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FÖRORD 
Huvudsyftet med denna studie är att beskriva delar av det samiska ortnamnsförrådet i det 

område inom Vilhelmina kommun, där den kända kapellplatsen Fatmomakke, sydsamiska 
(saS) Faepmie, ligger. Jag tar upp språkliga och kulturella aspekter på namnen för att låta dem 
spegla den bakgrund de har haft i det samiska samhället. Därmed blir också historiska 
förhållanden belysta från tider långt föra de första skrivna dokument som vi har tillgång till. 

Ortnamn och ortnamnstolkning väcker alltid stort intresse. Alla anar att namnen bär på 
hemligheter om gångna tider, men ingen forskning med anknytning till ett språkligt material 
är så vansklig som den som ortnamnsforskaren sysslar med. De flesta namn har tillkommit för 
mycket länge sedan och många har därför förändrats under generationernas gång. Andra namn 
som kommit in från andra språk kan däremot ha stelnat i ett ursprungligt ljudskick som gör att 
deras värde är stort som ett slags ’tidsdokument’ - när de väl öppnar sig för en tolkning. Till 
den senare kategorin hör namnet Fatmomakke, Faepmie, och ytterligare några andra namn i 
samma trakt.  

En del av namnen illustrerar samernas forna etniska kontakter med omvärlden och det 
kulturutbyte som förekom. Namntolkningarna i denna studie begränsas till ett fåtal namn, men 
de räcker rätt väl för att belysa förhållandet att samerna inte har varit en isolerad befolkning i 
norr, utan tvärt om haft att göra med mycket avlägsna befolkningsgrupper från vitt skilda håll.  
 
Boden i december 2010 
 
Olavi Korhonen  
prof. em. 
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INLEDNING OCH DISPOSITION 

En beskrivning av Vilhelminasamernas främsta samlingsplats i högfjällen kan vara inriktad 
på mycket olika perioder beroende på vilket källmaterial som utnyttjas. Arkeologins 
källmaterial tillhör liksom ortnamnsforskningen med nödvändighet de mer avlägsna 
perioderna i en befolknings historia. Av de två sträcker sig givetvis arkeologins fynd till tider 
då vi inte vet hur de språkliga eller etniska förhållandena var, men från och med äldre 
metallålder ger spridningen av asbestkeramiken ett vittnesbörd om att en befolkning finns i 
norr som förmodas vara samernas förfäder (Baudou 1995:111). Fyndens nordliga spridning i 
väster är tillsammans med deras förekomst i Finland och Karelen i öster ett stöd för 
fyndtypens etniska anknytning.  

För de västliga ortnamnens del är vi beroende av jämförelser med de nordiska språkens 
urformer för att få verktyg för dateringar. Den samisk-nordiska lånords- och 
ortnamnsforskningen visar då på kontakter mellan nordbornas förtrupper i norr och samer i 
urnordisk tid, dvs. under en period som antas ha sträckt sig från något århundrade efter vår 
tideräknings början och fram till vikingatid (ungefär 300-800 e. Kr.). Ett par hundra relativt 
säkerställda urnordiska lånord i samiskan, ofta med anknytning till icke-samiska näringar, 
husdjur, fångst i kustbandet, båtdelar, verktyg eller redskap och tillverkningstekniker av 
skilda slag, vittnar om nära och fredliga kontakter (Nesheim 1982:1-6). Även efter den 
urnordiska perioden har nordiska ord nått samiskan liksom finska ord från öster, vilket det 
finns exempel på i termer och namnelement som skall behandlas.  

 
Några ofta nämnda samiska ortnamn som grundar sig på tidigt västnordiskt ljudskick är bl.a. 

namnet på Norges näst största ö Senja, nordsamiska (saN) Sážžá, och den nordligaste ön 
Magerøya, saN Máhkarávju, där Nordkap ligger (Nesheim 1967:106). Namnen har i samiskan 
ett ljudskick som går att återföra till urnordisk tid. På språkliga grunder kan vi därför anta att 
samer och nordbok vid vår tideräknings början kom i kontakt med varandra vid norska 
Ishavskusten (M. Korhonen 1981:47, Sköld 1992:104-105). Kåfjord, saN Gáivuotna i Troms 
fylke, norska Kåfjord, finska Kaavuono, har mycket tidigt anförts bland namn som har ett 
ljudskick som visar tillbaka på urnordisk tid (Wiklund 1896:27). Men även mycket tidiga och 
betydligt sydligare namn kan nämnas från samma nordiska period (mitten av första årtusendet 
efter vår tideräknings början). Ett sådant är mo i Mo i Rana, Mosjøen m.fl., som har 
rekonstruerats ur *mōhwa, *mōha el.dyl., vilket framgår av (saS) Måehvie och Mueffie i ett 
betydande antal namn på norsk sida (Qvigstad 1893:237). Kontraktionen av den tvåstaviga 
namnformen skedde föra den fornvästnordiska periodens början (Bergsland 1994:190).  

Även i Nord-Tröndelag finns det sydsamiska älvnamnet Laagese på Namsen som betraktats 
som upptaget i samiskan under vikingatid eller tidigare (Bergsland 1964:2). Namnen på 
Vefsna (saS) Vaapste eller Vaapstenjeanoe ’Vapstälven’ i Nordland och Vojmån i 
Vilhelmina, (saS) Våajmoe, tillhör de namn som daterats till vikingatiden eller tidig medeltid 
(Dahlstedt 1967:89, 90-95). Ännu närmare studien av namnet Fatmomakke och dess 
historiska konnotationer får vi av namnleden ’näs’ i namnen Stor-Nassjo och Lill-Nassjo (saS, 
Stoere Naassjoe och Ohtje Naassjoe), av vilka byn Stornäs några kilometer söder om 
kapellplatsen, har sitt namn. Den samiska namnformen Naassjoe har återförts på en urnordisk 
pluralisform *nasju (sg. *nasja) ’näs’ (Dahlstedt 1967:95-98; Bergsland 1995:8). Namnledens 
pluralisform motiveras av de två markanta bergsutlöpare eller ’näs’ som man på långt håll kan 
se mellan förgreningarna av Kultsjön (saS Gålhtoe). Vi bör ha de anförda namnen med 
nordisk bakgrund och deras inlåningstid i minnet, när vi senare kommer till namnet Faepmie, 
Fatmomakke. 
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Bergen Stor-Nassjo och Lill-Nassjo vid Kultsjön. 

 
Men först är det lämpligt att i korthet se på Vilhelminasamernas språkliga förhållanden i 
relation till andra samiska varieteter. Med utgångspunkt i några centrala naturnamn beskriver 
jag därför samernas årliga traditionella boflyttning mellan skogstrakter och fjällområden. Man 
förstår då lättare Fatmomakkes betydelse som replipunkt för familjerna i fjällvärlden. Det som 
vi nu vet om renskötarfamiljernas boflyttning motsvarade säkert fångstmännens färder mellan 
vildrenarnas vinter- och sommarland i gammal tid.  

Därefter är det lämpligt att analysera namnet Fatmomakke, som egentligen är sammansatt 
av ett västligt nordiskt och ett östligt finskt namnelement, vilket mig veterligt inte har blivit 
vetenskapligt beskrivet tidigare, men som i koncentrerad form visar platsens flerfaldiga 
funktion; en mötesplats för människor från vitt skilda trakter. I en slags tillägg till huvudtemat 
om marknadsplatsen Fatmomakke, och den vattenled platsen tillhör, granskar jag därefter 
ytterligare nordliga områden, där namnelementet uppträder i kommunikativa kontexter. Trots 
att Vilhelminasamernas Fatmomakke är unikt i sin funktion som årlig samlingsplats vid en av 
de viktigare vattenlederna i samiskt område, saknar som vi skall se ortnamnselementet 
faepmie inte paralleller . Det som de andra namnen visar förstärker enligt min mening 
ytterligare Fatmomakkes särprägel som kulturplats. 

 
 

VILHELMINASAMISKAN 

Den variant av sydsamiska (saS) som talas i Vilhelmina benämns i samisk dialektologi för 
åselesamiska efter namnet Åsele lappmark, som från 1695 efterträdde Ångermanna lappmark. 
Den sydliga delen av sydsamiskan kallas jämtlandssamiska. Alla delar av sydsamiskt område 
har sina närmaste motsvarigheter på norsk sida och ur en gränsöverskridande aspekt kan man 
även tala om områdets samiska som Vilhelmina-Vefsensamiska. Numera inverkar det 
sydsamiska skriftspråket utjämnande på de relativt små skillnader som förekommer i sydlig 
riktning i det muntliga språket.  
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De olika samiska språken eller varieteterna bildar i de flesta områden mer eller mindre 
enhetliga ’band’ över Kölen eller över de nordiska ländernas nationsgränser, vilket är ett  

 

 
Karta 1 visar utbredningen av de samiska varieteterna i Norden och på Kolahalvön. 

 
tydligt tecken på att det samiska samhället hade sin egen utformning långt innan 
majoritetsbefolkningarna nådde hit upp. Kännetecknande är att samernas kontaktvägar gick i 
öst-västlig riktning och att den skandinaviska bergskedjan inte var något hinder för 
kommunikation. Man hade tvärt om anledning att under årets lopp i sina naturnäringar, främst 
fiske och jakt, bruka olika resursområden. 

Närmast norr om sydsamiskan sträcker sig den umesamiska (saU) varieteten, som har en 
ursprunglig spridning från Åsele lappmarks nordgräns upp till trakten av Piteälven (med 
undantag av större delen av Arjeplogs kommun). Det finns även enstaka språkliga 
minnesmärken av umesamisktalande i östliga trakter av dagens Åsele lappmark. 
Umesamiskan har språkliga drag med motsvarigheter både i norr och söder, men särskilt 
framträdande är några detaljer som är gemensamma med arjeplogssamiskan (saArj), som 
eljest räknas till lulesamiskan (saL). Umesamiskan har en naturlig språklig och kulturell 
förbindelse i den riktningen. Norr om lulesamiskan finns det centralsamiska området, främst 
nordsamiskan (saN) på Nordkalotten. Sedan talar man om det östsamiska språkområdet 
(dialektgruppen) med några varieteter redan i nordöstra Finland. Samiska talas så långt i öster 
som Kolahalvön sträcker sig.  

I det geografiskt omfattande område, där samiskan finns, har fjäll- och älvdalarna med sina 
vattenleder givna naturgeografiska och näringsmässiga förutsättningar. På höglanden mellan 
dessa områden tenderar en språklig differentiering att uppstå. Bäst framträder den i de olika 
lappmarkernas samiska varieteter, men även mindre höjdsträckningar tenderar att medföra 
detaljskillnader som har sina övergångszoner utefter vattendelare i naturen. 
Naturförhållandena, det sociala kontaktnätet och en befolknings språk står därför i ett visst 
förhållande till varandra. Språkliga uttryck och former speglar ofta förhållanden som är av 
icke-lingvistik karaktär. 
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På samma sätt är det med ortnamnen och de muntliga traditionerna, där folkslagsnamn och 
sägenmaterial ingår. Av det främmande inslaget i namnskatten kan man vid en analys få 
information av historisk eller kulturell art. Ortnamnen är dessutom knutna till bestämda 
platser i naturen, vilket ger speciella möjlighet som andra källor saknar. Det kan i namnen 
finnas tecken på varifrån de folkgrupper en gång kom, som namnen minner om. 
Dateringsfrågorna är främst knutna till språkljuden och deras förändring över tid. För äldre 
perioder i samiskans och/eller finskans urspråk har även arkeologisk periodindelning haft 
betydelse för språkforskningen. När en tidigare främmande befolkning visar sig i 
fyndmaterialet (som t.ex. en baltisk på finsk mark), då stöder det tiden för när det nya inslaget 
i t.ex. ordförrådet kom in. 

I denna studie av samiska ortnamn och färdleder i trakten av kapellplatsen Fatmomakke, saS 
Feapmie, kommer det fram uppgifter av ett liknande slag. Den forskning som rör nordbornas 
och samernas språkliga och kulturella förbindelser i de äldsta kända skedena, dvs. under 
urnordisk tid och under den efterföljande vikingatiden, bör språkforskaren Knut Bergsland 
och etnologen Asbjørn Nesheim nämnas. Båda var verksamma vid Oslo universitet. De 
ägnade sig från skilda huvudkompetensområden åt frågor om samernas tidiga historia. 
Utgångspunkten för deras forskningsinsatser var samiskans ordförråd, ortnamn och de 
sparsamt förekommande skriftliga dokument som finns (se litteraturlistan).  

Den allsidige nordisten Karl-Hampus Dahlstedt, bördig från Vilhelmina, som var verksam 
vid Umeå universitet, bör också nämnas i detta sammanhang. Han har bl.a. utrett vilken 
nordisk namnform som ligger bakom det samiska namnet Faepmie (se litteraturlistan). 
Däremot har fram till sen tid inte betydelsen av efterleden saS mehkie utretts, som kommer 
fram i den försvenskade namnformen Fatmomakke (jfr. Korhonen 2007a, 2007b). För 
kriterier och dateringar som gäller lånorden har nordisten/fenno-ugristen Tryggve Sköld, 
Umeå universitet, haft stor betydelse (se litteraturlistan). Språkforskaren Gustav Hasselbrink, 
Uppsala, kommer att nämnas i det som följer.  

 
 

 
 
Karta 2. Vilhelmina, Vualtjere, med omgivning. Lägg märke till Volgsele(t). 
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NAMNET VILHELMINA, saS VUALTJERE 

Det officiella namnet på dagens tätort, kommun och församling illustrerar påtagligt den 
övergång som på några århundraden har gjort denna samiska bygd till ett försvenskat 
samhälle. Efter att från slutet av 1700-talet ha haft namnet Volgsjö ändrades ortens namn 
1804 till Vilhelmina efter ett av den dåvarande drottningens namn1. Förslag att återta det 
namn som orten haft i varje fall från 1783 och framåt har inte mött gehör. Belägg för namnet 
finns från 1770-talet.  

Gustav Hasselbrink har grundligt utrett bakgrunden till namnet Volgsjö. Hans namntydning 
utgår från belägget Vuälgeth-suvvene (1964:148 i författarens stavning här och i det följande) 
som syftar på Volgselet, ett sel (saS sovvene) i Vojmån (saS Våajmoe) 15 km nordost om 
Volgsjön (i kartans övre högra hörn). Det är också byns namn i närheten. Förleden är en 
nominal avledning (substantivavledning) av saS vuelkedh ’dra av gårde, reise (av sted)’ 
(Bergsland & Mattsson Magga 1993:350) som betecknar platsen för den handling eller det 
skeende som verbet utsäger. Den rekonstruerade ordformen vuälget(e)h (gen.sg. 
vuälgátakken) hos Hasselbrink (1964:156) motsvarar till strukturen t.ex. lulesamiska (saL) 
vuojat-, en förkortad namnförled, vars grundform är vuojadahka ’ställe där man låter hjorden 
simma över ett vattendrag’ (Grundström 1946-1954:1436). Den termen går tillbaka på verbet 
vuodjat ’simma’ (Korhonen 2005:148).2 

Vualtjere (Vuälžere hos Hasselbrink3) kan därför tolkas som en kontraherad form av 
*Vuälgeth-jávr’ie (156), i vilken -ere är den frekventa förkortade efterleden av saS -jaevrie 
’sjö’. Med början i Lule lappmark, men mer frekvent från umesamiskt område och söderut, 
sker denna förkortning kombinerad med en sammandragning av för- och efterled som 
förändrar namnens ljudskick mycket. Den sakliga bakgrunden till namnen på Volg- är att en 
vårflyttningsled inom Norra Vilhelmina sameby passerar genom det område som ligger 
mellan de två ovannämnda platserna med Volg- namn (Manker 1953:203).  
 

 
”...den stora Malgomaj sjön glindrade mäktigt mot solen.” Zetterstedt  
(1833) 1980:139. Foto O. Korhonen 

                                                      
1 Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden var Gustav IV Adolfs gemål.  
2 Jämför fjällälven Vuojatädno i Padjelanta nationalpark, Badjelánnda, i Jokkmokk, där många simställen för 
renar finns på grund av älvens riktning som spärrar flyttningsleden. Motsvarande term är saS voejehtahke 
’svømmested for reinflokken over elv el. vann’ (Bergsland & Mattson Magga 1993:346). Avledningstypen i 
fråga är grundligt utforskad i lulesamiskan i en avhandling av Angéus Kuoljok (1997, se bl.a. s.92). 
3 Hasselbrink diskuterar det uttal av ortnamnet som motsvarar stavningen Voeltjere. Det finns belagt i flera 
uppteckningar men det har troligen sin grund i att namnets betydelse hade fördunklats.  
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Här befinner man sig under den tid på våren då man förbereder sig för att på skarföret flytta 
till renarnas kalvningsland och sommarbeten i väster. På den färden stannade många även upp 
för att vistas en tid i Fatmomakke och bl.a. delta i gudstjänsterna. Flyttningsvägens längd för 
renskötarna närmade sig 40 mil räknat från de vanligaste vinterbetesområdena öster el. 
nordost om Åsele, saS Sjeltie. På vintern deltog man i gudstjänster i Åsele och sålde sina 
produkter vid marknaden, vilket senare kommer att nämnas. Mellan dessa två årstidsbundna 
centra har samernas liv i Vilhelmina pendlat. Av dessa har Fatmomakke en ställning som inte 
har någon direkt motsvarighet någon annanstans i det samiska området i Sverige. 
 
 
SJÖN OCH VATTENLEDEN MALGOMAJ 
 
Inget hindrar att Volgsjöns samiska namn även inkluderar samefamiljernas ’avfärd’ västerut 
med båt på våren. Där det finns långsträckta sjöar mot fjällvärlden företog renskötare och 
deras familjer förr boflyttning med båt. En sådan känd vattenled hade sin början i Porjus, saL 
Bårjås, i norra Jokkmokk och går längs Stora Lulevatten, saL Stuor Julevu, och andra sjöar 
västerut. I Vilhelmina är den första sjö man kommer till Maksjön, saS Maakerenjaevrie, i 
närheten av tätorten.4  

Sjöns namn är enligt en uppteckning med en samisk sagesman ett tydligt återlån, där första 
stavelsen (med långt -aa-) troligen härrör från ordet maake ’måg’ (m.fl. betydelser; se 
Bergsland & Mattsson Magga 1993:181). O. P. Petterson har däremot säkert helt rätt, när han 
förknippar sjönamnet med mahkie ’landremsa som avstänger en båtled’ (Pettersson (1941-
1960) I 1982:7).5 Namngivningsorsaken är givetvis den smala landremsa som skiljer Maksjön 
från Volgsjön.  

Namnbeläggets -re(n)- är den vanliga förkortning av -jaevrie ’sjö’, här med tillägg av 
svenskt -n (bestämd form). Till det kommer dessutom ett pleonastiskt -jaevrie. En 
rekonstruktion av sjönamnet kan göras med ledning av den försvenskade namnformen 
Maksjön som bör innehålla saS mahkie (utan omljud). Sjöns namnform blir därmed 
*Mahkie(n)jaevrie eller med en genuinare modern vokalism, dvs. med sydsamiskt omljud, 
*Mehkie(n)jaevrie ’sjön som ligger vid edet (landsträckan)’. 

Parallellt med Maksjön sträcker sig från Malgoviken den omkring fyra och en halv mil 
långa sjön Malgomaj, Jitneme (Jïtneme)6, upp till Stalon, Staaloe, där en besvärlig terräng tog 
vid för den som i gammal tid färdades vattenvägen västerut. Förstavelsen Malgo- kan tolkas 
ut stammen i verbet malkedh ’bli nedtrampet (om lavbeite)’ eller substantivet melkie ’avbeitet, 
nedtrampet beitemark’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:184, 187), jfr. malgot, malkot 
’nedertrampas, förtrampas’ (Lindahl & Öhrling 1780:239. med ordbokens stavning). 

Motsvarande ordstam finns även i nordligare samiska, t.ex. i substantivet saU malggie ’von 
den Rentieren zerstampftes moosiges Gelände’ (Schlachter 1958:92) och i verbet saL malggit 
’trampa ned och beta av betesmark (om ren)’ (Grundström 1946-1954:489). Det område som 
uppenbarligen är upphovet till namnet är den breda halvön Malgonäset i sjöns nedre del. 
Malgonäset kan genom sitt läge ha blivit utsatt för renströvning och avbetning speciellt under 
våren innan avflyttningen västerut kunde företas.  

Efterleden -maj är ingen fullständig samisk namnled. Alla samiska substantiv eller adjektiv, 
som förekommer som namnelement, är (språkhistoriskt) tvåstaviga eller uddastaviga (med 
mer än en stavelse). Här rör det sig om saS maaje ’stort avstand, ett stykke vei; trakt; tidsrom’ 
(Bergsland & Mattsson Magga 1993: 181). Motsvarighet finns i saU enligt (Lindahl & 

                                                      
4ULMA, Collinder 1935 
5 Se mer om betydelserna i mehkie nedan. 
6 Vokalen -ï-, som är ett i-ljud uttalat med höjd tungrygg, visar i detta fall att andra stavelsens vokal är 
språkhistoriskt kort -a-. 
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Öhrling 1780:235) där ordet skrivs maj, maja ’långt afstånd’. Med den konsonantism som 
gäller i lulesamiskan heter ordet saL mádja ’trakt’ (Grundström 1946-1954:481). 

Det samiska ordet är ett lån från finskans maa ’land’, ’trakt’; ’jord’ (SSA II 133) och saknas 
norr om Lule lappmark.7 Med ledning av den större frekvensen i sydsamiskan bör lånet vara 
mycket gammal. Det har även nått norsk sida och där kommit i bruk som namnelement, vilket 
ytterligare indikerar hög ålder.8 

Betydelsen i namnet Malgomaj är alltså ’(den vida) trakten med avbetad lavmark’. Trots sitt 
samiska ursprung är inte Malgomaj det namn samerna själva brukar om sjön. Betydelsen 
passade helt enkel inte med sin syftning på en sjö. För svensktalande kunde tydligen 
benämningen, som från början syftade på Malgonäs, accepteras (jfr. nedan andra aspekter på 
namnet). Det är inte omöjligt att namnet skapats i en tvåspråkig befolkning som inte 
hämmades av den missvisande syftningen i ordet.  

