buerie båateme!

Det finns en stark önskan hos dagens renskötare
att deras barn och barnbarn ska fortsätta bedriva
renskötsel i Jijnjevaerie. Foto Marianne Persson.

Välkommen till Jijnjevaerie sameby och det
samiska kulturlandskapet! Fjällen kallas
ibland för vår sista vildmark. Men marken
är inte alls vild, den har varit nyttjad av män
niskor alltsedan inlandsisen försvann för när
mare tiotusen år sedan. Framförallt är »vild
marken« ett samiskt kulturlandskap och ett
storskaligt beteslandskap präglat av hundra
tals år med renbete. Det samiska kulturland
skapet är för många ett helt okänt landskap
trots att det omfattar en stor del av norra Sve
riges yta. I broschyren får du lära känna några
kulturmiljöer i Jijnjevaerie i Hotagsfjällen
i nordvästra Jämtland,
både sådana som fort
farande är i bruk och
sådana som sedan länge
är övergivna.
Broschyren är produ
cerad av Gaaltije, syd
samiskt kulturcentrum,
och finansierad av Läns
styrelsen i Jämtlands län.
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Jijnjevaerie sameby
historik
Skriftliga källor för oss tillbaka till mitten av
1500talet när vi försöker spåra en samisk be
folkning i Hotagsfjällen. 1564 finns uppgif
ter om att Hammerdalslapparne hade skattat sju
mårdar i Ströms socken. Hammerdalslapparne
kom från Hartkjölsområdet som i dag lig
ger i Norge. Samerna från Hartkjölen rörde
sig över hela Hotagsfjällen, både på nuvaran
de svensk och norsk mark. Hartkjölen finns
omnämnt i de skrivna källorna under olika
namn; Herklafjäll, Harkiellfjell, Heklefjäll,
Herkelsrumpa, Härkelfjäll, Harchildfjäll och
Harchara fjäll. Begreppet Hartkjölen är dock
vagt och obestämt och svårt att få grepp om.
Enligt Richard Gothe (1937) tyder skrivna
källor på att Hartkjölen var jämtlandssamer
nas »högkvarter«, alltså ett mycket centralt
område för de renskötande samerna åtmins
tone från 1500talet och framåt. Hur det var
dessförinnan kan vi inte veta. Enligt jorde
boken från 1649 fanns det då sju samer på
Hammerdalsfjäll, bland annat Nils Jonsson
från Herklafjäll.
1723 betalades lappränta för åtta skattlagda
fjäll i Ström socken, bland annat för skatte
fjällen Murfjäll, Vinklumpfjäll och Gåxsjö
fjäll som ligger inom nuvarande Jijnjevaerie
sameby samt för Harklafjäll som alltså i dag
tillhör Norge. Under början av 1800talet lär
det ha varit mycket goda år för renskötseln i
Hotagsfjällen. Det sägs att samerna i områ
det hade upp emot 20 000 renar, vilket är en

enorm skillnad mot dagens ungefär 5 000.
Då ska man komma ihåg att betesområdena
var betydligt större än i dag med betesmark
långt ner mot norska kusten.
1889, när den första renbeteslagen från
1886 trädde i kraft i Jämtlands län, förändra
des villkoren dramatiskt för samerna. Tidi
gare hade deras marker varit indelade i skat
tefjäll, för vilka enskilda samer betalade skatt
för att bedriva renskötsel. När renbeteslagen
infördes delade staten istället in renskötsel
området i så kallade lappbyar, där samer
na inom ett geografiskt område skulle idka
kollektiv renskötsel. Skattefjällen Murfjäll,
Vinklumpfjäll och Gåxsjöfjäll kom att utgöra
Hotagens lappby. För att säkra rennäringen
och utvidga renbetet, som hade reducerats
kraftigt i samband med avvittringen i mitten
av 1800talet, löste staten samtidigt in flera
fjällhemman som ombildades till så kallade
fjällägenheter inom renbetesfjällen. Inom
Jijnjevaerie ligger fjällägenheterna Bågavatt
net, Almdalen och Munsvattnet.
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Även om de skrivna källorna endast tar oss
tillbaka till mitten av 1500talet vad gäller
samisk närvaro i Hotagsfjällen så visar de ar
keologiska spåren i de närmaste samebyar na
både norr och söder om Jijnjevaerie något helt
annat. I Frostviksfjällen finns på flera ställen
så kallade stalotomter, en äldre form av kåta
tomter, som är daterade till 1000–1100talen
e. Kr, och i Njaarke sameby är både renvallar
och kåtatomter daterade till ungefär år 1000
e. Kr. I Jijnjevaerie har det inte gjorts några
arkeologiska undersökningar eller dateringar,
men med största sannolikhet har renskötsel
bedrivits lika länge här.
1919 gjorde dåvarande lappkommittén (en
av staten utsedd kommitté som skulle ut
reda samernas förhållanden) en översikt över
samebefolkningens yrkes och bostadsförhål
landen. Enligt utredningen skulle Hotagens
lappby ha varit den mest »lappska« samebyn
i Jämtlands län. I samebyn fanns då fem hus
håll med sammanlagt tolv personer, vilka
samtliga var renskötare och »nyttjade enbart
kåta som bostad«.

