet, framställt på
renlav. Under sommarvistelsen i Norge kunde brännvin inköpas
där, vilket blev av ej ringa betydelse, då lapparnas brännvinsköp blevo förbjudna på den svenska sidan gränsen. Även i själva Lappmarken ha affärer gjorts mellan marknadstiderna av
kringresande handelsmän eller bofasta i samband med smyghandel och lönnbränning. Folktraditionen har här mycket att
berätta, särskilt från de norra lappmarkerna, där handel med
brännvin, såsom i Jukkasjärvi, blev ett viktigt näringsfång för
mången nybyggare. Härigenom utarmades lapparna, och deras
kultur och moral hotades med fullständig upplösning. Missionären Anders Fjellner vittnar härom i sin ovan citerade skrift
från 1829. "Såsom vandrande lärare ibland lapparne har jag i
åtta år haft tillfälle se, huru den ena nybyggaren efter den andra hela vintern släpar efter sig den ena brännvinsankaren efter den andra, lik gårdfarihandlande noggrant byfara ifrån
kåta till kåta, fyller lappen och gör sig ofta själv betalning, under det barnen tårögda göra misslyckat motstånd. Jag har räknat, att han för en halv ankare fått elva renar. — — Förmögnare nybyggare köpa fyra åmar brännvin och slakta över hundrade renar på vintern." På ett annat ställe säger han, att nybyggarens syftemål är "att uppöva så fattiga som rika lappars
barn till begagnande av brännvin. Jag vågar bestämt uppgiva,
att renen utgör nybyggarens tvåtredjedels uppehälle."
I Jukkasjärvi, men även på andra håll i Lappmarken har det
otvivelaktigt hänt att nybyggen någon gång upptagits i när-

251
heten av lappars höst- och vårvisten främst med hänsyn till
möjligheten att där driva en lönande brännvinshandel. Fjellner
har även iakttagit den återverkan på nybyggaren-krögaren,
som brännvinshandeln haft. "Icke må man tro, att nybyggaren
är nykter. Han måste supa för att föregå lappen med exempel,
för att hålla sig varm i lappens koja, för att få en klingande
tunga •att narra åt sig skänker och samla mod att skrämma
lappen till betalning." Han tillägger, at om även nybyggaren
kan förbli nykter, bli likväl hans barn i regel drinkare eller
lastbara.
Den sentida lapska brännvinsbruket har emellertid även varit knutet till sällskaplig samvaro lappar emellan vid dop, frieri,
bröllop och begravning, varvid cerem.oniellt drickande förekommit. En särskild brännvinsvärd,
vär'ta, leder då dryckeslaget. Man har speciella benämningar på de, t. ex. vid
bröllop förekommande suparna, alltifrån bjudningsbrännvinet,
piu'tim-viinct, till tacksägelsesupen, kintoo-jukaastahka, som
drickes sedan bröllopsgåvorna avlämnats.
Vid överlämnandet av gåvor eller krävandet av gåvor liksom
vid hedersam, ceremoniell köpslagan och avtal förekommer
brännvinsdrickande. Ovan har på tal om tandren anförts
ett exempel härpå. Petrus Laastadius framhåller, hur nödvändigt det är för lappen att vid överlämnandet av gåva bli bjuden
på en sup. Man kan få det intrycket, att här gäller det rätt och
slätt ett köp av brännvin. "Det händer", säger Laestadius, "att
lappen, då han hyser välvilja för en person eller anser sig hos
honom stå i förbindelse, går till honom och säger: giv mig en
sup, jag vill skänka dig en ren, och när han får den supen, också verkligen fullbordar sitt löfte; men man bör icke föreställa
sig, att han för supens skull giver renen. Det kan så mycket
mindre vara fallet, som han ofta vid samma tillfälle kan på annat ställe för en liten riksgäldssedel skaffa sig flera supar." 16)
Det i historiska akter omtalade äldre bruket av brännvin uppvisar liknande karaktär. Brännvinet och dess föregångare ölet
(enligt K. B. Wiklund fingo lapparna öl från nordbor redan
under tidig, urnordisk tid omkring Kr. f.) äro i handelns tjänst.
Birkarlarna, som även handlat med öl och senare brännvin, ha
vid sin handel och skatteuppbörd använt både lock och pock.
När konungens fogdar uppträdde och övertogo skatteuppbörden
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och handeln för kronans räkning, kunde birkarlen-handelsmannen ej längre komma med några hotelser. Han måste hädanefter söka locka till sig lappen, helst om han ville förekomma
fogden vid uppköp av hudar och skinn genom att driva handel
på olaglig tid. Lappfogden Reinholt Stegers klagar i sin berättelse av år 1614 över dylika birkarlarnas metoder. Dessa
rika bönder eller landsköpmän, säger fogden, komma dragandes i lappmarken havandes med sig sina söner, mågar, ja, väl
femte eller sjätte. Lapparna, som de anse som sina landbönder,
locka de till sig i sina kåtor, fylla dem natten över med brännvin, och genom sådana lämpor få de skinnvarorna från dem.