En språklig tolkning av samernas namn på sjön, dvs. Jitneme (Jïtneme), är besvärligare att 
göra. Det kan som vi skall se helt enkelt vara ett uppkallelsenamn med ursprung i naturnamn 
vid den långa älvens avlägsna källflöde vid norska gränsen. Collinder tänker sig att 
appellativet bakom namnet numera är ”ett dött ord” men tillägger att man folketymologiskt 
har föreslagit ett samband med saS jienge ’is’ eller jeenje ’stor’ (1964:66).  

Om man söker en etymologi i en trestavig sydsamisk ordstam kan sambandet med jieneme 
prövas. Betydelserna i detta lågfrekventa ord är ’jordbru (jordstykke som en elv el. bekk 
renner under)’ [i stedsnavn også ’land, område’] (Bergsland & Mattsson Magga 1993: 145, 
hakparanteserna är ordbokens). Ordet har av Lagercrantz upptecknats i Vilhelmina-
Vefsenområdet och i Tännäs (Lagercrantz 1939:209) och han hänvisar utan kommentarer 
beträffande betydelsen dels till det samiska ordet för ’älv’ (s. 122), dvs. saS jeanoe (jfr. saU 
iednuo, saL ädno, saN eatnu), dels angående termens form till ordet för ’land’ (s. 121), 
nämligen saS eatname (jfr. saU iedname, saL ednam, saN eana ~ eatnan).  
 

Ett språkhistoriskt samband mellan betydelserna ’land’ och ’älv’ resp. ’stor’ avtecknar sig 
faktiskt, när man ser på den tvåstaviga ordstammen för ’stor’, som i saL9 lyder edna ’mycket; 
många; stor- (främst i ortnamn)’, här är e- lång vokal (ursprungligen diftong). Motsvarande 
adjektiv är i saU iedna och i saS jijnje, jeenje eller jeene (Bergsland & Mattsson Magga 
1993:147). I sydsamiskan finns ett inledande j- och den långa vokalen framgår av stavningen -
ij- resp. -ee-. I vissa fall har alltså inledande sydsamiskt j- påverkar efterföljande vokal, vilket 
framgår av formen jijnje.  

Om man betraktar de samiska orden för ’land(område)’ och ’(stor) älv’ som skilda 
avledningar i en avlägsen språkhistorisk tid av stammen i adjektivet ’stor’, syns sambandet 
tydligt i saS där eatneme är ’jorden’ i meningen ’(hela) världen’, och även ’land’ i betydelsen 
’omfattande landskap, distrikt’ el.dyl.  

Även sambandet mellan samiskans ord för ’stor’ och det finska ordstammen (arvordet) enä 
(enä-) ’groß, viel’ (SSA I 106) är belysande. I funktionen som namnelement och med 
betydelsen ’stor’ finner man finska Enä- i sjönamnet Enäjärvi (Suomusjärvi i Egentliga 
Finland, Sammatti och Karjajohta i Nyland; SP 2007:49). Stammen i finska enä ingår eljest i 
adjektivformer som enempi ’mer’ etc., jfr. saS jienebe ’mer’.  
I trakterna av Tanaälven, saN Deatnu, brukas deatnu lokalt i betydelsen eatnu ’älv’, men 
ordet betraktas som sprunget ut älvnamnet och ger ingen förklaring till ortnamnets ljudskick 

                                                      
7 Ett enstaka belägg i ett namn nära Kiruna är den finska formen Maa-, som har en något dunkel förklaring. Det 
anses vara resultatet av en kartografs påverkan genom översättning eller utbyte av ett samiskt Ädnam- (saN 
eatnan ’land, terräng’) med syftning på en markant fjällhöjd (Wiklund 1910:15).  
8 Namn på norsk sida i höjd med Åsele lappmark är sjönamnen Maajehjaevrie och Ohtje Maajehjaevrie och 
Maajehtjahke ’Majafjellet’ alla inom Hattfjelldal. 
9 SaN har en utvidgat stam i eatnat ’mycket’. 
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och ursprung. Man har bl.a. antagit att ett okänt forntida språkskikt, som vi vet mycket litet 
om, kan ligga bakom namntyper som t.ex. Deatnu. Trots allt går ändå tankarna till saN eatnu 
’(stor) älv’ som ursprunget till namnet (SP 2007:453). 
 
 
 

JÏTNEME, ETT VATTENDELARNAMN 
 
För tolkningen av sjönamnet Jïtneme, Malgo-
maj, är det nu lämpligt att nämna några namn 
i älvdalens allra översta del. Via ett rikt sjö-
system med bl.a. Vuollelite, Vuelie Lijhtie 
(saS vuelie(-) ’nedre’), Bijelite och Bijjie 
Lijhtie (saS bijjie- ’övre’), som ligger nedan-
för Kultsjön, Gålhtoe, når man fram till Fat-
momakke. 

Ovanför kapellplatsen finns den långsträckta 
sjön Gikasjön, Gäjka ~ Gäjkanjaevrie, och 
ovanför en älvsträcka breder sjön Ransarn, 
Raentsere ut sig.  
 
Karta 3.  
Riksgränsen Sverige/ Norge och Nordland /Nord-
Trøndelag (i norr respektive söder). Se namn på 
Jetnam(s) och Ratetinden högst upp! 

 
Via Ransarån, Raenserenjohke, står den sjön i 
sin tur i förbindelse med Bije-Ransarn, Bijjie-Raentsere i väster. Denna sjö delas av 
riksgränsen och har den andra hälften inom Hattfjelldals kommun (Aarporte) i Nordlands 
fylke.  

En bit in i Norge har Ångermanälven sitt allra översta källflöde i några mindre sjöar och 
tjärnar nära ett fjäll med namnet Raedtietjahke, skrivet Ratečahkε av Qvigstad (1938:233; jfr. 
saS raedtie ’kant (av bord, ski, skinn osv.), utkant (av hjord); trakt’ (Bergsland & Mattsson 
Magga 1993:233). Det är som vi skall se inte djärvt att tolka förledens betydelse ’utkant’ eller 
’randområde’ som syftande på utkant eller ytterområdet till en bygd eller region.10  

I söder ligger Jetnamfjellet, Jitneme, på gränsen mot Røyrviks kommun i Nord-Trøndelags 
fylke. Den högsta toppen, Jetnamsklumpen, saS Jitnemensnuhkie (jfr. saS snuhkie 
’(fjäll)topp’), når 1513 m.ö.h. och är det högsta fjället i fylket. På södra sidan av fjällryggen 
inom Røyrvik ligger Jetnamsvatnet, Jitnemenjaevrie. 

Dagens fylkesgräns har här gamla anor. Med sin tidigare betydligt sydligare utsträckning 
nådde Vapsten tidigare ned till nordgränsen för det dåtida ”Nommedals fogderi” (dagens 
Røyrviks kommun i Nord-Trøndelags fylke). Av en handling från 1742, framgår det att 
gränsen för det sydligaste skattelandet inom Vapsten vid den tiden gick ”oppaa Ryggen af 
Børje-Field” 11, dvs. dagens Børgefjell, saS Byrgije12, där även dokumentnamnet Iadnem 
(1744) kan beläggas.13 

                                                      
10 Etymologin till saS raedtie, saU ráddie ’kant, utkant, sida’, som förekommer i samiska ortnamn med syftning 
på randområden, är troligen ett lån från just det nordiska ordet ’rand’ (Collinder 1964:174) 
11 Bergsland 1995:29 och Bergsland 1994:195. Vid kartläggning inför dragning av riksgränsen registrerade en 
kommission 1744 de fjäll som ansågs vara ’Riks skildnaden’, varvid skattelandsinnehavare nämnde Gruxt niöne, 
Biamo niöne, Sibmeck, Iadnem, Saxo, Räines etc, alla möjliga att identifiera på dagens riksgräns, bl.a. Iadnem 
som kartans Jetneme (Qvigstad & Wiklund 1909:3) 



11 
 

Från detta område vid riksgränsen löper idag fylkesgränsen mellan Nordland och Nord-
Tröndelag och från samma höjd på riksgränsen, vid riksröse 204, Muretjakke, saS 
Movretjahke, börjar på svensk sida gränsen mellan Åsele lappmark och Jämtland. I 
beskrivningarna av de lokala förhållandena på västra sidan Kölen, där råskillnaden sägs 
fortsätta mot Store Namsvatnet, 1742 Naames-Vand, saS Nååmesjenjaevrie14, nämns vidare 
att gränsen gick mellan fjällen eller höjderna Goevte-jieneme (norska Tunnurfjellet) och 
Gaske-jieneme.15 

Vi kan därmed konstatera att det samiska namnet på Malgomaj med det upptecknade 
samiska namnet Jïtneme från början kan ha utgått från ett postulerat *Jïetneme med syftning 
på en (vidsträckt) höjdrygg som också var vattendelare, men på grund av att namnet inte hade 
koppling till ett känt och brukat appellativ hade det så att säga ’stelnat’ i ett eget svårtolkat 
ljudskick.  

Man anar en fornspråklig bakgrund till att *Jïetneme16 till uttal och betydelse ändå har viss 
likhet med det svagt belagda jïeneme ’jordbru’ etc. (jfr. Iadnem ovan). Av de topografiska 
förhållandena vid gränsfjällen Jitneme och Jitnemensnuhkie framgår i alla fall anknytningen 
till vattendelare tydligt.17 I funktionen som det 
samiska namnet på den stora sjön Malgomaj och 
med tanke på den långsträckta Ångermanälven 
med källflöde vid de nyssnämnda namnen, får 
sjönamnet Jïtneme karaktären av ett slags 
’makronamn’, ett namn med mycket vid syftning, 
inte bara på den stora sjön utan lika mycket på 
den långa älv som sjön är en del av och som har 
sin början vid en viktig öst-västlig vattendelare på 
Kölen. 

Till exemplen på uppenbara eller tänkbara 
samband mellan ord eller ordstammar samt 
namnelement, som nu har nämnts, kan ytterligare 
tillfogas uppgiften att det samiska namnet på 
Ångermanälven är saS Jeanoe, dvs. samma som 
jeanoe ’stor elv, storelv’ (Bergsland & Mattsson 
Magga 1993:143). Dahlstedt har registrerat det 
och kombinerat det med det folkliga svenska 
namnet på älven som är Ån eller Stor-ån 
(Dahlstedt 1967:84). Han betraktar det sa-miska 
som översättningslån från det svenska namnet, men det finns mot bakgrund av det som har 
anförts ovan att misstänka att förhål-landet är det motsatta.  
 
                                                                                                                                                                      
12 Det samiska namnet Byrgije, norska Børgefjell, hade före den omljudsförändring som ordet visar formen 
Birguje. En sådan namnform kan jämföras med ett nordiskt byrgija, som är en äldre form av byrgi ’borg, skanse, 
inngjerding’. Bergslands slutsats är därmed att det samiska lånet kan dateras till tiden 450-500, dvs. till en period 
som ligger några århundraden före vikingatiden (Bergsland 1994:193). 
13 I gränstaktaten från 1751 kallas fjället för Jadnemsklumpen på Börjefiell (Gränze-tractat ... s. 275)  
14 Nåå(v)mesje betraktar Bergsland som en medeltida form av norska Namsen (1994:191). 
15 Bergsland 1994:193 och 1995;29 där namnen skrivs Goevte-jïeneme och Gaske-jïeneme. 
16 /*/ utmärker fornspråklig eller rekonstruerad form av ord eller ortnamn 
17 För vokalismen är även en uppteckning av Lagercrantz av värde. Ett vattendrag med en fors, kanske i trakten 
av Store Namsvattnet, lyder hos Lagercrantz jĭetnảmεn fursie (dvs. Jïetnemenfursie, fursie ’fors’ 1926:17). 
Någonstans från samma trakt kommer även belägget Jienemsdurrie (Lagercrantz 1926:29), som kan tolkas som 
Jienemesdurrie (Hasselbrink 1981–1985 II 1983:782). Sagesmannans namntydning ’Erdbrückental’ är 
informativ, troligen ’dalen vid en jordbro’. Det kan här inte röra sig om annat än en dal intill en höjd(sträckning) 
som fungerar som vattendelare, troligen det gränsberg som behandlas i texten ovan. 

Faepmie och -makke (saS mehkie) syftar båda på en 
landsträcka. Korhonen 2007:199-223 
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FATMOMAKKES ÖSTLIGA NAMNLED, saS MEHKIE 
 
När en båtfärd västerut fortsatte från Malgomajs övre del uppkom hinder i form av ofarbara 
partier i älven. Redan i trakten av Lövnäs kunde man vika av och följa några sjöar i en 
dalgång, vilket namn som Vackemacksbäcken, Vackemacks-myran etc.  
 
visar (Pettersson (1941–1960) I 1982:109, 187).18 Den kortaste vägen var emellertid längs 
Gäddbäcken en halv mil nedanför Stalon. Där finns det ett antal långsträckta mindre sjöar, 
som man kunde utnyttja fram till Vuollelite, Vuelie Lijhtie. Här ligger Gäddbäcksmocken 19 
även kallad Gäddbäcksmorkan (Pettersson (1941–1960) I 1982:206, 258) som innehåller två 
olika namnled med betydelsen ’ed’. I dalgången ligger även en enstaka gård, Möcken, vars 
namn innehåller bygdemålens möcke, som eljest har ordformen mocka, ofta stavat måcka men 
även uttalat måcke eller macke. Vi har redan mött begreppet i den samiska formen mahkie i 
namnet på Maksjön nära Vilhelmina. 

Jag kunde redan då ha pekat på namnet Måckemyran mellan tätorten och sjön. Förleden är 
där en av de svenska uttalsvarianterna av lånet från samiskan. På den efterföljande sträckan 
via Kultsjön (Gålhtoe) till Fatmomakke finns även till slut namnet Mocktjärn20.  

När man därefter når Fatmomakke, Faepmie, får vi den förkortade efterleden -makk, som 
tyder på att saS mehkie, fast med den tidigare vokalismen *mahkie, blivit bevarad i den 
samiskspråkiga miljön. Det samiska ordet har vid spridning, jfr. saS mahkie, saU måhkkie, 
saL måhkke, saN mohkki. 21 Ordet saS mahkie skall skiljas från det snarlika saS muerhkie 
’tange, eid mellom to sjøer’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:194). Ordet, som norrut har 
ljudskicket saU muöŧkkie~muörkkie, saArj muöŧkke~muörkke, saL muorkke och saN muotki, 
är frekvent i ortnamn där betydelserna ’näs, ed, landsträcka (mellan farbara båtleder)’ lätt kan 
konstateras. Det som åsyftas är de kortare eller längre gångsträckor som fanns mellan sjöar 
och älvar eller utefter ofarbara delar av en älv, där man var tvungen att bära sin utrustning. De 
svenska lånen från ordet brukar skrivas ’mårka’ eller ’morka’. 

 
Det är nu lämpligt att beskriva den språkhistoriska bakgrunden till det samiska ord som 

gömmer sig bakom svenska mocka etc. I norr är betydelserna ’krok (på föremål), krök (på 
bäck, väg), slinga (på föremål), sväng (på strand, strandlinje etc.)’. Men termen kan även syfta 
på en ‘(inre del av en) vik (i älv, sjö), (havs)bukt; vrå (i rum, byggnad)’. Vid sidan av dessa 
konkreta betydelser finns figurliga eller överförda bibetydelser som t.ex. ‘mål (för färd), ände, 
ända; ärende; ändamål’.  

När man går ett ärende gör man en tur fram och tillbaka någonstans, vilket tänktes beskriva 
en ’slinga’ eller en ’sväng’. Av det kommer sedan betydelsen ’ärende’. I kommunikativ 
kontext kan man vidare tänka sig att när en färd med båt slutade i ’inre delen av en vik’, dvs. 
en mahkie, mocka och färden fortsätter till fots, blir ordet för platsen där man anträder färden 
lätt själva sträckan.  

Det är också vad som har hänt i bygder där människor var beroende av vattenleder. Det 
finns i sydsamiskan och hos svensk befolkning i söder några bra exempel på hur saS mahkie 
och svenska mocka lämnat de ursprungliga innebörderna och i stället speglar det som 

                                                      
18 Här inleder saS vaegkie ’bred dal’ namnen följt av ett lån ur saS mahkie. 
19 DAUM, Pellijeff 1957.  
20 Pettersson (1941–60) II 1982:115. I detta fall är det oklar om det är fråga om en tjärn vid en genomgående 
färdsträcka eller förbi en tjärn som folk från Hällefors eller Bångnäs brukade. 
21 Ett välkänt namn med denna term är Stora Sjöfallets äldre (kart)namn Ädna Muorkekortje (jfr. gårttje ’fors, 
fall’), där för övrigt ädna ’stor’ ingår, som behandlas under namnet Jïtneme. Stora Sjöfallet heter nu Stuor 
Muorkke.  
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namnelementet reellt utvisar. Ett sådant är betydelsen ’färd, lång resa’ i en fras som saS 
mehkie sjædta doej gåetiej raajan, ‘det blir en lång resa till de där kåtorna’ (Hasselbrink II 
1981-1985:899).  

Det kan jämföras med ett belägg som Dahlstedt återger från Bodum i nordvästra 
Ångermanland, där eljest svenskans ed i första 
hand brukas för landsträckor mellan farbara 
vatten: ‘dä ä barre n litn mökk, ‘det är bara ett 
kort avstånd’ (Dahlstedt 1950:205–206). 
Mocka syftar i uppteckningar från Dorotea och 
Fredrika på ’fastare mark mellan tvenne vatten’ 
och termen finns i ett flertal naturnamn.22 O. P. 
Pettersson nämner att mocka, som på vilhel-
minamålet är mökk och mökke betyder 
‘landremsa mellan två spakvatten i större 
vattendrag’ och ’en mocke kan vara både 
mycket smal och milsbred’.23  

Man frågar sig varför det finns två olika 
samiska ord för ’ed’, dvs. gångsträcka mellan 
sjöar eller ofarbara delar av en älv. De är 
dessutom båda inlånade i svenskan. Ett första 
svar är att det ena, saS muerhkie (med vari-
anter), är ett ursprungligt arvord i samiskan24 
och av hög ålder. Det andra, dvs. saS mahkie, 
är lån från finska mukka med ungefär samma 
betydelser som ordet i samiskan.25 Det finska 
ordet har i sina betydelser lånats in i hela det 
samiska området, vilket visar lånets höga ålder. 

Dessutom bör man veta att den finska formen mukka finns i västfinska dialekter. I östra 
Finland är formen mutka (samma ordet som i finskt skriftspråk). Se karta här intill och not: 26  

Termen har således förmedlats av västfinsk befolkning, som vid den avlägsna tid det rör sig 
om spred sig norrut och nordväst via finska älvsystem mot Bottenviksområdet. Företeelsen är 
känd under namnet finsk erämarksrörelse. Den hade två olika huvudområden i Finland, av 
vilka den östra hade sina centra kring sjösystemen norrut från Päijänne i Tavastland, dvs. det 
område där det aktuella ordet lyder mutka. 

Men före den östfinska koloniseringen av norra Finland och angränsande områden väster 
därom, fanns det ett inflytande som utgick från Satakunta i sydvästra Finland, dvs. de trakter 
där appellativ och namnelementet mukka återfinns fram till modern tid. 

I det samiska området hade det inlånade namnelementet en kommunikativ särbetydelse, som 
nu bara framgår vid en analys av ortnamnen innehållande saS mehkie (inklusive de nordliga 
motsvarigheterna). I detta sammanhang bör man komma ihåg att det bland de så kallade 
birkarlarna vid Bottenvikskusten fanns ett finskspråkigt inslag, som kommer fram på olika 

                                                      
22 DAUM, sockensamling för Dorotea, Lisa Lidberg 1937.  
23 ULMA Vilhelmina, Pettersson.  
24 Det samiska ordet är arvord till finska matka ’resa’ SSA II 154). 
25 Jag har analyserat appellativet och namnelementet saS mahkie (med varianter) i skilda delar av samiskt 
område i Sverige i artiklarna Korhonen 2007a och 2007b. 
26 Kartan visar var appellativ (cirkel 1) resp. finska Mukka-namn (cirkel 2) förekommer i västra och norra 
Finland, dit ordet kommit genom finsk befolkningsexpansion norrut.  

Finska mukka: appellativ (fylld cirkel) resp. ort-
namnsemenet (cirkel). Korhonen 2007:199-223 
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sätt, även i ortnamn.27 Arkeologiskt material och västfinska etnologiska fakta med 
motsvarigheter i Norrland pekar i samma riktning. 

Det är inte förvånande att man finner tecken på att icke-samiska befolkningsgrupper har 
färdats utefter Ångermanälven som är en så betydelsefull älv. Om östliga färdmän sökte sig 
hit så är det ännu naturligare att nordbor fann lämpliga färdvägar till området. Avståndet var 
betydligt kortare och samernas pälsverk lika attraktiva. Både gamla historiska källor och 
dagens ortnamn kan berätta för oss om västligt inflytande i den trakt där Fatmomakke ligger, 
inte minst just namnet Fatmomakke. 
 

 

På väg till högmässan en midsommardag på 1970-talet. Foto O. Korhonen 

 
FATMOMAKKES VÄSTLIGA NAMNELEMENT, saS FAEPMIE 
 
Kapellplatsen kan sägas ha tre namnformer av vilka Faepmie är den som kan betraktas som 
genuint samisk om än med nordiskt ursprung.28 Andra längre namnformer, som syftar på 
någon plats i närheten, t.ex. Faepmienloekte ’Fatmomakkviken’, har utvecklats genom 
sammansättning med den tvåstaviga som förled. De svenska utgår således inte från tvåstaviga 
Faepmie utan från den form där ett tillägg har gjorts med mahkie~mehkie. Det skulle kunna 
tyda på att efterleden mehkie ursprungligen har haft karaktären av topografisk benämning på 
platsen som beskrev den som ’ed’ eller ’landsträcka’. Det var först när de svenska 
namnformerna utformades som mehkie fogades till Faepmie. 