Från rengärdet i Voekergoebrie (Vinklumpen).
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I samband med rennäringslagen 1971 änd
rades benämningen »lappby« till »sameby«
och Hotagens lappby blev Hotagens sameby.
Senare ändrade samebyn sitt namn till Jijnje
vaerie som är ett sydsamiskt ord och betyder
ungefär »flera små fjäll«.
Samebyarnas marker har skövlats hårt på
sina naturresurser. De största och mest ge
nomgripande ingreppen var regleringarna
av de stora fjällsjöarna under första delen av
1900talet. Regleringarna inte bara föränd
rade landskapet, de medförde också stora
problem för renskötseln när viktiga betes
områden och flyttningsleder hamnade under
vatten. I vissa fall dränktes kåtor eller hela
visten. I Jijnjevaerie reglerades Foskvattnet så
sent som på 1970talet. Regleringen innebar
bland annat att flera flyttningsleder mellan
sommar och vinterland skars av så att stora
betesområden inte kunde användas igen förr
än på 1990talet då man kunde flytta med
lastbil både höst och vinter.

befolkning
Åren kring sekelskiftet 1899/1900 minskade
renantalet dramatiskt i alla samebyar i Jämt
lands län, från sammanlagt ungefär 51 000
djur 1885 till 10 000 femton år senare. Hota
gens lappby var inget undantag. Där regist
rerades 2870 renar år 1896. Fyra år senare, år
1900, hade antalet sjunkit till 569. Minst an
tal renar var det 1907, då endast 315 djur var
upptagna i renlängden. Det var flera faktorer
som samverkade till att renantalet minskade
så katastrofalt. Under några år kring sekel
skiftet var vintrarna mycket milda och dåliga

Olof Persson, son till Anna Katarina
och Per Gustav Larsson, vaktar
renar på 1920-talet. Foto Nils
Thomasson, Jamtlis fotosamlingar.

med isbildning på marken så att betet försvå
rades. Samtidigt var det ovanligt mycket rov
djur, främst järv och varg, som snabbt deci
merade renantalet. Ytterligare en anledning
till det minskande renatalet var konsekven
serna av avvittringen i mitten av 1800talet
och renbeteslagen 1886. De svåra påfrestning
arna sammantagna innebar att många ren
skötare måste lämna Hotagsfjällen och flytta
till and ra områden där betesförhållandena var
bättre. Under några år låg renskötseln så gott
som helt nere.
1910 ansökte renskötarfamiljen Anna
Katarina och Per Gustav Larsson från
Frostviken (nuvarande Voernese sameby)

hos lappfogden i Östersund om tillstånd
att få flytta sina renar till Hotagens lappby.
I Frostviken fanns det många renskötande
samer runt sekelskiftet och renbetet räckte
inte till för alla. Lappfogden gav sitt tillstånd
till flyttningen efter att ha tillfrågat de kvar
varande samerna, och familjen Larsson flyt
tade med 800 renar till Hotagsfjällen. De
ursprungliga renskötarfamiljerna i området
hade då antingen slutat med renskötsel eller
flyttat till andra betesområden.
Flertalet av dagens renskötare i Jijnjevaerie
är ättlingar till Anna Katarina och Per Gustav
Larsson.
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gränsbete