Sådana birkarlar äro i Luleå 22 förutan deras söner, mågar och
drängar, i Piteå lika många. Var och en av dem söker sitt bästa,
löpandes nattetid från den ena lappen till den andra. Och emedan de giva mera för ett skinn än fogden, därför få de skinn
och kronan mister.17 )
Om sedvänjor vid mötet mellan kronans representanter och
lapparna berättar Lundius i sin Descriptio Lapponix från 1670talet bl. a. följande. "Lapparna, särskilt Umeå lappar, äro innerligen rädda för sin fogde. När fogden och lagmannen komma, måste lapparna giva vad de kalla nest, d. v. s. ost och ett
stycke kött. Fogden giver dem i. gengäld 3 skedar brännvin, som
lapparna kalla purist neste, vilket betyder hälsningsgåva. Då
bugar sig lappen och tackar Gud, i det han ser honom (fogden) med hälsa och långvarig sällhet." Fogden har en tolk, som
översätter åt fogden och åt de lappar, som ej kunna svenska.
Även då lapparna erlade tionde till prästen, bjödos de på supar,
vilken sedvänja förekommit ännu i mans minne.
Hertig Karl fullföljde Gustav Vasas reformarbete beträffande lapphandeln, lappskatten och birkarlarna genom att på allvar taga itu med birkarlarna själva och deras metoder. Tidigare
hade skatteuppbörden tagits ifrån dem. Nu utdömes deras,handelsmetoder. Enligt en tänkesedel av 1599 och instruktioner av
1603 och 1605 få birkarlarna ej längre driva sin okontrollerade
handel med lapparna. De skola komma till marknadsplatserna
och där uppenbarligen köpslaga och icke om nätterna. Samtidigt hotas med de strängaste straff för det skamliga umgänge
med lapparnas döttrar, som birkarlarna bedrivit (jfr s. 25).
1 vilken grad utdömandet av birkarlarnas handelsmetoder kom
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att förändra lapparnas bruk av brännvin är ej lätt att såga. Vid
marknaderna på 1600- och 1700-talen tillgick väl' icke mycket
annorlunda än vid birkarlarnas handelsstationer under medeltiden. I samband med att den lapska missionen allvarligt kom
på tal vid riksdagen 1723, väcktes förslag om att förbjuda
brännvinsförsäljning i Lappmarken. Elof Haller har i sin avhandling Svenska kyrkans mission i Lappmarken lämnat en
översiktlig framställning om de förordningar, som nu och under följande årtionden utfärdades för att stävja superiet bland
lapparna.18 ) En svårighet innebar det förhållandet, att lapparna, som ovan nämnts, hade tillgång till brännvin i Norge, där
visserligen förbud utfärdats mot försäljningen till lappar, men
där tillämpningen ej var eftertrycklig. Då borgarna i Västerbottens städer, som med oblida ögon sågo lapparnas .allt tätare
handelsresor till Norge, besvärade sig över brännvinsförbudet,
biföll Kungl. Maj :t 1752 tills vidare och på försök borgerskapets
ansökan att man en dag efter marknadens slut skulle få sälja
brännvin till lapparna. Man menade att brännvinet som ett
verksamt medel vid handeln under pågående marknad därmed
skulle vara eliminerat. Handelssupen var emellertid ingalunda
ur världen. Den återkommer alltjämt hela 1800-talet igenom
som en levande sedvänja vid all slags handel mellan lappar och
svenskar.
När superiet i sina för lapsk ekonomi och kultur mest ödesdigra former börjar inskränkas och i stort sett övervinnas, särskilt i norra delen av Lappland, är detta en följd av den lapska
väckelserörelsen. Lars Levi L.stadius' stämma genljuder ännu
bland lapparna. Hans drastiska predikan mot brännvinsdjävulen återupprepas ännu i dag av lappredikanterna med en energi
och ett resultat, som synes göra all annan nykterhetsverksamhet överflödig.
Slutligen bör märkas, att kaffet både som stimulans och som
sällskaplig dryck i stor utsträckning ersatt brännvinet. Redan
landshövdingens i Norrbottens län femårsberättelse 1842-46
kunde omtala, att kaffet hjälper till att minska bruket av brannvin. Vid bröllop i våra dagar kan väl fortfarande en brännvinsvärd fungera, men kaffevärdinnorna äro numera de viktigaste
funktionärerna.
1 likhet med många andra folk påverkades lapparna mycket
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ofördelaktigt av brännvinet, emedan detta ej ursprungligen tillhört lapparnas traditionella livsföring. Brännvinet och tidigare
ölet19) voro främmande kulturelement, som lapparna lärde känna först genom kontakten med de främlingar, som togo upp handeln med lapparna. Dessa drycker, som man ej 'själv framställt,
har man övertagit och sökt anpassa till lapsk livsföring tillsammans med dryckessederna och en del seder för handel och avtal,
gåvohandel, gästning etc. (jfr kap. I). Meu någon konfliktfri
anpassning, liknande sydeuropeiska folks anpassning till vinet,
har förvisso ej genomförts. Särskilt brännvinet, som bidragit
till att öppna Lappmarken för svenska företagare, kan ej ur .
lapsk synpunkt räknas som konstruktivt. Alltigenom har detta
kulturelement verkat upplösande, destruktivt.