                                                      
27 En undersökning av ortnamn söder om Piteälven och öster om lappmarksgränsen visar påtaglig finsk påverkan 
på namnskicket (Korhonen 2009) 
28 Lagercrantz (I 1939:130) anger uttalet som fàpmiε (med ytterligare ett tecken under à som visar bakre uttal), 
dvs. så som namnet nu enligt gällande ortografi skrivs, nämligen Faepmie, där -ae- utmärker ett bakre a-ljud 
(dvs. inte diftong!), som kan beskrivas som ”ljust, mer eller mindre ä-liknande a” (Bergsland 1982:19). Björn 
Collinders uppteckning av namnet (DAUM 1935) saknar i några fall beteckning för bakre långt a-ljud, men är i 
princip identiska med Lagercrantz’.  
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De svenska namnformerna har alla två namnled och bland äldre dokumentära skrivningar 
kan nämnas Fattnemakke, Fatmemakk ca1820 (SOL 2003:72), Fatmematke 1823 (Schubert 
1823a:318), Fatmomack ~ Fatmomocke (Læstadius (1831) 1977:236). Av Zetterstedt får vi en 
god beskrivning av platsens kyrkliga betydelse och han anger namnformerna Fatmomack, 
Fatmomacke, Fatmomåkke (1833:149). Han är troligen påverkad av Læstadius, vilket särskilt 
måkke visar, eftersom den formen bara kan härröra från Lule lappmark (jfr. saS mahkie~ 
mehkie, saArj. saL måhkke). De officiella namnformerna är sedan länge Fatmomakke eller 
Fatmomakk29. 

Antalet svenska varianter är alltså stort, men de har med ett undantag (se -ttn- ovan) ersatt 
det samiska namnets -pm- med svenskt -tm-. Detta har av Collinder förklaras med 
utgångspunkt i en speciell detalj i stamkonsonantens uttal som han registrerat30. I en 
uppteckning av namnet på ett nybygge i Fatmomakke, kallat Faepmienspidtje,31 finns före -
pm- i förleden en sk. glottisstöt (Collinder 1964:55; se not nedan). Den har enligt Collinders 
förslag medfört att konsonanten p i -pm- inte kunde uppfattats korrekt av svensktalande utan 
tolkades som ett t, vilket givit -tm- i svenska namnformer.32 Det uttal som nämns av Collinder 
finns idag i olika samiska områden, men en förutsättning för att denna teori om utvecklingen -
pm- > -tm- skall vara korrekt, är att det beskrivna uttalet i äldre tid har varit så pass allmänt i 
vilhelminasamiskan att substitutionen kunde uppstå, vilket vi inte med säkerhet kan veta.  

 
 
Elsa Kristoffersson hälsar alla besökare välkomna 
 till Fatmomakke och berättar om platsens historia.  
Foto. O. Korhonen 

 
Den etymologi till namnet Faepmie som har vunnit störst 
anslutning utgår från att en urnordisk (urn.) stamform 
/ackusativ *hwamma33 kan ha inlånats som faepmie på 
samma sätt som urn. *hwannō ’kvanne (Angelica 
archangelica)’ blivit saS faatnoe. Nordiskt (fvn.) hvammr, 
som utvecklat sig till norska (no.) kvam, har topografiska 
betydelser (se nedan), som väl passar på de platser där ordet 
anses vara inlånat i formen saS faepmie. Säkra bevis för att 
lånet härrör från urnordisk tid finns inte, men lånet kan i 

alla fall ha skett senast under tidig medeltid (Dahlstedt 1975:329-331). För inledande hv- >f- 
kan man jämföra med urn. *hwalaR > saS faelies~ faala (Qvigstad 1893:144) och beträffande 
konsonanterna -mm- > -pm- kan man visa på utvecklingen av fvn. hrammr > saS raapma 

                                                      
29 Formen Fatmomakk får stöd som officiell namnform från 1900-talets början genom att den brukas på 
Generalstabskartan över Sverige 40. Dikanäs. 
30 ’Stamkonsonant’ är den grammatiska termen för konsonanten/konsonanterna mellan första och andra stavelsen 
i detta tvåstaviga ord. I ett fyrstavigt ord avses konsonant el. konsonantkombination mellan tredje och fjärde 
stavelsen.  
31Sydsamiska spidtje ’nybygge, småbruk’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:289) är identiskt med saL bidtja 
’bygge, nybygge, gård’ som bl.a. förekommer i det alternativa samiska namnet på byn Naustajaur (även 
Navdahávrre) i Jokkmokk. Ordet är ett lån ur en dialektal form av svenskans ’bygge’ (Qvigstad 1893:105). 
32 Glottisstöt uppkommer när stämbanden först stänger luftströmmen och sedan plötsligt skiljs åt. Ljudet 
utmärkes med tecken för spiritus lenis (upphöjd omvänd båge / ) /). Ljudet är vanligt i danskan där det kallas 
’stød’. Collinder har konstaterat att samiskt -pm- i ett ord av en svensktalande person återgavs som -tm- 
(Collinder 1964:55). 
33 Bergsland utgår i första hand från ett fvn. hvamm-r och i andra hand från möjligheten till ett äldre ”forhistorisk 
form hvamma” (Bergsland 1994:195). 
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’bjørnlabb’ (252). Den utljudande vokalen i faepmie kan jämföras med vokalen i 
rekonstruerad urn. *aiða > fvn. eið > saS aejrie ’eid’, sv. ’ed’ (Vries 1977:95)34 
 
 
 

Norska ortnamn som innehåller namnelementet 
Kvamm, Kvammen, Kvamme, Hvam etc., 
förekommer i (Nord-)Tröndelag men inte i 
Nordland.35 De enstaka samiska beläggen av 
namntypen i gammalt ljudskick skulle därför 
kunna tyda på en mycket tidig expansion norrut 
och mot samiska områden. Den berörde de 
viktigaste samfärdselstråken men upphörde 
sedan. I sydliga norska bygder förekommer 
namnen i betydande antal, frekventast i Vest-
landet. Betydelsen anges i korthet vara ’liten 
dal’ (de Vries 1977), men flera längre be-
skrivningar av namntypen finns också. Det är 
särskilt en uppgift om Kvam-namn som är 
upplysande. Den kommer från Rydh (enl. NS 
1997:270) och återger en betydelse i (Nord-
)Tröndelag. Den lyder ”stad [ställe] der eit 
hovuddalføre knip seg i hop (eller, sett andre 
vegen: opnar seg)”. Det är en beskrivning av 
terrängen på en plats där samfärdsel kunde 

förekomma på en landsträcka och som därmed 
skulle kunna omtalas som en samisk mahkie 
eller finska mukka. Ett nordiskt ord som gav 
Faepmie har alltså sin grundbetydelse gemensam med det östliga ord som en gång i tiden 
skapade termen saS ’mehkie’. 
 
NAMNLEDEN FAEPMIE- PÅ ANDRA PLATSER 
 
Det är inte bara i det samiska namnet på kapellplatsen Fatmomakke som det nordiska 
namnelementet återfinns. Ett par mil i nordlig riktning finner man i Ångermanälvens källsjö 
Ransarn, saS Raentsere, en vik med namnet Ransarviken, Faepmienloekte. Den 
lövskogsbevuxna vida dalgången mellan viken och Vojmån, Våajmoe, är bara några kilometer 
bred och kallas Faepmienvuemie.36 Det faktum att namnlokalerna uppträder vid viktiga 
landsträckor på en uråldrig förbindelseled mellan öst och väst, som förbinder 
Ångermanälvens dalgång med norska kustbygder, måste vägas in i namntolkningen. Allt 
                                                      
34 Ordet saL ájdde, som på svensk sida bara förekommer som namnelement i enstaka ortnamn på uppenbara ’ed’ 
(Korhonen 2002:65 ff.) finns i uppteckningar från många sjösamiska bygder på norsk sida (Qvigstad 1893:83).  
35 Bland de topografiska betydelserna i namnelementet märker man sådana som ”en Afkrog, en Dal eller Vig, 
som er omgivet af høie Bakker, saa at man ikke kan see den i nogen Frastand”. Namntypen har varit mycket 
expansiv och förekommer på Island, i norröna bygder i Skottland och antas ha varit mycket produktiv under 
vikingatiden, vilket alltså spridningen visa (NS 1997: 270).  
36 Jfr. saS vuemie ’vid dal med skog’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:350). Dahlstedt ger två förslag till ett 
sambandet med Fatmomakkeviken, saS Faepmienloekte, intill kapellplatsen. Det ena är att den nordliga viken är 
ett ”färdvägsnamn”, uppkallat efter kapellplatsen av dem som var på väg till Fatmomakke. Den andra 
förklaringen utgår från separat namngivning ur terrängförhållandena (Dahlstedt 1975:330).  

Faepmie och -makke (saS mehkie) syftar båda på 
den landsträcka som fanns här. Korhonen 
2007:199-223 
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pekar mot att platserna är namngivna var för sig och avser en dal mellan två vatten, där 
samfärdsel av naturliga skäl har uppkommit. Det finns inga vägande skäl att tänka sig en 
överföring av vikens namn från Ransaren till den i Kultsjön, Gålhtoe.37 
 
 

 
Kyrkvärden tar emot inför gudstjänsten på midsommardagen. Foto. O. Korhonen 

 
För den fortsatta tolkningen av namnen i och vid Ransarn bör man även se på ett fjäll väster 
om viken i Ransarn som på Generalstabskartan kallas Fabmevardo38. Namnet skrivs därefter 
på kartorna Fepmetase39 fram till tiden för den samiska namnrevideringen av topografiska 
kartan. Den äldre kartans Fabmevardo resp. senare Fepmetase återges i fältuppteckningar som 
fàpmasièn (där -n är svensk bestämd form), fähpmehtàsē (DAUM Pellijeff 1954) och 
fätpmehtsāsē (DAUM Collinder 1935). I de två sistnämnda namnen är efterleden ett tydligt 
saS aesie ’skogkledd ås’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:22). I det första namnet kan -se 
vara en frekvent s-avledning på ett substantiv. Avledningens betydelse varierar men vanligtvis 
visar s-avledningar ett samband av något slag (ofta obestämt vilket) med något (plats, föremål 
etc), som har med grundordet att göra, t.ex. soermese ’fingerring’ av soerme ’finger’, bieljese 
’gryteøre’ av bieljie ’øre’ (Hasselbrink I 1981-1985:173174). 

                                                      
37 Det finns vaga uppgifterna om en äldre ursprunglig kapellplats vid Ransaren som borde undersökas ytterligare. 
Tanken på en överföring av namnet Faepmienloekte i Ransarn till viken i Kultsjön, Gålhtoe, har kombinerats 
med denna tradition. Dahlstedt återger J.A. Nenséns uppteckning om detta gjord för två sekel sedan. Det heter 
hos honom att ”1:mo ford[om] reste presten up i Malomaj a[tt] hålla G[uds[tj[än]st för L[appar]ne - - -, 2:do 
uppsattes en Koja å ngn Udde [?] vid Stor Renzarn, 3:tio valdes af L[appar]ne Fatmemakk ss. lika l[ån]gt för 
alla, e[ller] med[el]punkt”. Uppteckningen är gjord 1819-1820 med en sagesman som levde mellan 1730-1824 
(Nensén R 650:94, se Dahlstedt 1975:336).  
38 Jfr saS vaartoe ’vol, lavt snaufjell med krattskog omkring’. I nordligare samiska syftar ordet saU várdduo, 
saL, saArj várddo (~ vártto), ofta på ett berg med god utsikt, ett utsiktsberg. Appellativet är ett nordiskt lån i  
amiskan, jfr. fvo. vorđr (Collinder 1964:244)  
39 De diakritiska tecknen ¯  och ` avser hel- resp. halvlängd av den vokal tecknet fogats till. Upphöjda tecken 
visar svagt el. hastigt uttalade språkljud. 
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Av Faepmie kan därför i det första fallet den avledda namnformen *Faepmese ha 
betydelsen ’berget (skogklädda åsen) som har med Faepmie att göra’. Beläggen för samma 
berg som slutar på -ht- resp. -hts- kan även tolkas som avledningar av en typ som i förkortad 
förstavelse består av saS -eht-.40 Uppteckningen fähpmehtàsē kan därför skrivas  
 

Faepmehtaesie och har ungefär samma betydelse som Faepmese. Avledningarna visar att 
namnelementet fungerade som grund för språklig avledning hos språkbärarna trots att de 
troligen inte kände dess betydelse. 
 

Redan hos Zetterstedt finner vi de tolkningar av namnet som fram till våra dagar har varit i 
svang. En vanlig är att Faepmie tolkas ur faerhmie ’favn’ och verbet feerhmedh ’omfavne’ 
och syftade på att man omfamnade vänner, släktingar och bekanta när man träffades på 
kapellplatsen.41 Den andra tolkningen, som Zetterstedt anser troligare, är att namnet utgår från 
ordet faatnuo ’kvanne’ (Bergland & Mattsson Magga 1993:75-77). ”Fadnomåkke betyder 
följaktligen det innersta eller ändan af en vik eller sjö, der Angelikstänglar växa (Zetterstedt 
(1833) 1980:145-146).” Tolkningarna kan dock inte förenas med ortnamnets faktiska 
ljudskick. 

De två folkliga etymologierna har varit omhuldade fram till våra dagar. Men när vi vidgar 
blickarna utåt för att se på andra möjliga Faepmie-namn, verkar de folkliga tolkningarna inte 
vara helt harmlösa ; de har faktiskt påverkar namnsskicket från sina ursprungligare former. På 
norska sidan finns i Hattfjelldals kommun, saS Aarporte, den stora sjön Røssvatnet, saS 
Reevhtse, öster om vilken sjön Famvatnet (Famnvatnet ~ Favnvatnet) ligger, jfr. Fam wattn 
(Famwattn), 1695, framwattn 1698, och Fame-Träsket 174442. Fast bebyggelse kom till 

                                                      
40 Ortnamn vars förled slutar på saL-at- ~ -át- ~ -ut- = saS -eht- visar ofta tillbaka på en fyrstavig stam som t.ex. 
i saL Muorkátjávrátja (av muorkát- < muorkádahka ’område som har med muorkke ’ed’ att göra + jávrátja ’små 
sjöar’); platsen ligger helt nära Vuollerim, saL Vuolleriebme. Jämför saL Gejnutjiegge (av gejnut- < gejnudahka 
+ jiegge ’myr), saU Gyöjnatjeäggie (av gyöjnat- < gyöjnadahka + jeäggie) och saS Gyöjneht- < gyöjneht- < 
gyöjnehtahke + jiegkie ’myren med flyttleden’. 
41 Sydsamiska faerhmie ’favn’ går tillbaka på fvn. faðmr i samma betydelse (Qvigstad 1893:147). - 
42 Qvigstad & Wiklund 1909:8 

På en sträcka av ca. 43 km räknat från Røssvatnet inom Hattfjelldals kommun och riksgränsen mot Sverige 
ligger sjön Famvatnet, saS Faepmienjaevrie. En rad sjöar underlättade en färd med båt över till Umeälvens 
övre del.  
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området på 1850-talet (Dahlstedt 1975:330). Ett alternativt namn är Favnvatnet 1892, men 
den samiska är faktiskt saS Faepmiejaevrie (Qvigstad 1893:143, 1938: 231).43 

Med tanke på den topografi som vi såg att namntypen i Fatmomakkeområdet indikerar, kan 
man nu pröva om det finns tecken på att sjön med omgivningar skulle kunna vara av den arten 
att namnet åsyftade en plats på en vattenled. Man ser då att från Sördalsavan i Rössvatnets 
östra del öppnar sig sjöar och älvar som genom Varnvassdalen leder till (kartans) Famvatnet.  
Därifrån kan man komma vidare österut via dalgångar antingen till Joesjö eller Tängvattnet, 
saS Diekngehke, i Sverige, i båda fallen till Umeälvens översta lopp.44 

Men även betydligt längre norrut finns till slut ett namn tillhörande den typ vi studerar. Det 
namnet återfinns i ett område där svenskt eller norskt inflytande på namnskicket inte har varit 
så stark. Namnet Fabmeluokte, saArj Fábmieluoktta, är en sydostlig vik i sjön Gavasjaure, 
saArj Gávasjávrre, som ligger strax väster om Kungsleden på den del som sträcker sig mellan 
Adolfsström, saArj Pruvkka, och Ammarnäs, saU Gávtjávrrie. Det näs vid vilket viken ligger 
är det bredaste av hindren för en färd längs en kedja av sjöar som ger en ca. tre mil lång 
vattenväg. I denna trakt rinner Laisälven upp som sedan sträcker sig genom samiska bygder. 

Sammanfattande kan man säga att beläggen för namnet Faepmie (med varianter) på olika 
sidor av Kölen visar att det kan kopplas till forntida kommunikation efter viktiga vattenvägar.  
 
TVÅ FÄRDLEDER; EN NORDLIG VIA FAMVATNET, saS 
FAEPMIEJAEVRIE  
 
Det är nu lämpligt att göra en jämförelse mellan naturnamn dels i den trakt där det forntida 
västliga inflytandet når fjällregionen kring Fatmomakke, dels längre norrut i närområdet kring 
Hemavan, saS Bierke, intill Umeälvens övre del, dit vattenleden går västerifrån via 
Famvatnet, saS Faepmiejaevrie. Om det kring färdledernas slutmål i de två områdena finns 
tecken på likartade västliga namntyper, skulle det stärka kunskapen om färdvägarnas tidiga 
bruk över Kölen österut. De två samiska Faepmie-namnen är ett första tecken på att det kan 
finnas mer att upptäcka.  

 
 
Tängvattnet, Maisor och Gaina-sjöarna nära Hemavan. 

                                                      
43 Från Famvatnet till Hemavan, saS Bierke, hade man landsträcker som sammanlagt uppgick till ca 13 km. Det 
var således en uppenbart lämplig väg att följa, när man skulle passera Kölen på väg till eller från Umeälvens 
övre delar. 
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När man inom ett rätt begränsat område mellan Tängvattnet, saS Diekngehke, och Hemavan, 
ser på de namn som förekommer, finner man först sjön Maisor med landområdet Maisorliden, 
som med en uppteckning med ljudskrift från 1937 kan återges som (saS) Bijjie-
Maajsoejaevrie resp. Maajsoegïeles45. Vid samma tid erhölls det samiska namnet Vuelie-
Maajsoejaevrie för kartans Ahasjön, den sjö som ligger närmast väster om flygfältet i 
Hemavan. I senare delen av 1900-talet visar uppteckningar att en uppenbar samisk 
omtolkning hade skett av namnen, som då återges som Maajesovvene46 resp. Maajesovgïeles. 
För Ahasjön fick upptecknaren vid det tillfället inget samiskt namn. Två mindre sjöar i 
närheten och ett berg med kartans namnform Gaina(-) kan tolkas som (saS) Gaajne-.47 
 

 
 
Dorotea Fredrika Eriksdotter (1852-1929) i Rönäs. Se Moritz 1990:164 

 
De två namnelementen maajsoe och gaajne har båda en nära anknytning till en gammal och 
ofta omnämnd, men ändå inte särskilt väl beskriven nordisk ’hantverksteknik’. Det förra ordet 
identifierar man på samiskt område som saS maajsoe~ maajsa ’bør’ (sv. ’börda’; Bergsland & 
Mattsson Magga 1993:181), saU, májssá ’börda’ (Malå; Schlachter 1958:92). Till umesamiskt 
område hör likaledes maisa ’börda’ (enligt stavningen) i det gamla umesamiska 
ordboksverket (Lindahl & Öhrling 1780:237). Jämför även formen maisu (dvs. saU májssuo), 
som Qvigstad (1893:229) redovisar från Ume lappmark. Nensén nämner ordet maiso från 
Lycksele Lappmark i en kontext, som vi skall se har centrala betydelsedetaljer. Hans 
kommentar till ordet lyder ’en sjö, hvari man får hela bördan fisk’ (Collinder 1964:125). 

 

                                                      
45 Jfr. bijjie- ’ øvre’, gïeles ’kjøl på fjell’, vuelie- ’nedre’. 
46 Namnleden saS -sovvene betyder ’sel’ och mellanleden -sov- är en förkortning av samma namnelement i 
namnet med tre namnled.  
47 Namnbeläggen återges med samisk ljudskrift som i detta fall inte är helt entydig beträffande vokallängderna 
(namnet kan av uppteckningen att döma ha antingen kort eller lång vokal i andra stavelsen). Appellativet är dock 
lätt att identifiera. Här skrivs namnen med sydsamisk ortografi, eftersom umesamiskans område och umesamiskt 
skrivsätt börjar från norra Tärna och norrut. Kartnamnet Gainaberget motsvarar saS Gaajneaesie.  
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Ordets förekomst i saL visar en annan vokal i första stavelsen och en annan betydelse. 
Termen lyder där saL mäjssa ’mes, ställning av trä med vilken man bär bördor på ryggen’ 
(Grundström 1946–1954:563). På norsk sida övergår ordet i nordlig riktning senast i Ofoten-
området till samma vokalism. Formen är där mæi’sa (Qvigstad 1893:229, samma belägg 
åsyftas troligen i SSA II 157) och ordet betecknar packkorg för klövjesadel på en klövjeren. 
Termen saknas i saN enligt det mest omfattande nordsamiska lexikonet (Nielsen (1932–1962) 
1979). Samma sak gäller östsamiska varieteter. I saS finns ordet däremot så långt söderut som 
samiskan sträcker sig på svensk och norsk sida (Hasselbrink II 1981–1985:887).  