hotagens lappförsamling

Hotagsfjällen är ett stort sammanhängande
fjällområde som sträcker sig över både norsk
och svensk mark. Där nuvarande riksgräns är
dragen finns ingen naturlig geografisk gräns,
vilket innebär att renarna i alla tider under
både sommar och vinter har rört sig över
hela området utifrån väder och tillgång till
bete. Vid västliga vindar vandrade renarna
ibland ända mot Snåsa, som ligger flera mil in
i Norge. Före unionsupplösningen 1905 var
detta inget problem för samerna. Man följde
renarna och folkbokförde sig i det land där
renarna för säsongen uppehöll sig. Det inne
bar att man ett år kunde vara bokförd i Norge
och nästa år i Sverige. Efter unionsupplös
ningen införde norska staten betesavgifter när
svenska renar betade på norskt område. Så
småningom sattes renstängsel upp mellan de
båda länderna. Förbudet ledde till många och
långa konflikter. Fortfarande är det vanligt
att man har familj, släkt och vänner på ömse
sidor av gränsen.

I Jämtlands län var alla samer kyrkobokförda
i speciella lappförsamlingar fram till 1942.
Systemet var speciellt för jämtlands och här
jedalssamerna, i Norr och Västerbottens län
ingick samerna i de vanliga församlingarna
tillsammans med övrig befolkning. En kon
sekvens av systemet med lappförsamlingar
var att samerna stod utanför socknarna och
det var därmed inte kommunerna utan staten
som ansvarade för deras skolgång, åldrings
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Kyrkan i Hotagen.

och fattigvård. Samerna hade inte heller röst
rätt till kommunal och kyrkovalen.
Samerna i Hotagen tillhörde Hotagens
lappförsamling som ingick i Föllinge lappför
samling fram till 1851. Föllinge lappförsam
ling omfattande till en början hela Jämtlands
lappmark. 1851 anställdes en egen kapell
predikant i Hotagen, och från 1855 infördes
egen kyrkobokföring. Före dess upptogs
hotagssamerna i husförhörslängder och
ministerialböcker i Föllinge lappförsamling.
1942 upphörde lappförsamlingarna och
samerna blev kyrkobokförda i den församling
där de var mantalsskrivna.

Från södra delen av samebyn.

geografisk omfattning
Hotagsfjällen bildar ett stort öppet platåom
råde med flera mindre fjälltoppar. Mot norr
bildar Ströms Vattudal en naturlig gräns, och
i söder ligger ett system med sjöar som också
avgränsar fjällområdet.
Jijnjevaeries åretruntmarker (det område
där renarna får beta under hela året) gränsar
i väster mot Norge. I norr fortsätter grän
sen från Rörvattensfjället vidare nordost om
Småtjärnarna till Torrtjärnarna. Därefter
viker gränsen av mot LillMunsfjället och
Gräsvattnet. I öster fortsätter gränsen söderut

mot Långvattnet till Svanaflon – Råkvattnet
– LillKlumpvattnet. Därefter viker grän
sen av mot väster via Hundklumpen – Stor
Erfjället – genom StorFoskvattnet – väs
ter Blandvattshöjden – mot Vinklumpfjäll
– söder om Vinklumpen – Holmvattnet –
Gåstjärnen – Sönner Vinklumpstjärn – Vin
klumpen – Myrklumpen och Penningkejsa
ren. I åretruntmarkerna ingår även ett mind
re område i Norge.
Vinterbetesmarkerna ligger i skogslandet i
östra Jämtland och angränsande delar av Väs
ternorrlands län.
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Renskötsel i dag
Under första delen av 1900talet ersattes den
intensiva renskötseln allt eftersom av stor
skalig extensiv renskötsel med fokus på kött
produktion. Mjölkning och daglig vallning
av renarna har upphört sedan länge. I Jijnje
vaerie förekom regelbunden mjölkning in på
1930talet. I dag är renhjordarna stora och
rör sig över omfattande områden. Tekniska
hjälpmedel gör att renskötarna snabbt kan
förflytta sig och de gamla rörelse och bosätt
ningsmönstren har förändrats. Många gamla
boplatser har inte längre någon användning

och visten växer igen och faller snart i glöm
ska. Andra visten, framför allt på höst och
vårlanden, har övergått till att bli permanenta
boplatser. Renskötarna i Jijnjevaerie bor i dag
utspridda på flera platser; Bågavattnet, Valsjö
byn, Gunnarvattnet, Rötviken, Fagerdal och
Gäddede.
Den extensiva renskötseln lämnar nya spår
i landskapet – stora beteshagar och anlägg
ningar för kalvmärkning, skiljning och slakt.
Bil och fyrhjulingsvägar leder fram till de
flesta renskötselanläggningar.