Lapparnas egna och ursprungliga umgängesformer vid festliga tillfällen äro ej närmast knutna till drickande utan till ätande. Köttätandet hos lapparna liksom hos arktiska folk har blivit
till en mycket rikt utbildad ceremoni, ledd av husfadern eller
köttvärden i former och med ord och uttryck, som genomgående
äro lapska. Detta urgamla ceremoniella ätande liksom lappkoket
i senare tider står i full samklang med lapparnas livsvillkor och
livsföring. Det har heller aldrig inneburit något hot mot den
lapska kulturens egenart eller bestånd. Snarare ha festmåltiderna med renkött eller björnkött verkat stimulerande på renavel och björnjakt, alltså konstruktivt, så som artegna kulturelement vanligen bruka göra.
Vad handelns sedvänjor i övrigt beträffa kunna de väl utan
större våda ha upptagits och förenats med lapska bruk, t. ex.
vid frieri och bröllop, som i så hög grad äro präglade av ceremoniell köpslagan och drickande, något som ej sällan Misstolkades av svenska myndigheter.

LAPPARNA OCH NYBYGGESRÖRELSEN

Lapparna förmådde med sina protester i längden ej hindra,
att deras lappskatteland intogos av nybyggare, som där kunde
slå sig ned med myndigheternas tillstånd. För att slippa få en
främling och möjlig fiende till böfast granne, inbjöd därför ej
sällan lappen någon bekant att syna in nybygge på lapplandet,
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eller han gjorde sig .själv till nybyggare och kunde så komma
i åtnjutande av det skydd, som insyningen medförde. Någon
gång har det härvid hänt, att myndigheterna uttryckligen hävdat och givit skäl för en företrädesrätt för lappen. Så t. ex.
heter det i ett syneprotokoll från 1851 för Skalmodal i Tärna
socken, att billigheten synes fordra, att lapparna äga företräde
framför någon annan att å deras egna land anlägga nybygge,
helst man ej saknar exempel därpå, att lappar arbeta och odla
sina nybyggen lika bra som många av svenska allmogen. (ULMA 18924).
En dylik inställning, vars anor gå tillbaka till 1600-talet
(se ovan s. 64 f.) skulle, om den lagts till grund för myndigheternas politik, otvivelaktigt ha lett till att "lapparnas rätta fädernesland" (se s. 52 f.) på ett helt annat sätt gjorts tillgängligt för lapparna själva än vad som nu skett. Politiken att i
möjligaste mån skilja lappnäring och bondenäring från varandra (se s. 70) och anförtro den senare främst åt svenskar
och finnar (se s. 54 och 56) berövade visserligen aldrig lapparna nyttjanderätten till deras lappskatteland men väl möjligheten att med framgång konkurrera med svenskar och finnar om äganderätten till desamma. Lapparna fingo aldrig
chansen att på ett naturligt sätt utveckla det egna ärjemarksbruket och de egna ansatserna till bofast liv och gårdsbruk.
Vanligen möttes lapparna — på några få undantag när, såsom
i exemplet ovan -- av misstro och ringaktning, när det gällde
att ordna för fast bebyggelse i vildmarken. Och dock voro dessa
lappar de bästa kännare — icke av åkerbruket — men väl av
vildmarken själv och dess möjligheter.
Visserligen är det sant, att de lappar, som insynade nybyggen väsentligen blott för att förekomma ovälkomna företagare,
brukade nöja sig med själva insyningen av lägenheterna. De
ha då ej på allvar sökt upparbeta desamma. För att ej komma
i ansvar för bristande odling ha de förr eller senare överlåtit nybygget till någon bekant lapp eller svensk, som åtagit
sig att genomföra nybyggesföretaget (exempel s. 221 f.). Men
det har å andra sidan i ett anmärkningsvärt stort antal fall
inträffat, att lappar funnit det eftersträvansvärt att bli nybyggare på lappmarksreglementets grund och då också med
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framgång genomfört sina företag (exempel s. 200 ff. och
214 ffi).
En särskild utvecklingslinje har företrätts av de lappar, som
av egen drift och helt på grundval av lapska bebyggelsetraditioner gjort sig till gårdsbrukare utan att alls tänka på eller
begära nybyggessyn förrän möjligen på ett sent stadium och
då för att erhålla skydd mot främmande företagare. Ett med
tiden mycket stort antal skogslappar och fiskarlappar ha steg
för steg omvandlat sina visten och sin ärjemarkshushållning
till gårdsbruk utan att komma till synes i jordeböckerna.2°) På
liknande sätt ha också åldriga, före detta nomadlappar, som
förlorat sin renhjord eller överlämnat den till barnen, skaffat
sig fasta boplatser, där de utvecklat ett slags lapskt nybyggeseller gårdsbruk, såsom ovan nämnts (se s. 90 ff. och 142 ff.).
Vilka traditioner för gårdsbruk, d. v. s. för boskapsskötsel,
jordbruk och bofast livsföring, företräda nu dessa olika slag
av lapska företagare?
Uppenbarligen kan på denna fråga icke lämnas något entydigt svar. Det finnes hos alla lappar, även de nomadiserande,
en helt ursprunglig benägenhet att på ett mångsidigt sätt utnyttja vissa av sina visten. Här förberedes då ett gårdsbruk
såsom ovan flerstädes diskuterats (se s. 34 ff., 96 ff., 131 ff.).
Vilka rika möjligheter här finnas inses bäst, om man även tar
i betraktande de svenska lapparnas bosättning i Norge, där i
äldre tid, 1700-talet och tidigare, särskilt de åldriga lapparna
ofta sökt sig hem. Först på 1800-talet blev det allmänt bruk,
att åldringarna skaffade sig visten i Sverige.