I delar av sydvästfinskt område finner man vidare ordet meisu som är nordiskt lån i 
betydelsen ’stor hösäck eller säck för agnar; sjömännens stora klädsäck’ (SKES 339). I 
finlandssvenska dialekter är mäiso, mäisu, mäis ’fiskkasse, fodersäck, ryggsäck’, men termen 
syftar också på ’klövjesadel, bärmes’ etc. (SSA II 157). Samtidigt nämns svenska mes och 
norska meis. Etymologiska uppslagsverk ger fler detaljer om de samiska och finska orden i 
varierande ljudskick. Torp härleder de nordiska beläggen ur fvn. meiss m.’kurv’ [korg] (hey-
meiss osv.), som motsvarar nordsvenskt mäis, vilket senare blev riksspråkligt mes ’kurv, 
bærekurv’, och där östsvenskt mäiso ’fiskekuv, fôr-sæk [fodersäck]’ även hör hemma (Torp 
1963). Utvecklingen meis till mes beskrivs även av Rietz som från de flesta områden anför 
betydelsen ’korg, fiskkasse, fiskkorg, brödkorg’ vid sidan av ’träram för börda, börda’ (Rietz 
(1862-1867) 1962:436) Meis finns också i isländskan och färöiskan och några andra 
västeuropeiska språk (Vries 1977), där föremålet i fråga ofta är tillverkat med flätverksteknik. 
 

Man märker att det samiska 
ordet i ume- och sydsamiskt 
område har diftongen -ai- (orto-
grafiskt liktydigt med -aj-), som 
i riktning mot ordets yttre sprid-
ningsområde i samiskan får -äi- 
el. -äj- (eller andra ortografiska 
motsvarigheter). Samiskans -ai- 
pekar ofta tillbaka på lån i ur-
nordisk tid eller med reservation 
i vissa fall till senurnordisk tid 
eller i varje fall förlitterär tid, 
varefter utvecklingen för vidare 
till former med -æi- eller -ei- i 
äldre norska (fornvästnordis-

kan) eller isländska (Sköld 
1961: 116). Sista utvecklings-
skedet är -e- som i svenska mes. 

Parallellt med den ljudmässiga förändringen kan man i detta fall se en betydelsemässig 
utveckling från ’fiskkasse; klövjekorg; fodersäck’ el.dyl. till ’träställning (med bärremmar), 
bärsele’. Det är uppenbart att föremålet tillverkat av flätade vidjor eller rottågor i vilket man 
bar något, övergick till att bli det man bar (börda) eller med vilket man bar något 
(bärställning).  

Det nordiska ordet har varit expansivt och av vokalismen att döma tidigt nått en viss del av 
samiskt område (men inte så långt som många andra nordiska lån). Det har även via 
finlandssvenska dialekter fått viss spridning till angränsande finska områden (SSA II 157). 
Till samiskan kom ordet i ett ursprungligt ljudskick förenat med syftningen på ett 
bruksföremål tillverkat med en speciell tillverkningsteknik (flätning med beredda rottrådar) 
och utgör i tidigt ljudskick appellativet till namnet på sjöarna där namnleden saS Maajsoe- 

Särskilt skogssamerna var kända för sina rotarbeten. Samisk rotkorg 
i hembygdsmuseet i Arvidsjaur. Foto. O Korhonen 
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ingår. Med tanke på det läge sjön Maajsoejaevrie har vid en uppenbar gammal färdled kan 
appellativet maajsoe här ha haft anknytning till långa transporter och inte bara till bördor för 
kortare sträckor närmast boplatserna. I en sådan kontext förekommer ordet i en av Nenséns 
uppteckningar från Vilhelmina, där termen maiso-rontz (saS maajsoeråantjoe) betyder ’ren 
[klövjeren] som bär klövjor’. Drake skriver att det är ”ett allmänt lapskt namn på klövjebörda” 
(Drake (1918) 1979:79-80).  

 
Sjöarna med namnleden saS Gaajne- kan 

inte förknippas med någon annan ordstam än 
den som finns i ett ord med anknytning till 
fiske och fångst, nämligen saN gáidnu (östra 
Finnmarken, Norge) ’taug til å trekke båt el. 
not med’; (västra Finn-marken; Kautokeino) ’ 
taug av rottrevler’ (Nielsen (1932–1962) II 
1979:19). Termens spridningsgräns finns i 
östra Finnmarken. Skoltsamiskan (saSk) har 
för samma föremålstyp ordet rei’mm, ’rotrep 
(i allmänhet)’ (Mosnikoff & Sammallahti 
1988:98). Den termen i sin tur finns så långt 
bort som i Suonikylä, saSk Sue´n′n’njel, på 
ryskt område med syftning på det rep av 
rottågor som man förr brukade till snaror vid 
fångst av vildren (Itkonen II 1958:940). Ordet 
är nordiskt lån48 med belägg i det kustnära samiska 
övergångsområdet mellan centralsamiska 
(nordsamiska) och östlig samiska, bl.a. Neiden 
(Lagercrantz 1939:723). I enare-samiskan (saE) finner vi däremot ordet kiev’đâ med syftning 
på notens dragrep av rottågor, vilket är samma ord som i den allra östligaste samiskan, 
tersamiskan, på Kolahavöns östspets. Den termen är arvord till finska köysi ’rep’ (SSA I 486).  

Termerna för notrep längst i öster skiftar och står i motsats till Finnmarkens (saN) gáidnu 
(en term som sedan har motsvarigheter i alla västliga varieteter) som syftar på ’dragrep, telnar 
eller linor’ av skiftande slag men tillverkade av rottågor. Även i Finnmarkens sjösamiska, 
bl.a. i Kvänangen, finns ordets gáinu. Ett ordboksbelägg lyder juohke vannasas lea golmmolot 
sala nuohttegájnu ’i varje (fiske)båt finns det ett trettio famnars notrep’ (Lagercrantz 
1939:258). Från östra Finnmarken och västerut genom norra Norge, nordvästfinskt och 
(syd)västligt svenskt och norskt område, dvs. i saT, saL, saU, saS finns motsvarigheten till 
saN gáidnu. Beläggen varierar visserligen med dialekternas skiftande ljudskick (Qvigstad 
1893:159; Grundström 1946–1954:146; Schlachter 1958:42, även formen gájnuos, 39; 
Lindahl & Öhrling 1780:114) men tillverkningsmetoderna är samstämmiga.  

Inom Vilhelmina, dvs. i sydsamiskans nordligaste område söder om saU och med en 
ungefärlig nordlig gräns i det område där sjönamnen på Gaajne- vid Hemavan finns, 
uppträder ännu saS gaajnoe ’notarm av tæger’.49 En avvikande betydelse är ’bumann’  

 
                                                      
48 Jfr. sv. rem, no. reim. Som beteckning för dragrep i not eller rep och diverse ändamål på en båt, går ordet 
ursprungligen tillbaka på djurhudar i stället för rottrådar som material. Säl- och valrosshudar har varit viktiga 
exportartiklar från norska Ishavskusten (Holm Olsen 1982:479). Av en valross på ”7 alnars längd” kunde man få 
ett ”sextio alnars valrossrep” genom att skära skinnet i spiral (Sawer 1983:56). Enligt Ottars berättelsen från 800-
talets sista år betalade samerna skatt i form av bl.a. tågverk av val- och valrosshud (Lund 1983:22).  
49 Betydelsen ’notarm’ syftar på en mycket tidig uppteckning i Vilhelmina av K.B. Wiklund (se Hasselbrink II 
1981–1985:511) och är inte helt korrekt, eftersom det i originaltexten på tyska står ’(langer) Seil (zum Zugnetz)’, 
dvs. ’rep’. 

Saltflaska av björkrötter, Udtja sameby, 
Jokkmokk. Tuschteckning. O. Korhonen 
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Notrep av grantågor från Setsele, Malå. Rep av granrottågor var skonsam- 
ma för händerna och omtyckta på grund av att de flöt. Foto. O. Korhonen. 

 
(Bergsland & Mattsson Magga 1993:82), dvs. fastboende eller icke-same. Ordbelägget i den 
nämnda ordboken har hämtats från Vilhelmina-Vefsenområdet (Lagercrantz 1926:36). Detta 
är den betydelse ordet sedan har söderut så långt som sydsamiskan sträcker sig. Andra 
stavelsens vokal varierar dialektalt mellan -a (långt a-ljud) och -oe i sydsamiskan. 
Sydsamiskans -oe och -a (långt a-ljud) i tvåstaviga ord växlar ofta i underdialekterna. Den 
vokal som i första hand kommer i fråga i sjönamnen i trakten av Hemavan är (enligt 
ortografins regler) -e. I en rad namn längs Kölen och en bit in på svensk sida brukar äldre 
kartor -a, vilket inte ger någon vägledning för bedömning om uttalskvantiteten. Vokalen -o 
(eller avledningar innehållande den vokalen) dominerar i varje fall i östligare namn i norra 
Sverige och vissa namn vid Bottenvikskusten. Samma sak gäller på finskt område öster om 
Bottenviken (Korhonen 1988:65-77).50  

                                                      
50 En namntyp som har nära beröring med namnen vid Fatmomakke är enligt den gamla Generalstabskartan 
’Gainasberget’ vid Lilla Björkvattnet i anslutning till Umeälvens vattenled. Det har på senare kartor namnet 
’Gaunatsberget’ (’-ts’ återger eventuellt sj-ljud; jämför för övrigt verbet saU gávnnat, saS gaavnedh finne (noe)’ 
som ingår i avledningen gaavnadidh ’treffes, finne hverandre’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:86)). 
Namnlokaler på flera andra centrala lägen i fjällkedjan ger exempel på liknande samiska omtolkningar 
(Korhonen 1988:69). Ett sådant exempel är namnet på sjön ’Gagnesjaure’ helt nära Fatmomakke kapellplats. Det 
sägs i anläggningshandlingen för nybygget Rödberg från 1859 att ”ymnigt fiske är att tillgå uti Gajnessjön och i 
Kultsjön” (Pettersson (1941–1960) II 1982:157). Förleden ’Gajnes-’ växlade emellertid tidigt med ’Gaunes-’ 
(155). Dagens kartnamn är dessutom ’Gagnesbäcken’, ’Gagnesudden’ och ’Gagnesviken’ med det alternativa 
namnet ’Lill-Nassjoviken’. Här har namnens -au- ersatts med -ag- (möjligen genom påverkan från sv. ’gagn’). 
Samiska sagesmän från 1900-talets förra hälft uppgav bara namnformen saS Gaavnehts-, vilket är en helt annan 
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Förklaringen till den förändrade sydliga betydelsen av saS gaajnoe kan bero på att den 
västliga nordiska tillverkningstekniken och de som stod bakom den koncentrerades i en 
befolkningsterm, en etnonym, med syftning på västliga nordbor. Det föremål det gällde, dvs. 
notrepen, var ju tillverkade av rottågor i en teknik, som härrörde från de västliga icke-samiska 
grannarna. Det har redan nämnts att till tecknen på de tidigaste samisk-nordiska kontakterna 
hör fjordnamnet Kåfjord, saN Gáivuotna. Norsk ortnamnsforskning har hittills inte sett det 
möjliga sambandet mellan namn och namnled å ena sidan och det appellativ som är tänkbart, 
utan lämnar kommentaren ”det er uvisst kva Gái- er forkorta av” (NS 1997: 276). 
Fjordnamnet är i själva verket bara ett av ganska många namn av samma typ i ett område där 
nordbor och samer har haft långvarig kontakt (Korhonen 1988:62-82). På finsk sida anför 
SSA med ett frågetecken ett tänkbart samband mellan saL gájnno (och avser hela 
ordkomplexet) och områdesnamn som Kainu, Kainuu etc., men anser att frågan ännu ”är utan 
slutlig lösning” (SSA I 277). Något närmare ett ställningstagande finns hos Kyösti Julku i 
undersökningar av historiska fakta kring Bottenvikensområdets befolkning benämnd kväner, 
på finska kainulaiset (Julku 1986:44-50).  

 

 
 
 
 
 

Detalj av notflarn (större flöte till not). Fästningen gjord  
med kluven rottåga. Hapträsk, Harads. Foto O. Korhonen.  

 
Ordet gájnno i saL (med dialektvarianter) är nordiskt lån. Man kan närmast jämföra med 
norska gein, geina ’hjørnereb paa et vod’ (Ross (1902) 1962:232; Collinder 1964:75). En gein 
~ geine beskrivs i Norge som ”innretning til automatisk regulering av lengden av det tau 
(gein(e)tauet) som er festet til notens over- och undertelne” (Knudsen 1937-1957:1467). 
Qvigstad sammanställde tidigt det samiska och nordiska ordet (Qvigstad 1893:159) och 
Konrad Nielsen tog senare ställning till det nordiska ord ur vilket samiskans (saN) gáidnu 

                                                                                                                                                                      
avledning som kan tolkas ’som är möjlig att finna’ el. dyl. (efterleder är: -jaevrie, -johke, -njuaná och -loekte). 
Man menade att förleden betyder ’funnen’ eller förklarades med att ”dom har funnit något där” (Collinder, 
Pellijeff). De äldsta kartornas ’Gainas-’ kan däremot enklast förklaras som saS *gaajnes eller *gaajnesj. I saL 
motsvarar saS *gaajnes ett tidigare *gájnas i saL eller saArj, som i dagens ljudskick konkret återfinns i 
namnleden Gájnaj- i bl.a. Jokkmokksfjällens Gájnajjågåsj och Gájnajruvdásj (-jågåsj’(liten) bäck’, -ruvdásj 
’ravin’). Förleden finns i genitiv i saArj Gájdnahatjålbme (-tjålbme ’sund’), ett sund i sjön Bartaure i 
Arjeplogsfjällen. Grundformen ser man även i saT (vanligen skriven med förebild från den närbelägna 
lulesamiskan som) Gáinai (gen. Gáinnaha) ’Kalix’. För sammanställningen saS *gaajnes ~ *gaajnesj och saL 
*gájnas ~ *gájnasj > gájnaj kan man anföra saS giermeh ~ gïermesj ’orm’ (Lagercrantz 1926:50; Bergsland & 
Mattsson Magga 1993:101) som i saL har ljudskicket germaj, gen. gärmmaha (i saT i höjd med östra Gällivare 
där Kalix ligger har namnelementet samma utseende ; Collinder 1938:116). Formen är i nordligare saN 
gearpmaš gen. gearbmaša. En analys av finska namnformer som t.ex. Kainu~ Kainuu etc. kan inte göras i detta 
sammanhang (jfr. Julku 1986, Vahtola 1980:469-486). 



25 
 

(med dialektvarianter) bör härledas. Han anför därvid ett urnordiskt *gainiō (Nielsen 
1945:60), från vilket utvecklingen till no. geina, gein och sv. gen följer känd nordisk 

ljudutveckling. För Nielsen 
var avsaknaden av 
stadieväxling i vissa belägg ett 
tecken på ett tidigt lån. Ordets 
form med stadieväxling (vilket 
är det vanliga) är en senare 
utveckling.51 

Men dessutom fanns det en 
annan term för ’notrep’ som 
hade expanderat. Det var ordet 
saS sïejme (även seajme, 
sjïejme) nu belagt som 
’fisksnøre (i gamle dager laget 
av tagl); tau av hestetagl til 
garntelne’ (Bergsland & 
Mattsson Magga 1993:253). 
Ordets tidigare syftning på 
grövre rep i den allra 
nordligaste sydsamiska 
(Vilhelmina) är emellertid 
belagd, vilket redan sv. simme 

visar.52 Ordets nordliga spridning i svenska dialekter och från dem till samisk befolkning, 
verkar ha medför en betydelseförskjutning för saS gaajnoe, som antyddes tidigare. Vi ser 
den i det faktum att det bara finns ett enda nordligt belägg för saS gaajnoe med syftning på 
’notrep av rottågor’ i Vilhelmina (jfr. ordets ändrade betydelse ovan). Från Vilhelmina och 
söderut kan man med goda skäl anta att saS sïejme ’simme’ har trängt ut saS gaajnoe i den 
äldre betydelsen. De två ordens dialektgeografiska spridningar och betydelser pekar i den 
riktningen. Till detta kommer även att materialet för repen delvis förändrades från rottågor 
till att utgöras av näver, vilket jag berör längre fram. I sina omfattande undersökningar av 
reptillverkning konstaterar Ossian Olofsson att han ”aldrig påträffat några näverrep eller 
spår av sådana” i Norrbotten (Olofsson 1936:143).  

                                                      
51 Från den ursprungliga betydelsen av no. gein ~ geina (sv. gen(-), gena) som ett vinkelformat rep som utgår 
från över- och undertelnen i noten och fogat till dragrepet i vinkelns spets (jfr. verbet gina ’gapa’ Knudsen 1937-
1957:1467), blir termen senare liktydig med notens dragrep (saN gáidnu etc.). Den betydelsen uppstår via bruket 
av ett stabiliserande trä (sv. genträ) i vardera änden av noten, som senare uppkommer. Upplysande är uppgiften 
om en dubbel utformning av denna detalj i noten från svenska Bottenvikskusten: ”I de fall då laxnoten saknade 
genträ, utgick ett tåg från vardera undertelen och övertelen, vilken efter någon meter bands samman och sålunda 
bildade en triangel” (Hvarfner 1964). En liknande passus finns från Larsmo i Finland. Beskrivningar av genrep 
och genträ (med något varierande benämningar) i noten är eljest det dominerande i litteratur om fiske i alla de 
nordiska länderna. Termen ’gen’ för rep i andra sammanhang än i fiske är sällsynt, men ett exempel som kan 
tolkas som syftande på rep finns från sälfångst, där det sägs att för att få upp sälfångsbåten på iskanten ”använder 
man en tvåskuren talja, gena eller gentalja. Repet [!] fästes med ena ändan i ett hål genom kölen etc.” 
(Brännström 1934:240). 
52 En gammal betydelse i ordet är ’Tau aus Bauwurzeln’ vid sidan av telnar, linor etc. av hästtagel (Qvigstad 
1893:285). I saU är enligt Lindahl & Öhrling (1780:403) sima ’rep, tåg’, vilket bör tolkas så att materialet utgörs 
av rottågor. I Lule lappmark anges i varje fall för sijmmá (~ sijmmo) enbart betydelsen ’rep av rottågor’ 
(Grundström 1946–1954:956) och man kan av Nenséns uppteckningar se att sv. simme är det aktuella svenska 
dialektordet för dragrep till not i beskrivningar från Vilhelmina, som lyder ”Kaino, notsimme, stort tåg”, 
”Grantågor är bäst till notsimmor” (Drake (1918) 1979:199). I sydligare svenska områden betecknar simme 
däremot i allmänhet smäckrare rep, linor, snören, band av tagel, djurhår mm. (Rietz (1862-1867) 1962:566). 

Repvinda med påbörjad ’tåt’ till notrep hos fam. Andersson, 
Vuvosberg, Sorsele. Foto. O Korhonen 
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Den uråldriga metoden att tillverka 
dragrepen till strandnoten (not med kil) 
av rottågor är beskriven i många 
litterära källor. Rep av träfibrer var 
mjuka och skonsamma för händerna. 
De flöt på vattnet så att man kunde slå 
med dem på vattenytan för att skräm-
ma in fisken i notkilen, den yttersta 
påsliknande delen i noten. Materialets 
beständighet bevisas av att rep som 
blivit sparade fram till idag är mycket 
väl bevarade.53 Om tillverkningen av 
saN gáidnu ’notrep (dragrep)’ och 
reašmi ’rotrep; över- eller underteln (i 
not eller nät)’ sägs det i en nordlig 
etnologisk källa att den börjar med att 
man först samlar rottågor från granen 
(mindre ofta från tallen) i varierande 
tjocklekar beroende på det rep eller den 
teln man skulle tillverka. Rötterna 
klyvs sedan i 2 à 4 st. platta mycket 
tunna delar som kunde ha flera meters längd. Därefter läggs ämnena i vatten, ibland i varmt 
askbad, så att de blir mjuka inför bearbetningen. Den sker sedan på det sättet att man drar det 
kluvna rotmaterialet mot knivbaken på ett underlag av skinn på knäet. Oönskade ämnen, 
främst saven i roten, pressas då bort tillsammans med fukt eller askvatten och kvar blir det 
smidiga fibermaterial, som man spinner med hjälp av en ’vinda’ till en ’tåt’ eller ’part’ som 
skall ingå i rep, telnar, nätkassar, korgar mm. (Itkonen I 1948:484-495 m.fl. beskrivningar). I 
allt väsentligt återkommer de olika momenten i beskrivningar från olika samiska bygder. 

Denna gamla reptillverkning bevarades framför allt i skogssamiska områden i de östra 
delarna av de svenska lappmarkerna från Ume lappmark och norrut, men är omnämnd som en 
historisk företeelse från hela det samiska området54. En utförlig beskrivning av rotrepens 
tillverkning finns från skogssamiska trakter i Maskaurs sameby i södra Arjeplogs socken. 
Området kallas i det närbelägna Arjeplog för ”repriket” (Olofsson 1936:118), en term som jag 
själv ofta hört i olika delar av kommunen. Repen omtalas som ’tågrep’, vilket utgår från ordet 

                                                      
53 Inför fotografering av ett rep av rottågor till denna artikel, behövde jag ordna ett tilltrasslat och styvt rep, som 
jag har förvärvat i Malå. Det användes senast någon gång i början av 1900-talet som notrep. När repet legat en 
stund i vatten var det åter smidigt och behagligt att hantera och rulla upp som bilden visar.  
54 Rotrepets benämning är i saT gájnu, saL gájnno, saU gájdnuo (~ gájnnuo) och saS gaajnoe. I Vilhelmina möts 
tekniken att tillverka rep av granens rottågor (Pettersson (1941–1960) II 1982: 66), som antyddes ovan, av 
förekomst av rep ’ihopspunna av näver’ (1941–1960) II 1982:271). Samtidigt visar sig också ett annat material 
till repet. O. P. Pettersson skriver att ’simmar’ betecknade notrep som antingen var ”tvinnade av tunna 
näverremsor men stundom av smala grantågor’ (1941–1960) III 1982: 83). Näver som material till notrep har 
främst konstaterats inom Stensele, Tärna, Vilhelmina, Dorotea och Åsele socknar (Olofsson 1936:144), men de 
förekom även i Lycksele, Arjeplog och enstaka ställen i Jämtland, Ångermanland och Medelpad (Valonen 
1952:251). Valonen har i sin avhandling om folkliga finska näverföremål även konstaterat att vissa 
föremålstyper av näver (119, 151) har utbredningar som sammanfaller med den skogsfinska invandringens 
spridning under 1500- och 1600-talet i Mellan-Norrland upp till trakterna av Vilhelmina. Det verkar förklara att 
näverrepen som en innovation i reptillverkningen infördes genom skogsfinsk befolkning, som kom från sina 
tidigare hembygder i centrala Finland, där material och tillverkning är allmänt förekommande.  