Rengärdet i Voekergoebrie (Vinklumpen).
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Renskötselåret
Under vintern är Jijnjevaeries renar uppdela
de i fem stycken mindre vintergrupper som
betar i skogslandet i östra Jämtland och när
liggande områden i Västernorrlands län. När
renarna känner att våren nalkas sätter vand
ringslusten in och de vill dra iväg till fjälls.
Renkorna brukar inte påbörja kalvningen
nere på vinterlandet utan väntar tills de är
uppe på sina gamla kalvningsland. Någon
gång i månadsskiftet april/maj, lagom till
kalvningsperioden, brukar renar och renskö
tare komma upp till fjället. Kalvarna brukar
födas längst österut på fjället runt Skaerite –
Noerhte tjoele – Bievredahke eller väster om
Loabpeken, kring Bierne – Skrihtie – Eeves
vaerie, Avansfjäll och Skultern.
Renarna stannar i kalvningslanden hela
maj men vandrar i början av juni ner i dal
gångarna där gräset början växa först. Där
betar de av det frodiga nya gräset och de
första örterna tills midsommartid då myg
gen kommer och börjar irritera renarna. De
samlas då åter på fjället, på allt högre fjäll ju
varmare det blir. Under högsommaren flyt
tar hela samebyn till sommarvistet Loabpe
ken, som ligger inne bland fjällen i väglöst
land. I juli har man kalvmärkning i rengär
det i Voekergoebrie (Vinklumpen), däref
ter går renarna för sig själva och betar någon
månad. Kalvmärkningshagar finns också i
Loabpeken, Guvtern och Avansjohke. I slu
tet av sommaren söker sig renarna ner i dal
gångarna för att äta svamp och renskötarna
12

återvänder till Vinklumpen för att förbereda
hösten och flyttningarna. Innan renarna går
i brunst i mitten av september brukar man
slakta en del sarvar (rentjurar) i anläggningen
vid i Voekergoebrie (Vinklumpen). Där finns
stora rengärden med tillhörande beteshagar
för skiljning och slakt. I slutet av oktober el
ler i november samlas samebyns alla renar till
en enda hjord i gärdet i Voekergoebrie för att
räknas och skiljas ut i mindre hjordar familje
vis. Denna intensiva arbetsperiod engagerar
hela samebyn och pågår i ungefär två veckor.
Efter räkning, skiljning och slakt flyttas re
narna, antingen traditionellt till fots eller
med lastbil, till vinterbetet i östra Jämtland,
en sträcka på cirka tjugo mil. Vintergrupper
na skiljs åt och man återvänder till skogslan
det med förhoppning om en bra vinter med
tillräckligt med bete och inga rovdjur.

Vinterland
Renarnas vinterbetesmarker ligger utanför
åretruntmarkerna och används enligt gam
mal sedvänja. Sedvanerätten på vinterbetes
områdena är i lagstiftningen begränsad till
perioden 1 oktober till 30 april. Numera är
vinter flyttningarna i Jijnjevaerie inte alls så
långa som tidigare när man hade tillgång
till vinterbete både vid norska kusten och
vid norrlandskusten. Vissa vintrar flyttade
renskötare och renar ända till Härnösand.
Renar na tyckte om att slicka i sig salt från
havsisen, så ibland hade renskötarna skridskor
istället för skidor när de vaktade renarna.
I dag går vinterflyttningarna till trakterna
av Stugun, Hammarstrand och Hammerdal
i östra Jämtland och närliggande områden i
Västernorrlands län. Under de senaste åren
har några renskötare återtagit den gamla tra
ditionen att åka skidor och ta hjälp av hundar
på flyttningen istället för att frakta renarna
med lastbil.
Vintern kan vara mycket besvärlig för re
narna beroende på väder, betesförhållanden
och mängden rovdjur. Ett bekymmer är det
storskaliga skogsbruket. Skogsbilvägar och

kalhyggen delar upp markerna så att sam
manhållande betesmarker förloras. Markbe
redning och skogsgödsling förstör lavtäcket
på marken och värdefulla hänglavskogar för
svinner. Ett nytt problem som dramatiskt
försvårar vinterbetet är anläggandet av stora
vindkraftsparker.