I Norge har av ålder ett primitivt gårdsbruk utövats av
åtskilliga lappar. K. B. Wikund har med språkligt material visat, att lappar i Nordn'orge redan vid tiden för Kr. f. gjort
bekantskap med boskapsskötsel och jordbruk i den form, dessa
näringsgrenar hade hos de nordligaste nordborna. Den överraskande mängden av lånord avseende boskapsskötsel och
odlingar och dessas produkter visar, att lapparna här själva
måste ha skaffat sig boskap av olika slag och gripit sig an
med ett primitivt jordbruk vid sidan av den jakt, .fångst och
fiske, som de naturligtvis alltjämt bedrivit.21)
Här föreligga alltså av lappar från nordbor övertagna bebyggelseformer avseende ett primitivt gårdsbruk (vid sidan av fiske
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Byggnader av denna typ representera en boskapsskötarkultur och ett
primitivt gårdsbruk av hög ålder i norra Skandinavien. Getkåta vid det
även under sommaren bebodda höst- och vårvistet vid övre T jallasjaure,
Arjeplog socken. Foto: -förf. 1943. ULMA.

och jakt) redan långt före den svenska nybyggesrörelsens framträdande i Lappland. Dessa bebyggelseformer ha tydligen mycket lätt kunnat överföras från lappmarker i Nordnorge — eventuellt även i Finland — till lappmarker i Sverige tack vare
lapparnas utomordentliga rörlighet och vidsträckta förbindelser.
När de litterära vittnesbörden om lapsk bosättning och jordbruk begynna, är det de nordliga lappmarkerna det gäller. Pehr
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Högström (1746) berättar om lappar (särskilt i Kemi lappmark), som begynt bygga sig hus och bruka jorden. "Då deras
renar dött bort, hava de satt sig ned på de bekvämligaste ställen av sina (lappskatte-)land, timrat upp stuvur och pörten,
som finnarna, köpt sig kor samt tagit opp åker, varmed de
jämte fiskandet hulpit sig fram." 22 ) Högström finner det märkligt, att något liknande ej försports från de södra lappmarkerna, "ändock de skulle tyckas hava bättre tillfälle därtill".
Lapparna i dessa lappmarker slå sig uteslutande på fiske eller
ge sig ned på landet att gå vall eller tigga. Emellertid tror
Högström på lapparna som bofasta odlare (se ovan s. 64), och
han tänker sig för lapparnas del en utveckling liknande den,
som han anser att finnarna tidigare ha genomgått: "Alla finnar hava fordom, även som desse (lappar) småningom begynt
taga åig fast."
Högströms uppgift om att lapska nybyggen uppträtt tidigare
i de nordliga lappmarkerna än i de sydliga är möjligen alldeles
riktig.22 ) I varje fall började den lapska nybyggesverksamheten att taga fart i de södra lappmarkerna först under senare
delen av 1700-talet och förra delen av 1800-talet. I en del fjällsocknar tillkommo efter hand ett betydande antal lapska nybyggen, t. ex. i Tärna socken (exempel s. 200 ff.), men även
inom skogslappbygderna i öster uppstod° en mängd lapska
gårdsbruk (exempel s. 214 ff.) samt vid stränderna av de stora
sjöarna, framför allt kanske inom Stora Luleträsks område.
Hur sågo 1800-talets Lappmarks-kännare på denna utveckling? Lars Levi Lwstadius ansåg, att de flesta nybyggarna i
Lappland voro svenskar, komna från Väster- och Norrbotten
samt Ångermanland, men han skildrar nybyggarrörelsen i ordalag, som otvetydigt visa, att han tillerkänner de lapska nybyggesföretagen en betydande omfattning samt en egen utvecklingslinje. Denna leder från lappen, som förlorat sina renar och
blivit fiskare och fångstman, till lappen, som lagt sig till med
getter och slutligen kor. " Sålunda", säger Lxstadius, "börjar
han ställa sin hushållning i ordning, och inom några år bliver
han även jordbrukare. Under sitt vistande om sommaren antingen i Norge eller Sverige har han haft tillfälle att inhämta
ytliga formen av ett åkerbruk. Utan avseende på läge eller
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Vid övre Tjallasjaure är gårdsbruket i sin första begynnelse genom bl. a.
fiske med not och nät (jfr fig. s. 35) samt en primitiv boskapsskötsel
med getter. Höhässjan här är hägnad. Arjeplog socken. Foto: förf. 1943.
ULMA.