Eva Kajsa Burman, Strömfors, Arjeplog. med färdig ’tåt’ av 
rottågor till dragrep för not. Olofsson 1936:122. 
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tåga, rottåga,55 som är de spädare delarna av rotsystemet i främst granen.56 Efter klyvning 
blötläggs rötterna i kallt eller kokande vatten och bearbetas vilket man på svenska betecknade 
med verbet (dial.)’skop’, skrapa.57 Det skedde här på en bräda med en ’skopknopp’ (troligen 
med skinn). 

Det långa platta tågämnet till repen snos med en vinda på vilken man även samlar den 
färdiga ’tråden’, dvs. det som skall bli en 
av de tre parterna i ett notrep. Av det 
färdiga ämnet på vindan tar man en 
tredjedel som lindas över på en ’sticka’, en 
ca. 2 à 3 cm tjock kavel eller käpp med en 
längd av ca. en meter. Man slår, eller som 
termen lydde ’snor’,58 sedan repet i sin 
fulla längd med två tåtar, innan den tredje 
lägges till från kaveln. Metoderna för 
tillverkning av notens dragrep, över- eller 
underteln i noten, racklinor (för fiske under 
isen vintertid) eller andra rottrådsarbeten är 
i princip desamma. Samma sak gäller även 
rep av näver, som förekommit i flera byar i 
Vilhelmina, bl.a. i Saxnäs i Kultsjöområ-
det. Där kallades repet för näversimme (pl. 
-simmar). Med en lång ’simnäverrem’ 
(näverrem) kunde tvinnandet av en tåt 
(kallad ’tått’) ske enkelt och tre tåtar bildar 
ett rep på det traditionella sättet (Olofsson 
1936:146-148).  

 
En ’kasj’ el. kars, rotrepskasse, en racklina och  
början till inslaget på repvindan till ett notrep,  
Vuvosberg, Sorsele. Foto O. Korhonen. 

 

                                                      
55 Den samiska termen för (rot)tåga är i allmänhet saN feaddi ~ veaddi , saL viedde, saU veädde ~ veäddá ~ 
vieddies, saS viedtie ~ veadta. En annan beteckning är saL dájvve med spridning i Lule lappmark och Tysfjord i 
Norge, vilket redan Qvigstad observerade (1893:124), jfr. belägg som saL dájvvesjuohpan ~ dájvek ’kasttöm 
gjord av rottågor’ (Grundström 1946–1954:1063). Ordet avser både rotämne och beredd rot: dájvijt giesset ’dra 
tågor’, vierttijih dábttjat dájvijt nijbijn ’de var tvungna att skrapa tågorna med kniv’ och dájvijs dahkin kårjajt ja 
däjvojt ja sálttetjågijt ja mársojt - guollenådevuossajt ’ av tågor gjorde man korgar och ostformat och saltflaskor 
och rotkassar - ’fiskbördesäckar’ (Grundström ULMA oaccederad samling nr. 48). Collinder anför ett möjligt 
ursprung till saL dájvve i en avledning ur fvn. tág ’rodtrævle’ (se 1964:217). Här kan nämnas att det ofta anförda 
fi. tauko ’(tjockt) rep, dragrep till not’ härledes ur urn. *taugō-, jfr. äldre norskt taug ’tåga: rep, lina’ (SSA 3 s. 
276). Spridda belägg av det finska ordet i västliga socknar i Finland antyder ordets väg norrut, där det får en vid 
spridning i Nord-Finland och därifrån kommer in i saT (SKES IV 1246). Det når det närbelägna saL, där dávggo 
’notlina [notrep]’ når norra Gällivare (Grundström 1946–1954:1092). Det finns således flera termer som 
tillsammans pekar mot samma material och västliga tillverkningsteknik för viktiga redskap i det dåtida fisket.  
56 En utförlig beskrivning av granens fördelar mot andra trädslag ger Nensén: talltågor är svaga, björktågor 
starka men ruttnar fort, alla andra trädslag är odugliga (Drake (1918) 1979:198). 
57 Hos Lindahl & Öhrling 1780:413 återfinns skuopet, ’skafva’; muorab skuopet ’lignum radere’ [barka] som i 
saU (Malå) lyder skuehppet ’skrapa’. Ett redskap man använde (dock inte omnämnt för bearbetning av rötter) 
kunde vara substantivet saU (Malå) skuohpa ’skrapa’, saL skuohpá ’barkskrapa (att skrapa barken av träd)’ 
(Grundström 1946–1954:275).  
58 Det svenska verbet ’sno’ har delvis med det samiska verbet (saL bådnjåt, saU budnjat ’tvinna’) att göra som 
ingår som substantivavledning i förleden i ordet saL bådnjåmmuorra ’redskap som användes att tvinna ihop 
kasttömmar och rep’ (Grundström 1946–1954:794).  
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En term som förekommer i många beskrivningar av rottågornas bearbetning är verbet saL 
dábttjat ’bryna (kniv, yxa mm.)’. Det syftar i uppteckningar även på att skrapa rottågor 
(Grundström 1946–1954:1054). I saN betyder dávžat ’heine (ljå, kniv, saks etc.); slipe litt (på 
slipesten); hvesse (en sag) litt med fil’ (Nielsen (1932–1962) I 1979:504), vilket är den 
betydelse ordet även har i östsamiskt område (Nesheim 1953:120). Undantag är 
Kildinsamiskan på Kolahalvön, där verbet dessutom är termen för att med kniv skrapa 
rottågor. Så är också fallet både i saE i verbet tabžađ (Sammallahti – Morottaja 1993:99, 
Itkonen III 1986-1989:237) och i saU dábttjat (Schlachter 1958:27, Malå och i uppteckningar 
i Arvidsjaur).  

I nordlig saS (Vilhemina-Vefsen) anses betydelsen i daabtjedh ’leise zusammendrücken’ 
(Lagercrantz 1926:172) ha påverkats av stammen i ordet saS dïebtjestidh ’trykke, trykke til; 
slå flat, trycke flat’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993: 62; jfr. det tvåstaviga grundordet i 
saL däbttjot ’trycka fast, klämma fast’ etc. Grundström 1946-1954:1310). Den förväntade 
betydelsen som ligger nära järn- eller rotbearbetning finns däremot i sydligare saS deemtjedh 
~ deebtjedh ’presse sammen; stampe, kna [knåda]’ (Bergsland & Mattsson Magga 1993:60). I 
Dorotea var verbets ljudskick närmast det man finner i saU att döma av Nenséns uppgift hos 
Drake, där frasen vedde tabbtjet anförs, dvs. ’skrapa rottågan el. rottågor’ (Drake (1918) 
1979: 198).  

 

 
 
Familjen Andersson, Vuvosberg, Sorsele, betraktar bevarade kluvna rottågor avsed- 
da för kassar och notrep. Materialet uppmjukas innan de brukas. Foto O. Korhonen. 

 
Nesheims förslag till termens etymologi för oss tillbaka till tiden för de första kontakterna 
mellan samer och nordbor, som vi med språkliga medel kan urskilja. Han visar att ordet kan 
ha sin kontext i sk. kallhamring, som innebär att man stärker ämnet i ett metallföremålet utan 
att hetta upp det. Behandlingen följdes av en skärpning genom brynande av eggverktyg t.ex. 
av liar. För den centrala processen brukades verbet no. dengja (Nesheim 1953:127-128; jfr. 
sv. dänga och dial. dängja ’slå med eftertryck, gifva täta slag’, Rietz (1862-1867) 1962:112). 
Norska och fvn. dengja går tillbaka på ett äldre urn. *dangwian (Hellquist 1922:111. Vries 
1977:75). På samma sätt som ett postkonsonantiskt -j- i önamnet Senja, samiska Sážžá (av 
*Sanj-), har blivit ž (ett tj-ljud), följer efter -ngw- ett -i- (som uttalsmässigt skall likställas med 
-j-). Den samiska konsonantkombination som sekvensen urn. -ngw- + -j- kunde ansluta sig 
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till, var den som ingår i saS laemtjie ’(kjøre- el. grime-) tøm’, saU lábttjie, saL lábttje, saN 
lávži, saE läbži (M. Korhonen 1981:187). Den ordstammen har samma konsonantism som 
verbet saS deemtjedh, saU dábttjat, saL dábttjat, saN dávžat.  

Termen verkar ha sin primära anknytning till bearbetning av järn eller järnföremål, vilket 
också framgår på många håll. Järnhantering har konstaterats redan under yngre romersk 
järnålder (första delen av urnordisk tid) i många trakter i Mellannorrland och motsvarande 
områden i Norge (Baudou 1995:123). Det man oavsett material utför på ett föremål av järn 
eller en rottåga, verkar vara grunden för den dubbla betydelsen i verbet saU dábttjat (med 
dialektvarianter). Men de två hantverken har även en gemensam term för ett redskap man 
brukar, nämligen saN dávžžan ~ dávžža ’(fin) hein’ (Nielsen (1932–1962) I 1979:504), saL 
dábttjá ’brynsten’ (Grundström 1946-1954:1054) och saU dábttjá ’Wetzstein’ (Schlachter 
1958:26; jfr för samma varietet även tabtja ’brynsten’ hos Lindahl & Öhrling 1870:453).  

Namnet på sjön Tängvattnet, saS Diekngehke, kan också få sin tydning i detta sammanhang. 
Det är fråga om en betydande sjö på den vattenled som bildas via kartans Famnvatnet, saS 
Faepmiejaevrie, i riktning mot Hemavan och en övre del av Umeälven. Namnet Diekngehke 
har hittills saknat tolkning. Collinder har jämfört namnet med ordet täinget ’småregna’, som 
nämns i Lindahl & Öhrling (Collinder 1964:220), men det verbet går troligen tillbaka på sv. 
’stänka’ och innebär ingen god tolkning. Däremot kan en etymologi finnas som samtidigt 
understödjer Nesheims sammanställning av en äldre form till fvn. dengja och samiska (saU) 
dábttjat (med varianter). I ortnamnet gäller det dock ett något senare språkskede. Med den 
tolkning jag föreslår (se not 59) skulle sjönamnet Diekngehke ingå bland de ovannämnda namn 
som pekar mot kulturkontakter mellan samer och västliga nordbor inom det viktiga 
teknikområde som beredning av rottågor och rotslöjd innebär.  

Fram till modern tid har i byn Rönäs i Tängvattsdalen rotarbeten varit en mycket 
framträdande slöjdtradition. Den blomstrade upp i form av rotkorgstillverkning med 
björkrötter för avsalu under nödåren 1907-08 (Moritz 1990:140-141) och fortsatte hela 
århundradet att vara en inkomstkälla för befolkningen. Jag har själv förvärvat några fina alster 
från Rönäs. Eftersom en framträdande rotslöjderska, Dorotea Fredrika Eriksdotter (1852-1929 
i Rönäs, hade lärt sig konsten av sin mor, som i sin tur lärde sig den av en samekvinna (Moritz 
1990:140 och bild 41), kan man lätt föra traditionen tillbaka till 1700-talet. Traditionella 
föremål i samisk kultur var korgar för diverse småföremål, ostformar mm., men vi kan utgå 
ifrån att rotrep, telnar och racklinor även tillverkades i Rönäs. Eftersom tillgången på barrträd 
var begränsad i området, hämtades säkert rötter från trakter längre ned i bygden. Det kan även 
ha ingått i varuutbytet med befolkning på båda sidor av gränsen.  

När Ossian Olofsson studerade redskap och metoder i rotarbeten i södra Arjeplog nämner en 
av de skickligaste slöjdarna, Eva Kajsa Burman, Strömfors, Arjeplog, ordet stábttjat 
(stabtjack), liktydigt med saU dábttjat. Men hon brukar även ordet saU márssuo (marso) på 
tal om de ’fiskkassjar’ eller ’tågkassjen’ som hon tillverkade (se Olofsson 1936:151-115 med 
flera informativa foton), Först gjorde hon en botten av ett ovalt flätverk som sedan byggdes på 
till en färdig kasse av glesa maskor av beredda rottrådar. Kassarna hade bärremmar, även de 

                                                      
59 Sjönamnet är en sk. -k avledning (saS -hke) av en tvåstavig stam, som kan kombineras med det verb som 
Qvigstad redovisar i spridda belägg, bl.a. i Ibestad, dæŋŋkit, saU tengid ’prügeln, schmieden (Eisen)’ och dagget, 
dægget, dinget; 1893:142), jfr. även saN deaŋggas ’ille medfart, beskadigelse’ (när man har slagit sig illa), 
deaŋggaštit ’denge, banke’ (Nielsen (1932–1962) I 1979:615). Upplysande är verbet saU dagget ’dänga’ och 
exemplen ruouteb dagget, aksjob dagget ’smida järn, smida en yxa, städhugga en yxa’ och daggegåtet ’begynna 
slå eller smida’ (Lindahl & Öhrling 1789:38). Här är -gg- den i samiskan anpassade konsonanten som motsvarar 
den alternativa stamkonsonanten-ŋg-. Båda kan finnas sida vid sida inom ett område, som t.ex. saU stágguo ~ 
stáŋgguo av sv. ’stång’ (lån i samiskan från det nordiska ordet). I namnet Dieknge-hke har en uttalsunderlättande 
metates (konsonantomkastning) skett av konsonantkombinationen -ngk- till -kng- före avledningsändelsen -hke. 
Namnformen är i dokument från 1744 Deigniecke (Qvigstad & Wiklund 1909:7). 
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gjorda av rottågor, och de användes när man bar hem fisk från sjön, kött från renslakten eller 
för diverse transporter. 
 
 
 
DEN SÖDRA FÄRDLEDEN VIA FATMOMAKKE, FAEPMIE 
 

Ordet saU márssuo ger mig anledning att återvända till färdleden över Kölen, där Faepmie 
ligger och där andra ortnamn med kulturell anknytning kan analyseras. Jag behandlar först 
några namnelement i Marsfjällsområdets närhet. Namnen Östra och Västra Marssjön, Marsån 
och bebyggelsenamn som t.ex. Marsliden har tidigare inte tolkats. Marssjöarna ligger på ca. 
530 meters h.ö.h. och de omkring 1.100 meter höga Marsfjällen sträcker sig norrut med 
början i närheten av sjöarna. I Marsfjällens västra del finns Svartsjödalen, som är ett 
betydande samiskt resursområde med arkeologiska fynd av varierande slag som vittnar om 
långvarigt bruk. Här bevarades länge samiska skatteland och det finns lämningar som kan 
tolkas som rester från de sista skattelandsinnehavarnas aktiviteter. Bland tecken på 
förhistorisk mänsklig närvaro finns här sk. stalotomter, övergivna vistesplatser och renvallar. 

Den skarpa höjdskillnaden 
mellan terrängen runt sjöarna 
och fjällområdet i väster och 
nordväst har troligen varit en 
viktig faktor för resursutnytt-
jandet i äldre tid. Det översta 
mer betydande tall- och gran-
skogsområdet sträcker sig fram 
till fjällutlöparna i närheten av 
Marssjöarna. I riktning mot 
Fatmomakke dominerar 
däremot björkskog med mer 
sparsamt inslag av gran. Land-
skapet på det som nu kallas 
"Övrelandets höglägesplatå” 
har vidsträckta skogar och 
myrmarker. Gränsen för 
Marsfjällets naturreservat når 
ned till Marsån. 

På övergången från skog till högre fjällterräng, där Marsfjällsmassivet börjar mot nordväst, 
ligger en avskild och markant höjdtröskel som har kartnamnet Såttan. En myr i skogslandet 
österut kallas Sautomyran med förleden Sauto-, som på den gamla generalstabskartan hade 
det läge som höjdtröskeln Såttan har på dagens kartor. Det tyder på ett nära samband mellan 
namnformerna, vilket kommer att utredas. Norr om de båda namnlokalerna finner man vidare 
Garsbäcken som kommer från en dal som O.P. Pettersson benämner Vallon eller Vallien 
(Pettersson (1941–1960) II 1982: 129, 135). Alla de olika naturnamnen ingår i den analys som 
följer.  

Vid den närbelägna Grytsjön, som var mycket fiskrik, ansökte samen Jon Larsson om ett 
krononybygge i början av 1800-talet och det sägs i synehandlingarna att platsens ”jordmån 
består av medelmåttigt grov sandmylla, som mindre stenbunden, är beväxt med ordinärt stor 
gran- och björkskog” (Pettersson (1941–1960) II 1982:129). Odlingsförsöken misslyckades 
dock både för Jon Larsson och andra efterkommande, men den fiskrika sjön gav god 
bärgning. I Vallon eller Vallien (jfr. ovan), där Garsbäcken ~Karsbäcken rinner upp, säger 

Det översta barrskogsbältet (mörkgrönt) tränger upp mot Marsfjälls-
området runt Marssjöarna. Sautomyran finns norr om Marsån. 
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traditionerna att det långt före nybyggestiden skall ha funnits ”ett stort lappläger med många 
kåtor och staburar. I detta läger bodde alla lapparna i Östra Marsfjället under vår- och 
höstsomrarna” (Pettersson (1941–1960) II 1982:135). Det finns anledning att återkomma till 
den uppgiften, när jag analyser de olika namnen i terrängen som nu har beskrivits. 

 

 

 
Efter denna inledning om namn och natur skall först etymologin till namnelementet Mars- 

undersökas. I uppteckningar med ljudskrift av Collinder från 1935 återges förstavelsen i 
namnen som mar�s- (r� betecknar halvlångt uttal av -r-).60 Eftersom en fullständig samisk 
namnled måste bestå av minst två stavelser, är det nödvändigt att finna en lämplig tvåstavig 
samisk ordstam att utgå ifrån för en namntydning. Inget passande appellativ förefaller att 
finnas i saS, men saU márssuo är en möjlig utgångspunkt. Det äldsta ordbelägget är marso 
’fiskare-kånt, hvaruti fisk bäres’ (Lindahl & Öhrling 1780:246, med ordbokens stavning). I 
saU (Malå) bekräftas ordboksbelägget i ordets omljudsform mårsije ’Sack aus Wurzelfasern’ 
(skrivet mårsija hos Schlachter 1958:97). I saL ges för mársso (utan stadieväxling) betydelsen 
’väska eller korg (mest av grantågor), i vilken man bär fisk’ (Grundström 1946–1954: 502), 61 

                                                      
60 Namnformen Maaresvaerie ’Marsfjället’ (SOL s. 209) utgår från en sen uppteckning som troligen är en 
omtolkning för att ge den förkortade förleden Mars- ett mer samiskt utseende. I synehandlingen för Grytsjö sägs 
att ’Marsevalle’, den östliga utlöparen av kartans Marsfjällen (troligen kring dagens Vallegietje, saS 
Vaeliegietjie, en mil nordost om Marssjöarna), har gott bete (Pettersson (1941-1960) II 1982:130). Här har den 
uppenbart genuinare namnskrivningen ’Marse-’ bevarats, vilket kan jämföras med den tolkning jag ger senare i 
texten. 
61 I övergången mellan nordlig saL och saT (norra Gällivare) finns en deskriptiv betydelse som lyder ’(person) 
som har långa, fotsida kläder, som rentav släpa på marken’ (Grundström 1946–1954:503). Belägget är ett 
exempel på hur en konstaterad ’korrekt’ betydelse övergår i fördunklade eller kraftigt förändrade 
betydelsevarianter i utkanten av ett ords primära utbredningsområde. I saT har jag inte funnit denna term som 
appellativ till de ortnamn som trots allt finns i Torne lappmark (se längre fram i texten).  

Inslaget är sparsamt av barrträd kring Fatmomakke. Granskogen övergår i björkskog på något 
högra höjd i fjällsluttningarna kring sjöar och vattendrag. Foto O. Korhonen. 
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och ett betydande antal samiska ortnamn kan nämnas för vilka detta ord utgör appellativ. 62 
Ordet har en nordlig utbredningsgräns i saT, men några naturnamn visar att termen tidigare 
ändå måste ha ingått i ordförrådet. 63  

Den litteratur där ordets etymologi behandlas visar att en nordisk term med innebörden 
’väska eller korg (mest av grantågor), i vilken man bär fisk’ (Collinder 1964:127) i urnordisk 
tid togs upp i finska dialekter. I ljudskicket fi. marsio ’fiskkasse el. fiskkont’ finns termen 
(lexikonbelägg) redan hos Schroderus 1637, men den har i den formen inte bevarats som 
levande dialektord. Flera etymologiska källor härleder samstämmigt ordet från urn. 
*marsiō(n) (Hellquist 1922:681, SSA II 151, Collinder 1964:127). Men den urnordiska 
termen nådde även samiskan, där formen saL mársso (utan stadieväxling) visar att det 
inlånade ordet från början var trestavigt (dvs. *marsiō(n)). En grupp ordlån av samma stamtyp 
i samiskan visar nämligen att en trestavig nordisk ordstam i samiskan genom kontraktion har 
blivit tvåstavig64. I saU kvarstår dock ofta en trestavig stam, vilket formen mårsije visar. I 
detta fall har umesamiskt omljud dessutom medfört att första stavelsens långa -á- övergått till 
långt -å-. Det finns ett betydande antal nordiska lån som på samma sätt har kommit in i 
samiskan och där (norr om saU) återfinns som tvåstaviga ord utan stadieväxling (Collinder 
1949:190-191).  