hornslandet
Vintern 2006 var betesläget katastrofalt. Re
narnas normala vinterbetesmarker var täck
ta med ett tjock islager så att de inte kom åt
de livsnödiga marklavarna. En renskötar
familj fick då möjlighet att flytta ned renarna
till Hornslandet vid kusten i Hälsingland.
Hornslandet är ett gammalt samiskt områ
de där renskötande samer från Jämtland och
Härjedalen längre tillbaka var på vinterbete
med renarna. Där har förmodligen även fun
nits en permanent samisk befolkning som
livnärde sig bland annat av fiske. Både renar
och renskötare trivdes bra på Hornslandet,
betet var fantastiskt bra och de blev väl mot
tagna av lokalbefolkningen.
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Samer från Hotagen på flyttning på Hammerdalssjön. Foto J. Ridderberg, Jamtlis fotosamlingar.

Samiska nybyggen
Under senare delen av 1800talet och framför
allt under åren runt sekelskiftet 1800/1900
talet var det många hotagssamer som av olika
skäl slutade med renskötsel och blev nybyg
gare och småjordbrukare. Ibland fortsatte
man att ha några matrenar vid sidan om jord
bruket. Några av de nybyggen i hotagsbyg
14

den som har haft dokumenterat samisk be
folkning är Dunnervattnet, Flinten, Stora
Foskvattnet, Plutten eller Kännåsen, Djup
vattsberget, Munsvattnet och NilsJonsavatt
net. Förmodligen hade även flera andra ny
byggen ursprungligen samisk befolkning.

Fjällturism
luftgäster och blomsterherrar
I mitten av 1800talet kom de första turister
na till jämtlands och härjedalsfjällen. Först
kom blomsterherrar och luftgäster. Blomsterher
rarna var lokalbefolkning
ens namn på studenter och
akademiker som kom för
att studera fjällens geolo
gi, djurliv och flora. Luft
gästerna var till en början
patienter med lungsjuk
domar och andra åkom
mor som ordinerades den
stärkande fjälluften av sina
läkare. Begreppet kom
senare även att innefatta
den välbärgade medel och
överklassen som tillbring
ade någon vecka i fjäl
len för att vila upp sig och
idka sällskapsliv.
De tidiga turisterna be
sökte främst fjällen i väst
ra Jämtland dit det fanns både landsväg och
järnväg. Däremot var Hotagsfjällen inte så
välbesökta. De låg för långt borta från allfarts
vägar och järnvägar. Svenska Turistförening
en (stf) har inte intresserat sig för Hotags
fjällen varken när de startade sin verksamhet
i fjällvärlden i slutet av 1800talet eller senare,
så därför finns det inte så många markerade
vandrings och skidleder och inte heller någ
ra övernattningsstugor eller fjällstationer. De

sydliga och västliga delarna af Jämtland börja nu
på att var någorlunda väl kända, äfvensom trakterna omkring Ström, men trakten mellan Ströms
Vattudal i norr och Offerdal i söder är däremot
ännu jämförelsevis mindre
bekant kan man läsa i stf:s
årsbok 1898. I stort sett
gäller detta fortfarande.
Ett undantag är en tu
ristled som rekommende
rades i stf:s årsskrift 1898.
Leden gick till Stakafjäl
let, som beskrevs som en af
de mest storslagna punkterna
inom detta natursköna område. Ett par olika alterna
tiva vägar för att ta sig till
Stakafjället rekommen
derades. Antingen kunde
man åka tåg till Östersund
och därefter resa genom
Lit, Husås och Föllinge
eller också åka tåg till
Krokom och därefter åka den nya landsvägen
via Offerdal till Föllinge. Från Föllinge fanns
flera tänkbara möjligheter att ta sig fram till
Stakafjället. Det enklaste alternativet var att
resa till Laxsjö och därifrån till Tuvattnet
med häst. Från Tuvattnet fick man gå el
ler rida en mil fram till byn Lakavattnet, där
man kunde få båtskjuts över sjön.
Från andra sidan Lakavattnet var det yt
terligare tre kilometer innan man var uppe
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på fjället. Det kanske inte var så konstigt att
turisterna föredrog Åre och Storlien där man
steg av tåget alldeles intill fjället.

på sommaren för att jaga älg, ripor och änder samt
fiska i de fiskrika fjällvattnen. De hafva för detta
ändamål låtit uppbygga några trefliga boningshus
där i fjälltrakterna berättas i stf:s årsskrift 1898.