jordmånens beskaffenhet fattar han spade eller hacka och börjar krafsa eller röra om ytan av jorden. Han breder gödsel
ända till kvarters djuplek, och såsom sädesman strör han den
goda säden rundeligen. Ju mer jag sår, tänker han, desto mer
skall jag ock uppskära. När skördetiden infaller, hämtar han
med sorgfällighet kärvarna tillhopa, bultar axen mot stenhällen och sönderbråkar kornet med en handkvarn."23)
I fortsättningen anför Lars Levi Loestadius som bevis för att
många nybyggen i Lappmarken på detta sätt uppkommit genom
lappar, att nybyggena benämnas med lapska namn. Detta gäller,
säger han, åtminstone i de norra lappmarkerna. Han anför vidare, att många skogslappar blivit lappnybyggare. "I synnerhet
nerom sjögränsen, där skogslapparna hava sina renland eller
betesdistrikter (nomos), träffas nästan i alla lappmarksförsamlingar nybyggen av denna art. Många bland dem hava tagit
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denna tillflykt för fattigdom. Dock givas även de som, ehuru
ägare av renhjordar, därjämte anlagt nybyggen. Detta går an
för skogslapparne, ty de bo merendels på ett enda ställe hela
sommaren, under det de låta sina renhjordar kringstryka i
vilda skogarna. Men för fjällapparna är detta omöjligt. Sådana
lappnyby*a'te äro en övergång från herde- till lantlevnaden;
och de som vilja se lantlevnaden i sin barndom, de må gärna
resa till Lappmarken och betrakta dessas levnadssätt."24)
Petrus Lxstadius, Lars Levis broder, har också på flera ställen i sina skrifter talat om de lapska nybyggenas uppkomst.
Sammanställas hans uppgifter, erhåller man ett liknande utvecklingsschema som hos Lars Levi 1_,stadius. Fjäll- eller skogslappen, som förlorat sina renar, blir fiskare. Han lever på
fiske och jakt men kan även skaffa sig några getter vid sitt
huvudviste. Getterna beteckna början av övergången till det
svenska levnadssättet. Slutligen kan han där även lägga sig
till med någon ko. Nu måste han sätta upp fähus och bärga hö
och bli stationär och är därmed nybyggare.25)
Varken Petrus eller Lars Levi Lxstadius ha förmått närmare utreda orsakerna till denna utveckling från fiskande lapp
till nybyggare eller den lapska nybyggesrörelsen i övrigt i dess
olika aspekter. Först en nutida kulturgeografisk forskning,
företrädd av Filip Hultblad, Gunnar Hoppe m. fl., har med givande kulturgeografiska metoder angripit dessa problem. Vissa
enstaka fall tolkas dock av äldre författare. Lars Levi Lxstadius skildrar sålunda, hur fiskarlappen av ledsnad, gränsande
till vämjelse, vid det oupphörliga kött- och fiskätandet lägger
sig till med getter och sedermera också kor, vilket skulle betyda,
att lappen av egen drift för att förbättra kosthållet skaffar sig
getter och kor och blir bofast. Naturligtvis kan en utveckling
av denna art tänkas för några fall men ingalunda för alla.
Motiven till lapska nybyggesföretag äro i verkligheten högst
växlande. Både fattigdom och rikedom kunna ge uppslag. Ovan
har upprepade gånger talats om den utarmade nomadens väg
till bofasthet. Men det är heller ej alldeles ovanligt, att en förmögen nomad, helst en sådan med stor familj, skaffar sig nybygge. Någon eller några av sönerna eller ibland den gamle
lappen själv bli nybyggare, medan familjens övriga medlem-
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Vid skogslapparnas sommarviste i Kursujärvi har man slagit höet i det
övergivna rengärdet och /gisslat det (i en hässja av finsk typ). Detta är
vinterfoder åt korna, som året om skötas vid vintervistet, där en del av
familjen är gårdsbrukare, medan de övriga familjemedlemmarna följa
renarna till sommarvistet (jfr fig. s. 37). Kursujärvi, Karesuando socken.
Foto: förf. 1946. ULMA.

mar fortsätta som renskötare. Här se vi, hur nybyggesföretaget åstadkommer en för framtiden bestående klyvning av en
lappfamilj eller lappsläkt på två skilda kulturlinjer: en bofast
och en nomadisk. Företeelsen kan studeras i vår tid på flera
håll i Lappland men omtalas även från äldre nybyggestid. Pehr
Högström (1746) berättar sålunda: "I Lule lappmark vet jag
en viss lapp, som försökte att vara tillika både lapp och nybyggare. Fördenskull byggde han sig hus på ett visst ställe av sitt
land samt köpte kor och satte hustrun med somlige av barnen
däruppå, som arbetade på jorden och skötte sin boskap; men
själv bodde han i tjäll tillika med de övriga barnen samt for
med sina renar omkring. Av hans barn äro nu trenne nybyggare, nämligen uti Kilwoware, Purno och Kaeppowoma, men de
övriga äro lappar."26)
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På den historiska forskningens nuvarande ståndpunkt torde
man ej kunna avgöra om sådana sentida lapska bebyggelseformer, som de nu antydda, ha något historiskt samband med
medeltida och forntida lapska traditioner eller ej. Vilka näringsfång och vilka säsongvisten ha varit de väsentligaste för
lapparna — för de yngre lapparna och för gammelfolket? Vilken roll ha vistena i Norge spelat för de så kallade svenska
lapparna? Dessa och flera andra frågor vänta på sitt svar.
Klarare ligger saken till, när lappar bli nybyggare, sedan de
hos svenska nybyggare lärt sig svenska arbetsmetoder och antagit svenska vanor, dräkt och språk. Här kunna vi med rätta.
tala om en svensk utvecklingslinje.