 
De inlånade finska och samiska termerna visar således genom sina ljudskick ett tidigt 

nordisk kulturinflytande i frågan om färdighet att av rottågor tillverka bruksföremål för 
diverse ändamål. Finskan och samiskan har i vissa termer bevarat minnen från det tidigaste 
låneskedet. I de närbelägna nordiska språkområdena gick språkutvecklingen däremot vidare 
och ordformer som fi. märsiö ’fiskkorg’ och merssi ’fiskkasse; nätpåse’ med enstaka belägg i 

                                                      
62 Som efterled till Maars- uppträder bl.a. saS -jeanoe ’stor elv’, -loekte ’vik’ och -vielie ’fjell (i stedsnavn)’ [eg. 
’östsluttning från fjällmassiv mot skogsområdet’]. I Marsåns utlopp i Marsviken i övre delen av Malgomaj finns 
det även ett stort antal namn på Mars- (utan samiska namnformer). Marsån rinner genom den långsträckta 
Fatsjön, som troligen är den sjö som i ett tidigt gränsdokument benämns Hulsior och som Bergsland (1994:192) 
antagit syftar på Fatsjön, vars samiska namn är saS Vuessere (jfr. vuessie ’hank på bøtte, gryte el. kjele’, 
Bergsland & Mattsson Magga 1993:351, och -re, kortform av -jaevrie ’sjö’). Sjön är ”smal og krum som en 
grytehank” (Bergsland 1995:6). Fatsjöns läge stämmer bra i förhållande till andra sjöar som omnämns i ett 
gammalt dokument om en gränstvist från 1240. Det rörde sig i handlingen om en tidig markering av norskt och 
svenskt intresseområde. Det dåtida Vapsten låg i väster med ”Ångermannalappar” öster därom. Vapsten var en 
tydlig fjällsameby. Gränsen var, som Bergsland framhåller, en gräns mellan fjällsamer med sydsamiska i väster 
och skogssamer med umesamiska i öster (1994:192). De omständigheter som avtecknar sig om västliga och 
östliga pretantioner i området, bestod i stort sett fram till jordeboken 1695. Gränsen hade politisk karaktär men 
innebar även en markering av två skilda samegruppers geografiska utbredning. Den skiljelinjen har senare 
förskjutits geografiskt, men har i språkligt hänseende bestått fram till modern tid.  
63 En översikt av namnen av denna typ visar att de finns i skogstrakter nedanför fjällkedjan. De nordligaste 
förekommer strax norr om Torneträskets östra del. Namnen är där saN Davip Mársujávri, Lulip Mársujávri och 
Mársujohka (vägkarta 30J). Namnet saN Movssevárdu i närheten hette förr Mårsovarddo, dvs. saN 
Morsuvárddu; Wiklund 1910:75). I norra Gällivare finns öster om sjön Soutojärvi saN Mársejávri, Mársevárri 
och nära Nilivaara Márseáhpi (28K). Längre söderut och nära Muorkafors ligger vidare saL Márssojiegge och 
Márssogielas. Nästa namn vid Råneälven norr om Mårdudden är belysande även för förhållandet vid Marssjön i 
Vilhelmina. En fors i älven har enligt kartan namnet Marsokkortje (-gårttje ’fall’) med parallellnamnet 
Karsbergsfallet. Berget i närheten heter saL Márssok ’Karsberget’ ( 26K). Från Överkalix saknas samiska 
uttalsbelägg för byn Marsjärv och sjön med samma namn, tjärnen Marstjärnen och Stora Marsberget (26L). På 
omljudsformer tyder namnen saArj Mårsom och Mårsomjávrre vid Piteälven (även: Mårsum- 26I). Ett annat och 
västligare läge har saU Mársejávrrie, Mársevággie samt Mársejuhka, det sistnämnda på kartan bara med namnet 
Karsbäcken inte långt från Ammarnäs (25G). Flera namnlokaler ligger nära bosättningar. De sydliga 
namnlokalerna tenderar att finnas högre uppe på gränsen mellan fjäll- och skogsregion, vilket bl.a. Marssjöarna i 
Vilhelmina visar.  
64 När en trestavig stam blev tvåstavig inträdde en kompensation av den stavelse som föll bort genom 
förlängning av stamkonsonanten (= konsonanten/konsonanterna mellan udda och jämn stavelse) i ordet 
(Collinder 1949:184, Nielsen 1945:57-64).  
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finska dialekter, anses vara senare lån från svenskan i Finland (SSA II 151). Med samma 
språkhistoriska (men betydligt senare) bakgrund finns i finskan märssy med spridda 
dialektbelägg (inkl. ordboksbelägg 1745), märsy (med ordboksbelägg 1637) och merssi (inkl. 
ordbokbelägg 1874) ’mastkorg’, och det gäller här det som motsvarar svenska märs, 
fornnorskt mærs, danska mers medellågtyska merse ’mastkorg’ (Hellquist 1922:681, SAOB 
1945:2001). Redan betydelsen visar att föremålet som åsyftas var knutet till sjöfart (där 
mastkorgens konstruktion får sin beskrivning). Ordet fick en ny kulturell kontext och hade 
därmed ersatt det föremål som i början var ett vardagsföremål med allmänt bruk i 
landbaserade näringar som fiskkasse, hösäck, nätpåse el.dyl.  

 
De frekventa namnelementet saS Maars- i Marssjön, saS Maarsjávrie, m.fl. namn i det 

åsyftade området vid Marsfjället, saS Maarsvaerie, bär genom sitt ljudskick och sin kulturella 
kontext ett vittnesbörd om tidig samisk-nordisk kontakt i vilken samerna var både en 
mottagande och en aktiv part. Det faktum att namnelementet är så dominerande inom ett 
avgränsat område tyder på att den tillverkningsteknik man kommit i kontakt med omsattes i 
praktisk verksamhet. Den hade tillräckligt goda förutsättningar i de högst belägna 
granskogarna i området. Jordmånen bestod, som vi såg av en insynehandlingen, av 

”medelmåttigt grov sandmylla”, var ” 
mindre stenbunden” och var beväxt med 
”ordinärt stor gran- och björkskog”.65  

När Ehrenmalm på 1740-talet gjorde en 
resa till Vilhelmina och även besökte 
trakterna kring Kultsjön, lade han märke till 
att granskogen var av annat slag än vid 
kusten och tillägger att ”jordarten uppå 
granbackarne är mest sandig, och ibland kan 
man få se något helt tunn mylla emellan 
stenarna (1743:115).” På den karta han fogat 
till reseskildringen dominerar de två 
Marssjöarna (på kartan avritade som en 
enda avlång sjö), medan andra stora sjöar 
runtom återges som små och obetydliga. 
Man får intrycket att detta område 
betraktades som det centralaste och 
viktigaste. Han skriver att samerna gjorde 
”Lappdosor af näver äfwen med brodderie, 
wackra Korgar af trärötter, Tömmar och 
Rensenor...” Vi får här bilden av en samisk 
miljö, där man tillverkade allt man behövde 
i hem och näringsutövning. Vid Åsele 
julmarknad berättar Ehrenmalm att samerna 
sålde produkter av många slag, renkött, 
hudar, renostar, fågel samt ”Korgar” och 

”Tågwärke af rötter giorde”. (1743:91-93). Tidsbilden som förmedlas står i god 
överensstämmelse med det som namnskicket återspeglar. Men i den trakt där Åsele var 
centralort fanns på den tiden även skogssamer, som på samma sätt producerade de 
eftertraktade rotarbetena. Det var kanske rent av de som dominerade tillverkningen, eftersom 

                                                      
65 Den bästa tiden att ’dra tågen’ är när ’granen löper’, framhöll Eva Kajsa Burman i Gransele, Arjeplog. Inför 
vinterns beredning kan de också tas upp sent på hösten, så att de får frysa och då håller sig färska (Olofsson 
1936:119-120). Rötterna dras lättast på sandiga marker, där de är raka och förekommer nära markytan (s. 128).  

Karta hos Arvid Ehrenmalm 1743 där Västra och Östra 
Marssjön har blivit en enda lång sjö, vilket antyder 
områdets betydelse som bebyggelsecentrum. 
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de dels hade bättre förutsättningar att hitta materialet till produkterna och även hade större 
anledning att bruka rotslöjden som en inkomstkälla (vilket jag kommer till nedan).  

Även Zetterstedt lovordar nybyggaren i (nedre delen av) Vilhelmina som är både 
timmerman och snickare och som bygger sitt hus själv och inreder det med möbler och 
husgeråd som han tillverkar. Dessutom såg han ”på flera ställen korgar af simpla granrötter, 
men så väl och konstigt flätade, att de färdiggjorde väl borde kallas mästerstycken” 
(Zetterstedt (1833) 1980:142). I en allmän översikt om samernas ”konstflit” heter det att 
”Lapparnes slöjdarbeten bestå förnämligast i korgar, rep, linor (tillverkade af tågor)...” 
((1833) 1980:297). Här framhålls som vi ser rotarbeten av olika slag som en samisk 
specialitet. Efter det att befolkningen kring Kultsjön och Marssjöarna i äldre tid enbart hade 
utgjorts av samer, kom nybyggen till stånd och en svensktalande befolkning slog sig ned. I 
den tvåspråkighet som uppstod blev en del samiska ortnamn så att säga tolkade i sina svenska 
varianter.  

En sådan tolkning ser ut att stödja min tydning av förleden Maars- ur det samiska ordet för 
’fiskkasse, nätkasse’ etc. Det är namnet ’Garsbäcken’ ~ ’Karsbäcken’ (Pettersson (1941–
1960) II 1982:129, 135) . Det är namnet på det mångförgrenade vattendrag norr om, närmast 
runt om, fjällutlöparen Såttan, en halv mil nordost om Marssjöarna och som rinner ned till 
Marsån. Men samma namn uppges även ha brukats om den bäck, som rinner upp på andra 
sidan fjällryggen, där den högsta toppen ju kallas Marsfjället (Pettersson (1941-1969) II 
1982:148, 200). Nu har bäcken namnet ’Rodinsbäcken’ och den når Svartbäcken, saS 
Tjeehpesjohke, en kilometer innan den rinner ut i Fatmomakkeviken, saS Faepmieloekte.  

 

 
Namnen Västra och Östra Marssjön, Sauto och Garsbäcken. Se beskriv- 
ning i texten. Generalstabskartan rekognoserad sekelskiftet 1800/1900.  

 
För en tolkning av Gars- ~ Kars- i vattendragsnamnen kan man se på det svenska 
dialektorden ’kars ~ karse’ som bl.a. i Västerbotten åsyftar ’nät eller tåger (fina trärötter) att 
bära fisk i’ och ’hö-karse’ är ’korg af böjligt trä (t.ex. vide) att föra hö uti’. Ordet ’fisk-kars’ 
är ’nätpåse för fisk’ (Rietz (1862-1867) 1962:312). Det är alltså mycket troligt att namnet 
Garsbäcken ~ Karsbäcken reflekterar den tvåspråkiga befolkningens insikt om betydelsen i 
förleden ’Mars-’. De båda bäckarnas källflöden ligger dessutom bara några kilometer från 
varanda på vardera sidan av fjällryggen, där ett av de viktigare Mars-namnen finns, nämligen 
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Marsfjället, saS Maarsvaerie. I listan på norrbottniska namn ovan (not 62), förekom liknande 
parallellnamn på samiska och svenska, där de senare även hade förleden Kars-, t.ex. 
’Karsbäcken’, saU Mársejuhka, nära Ammarnäs, saU Gávtjávrrie, och saL Márssok 
’Karsberget’ vid Råneälven. 

De namn som nu har analyserats i trakten av Hemavan och Fatmomakke har troligen sin 
bakgrund i de första kontakterna med nordbor. Det kulturella utbytet i form av produkter och 
kunnande fortsatte givetvis både geografiskt och över tid. Framför allt samernas pälsverk var 
en ständigt eftertraktad vara och i samband med att de bytte ägare uppstod de kontakter som 
förde till de färdigheter som vi kan se i samernas rotarbeten av varierande slag. Dessförinnan 
får vi anta att hjälpmedel i denna föremålsgrupp var gjorda av läderremmar, vanligen flätade. 
Renskötande samer har ännu i modern tid gjort kasttömmar och ledtömmar på det sättet. Med 
den fjällsamiska specialiseringen på renprodukter under senare århundraden och mindre tid 
och intresse för hantverk vid sidan om renskötseln, kom skogssamerna att bli den grupp som 
förde traditionerna på rothantverkets område vidare. Det är i de östligaste skogssamiska 
trakterna i både Torne, Lule och Ume lappmarker som vi har sentida belägg för färdigheter på 
detta område.  

De sk. sockenlapparna hade närmast sin bakgrund bland skogssamer, även om deras 
långvariga bosättning i sydnorrländska trakter ger anledning att betrakta dem som en från 
övriga samer ”åtskild sociokulturell grupp” som kännetecknades av en ”avvikande 
yrkesspecialisering” (Svanberg 1999:24-25, 38). Förutom uppgiften att ta sig an slakt av 
hästar, som bondebefolkningen inte ville befatta sig med, var sockenlapparna ovärderliga som 
tillverkare av allehanda produkter av rottågor. När myndigheterna tidvis ville jaga iväg 
sockenlappar från bondebygder protesterade befolkningen och skrev (i Dalarna) att de ville ha 
kvar dem på grund av deras kunnighet i varierande ”slöjder, såsom nottögor, korgar och andra 
förrättningar” som invånarne i orten ”dels ej kunna åstadkomma, dels ej vilja sig åtaga” 
Svanberg 1999:33). Det heter i en uppteckning att ”lapparnas rep voro mycket omtyckta av 
kustens fiskare, ty de voro starka och smidiga och flöto utomordentligt lätt på vattnet. Repen 
hade också en strykande åtgång” (Svanberg 1999:92).  
 
 
SAUTOMYREN, NAMNET OCH DEN KULTURELLA BAKGRUNDEN 
 
Namnen Såttan och Sautomyran har redan i förbigående nämnts. På den första topografiska 
kartan, Generalstabskartan 39/40 Jadnem/Dikanäs, ser man namnet Sauto på den markanta 
östliga fjällutlöparen norr om de två Marssjöarna. Samma höjd heter nu på moderna kartor 
Såttan, medan det tidigare namnet återfinns som förled i Sautomyran, ett myr- och 
skogsområde, som tidigare inte hade något kartnamn. Ett samband mellan de två 
namnlokalerna är uppenbart, men hur skall det förstås? I detta fall finns det inga goda samiska 
uttalsbelägg för ortnamnen, men ljudskicket i en rad Sauto-namn i västliga delar av 
barrskogsbältet från övre delen av Torne lappmark och ned till Vilhelmina, som jag 
analyserat, ger en bra utgångspunkt för namntydningen (Korhonen 1999:82-112).66 Dessutom 
                                                      
ett uttal som *sååhtan förefaller rimlig (i formen skall -o- i första stavelsen uttalas som ordinärt kort 
svensk -o- (inte -å-)). En viss parallell utgör namnet på byn och sjön Savdijávri i norra Gällivare, so66 
Namnlokalerna i vilka förleden saN Savdu- ~ Savdi- (med avledningar och dialektvarianter) finns är följande: i 
närheten av Karesuando (Sautoskoski, dokumentbelägg), Idivuoma (Savddosjávri), Jukkasjärvi (Savddosjávri), 
Soutujärvi/Skaulo (Savdijávri), Nattavaara (Savdávrre), Högträsk (Sáptá), Puottaure (Savda ), Moskosel 
(Savdurjávrrie), Arvidsjaur (Saptture), Abborrträsk (Saptture), Avaviken (Savdduogielas, dokumentnamn), 
Jäkkvik (Savddal och Sáptátjåhkkå), Sorsele (Savdåjvvie), Vindelgransele (Sautemjaure, dokumentnamn) och 
Sautomyran i det vårt undersökningsområde (Korhonen 1999:93-107). Den alternativa namnformen till Sauto- i 
Sautomyran (med sydsamisk ortografi: Savtoe) är som vi såg kartans Såttan (i ljudskriftsuppteckningar ungf. 
*sååhtan). Namnformens -n kan vara gen.sg. av förleden i namnet som förlorat sin efterled, t.ex. -vaerie ’fjäll’. 
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har etymologin till det uppenbara appellativet 
bakom namnen behandlats i olika källor. 
Även i detta fall rör det sig om forntida 
språk- och kulturkontakter västerifrån 
(Koivulehto 1976:35).  

 
Ytterligare ett förhållande, som är närmast 

unik i detta sammanhang, är att de samiska 
ortnamnens Sauto- tillhör de få namnelement 
som kan sättas in i en kulturell kontext på 
grund av att det förekommer i äldre historiska 
dokument om samiskt vardagsliv. Texterna 
som jag syftar på är de välkända 1600-
talsberättelser som främst präster i Norrlands 
inland skickade till Johannes Schefferus inför 
hans arbete om samerna i Sverige. Det ord 
som namnelementet kan kombineras med 
ingår i uppgifter om samernas beredning av 
tallens innerbark i en slags kokgropar, där en 
text lyder på detta sätt (Rheen [1671] 
1897:22): 

Här får vi veta hur skogssamerna tar 
innerbarken och hur den i form av ljusa sjok 

får torka i solen ett tag och sedan svepes in i näver och placeras i gropar under jord, sand och 
torv. I värmen från en eld ovanpå knytet blir barken beredd och fri från illasmakande och 
skadliga ämnen, bl.a. fenoler (Östlund, Bergman & Zackrisson 2007:53). Den får en rödbrun 
färgton och blir spröd så att den kan finfördelas och brukas till en slags kosttillskott. Hos 
bönderna bereddes barken i bakugn eller urvattnades på skilda sätt men av samma orsak. 
Resultatet var dock inte alltid så lyckat (se not 67). 

 
Beskrivningen hos Lundius ([1672–1679] 1905:31 f.) liknar den som Rheen ger, men det är 

hos Graan som termen Sautopetzi återkommer, när han skriver att ”denna Spijs kalla the 
Sautopetzi, och ähr hoos Graanlapparna mycket brukeligh som och the för ett Confect förtära” 
(Graan ([1672] 1899:43). Den senare delen av ordet Sautopetzi är saL biehtse, saU biehtsie 
’tall’, saS bietsie, vilket syftar på att det var från tallen som man främst tog innerbark. Ordet 
saL biehtsemánno, saU biehtsiemánnuo är för övrigt beteckningen på ’juni månad’ i bl.a. Lule 
och Ume lappmark, vilket förklaras av att det var den tid på året då saven löper och barken 
lättast kunde tas och hade den bästa smaken.67  

På flera ställen återkommer uppgiften om att den beredda innerbarken var ”söt”, att man åt 
den som en ”confect” och att barkmjöl i renmjölk var en ”delicat rätt”. Förklaringen är att den 
samiska kosten med främst fisk och kött var alltför ensidig för kroppen. Det uppstod en brist 
på vitaminer och mineraler som den finfördelade barken kunde kompensera. Ett begär 
uppkom efter de ämnen, som man inte kunde få på annat sätt. Innerbark har visat sig innehålla 
höga värden av bl.a. C-vitaminer, som skyddade mot skörbjugg och som förr var ett gissel i 

                                                                                                                                                                      
Kvar att bedöma är då *sååhta-, som bär karaktären av förenklat uttal genom svensk påverkan. En gen.sg. av 
Savtoe med förkortad vokal i andra stavelsen skulle nämligen bli Sovten- och en ’genväg’ i m av icke-samisk 
befolkning kallades Soutojärvi, numera även Soutujärvi med en (grund)form där -a- återgavs med -o- (i detta fall 
med uttalat som å !). Se sydsamiska omljudstablån i Bergsland 1982:32).  
67 Jämför Graans uppgift att barken tas på ’våren’ eller som Lundius säger om ’sommaren vid midsommar’. 

Samiska saN Savdi- och Savdu-namn (med dialekt-
varianter) i Norr- och Västerbotten. Korhonen 2009:93 
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stora delar av befolkningen. Fellman skriver om detta från nordligaste Finland i en passus som 
gäller norska kustbor i Norge och inlandets enaresamer på finsk sida. ”De, som för hunger och  

 
svält under nödåren tagit sin tillflykt till kusten, blefvo merendels der rof för den gängse 
skörbjuggen, hvaraf dock de barkätande Enareborne hade föga känning” (Fellman 1906:248). 
Även i trakten av Luleå vid Norrbottenskusten plågades befolkningen svårt av skörbjugg på 
Linnés tid (Linnæus [1732] I 2003:83). På den fortsatta resan in i Lule lappmark nämner han 
inte något om att skörbjugg förekommer.  

 

 
Barken innehåller även B1och B2-vitaminer och höga värden av järn, kalium, kalcium, zink, 

fosfor, selen, mangan, krom m.m. som är väsentliga ämnen för hälsan (MATINE 1979:24-26, 
Lauri & Arstila 2000:35-39).68 Innerbarken var därför hos samerna ett kosttillskott som man 
intog tillsammans med maten eller tog efter måltiden och då behövde man, som det sägs, 
”allenast en hand full förtära med den osaltade maten att öfwer Såckra ock krydda” (Tuderus 
[1672–1679] 1905:21). Men barken kunde också sönderhackad i flingor blandas med renfett 
eller fiskfett , vilket nämns i en uppteckning från Jokkmokk i ganska sen tid (Korhonen 2000: 
271 f.) och detta är också är känt från norra Finland (T.I. Itkonen I 1948:282), Det samiska 
bruket av innerbark skiljde sig således helt från böndernas, där barkmjöl var en tillsats i det 

                                                      
68 Laboratorieundersökningar (Kemira Oy, Uleåborg) visar att värdena för B1 (tiamin), B2 (riboflavin) var 
jämförbara i bark tagen på våren och hösten. Däremot var C-vitaminhalten 2,5 gånger högre i december jämfört 
med i juni (MATINE 1979:25). Beträffande innerbarkens innehåll av antioxidanter har det visat sig att nivåerna 
av katekin och epikatekin, två viktiga flavonoider, betydligt överstiger de som man finner i t.ex. appelsin 
(förhållandet 100:10 och därefter med sjunkande värden för lök, grönt té, rönnbär, tranbär m.fl. växter) som man 
valt att jämföra med (Lauri & Arstila 2000:38). Beträffande spårämneshalterna fanns en stor skillnad i fråga om 
järn, som visade sig ingå med nästan fem gånger så höga värden på våren som på hösten (270 mg/kg torrsubstans 
resp. 57 mg/kg; MATINE 1979:26). Värdet för järn i innerbark tagen under våren var vidare ca. sex gånger så 
hög som i råg och vårvete. Höstens värden låg däremot i nivå med sädesslagen. Innerbarken innehåller för övrigt 
i stort sett de flesta livsviktiga spårämnen som även råg och vårvete innehåller (Lauri & Arstila 2000:36). 
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mjöl av vilket man bakade bröd. ”Barkbröd” betraktades som det yttersta bevisat på nöd och 
umbäranden i bondesamhället. Förutom de nu nämnda bruken av tallens innerbark kunde den 
beredd och hackad eller mald även kokas till välling eller gröt, vilket är känt både från samisk 
och icke-samisk miljö (Modin 1916:182).69 

 
En väsentlig skillnad i bruket av bark hos den jordbrukande och den samiska befolkningen 

var den mängd av mjöl från innerbark som man behövde. Som tillsats i mjölet för bröd 
krävdes det bland bönderna betydande mängder. Man anar av Zetterstedts beskrivning från 
Vilhelmina vilken betydelse inhöstandet av denna naturresurs var för en jordbrukande familj 
som hade ett hel år framför sig till nästa savningsperiod. I Skansnäs vid Vojmsjön hade fattiga 

bönder inte råd att köpa 
korn ”utan åto barkbröd, 
ehuru de måste hemta 
barken dertill från 
tallskogarna ända ned 
omkring Wilhelmina 
Kyrkoby” (Zetterstedt 
(1833) 1980:129). Man 
for ibland med tjänste-
folk och alla arbetsföra 
personer för att ta bark 
så långt ned som kring 
Stöttingfjällen ”emedan 
på bergen ej växa andra 
träd än gran, björk och 
asp” (von Schubert 
1825b:370). Tallen var 
enligt de flesta källor det 
främsta barktäktsträdet, 
även om det finns 
uppgifter om att granens 

innerbark även kunde användas (von Schubert 1825b:236, 266, 350). Sådana uppgifter finns 
bl.a. från Lycksele, där det inte kan ha varit brist på tallskog.  