jaktvillor
Under andra delen av 1800talet blev jämt
landsfjällen mål för en speciell form av tu
rism. Det var en liten skara välbärgade
engelsmän och skottar, ofta med intressen i
den norrländska träindustrin, som kom för
att jaga ripa och fiska. Senare utökades denna
exklusiva jakt och fisketurism med svenska
affärsmän och grosshandlare. Det var inte
ovanligt att »grosshandlarna« byggde upp
jaktvillor eller enklare jaktstugor ute i väglöst
land mitt inne i fjällvärlden.
I Hotagen var det ganska stora områden
som arrenderades ut för jakt och fiske till jä
gare från både Sverige och Storbritannien.
Ett exempel är admiral Sir John Kennedy,
Erskine Baird och Lord Aisla från Skottland
som arrenderade mark med jakt och fiske
rättigheter nära Gunnarvattnet. En bit upp
i björkskogen på fjället Myrklumpen lät de
bygga upp ett timrat tvåvåningshus, Skottland
jagthus eller Villa Skottland som byggnaden
kom att kallas. Ett stall, en hundgård och ett
hönshus med ungefär sjuttio höns tillhörde
gården. Man anlade också en kärrväg, Skottlandsvägen, för att underlätta transporter fram
till huset. Den så kallade engelstia i Hotagen
varade endast ungefär tio år. Skottarna läm
nade byn när byborna ville höja arrendeav
giften. Trakten omkring Hotagen besökes hvarje
år af några rika engelsmän, som uppehålla sig där
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vandrings och skidturism
Turismen i hotagsfjällen är inte alls jämför
bar med den massturism som förekommer
i andra delar av fjällvärlden. I den mån tur
ism förekommer är det enstaka vandrare och
skidåkare som vill hålla sig utanför de stora
turiststråken. Detta vidsträckta och väglösa fjällområde i hjärtat av Hotagsfjällen är björnarnas
rike, de stora älgtjurarnas revir och kungsörnens
domäner. Det är också ett eldorado för fjällvandrare och sportfiskare som söker sig på sidan om allfartsvägarna för att uppleva tystnad och storslagen
natur. Hit går inga vägar och skoterlederna håller
sig på behörigt avstånd; stora delar av Hotagsfjällen är naturreservat skriver Per Trostemo i sin
bok Fiskelycka 1995.
Större delen av samebyns åretruntmarker
ligger inom Hotagens naturreservat. Inom
reservatet finns endast ett fåtal markerade
turist och skoterleder. Reservatet består av
fjäll, urskogar och oreglerade sjöar och vat
tendrag och är en av landets främsta björn
marker. En av Norrlands fåtaliga oreglerade
älvar, Ammerån, har sina källflöden i Ho
tagsfjällen.
Markerade leder för vandring, skidåkning
och skoteråkning finns framför allt i södra
och sydvästra delen av hotagsfjällen, utanför
naturreservatet.

Möten
Samer och turister möttes förstås ibland ef
tersom man vistades i samma marker. Turis
ternas stigar och leder drogs ofta intill samer
nas visten och rengärden. Turisterna betrak
tade samerna, eller fjällfolket som de kallades,
och deras renar som objekt, som exotiska
inslag i den vilda naturen. I fjällen träffas ofta
lappar. I umgänget med lappen bör man alltid
minnas, att vänlighet och hövlighet stå i lika hög
kurs här som annorstädes. Uppträd aldrig överlägset utan visa fjällmannen den medkänsla han i sin
hårda tillvaro är värd skrev stf i en av sina för
sta resehandböcker.
Samerna å sin sida studerade turisterna
med förvåning; att vandra omkring bland
fjällen utan att ha något ärende var obegrip
ligt och att bestiga en fjälltopp bara för att
titta på utsikten var nästan lite skrattretande.
Det kunde få besvärliga konsekvenser när
övernattningsstugor och vandringsleder eta
blerades i renarnas betesområden och intill
visten. Renarna hade svårt att få betesro och
det var inte så trevligt när turisterna klev rätt
in i kåtorna och ställde närgångna frågor.