I ovan (s. 214 ff.) anförda skildring av byn Lögdas grundläggning genom Bryngel och Per Larsson ha vi sett ett exempel
på en dylik utveckling. Dessa båda lappar, söner till landslappen Lars Bryngelsson, hade var på sitt håll tjänat dräng hos
svenskar. När de efter några år återvänt till sin fader på
Lögdalandet, hade de ej längre någon håg för renskötseln utan
beslöto sig för att bli nybyggare. På sin faders lappskatteland
tar först Bryngel och sedan Per upp nybygge, varvid dessa
renägande lappar skaffa sig möjlighet att anlita hjälp till
nybyggets iståndsättande genom att sälja sina renar.
När en lapsk man tjänar som dräng eller en lapsk flicka tjänar som piga, blir, anser Petrus Lstadius, giftermål med en
svensk något ej alldeles ovanligt. Men den lapska parten måste
då i vanliga fall ha visat duglighet i de bofastas arbeten och
anpassat sig i övrigt till svensk kultur, särskilt då vad språk
och dräkt beträffar. Att en lapp, som blott talar lapska, ej
gärna blir gift med en svensk, måste anses ganska naturligt.
Men att den lapska klädedräktens bortläggande och ersättande
med svensk dräkt även spelat en betydande roll för den försvenskning, som underlättat blandat giftermål, kan kanske förvåna. Emellertid har, som P. Laastadius framhåller, anläggandet
av svensk dräkt betytt, att det avgörande steget tagits vid lappens övergång till svensk. "När lappen förbytt sin skinnpäls i
vadmalströja, då är strax en ann så god som en ann."27)
Många lapska kvinnor, som försvenskats, ha blivit gifta med
svenska nybyggare eller bönder, varvid det lapska ursprunget
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mycket snart förlorat sin betydelse för kvinnan själv eller i
varje fall för hennes ättlingar. Redan för andra eller tredje
släktled gör sig det lapska ursprunget ej längre påmint.
Något annorlunda ställer det sig för den lapske drängen eller
mannen. Han har ingen möjlighet att få en svenska till hustru,
om han bjuder henne ett lapskt hem och hushåll och därmed
sammanhängande livsformer. Men kan han bjuda henne ett
svenskt hem, d. v. s. ett nybygge, så är äktenskap ej uteslutet.28)
Det är levnadssättet eller kulturarten det framför allt kommer
an på, ej rasen i antropologisk mening. Varken hos nybyggare
eller lappar, lika litet som hos andra nordliga folk i Eurasien,
finner man någon utpräglad aversion med hänsyn till rasliga
särdrag.29)
I en konsistorieberättelse, daterad Hernösand 1792, berättas
om dylika blandade äktenskap i förbindelse med nybygge. Det
omtalas här, hur under senare år ett och annat exempel givits
på att någon lapp gift sig med svensk kvinna, byggt hus och
begynt föda sig med boskapsskötsel och något litet åkerbruk.
Givetvis ha motiven till lapska nybyggesföretag framför allt
varit ekonomiska och praktiska. Lappen har funnit det för sitt
och sin familjs uppehälle lämpligt eller nödvändigt att upptaga kreatursskötsel och eventuellt jordbruk. I många fall är
det ju blott frågan om att utbygga den lapska näringen som
fiskare eller renskötare med några 'getter och kor samt ett
potatisland eller en sädesåker. Det kan slå väl ut, och lappen
bygger då vidare på nybyggarlinjen och blir till slut fullgod nybyggare med eller utan renar. Men han kan ibland misslyckas, och lappen återgår då till sin rent lapska hushållning.
Ett intressant fall av påbyggnad med kreatursskötsel på ett
nomadlapskt hushåll anför P. Lzestadius (1833) efter Schefferus. Lapparna brukade enligt denne fordomsdags . köpa kor
från Norge, vilka de mjölkare om sommaren och slaktade om
hösten. Här är det uppenbarligen just intresset för kosthållet,
som gjort sig gällande, såsom Lars Levi Lwstadius tänkt sig
(jfr ovan s. 260).
Lapparna bli gårdsbrukare drivna av många växlande motiv,
varav flera säkerligen ofta varit verksamma hos en och samma
företagare. Några av dessa motiv ha här antytts. Vad beträffar
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formerna för arbetsliv och livsföring hos gårdsbrukande lappar
kunna de, såsom vi här funnit, härledas dels ur traditioner för
bofast liv som lapparna själva utbildat, dels ur kulturformer,
som lapparna redan under en avlägsen forntid upptagit från
nordbor. Härtill komma så de former som lappar tillägnat sig
i sen tid genom kontakten med den svenska nybyggesrörelsen.
Slutligen märkes att Tornedalens finsktalande befolkning otvivelaktigt utövat ett starkt inflytande på lapska företagare i
närgränsande områden i de nordliga lappma- rkerna. Däremot
synas de i de sydligare lappmarkerna svedjande finnarna ej i
någon nämnvärd grad ha påverkat lapparnas arbetsmetoder
eller livsföring.
0. P. Petterson, Gamla byar i Vilhelmina, II, Stockholm 1944,
s. 131, s. 237.
G. von Dilben, Om Lappland och lapparne, Stockholm 1873, s. 464.
LEestadius 1831, s. 323 f.
Lwstadius 1833, s. 440 ff.
9 ) LEestadius 1833, s. 440, 442 f.
0. P. Pettersson, a.a., III, s. 66 och 177.
LEestadius 1833, s. 437 f.
Kyrkoarkivet i Tärna:.
E. Solem, Lappiske Retsstudier, Oslo 1933, s. 254 f.
Isak Fellman, IV, p. LXXXIII.