Även böndernas och samernas sätt att utföra barktäkt skiljde sig åt och hade sin uppenbara 
bakgrund i mycket gamla traditioner. En väsentlig orsak till metoderna var till stor del den 
betydelse barken hade i kosthållet. När större mängder krävdes var det naturligt att utnyttja 
varje träd så långt det var möjligt. Norrlandsresenärer kommenterar de skövlade skogar, som 
de ibland mötte. Vid Fällfors i närheten av Bygdeå såg Jon Engström i början av 1800-talet 
”en myckenhet fällda och avbarkade furor, efter hvilka den skalade barken var utställd kring 
husens väggar för att soltorkas” (Engström 1834:40). Kustsocknarna var inte förskonade från 
bruk av bark i brödet. Från Bureå finns anteckningen att ”i skogen voro mycket tallar nedfälde 
och skalade til bröd” (Liljeblad [1788] 1994:17) och från Byske rapporterar en resenär att ”i 
skogen såg jag många afbarkade träd, några nertill, andra nerifrån ända uppåt” (von Schubert 

                                                      
69 Det nämns från norra Finland att barkvälling var en stående kvällsrätt bland samer året om och att den som ätit 
en ordentlig portion barkvälling orkade med ett helt dygns färd på skidor. Enaresamiska drängar påstås trots god 
och närande mat ha klagat hos sin husbonde att de inte mådde bra om de inte emellanåt fick barkvälling (T.I. 
Itkonen 1921:76). För egen del blandade jag under en tid en sked barkmjöl i morgongröten, vilket gav gröten en 
fyllig och ganska attraktiv smak. När barken tog slut (som jag förvärvat i Ranua, några mil öster om Rovaniemi) 
saknade jag den faktiskt. Med ca. 10 procents inblandning av innerbark i bröd uppkommer inte den starka och 
motbjudande karaktären i brödet, som nämns från gamla dagar (se senare i texten). 

Barktäktstall söder om Moskosel, Arvidsjaur. Här har bara en mycket smal remsa 
av bark sparats men tallen har ändå överlevt. Foto O. Korhonen. 
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1825b:221). Det är nästan svårt att idag föreställa sig vilka allvarliga spår barktäkterna kunde 
medföra i naturen. En person på färd i norra Finland såg ännu i senare delen av 1800-talet att 
”skogarna utmed vägarna från Kuusamo till Uleåborg förete en sorglig åsyn --- genom det att 
barken fläkes af furan till brödet” (Friis 1872:366). 

 
Närmare det nu aktuella undersökningsområdet i Vilhelmina kommer vi genom 

Ehrenmalms beskrivning av böndernas barktäkt. Han skriver att när missväxt inträffade 
nödgades befolkningen skaffa annan föda och  

”hugga kull Tallar, skala af then bruna barken, sedan afflå the then hwita som är näst til 
trädet, then the på Hässior torka och sedan hemkiöra, badstugutorka och mala, wid goda 
sädesår tienar then til god spisning åt swinen, wid missväxt-år blandar then wälmående bark 
och korn tilsammans til bröd, men then fattige blandar bark och agnar, som jag med egna 
ögon sedt bakas och ätas, ja ock sielf kiändt thes fräna och torra smak” (Ehrenmalm 1743:37). 

För den som kom från en välmående bygd och såg den nordliga bondebefolkningens armod, 
var intrycken starka och medlidandet stort. Men det finns även vittnesmål om att man 
omvärderat tidigare fördomar. Det var få som åt kornmjölsgröt och bröd av ren säd, skriver 
Zetterstedt från sin resa i Västerbotten år 1832. Han träffade under färden bara två nybyggare 
som åt ”oblandadt sädesbröd”. Barkbröd åts av minst tre fjärdedelar av befolkningen. Men 
han tillägger att det visar ändå inte den ”yttersta nödens närvaro” för bröd är trots allt inte det 
allra viktigaste i lappmarks-bons kost. 

 
”Jag har förut yttrat min mening om barkbrödets egenskap. Ner i Sverige förestäler man 

sig detta näringsämne såsom ganska osundt, till och med skadligt. Jag var af samma 

Barktäkt av traditionell samisk typ för beredning av kosttillskott. Bilden tagen i Nilasgärdet, norra 
Arvidsjaur, där ännu en skogssamisk kåta, ett rengärde och gammal tallskog bevarats. På barktäktsytan har 
man i ett senare skede huggit tändved. Foto Raili. Korhonen. 
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öfvertygelse; men jag har måst något ändra den, sedan jag kom til Lappmarken. Icke till 
följd af egen erfarenhet, ty jag har blott smakat på barkbrödet, men på grund av flere 
hundrade andra personers, som i all sin tid aldrig njutit annat bröd, och likväl äro friska, 
raska och starka, i helsa öfverträffande många af dem, som äta råg- och hvetebröd, kremer, 
bakelser o.s.v. Också påstå de, som äta barkbröd, att det tillika är födande, och att de, efter 
antaget bruk deraf, återvunnit genom svält förlorad kroppsstyrka.” 

 
När det kommer till frågan om smaken är Zetterstedt däremot entydig och enig med de 

flesta andra: ”Men alla äro de derom ense, att detta bröd är osmakligt och äger en bäskhet, 
som för den ovane gör det alldeles vedervärdigt” (Zetterstedt [1833] 1980:296). Det finns 
detaljerade beskrivningar av hur barkbröd brukades av personer i Vilhelmina födda se sent 
som i senare delen av 1800-talet.70  

Det finns inga andra historiska källor som så klart beskriver samernas gamla bruk av tallens 
innerbark som texterna från de redan nämnda 1600-talsförfattarna Samuel Rheen, Olaus 
Graan och Nicolaus Lundius. I den sammanställning som jag har gjort av de tre versioner av 
samisk barktäkt och barkberedning som de ger (Korhonen 1999:83-88), kommer alla 
huvudmoment fram. Till det viktigaste hör att det träd man tog barken från inte fälldes som 
bland bönderna, utan man tog (som Lundius skriver) en ca. två alnar lång (och som det senare 
visar sig upp till ett par decimeter bred) remsa av bark från trädet (Lundius ([1672–
1679]1905:31 f.). Längd och bredd varierade givetvis (Zackrisson et al. 2000:102, 105), men 
metoden att tillgodogöra sig barken är mycket enhetlig över det område där samiska 
barktäkter på tallar har återfunnits. Metoderna måste ha sin bakgrund i en tid då seder och 
bruk inte hunnit differentieras nämndvärt. Detsamma gäller de termer som är förknippade 
med barkberedningen (se nedan).  

Det är tydligt att samerna ville få trädet att överleva inför nya barktäkter, vilket kan vara en 
ren naturresursfråga, men det kan också ha sin bakgrund i en syn på skogen som integrerad 
med allt levande i tillvaron, som man hade skyldighet att förhålla sig varsam till. En 
observans med långa rötter bakåt i tiden av magisk-mytisk karaktär kan vara en förklaring. 
Här finns ett område att ytterligare analysera. Det faktum att den allra största delen av 
barktäkterna har gjorts på tallens norra eller nordöstra sida, är även intressant. Det samiska 
bruket att ta lodräta barksjok visar i alla fall att tallen har en utomordentlig förmåga att 
överleva ingrepp på barken och trots att barktäkt på samiskt vis har kunnat göras upprepade 
gånger på en och samma tall vid olika tillfällen, har tallen överlevt om bara någon barkremsa 
bevarades på stammen.71 I det samiska kosthållet ingick inte bröd i äldre tid och barkmjölet 

                                                      
70 ”Medan jag var hemma fick vi äta mycket barkbröd. Jag minns än hur rädda vi var barkbrödet, därför att det 
var så starkt och brände i halsen länge efter det vi ätit. Sedan jag blev gift tillverkade vi också barkbröd, men det 
blev bättre, därför att vi lutade det ordentligt. När man skulle göra barkbröd borde barken tas på våren, när tallen 
den starka och motbjudande karaktären i brödet, som nämns från gamla dagar (se senare i texten). 
70 ”Medan jag var hemma fick vi äta mycket barkbröd. Jag minns än hur rädda vi var barkbrödet, därför att det 
var så starkt och brände i halsen länge efter det vi ätit. Sedan jag blev gift tillverkade vi också barkbröd, men det 
blev bättre, därför att vi lutade det ordentligt. När man skulle göra barkbröd borde barken tas på våren, när 
tallen”tjälalöpte”. Bäst var barken från unga tallar. Träden, från vilka barken togs, nedhöggos och avskalades 
nästan ända upp till toppen. Det yttre bruna skiktet av barken togs bort. Detta gjordes hemma. Den avskalde helt 
vita barken lades nu i ett kar för att lutas i tre dagar. Sedan vattnades den i minst tre dagar under det man bytte 
vatten flitigt. Sedan den var välvattnad lades den på laven och torkades. Sedan stöttes den i ett kar för att den 
skulle kunna malas. Barken var besvärlig att mala. Den kunde klibba fast vid stenarna, så att det tog eld under 
den. Barkmjölet blev vitt som vetemjöl och blandades tillsammans med kornmjöl, när man bakade. Brödet blev 
också vitt, och då man lutade barken riktigt blev det rätt bra bröd fast man fick ”halsbränna” av det.” (Erika 
Sjödin. Ulvoberg, Vilh., f. 1859 i Risträsk. DAUM. 2298:6 Vilh. uppt. N. Eriksson). 
71 I en undersökning inskränkte sig den enda bevarade barkremsan till 65 mm på en tall som fortsatte att leva. 
Förmåga att överleva gjorde att barkfläkning var möjlig i varje fall upp till fem gångar på en och samma tall 
(Bergman 2004:3, 7).  
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var, som de äldsta texterna visar, ett tillskott till födan som intogs i mindre mängd, men som 
ändå hade sig stora betydelse. Sättet att ta barken står därför i relation till bruket av den 
färdiga produkten. 

Karteringar med uppmätningar och dateringar inom de över trehundra barktäktsområdena i 
Norrbotten och nordligaste Västerbotten, som skogsforskare har genomfört, ger värdefull 
kunskap om samernas utnyttjande av denna skogliga resurs (Niklasson et alii 1994: 183–190, 
Zackrisson 2000: 99–109, Bergman 2005: 51–65, Bergman & Östlund & Zackrisson 2004: 1–
13). Antalet lokaliserade barktäkter kan räknas i tusental från trakterna mellan Umeälven och 
Vindelälven och norrut. Den äldsta, som återfunnits på en trädstam i en myr i Arjeplog och 
som dendrokronologiskt daterats, var ca. 3000 år gammal (Östlund et alii 2007:55). På grund 
av det rationella skogsbruket, som så gott som helt utplånat samiska barktäktsträd söder om 
Umeälven, har bara enstaka fynd kunnat göras på högstubbar eller lågor som motstått de 
förändringar som skett på skogen (Zackrisson et. alii 2000:100).  

Även hos eljest kunnigt skogsfolk har kännedomen om samernas bruk av innerbarken 
saknats. Det har medfört att man tolkat alla ytskador på tallar som resultat av åsknedslag. De 
två skadorna är ofta mycket lika varandra, men en klar gräns i den barkfria ytans övre del, 
ibland kombinerat med märken i stammen efter kniven som gjorde snittet, visar när det är 
fråga om en mänsklig påverkan. Det finns för övrigt både kortare och längre barktäktsytor, av 
vilka de kortare kan antas ha sin bakgrund i bruket att svepa in rensenor i innerbark för att 
behålla dem smidiga. Samtidigt hade barken antiseptisk verkan, vilket var viktig eftersom 
vissa moment i sentrådstillverkningen krävde bearbetning på kinden och med tänderna.72  

I Sautopetzi är den senare delen av ordet samiska saU biehtsie ’tall’ (med dialektala 
varianter) och förleden syftar på beredning av innerbark i en grop i värmen från en eld. 
Kunskapen om termens kulturella kontext kan nu kombineras med den etymologi som finns. 
Första delen i termen Sauto-petzi hos Rheen och Graan skall förstås som en återgivning av (ett 
rekonstruerat saU) *savdduo med betydelsen ’(bark)beredning’. Det kan givetvis ha varit 
fråga om beredning av flera olika slag av föda med samma metod som författarna beskrev på 
1600-talet. Ordet är en vanlig stamvariant till saU savddie ~ savđđie ’tjärdal’, en välbelagd 
term i arvidsjaurssamiskan. Man inser att beteckningen på en forntida kokgrop med tiden 
kunde övergå till att syfta på en tjärdal. Termen återfinns i Lexicon Lapponicum (Lindahl & 
Öhrling 1780:396) under saude ’picaria, tjärdal’. Ordartikeln ger även exemplet sauden 
tarweb påldet ’bränna tjära’ (Korhonen 2000:279).  

Samiska savddie ~ savđđie, som jag själv har belagt i Arvidsjaur i betydelsen ’tjärdal’, går 
tillbaka på urn. *sauþia med en nordisk efterföljare i gotländska (dial.) såide ’tjärdal’ 
(Koivulehto 1976:34, Koivulehto 1999:189). Tidmässigt mellan dessa ordformer ligger fvn. 
seyðir ’Kochfeuer, Kochfeuergrube; Feuer’ där i-omljudet inverkade på urn. au som övergick 
till ey (Sköld 1961:171). Stamvarianten (saU) *savdduo, som uppenbarligen ligger bakom 
namnelementet Sauto (~ Sautomyran)73, bör däremot återföras på urn. *sauþiōn med syftning 
på beredning av något under inverkan från värme och fuktighet.  

                                                      
72 I saL betyder suodnaguolmas (suodna ’sena; sentråd; guolmas ’innerbark’) ’innerbarken av tall, som användes 
att veckla in senor i, för att de inte skola torka och hårdna’ (Grundström 1946–1954:274). Sentråd användes till 
all slags skinn- eller lädersömnad och ingick tillsammans med berett skinn i ledtömmar och kasttömmar (Drake 
(1918) 1979:197). Sentrådstillverkningen var liksom rep av rottågor samiska specialiteter som drog 
uppmärksamheten till sig. Högström skriver att ”Så tyckes det ock fordra någon wetskap at af tågor förfärdiga de 
nyttiga bastrepen, samt af senor göra den bästa och jämnaste trå” (Högström (1747) 1980:88). I studier av 
barktäkter på Nordkalotten var 61 % av typen för föda /medellängd 93 cm) och 39 % för senförvaring (31 cm för 
inrullade och 53 cm för dubbelvikta fodral) (Bergman 2004:3)  
73 I raden av namn under not 65 finner man förleder som Savddos-, Savdi-, Savd(ur-), Saptt(ur-)), Savdduo-, 
Savd(åjvvie), som med varierande tydlighet återger någon av stammarna saU savddie ~ savđđie eller savdduo 
(med dialektvarianter). Namnförlederna är avledda, förkortade eller på annat sätt förändrade. Ett exempel på att 
en avledning sent har förändrat ett namn är Savddosjávri vid Jukkasjärvi som ännu i början av 1800-talet 
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Det man närmast skall jämföra saU *savdduo med är det norska dialektorden saud ’kokning’ 
och søyda ’gjæring især i fuktig halm og høi; varmt fugtig ver’ (Koivulehto 1976:35). Termen 
har alltså att göra med själva beredningen eller det som sker vid beredningen i motsats till den 
plats (kokgropen) där något blir berett, dvs. saU savddie ~ savđđie.  
Det handlar om skilda aspekter på en och samma företeelse inom en central aktivitet som har 
med kosthållet att göra.  

Beredningen med värme och fukt, som är en väsentlig detalj, framträder i betydelserna hos 
de norska verben søie (dial.) ’la 
sude, koke; særl., gjøre bløt ved 
fuktig varme’ (NR 2494) och 
søyda ’lade syde (sjoda), ophede 
svagt eller langsamt; holde no-
get i en varm og fugtig Tilstand, 
lade dampe eller dunste’ (Aasen 
1873:793). Även samiska verb 
kan språkligt knytas till samma 
ordkomplex, men de handlar om 
fuktigt och varmt väder, när det 
duggregnar eller bildas dimma. 
Sydligast av dem är finns saS 
sevtedh~ savredh ’duskregne’ 
(jfr. savtodh ’bli ør [yr] av 
varme’).74 Det förstnämnda 
verbets motsvarighet norrut är 
saU savddat ’Sprüregen fal-
len’(Schlachter1958:115), saL 
savddat (~ savddet) ’bli molnigt, 
disigt, regn- eller snödigert’ 
(Grundström 1946–1954:943), saN savddadit ’småregne’ (Nielsen III 1932–1962) 1979:390), 
jfr. även saL savdda ’duggregn’ med motsvarigheter både söderut och norrut i hela det 
samiska språkområdet. 

Historiska texter, ordbelägg och etymologier ger, som vi ser, en god uppfattning om den 
mycket gamla samiska beredningen av innerbark. Bearbetningen av barken med fukt och 
värme antyds även i Graans beskrivning, när han skriver att barkknytena täcktes med ”mull 
och torv”75. Kanske torven fuktades för att avge den vattenånga som gjorde barkberedningen 
effektiv (jfr nedan om kokgropar i finsk tradition). ’Urlakning’ enbart i vatten av de skadliga 
och illasmakande ämnena, som ibland omnämns från nybyggarmiljön, gav sämre resultat (jfr. 
not 69). Bönderna i Norrland beredde dock vanligen barken i sina bakungnar. Både kraftig 

                                                                                                                                                                      
innehöll den tvåstaviga (icke avledda) formen Sauto-. Det var nämligen den form Zetterstedt brukade när han 
skrev om de två närmaste sjöarna vid Jukkasjärvi. ”Sautojärvi och Jukkasjärvi (träsket) äro de beqwämligaste 
fiskewatten för Kyrkbyns inwånare” (Zetterstedt 1822:221). Savddos- är en avledning av en stam med 
ljudskicket *Savdu-, som inte finns belagt som appellativ, men kan härledas ur de umesamiska orden betydligt 
längre söderut.  
74 Konsonanten t resp. r i de sydsamiska verbens stamkonsonantkombinationer -vt- resp. -vr- pekar tillbaka på en 
dentalspirant (ð), som i central arvidsjaurssamiska ännu återfinns i ord som saU savđđie. Både saS -vt- och -vr- 
måste därför återgå på ett ord med ett ljudskick av det slag som bevarats i saU. Det talar för ett tidigt lån som 
gått direkt från nordisk original till sydsamiskan.  
75 En väsentlig passus i beskrivningen lyder ”sedan Rijfwa the honom [innerbarken] i små Skijfwor sönder, och 
läggan i een stoor Näfwer Skieppo wäll ombunden, den the i een groph i Jorden grafwen nedersättia, och henne 
sedan medh Muldh och torff Öfwertäckia” (Graan [1672] 1899:43)  

På den topografiska kartan har namnet Såttan ersatt Sauto och 
Sautomyran, som betecknar ett myr- och skogsområde öster om höjden. 
Lägg märke till namnet Garsbäcken i norr.  
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värme och fukt var troligen svårt att åstadkomma på annat sätt än med den samiska 
barkberedningsmetoden.  