Samernas lokalkännedom väckte dock re
spekt hos turisterna och de anlitades ofta som
bärare, roddare och vägvisare. Samerna såg
en möjlighet till extrainkomst; ibland över
nattade någon besökare i deras kåtor och det
växte på sina håll fram en liten marknad för
renkött, fisk och slöjd.
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I Hotagsfjällen var det alltså inte frågan om
någon storskalig turism, men visst skedde
möten mellan samer och besökare. I Bränt
skalet byggde de svenska ripjägarna Einar
Key, Carl von Heidenstam, Henning Wal
denström och Gustaf Lilliehöök upp flera små
jaktstugor. Jägarna hade en del kontakt med
samerna, och både Villa Skottland och stor
stugan i Bräntskalet lär ibland ha använts som
renvaktarstugor av samerna. Lilliehöök be

rättade för Ernst Manker, som var intendent
på Nordiska museet, att när han jagade ripa i
Bräntskalet så var det en samekvinna som
uppehöll sig i trakterna av småsjöarna där
tillsammans med sina två söner och livnär
de sig av fiske. Under en lång period, mel
lan 1914 och 1933, brevväxlade kvinnorna i
samebyn flitigt med professorskan Anna Key
som var gift med en av ripjägarna.

Samisk turism i dag
I dag vill samer inte längre betraktas. Många
driver egna turistföretag, oftast småskaliga
med mycket hög kvalitet. Liksom i gångna
tider lockas turisterna av jakt och fiske, men
även information om renskötsel, samiskt lev
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nadssätt och renskötsel intresserar besökarna.
I Jijnjevaerie är turism (stuguthyrning
och jaktturism) som binäring till renskötseln
mycket småskalig.

En för sin tid mycket modern mångkantskåta, byggd 1932. Först bodde Olof Persson
och hans familj i kåtan. Senare övertogs den av sonen Lars Ola med hustrun Henny och
barnen Antaris och Aili. När deras tredje barn föddes flyttade familjen till Valsjöbyn.

I Voekergoebrie ligger Jakob Jakobssons
(1904–1985) boplats alldeles intill vägen. Jakob
tillhörde de sista av de gamla hotagssamerna.
Jakobs kåtor byggdes i början av 1940talet av
hans morbror Lavus Larsson. Hushållskåtan
byggdes på modernt vis som en dubbelkåta
med förstuga och fönster, utan bågstänger
och med vedkamin som så småningom byttes
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ut mot en järnspis. Första åren risades golvet
på traditionellt vis, men efter några år lades
brädgolv i stora rummet. Till vistet hörde en
liten vedkåta, en rökkåta samt två små tim
rade förrådsbodar. Jakobs byggnader restau
rerades i mitten av 1990talet och står i dag
nästan som en modell över en äldre samisk
boplats.

Jakob Jakobssons bostadskåta i Voekergoebrie.
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loabpeken, lobbersjön
Till sommarvistet Loabpeken vid Lobbersjön
kommer renskötare och renar vid midsom
martid, då värme och insekter lockar renarna
högre upp mot fjällen. Tidigare hade man
kalvmärkning i Loabpeken, men i dag bor
renskötarna där för att ha tillsyn över renar
na. Lobbersjön är ett viktigt fiskevatten, och
under sommaren är färsk öring ett betydelse
fullt inslag i mathållningen. Renskötarna
stannar i Loabpeken till mitten eller slutet
av augusti då det är dags att vända åter till
Voekergoebrie.
Bebyggelsen i vistet är ganska utspridd
kring sjön. Här finns olika byggnadstyper
representerade, traditionella kåtor ligger sida
vid sida med moderna stugor. Kåtorna är av
22

olika typer, både vanliga runda kåtor och
kåtor med kåavva (farstu). På flera ställen
runt sjön finns kåtatomter och andra spår
efter äldre tiders renskötare.
När Ernst Manker från Nordiska museet
besökte Lobbersjön sommaren 1952 var det
bara en familj som bodde där, Olof Persson
med sin hustru Brita och fem söner. Olof
Persson var samebyns ordningsman. Vistet
innehöll då förutom några kåtor av olika slag
ett timrat stolphärberge och en getkåta. Det
var vanligt att renskötarfamiljerna hade några
getter under sommaren för att alltid ha till
gång till färsk mjölk. Getterna bodde enligt
samisk byggnadstradition i en liten torvkåta.
I vistet fanns då också en hage för kastrering
och kalvmärkning.