Johan Nordlander, Några konungens fogdar, Stockholm 1933 s. 487.
Bihang till Riksdagens protokoll 1913. 4 saml. (Nr 191-192). Gustaf af Geijerstam har i sin skrift Kulturkampen i Herjeda1en, Stockholm
1891, uttalat sig för ett absolut förbud för de bofasta att hålla renar, som
skola beta på kronans mark.
LEestadius 1831, s. 82 ff.
G. A. Montgomery, Anteckningar om Norrland men synnerligast
om Norrbotten och Lappmarken, 1824. Avskrift av manuskript. ULMA.
Lffistadius 1833, s. 47.
Lxstadius 1833, s. 47.
Isak Fellman, I, s. 460 f.
Elof Haller, Svenska kyrkans mission i Lappmarken, Stockholm
1896. Jfr Anders Fjellner, Några upplysningar i anledning af Carl Magnus
af Robsons anförande etc., Stockholm 1829.
K. B. Wiklund, Lapparna, i Nordisk kultur X, Stockholm 1947, s.
57 f. Wiklund anser det tänkbart, att lapparna redan under tschudisk tid
lärt känna öl och mjöd. "Men lapparna fingo öl också från nordborna
under tidig, urnordisk tid omkring Kr. f."
Många skoqslapska och andra lapska vistens gradvisa utveckling
till gårdsbruk, som ej komma till synes i jordeböckerna, gör det svårt att
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teckna den lapska bebyggelsens faktiska utveckling. Jfr Isak Fellman, I,
s. 177 ff.
K. B. Wiklund, a.a., s. 57 ff.
Pehr Högström, Beskrifning öfwer de tul Sweriges Krona lydande
Lapmarker, Stockholm 1746, s. 255 f.
Lars Levi LEestadius, Om möjligheten och fördelen af allmänna
uppodlingar i Lappmarken, Stockholm 1824, s. 77 ff.
Lars Levi Lmstadius, a.a., s. 81 ff.
LEestadius 1831, s. 50, s. 214 f. LEestadius 1833, s. 209.
20) Pehr likström, a.a., s. 255 f.
27 ) LEestadius 1833, s. 245. LEestadius 1831, s. 165.
22 ) LEestadius 1831, s. 164 f.
29) Ethel John Lindgren, An exemple of culture contact without conflict, American Anthropologist, Vol 40, No 4, s. 612 f.
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SUMMARY
These studies in the culture of Lappland "From the Wilderness (of the nomads) to the Settled Country (of farmers)" are a contribution to the history of the pioneering
settlers, who colonized Lappland during the 18th and 19th
centuries. The main purpose is to show what methods Europeans used when colonizing a European subarctic wilderness
formerly untouched by cultivation, and how the domiciled
people contacted the nomads while the Crown controlled
both.
Chap. I. The Culture of the non-Domiciled Regions during
the Middle-Ages.
The Waste Country to the North. During medieval times
Lappland was the country of the Lapps who were devoted
to hunting, trapping, fishing and reindeer-breeding. The
Swedes looked upon this country as "the waste country to
the North", the pagan inhabitants of which ought to be
christianized and made liable to taxation.
The Lapps and Lappland under the Influence of Mediwval Taxation and Trade. The Lapps were involved in the
pelt- and fur-trade by the fur-merchant and tax-gatherer
(often the same man, called birkarl).
Taxing and Barterings in the Form of Gifts. As a peaceloving people, the Lapps seldom organized any armed resistance. When not fleeing from the armed tax-gatherer and
merchant, they met him as a guest, the procedure of taxpaying and bartering taking the form of the giving of gifts.
When visiting the Lapps, the birkarl often interfered with
the women of the Lapp family (hetxrism). This system of
trade and taxing in Lappland was prohibited by the Swedish
Crown (during the reign of Gustavus Vasa and Charles IX).
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A new system was introduced organizing certain fair-days,
market-places, and taxing by means of the tax-collectors of
the State.
Transition of the Culture of Lappland. The everlasting
demand for pelts and furs from the side of the merchants
and taxers forced some new characteristic features upon the
people and the landscape of Lappland: the fauna was decimated and the fishing and reindeer-breeding increased, thus
giving rise to different modes of life among the Lapps.
The Rivalry between the Lapps and Swedish Farmers
Periodically Visiting Lappland for Fishing.

Chap. II. The Prospects of the Authorities versus the Actual
Facts.
The Establishment of Christian Missions and of Mining
Preceding the Colonization by Farmers. The missionary
became the first farmer. The mining company tried to force
the Lapps to transport ore by means of reindeer. The Lapp3
concerned threatened to leave the country.
The Colonizing Activity. The pioneering colonists were
offered to go to Lappland by the ordinances of 1673, 1695,
and 1749 giving the colonists certain advantages. During a
short period the latter were constrained to live mainly upon
cattle-breeding (pasture- and meadow-farming) and some
fishing, hunting, and trapping. There were no demands for
the cultivation of corn. In 1695 and later on the demand for
agriculture and corn-cultivation was made by the authorities
of the State. The colonists, viz. Swedes, Finns, and Lapps,
had received no grant for starting. They had to begin emptyhanded. Their methods were of subarctic tradition giving
very little opportunity for the cultivation of corn especially
in districts very often exposed to frost. With great skill, the
colonist made use of natural products and organized his
work in conformity to nature.