Om samer i alla tider har tillgodogjort sig innerbark, måste de nya termerna ha åtföljts av 
nya attraktiva metoder. Kanske finns svaret delvis där, men i kontakterna med nordbor 
uppkom även andra nya aspekter på den beredda barken och bruket av den. Det som varje 
samefamilj eller mindre grupp av familjer behövde för eget behov, kunde tidigare beredas i 
liten skala. Med möjlighet att göra beredd bark till en artikel i varuutbytet med andra 
samegrupper eller omgivande folk, bör barkmjöl (närmast krossad till ett slags ’barkspån’) ha 
kunnat övergå till att bli en handels- och stapelvara. Metoderna för att klara större produktion 
fanns kanske också i de metoder man lärde sig av de personer som därefter förvärvade den 
beredda barken, dvs. nordbor på handelsfärd med varor som var attraktiva för samerna.76 

Det finns en serie samiska ortnamn inom forna eller ännu existerande skogssamiska 
områden i norra Sverige (se karta ovan, sidan 36), som utgår från ordstammarna i saU savddie 
~ savđđie eller savdduo (med den variation som dialekt och ortografi kräver; Korhonen 
1999:93-106). De ligger i det västra barrskogsområdet i Norr- och Västerbotten och indikerar 
ett samband med barkproduktion i en miljö, där bristen på vitaminer och mineraler bör ha 
varit påtaglig under en stor del av året. I takt med en vidgad kolonisering torde behovet av den 
produkt vi här talar om också ha ökat. I svenskt kosthåll hade ju bröd en viktig plats och att 
bereda den var arbetskrävande och fordrade viss tidigare erfarenhet. Högström undrar också 
”huru en del av detta folket kunnat bärga lifwet” och ger nybyggarna det berömmet ”at de 
aldrig stå rådlöse eller dö bort av hunger, så länge någon grön Furuqwist är i Lapmarken til 
finnande” (Högström (1747) 1980:261). Man får dock förmoda att samerna bistod de första 
nybyggarna även på denna punkt liksom på de mest skiftande områden i övrigt.77 

 
I namnskickat kring Marssjöarna och Sauto ~ Sautomyran döljer sig enligt min mening 

minnet av ett samiskt lokalsamhälles långvariga verksamhet för det dagliga uppehället. 
Området hade vissa naturliga förutsättningar för bosättning och vistelse i form av sjöar för 
fiske, bete för renar och skog för jakt och material till de hantverk som sjönamnen med Mars- 
och vattendragsnamnet Gars- förefaller att utsäga. Från skogen kunde den naturresurs hämtas 
som kan kombineras med namnet Sauto ~ Sautomyran och som inte fanns något mot väster.  

Vi har sett att de olika ortnamnen bara är möjliga att tolka genom jämförande analys, vilket 
är kännetecknande för samisk språk- och kulturforskning och som beror på den sparsamma 
tillgången på skriftliga dokument. Även möjligheterna att i befolkningen få tillförlitliga och 
allsidiga upplysningar minskas av att samerna idag är en liten befolkning i jämförelse med 

                                                      
76 Det finns få uppgifter om beredd innerbark som handelsvara bland samerna, men en tydlig uppgift om det 
finns hos Lundius, när han skriver om skogssamerna:”Och desse Granlappar sälja ochså åt Fiälllappar som kallas 
på deras tungomål (ruepsess kuesmer) det är så mycket som röd barck, den wärdera de hos dem wara god 
([1672–1679] 1905:32). De samiska orden är saU ruepsses guosmar ’röd bark’, dvs. beredd bark som har antagit 
en röd färgton. Den råa innerbark som man tog från trädet heter saU guolmas, men när den är beredd brukas 
ordet guosmar, som har att göra med stammen i verbet (saU) guassmuot ’geröstet, scharf gebraten werden’ 
(Schlachter 1958:54), ett ord som för övrigt också är grunden för det umesamiska täckordet ’kaffe’ (guosma).  
77 Av de samiska lånorden som nått gällivarefinskan kan man dra slutsatser om en kulturpåverkan som gällde 
transporter och färder, jakt och fiske, topografiska benämningar, väderförhållanden och före, kläder och skodon, 
matvaror, maträtter och födoämnen, folktro och seder och föremålstyper av skiftande slag. Det stora antalet 
termer kan inte utan en motsvarande mental påverkan ha nått de första finska nybyggargenerationerna 
(Korhonen 1989:51-80). Byn Soutujärvi, saN Savdijávri, i norra Gällivare, som tillhörde skogssamebyn 
Siggevare, fick tidigt fast bosättning. Sjönamnet Sowtho (1568), Såudhe (1576), Såudo (1594), Soude träsk etc. 
(1595; Ruong 1937:64 f.) verkar minnen av en interaktion kring barkberedning ha blivit bevarad. Savdajerf ~ 
Sautojerf (1786) verkar återge båda de namnelement som nu har nämnts (Sköld 1992:146, 148, 165 f., 175). 
Collinder har föreslagit en etymologi till namnet Savdijávri ur verbet savdat ’bli molnigt, disigt, regn- eller 
snödigert’ (Collinder 1964:190), men det går som vi ser att komma närmare en mer välgrundad tydning av 
namnet.  
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befolkningen i övrigt. Samiska traditioner av varierande slag har under lång tid konfronterats 
med nybyggarkultur och påverkan från svenskan. Det sistnämnda har inneburit att många 
samiska ortnamn har översatts, ljudmässigt kraftigt förändrats eller helt försvunnit.  

 
 
UNIKT LÅN: SAMMA TERM I TVÅ OMRÅDEN UNDER SKILDA MILLENNIER 
 
I detta sammanhang kan det vara av intresse att konstatera att samiskan under en långt tidigare 
period av sin existens nåddes av ett lån som hade samma kulturella bakgrund som det ord som 
kom in under urnordisk tid och som jag senast analyserat ovan. Det skedde då samernas 
förfäder befann sig i ett språkhistoriskt skede då ett reellt avskilt språk utvecklades från att ha 
varit det vi avser med dialekt i en språkgemenskap. Jag syftar på det finsk-samiska urspråk 
som kallas tidig urfinska (fi. varhaiskantasuomi) och som var den finsk-ugriska språkform ur 
vilket de östersjöfinska språken å ena sidan och de samiska språken å andra sidan utvecklade 
sig. Vid den tiden nådde första baltiska lån finskan och samiskan och något senare även ett 
antal germanska ord. 

I det första skedet av tidig urfinsk tid tog man emot närmare tvåhundra lånord, som vi nu 
återfinner i finskan (Suhonen 1984:212-223). Samiskan nåddes av det mer begränsade antalet 
av omkring tjugo lån (Sammallahti 1984:140). Detta förhållande visar den pågående språkliga 
uppspaltningen och att samerna befann sig mer avlägset från de trakter där mötet främst 
skedde med balterna under båtyxkulturens tid i sydvästra Finland. Lånordsforskningen är 
samstämmig med annan forskning i konstaterandet om samernas vida spridning i södra 
Finland och det visas även av lånorden med sina ljudutvecklingar som för finskan och 
samiskan alltså pekar tillbaka på en gemensamma grund i tidig urfinska.  

Till de germanska lån, som man kunnat hänföra till denna tidiga period, hör urfinskt *šavta 
eller *šavδa med betydelsen ’Grube, Teergrube, Kochgrube; Vertiefung, Grab’. Man kan 
jämföra med anglosaxiska sēaþ 
’Grube, Vertiefung; Brunnen, 
Wasserloch’, wulf-sēaþ ’Wolfs-
grube’ (Koivulehto 1999:188-
189). Tidigt urfinskt *šavta ~ 
*šavδa blev finskans hauta och 
samiska saN suovdi (med vari-
anter i de flesta dialekter; se 
betydelse nedan).78 Det finska 
ordets syftning anges i en äldre 
ordbok som ’grop, graf; i en 
jordgrop stekt rofva (haudikas, 
hautanauris)’ (Lönnrot (1874-
80) 1958:123). Ordet är numera 
allmänt i betydelsen ’grav, grop’ 
i skiftande kontexter, men den 
sista, nu föråldrade, betydelse 

                                                      
78 Man kan jämföra de germanska lånen med de baltiska som nådde den tidiga urfinskan något tidigare. De visar 
att tidigt urfinskt a motsvarar samiskt uo i t.ex fi. halla ’frost’ och sam. (saN) suoldni ’dagg’. Båda orden har sin 
grund i (rekonstruerat) baltiskt *šalna; jfr. litauiska šalnà ’rimfrost, mild frost’, lettiska salna ’frost; rimfrost’ 
och som återspeglar ett baltiskt original (SSA I s. 133). Detta exempel ger även prov på att initialt š- som också 
är tidigt urfinskt *š-, övergår till finskt h- men i samiskan motsvarar s- (fler exempel i M. Korhonen 1981:30) . 
Utvecklingen berodde på att den finsk-ugriska sibilanten fanns både som s, (palatalt) ś och š. I finskan 
sammanföll s och ś till s medan š blev h. I samiskan representerade ljudet av s- (Wickman 1997: 123).  

Naurishauta (Nakrishauta) ’rovgrop’ öppnas. Foto från Tolva-järvi, 
Korpikylä, Finland. Hannes Vornanen 1929 (KOTUS) 
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som nämns är av intresse i detta sammanhang och kan studeras i uppteckningar vid KOTUS, 
Helsingfors. Det heter i en uppteckning: ”Vid den tiden då man tog upp rovor gjorde man på 
rovlandet en liten grop i vilken man lade stenar att upphettas, sedan staplade man dom runt 
kanterna och innanför lade man tätt med små rovor, heta stenar ovanpå och på dem ett lager 
jord. Man lät rovorna mogna (fi. hautua) där och bli färdiga” (Vpl, Pyhäjärvi. Hilja 
Matikainen).  
Ännu i sena uppteckningar minns sagesmännen 
de beredda rovorna: ”Stenar upphettas så de blir 
glödheta och sedan ställdes de upp i en cirkel-
rund grop (fi. hauta), rovorna skall in mellan 
stenarna, där de blir färdiga, när rovorna lagts i 
gropen (fi. hauta) täcks gropen (fi. hauta) först 
med blast ovanpå rovorna, sedan [lägger man] 
skogsmossa och ett lager jord ovanpå. Det måste 
vara så tätt att inte ens ånga kan komma ut. Dom 
är verkligen DELIKATA” (Eura; Olli Härkönen 
1960). Det samiska bruket med eld har en paral-
lell i en uppteckning: ”Rovgrop (fi. naurishauta) 
förfärdigades på det sättet att man, vanligen på 
svedjemark, grävde en grop där man lade rovor, 
ovanpå vilken man hade en eld” (Juupajoki; Ee-
ro Pääkkönen 1969). I många beskrivningar 
omnämns mossa, som skulle behålla fuktigheten 
i kokgropen. 

En omfattande modern finsk ordbok 
(Nykysuomen sanakirja; NYS s. 390) 
sammanfattar innebörden i verbet hautoa (av 
hauta) med ’hålla under påverkan från värme 
och fukt, värma, upphetta (ofta överdrivet, 
skadligt)’. Verbet som utsäger det passiva 
tillståndet lyder hautua. I ett modernt finskt kök, 
där det ofta finns murad bakugn, kan man i en 
gryta med eller utan lock tillaga en rätt i eftervärmen efter brödbak. Det som därvid sker med 
anrättningen, när den ’gräddas, mognar eller blir klar’ uttrycks med verbet hautua, som alltså 
har sin grund i ordet för ’grop’ och traditionell tillagning av födoämnen i äldre dagar! 79 

I samiskan har betydelsen i ordet saL suovde (med dialektvarianter) som det ser ut fjärmat 
sig mycket från det man kunde vänta sig. Motsvarigheten till saL ’(sg.) gälar på en fisk; (pl.) 
gälar på flera fiskar’ (Grundström 1946–1954:1019) finns även i bl.a. saN, saU (Lindahl & 
Öhrling 1970:442). Av saE kan man emellertid finna en rimlig länk till en ursprungligare 
betydelse via syev’ði som förutom ’gäl (gälar)’ även betyder ’gap, svalg’ (Itkonen III 1986-
1989:206). I vissa samiska ortnamn i norra Sverige kan man ana ett samband mellan ordet i 
funktionen som namnelement och en markant förekomst av flödande kallkällor i terrängen. En 
sådan plats är Suovdåive, Malå, nära sjön Kokträsk (!), där jag kunnat konstatera ett antal 
mycket iögonfallande kallkällådror som går i dagen med kraftiga flöden. Vid ett sk. kronotorp 

                                                      
79 Kartbilden ovan är gjord med överlappande kopiering av en kartskiss från Kivikoski 1961:61 (båtyxkulturens i 
Europa ///) och samernas tidiga utbredning återgiven med asbestkeramikens spridning (\\\, Mulk 1997:16). 
Dagens betydligt mindre samiska bosättningsområdet visas som rutverk i norr. Samernas forna spridning i 
Karelen (i nuvarande Ryssland) är inte utmärkt. Man ser i sydvästra Finland kontaktområdet för den germanska 
befolkning å ena sidan och finnarnas och samernas förfäder å andra sidan. I väster hade nordbor och samer 
senast från urnordisk tid ett samröre som resulterade i lånet av ord saU savddie ~ savđđie. 

Schematisk kartbild av båtyxkulturen i söder (///), 
samernas tidiga utbredning i norr (\\\) och det 
samiska området idag (rutfält). Korhonen 1997:82. 
Se not 78 
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hade man ’tämjt’ en sådan källa med brunnsringar och fick ypperlig tillgång på vatten året 
om.  

Det urgermanska originalet till lån i tidig urfinsk tid som resulterade i finska hauta och saN 
suovdi respektive det västnordiska i urnordisk tid till saU savddie ~ savđđie (med 
motsvarigheter som namnelement) visar på en kontinuitet i kontakterna mellan nordliga och 
mer sydliga folk i vår del av Nord-Europa. Det sakliga innehållet i de lånade termerna torde 
ha att göra med de skilda kulturella förutsättningar under vilka folken levde; det germanska 
med en kulturell bas i boskapsskötsel och primitiv odling (vilket även lyser igenom i baltiska 
och germanska lånen i finskan), medan det samiska hade naturnäringar som 
grundförutsättning för sin utkomst.80 I det tidigare av de två lånen fick inte ordet saN suovdi 
(med relaterade motsvarigheter i dialekterna) betydelser som pekar på beredning av 
födoämnen eller annan jämförbar funktion, medan det däremot blev helt primärt i det senare 
lånet, dvs. saU savddie ~ savđđie (förutom i den senaste fasen med syftning på ’tjärdal’).  

Det är intressant att det senare lånet med sin kulturella kontext har en anknytning till namn i 
en så sydlig trakt som kring Fatmomakke, kapellplatsen med sin långa historiska bakgrund. 
Nu ställer man sig frågan om det även finns tecken i skogarna i höjd med Fatmomakke och 
Marssjöarna som kan stödja det som namnmaterialet pekar mot. 
 
 
EXKURS: SAMISK BARKTÄKT I ANDRA NORDISKA LÄNDER  
 
I denna studie av äldre förhållanden vid sjöar, vattenleder, i skogar och bebyggelse söder och 
sydost om Marsfjällsområdet, har jag lämnat tolkningar till vissa namnelement med hjälp av 
uppgifter från mycket olika håll och ur mycket varierande källmaterial. För de samiska 
namnens del är det oftast nödvändigt att kombinera det som namnelementen långt utanför det 
primära undersökningsområdet kan visa. Det är också nödvändigt att beakta möjligheten av 
lån från omgivande språk i namnmaterialet. Detta hör till de besvärligare delarna av 
ortnamnsarbetet, eftersom etymologier tillhör ett särskilt kompetensområde inom lingvistiken 
och resultaten blir ofta föremål för debatt som resulterar i omvärderingar. Till sist visar det sig 
också att det är nödvändigt att om möjligt knyta namn och namntolkningar till varierande 
förhållanden i den materiella kulturen, vilket har varit en av metoderna i detta arbete. 
 
För det sydsamiska området har Fatmomakke med sin funktion som samisk mötesplats med 
säkerhet haft central betydelse under oöverskådlig tid. Det har bidragit till att namnelement 
med anknytning till vardagliga sysslor, redskap och tekniker koncentrerats här och i 
närområdet, vilket namnanalyserna ovan visar. Termer med anknytning till samfärdsel hör till 
en speciell grupp av ord som går att följa via de färdleder där de en gång fick sin spridning. I 
fallen med Faepmie(-) och Mocka ~ Mock-namnen leder oss forna färdvägar tillbaka till de 
trakter från vilka namnelementen en gång kom (se ovan om finska mukka). Språk och historia 
med anknytning till kapellplatsen Fatmomakke, saS Faepmie, rymmer därmed många 
utgångspunkter för analyser som samtidigt leder fram till kunskap om de samiska bygderna 
vid Ångermanälven och älvens kontaktområden i öster och väster. 
 
Det språkliga materialet som finns i språkets ord och termer kombinerat med ortnamn kan till 
tillsammans med företeelser från den materiella kulturen ge möjligheter att skapa 

                                                      
80 Även andra germanska ordstammar har på samma sätt inlånats vid de vitt skilda språkperioderna, men deras 
betydelse har mindre anknytning till materiell kultur. Några exempel från tidig germansk resp. (ur)nordisk tid är 
i saN (med sina dialektvarianter): lahttu ’lem, kroppsdel; medlem’ - lađas ’led’; luoikat ’låna’ - láigu ’ lån’; 
luoinnas ’vrist’ - láinnas ’sidosöm i sko (av samisk modell)’; roavgu ’skinnfäll’ - ráffi ’fårskinn’ (Sammallahti 
1984:145; delvis även Qvigstad 1893).  
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sammanhang som eljest inte framträder. Det är ofta uppenbart att det finns brister i det 
material som står till buds att analysera. Beträffande det sista ämnet angående beredning av 
föda med primitiva metoder i gammal tid, är det sparsamma språkmaterialet en svårighet. Ett 
bekymmer är också på den materiella kulturens sida den förstörelse eller det avlägsnande av 
barktäktsträd eller högstubbar och lågor med märken efter denna ’urtidsnäring’. Träden har 
söderifrån försvunnit genom långvarig skogsavverkning. Även tjärbränningen, som var 
intensiv under vissa perioder, avlägsnade högstubbar och lågor, vilket gör att 
utbredningsbilden för karterade barktäkter får en sydgräns mellan Ume- och Vindelälven. I 
norr och österut når den däremot nästan ända ned mot lappmarksgränsen även om den där 
tunnas av (Zackrisson 2000:100, Bergman 2004:4). 
 
Den fråga som nu inställer sig är om det skulle vara möjligt att genom inventering trots allt 
finna spår av detta samiska bruk av skogen söder om de tidigare kartlagda områdena (från 
områdt mellan Ume- och Vindelälven och norrut). Skulle det dessutom finns tecken på 
barktäkt på norsk sida i höjd med Ångermanälven? Jag har vaga tecken på bruket ned mot 
Saltenområdet, i höjd med Pite lappmark från norsk litteratur. I höjd med Torne lappmark 
finns i alla fall sedan några år tillbaka karteringar och dateringar. Förutom genom svensk 
insats (Bergman 2004:12 med utbredningskarta) finns resultat redovisade av norska forskare. 

Förhållanden i östra 
Finnmarken blir 
belysta av de tradi-
tioner som gäller 
angränsande områden 
av Finland, för vilka 
tidiga beskrivningar 
finns bl.a. hos T. I. 
Itkonen (Itkonen I 
1948:288-292, Itko-
nen 1921), men sedan 
några årtionden har 
även norsk skogs-
forskning längre i 
väster uppmärksam-
mat barktäktsspår i 
gammal skog och 
karterat och daterat 
fynden (Elvebakk & 
Kirchhefer 2005).  

 
På begravningsplatsen i Enare, norra Finland, finns det flera gamla barktäktstallar. Tallen på bilden måste ha 
blivit fläkt för mycket länge sedan med tanke på den kraftiga övervallning som har skett. Lägg märke till 
yxhugg i stammen. Foto. Olavi Korhonen. 

 
Under arbete i Dividalen, Troms fylke, i Norge i höjd med Torne lappmark kunde de norska 
skogsforskarna i en första omgång datera fynd från tiden mellan 1668 och 1820, senare även 
mellan 1605 och 1829. Koncentrationen låg i perioden 1708-1767 (Elvebakk & Kirchhefer 
2005:7). En givande återblick på denna kulturföreteelse ger forskarna genom sin genomgång 
av äldre litteratur, i vilken samiskt bruk av innerbark omnämns. En tidig notis från Dividalen 
går tillbaka till förhållanden 1867 hos (Hagemann 1903), där en skogvaktare klagar över att 
”finner [samer]... laaet barken af ældre furutrær, hvilket sidste er en for dette folkeslag 
ejendommelig hergning, hvoraf der findes spor næsten over alt i skoven. I det store synes det 
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dog, som denne uskikk, der hithører fra, at finnerne anser saften (sævjen) under furuens bark 
som en lækkerbisken, er i aftagende” (citerat av Elvebakk - Kirchhefer 2005:15). Detta 
klagomål innehåller den välkända uppgiften om att 
innerbarken var mycket attraktiv för dåtidens 
samer. Barken omtalas i en annan text som en ren 
”Lækkerbisken for Lapperne”. En återkommande 
kommentar var att samisk barktäkt skadade sko-
gen, och därför betecknades som samernas ”for-
dærvelige Uvane”. Ännu hårdare omdömen kom-
mer från Salten, dvs. i Norge i höjd med Pite lapp-
mark, där den betecknas som ”Vandalisme” (Elve-
bakk - Kirchhefer 2005:15-16). 

Ännu saknar jag information om man har gjort 
fynd av barktäktsträd söder om Salten på norsk 
sida. På svensk sida finns i alla fall i Ume lapp-
mark uppgifter i litteraturen och resultat från 
inventeringar om detta utnyttjande av skogen. 
Man bör också komma ihåg att vi just från ume-
samiskt område har den term (saU savddie ~ 
savđđie) som i så hög grad har varit förutsätt-
ningen för att komma framåt i analyserna. För den 
aktuella studien vore värdefullt att inventeringar 
gjordes i Vilhelmina på kvarvarande äldre skog 
eller högstubbar samt givetvis på norsk sida. 
 
 
 
 
 
Förkortningar 
DAUM = Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
KOTUS = Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Forskningscentralen för de inhemska språken), 
Helsingfors 
 
fi. = finska 
fvn. = fornvästnordiska 
saArj = arjeplogssamiska 
saE = enaresamiska 
saL = lulesamiska 
saN = nordsamiska 
saS = sydsamiska 
saSk = skoltsamiska 
saU = umesamiska  
urn. = urnordiska 
 
Opublicerade källor 
UUB, R 649, 650 Samlingar om samisk kultur 1818–1841 av J. A. Nensén. 
DAUM, Dialekt- ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (avser i texten sockensamlingen över 
ortnamn inom Vilhelmina) 
 

Tall vid Beäjvvurelobbal, Arvidsjaur, med flera paral-
lella springor efter barktäkt eller inhuggning som mar-
kering för skattelandsgräns. I det senare fallet har den 
öppna ytan spår av yxhugg. Foto Marie Lenti-Nilsson 
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