Per Gustaf och Sakka Sparrocks sommarboplats i Loabpeken.
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kroesstabrejohken, tvärån
Vistet vid Kroesstabrejohken ligger strate
giskt för renskötseln, mitt emellan det gamla
vistet vid Avansbäcken och Voekergoebrie
(Vinklumpen). Här byggdes samebyns första
renvaktarstuga omkring år 1930. Familjen
Axel Åhrén hade sitt sommarviste här. Deras
bostadskåta var av en fyrkantig timmerkåta

av samma modell som skogssamerna längre
norrut brukade bygga. Till Åhréns boplats
hörde också en förvaringsbod, ett litet gethus
och en fiskrök. Senare byggdes en ny renvak
tarstuga en bit ifrån den gamla stugan. I dag
är det sällan någon som använder renvaktar
stugan och Åhréns kåtor är sedan några år
övergivna.

Två olika generationers renvaktarstugor vid Kroesstabrejohken. Den äldsta är byggd omkring 1930.
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Familjen Åhréns fyrkantiga timmerkåta vid Kroesstabrejohken.
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Rengärdet vid Onnebielnie johke.

Klyka från palissadhagen som omgärdade gärdet.

Intill en av kåtatomterna vid Onnebielnie johke
finns den här stenen. Kanske lekte barnen i vistet
att de små stenarna var deras renar?
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fisklösadalen
Några kilometer in i Norge i norra delen
av samebyn ligger Fisklösadalen. Hotagen
samernas renar betade ofta i dalgången innan
rikgränsen drogs. I Fisklösa finns inga träd
men mängder av sten, så renskötarna bygg
de sina kåtor, eller kanske snarare hyddor,
av sten istället för trä. Grunderna efter sju–
åtta stenhyddor är fortfarande väl synliga. En
av de renskötare som brukade vara här var
30

Fredrik Nilsson. Han ristade in sina initialer
och årtalet 1856 på en sten i en av hyddorna.
Hyddans tak består av långa stenar och är
delvis täckt med torv. Fredrik Nilsson flytta
de från Hotagen först till Luru i Norge, se
dan till Kall och slutligen till Tåssåsens same
by där hans ättlingar fortfarande bedriver
renskötsel. Stenhyddorna i Fisklösadalen an
vändes av renskötarna från Jijnjevaerie senast
på 1950talet.

hällmålningar vid skärvångssjön
I södra delen av Jijnjevaeries åretruntmarker
ligger två av Norrlands mest kända hällmål
ningslokaler. Det är ungefär femhundra me
ter mellan de båda målningslokalerna, som
båda stupar brant ner mot Skärvångssjön.
Målningarna syns bäst från sjön, gärna på
vintern då den röda färgen framträder särskilt
tydligt mot snön. På den nordvästra lokalen
kan man se sammanlagt åtta djurfigurer, tro
ligen älgar, och åtta schematiskt framställda
människofigurer. Det finns också färgfläckar
och fragment av ytterligare figurer. Två älgar
är betydligt större än de övriga. På den andra
lokalen finns två älgar, tre fågel eller båtlik
nande figurer och ett par människofigurer.
Även här finns fragment av flera figurer samt
diffusa färgfläckar. Målningarna har varit
kända sedan slutet av 1800talet. Det som är

mest fascinerande är att den röda färgen är så
väl bevarad efter flera tusen år. Färgen består
av en blandning av järnockra och något or
ganiskt bindemedel, kanske djurfett. Av lyck
liga omständigheter har färgen ingått en ke
misk förening med berget så att en skyddan
de hinna har bildats. Hällmålningar med lik
nande motiv förekommer från Atlantkusten
i Norge via mellersta Sverige och Finland till
de inre delarna av Ryssland. Vem, eller vilka,
var människorna som målade? Skärvångs
sjön ligger i ett gammalt samiskt bruknings
område och en flyttningsled mellan renarnas
sommar och vinterland passerar inte långt
ifrån målningarna. Det ligger nära till hands
att tänka sig att den eller de som målade var
samernas förfäder, och det är uppenbart att
motiven på hällmålningarna har stora likhe
ter med motiven på samernas trummor.
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visa respekt för rennäringen
Kom ihåg att du vistas i renarnas betesom
råden och på renskötarnas arbetsplatser. Om
du ser en renhjord; stanna upp, sätt dig gärna
ned och var tyst. Följ inte efter renarna utan

lämna dem ifred. Speciellt viktigt är detta
under den känsliga kalvmärkningsperioden
på våren och vid rensamling. Om du har
hund med dig ska den vara kopplad.
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