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Chap. III. From the Wilderness to the Settled Country.
(The Subarctic Technique.)
The Cultural Year (the year of the colonists and the
Lapps) and the Natural Year. The seasonal work was directed by historical and by natural factors.
Colonists Mainly Living upon Fishing, Hunting and Trapping. The colonizing work and the working year of Njunjes
in Jokkmokk parish.
The Cattle-Breeding Colonist and the Primitive Cultivator.
The colonizing work and the working year of Ammarnäs in
Sorsele parish.
The Subarctic Meadows as the Basis of Cattle-Breeding.
Irrigated Meadows. The watering meadows mentioned in
old Norse literature have been in use throughout northern
Eurasia.
The Hill or Grass Slope Looking to the South as a suitable
dry upland meadow and place of primitive agriculture. The
colonizing work and the working year of övra Björknäs in
Tärna parish.
Agriculture and the Commencement of Colonization. As
the pioneering colonists had no grant to help them to start,
they had to begin with fishing, hunting, and cattle-breeding.
The cultivation of crops came later after the settlers had
through practice discovered a frost-free ground. Often the
outlying stock-farm became the experimental field of the
colonist starting as a cultivator.

Chap. IV. The Culture Contact.
All traces of culture in Lappland are marked by the culture contact between the nomads and the settled colonists
(or the Lapps and the Swedes). The Lapps have a tendency
towards ambivalence. They could assume a repudiating attitude, or one of friendly acceptance or toleration. There anses
rivalry as to hunting and fishing, etc., but also economical
co-operation. A state of neighbourship anses between the
Lapps and the Swedes resulting in a system of mutual aid
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and also causing Lapps to become Swedish and, in a smaller
degree, vice versa. A great number of mixed marriages was
a consequence of this. Also primitive social institutions for
the care of the sick, the old, and children grew forth from
this state of neighbourship. In a subarctic region antagonistic
instincts cannot remain in predominance. It is impossible to
be in conflict with human beings at the same time as with.
severe natural conditions. Mutual aid is a form of adapting
oneself to the climate.
The Causes of Contention. There was rivalry concerning
fishing and, in a somewhat smaller degree, concerning hunting and trapping. The cattle destroyed the pasture of the
reindeer, and so did the horses of the colonists. The dogs of
the colonists, however, were the most dangerous enemies of
the reindeer. From court-proceedings we learn that most of
the causes of dissent was the destruction of hay-stacks and
drying-hurdles by reindeer. Another cause of legal contention was the burn-beating of the Finnish settler and the fact
that the Swedes burnt the forests in order to get more grazing-land. It also occurred that the forest was burnt for the
purpose of destroying the lichen eaten by the reindeer. This
is the primitive form of the policy of devastation.

Mutual Aid. The assistance rendered by Lapps at the very
beginning of the settlement was of the greatest importance
to further development. On the other hand, when enmity
arose either the colonist had to give up his enterprise, or the
Lapp had to leave the district. A good or bad relationship
between the Swedes and the Lapps was as a rule inherited
by the following generations. A good instance of economic
co-operation was the production of glue, which the colonists
made from the horns of reindeers.
Culture Contacts and Culture Elements. It is of interest
in culture politics to see how far a foreign element of culture
can be edifying or deStructive. Here two elements are studied : the reindeer left by the Swede to the care of the Lapp,
and the Scandinavian spirits (brännvin) . Some Lapps take
care of reindeer owned by others of their race. Some of
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these reindeer are given to children as a christening present
(fadderren). Some were given when the child got his first
tooth (tandren). They have also been used as wedding-gifts.
Reindeer in the care of Lapps were donated so as to increase
the feeling of friendship between the two races, which was
of great importance since the Lapp had to herd his reindeer
over the land owned by the colonists. The oldest literary
testimony of the occurrence of reindeer in the care of Lapps
is recorded in the narrative of Ottar Hålogalänning by King
Alfred of England. Medisaval merchants (birkarlar) as weil
as those of later ages possessed reindeer of that kind.
Even the State owned such (kronans renar or ståndsrenarna).
Of dangerous consequences were the reindeer owned by the
colönists in an ever increasing number. The formerly independent Lapp turned into a dependent herdsman. The law
of 1928 put a stop to the development of this. — The use
of spirits by the Lapps was connected with such occasions
as when they met those who were not Lapps, i. e. merchants
and colonists from whom they received the strong drinks
during festivities, trade, and other agreements. When buying
or selling, the Lapp always asked for the "trade dram" (handelssupen). The law tried to control this abuse of drinking,
but did not have much success. However, when drinking
finally decreased, this was mostly caused by the Laestadian
Revival. Another reason was that coffee became a substitute
for spirits. The original festival customs of the Lapps were
not connected with drinking but with the eating of meat,
in accordance with many other Arctic peoples.
The Lapps and the Colonizing Movement. A number of
Lapps made themselves colonists because they wanted to
prevent their own land from being occupied by unknown
people. These colonists often failed. A great many Lapps
colonized with success. They based their colonizing methods
either on old Lappish traditions or on what they had learnt
from the Swedes. In the neighbourhood of Tornedalen they
were influenced by the Finnish-speaking people settled there.
The Finnish settlers, who were burn-beating, were of slight
importance to the colonizing Lapps.
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